
 

 

 املعلومات  وتقنية لالتصاالت العاملية  تقدم  شركة  أسهم نشرة إصدار 
  رقم التجاري  والسجل ،م(27/12/2020ه )املوافق 12/05/1442( الصادر بتاريخ 151والقرار الوزاري رقم ) م(22/12/2020ه )املوافق 07/05/1442تاريخ ب الصادر (139) رقم الوزاري  القرار بموجب سعودية مقفلة مساهمة شركة

 الرياض.  بمدينة الصادر( م 19/04/2016 املوافق) ه12/07/1437 وتاريخ( 1010998871)

 .الواحد للسهم سعودي ريال (110) مائة وعشرة  قدره بسعر املؤهلين املستثمرين  على املوازية السوق  في طرحها خالل من الشركة رأس مال إجمالي من (%0.002) نسبة عشرون باملائة تمثلسهم عادي  (400,000أربعمائة ألف )عدد  طرح
 

 م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443 الخميس  إلى يوم م( 12/12/2021ه )املوافق 08/05/1443 األحد   الطرح من يوم فترة
صدر"(  املعلومات    وتقنية  لالتصاالت  العاملية  تقدمتأسست شركة  

ُ
)  وتقنية  لالتصاالت  العاملية  تحت اسم "شركة تقدم  ودةكشركة ذات مسؤولية محد)"الشركة" أو "امل التجاري رقم   ه12/07/1437  وتاريخ(  1010998871املعلومات"وبموجب السجل 

في أثاث مكتبي وأجهزة ، وتتمثل الحصص العينية ريال سعودي(  1,000) ألف منها متساوية القيمة قيمة كل حصة  عينية ةحص( 100)مائة إلى  ة( ريال سعودي مقسم100,000) ألفمائة برأس مال قدره و  .الرياض بمدينة الصادر  (م19/04/2016 املوافق)

، قيمة كل حصة منها  حصة نقدية(  ,00,00002)  مليونيريال سعودي مقسم إلى    (000,00002,مليون )  عشرينريال سعودي إلى  (  100,000)  زيادة رأسمال الشركة من مائة ألفم( قرر الشركاء  17/11/2020ه )املوافق  04/1442  /02وبتاريخ    .حاسب آلي

( حصة لصالح الشريك/ سعود محمد عبدهللا آل شريم وعدد  500,000بعدد )( حصة  1,200,000مليون ومائتي ألف ) عبدهللا آل شريم عن عددتنازل الشريك / عبدهللا محمد م( 2020/ 14/12)املوافق  ه29/04/1442وبتاريخ  .( رياالت سعودية10عشرة )

مليون    عشرونلشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ  قرر الشركاء باإلجماع املوافقة على تحول ا. كما  ( شريك جديد111( حصة لصالح املساهمين الجدد البالغ عددهم مائة وأحد عشر )700,000سبعمائة ألف )

  املوافق)  ه07/05/1442  بتاريخ   الصادر(  139)   رقم  الوزاري  القراروتم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة بموجب    ( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية،10)  ( سهم، قيمة كل سهم منها عشرة,00,00002)  مليوني( ريال سعودي مقسم إلى  00,000,002)

 . الرياض  بمدينة الصادر( م19/04/2016 املوافق) ه12/07/1437 وتاريخ( 1010998871) رقم التجاري   والسجل ، (م27/12/2020 املوافق) ه12/05/1442 بتاريخ الصادر( 151) رقم  الوزاري  والقرار( م22/12/2020

 عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم  ( سهم مدفوعة القيمة  2,000,000)  سعودي مقسم إلى مليونان  ( ريال20,000,000)  عشرون مليون يبلغ رأس مال الشركة الحالي  
ً
بالكامل. وجميع أسهم الشركة أسهما

 كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )"الجمعية العامة"( والتصويت فيها ولن يتمتع أي مساهم بأي
ً
 من تاريخ    أسهم الطرححقوق تصويت تفضيلية. تستحق   )"املساهم"( أيا

ً
  نشرة اإلصدار حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا

 راجع قسم رقم )ههذ
ً
 (.هذه النشرة( "سياسة توزيع األرباح" في 5. )فضال

   الطرح  سيكون 
ً
   إليها  يشار)  ( سهم عادي400,000ألف )  أربعمائة  لعدد  وذلك  ،"(الطرح)"  املؤهلين  املستثمرين  لفئات  موجها

ً
 الطرح  سعر  وسيكون   سعودية،  رياالت  عشرة(  10)  قدرها  للسهم  أسمية  وبقيمة"(  الطرح  سهم"بـ  ومنفردة"  الطرح  أسهم"بـ  مجتمعة

   الشركة  أسهم  تكون   وسوف  للشركة،  املصدر  املال  رأس  من %(0.002) عشرون باملائة  بمجملها  الطرح  أسهم  وتمثل  سعودي،  ريال  ××××(  ××)
ً
   مساهم  لكل  ويحق  تفضيلية،  حقوق   أي  مساهم  أي  واليعطي.  واحدة  فئة  من  عادية  أسهما

ً
  أسهمه  عدد  كان  أيا

 آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات  فيها  والتصويت  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور 
ً
  الطرح   أسهم  وتستحق.  الجمعية العامة، كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا

 . )تليها التي  املالية والسنوات هذه اإلصدار  نشرة تاريخ منها الشركة تعلنها أرباح أي
ً
 (. النشرة  هذه في" األرباح توزيع سياسة" (5)رقم  قسم راجع فضال

وهم يمتلكون مجمتعين نسبة  (%20,00)بنسبة ملكية  (، عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم%45,00)محمد عبدهللا آل شريم بنسبة ملكية سعود أو أكثر من رأس مالها هم:  )%5,00، فإن املساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون )هذه النشرةوكما في تاريخ 

 راجع قسم )%( من أسهم الشركة قبل الطرح65.00)
ً
 (  12)  عشر  اثني  مدة  أسهمهم  في  التصرف  أعاله  املذكورين  املساهمين  كبار  على  (. ويحظره النشرة" في هذوبعد الطرحقبل    ( "هيكل ملكية الشركة1-4، )وملزيد من التفاصيل حول املساهمين فضال

ً
  شهرا

 . املسبقة هيئة السوق املالية )"الهيئة"( موافقة على الحصول  دون  الفترة  هذه انتهاء بعد أسهمهم  في التصرف لهم ويجوز   ،"(الحظر فترة)" املوازية السوق  في الشركة  أسهم تداول  بدء تاريخ من

ي قواعد  ، وفق تعريف املستثمر املؤهل في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها وفي قائمة املصطلحات املستخدمة ف املؤهلين  املستثمرين  فئات   على  املوازية  السوق   في أسهم الطرح في  االكتتاب  يقتصرسو 

 :تمرة، أي من اآلتي  "(، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املسالسعودية "تداول  أو "السعودية )"السوق مجموعة تداول 

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص .1

ستثمار في السوق املوازية نيابة  ال بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح وا  ُعّينتقد    مؤسسة السوق املالية  كون تدارة شريطة أن  إل في ممارسة أعمال ا   امرخص له  عمالء مؤسسة سوق مالية .2

 .عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه 

 .يداع إل ها الهيئة، أو مركز احكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف ب .3

 .دارة إل في ممارسة أعمال ا امرخص له مؤسسة سوق مالية ديرهاتمباشرة أو عن طريق محفظة  ،الشركات اململوكة من الحكومة  .4

 .الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .5

 .ستثمارال صناديق ا .6

 .جانب غير املقيمين في السوق املوازيةأل ستثمار اال سترشادي ال ستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل اال باجانب غير املقيمين املسموح لهم أل ا .7

 .جنبية املؤهلة أل املؤسسات املالية ا .8

 .يداع إل أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز ا .9

 :تيةآلويستوفون أي من املعايير ا ،يداعإل أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز ا .10

 ثني عشرة الا اللتقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خ  اليقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي و  الوراق املالية أل أن يكون قد قام بصفقات في أسواق ا (أ
ً
  .املاضيةشهرا

 . ريال سعودي اليينتقل قيمة صافي أصوله عن خمسة م الأن  (ب

 .قل في القطاع املاليألث سنوات على اال أن يعمل أو سبق له العمل مدة ث (ج

 أن يكون حاص (د
ً
 .من قبل الهيئةوراق املالية املعتمدة أل على الشهادة العامة للتعامل في ا ال

 أن يكون حا (ه
ً
 . اجهة معترف بها دوليً  من وراق املالية معتمدةأل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال ا صال

 .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة .11

قبل كافة املساهمين الحاليين )ويشار إليهم مجتمعين سيتم بيع أسهم الطرح من الطرح. و  جميع أسهم الشركة قبل( نيمتلك املساهمون الحاليون في الشركة )ويشار إليهم مجتمعين بـ"املساهمين الحاليين"( الواردة أسماؤهم في الصفحة )

 للجدول رقم )
ً
سيحتفظ املساهمون ، وبالتالي %( 80.00)باملائة  ثمانون ن مانسبته ( بعنوان )"هيكل امللكية املباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده"(، وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك املساهمون الحاليو 6بـ"املساهمين البائعين"( وفقا

 راجع قسم  للمساهمين البائعين الطرح، وستعود متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف عملية  بعد الطرح  بحصة سيطرة في الشركة  الحاليون 
ً
"استخدام متحصالت    6، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت االكتتاب ) فضال

 لطرح"(.ا

)"فترة الطرح"(. حيث يمكن تقديم  م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443 الخميسيوم شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو نهاية   أيام( 5) خمسة ملدةوتستمر  م(12/12/2021ه )املوافق 08/05/1443 األحدتبدأ فترة الطرح في يوم 

 راجع الصفحة )و( من هذه النشرة(. وسوف  شركة فالكم للخدمات املاليةدير االكتتاب "لمستشار املالي ومالرئيس لطلبات االكتتاب في أسهم الطرح لدى املقر  
ً
" خالل فترة الطرح )للحصول على تفاصيل أكثر حول معلومات االتصال فضال

الفرصة االستثمارية واالطالع على أي معلومات إضافية م  للبياناتيكون الطرح على املستثمرين املؤهلين خالل فترة الطرح، وسيتاح لكل منهم دراسة   12)يتم فيها عرض جميع الوثائق املشار إليها في القسم رقم    تاحة من خالل غرفة 

 بأن الحد األقص ى لالكتتاب هو  10) عشرةسيتم االكتتاب بعدد    . ("املستندات املتاحة للمعاينة"
ً
ب سهم لكل مستثمر مؤهل، سيكون االكتتا(  99,990)  وتسعينتسعة وتسعين ألف وتسعمائة  (أسهم كحد أدنى لكل مستثمر مؤهل، علما

  الثالثاء يوم  يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه    في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب، وتحويل األموال إلى حساب االكتتاب الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج االكتتاب، وسوف

ر االكتتاب أو ( عمل من تاريخ التخصيص، ولن يكون هناك أي عموالت او استقطاعات من الجهة املستلمة ملتحصالت الطرح او مدي2) يومي)"تاريخ التخصيص"(، وسيكون رد الفائض خالل    م(21/12/2021ه )املوافق  17/05/1443

  " وشروطه الطرح وأحكام( "املعلومات املتعلقة باألسهم 9القسم )اصيل حول شروط وأحكام وتعليمات الطرح، الرجاء مراجعة وملزيد من التف . م(23/12/2021ه )املوافق 19/05/1443 الخميسيوم في موعد أقصاه  الشركة، ورد الفائض

 من هذه النشرة. 

(  العادية  غير  أو  العادية  سواءً )  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  حضور   الشركة  في  مساهم  لكل  ويحق  واحد  صوت  في  الحق  لحامله  سهم  كل  ويعطي.  تفضيلية  حقوق   لحامله  سهم  أي  يعطي  وال ،للشركة فئة واحدة من األسهم العادية

 آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية الع، فيه  والتصويت
ً
  تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح ت. و امة كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا

ً
علنها الشركة اعتبارا

 راجع . وملزيد من التفاصيل حول سياسة توزيع األرباح، من تاريخ النشرة هذه
ً
  من هذه النشرة .  "(توزيع األرباح سياسة( "5رقم )قسم )فضال

 لقواعد طرح األوراق املالية    للهيئة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق املوازية هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلبسواًء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل   أسهم الشركة في أي سوق لألسهم   وتداول   لم يسبق إدراج 
ً
وفقا

 لقواعد اإلدراجإلى  اإلدراج ، كما تقدمت بطلب  ةواإللتزامات املستمر 
ً
نشرة   بما في ذلك املوافقة طرح األسهم جميع املوافقات الرسمية ا لالزمة لعمليةتم الحصول على  وقد ،، وتم االستيفاء باملتطلبات كافةمجموعة تداول السعودية وفقا

التواريخ املهمة وإجراءات  " قسمع  ) فضال راج   الفائض واالنتهاء من جميع املتطلبات النظامية ذات العالقة تداول األسهم في السوق املوازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد اإلصدار هذه. ومن املتوقع أن يبدأ

  .في أسهم الشركة للمستثمرين املؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط سواء من داخل أو خارج اململكة بالتداول  هذه النشرة(. وبعد تسجيل األسهم في السوق املوازية، سوف يسمح من "الطرح

 باالستثمار على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة قسمي "إشعار مهم" و"عوامل املخاطرة" الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من ِقَبل امل أسهم الطرحينطوي االستثمار في 
ً
ستثمرين املؤهلين املحتملين قبل أن يتخذوا قرارا

 . في أسهم الطرح

  املستشار املالي ومدير اإلكتتاب

 

دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باملمتحتوي نشرة 
ُ
فردين كامل  ( مجتمعين ومن)د على الصفحة أسماؤهم لكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "الهيئة"(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهراإلصدار هذه على معلومات ق

  تداول  ومجموعةإلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل الهيئة  النشرةتضمينها في  ، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم نشرة اإلصدار هذهاملسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في 

شراء األسهم  ين في . ويجب على الراغبا، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أّي جزء منها( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالهالسعودية السعودية )تداول 

 خص له. بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة املعلومات املتعلقة بأسهم الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مر  املطروحة

 
 ( م03/11/2021هـ )املوافق 28/03/1443هذه النشرة بتاريخ صدرت  



  



   

 

 

     أ  

 إشعار مهم 

النشرة   قدمت عن    هذه  كاملة  تفصيلية  املوازيةاملطروحة    واألسهم  املعلومات  وتقنية  لالتصاالت   العاملية  تقدم  شركةمعلومات  السوق  في  . لالكتتاب 

،  النشرة وسيعامل املستثمرون الذين يتقدمون بطلبات االكتتاب في األسهم املطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى املعلومات التي تحتويها هذه  

فالكم للخدمات  شركة    املستشار املالي ومدير اإلكتتابأو موقع    (www.aictec.com)   الشركة على اإلنترنت موقع  خالل زيارة   من   اإلطالع عليهاوالتي يمكن  

( املالية  www.falcom.com.saاملالية  السوق  هيئة  موقع  أو   )(www.cma.org.sa)  السعودية  تداول " السعودية  تداول   مجموعة  موقع  أو  "

(www.saudiexchange.sa).   

املالية باململكة    تحتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق 

ا   )د(العربية السعودية، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة   ملعلومات الواردة في هذه مجتمعين ومنفردين، كامل املسؤولية عن دقة 

دي عدم تضمينها النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤ 

أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ومجموعة تداول السعودية )تداول السعودية(  وال تتحمل الهيئة    .في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة

النشرة، أو عن    وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه

 االعتماد على أي جزء منها.

 

  "(،كمستشار مالي )"املستشار املاليشركة فالكم للخدمات املالية وقد تم تعيين 
ً
لالكتتاب )"مدير االكتتاب"(، وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة في   ومديرا

 "التعهدات الخاصة باالكتتاب" من هذه النشرة.  (10)(. للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم "االكتتاب"السوق املوازية )
 

األسهم بشكل سلبي  إن املعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصداره عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع املالي للشركة وقيمة 

بلية املتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة  نتيجة التطورات املستق

 راجع قسم رقم )
ً
ق  ( "عوامل املخاطرة" في هذه النشرة(، وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعل2)فضال

  
ً
 أو إقرارا

ً
 أو تأكيدا

ً
تحقيق أي أرباح أو ايرادات أو نتائج أو أحداث   بشأنبأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعدا

 مستقبلية. 
 

باملشاركة في عملية    ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو من املساهمين البائعين أو من مستشارها املالي

ي االعتبار لألهداف االستثمارية الفردية هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ ف فياالكتتاب في األسهم املطروحة. وتعتبر املعلومات املوجودة  

ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قرار باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من   أو الوضع املالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة.

الهيئة بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح، النشرة  الواردةدى مالءمة هذا االستثمار واملعلومات  وذلك لتقييم م  مستشار مالي مرخص له من قبل  في هذه 

 لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية الخاصة به. 
 

( مؤسسات 1  يلي:يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة على فئات املستثمرين املؤهلين وهم كما  

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت   (2مالية تتصرف لحسابها الخاص.  سوق  

ل على موافقة صو بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الح

يداع.  حكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أوالسوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أومركز األ  ( 3مسبقة منه. 

( الشركات والصناديق 5أعمال اإلدارة.    ( الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة4

العربية.   الخليج  التعاون لدول  في دول مجلس  االستثمار.  6املؤسسة  والذين   (7( صناديق  املوازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  املسموح  املقيمين  األجانب غير 

أي  (9املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.   (8قيمين في السوق املوازية.  يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير امل

( أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في  10أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. 

أ(أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين    :اآلتية  اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير

 املاضية
ً
ب( أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال  .مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة  سعودي. ج( أن يعمل أو سبق له العمل  
ً
مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي. د( أن يكون حاصال

 على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.  
ً
(أي أشخاص آخرين 11من قبل الهيئة. ه( أن يكون حاصال

http://www.cma.org.sa/
http://www.saudiexchange.sa/


 

 

 ب 

يوم  تحدد من  الفترة  خالل  الطرح  سيتم  الهيئة.  )املوافق  05/1443/ 08  األحد  هم  )املوافق 1443/ 05/ 12  الخميس يوم    إلىم(  2021/ 12/ 12ه  ه 

أو ويطلب كل من الشركة واملساهمين البائعين واملستشار املالي من متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح    ،م(2021/ 12/ 16

انـب أي شـخص فـي أي بلـد ال يجيـز لبيــع، أو طلبــا لعــرض شــراء أي مــن أســهم الطــرح، مــن ج عرًضا بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. ال تمثــل هــذه النشــرة  

ـرة أو بيــع أســهم الطــرح إلى فيـه النظـام املعمـول بـه فـي ذلـك البلـد ملثـل ذلـك الشـخص تقديـم مثـل ذلـك العـرض أو الطلـب، ويحظـر صراحـة توزيـع هـذه النش 

األ  فئــة  اململكــة، باســتثناء  أخــرى غيــر  املتطلبـات  شــخص فــي أي دولــة  املوازيــة، والذيــن يسـتوفون  الســوق  لهــم باألســتثمار فــي  املقيميــن املســموح  جانب غيــر 

ــتثمرين األجانب جنبية املؤهلــة و/أو املساملنصـوص عليهـا فـي الدليـل االسترشـادي إلسـتثمار األجانـب غيــر املقيميــن فــي الســوق املوازيــة، واملؤسســات املاليــة األ 

تــم مراعــاة األنظمة والتعليمــات املنظمــة والشــركات والصناديــق املؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة مــن خالل اتفاقيــة مبادلــة، علــى أن ي

 .لذلــك

  



   

 

 

     ج  

 املعلومات املالية 

م(،  2019ديسمبر  31التي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املنتهية في ) م2020ديسمبر  31املنتهية في  ةاملالي للسنة املراجعةاملالية   القوائم إعداد تم

 30)التي تتضمن أرقام املقارنة لفترة الستة أشهر املنتهية في  م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة 

 للمعايير الدولية للتقارير املالية  م( واإليضاحات املرفقة بهم2020يونيو من عام  
ً
( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات  IFRS)  وفقا

وقد تمت مراجعة وتدقيق وفحص كل من القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة (.  SOCPA)للمراجعين واملحاسبين  األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية  

املنتهية في   م املشار إليها أعاله من قبل  2021يونيو    30م والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في  2020ديسمبر    31املالية 

 ، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها املالية بالريال السعودي.(وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون   )الخراش يالخراش ي سليمان عبدهللا شركة 

 التوقعات واإلفادات املستقبلية

. وقد تختلف ظروف الشركة في املستقبل عن في هذه النشرة   تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومفصح عنها

 االفتراضات املستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.

 

ت  وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة "إفادات مستقبلية"، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذا 

مثل املستقبلية  املحتمل"،    الداللة  "من  "يحتمل"،  املمكن"،  "من  "يمكن"،  املتوقع"،  "من  "يتوقع"،  "يعتقد"،  "يقدر"،  "ينوي"،  "يعتزم"،  "يخطط"، 

للشركة بخصوص  "سوف"، "قد"، والصيغ النافية لها وغيرها من املفردات املقاربة أو املشابهة لها في املعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة النظر الحالية 

 ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء ال أحداث مس
ً
 أو تأكيدا

ً
فعلي  تقبلية، لكنها ال تشكل ضمانا

. وقد تم استعراض أهم املخا
ً
 أو ضمنا

ً
ر والعوامل  طللشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحة

 في أقسام أخرى في هذه النشرة )راجع قسم رقم )
ً
( "عوامل املخاطرة"(. وفيما لو تحقق واحد 2التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال

ن النتائج الفعلية للشركة قد  أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذه النشرة، فإ

 .تختلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة في هذه النشرة 

 

 ملتطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلي إلى الهيئة إذا علمت ف
ً
ي أي وقٍت بعد  ومراعاة

( ظهور أي مسائل  2( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو )1اكتمال اإلدراج بأي من اآلتي: )اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل 

رة، سواًء  مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنها هذه النش

معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر واألمور غير املؤكدة والتقديرات، فإن األحداث والظروف  كان ذلك نتيجة  

امل  يتعين على  . وعليه، 
ً
تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقا الذي  النحو  التي يتناولها هذه النشرة قد ال تحدث على  ستثمرين  والتوقعات املستقبلية 

 ين املحتملين فحص جميع اإلفادات املستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات املستقبلية بشكٍل أساس ي. املؤهل

  



 

 

 د 

  دليل الشركة
 *   أعضاء مجلس اإلدارة 

 املنصب  االسم 
صفة  

 العضوية 
 العمر  الجنسية  ** *االستقاللية*

 بعد الطرح  اململوكةاألسهم  قبل الطرح  األسهم اململوكة

 غير مباشرة  مباشرة ***غير مباشرة  مباشرة

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

مد  عبدهللا مح

 عبدهللا آل شريم
 - - 16.00% 320,000 - - % 20.00 400,000 33 سعودي غير مستقل  غير تنفيذي رئيس مجلس االدارة 

مشعل محمد ناصر  

 الكثيري 

نائب رئيس مجلس 

 االدارة 
 - - % 1.60 32,000 - - % 2.00 40,000 37 سعودي مستقل  غير تنفيذي

سعود محمد  

 عبدهللا آل شريم

اإلدارة  عضو مجلس 

املنتدبالعضو و   

 والرئيس التنفيذي 

 - - 36.00% 720,000 - - % 45.00 900,000 30 سعودي غير مستقل  تنفيذي

أحمد ناصر أحمد  

 الصائغ 
 - - - - - - - - 45 سعودي مستقل  غير تنفيذي عضو مجلس االدارة 

 **  اإلدارة مجلس سر أمين

مصطفى محمد  

 حسن علي
 - - - - - - - - 37 مصري  - - أمين سر املجلس 

  الشركة: املصدر

م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك ملدة ثالث  24/12/2020ه )املوافق  05/1442/ 09* وافقت الجمعية التحولية املنعقدة في تاريخ  

 .  ( م2020/ 29/12 املوافق) ه 14/05/1442تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري والتي تم تقييدها بتاريخ سنوات 

 ملجلس اإلدارة. سر كأمين  مصطفى محمد حسن عليم( على تعيين السيد/ 03/01/2021ه )املوافق 1442/ 05/ 19** وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد في تاريخ 

 .  هذه النشرةألعضاء مجلس اإلدارة كما بتاريخ  مباشرة*** اليوجد أي ملكية غير 

مجلس اإلدارة في  الئحة حوكمة الشركات الصادرةعن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء تم االستناد على  ****

 كل من: 

 ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قر  ▪
ً
 ابة مع من يملك هذه النسبة.  أن يكون مالكا

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.  ▪

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة. ▪
ً
  أن يعمل أو كان يعمل موظفا
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 املعلومات  وتقنية لالتصاالت العاملية تقدم شركة

 7792العليا  يح  –طريق امللك فهد  –الرياض 

 12313 الرياض  54823 ب.ص 

 اململكة العربية السعودية 

 920021721 966+هاتف: 

 966114667009+ :فاكس

 info@aictec.com: البريد اإللكتروني: 

 www.aictec.com  :املوقع اإللكتروني

 ممثال الشركة  

 البيان  املمثل األول  املمثل الثاني 

 االسم  شريم  آل عبدهللا محمد سعود مشعل محمد ناصر الكثيري 

 الصفة  التنفيذي  والرئيس املنتدب  العضو نائب رئيس مجلس اإلدارة 

حي امللقا   -األمير يزيد بن عبدهللا بن عبدالرحمن  3158

 6695 - 13523الرياض  19وحدة رقم 

 7792العليا  يح  –طريق امللك فهد  –الرياض 

 12313 الرياض  54823 ب.ص 
 العنوان 

 رقم الهاتف  920003299 966+ 11001: تحويلة رقم    11416790 966+0 101تحويلة رقم : 

 رقم الفاكس  114508435 966+  114167909+966

meshal@aictec.com saud@aictec.com  البريد اإللكتروني 

www.aictec.com  املوقع اإللكتروني 

   الشركة: املصدر

http://www.aictec.com/
mailto:meshal@aictec.com
mailto:saud@aictec.com
http://www.aictec.com/


   

 

 

     ه  

 األسهم  سوق 

      ( السعودية السعودية )تداول  تداول  مجموعة

 6897 العليا – فهد امللك  طريق

  15: رقم وحدة

 3388  - 12211 الرياض 

 السعودية  العربية اململكة

  966+920001919: هاتف

  11 966+2189133: فاكس

 csc@saudiexchange.sa: اإللكتروني البريد

 www.saudiexchange.sa: اإللكتروني املوقع

 

 املستشارون  
 

   املستشار املالي ومدير اإلكتتاب

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 ارع العليا ش –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884 ب.ص  

 اململكة العربية السعودية 

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 

  املحاسب القانوني 

 شركة سليمان عبدهللا الخراش ي )الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون( 

   الشمالي املعذر حي – الرياض 

 11482الرياض  8306ص.ب 

 اململكة العربية السعودية 

 +966 11 478 4009 :هاتف

 +966 11 477 4924فاكس: 

 general@alkharashicaa.comالبريد اإللكتروني: 

 www.alkharashicaa.com : املوقع اإللكتروني

 

 تنويه

 من   
ً
املذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في    واملحاسب القانوني  املستشار املالي ومدير اإلكتتابكال

. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات هذه النشرة   تاريخ  حتى  موافقته  بسحب   منهم  أي  يقم  ولم  ،وفق الشكل والسياق الظاهر فيها  هذه النشرة 

 أو مصلحة من أي نوع في الشركةوالعاملين فيها أو أي من 
ً
 . هذه النشرة كما في تاريخ  أقاربهم ال يملكون أسهما

 

  

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.falcom.com.sa/


 

 

 و 

   ملخص الطرح

قد تكون   . وعليه فإن هذا امللخص ال يحتوي على كافة املعلومات التي هذه النشرة لخص إلى تقديم خلفية موجزة عن املعلومات الواردة في هذا امليهدف  

ومراجعة   وينبغي على املستثمرين املحتملين قراءة   ،هذه النشرة كمقدمة ل  لذلك، فإنه يجب قراءة هذا امللخصمهمة بالنسبة للمستثمرين املحتملين.  

وعلى وجه   ككل.  النشرة   هذه حتملين على مراعاة  املستثمرين  املمن قبل    أسهم الطرحبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في  بالكامل، ويجب أن يُ   هذه النشرة 

قراراتهم املتعلقة  املخاطرة( قبل اتخاذ    )عوامل  (2رقم )« في الصفحة )أ( والقسم  مهمإشعار  الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »

 . هذه النشرة الخاضعة ل أسهم الطرح في باالكتتاب

ووصفها  الشركة  اسم 

 وتأسيسها 

  بتاريخ   الصادر(  139)  رقم  الوزاري   القرار  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة،  املعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العاملية  تقدم  شركة

  ،(م27/12/2020املوافق)  ه1442/ 12/05  بتاريخ   الصادر(  151)  رقم  الوزاري   والقرار(  م22/12/2020  املوافق)  ه1442/ 07/05

 الشركة  مال  رأس  يبلغ.  الرياض   بمدينة  الصادر(  م19/04/2016  املوافق)  ه12/07/1437  وتاريخ(  1010998871)  رقم  التجاري   والسجل

 أسهم   وجميعها  بالكامل،  القيمة  مدفوعة  سهم(  2,000,000)  مليونان  إلى  مقسم  سعودي  ريال(  20,000,000)  مليون   عشرون  الحالي

 .عادية

  لالتصاالت   العاملية  تقدم  شركة"   اسم  تحت محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  املعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العاملية  تقدم  شركة   تأسست

 بمدينة   الصادر(  م19/04/2016  املوافق)  ه12/07/1437  وتاريخ(  1010998871)  رقم  التجاري   السجل  وبموجب"املعلومات  وتقنية

 منها  حصة كل قيمة القيمة متساوية عينية حصة( 100) مائة إلى مقسمة سعودي ريال( 100,000) ألف مائة قدره مال وبرأس  ،الرياض 

آليسعودي  ريال (  1,000)  ألف حاسب  وأجهزة  مكتبي  أثاث  في  العينية  الحصص  وتتمثل  )املوافق 04/1442/ 02وبتاريخ  .  ،  ه 

17/11 /2020( ألف  مائة  من  الشركة  رأسمال  زيادة  الشركاء  قرر  )100,000م(  مليون  إلى عشرين  ريال سعودي  ريال  20,000,000(   )

ه )املوافق  29/04/1442وبتاريخ    .  ( رياالت سعودية10، قيمة كل حصة منها عشرة ) نقدية( حصة  2,000,000)  مليونيسعودي مقسم إلى  

  ( 500,000) بعدد حصة(  1,200,000حمد عبدهللا آل شريم عن عدد مليون ومائتي ألف )م( تنازل الشريك / عبدهللا م2020/ 14/12

املساهمين الجدد البالغ عددهم لصالح    ( حصة700,000سبعمائة ألف )  عددو   محمد عبدهللا آل شريم  سعود  /الشريك لصالح  حصة  

كماقرر الشركاء باإلجماع املوافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة  ، ( شريك جديد111عشر ) وأحدمائة 

( سهم، قيمة كل سهم منها 2,000,000)  مليوني( ريال سعودي مقسم إلى  20,000,000مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ عشرون مليون )

 الصادر (  139)  رقم  الوزاري   القرار( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة بموجب  10عشرة )

 ،(م27/12/2020  املوافق)  ه12/05/1442  بتاريخ  الصادر(  151)  رقم  الوزاري   والقرار(  م22/12/2020  املوافق)  ه1442/ 07/05  بتاريخ

 .الرياض  بمدينة الصادر( م19/04/2016 املوافق) ه07/1437/ 12 وتاريخ( 1010998871) رقم التجاري  والسجل

 ملخص أنشطة الشركة 

التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  )  تمارس    وترخيص ،  (م19/04/2016  املوافق)  ه12/07/1437  وتاريخ(  1010998871رقم 

(  م26/11/2020  املوافق)  ه11/04/1442  وتاريخ(  20504040037)  رقم الداخلية  وزارة  قبل  من  الصادرالبيع بالجملة لألجهزة األمنية  

  الداخلية  وزارة  قبل من الصادر  األمنية لألجهزة بالتجزئة البيع وترخيص  (. م2023/ 26/10  املوافق) ه11/04/1445 بتاريخ ينتهي  والذي

 (. م26/10/2023 املوافق) ه1445/ 11/04 بتاريخ ينتهي والذي( م2020/ 26/11 املوافق) ه11/04/1442 وتاريخ( 20505040048) قمر 

 بالجملة  البيع  واالتصاالت،  الكمبيوتر  شبكات  وتمديد  تركيب  الشبكات،  تمديدات  في  التجاري   سجلها  في  كما  الشركة  أنشطة  وتتمثل

 .األمنية لألجهزة بالتجزئة البيع األمنية، لألجهزة

 : التالية األغراض  وتنفيذ بمزاولة األساس ي النظام في كما الشركة أنشطة وتتمثل

  التجارة •

  والبناء التشييد •

   والصيد الزراعة •

   اموفروعه  والبترول املناجم •

  الصناعية التراخيص حسب وفروعها التحويلية الصناعات •

   وفروعه واملاء والغاز الكهرباء •

 والتبريد  والتخزين النقل •

   األخرى  والخدمات واألعمال املال  خدمات •

  وشخصية وجماعية اجتماعية  خدمات •

 واألنشطة العقارية  الدعم وخدمات اإلدارية الخدمات •

   املعلومات تقنية •

 والسالمة  األمن •



   

 

 

     ز  

 حصلت   وقد.  وجدت  إن  االختصاص   جهة  من  الالزمة  التراخيص  على  الحصول   وبعد  املتبعة  االنظمة  وفق  أنشطتها  الشركة  وتمارس

 .هذه النشرة تاريخ حتى املفعول  سارية التراخيص تلك  جميع والزالت النظامية التراخيص جميع على الشركة

 

في إستيراد وبيع وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات املراقبة األمنية وأجهزة تفتيش الحقائب والطرود   الفعلي  الحالي  يتمثل نشاط الشركة

والسياج األمني وأجهزة بوابات الدخول والخروج بالبطاقة املمغنطة الحيوية وأجهزة وأنظمة اإلنذار ضد السرقة وأجهزة بوابات الكشف  

 وتقنية اإلتصاالت والشبكات وبرامج الحاسب اآللي.واألعمال اإللكترونية  عن املعادن واملتفجرات 

  

 .هذه النشرةمهمة حتى تاريخ  هال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديد

 

الكبار،   املساهمون 

وعدد أسهمهم، ونسب  

الطرح   قبل  ملكيتهم 

 وبعده 

  يملك  الذين الكبار املساهمين إن 
ً
 :هم الشركة أسهم من أكثر أو( 5%) باملائة خمسة بشكل مباشر منهم كال

 

 االسم 
 بعد الطرح  قبل الطرح 

 النسبة  عدد األسهم  النسبة  عدد األسهم 

سعود محمد  

 عبدهللا آل شريم 
900,000 45.00 % 720,000 36.00 % 

عبدهللا محمد  

 عبدهللا آل شريم 
400,000 20.00 % 320,000 16.00 % 

 % 52.00 1,040,000 % 65.00 1,300,000 اإلجمالي 

 الشركة : املصدر

صدررأس مال 
ُ
 . مدفوع بالكامل سعودي  ( ريال20,000,000) مليون  عشرون امل

صدر أسهم  إجمالي عدد
ُ
 . مدفوعة القيمة بالكامل ( سهم عادي2,000,000) مليوني امل

 ( رياالت سعودية. 10عشرة ) للسهم  االسميةالقيمة 

األسهم   عدد  إجمالي 

 املطروحة لالكتتاب
 بالكامل.  سهم عادي مدفوعة القيمة (400,000) ألفأربعمائة 

املطروحة  األسهم  نسبة 

 الشركة  مالمن رأس 
 %(  20.00) باملائة عشرون

 ريال سعودي . (110مائة وعشرة ) الطرح  سعر

 ريال سعودي.  (44,000,000أربعة وأربعين مليون ) إجمالي قيمة الطرح 

 األحقية في األرباح 
 من تاريخ  حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة    أسهم الطرح تستحق

ً
 راجع  وعن السنوات املالية التي تليها  هذه    نشرة اإلصداراعتبارا

ً
)فضال

 توزيع األرباح"(.  ( "سياسة5رقم )قسم 

متحصالت   استخدام 

 الطرح 

بعد خصم مصاريف      ( ريال سعودي41,600,000)  وستمائة ألف  وأربعين مليون   واحد  سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة

)البالغة حوالي   ألف  وأربعمائة  يمتلكها من أسهم    ينالبائع   يناملساهم علىريال سعودي  (  2,400,000مليونان  التي  النسبة   حسب 
ً
كال

رقم)،الطرح القسم  راجع   
ً
)فضال الطرح  متحصالت  من  جزء  أي  على  الشركة  تحصل  هذه ("  6ولن  الطرح"من  متحصالت  استخدام 

 .)النشرة

املستثمرون  فئات 

 املستهدفين  

وفق تعريف املستثمر  املؤهلين    املستثمرين  فئات  وااللتزامات املستمرة على  األوراق املالية  طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  الطرح  يقتصر

مجموعة املؤهل في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها وفي قائمة املصطلحات املستخدمة في قواعد  

 : السعودية، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، أي من اآلتي تداول 

 لية تتصرف لحسابها الخاص.مؤسسات سوق ما ✓

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت بشروط   ✓

تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة 

 موافقة مسبقة منه. إلى الحصول على

حكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها  ✓

 الهيئة، أو مركز اإليداع. 



 

 

 ح 

الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال  ✓

 ارة.اإلد 

 الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ✓

 صناديق االستثمار.  ✓

األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل   ✓

 زية. االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوا

 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.  ✓

 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.  ✓

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير   ✓

 :اآلتية

في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة    أن يكون قد قام بصفقات •

 املاضية
ً
   .صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. •

 القطاع املالي. أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في   •

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة •
ً
 .أن يكون حاصال

 على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة •
ً
 من جهة معترف بها دولًيا.  أن يكون حاصال

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. ✓

في   االكتتاب  طريقة 

 الطرح  أسهم

  التفاصيل وملزيد من    الشركة  ولدى  االكتتاب  ومدير  املالي  املستشار  من  كل  لدى  الطرح  فترة  أثناء  االكتتاب  طلبات  نماذج  توفير  سيتم

 هذه النشرة(. من" وشروطه  الطرح وأحكام باألسهم ملتعلقةا املعلومات(" 9) رقم القسم مراجعة الرجاء

  لعدد   األدنى  الحد

  يمكن  التياألسهم  

 فيها االكتتاب

 .سهمأ ( 10عشرة )

  لعدد   األدنى  الحدقيمة  

  يمكن  التياألسهم  

 فيها االكتتاب

 سعودي ريال (1,100ألف ومائة ) 

  لعدد   األعلى  الحد

  يمكن  التياألسهم  

 فيها االكتتاب

 سهم. (99,990) وتسعينتسعة وتسعين ألف وتسعمائة 

  االعلى   الحدقيمة  

 التياألسهم    لعدد

 فيها االكتتاب يمكن

 سعودي ريال  (10,998,900عشرة ماليين وتسعمائة وثمانية وتسعين ألف وتسعمائة )

طريقة التخصيص ورد  

 الفائض

 مبلغ  وإيداع  االكتتاب  طلب  تقديم  مكتتب  كل  على  ويجب  االكتتاب،  مبالغ  الستالم  أمانة  حساب   بفتح  واملصدر  االكتتاب  مدير  سيقوم

 الثالثاء يوم  أقصاه موعد في وذلك  املستثمرين بإشعار التخصيص عن اإلعالن  سيتم الطرح، فترة انتهاء وبعد. الحساب هذا في االكتتاب

  مع   بالتشاور   املالي  املستشار  يقترحها  ملا  وفقا  لالكتتاب  املطروحة  األسهم  تخصيص  وسيتم،م(21/12/2021ه )املوافق  1443/ 17/05

  الجهة   من  استقطاعات  أو  عموالت   أي  هناك  تكون   ولن  التخصيص،  تاريخ  من   عمل  أيام  ثالثة  خالل  الفائض  رد  وسيكون   املصدر،

 (.النشرة هذه من" وشروطه  الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة( "املعلومات 9) رقم القسم مراجعة الرجاء) الطرح متحصالت املستلمة

 . م(16/12/2021ه )املوافق 05/1443/ 12 الخميسيوم  إلىم( 2021/ 12/12ه )املوافق 1443/ 08/05 األحد يوم  من الطرح  فترة

 األحقية في األرباح
 من تاريخ    تستحق

َ
 راجع قسم   النشرةأسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا

ً
هذه وعن السنوات املالية التي تليها )فضال

 األرباح"(. "سياسة توزيع ( 5رقم )



   

 

 

     ط  

 حقوق التصويت 

 في   الحق  لحامله   سهم  كل  ويعطي.  تفضيلية  حقوق   لحامله  سهم  أي  يعطي  وال  واحدة،  فئة  هي أسهم عادية من  الشركة  أسهم  جميع  إن

  .فيه  والتصويت(  العادية  غير  أو  العادية  سواءً )  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  حضور   الشركة  في  مساهم  لكل  ويحق  واحد  صوت

 آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات 
ً
كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصا

 . الجمعية العامة

على  املفروضة  القيود 

 األسهم 

   ( 12)  عشراثني    أسهمهم مدة  فيالتصرف    ( من هذه النشرةزأسمائهم في الصفحة )املذكور    املساهمين  كبار  يحظر على
ً
من تاريخ بدء    شهرا

 ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة املسبقة.،  املوازية   السوق تداول أسهم الشركة في  

 سبق  التي  األسهم

 إدراجها  ُمصدرلل
 في السوق املوازية.    طرحهاداخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل  في أي سوق لألسهم سواًء  أسهم الشركة    وتداول   إدراجلم يسبق  

 

 

 

 التواريخ املهمة وإجراءات الطرح

 الجدول الزمني املتوقع للطرح

 التاريخ الجدول الزمني املتوقع للطرح 

 فترة الطرح 

يوم    االكتتابيبدأ   )املوافق  08/05/1443  األحدفي  م(  2021/ 12/12ه 

ملدة   بانتهاء    أيام(  5)  خمسة ويستمر  ه 12/05/1443  الخميسيوم  تنتهي 

 .  م( 16/12/2021)املوافق 

 . م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443 الخميسيوم  موعد لتقديم طلبات االكتتاب  آخر

 . م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443 الخميسيوم  لسداد قيمة االكتتاب وفق طلبات االكتتاب  أخر موعد 

 .  م(2021/ 21/12ه )املوافق 17/05/1443 الثالثاءيوم  اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار املستثمرين

 .  م(23/12/2021ه )املوافق 19/05/1443 الخميسيوم  رد الفائض )إن وجد( 

 التاريخ املتوقع لبدء تداول األسهم 

يتوقع أن يبدأ تداول أســــــهم الشــــــركة في الســــــوق املوازية بعد اســــــتيفاء جميع 

ــة، وســـــــــــــيتم   ــة ذات العالقـ ــاميـ ــاء من جميع اإلجراءات النظـ ــات واالنتهـ املتطلبـ

ــهم في الصـــحف املحلية وموقع تداول  الســـعودية    اإلعالن عن بدء تداول األسـ

(sa.saudiexchange.www) 

 وعبرموقع اليومية املحلية الصحف  في الفعلية التواريخ عن اإلعالن يتم وسوف تقريبية، أعاله  الزمني الجدول  في املذكورة  التواريخ جميع إن تنويه:

ومدير  املستشار املالي و موقع  )www.aictec.com) شركةلل واملوقع اإللكتروني( sa.saudiexchange.wwwمجموعة تداول السعودية االلكتروني )

 . (www.falcom.com.saفالكم للخدمات املالية ) شركة االكتتاب 

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب

وفق    املؤهلين  املستثمرين  فئات على  بحسب متطلبات قواعد طرح االوراق املالية واإللتزامات املستمرة   املوازية السوق   في الطرح  أسهم    في  الطرح   يقتصر 

مجموعة  د  تعريف املستثمر املؤهل في قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها وفي قائمة املصطلحات املستخدمة في قواع

 : السعودية ، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، أي من اآلتي تداول 

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص .1

ذ  بشروط تمكنه من اتخا  ُعّينتقد    مؤسسة السوق املالية  كون تدارة شريطة أن  إل في ممارسة أعمال ا  امرخص له  عمالء مؤسسة سوق مالية .2

ستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة  ال القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح وا

 .منه

حكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز  .3

 .يداعإل ا

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.saudiexchange.sa/


 

 

 ي 

 .دارة إل في ممارسة أعمال ا امرخص له مؤسسة سوق مالية ديرهاتمباشرة أو عن طريق محفظة  ،الشركات اململوكة من الحكومة .4

 .الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .5

 . ستثمارال صناديق ا .6

باأل ا .7 لهم  املسموح  املقيمين  غير  في  ال جانب  استثمار  الدليل  في  عليها  املنصوص  املتطلبات  يستوفون  والذين  املوازية  سترشادي  ال السوق 

 .جانب غير املقيمين في السوق املوازيةأل ستثمار اال 

 .جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا .8

 . يداعإل أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز ا .9

 :تيةآلويستوفون أي من املعايير ا ،يداعإل يون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اأشخاص طبيع .10

تقل عن عشرة صفقات   اليقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي و  الوراق املالية أل أن يكون قد قام بصفقات في أسواق ا (و

 ثني عشرة  الا اللفي كل ربع سنة خ
ً
  .يةاملاضشهرا

 . ريال سعودي اليينتقل قيمة صافي أصوله عن خمسة م الأن  (ز

 . قل في القطاع املاليألث سنوات على اال أن يعمل أو سبق له العمل مدة ث (ح

 أن يكون حاص (ط
ً
 .وراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأل على الشهادة العامة للتعامل في ا ال

 أن يكون حا (ي
ً
 .اجهة معترف بها دوليً  من وراق املالية معتمدة أل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال ا صال

 .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة .11

 حضورهم  ، من خالل إلى مدير الطرحطلب االكتتاب يجب على املستثمرين املؤهلين أن يقدموا  
ً
باليد أو بالبريد اإللكتروني أو الفاكس  لتسليمه شخصيا

   ويجب أن يكون )مع االلتزام بتسليم النسخ األصلية للمستندات عن طريق البريد( 
ً
عرضهم لالستثمار في أسهم الطرح على أن يتم تسليمها   إلثباتموقعا

املطلوبة و ب في أسهم الطرح جميع املستندات الداعمة  في موعٍد أقصاه الساعة الخامسة مساًء من تاريخ يوم اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتا

في االكتتاب في األسهم    يرغب بناًء على ذلكطلب االكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، و   هإكماليقر كل مستثمر، من خالل  حسب التعليمات. و 

 املطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

االكتتاب للمكتتبين خالل فترة الطرح باملقر الرئيس للمستشار املالي ومدير االكتتاب وباملقر الرئيس للمصدر، ويتعين على  سوف تتوفر نماذج طلبات  

 للتعليمات  املكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب و 
ً
الطرح  "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام    (9الواردة في قسم رقم )تعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقا

ي  وشروطه" من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أ 

ر الطرح. استثمار بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء أٍي من شروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب وسحبه بعد استالمه من مدي

  فور تقديمه    ويعتبر طلب االكتتاب
ً
  اتفاقا

ً
 بين  قانونيا

ً
 راجع قسم رقم )  املكتتبملزما

ً
( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح  9والشركة. )فضال

 وشروطه" من هذه النشرة(. 

  



   

 

 

     ك  

 ملخص املعلومات األساسية

 تنويه للمستثمرين 

في   الواردة  املعلومات  عن  موجزة  نبذة  امللخص  هذا  النشرة يقدم  مهمة  هذه  تكون  قد  التي  املعلومات  كل  على  يشتمل  ال  فإنه  ملخص  ألنه   
ً
ونظرا ؛ 

خصوص، . وعلى وجه ال الطرح من عدمهأسهم  باالستثمار في    قراراهم  بالكامل قبل اتخاذ  اقراءته  هذه النشرة للمستثمرين املؤهلين، ويجب على مستلمي  

املؤهلين املحتملين  فإنه يجب مراجعة ماورد في قسم "إشعار مهم" والقسم "عوامل املخاطر" الواردين في نشرة اإلصدارة هذه بعناية من ِقَبل املستثمرين  

 باالستثمار في أسهم الطرح
ً
"التعريفات    (1)  قسمالفي    نشرة هذه ال. وقد تم تعريف بعض املصطلحات والعبارات املختصرة الواردة في  قبل أن يتخذوا قرارا

 . هذه النشرة من   واملصطلحات"

  نبذة عن الشركة

( 151) رقم  الوزاري  والقرار( م22/12/2020 املوافق) ه07/05/1442 بتاريخ  الصادر ( 139) رقم الوزاري  القرار بموجب مقفلة  سعودية  مساهمة شركة

  ( م19/04/2016  املوافق)  ه12/07/1437  وتاريخ(  1010998871)  رقم  التجاري   والسجل  ،(م27/12/2020  املوافق)  ه12/05/1442  بتاريخ  الصادر

 مدفوعة  سهم(  2,000,000)   مليونان  إلى   مقسم  سعودي  ريال(  20,000,000)  مليون   عشرون  الحالي  الشركة  مال   رأس  يبلغ .  الرياض  بمدينة  الصادر

 . عادية أسهم وجميعها بالكامل، القيمة

 

 وتقنية  لالتصاالت  العاملية  تقدم  شركة"  اسم  تحت  محدودة   مسؤولية  ذات   كشركة  املعلومات   وتقنية  لالتصاالت  العاملية  تقدم   شركة  تأسست

  قدره   مال  وبرأس  ،الرياض  بمدينة  الصادرم(  19/04/2016ه )املوافق  12/07/1437وتاريخ  (  1010998871)  رقم  التجاري   السجل  وبموجب"املعلومات

، وتتمثل  سعودي  ريال(  1,000)  ألف  منها  حصة  كل  قيمة  القيمة  متساوية  عينية  حصة(  100)  مائة  إلى  مقسمة  سعودي  ريال(  100,000)  ألف  مائة

م( قرر الشركاء زيادة رأسمال الشركة من مائة ألف 17/11/2020ه )املوافق  04/1442  /02وبتاريخ  .  في أثاث مكتبي وأجهزة حاسب آليالعينية  الحصص  

(  10، قيمة كل حصة منها عشرة )  نقدية( حصة  2,000,000)  مليوني  إلى( ريال سعودي مقسم  20,000,000( ريال سعودي إلى عشرين مليون )100,000)

سعودية )املوافق  29/04/1442وبتاريخ    .رياالت  م14/12/2020ه  عبدهللا   / الشريك  تنازل  ألف  م(  ومائتي  مليون  عدد  عن  شريم  آل  عبدهللا  حمد 

( حصة لصالح املساهمين  700,000( حصة لصالح الشريك/ سعود محمد عبدهللا آل شريم وعدد سبعمائة ألف )500,000)  بعدد( حصة  1,200,000)

كماقرر الشركاء باإلجماع املوافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى   ،( شريك جديد111الجدد البالغ عددهم مائة وأحد عشر )

( سهم، قيمة كل سهم منها عشرة  2,000,000)  مليوني( ريال سعودي مقسم إلى  20,000,000شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ عشرون مليون )

الشرك10) قيد  وتم  عادية،  أسهم  وجميعها  سعودية  رياالت  بموجب  (  املساهمة  الشركات  بسجل    بتاريخ   الصادر (  139)  رقم  الوزاري   القرارة 

  رقم   التجاري  والسجل  ،(م27/12/2020 املوافق) ه12/05/1442 بتاريخ الصادر ( 151) رقم الوزاري  والقرار( م 22/12/2020 املوافق) ه07/05/1442

 . الرياض  بمدينة الصادر (م19/04/2016 املوافق) ه12/07/1437 وتاريخ( 1010998871)

 

 قيمة بالكامل، القيمة مدفوعة عادي سهم (2,000,000) مليونان إلى مقسم سعودي ريال (20,000,000) مليون  عشرون الحالي الشركة مال رأس يبلغ

  لكل   ويحق  تفضيلية،  حقوق   أي  مساهم  أي  يعطى  وال  واحدة،  فئة  من  عادية  أسهم  الشركة  أسهم  وجميع  ،  سعودية   رياالت  (10)  عشرة   منها  سهم  كل

   مساهم
ً
   عنه  يوكل   أن  مساهم  لكل   يحق  كما  فيها،  والتصويت  للمساهمين   العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور   أسهمه   عدد  كان   أيا

ً
  غير   من  آخر   شخصا

  الشركة   تعلنها  أرباح  أي  نم  حصتها  الطرح   أسهم  تستحق   العامة.  الجمعية  اجتماعات  حضور   في  عنه  لينوب  الشركة  عاملي  أو  الشركة  إدارة   مجلس  أعضاء

 
ً
  تليها. التي املالية السنوات وعن هذه   النشرة  تاريخ من اعتبارا

ً
 النشرة(. هذه   في األرباح" توزيع سياسة (5) "رقم  قسم راجع  )فضال

أو أكثر من رأس مالها هم: سعود محمد عبدهللا آل شريم بنسبة    )%5.00وكما في تاريخ هذه النشرة، فإن املساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون )

 .  %( من أسهم الشركة قبل الطرح65.00%( وهم يمتلكون مجمتعين نسبة )20.00%(، عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم بنسبة ملكية )45.00ملكية)
  



 

 

 ل 

 وبعد الطرح قبل  لكية الشركةهيكل م

 : وبعد الطرحالشركة قبل  ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي  

 إسم املساهم #

 قبل الطرح 

عدد األسهم  

 املطروحة 

 بعد الطرح 

  االسهم عدد

 (*مباشرة)

القيمة  

اإلسمية  

 للسهم 

  قيمة اجمالي

 اإلسمية  االسهم
 عدد االسهم   نسبة امللكية 

القيمة  

اإلسمية  

 للسهم 

  قيمة اجمالي

 اإلسمية  االسهم
 نسبة امللكية 

 16.000% 3,200,000 10 320,000 80,000 20.00% 4,000,000 10 400,000 شريم  آل عبدهللا  محمد عبدهللا 1

 36.000% 7,200,000 10 720,000 180,000 45.00% 9,000,000 10 900,000 شريم  آل عبدهللا محمد سعود 2

 3.960% 792,000 10 79,200 19,800 4.95% 990,000 10 99,000 شريم  آل سعود عبدهللا  محمد 3

 1.600% 320,000 10 32,000 8,000 2.00% 400,000 10 40,000 الكثيري  ناصر  محمد بن مشعل 4

 3.920% 784,000 10 78,400 19,600 4.90% 980,000 10 98,000 عثمان   آل محمد علي  فاطمة 5

 3.920% 784,000 10 78,400 19,600 4.90% 980,000 10 98,000 شريم  آل عبدهللا  محمد نورة 6

 2.280% 456,000 10 45,600 11,400 2.85% 570,000 10 57,000 شريم  آل عبدهللا  محمد مها 7

 3.920% 784,000 10 78,400 19,600 4.90% 980,000 10 98,000 شريم  آل عبدهللا محمد عبدالرحمن 8

 3.920% 784,000 10 78,400 19,600 4.90% 980,000 10 98,000 شريم  آل عبدهللا محمد علي 9

 3.920% 784,000 10 78,400 19,600 4.90% 980,000 10 98,000 شريم  آل عبدهللا  محمد مريم 10

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نواف سعود عبدهللا الراشد  11

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 سارة إبراهيم علي جميل  12

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل محمد عبدهللا لين 13

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل محمد عبدهللا تاال 14

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 التميمي  العثمان علي فواز ريم 15

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل محمد سعود العنود 16

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل سعود عبدهللا صالحه 17

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 متين  بن  علي محمد منيرة 18

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم مريم 19

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم روان 20

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم ريوف 21

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم ريتال 22

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا  إبراهيم عبداملجيد 23

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 راشد  أل عبدهللا سعود أسيل 24

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 إبراهيم علي إبراهيم الجميل  25

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 راشد  أل عبدهللا سعود سديم 26

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا رشود إبراهيم 27

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 غنام  آل محمد عبدهللا مرام 28

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نواف عبدهللا إبراهيم جميل  29

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شيخه سعد علي السبيعي  30

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 مريم حمد راشد املياح  31

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل سعود عبدهللا  حصة 32

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نوره عبدهللا علي الضفيان  33

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 العقيلي  محمد عبدهللا  حصة/   السيدة 34

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا رشود سارة 35

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  أل عبدهللا رشود عبدامللك 36

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  أل عبدهللا رشود محمد 37

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا رشود هيفاء 38

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا محمد غيداء 39

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم عبداالله 40

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد  عبدهللا 41

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 علي سلطان علي التميمي 42

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل سعود عبدهللا شماء 43

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد أسامة 44

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نجالء فواز علي التميمي  45

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد ريان 46

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد الكادي  47

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد مليس  48

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد  محمد 49

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 حور عبدهللا سعود السالمه  50
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 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 مها إبراهيم علي جميل  51

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبدالعزيز علي التميميريان  52

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 غال عبدالعزيز علي التميمي 53

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ملى عبدالعزيز علي التميمي  54

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 بدر عبدالعزيز علي التميمي 55

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 مريم علي محمد التميمي 56

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا رشود عبدهللا 57

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبداملجيد عبدهللا سعود السالمه  58

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 التميمياميره علي محمد  59

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 إبراهيم عبدهللا إبراهيم التميمي 60

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ساره عبدهللا إبراهيم التميمي 61

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نوره عبدهللا إبراهيم التميمي 62

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ساره علي محمد التميمي 63

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 علي محمد رشود التميمي  64

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 سعود عبدهللا سعود السالمه  65

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ابراهيم عبدهللا سعود السالمه  66

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ريما إبراهيم محمد التميمي  67

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 كادي علي محمد التميمي  68

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 حسين   آل حسين إبراهيم نوره 69

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل سعود عبدهللا  نوره 70

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 وليد محمد علي التميمي 71

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 خريف  آل محمد عبدهللا ساره 72

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نوره محمد علي التميمي 73

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 رزان محمد علي التميمي 74

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شهد محمد علي التميمي  75

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 سديم محمد علي التميمي 76

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 الجوري محمد علي التميمي 77

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبدهللا محمد علي التميمي 78

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 الرا محمد علي التميمي  79

 0.004% 8,000 10 800 200 0.05% 10,000 10 1,000 دالل عايض جبري الحارثي  80

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عيس ىعبدالرحمن عبدالرزاق يونس  81

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ميرال خالد علي الرويغ  82

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 جنى فواز علي التميمي 83

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 دانه فواز علي التميمي  84

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبدهللا التميميجواهر سعود  85

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم محمد 86

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبير فواز علي التميمي  87

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 الجوهرة عبدهللا علي العثمان  88

 0.040% 8,000 10 800 200 0.05% 10,000 10 1,000 حاتم عبدالعزيز سعود العسكر  89

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 مشاري فواز علي التميمي 90

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 منيره إبراهيم زيد التميمي  91

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا محمد شهد 92

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نواف رشود علي التميمي 93

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نايف رشود علي التميمي  94

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 باسل رشود علي التميمي  95

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبدهللا علي التميمي ريناد   96

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 علي عبدهللا علي التميمي 97

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبدهللا علي محمد التميمي 98

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 خريف   آل مبارك علي  فاطمة 99

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 خالد عبدهللا علي التميمي 100

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 دانا عبدهللا علي التميمي 101

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 النا عبدهللا علي التميمي 102
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 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا محمد ريماس 103

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 راشد  آل عبدهللا سعود عبدهللا 104

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 راشد  أل عبدهللا سعود نايف 105

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 عبداملنعم عبدهللا حسين العنزي  106

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ليان رشود علي التميمي  107

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 شريم  آل عبدهللا  رشود جواهر 108

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 ناصر عبدهللا ناصر الفضلي  109

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 القرش يعبداملجيد محمد عبدهللا  110

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 شريم  آل سعود عبدهللا رشود 111

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 قاسم محمد عواد الشمري  112

 0.056% 11,200 10 1,120 280 0.07% 14,000 10 1,400 شريم  آل محمد سعود محمد 113

 20.000% 4,000,000 10 400,000      ( مستثمرين مؤهلين)الجمهور  114

 100.00% 20,000,000  2,000,000 400,000 100.00% 20,000,000 - 2,000,000 االجمالي

 الشركة: المصدر
 .  هذه النشرة * اليوجد أي ملكية غير مباشرة حتى تاريخ 

 

 أنشطة الشركة الرئيسية 

  األمنية   لألجهزة  بالجملة  البيع  وترخيص،  (م19/04/2016  املوافق)  ه12/07/1437  وتاريخ  (1010998871)التجاري رقم    السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس

 املوافق )  ه04/1445/ 11  بتاريخ  ينتهي  والذي(  م26/11/2020  املوافق)  ه11/04/1442  وتاريخ(  20504040037)  رقم  الداخلية  وزارة  قبل  من  الصادر

(  م26/11/2020  املوافق)  ه1442/ 11/04  وتاريخ(  20505040048)  رقم  الداخلية   وزارة  قبل  من  الصادر  األمنية  لألجهزة  بالتجزئة  البيع  وترخيص(.  م2023/ 26/10

 (. م2023/ 26/10 املوافق) ه11/04/1445 بتاريخ ينتهي والذي

 بالتجزئة  البيع  األمنية،  لألجهزة  بالجملة  البيع  واالتصاالت،  الكمبيوتر  شبكات  وتمديد  تركيب  الشبكات،  تمديدات  في  التجاري   سجلها  في  كما  الشركة  أنشطة  وتتمثل

 . األمنية لألجهزة

 : التالية األغراض  وتنفيذ بمزاولة األساس ي النظام في كما الشركة أنشطة وتتمثل

  التجارة •

  البناء و التشييد •

  الصيد و الزراعة •

   امفروعه  و البترول و املناجم •

  الصناعية التراخيص حسب فروعها و التحويلية الصناعات •

  فروعه و املاء و الغاز و الكهرباء •

 التبريد  و التخزين و النقل •

  األخرى   الخدمات و األعمال و املال  خدمات •

   شخصية و جماعية و اجتماعية  خدمات •

 العقارية واألنشطة   الدعم وخدمات اإلدارية الخدمات •

   املعلومات تقنية •

 السالمة  و األمن •
 

  بوابات  وأجهزة األمني والسياج والطرود الحقائب تفتيش وأجهزة األمنية املراقبة كاميرات وصيانة وتشغيل وتركيب  وبيع إستيراد  في الفعلي الحالي الشركة نشاط يتمثل

  وتقنية   اإللكترونية  واألعمال  واملتفجرات  املعادن  عن  الكشف  بوابات  وأجهزة  السرقة  ضد  اإلنذار  وأنظمة  وأجهزة  الحيوية  املمغنطة  بالبطاقة  والخروج  الدخول 

 . اآللي الحاسب وبرامج والشبكات اإلتصاالت

  

 .هذه النشرةال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديد مهمة حتى تاريخ 

 

  



   

 

 

     س  

 رسالة املصدر واستراتيجيته العامة

 الشركة رؤية  . أ 

بية  كون الشركة الرائدة في مجال تقنية املعلومات وتقنيات الذكاء الصناعي بتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية لعمالئنا في اململكة العر تأن 

 . والعاملية العالية الجودة  ذات باملهارات يتمتع الذي عملها فريق خالل من السعودية و الشرق األوسط 

 

 الشركة  رسالة . ب

 تدفق املشاريع سهلة وذات كفاءة عالية. تلتزم شركة تقدم العاملية في تطوير املنتجات وتنفيذ املشاريع باملعايير الدولية لجعل

 

 الشركة  استراتيجية . ج 

شركة    تقوم  حيثتقدم الشركة الحلول الفورية عن طريق الجمع بين االبتكار واملنتجات ذات الصلة والبرمجيات بخدمات سريعة وموثوقية عالية ،  

ا تقدم تقدم العاملية لالتصاالت وتقنية املعلومات بدمج الحلول املبتكرة واملنتجات ذات الصلة والبرمجيات في خدمة واحدة وسريعة ومضمونة، كم

 على تقديم خدمات تقنية للمهام ذات الحاالت الخاصة. القدرة أكثر من حل للحصول على نتائج مرضية، ولدى الشركة  الشركة

األعمال والتي تعني بتوصيل    مبادئعلى مشاركه    عالقةللوصول لحلول باملستوى العاملي لعمالءنا حيث ترتكز    عامليةمع شركات  عالقات  ة  الشركلدى  

 للعمالء.  الحلول أفضل 

 
ً
و   اململكةاحتياج كامل مناطق  تغطيةلتحقيق التطلعات في  املختصوالكادر الفني والبرمجي  التقنيةالشركة بنية تحتية قوية واملعرفة  لدى  استراتيجيا

 وتوطينها. التقنية نقل 

 

 للشركة  التنافسية واملزايا القوة  نواحي

 بما يلي:تتمثل املزايا التنافسية للشركة  

 . باملنتجات واالبتكار بالتقنية االستثمار •

 .تقديم الدعم وخدمات ما بعد البيع عبر كفاءات مختصة •

 . العميل متطلبات حسب التشغيل برامج و املنتجات خصائص تعديل علي القدرة  •

 .خارجية مصادر إلى الرجوع الى الحاجة دون   متكاملة خدمات تقديم يستطيع متكامل عمل فريق  تقدم شركة لدى •

 .املقدمة الخدمات جودة   على الحفاظ مع املنتجات قيمة تخفيض •

 املنتجات.   جميع غيار قطع   مع توافر خاص صيانة قسم •



 

 

 ع 

 ملخص املعلومات املالية

م )التي تتضمن أرقام املقارنة  2020ديسمبر    31ملخص املعلومات املالية الوارد أدناه مبني على القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  إن  

م )التي تتضمن  2021يونيو  30األولية املختصرة املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في م(، والقوائم املالية 2019ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

 م( واإليضاحات املرفقة بهم. 2020يونيو من عام  30أرقام املقارنة لفترة الستة أشهر املنتهية في 

  30 في املنتهية املالية الفترة

(مفحوصة) م2120يونيو  

  30 في املنتهية املالية الفترة

(مفحوصة) م2020يونيو  

  31 في املنتهية  املالية السنة

( مراجعة)  م2020 ديسمبر   

السنة املالية املنتهية في  

م  2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

قائمة الدخل الشامل    

 )ريال سعودي( 

اإليرادات   30,367,017 32,832,883 11,050,256 12,772,627  

اإليرادات تكلفة  (19,303,725) (14,988,020) (4,810,653) (2,419,294)  

 مجمل الربح  11,063,292 17,844,863 6,239,603 10,353,333

من التشغيل الربح  6,157,033 9,482,374  2,252,386  4,585,176  

الزكاة قبل السنة ربح صافي 6,183,252 9,491,757  2,355,983  4,266,626  

الزكاة بعد السنة ربح صافي 5,887,698 8,977,902  1,546,574  4,266,626  

4,266,626  1,546,574  8,943,869 5,787,059 
إجمالي الدخل الشامل  

 للسنة

 م 2021يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020ديسمبر  31املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  املاليةالقوائم املصدر: 

 

  30 في املنتهية املالية الفترة

 (مفحوصة) م2021يونيو

  31  في املنتهية املنتهية املالية الفترة

 ( مراجعة)  م2020 ديسمبر 

ديسمبر   31السنة املالية املنتهية في 

 م )مراجعة( 2019

 املالي  املركز قائمة

 )ريال سعودي( 

 املتداولة  األصول إجمالي   20,253,200 31,446,877 33,946,291

 غير املتداولة  األصول إجمالي   4,890,025 5,248,615 5,615,400

 األصول إجمالي   25,143,225 36,695,492 39,561,691

 املتداولة   االلتزاماتإجمالي   9,553,843 8,639,253 7,109,072

 غير املتداولة  االلتزاماتإجمالي   3,288,253 6,811,241 6,940,995

 االلتزامات إجمالي   12,842,096 15,450,494 14,050,067

 امللكيةإجمالي حقوق   12,301,129 21,244,998 25,511,624

39,561,691 36,695,492 25,143,225 
وحقوق   االلتزاماتإجمالي  

 امللكية

 م 2021يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020ديسمبر  31املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  املاليةالقوائم املصدر: 



   

 

 

     ف  

 م2021يونيو  30م، والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2020ديسمبر  31املالية املنتهية في املراجعة للشركة للسنة  املاليةالقوائم املصدر: 

 

 . معلومات اإلدارةاملصدر: 

  

  30 في املنتهية املالية الفترة

 (  مفحوصة ) م2021يونيو

  30 في املنتهية املالية الفترة

 ( مفحوصة )  م2020 يونيو 

  31 في املنتهية  املالية السنة

 ( مراجعة)  م2020 ديسمبر 

  31السنة املالية املنتهية في 

 م )مراجعة( 2019ديسمبر 

 التدفقات النقديةقائمة 

 ( ريال سعودي )

(3,172,988) 7,771,152 1,913,471 11,381,278 

  النقدية التدفقات صافي

  األنشطة عنالناتجة 

 التشغيلية 

(971,706) (1,462,055) (1,722,596) (5,176,306) 

  النقدية التدفقات صافي

  األنشطة في املستخدمة

 االستثمارية 

(778,138) (999,259) 5,121,965 (5,580,480) 

  النقدية التدفقات صافي

  املستخدمة)  عن الناتجة

 التمويلية  األنشطة (في

  30 في  املالية السنة

 (  مفحوصة ) م2021يونيو

  30 في  املالية السنة

 (  مفحوصة ) م2020يونيو

  31 في املنتهية  املالية السنة

 ( مراجعة)  م2020 ديسمبر 

  31السنة املالية املنتهية في 

 م )مراجعة( 2019ديسمبر 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

 معدل النمو في اإليرادات  الينطبق   %8.12 الينطبق  15.59%

 67.8% %52.49 الينطبق  % 175.88
معدل النمو في صافي  

 الدخل الشامل 

 هامش مجمل الربح %36.43 54.35% 56.47% 81.06%

   الربحهامش صافي  %19.39 27.34% 14.00% 33.40%

 )مرة( نسبة التداول  2.12 43.6 الينطبق  4.78

 1.96 2.38 الينطبق  2.82
/   املوجودات إجمالي 

 )مرة(  املطلوبات إجمالي

   املوجودات على العائد 23.42% %24.47 الينطبق  10.78%

 120.78% %89.47 الينطبق  32.29%
اإليرادات/إجمالي  

 املوجودات 

 ال ينطبق %24.10 الينطبق  17.03%
نسبة الديون/حقوق 

 امللكية 

 ال ينطبق %13.95 الينطبق  10.98%
نسبة الديون/إجمالي  

 املوجودات 

   امللكية حقوق  على العائد 47.86% %42.26 الينطبق  16.72%
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 ةملخص عوامل املخاطر 

دراسة كافة املعلومات التي يحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه قبل   الطرحيتعين على كل من يرغب في االستثمار في أسهم  

 بأن املخاطر املوضحة أدناه قد ال تشمل جميع املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه  
ً
من املمكن وجود عوامل اتخاذ قرار االستثمار، علما

 .إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها 

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.  . أ 

 للشركة  االستراتيجية الخطة  تنفيذ على القدرة  بعدم املتعلقة املخاطر •

 باالئتمان  املتعلقة املخاطر •

 والشهادات  والتصاريح  التراخيص تجديد عدم أو استخراج بعدم املتعلقة املخاطر •

 التنفيذية واإلدارة  الرئيسيين  املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر •

 بالتعامل مع املوردين  املتعلقة املخاطر •

  الشركة ملوردي  املباشر بالتسويق املتعلقة املخاطر •

   املوردين تركزب املتعلقة املخاطر •

 برفع أسعار املنتجات من قبل املوردين الرئيسين  املتعلقة املخاطر •

 املرتبطة بالطلب على منتجات الشركةاملخاطر  •

 الشركة  ملنتجات  بالنقل املتعلقة املخاطر •

 عالقة ذات األطراف مع باملعامالت املتعلقة املخاطر •

 الحاليين /أعضاء مجلس اإلدارة ألعمال منافسة ألعمال الشركةاملخاطر املتعلقة بمزاولة بعض املساهمين  •

 سلوكهم سوء أو املوظفين بأخطاء املتعلقة املخاطر •

  التمويل بتوفر املتعلقة املخاطر •
ً
 مستقبال

 الجديدة واملعايير  الهامة املحاسبية املعايير  في بالتغيرات املتعلقة املخاطر •

 السعودة  بمتطلبات املتعلقة املخاطر •

 الطبيعية الكوارث بوقوع املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين  •

 العمالء  قبل من املطلوبة واملواصفات الجودة  بمعايير  االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر •

 اإلضافية  واملطالبات املحتملة الشرعية الزكاة  باستحقاقات املتعلقة املخاطر •

 العمالء  تركزاملتعلقة ب خاطرامل •

 املخاطر املتعلقة بتركز اإليرادات  •

 امللكية  وحقوق  التجارية العالمات بحماية املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املرتبطة بإتفاقيات التمويل  •

 املخاطر املرتبطة بإعتماد الشركة على الضمانات الشخصية  •

 التأمينية بالتغطية املتعلقة املخاطر •

 املنافسة  بالبيئة املتعلقة املخاطر •

 بإدارة رأس املال العامل املخاطر املتعلقة  •

  للتوسع الشركة احتياج لتلبية العاملة القوى  توفير   على الشركة قدرة  بعدم املتعلقة املخاطر •
ً
 مستقبال

  العمالت صرف  أسعار بتذبذب املتعلقة املخاطر •

 املدرجة املساهمة الشركات إدارة  في الخبرة  وجود وعدم مساهمة شركة  إلى التحول  بحداثة املتعلقة املخاطر •

قة املخاطر •
ّ
 والغرامات القضائية بالدعاوى  املتعل

 التنفيذية  ولوائحة املالية السوق  بنظام االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر •
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 املعلومات  وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر •

   القطاع تطورات مواكبة على  الشركة قدرة  بعدم املتعلقة املخاطر  •

   العمالء ملتطلبات التكيف  على الشركة قدرة  بعدم املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون  •

  املخاطر املتعلقة بالذمم الدائنة •

   املشاريع قطاعات املخاطر املتعلقة باإلعتماد على •

 املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة على املحافظة على كوادرها البشرية  •

 املخاطر املتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة  •

 الشركة وخدمات  منتجات بأسعار املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين  •

 الداخلية خيص وزارة ااملخاطر املتعلقة بسحب تر  •

 الغير  مع  بالعقود املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة بقلة عدد األعضاء املستقلين  •

املخاطر املتعلقة بتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة، بمافي ذلك االنتشار العاملي املستمر لجائحة    •

 (19-فيروس كورونا )كوفيد

 مخاطر عدم وجود إدارة مراجعة داخلية  •

 واألنظمة للمواصفات  املنتجات مطابقة بعدم املتعلقة خاطرامل •

  رسومها برفع السعودية املوانئ هيئة بقرار املتعلقة املخاطر •
ً
 م2021 يناير من بدءا

 الضمان  مطالبات  عن باملسؤولية املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة بالعيوب التصنيعية  •

 التنفيذ  تحت باملشاريع املخاطر املتعلقة •

 املخاطر املتعلقة باالستعانة بمطوري منتجات وحلول تقنية من خارج اململكة •

 املتعلقة بخطة التوسعة   املخاطر •

 بموسمية أعمال الشركة املتعلقة املخاطر •

 مستأجرة  عقارات على الشركة أصول  بعض وجود مخاطر •

 فيه الشركة. تعمل املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي  . ب

  للمملكة االقتصادي باألداء املتعلقة املخاطر •

 األوسط  الشرق  منطقة في واالقتصادي السياس ي االستقرار بعدم املتعلقة املخاطر •

  الشركات بنظام املتعلقة املخاطر •

  الشركات حوكمة الئحة بتطبيق املرتبطة املخاطر •

 جديدة  وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر •

 التنافسية بالبيئة املتعلقة املخاطر •

 املضافة القيمة بضريبة املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل •

 والكهرباء واملياه املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة  •

 املخاطر املتعلقة بتقلب أسعار الفائدة  •

 املخاطر املتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة •

 املخاطر املتعلقة بنظام املنافسة والئحته التنفيذية •
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 باألسهم املطروحة.املخاطر املتعلقة  . ج 

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم  •

 املتعلقة بالبيانات املستقبلية املخاطر  •

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة •

 الطرح املخاطر املتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد  •

 املخاطر املتعلقة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة •

 املوازية بعد عملية الطرح املخاطر املتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق  •

 بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية املتعلقةاملخاطر  •

 مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق املوازية  •

 املخاطر املتعلقة بسيولة أسهم الطرح  •

 املخاطر املتعلقة بتوزيع األرباح لحاملي األسهم  •

 ملتعلقة باقتصار التداول على املستثمرين املؤهلي املخاطر ا •
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 جدول املحتويات
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 -  32 - الشركة عن نبذة 

 -  32 - مالها  رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ 

 -  33 - الشركة   رؤية 

 -  33 - الشركة  رسالة 

 -  33 - الشركة   استراتيجية 

 -  33 - للشركة  التنافسية  واملزايا القوة  نواحي 

 -  33 - الشركة  ألعمال العامة  الطبيعة 
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 -  42 - الشركة   تستأجرها التي العقارات قائمة 
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 واملصطلحات تعريفات ال 

 : نشرة اإلصدارختصارات للعبارات املستخدمة في دول التالي قائمة بالتعريفات واال يبين الج

 التعريف تصار املعرف خاملصطلح أو اال 

  الشركة
ُ
 مقفلة.  سعوديةشركة مساهمة  – املعلومات وتقنية لالتصاالت العاملية تقدم شركة صدر / امل

 املعلومات   وتقنية لالتصاالت العامليةإدارة شركة  اإلدارة أو اإلدارة العليا 

 .للشركةالنظام األساس ي  النظام األساس ي 

  واالستثمار التجارة وزارة) التجارة وزارة   التجارة وزارة
ً
 . السعودية العربية باململكة ( سابقا

 وزارة الداخلية باململكة العربية السعودية   وزارة الداخلية  

( االجتماعية والتنمية البشريةاملوارد  وزارة االجتماعية  والتنمية املوارد البشرية وزارة
ً
 . السعودية العربية باململكة  )وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية سابقا

( وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 
ً
 .السعودية العربية باململكة وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان )وزارة الشؤون البلدية والقروية سابقا

 الطرح 
 رأس مال إجمالي من (%20.00) نسبة عشرين باملائة تمثل عادي  سهم (400,000)الطرح األولي ألربعمائة ألف  

 الشركة

 من أسهم الشركة عادي سهم (400,000)أربعمائة ألف  أسهم الطرح

 متساوية القيمة.   عادي  ( سهم2,000,000)  مليوني%( من مجموع أسهم رأس مال الشركة والبالغة  100مائة باملائة ) أسهم املساهمين قبل الطرح

 فترة الطرح
ه )املوافق 12/05/1443  الخميسيوم    إلى م(  12/12/2021ه )املوافق  08/05/1443  األحد  يوم  من  الفترة التي تبدأ

 . م(2021/ 16/12

 . م(16/12/2021ه )املوافق 12/05/1443 الخميس يوم  يومفي الطرح هو تاريخ نهاية فترة  تاريخ اإلقفال 

 املوازية. السوق  في اإلدراجثم طرح اسهم الشركة ومن  لغرض  أسهم الشركة لتسجيل للهيئة تقديم طلب تسجيل األسهم 

 ريال سعودي لكل سهم. ( 110مائة وعشرة )   الطرحسعر 

 .سعودية ( رياالت10اسمية )سهم عادي بقيمة  السهم 

 رياالت سعودية للسهم الواحد.  ( 10عشرة ) االسمية القيمة 

 .أو االعتباري  الشخص الطبيعي الشخص

 املكتتب
  لتزاماتالاملاليـة وا األوراقوفقـا لقواعـد طـرح سهم الشركة أ فــيلالكتتاب كل مســاهم مؤهــل يكتتــب أو يقــدم طلبــا 

 الكتتاب.أحــكام ا اإلدراج ولشروطاملســتمرة وقواعــد 

 القيمة اإلجمالية لألسهم املكتتب بها  متحصالت الطرح 

 صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح  صافي متحصالت الطرح 

 وتقديمه ملدير االكتتاب عند الرغبة في االكتتاب تعبئته نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على املستثمرين  نموذج طلب االكتتاب

 حساب االكتتاب 
ت الطــرح فيــه، وبعــد انتهــاء عمليــة الطــرح  ال متحصــ   يـداعإل حسـاب لـدى بنـك تجـاري مرخـص لـه العمـل فـي اململكـة  

 تحويلهـا إلـى حسـاب الشـركة أو حسـابات املسـاهمين البائعيـن. فيــه يتــم

 املساهمون الكبار 
يملكون  الذين  الشركة  من  (%5.00)  مساهمو  أكثر  ) أو  في صفحة  أسمائهم  والواردة  الشركة  هذه زأسهم  من   )

 النشرة.

 البائعون املساهمون 
النشرة(  14)  رقم  والجدول (  م)  الصفحة  في  أسمائهم  املبين  املساهمون  وبعد   الشركة  ملكية  هيكل)  في هذه  قبل 

 (. الطرح

 ديسمبر من كل سنة ميالدية.  31السنة املنتهية بتاريخ  السنة املالية 
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 السعودة 
لوائح العمل في اململكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في اململكة توظيف نسبة معينة من  

 السعوديين. 

 يوم عمل 

 يوم   أي  أو السعودية  العربية  اململكة  في  رسمية  عطلة  يكون   يوم  أي  وأ   والسبت  الجمعة  يومي  عدا  فيما  عمل  يوم  أي

 واإلجراءات   السارية  األنظمة  بموجب  العمل  عن  أبوابها  السعودية  العربية  اململكة  في  املصرفية  املؤسسات  فيه  تغلق

 .األخرى  الحكومية

 نظام العمل 
)هـ1426/08/23  وتاريخ   51/م  رقم   امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام   م( 2005/09/27  املوافق. 

 . وتعديالته

 القوائم املالية 

للشركة للسنة املالية املنتهية في   املراجعة  املالية  م، والقوائم املالية األولية املختصرة 2020ديسمبر    31القوائم 

 للمعايير 2021  يونيو  30املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهيه في  
ً
م واإليضاحات املرفقة بها، والتي تم إعدادها وفقا

( املالي  للتقرير  اعتمدتها  (  IFRSالدولية  التي  األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة 

 (.SOCPAالهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )

 .التقويم الهجري  هـ

 .التقويم امليالدي م

وااللتزامات  املالية  األوراق  طرح  قواعد 

 املستمرة 

- 3  وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقمقواعد طرح األوراق املالية  

)املوافق    04/1439/ 09وتاريخ    123-2017 باملرسوم 2017/  12/  27هـ  الصادر  املالية  السوق  نظام  على  بناًء  م( 

م/   املالية رقم  1424/  06/  02وتاريخ    30امللكي رقم  السوق  بقرار مجلس هيئة  واملعدلة   وتاريخ  2021–  7-1هـ، 

 (. م2021/ 14/01)املوافق  ه1442/ 01/06

 قواعد اإلدراج 

تداول   عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد   هيئة  مجلس  بقرار  عليها  واملوافق(  السعودية   تداول )  السعودية  مجموعة 

  رقم  قراره   بموجب  واملعدلة  ،(م2017/12/27  املوافق)  هـ1439/04/09  وتاريخ  3-123-2017  رقم  املالية  السوق 

)  ،(م2019/09/30  املوافق)  ه1441/02/01  بتاريخ(2019-104-1) رقم  قراره  بموجب  (  2021-22-1واملعدلة 

 . (م24/02/2021املوافق )ه 12/07/1442وتاريخ 

 نشرة اإلصدار أو النشرة
لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج في السوق املوازية، وذلك  الوثيقة املطلوبة  ، وهو  هذه  نشرة اإلصدار

 .بموجب قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 املالية.شركة فالكم للخدمات  املستشار املالي ومدير اإلكتتاب

 مجلس إدارة الشركة. املجلس أو مجلس اإلدارة 

 .السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة الهيئة  أو املالية  السوق  هيئة

 مجموعة تداول السعودية 

( السعودية  تداول  السعوديةمجموعة  املالية  السوق  (  شركة 
ً
بتاريخ سابقا الوزراء  لقرار مجلس   

ً
، املؤسسة وفقا

)املوافق  1428/ 29/02 شركة  03/2007/ 19ه  وهي  املالية،  السوق  لنظام   
ً
تنفيذا وذلك  مقفلة  م(،  مساهمة 

تقوم  السعودية، حيث  العربية  اململكة  في  املالية  لألوراق  بالعمل كسوق  لها  املصرح  الوحيدة  والجهة  سعودية، 

 بإدراج األوراق املالية وتداولها. 

 املالية السوق  أو السعودية املالية السوق 

 أو تداول  السوق  أو األسهم سوق  أو
 شركة تداول السعودية "سوق األوراق املالية السعودية" هي شركة تابعة ملجموعة تداول السعودية  

 السوق املوازية 
تداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات  

ُ
السوق التي ت

 .و "قواعد اإلدراج"  املستمرة" 

 نظام الشركات 
  ، )م2015/ 10/11  املوافق(ه  28/01/1437  بتاريخ(  3/م)  رقم  امللكي  املرسوم  موجبب  الصادر  الشركات  نظام

  هـ. وأي تعديالت يطرأ عليه.07/1439/ 25 تاريخ( 79/م) رقم امللكي املرسوم بموجب واملعدل

 نظام السوق املالية 
)املوافق  02/06/1424  وتاريخ  30/م  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املالية  السوق   نظام وأي 31/07/2003هـ   . م( 

 تعديالت يطرأ عليه.  

 .السعودية األسهم لتداول  اآللي النظام تداول 

 . شركةال في للمساهمين العامة الجمعية الجمعية العامة

 .الشركة في للمساهمين العادية  العامة الجمعية الجمعية العامة العادية 

 . الشركة في للمساهمين العادية  غير العامة الجمعية الجمعية العامة غير العادية 

 . حكومة اململكة العربية السعودية الحكومة 
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 املستثمرون املؤهلون فئات 

 من األشخاص املذكورين أدناه: أياملستثمرون املؤهلون هم 

 . الخاص  لحسابهم يتصرفون  لهم مرخص أشخاص  (1

 تعيينه تم قد له املرخص الشخص ذلك  يكون  أن شريطة اإلدارة أعمال ممارسة في له مرخص  شخص عمالء (2

  عن نيابة املوازية السوق  في واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات  اتخاذ من تمكنه بشروط

 . منه مسبقة موافقة على الحصول  إلى الحاجة ودون  العميل

 أخرى  مالية سوق   وأي السوق، أو الهيئة، بها تعترف  دولية هيئة أي أو حكومية، جهة أي أو اململكة، حكومة (3

 .اإليداع مركز أو الهيئة، بها تعترف 

  أعمال ممارسة في له مرخص شخص يديرها محفظة طريق عن أو مباشرة الحكومة، من اململوكة الشركات (4

 .اإلدارة

 .العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس  دول  في املؤسسة والصناديق الشركات (5

 . االستثمار صناديق (6

 عليها املنصوص  املتطلبات يستوفون  والذين املوازية السوق  في باالستثمار  لهم املسموح املقيمين غير األجانب (7

 .املوازية السوق  في املقيمين غير األجانب الستثمار االسترشادي الدليل في

 . املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات (8

 . اإليداع مركز لدى وحساب اململكة في  استثماري  حساب  فتح لهم يجوز  آخرين  اعتباريين أشخاص  أي (9

 اإليداع، مركز لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لهم يجوز  طبيعيون  أشخاص  (10

 : اآلتية املعايير من أي ويستوفون 

 وال سعودي ريال مليون  أربعين عن قيمتها مجموع يقل ال املالية األوراق أسواق في بصفقات قام قد يكون  أن ( أ

  عشرة االثني  خالل سنة ربع كل  في صفقات عشرة عن تقل
ً
 . املاضية شهرا

 .سعودي ريال ماليين خمسة عن أصوله صافي قيمة تقل ال أن ( ب

 . املالي القطاع  في األقل على  سنوات ثالث مدة العمل له سبق أو يعمل أن (ج

  يكون  أن ( د
ً
 .الهيئة قبل من املعتمدة املالية األوراق في  للتعامل العامة الشهادة على حاصال

  يكون  أن ( ه
ً
 جهة من معتمدة املالية األوراق أعمال مجال في متخصصة  مهنية شهادة على حاصال

 . دولًيا بها معترف 

 .الهيئة تحددهم آخرين أشخاص  أي (11

 الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص  املستمرة  وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في تعنى

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكباراإلدارة  مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين  وكباراإلدارة  مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين  وكباراإلدارة  مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .( أعاله5أو  4 ،3 ،2 ،1) في إليهم  املشار ألشخاص ل أقرباء أي (6

 .( أعاله6أو  ،5 ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار األشخاص  من أي عليها يسيطر شركة أي (7

 ويملكون   باالتفاق  يتصرفون   الذيناألشخاص   (8
َ
 .إدراجها  املراد  األسهم  فئة  من  أكثرأو    (%5.00)  مجتمعين  معا

 فترة الحظر 

 (12)  اثني عشر  أسهمهم مدة  فياملذكورين في الصفحة )ي( في هذه النشرة التصرف    املساهمين  كبار  يحظر على

 
ً
، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة املوازية  السوق من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في    شهرا

 دون الحصول على موافقة الهيئة املسبقة.

 حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن. املساهمون املساهم أو 

 . األسهم محل اإلدراج بعد إدراجها في السوق املوازيةكل شخص يستثمر في  املستثمر 

 اململكة العربية السعودية. اململكة 

 عوامل املخاطرة 
قرار   اتخاذ  قبل  لها  والتحوط  بها  اإلملام  يجب  التي  املحتملة  املؤثرات  مجموعة  محل  في    االستثمارهي  األسهم 

 . التسجيل والطرح في السوق املوازية

  التقارير   إلعداد  الدولية  املحاسبية  عاييرامل

 (IFRS) املالية

 معايير املحاسبة الدولية. مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس 

.(International Financial Reporting Standards) 
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، والتي تضم املعايير الدولية  للمراجعين واملحاسبين وهي املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة من الهيئة السعودية  

وغيرها من    للمراجعين واملحاسبينباإلضافة إلى املتطلبات واإلفصاحات اإلضافية املطلوبة من الهيئة السعودية  

، والتي تشمل املعايير واإلصدارات الفنية للمراجعين واملحاسبين املعايير والتصريحات التي أقرتها الهيئة السعودية 

 املتعلقة باملسائل التي التغطيها املعايير الدولية، مثل مسألة الزكاة.

 السنوات املالية /  السنة املالية
 األساس ي النظام  أو  التأسيس عقد في ونهايتها بدايتها واملحددة املنشأة نشاط نتيجة لعرض  الزمنية الفترة هي

  .املعنية للشركة
ً
 .ديسمبر من كل عام 31 في تنتهي للشركة املالية السنة بأن علما

 القوائم املالية 

امل املالية  والقوائم املالية األولية املختصرة ،  م2020  ديسمبر  31  فية املنتهية  املالي   ةلسنلللشركة    راجعةالقوائم 

 للمعايير تم إعدادها    والتيواإليضاحات املرفقة بها،    م2021يونيو    30الستة أشهر املنتهيه في  املفحوصة لفترة  
ً
وفقا

( املالي  للتقرير  اعتمدتها  (  IFRSالدولية  التي  األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة 

 (.SOCPA) للمراجعين واملحاسبينالهيئة السعودية 

 التقويم الهجري  هـ

 التقويم امليالدي  م

واملحاسبين لل  السعودية  الهيئة   مراجعين 

(SOCPA) 
 في اململكة العربية السعودية.  للمراجعين واملحاسبين السعودية الهيئة

 الئحة حوكمة الشركات 

رقم   القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  هـ  16/05/1438بتاريخ    2017-16-8الئحة 

املالية  13/02/2017)املوافق   السوق  هيئة  مجلس  بقرار  واملعدلة  ه  1442/ 01/06وتاريخ    2021-07- 1رقم  م(، 

 .وأي تعديالت يطرأ عليهام(14/01/2021)املوافق 

 إحالل املواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.  التوطين أو السعودة 

 نطاقات 

رقم   العمل  وزير  قرار  بموجب  )نطاقات(  السعودة  برنامج  اعتماد  )املوافق 12/10/1432بتاريخ    4040تم  هـ 

م(، وقد 1994/ 18/10هـ )املوافق  12/05/1415بتاريخ    50م( القائم على قرار مجلس الوزراء رقم  2011/ 10/09

والتن العمل  )وزارة  اإلجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة  برنامج  أطلقت  باململكة   )
ً
سابقا اإلجتماعية  مية 

أي  أداء  البرنامج  هذا  ويقيم  السعوديين،  املواطنين  بتوظيف  تقوم  كي  للمؤسسات  الحوافز  لتقديم  )نطاقات( 

 مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر واألحمر. 

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
(، وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط  الهيئة العامة للزكاة والدخل  )هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  

ً
سابقا

 بوزير املالية، وهي  
ً
 .الهيئة املعنية بالقيام بأعمال جباية الزكاة، وتحصيل الضرائب والجماركتنظيميا

 السعودية.عملة اململكة العربية  -ريال سعودي  الريال  

 العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.  –الدوالر األمريكي  الدوالر  

 2030رؤية 
  وتنويع   البتروكيماويات  وصناعة  النفط  على  االعتماد  تقليل  إلى  يهدف   الذي  الوطني  االستراتيجي  االقتصادي  البرنامج

 .العامة  الخدمات وتطوير السعودي االقتصاد

 ( VAT) املضافة القيمة ضريبة

بتاريخ   الوزراء  مجلس  )املوافق  02/05/1438قرر  لضريبة  30/01/2017ه  املوحدة  االتفاقية  على  املوافقة  م( 

م، كضريبة 2018يناير    1القيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  

والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في اململكة، وفي دول جديدة تضاف ملنظومة الضرائب  

%(، وقد تم استثناء عدد من املنتجات منها )كاألغذية  5مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )

ن زيادة  اململكة  حكومة  وقررت  والتعليم(.  الصحية  بالرعاية  املتعلقة  والخدمات  القيمة  األساسية  ضريبة  سبة 

 م. 2020يوليو  1% ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداًء من تاريخ 15% إلى 5املضافة من 

 الوباء أو فيروس كورونا 

 " 19 -"كوفيد 

 "كوفيد 
ً
"، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول 19 -هو مرض فيروس ي ُمعدي يُعرف باسم )فيروس كورونا واختصارا

م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة 2020اململكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام العالم ومن ضمنها 

 العاملية بأنه وباء عاملي.

 حلول البيومترية 

  االنسان عند الحيوية  الخصائصمن خالل  آلية بطريقة األفراد شخصية من التأكد أو التعرف  على تعمل حلول 

 ونظام الصوت بصمة  ، العين قزحية بصمة ،  العين بصمة ، الدموية الشعيرات ، الوجه بصمة ، األصبع كبصمة

 . واليدين للوجه األبعاد الثالثي

 أنظمة فندقية  

  مربوطة   مركزية  أقفال  منوتتكون    ،الفندقية   والوحدات  الفنادق  لنزالء  والخروج  بالدخول   للتحكم  الكترونية  أنظمة

 باإلضافة   الخدمات،  وموظفي  االستقبال  كموظفي  لهم  مصرح  اشخاص   قبل  من  به  التحكم  يتم  مركزي   نظام  على

 . املستقلة االلكترونية االقفال إلى
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 املصدات األمنية  

 :أنظمة الحماية الخاصة باملركبات لحماية املواقع من الدخول الغير مصرح به ومنها التالي

 مصدات هيدولوكية  •

 أعمدة هيدرولوكية   •

 ثاقب العجالت الهيدرولوكي   •

 الشبكات السلكية  
  والشبكة   الهاتف  وشبكات  املعلومات  نقل  لتوصيل األجهزة كشبكات  واألسالك   هي الشبكات التي تستخدم الكابالت

 الكهربائية 

 الشبكات الالسلكية 
لتوصيل األجهزة من   الكابالت واألسالك  على  التي التعتمد  الشبكات   ومقويات   والسويتشات  الراوترات  خاللهي 

 وبرمجتها  بها الخاصة والتطبيقات االشارة

 

  



 

 

 -6- 

  عوامل املخاطرة 

 إال للمستثمرين القادرين على تقييم  االستثمار في األسهم املطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد ال يكون  إن  
ً
االستثمار فيها مالئما

 مزايا ومخاطر هذا االستثمار، وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه.

قبل  دراسة كافة املعلومات التي يحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه   الطرحيتعين على كل من يرغب في االستثمار في أسهم  

 بأن املخاطر املوضحة أدناه قد ال تشمل جميع املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من املمكن و 
ً
جود عوامل اتخاذ قرار االستثمار، علما

 .إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها 

 بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو  إن نشاط الشركة، والظروف املالية، والتو 
ً
قعات املستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبا

 أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجل
ً
س اإلدارة أو تحققت أي من املخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليا

 بأنها غي
ً
 .ر جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهريةيصنفها حاليا

ى إلدارة وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن

إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وإضعاف قدرة الشركة على  الشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي

 .توزيع أرباح على املساهمين وقد يخسر املستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه

النشرة بخالف تلك املذكورة  ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه  

 في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات املستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها في السوق املوازية. 

 أو إن املخاطر والشكوك املبينة أدناه مقدمة بترتيب اليعبر عن مدى أهميتها. كما أن املخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك غير امل
ً
علومة حاليا

 التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات املبينة أعاله.

 .املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  

 للشركة االستراتيجية الخطة تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 2.1.1

كفاءة    تحسين على سبيل املثال    بنجاح  قدرتها على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة  مدى  على ربحيتها وتحسين  إيراداتها زيادة  على الشركة قدرة  تعتمد

إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في املستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ  . بتطوير منتجات جديدة  التوسع  أواألمنية منتجات األجهزة 

وتحفيزها وإدارتها.   وتحسين نظم املعلومات التشغيلية واملالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت املناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها

 على ذلك، فإن أي خطط ت
ً
وسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في املستقبل سوف تخضع للتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني املحدد  عالوة

 للجدول الزمني املحدد لها الحصول على  لها، وقد تحتاج الشركة إلى  
ً
تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

أو في حال عدم تحقيق الربحية املرجوة من هذه    أو في حال عدم القدرة على التمويل الالزم إلنجاز أي خطط توسع  قدرة للمشروعووفق التكاليف امل

  خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر في حال وجود املشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه املشاريع أو 

 
ً
 .وتوقعاتها املستقبلية نتائج أعمالها وربحيتهاوضعها املالي و  على على الوضع التنافس ي للشركة، وبالتاليوبشكل جوهري سلبا

 ئتمان اال املتعلقة بخاطر امل 2.1.2

 مؤقتة  تال حا  عدة   في  ئتمانال ا  مخاطر  الشركة  تواجه  وقد.  خرآل ا  للطرف  معين   مالي  بالتزام  الوفاء  عن  طرافأل ا   أحد  يعجز  عندما  ئتمانإل ا  مخاطر  تنشأ

  .وغيرها الشركة، تجاه  بالتزاماتها  بالوفاء مدينة أخرى  أطراف وفشل ،الءالعم من مدينة أرصدة  وجود منها دائمة أو

في  ( مليون ريال سعودي  6.60) للشركة   التجارية  املدينة  الذمم  صافي بلغ في    ريال سعودي  ( مليون 6.72)م، و2019ديسمبر    31كما  ديسمبر    31كما 

 حوالي )  150وتمثل الذمم املدينة غير املسددة ألكثر من  ،  م2021يونيو    30سعودي كما في  مليون ريال    (8.48و)  ،م2020
ً
 إجمالي ( من  %45.05يوما

%( من إجمالي الذمم  8.88)، وحوالي  م2020  ديسمبر   31املدينة كما في  الذمم    إجماليمن    (%8.41)م وحوالي  2019  ديسمبر   31كمافي  الذمم املدينة  

وكما   م2020  ديسمبر   31في    م وكما2019ديسمبر    31يوضح الجدول التالي تحليل متعلق بأعمار الذمم املدينة كما في    م.2021يونيو    30املدينة كما في  

  :م2021يونيو  30في 
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 م 2021يونيو  30والستة أشهر املنتهية في  م2020م و 2019  املدينة للعامجدول أعمار الذمم (: 1الجدول رقم )

 املصدر: الشركة

 من (34.47%)ونسبة  )%24.7(ونسبة  )%18.3(نسبة ( )اليوجد من ضمنهم أي طرف ذو عالقة وقد شكلت الذمم املدينة التجارية ألكبر خمسة عمالء

  الذمم املدينة إلى إجمالي األصول نسبة   صافي  ت كما شكلعلى التوالي.    م2021يونيو    30و  م2020  وم  2019  كما فيإجمالي رصيد الذمم املدينة التجارية  

الشركة بإعدام أي ذمم مدينة من أرصدة   تقم  لمكما  على التوالي.    م2021يونيو    30و   م2020م و  2019كما في    (21.43%)و  (18.32%)  و  )%26.25(

ويتم    يوم،  )150(يوم إلى    )60(من  وتتراوح متوسط فترة االئتمان املمنوحة للعمالء  على التوالي.  م  2021يونيو    30و م  2020  وم  2019  فيكما  الذمم املدينة  

  بشكل أساس ي  تحديد فترة االئتمان املمنوحة للعمالء  
ً
لقطاع التجزئة وفترة ائتمان تتراوح من    يوم  )60(للقطاع، حيث يتم منح فترة ائتمان تبلغ  وفقا

إلى    )120( العمالء  )150(يوم  لكبار  ائتمانية    مخصص  لتكوين  وتوجد لدى الشركة سياسة  .يوم  خسائر    مخصص  تكوين  في تتمثل    متوقعةخسائر 

 متوقعةخسائر ائتمانية    ومخصص  ،يوم  )360(  أعمار مديونيتهم  تتجاوز   التي  بالعمالء  الخاصة  املدينة  الذمم  رصيد  من  )%100(بنسبة    متوقعةائتمانية  

خسائر    ومخصص   يوم  )210(  مديونيتهم  أعمار  تتجاوز   الذين  حكومية  الغير   الصفة  ذوي   بالعمالء  الخاصة  املدينة  الذمم  رصيد  من  )50%(  بنسبة

  في   مشكوك  ذمم  مخصص  أي  بتكوين   الشركة  التقوم  كما  ،يوم  )150(  مديونيتهم  تتجاوز   الذين  بالعمالء  الخاصة  )25%(  بنسبة  متوقعةائتمانية  

 . يوم )150(ي ذمم مدينة تقل أعمارها عن أل  تحصيلها

،  م2020ديسمبر    31  في  كما  سعودي  ريال  (72,202)و  م،2019ديسمبر    31ي  كما ف  سعوديريال    (0املتوقعة )الخسائر اإلئتمانية  مخصص  رصيد    بلغ  كما

وكما في    م2020م و2019ديسمبر    31كما في    املتوقعة. ويوضح الجدول التالي حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية  م2021  يونيو  30كما في    (72,202و)

 :م2021 يونيو 30
 

 م 2021 يونيو 30م وكما في 2020م و2019ديسمبر  31حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية املتوقعة كما في (: 2الجدول رقم )

 الخسائـر االئتمانية املتوقعة مخصص 
 م 2021يونيو  30كما في  م 2020ديسمبر  31كما في  م  2019ديسمبر  31في  كما

 القيمة )ريال سعودي(  القيمة )ريال سعودي(  القيمة )ريال سعودي( 

 72,202 0 0 الرصيد في بداية السنة 

 0 72,202 0 معكوس خالل السنة

 0 0 0 تحصيالت من مخصص العمالء 

 72,202 72,202 0 الرصيد نهاية السنة 

 . ومعلومات اإلدارة م2020ديسمبر  31املنتهية في املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية 

   تستطيع  ال  وهي  بالتزاماتهم،  الوفاء   في  معهم  تتعامل  التي  األطراف  فشل  عدم  ضمان  الشركة  تستطيع  ال
ً
  بشكل   بااللتزام  املستقبلية  قدرتهم  توقع   أيضا

  على   وجوهري   سلبي  بشكل  سيؤثر  ذلك  فإن  منهم،  املدينة  الذمم  تحصيل  في  التأخر  أو  الشركة  مستحقات  بسداد  املدينين  التزام  عدم   حالة  وفي.  دقيق

  عملياتها   ونتائج  املالي  ووضعها  الشركة  أعمال  على  وجوهري   سلبي  بشكل  سيؤثر   وبالتالي  النقدية،  وتدفقاتها  ومصاريفها  الشركة  لحاجات  السيولة  توفر

 . املستقبلية وتوقعاتها

 جدول أعمار الديون 

 م 2021يونيو  30كما في  م 2020يونيو  30كما في  م 2020ديسمبر  31كما في  م  2019ديسمبر  31كما في 

 القيمة 

)ريال   

 سعودي( 

 النسبة 

   )%( 

 القيمة 

)ريال   

 سعودي( 

 النسبة 

   )%( 

 القيمة 

 )ريال سعودي(  

 النسبة 

   )%( 

 القيمة 

)ريال   

 سعودي( 

 النسبة 

   )%( 

 % 26.94 2,303,060 32.77% 2,453,012.00 % 30.67 2,084,210 24.77% 1,634,795 يوم  30 إلى يوم 0 من

 % 30.23 2,584,529 13.70% 1,025,620.00 % 26.54 1,803,389 % 5.46 360,617 يوم   60يوم إلى  31 من

 % 12.36 1,056,636 46.10% 3,450,256.00 % 24.03 1,632,986 11.22% 740,354 يوم 90 إلى يوم 61 من

 % 9.26 791,490 3.54% 265,203.00 % 7.55 512,937 4.33% 285,637 يوم   120يوم إلى  91 من

 % 12.33 1,053,921 2.84% 212,440.00 % 2.81 190,963 9.17% 605,146 يوم   150يوم إلى  121 من

 % 8.88 759,569 1.05% 78,546.00 % 8.41 571,497 45.05% 2,972,668 يوم 150 من أكثر

 % 100.00 8,549,205 % 100.00 7,485,077.00 100.00% 6,795,982 % 100.00 6,599,217 إجمالي الذمم املدينة 

مخصص خسائر ائتمانية 

 متوقعة 
-  (72,202 )  - - (72,202 )  

  8,477,003 100% 7,485,077.00  6,723,780  6,599,217 صافي الذمم املدينة 
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 عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهاداتعدم استخراج أو  ب املتعلقة خاطر امل 2.1.3

النظامية املختلفة فيما يتعلق بأنشطتها واملحافظة عليها. وتشمل هذه واملوافقات    والشهادات  الشركة الحصول على التصاريح والتراخيصعلى    يتعين

وتراخيص البيع بالجملة لألجهزة األمنية الصادرة   وزارة التجارة شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن  على سبيل املثال ال الحصر:    والشهادات  التراخيص

الداخلية وترخيص األمن   التأمينات  العام  من قبل وزارة  القيمة املضافة وشهادات  الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة  وشهادات السعودة وشهادات 

سارية املفعول    والشهادات   والزالت جميع تلك التراخيص  ط الشركة الحاليالالزمة لنشا  يص النظاميةوقد حصلت الشركة على جميع التراخاالجتماعية.  

 .هذه النشرة حتى تاريخ 

  تم   إذا  أو  عمالهاأل   مةالز ال  و / أو الشهادات  التراخيص  من  أي  على  الحصول   أو  الحالية  وشهاداتها  وتصاريحها  رخصها   تجديد  من  الشركة  تمكن  عدم  إن

  عدم حالة في  أو   ،للشركة  مناسبة  غير   بشروطو / أو الشهادات    التراخيص  تلك   من  أي  تجديد  تم  إذا أو  شهاداتهاأو  و /   تراخيصها  من  أي  انتهاء  أو  تعليق

طلب قد التي ضافيةإل ا والشهادات والتصاريح  الرخص على الحصول   على الشركة قدرة 
ُ
 للتوقف سيجعل الشركة ُمعرّضة ذلك فإن املستقبل، في منها ت

 والشهادات  التراخيص  كتجديد)  للشركة  الرقابية  الجهات  تقدمها  التي  الخدمات  جميع  تجميد  أو  الشركة  قال غإك   بأعمالها   القيام  عن  تناعالموا

  ، تفرضها الجهات ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات   مالية  لغرامات  تعرضها  أو  (لخإ...تال الكفا  ونقل  قامةإلا  ورخص  التأشيرات  واستخراج

 أعمال  على   وجوهري   والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي  إضافية  تكاليف  وتكبدها  الشركة  عمليات  تعطل  سيؤدي إلىوفي حال تعرضت الشركة لذلك فإنه  

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية  املوظفين على االعتماداملتعلقة ب خاطر امل 2.1.4

 وتوظيف استقطاب   إلى  ةالشرك وتهدف   الرئيسيين،   واملوظفين   تنفيذيةال  إدارتها  وكفاءات   خبرات   على  نجاحلل  املستقبلية  ها خططو   الشركة  تعتمد

  لكي   ا موظفيه  رواتب  زيادة   إلى  ةالشرك ستحتاج  كذلك .السليم والتشغيل الفعالة  اإلدارة   خالل  من األعمال وجودة  كفاءة  لضمان املؤهلين  األشخاص

   ةالشرك  خسرت  إذا  وعليه .مناسبة  وخبرات  مؤهالت  ذات  جديدة   كوادر  الستقطاب  أو  بقاءهم  تضمن
ً
  ولم  املؤهلين  املوظفين  أو  التنفيذيين  كبار  من  أيا

   لذلك   فسيكون   للشركة  مناسبة   وبتكلفة  واملؤهالت  الخبرة   مستوى   بنفس  بدائل   توظيف   من  تتمكن
ً
   تأثيرا

ً
 و   سلبيا

ً
 ونتائج ةالشرك  أعمال  على  جوهريا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها

 املوردين مع بالتعامل املتعلقة املخاطر  2.1.5

  مع   إتفاقيات  إبرامالتعامل أو    للموردين  يحق  أنه  ذلك  ويعني  حصري،  غير   أساس   علىتتعامل الشركة على أساس أوامر الشراء املباشر مع كافة مورديها و 

 حال  وفي.  سبب  أي  بدون   التوريد مع الشركة  إنهاء  للموردين  يجوز   ذلك،  إلى  وباإلضافة.  الشركة  تتلقاها  التي  املنتجات  نفس  بخصوص  الشركة  منافس ي

 من قبل أي من املوردين  التعامل  عدم  أو  إنهاء  تم  حال  في  أو  منافس  مع  حصرية  اتفاقية  الشركة  موردي  من  أي  أبرم
ً
  أي  حدوثأو    الشركة  مع  مستقبال

، مما مماثلة  وأحكام  بشروط  إيجاد موردين آخرين  على  قادرة   الشركة  أن  ضمان  أي  يوجد  ال  فإنه  ،  املوردين  عمل  في  مفاجئ  انقطاع  أو  عطل  أو  خلل

 .املالي وأداءها عملياتها نتائج على وبالتالي الشركة أعمال على وجوهري   سلبي بشكل سيؤثر

   الشركة ملوردي  املباشر بالتسويق املتعلقة املخاطر 2.1.6

يتم استيرادها من خالل موردين من خارج اململكة بشكل أساس ي، مع أحقية الشركة   األمنية  األجهزة   منتجات  وبيع  تسويق  على  الشركة  أعمال  تعتمد

زي كي  يث تشكل املشتريات من املورد الرئيس ي واملتمثلة بشركة  ح.  عمالء الشركة  وأعمال  احتياجات  مع  تتناسب  لكيبالقيام بتعديل منتجات املوردين  

  30وكما في  م  2020ديسمبر    31م وكما في  2019ديسمبر    31من إجمالي املشتريات كما في    )%(45.71ونسبة    )%(45.90ونسبة    )%(84.89نسبة    تيكو

  31م وكما في  2019ديسمبر    31من إجمالي تكلفة اإليرادات كما في    )%33.89(  ونسبة  )%40.87(ونسبة    )%66.65(ونسبة    ،على التواليم  2021يونيو  

والشركات    الشركةعلى    اململكة  خارج   من  املوردين الرئيسين   يعتمد  ، النشرة   هذه   تاريخ  في  وكما.  على التوالي  م2021يونيو    30وكما في    م2020ديسمبر  

 في  عملياتهم  نطاق  بتوسيع  الرئيسيين  الشركة  موردين  من  أحد  قرر   حال  وفياملنافسة لتسويق وتوزيع وبيع منتجاته على املستخدمين النهائيين، وبالتالي  

  تأثير   لذلك  وسيكون   السوق،   في   الشركة  حصة  تنخفض   أن  املمكن   فمن  النهائيين،  للمستخدمين   مباشر  بشكل  خدماتهم  وتوفير   بيع  خالل  من  اململكة

 .عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي
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  املوردين تركز ب املتعلقة خاطرامل 2.1.7

مع اإلشارة إلى أن العالقة مع املوردين تقوم على  اململكة  املوردين الرئيسين من خارج  عدد من    على  األمنيةاألجهزة   منتجات  وبيع  تسويق  في  الشركة  تعتمد

%( 52.27)وحوالي  %(  49.24)وحوالي    (%71.06)  نسبة أكبر خمسة موردين رئيسيين حوالي  شكلت   حيث   أساس أوامر وطلبات التوريد والشراء املباشرة،

) السيما التوريد من املورد شركة زي كي  م  2021يونيو    30وكما في   م2020ديسمبر    31م وكما في  2019  ديسمبر   31  في  كما   من إجمالي تكلفة اإليرادات

  فيتكلفة إيرادات الشركة كما    من)%40.87)م ونسبة  2019ديسمبر   31من تكلفة إيرادات الشركة كما في  %(  66.65تيكو والتي شكلت توريداتها نسبة )

 راجع القسم الفرعي )  ،  (م2021يونيو    30  من تكلفة إيرادات الشركة كما في)%33.89)ونسبة    م2020ديسمبر    31
ً
" من  املوردين  كبار( "3.9.2فضال

  إيقاف   أو  املوردين،  عمل  في   مفاجئ  انقطاع  أو  عطل  أو  خلل  أي  حدوث  فإن  وبالتالي  ،(هذه النشرة ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في  3القسم )

 .املالي وأداءها عملياتها نتائج على وبالتالي الشركة أعمال على سلبي وجوهري  بشكل سيؤثر أو االلتزامات أحد الشروط تغير  أو املوردين أحد مع  العالقة

 الرئيسين  نتجات من قبل املوردين برفع أسعار امل املتعلقة املخاطر 2.1.8

كاميرات املراقبة وأنظمة الحضور واالنصراف وأنظمة التحكم    الحصرمنها على سبيل املثال ال    توريد منتاجتهاعلى    عملياتهااستمرار    في  الشركة  تعتمد

املباعة  شكلت، حيث  في الدخول والخروج   للفترة    )%75.03(و  )%89.06(و  )%80.43  (ما نسبته    تكلفة املنتجات  إيرادات الشركة  تكلفة  من إجمالي 

السيما التوريد من املورد  )  على التوالي  م2021يونيو    30شهر املنتهية في  وللستة أ  م2020ديسمبر    31م وللفترة املنتهية في  2019ديسمبر    31املنتهية في  

من تكلفة إيرادات  )%40.87)م ونسبة  2019ديسمبر    31إيرادات الشركة كما في    من تكلفة  (%66.65شركة زي كي تيكو والتي شكلت توريداتها نسبة )

عرضة للتقلبات، وقد    املنتجات. إن أسعار  م2021يونيو    30من تكلفة إيرادات الشركة كما في    )%33.89(، ونسبة  م2020ديسمبر    31الشركة كما في  

أو أي تغير في األنظمة واللوائح   املنتجاتالتي تستورد منها الشركة    الدول تغير في قوانين  يتعرض لتقلبات في املستقبل ألي أسباب منها على سبيل املثال  

  املنتجات من تلك الدول وكذلك إرتفاع الرسوم والتكاليف املرتبطة بعملية استيراد ونقل    املنتجات  استيراداملحلية في اململكة العربية السعودية بشأن  

   املنتجاتارتفاع أسعار    أو
ً
 الحفاظ على مستوى معين  أخرى   تتأثيرا  الي  أو  العرض  أو  بالطلب  املرتبطة  للعوامل  نتيجة  عامليا

ً
، كما أن الشركة تعمل دائما

 عدم التأثر بشكل  
ً
، فإذا أصبحت الشركة غير قادرة   املنتجاتفي حال ارتفاع أسعار    كبير من املخزون لتفادي أي مشكلة في إمدادات السوق ، وأيضا

، فإن ذلك سيؤثر    املنتجات، أو كان هناك زيادة كبيرة في تكلفة هذه    مقبولة  بشروط  أو  املناسبالوقت    في  املنتجاتكافية من    كمياتعلى الحصول على  

 بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 املرتبطة بالطلب على منتجات الشركةاملخاطر  2.1.9

على    )%65.42( و)%33.70)  نسبةالرئيسية للشركة، حيث شكلت  مبيعات الجملة  قطاع  املشاريع الحكومية والخاصة وإيرادات    قطاع  إيراداتتمثل  

ديسمبر   31في  على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة كما   (%28.48و)  (%60  .63)، وتمثل  م2019ديسمبر    31التوالي من إجمالي إيرادات الشركة كما في  

منتجات  لذا قد يترتب على انخفاض الطلب على  م.  2021يونيو    30ات الشركة كما في  على التوالي من إجمالي إيراد (35.57%( و)62.04%)وتمثل  ،  م2020

لوك  نتيجة ألي عوامل منها على سبيل املثال أي عوامل موسمية أو التغييرات االقتصادية أو تغير س  الشركة من قطاع املشاريع وقطاع مبيعات الجملة

 الشركة  إيرادات املستهلكين وقدرتهم الشرائية أو زيادة املنافسة أو انخفاض السعر الذي تبيع به الشركة تلك املنتجات تأثيرات سلبية وجوهرية على  

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها نتائج  على التأثير بشكل سلبي وجوهري  وبالتالي

 الشركة ملنتجات بالنقل املتعلقة املخاطر 2.1.10

تها تملك الشــــركة أســــطول نقل لتقديم خدمات توصــــيل منتجاتها لعمالئها، وتتحمل الشــــركة ألي تكاليف مرتبطة بالنقل في حال قيامها بتوصــــيل منتجا

البضــاعة املباعة قبل تســلمها   مع اإلشــارة إلى أن الشــركة تقوم بتعويض العميل عن أي تلف في  للعمالء، حيث أن أســعار البيع متضــمنة تكاليف النقل،

من قبل العميل في حال كان تلف البضــــــــــــاعة املباعة ناتج عن إهمال من قبل الشــــــــــــركة. إن أي تعطل في توفر خدمات النقل هذه ســــــــــــواء بســــــــــــبب تعطل  

كة أو ارتفاع التكاليف املرتبطة  ألســطول النقل الذي تملكه الشــركة أو بســبب تغيير قوانين وأنظمة النقل أو االشــتراطات النظامية لنقل منتجات الشــر 

اتهـا بـالنقـل مثـل تكـاليف البنزين والصـــــــــــــيـانـة وقطع الغيـار وتكـاليف العمـالـة املرتبطـة بـالنقـل ســـــــــــــيؤثر بشـــــــــــــكـل مؤقـت على قـدرة الشـــــــــــــركـة على توريـد منتجـ

. كما أن تحمل الشـــركة ألي  اتها املســـتقبليةعلى أعمال الشـــركة ونتائج عملياتها ووضـــعها املالي وعلى توقعلعمالئها، والذي ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي وجوهري  

بشــــكل   تعويضــــات للعمالء مقابل أي تلف في البضــــاعة املباعة نتيجة إلهمال من قبل الشــــركة ســــيؤدي إلى زيادة املصــــاريف التشــــغيلية، وبالتالي ســــيؤثر

  .على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وعلى توقعاتها املستقبليةسلبي وجوهري 
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 عالقة  ذات األطراف مع باملعامالت املتعلقة املخاطر 2.1.11

أو شركات يمتلكها أو يمثلها أعضاء في مجلس   املساهمين  وكبار  اإلدارة   مجلس  كأعضاء  عالقة  ذات  أطراف  مع  االعتيادية  أعمالها  سياق  في  الشركة  تتعامل

وتتضمن خدمات متبادلة، وقد تمت هذه املعامالت على أسس تجارية، كما أن األرصدة املوضحة    ،إدارة الشركة أو يمتلكون حصص مؤثرة في رأس مالها

 في الجدول أدناه غير خاضعة للعمولة والتوجد شروط محددة للسداد.  

والستة أشهر    م2020ديسمبر    31م و  2019ديسمبر    31السنوات املنتهية في  خالل  ويبن الجدول التالي التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة  

 : م2021يونيو  30املنتهية في 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة (: 3الجدول رقم )

 م 2019ديسمبر  31ف ذات العالقة للسنة املالية املنتهية في املعامالت مع األطرا 

مبالغ مستحقة من أطراف  

 ذات عالقة 
 إجمالي قيمة التعامالت   طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 

 الرصيد 

  31كما في 

ديسمبر  

 م 2019

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

خالل  والتعامالت

 العام )%( 

النسبة من  

إجمالي 

خالل  اإليرادات

  العام )%(

 1.154% 1.358% 350,479 350,479 تجاري  طرف ذو عالقة شركة وعد التقدم للصناعة 

 13.565% 15.959% 3,736,167 4,119,414 تجاري  طرف ذو عالقة الخيرشركة لين 

 0.270% 0.317% 81,937 81,937 تجاري  طرف ذو عالقة شركة املنصة الزراعية

 0.000% 0.000% 0 0 تجاري  طرف ذو عالقة اتحاد االبتكار جاري شركة 

 0.000% 0.000% 0 0 تجاري  طرف ذو عالقة جاري الشريم قطع الغيار 

 4.272% 5.026% 137,342 1,297,357 تجاري  طرف ذو عالقة هيرتير كافيه 

 4.870% 5.729% 3,912,554 1,478,730 تجاري  طرف ذو عالقة مؤسسة الحماية املتكاملة 

 0.000% 0.000% 0 0 تجاري  طرف ذو عالقة شركة مسايف

 24.131% 28.390% 8,218,479 7,327,917 اإلجمالي 

مبالغ مستحقة إلى جهات  

 ذات عالقة 
 إجمالي قيمة التعامالت  طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 

 الرصيد 

  31كما في 

ديسمبر  

 م 2019

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

خالل  والتعامالت

 العام )%( 

النسبة من  

إجمالي 

خالل  اإليرادات

 العام )%( 

 اليوجد 

 م 2020ديسمبر  31املعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة املالية املنتهية في 

مبالغ مستحقة من جهة ذات  

 عالقة
 التعامالت إجمالي قيمة  طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 

 الرصيد 

  31كما في 

ديسمبر  

 م 2020

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

خالل  والتعامالت

 العام )%( 

النسبة من  

إجمالي 

خالل  اإليرادات

 العام )%( 

 1.687% 1.833% 904,248 553,769 تجاري  طرف ذو عالقة شركة وعد التقدم للصناعة 

 0.000% 0.000% 0 - تجاري  طرف ذو عالقة الخيرشركة لين 

 2.501% 2.719% 903,246 821,309 تجاري  طرف ذو عالقة شركة املنصة الزراعية

 0.000% 0.000% 0 - تجاري  طرف ذو عالقة هيرتير كافيه 

 8.021% 8.719% 6,546,177 2,633,623 تجاري  طرف ذو عالقة مؤسسة الحماية املتكاملة 
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 0.021% 0.023% 6,935 6,935 تجاري  طرف ذو عالقة شركة مسايف

 12.231% 13.294% 8,360,606 4,015,636 اإلجمالي 

مبالغ مستحقة إلى جهات  

 ذات عالقة 
 إجمالي قيمة التعامالت  طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 

 الرصيد 

  31كما في 

ديسمبر  

 م 2020

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

خالل  والتعامالت

 العام )%( 

النسبة من  

إجمالي 

خالل  اإليرادات

 العام )%( 

 0 0 2,325 2325 تجاري  طرف ذو عالقة هيرتير كافيه

   2,325  اإلجمالي 

 م 2021يونيو  30املعامالت مع األطراف ذات العالقة للفترة املالية املنتهية في 

مبالغ مستحقة من جهة ذات  

 عالقة
 التعامالت إجمالي قيمة  طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 

 الرصيد 

  30كما في 

يونيو 

 م 2021

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

خالل  والتعامالت

 الفترة )%( 

النسبة من  

إجمالي 

خالل  اإليرادات

 )%(  الفترة

 1.776% 1.820% 1,131,109 226,861 تجاري  طرف ذو عالقة شركة وعد التقدم للصناعة 

 1.807% 1.852% - 230,817 تجاري  طرف ذو عالقة الخيرشركة لين 

 4.336% 4.442% 457,043 553,796 تجاري  طرف ذو عالقة شركة املنصة الزراعية

 0.014% 0.014% 1,725 1,725 تجاري  طرف ذو عالقة جاري شركة اتحاد االبتكار 

 0.120% 0.123% 15298 15,338 تجاري  طرف ذو عالقة جاري الشريم قطع الغيار 

 5.682% 5.822% 718,262 725,800 تجاري  ذو عالقةطرف  هيرتير كافيه 

 9.789% 10.029% 2812226 1,250,319 تجاري  طرف ذو عالقة مؤسسة الحماية املتكاملة 

 0.610% 0.625% 84,839 77,904 تجاري  طرف ذو عالقة شركة مسايف

 24.134% 24.727% 5,220,501 3,082,560 اإلجمالي 

مبالغ مستحقة إلى جهات  

 ذات عالقة 
 إجمالي قيمة التعامالت  طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 

 الرصيد 

  30كما في 

يونيو 

 م 2021

النسبة من إجمالي  

قيمة العقود  

والتعامالت خالل 

 الفترة )%( 

النسبة من  

إجمالي 

خالل  اإليرادات

 )%(  الفترة

 اليوجد 

 املصدر: الشركة  

 

التي تمت مع األطراف ذات العالقة املوضحة في الجدول أعاله وفق التعامالت  الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع    مع اإلشارة إلى أنه تم

 ماهو موضح في الجدول أدناه: 

 تفاصيل العقود املبرمة  (: 4الجدول رقم )

 تاريخ موافقة الجمعية  تفاصيل العقود والتعامالت   الجهة 

شركة وعد 

التقدم  

 للصناعة 

على تجميع   للعملفرع لشركة تقدم العاملية لالتصاالت وتقنية املعلومات تم تأسيسها   •

والقيام   األمنية  املراقبة  التصنيع، حيث ستقوم   بإعادةاجهزة  إتمام عملية  بعد  بيعها 

 شركة تقدم العاملية ببيعها املواد األولية الالزمة التمام عملية انتاج منتج سعودي. 

الجمعية العامة العادية املنعقدة في   •

ه  19/08/1442تاريخ 

 م(2021/ 01/04)
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الجمعية العامة العادية املنعقدة في    •

ه )املوافق 18/03/1443تاريخ 

 م(. 2021/ 24/10

مع اإلشارة إلى أن شركة وعد التقدم   

للصناعة هي فرع لشركة تقدم العاملية  

 لالتصاالت وتقنية املعلومات 

شركة لين 

   الخير
•   ( الخير  لين  لفرع شركة  بالباطن  كمقاول  بتنفيذ مشاريع  تقدم  قيام شركة  عبارة عن 

 مؤسسة عبدهللا شريم للمقاوالت ( فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركة. 

الجمعية العامة العادية املنعقدة في   •

ه  19/08/1442تاريخ 

 م(2021/ 01/04)

ه )املوافق 1443/ 18/03 •

 م(. 2021/ 24/10

شركة املنصة  

 الزراعية 

قيام شركة تقدم بتقديم خدمات من خالل إنشاء منصة رقمية لشركة املنصة الزراعية   •

  .تساعد الشركة على إدارة عمليات البيع والشراء الرقمي

الجمعية العامة العادية املنعقدة في   •

ه  19/08/1442تاريخ 

 م(2021/ 01/04)

الجمعية العامة العادية املنعقدة في   •

ه )املوافق 18/03/1443تاريخ 

 م(. 2021/ 24/10
 

جاري شركة  

 اتحاد االبتكار

بيع   • في  تتمحور  الشركة  هذه  مع  العالقة  مراقبة    نظامطبيعة  كاميرات   ( ملقر   (رقابة 

 الشركة 

  

 تاريخالجمعية العامة العادية املنعقدة في 

 م(. 2021/ 24/10ه )املوافق 1443/ 18/03
 

جاري مؤسسة 

الشريم لقطع  

 الغيار

بيع   • في  تتمحور  الشركة  هذه  مع  العالقة  مراقبة    نظامطبيعة  كاميرات   ( ملقر   (رقابة 

 املؤسسة

  الجمعية العامة العادية املنعقدة في تاريخ 

 م(. 2021/ 24/10ه )املوافق 1443/ 18/03
 

 هيرتير كافية

طبيعة العالقة مع هذه الشركة تتمحور في انشاء نظام معلومات رقمي لغايات اصدار   •

 تطبيق ونظام الكتروني وأنظمة حفظ املعلومات وتنفيذ شبكة داخلية وأنظمة مراقبة. 

الجمعية العامة العادية املنعقدة في   •

ه  19/08/1442تاريخ 

 م(2021/ 01/04)

الجمعية العامة العادية املنعقدة في   •

ه )املوافق 18/03/1443ريخ تا

 م(. 2021/ 24/10
 

مؤسسة  

الحماية 

 املتكاملة 
عبارة عن عقود مبرمة من خالل مؤسسة حماية املتكاملة مع املؤسسة العامة لتحلية  •

لغايات   املتكاملةتعمل شركة تقدم كمقاول بالباطن لدى مؤسسة الحماية    املالحةاملياه  

فوترة   يتم  وبالتالي  املؤسسة  خالل  من  الشركة  عليها  تحصلت  التي  املشاريع  تنفيذ 

 . بالباطناملؤسسة من قبل شركة تقدم العاملية كمقاول 

الجمعية العامة العادية املنعقدة في   •

ه  19/08/1442تاريخ 

 م(2021/ 01/04)

الجمعية العامة العادية املنعقدة في   •

ه )املوافق 18/03/1443تاريخ 

 م(. 2021/ 24/10

 شركة مسايف 

نظام دوام و كاميرات مراقبة    رقابة  اجهزة  بيع طبيعة العالقة مع هذه الشركة تتمحور في   •

 ملقر الشركة

الجمعية العامة العادية املنعقدة في   •

ه  19/08/1442تاريخ 

 م(2021/ 01/04)

الجمعية العامة العادية املنعقدة في   •

ه )املوافق 18/03/1443تاريخ 

 م(. 2021/ 24/10
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 املصدر: الشركة  

ت مع  ويجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ملوافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامال 

أطراف ذات عالقة مستقبلية فسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التعامالت، فستضطر  

 الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال املسندة إلى أطراف ذوي عالقة.  

ركة إيجاد  حال تعذر على الشأو في  إن عدم قدرة الشركة على تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها بشروط ال تناسب الشركة

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها   ،ل فترة زمنية معقولةخال  العالقة اتراف ذبديل مناسب لألط
ً
فإن ذلك سيؤثر سلبا

 التعامالت مع األطراف ذات العالقة في املستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر  ال لم تتم  كما أنه في ح   وتوقعاتها املستقبلية.
ً
وبشكل    سلبا

 وتوقعاتها املستقبلية.  على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتهاجوهري 

   الشركة  تعاملت  ذلك،  إلى   باإلضافة
ً
   تتعامل  وقد  سابقا

ً
.  مسبق  بشكل  العادية  العامة  الجمعية  موافقة  على  الحصول   دون   عالقة  ذات  أطراف  مع  مستقبال

 
ً
  العالقة   ذات األطراف  مع  والعقود  األعمال  جميع  على  العادية  العامة  الجمعية  موافقة  على  الحصول   يجب  فإنه  الشركات،   نظام  من(  71)  للمادة   ووفقا

  وعقوبات   غرامات  على  الحصول   وبالتالي  الشركات  لنظام  اإللزامية  والقواعد  لألحكام  مخالفات  على  للحصول   معرضة  الشركة  فإن  وعليه،.  مسبق  بشكل

  ثالث   خالل  املخالفات  تكرار  حال  في  العقوبات  تلك  وتضاعف  سعودي،  ريال(  500,000)  إلى(  213  املادة )  الحالي  الشركات  نظام  حسب  تصل  قد  والتي

  هذه   مثل  في  الطعن  لخطر الشركة  تتعرض   قد  أنه  كما  ،(214  املادة )  ليالحا  الشركات   نظام  حسب  وذلك  املخالفات  بتلك  عليه  الحكم  تاريخ   من  سنوات

 وتوقعاتها  عملياتها  ونتائج  املالي  ووضعها  الشركة  أعمال  على  وجوهري   سلبي  تأثير   أعاله   املذكورة   الحاالت  من  أي   لوقوع  وسيكون .  إبطالها  أو  التعامالت

 .  املستقبلية

 

 الشركة  ألعمال منافسة ألعمال  اإلدارة مجلس أعضاء/ الحاليين  املساهمين  بعض بمزاولة املتعلقة املخاطر 2.1.12

وهي مؤســــــســــــة فردية منافســــــة للتجارة مؤســــــســــــة الحماية املتكاملة   (في الشــــــركة الســــــيد/ عبدهللا محمد عبدهللا آل شــــــريم )رئيس مجلس اإلدارة يمتلك 

كان يشــــغل منصــــب    (في الشــــركة دارة والعضــــو املنتدب والرئيس التنفيذي)عضــــو مجلس اإل   كما ان الســــيد/ ســــعود محمد عبدهللا آل شــــريم ، للشــــركة

أو مشــابهة له بشــكل مباشــر أو  الشــركةمماثلة ألعمال للتجارة مؤســســة الحماية املتكاملة  وتعتبر أنشــطة  مشــرف في مؤســســة الحماية املتكاملة للتجارة، 

كل مباشر أو غير مباشر نتيجة وجود مصالح مشتركة للمساهمين/أعضاء مجلس غير مباشر، وهذا قد يؤدي إلى وجود أو نشوء تعارض في املصالح بش

 اإلدارة في كال الشركتين، ويوضح الجدول التالي تعارض املصالح القائم كما يلي: 

 االشتراك في أعمال منافسة ألعمال الشركة :(: 5الجدول رقم )

اإلدارة عضو مجلس  الرقم  

شركة تقدم العاملية لالتصاالت وتقنية 

 املعلومات 
  مؤسسة الحماية املتكاملة للتجارة

 تنفيذي  مالك تنفيذي  مالك

ال  نعم  ال نعم  عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم  1  

 سعود محمد عبدهللا آل شريم  2
ال )كان يشغل منصب  ال نعم  نعم 

 )
ً
 تنفيذي سابقا

 املصدر: الشركة 

على ترخيص الجمعية العامة العادية شـــــــــــريم ســـــــــــعود محمد عبدهللا آل   /والســـــــــــيدشـــــــــــريم  عبدهللا محمد عبدهللا آل الســـــــــــيد/ كل من   حصـــــــــــلهذا وقد  

يسمح لهم   (.م24/10/2021ه )املوافق  18/03/1443في تاريخ    الجمعية العامة العادية املنعقدة وترخيص  م(01/04/2021ه )19/08/1442تاريخ  في املنعقدة  

بممارســـة نشـــاط منافس لنشـــاط الشـــركة، حيث تخضـــع مشـــاركة أعضـــاء مجلس اإلدارة في أعمال منافســـة للحصـــول على ترخيص من الجمعية العامة 

ا في أعمال منافسـة للشـركة عدم املشـاركة72العادية بموجب املادة )
ً
في التصـويت على  ( من نظام الشـركات، ويفرض على أي عضـو مجلس إدارة مشـارك

نافســــــــة القرارات ذات الصــــــــلة، ومن املخاطر املحتملة فقد ال يوافق مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة على مشــــــــاركة أعضــــــــاء مجلس اإلدارة في أعمال م

ن يتخذ إجراءات تضـــمن  للشـــركة، وفي هذه الحالة يجب على عضـــو مجلس اإلدارة الذي يعتبر صـــاحب املصـــلحة في تلك املعاملة أن يقدم اســـتقالته أو أ

تفاصــــيل يرجى  أنه لم يعد لديه أي مصــــلحة على ســــبيل املثال، إنهاء التعامل املعني أو التنازل عن الحقوق الناشــــئة عن املصــــلحة املذكورة )للمزيد من ال

    "" االشتراك في أعمال منافسة" من هذه النشرة(، ولهؤالء املساهمين / أعضاء مجلس 4.3.3من"  قسمالرجوع إلى  
ً
اإلدارة تأثير في قرارات الشركة وأحيانا

ان عدم قد ال تكون مصــالحهم متفقة مع مصــالح املســاهمين اآلخرين في الشــركة، وال يوجد أي ترتيبات تعاقدية بين املســاهمين الحاليين والشــركة لضــم

 .ال الشركةممارسة املساهمين الحاليين ألي نشاط قد ينتج عنه تعارض في املصلحة. أو يكون منافس ألعم
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 في أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يخض   تاريخوكما في  
ً
ع  نشرة اإلصدار لم يكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو املساهمين الحاليين طرفا

هؤالء املساهمين أو أي أعضاء مجلس اإلدارة أي التزام مماثل فيما يتعلق بأعمال الشركة وفي حال عدم امتثال    أوبموجبه ألي التزام يمنعه من املنافسة  

 تقبلية. ملتطلبات اإلفصاح املستمر فإن ذلك سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوفعاتها املس

  على   الحصول   دون   للشركة  منافسة   أعمال  في(  الشركة  في  اإلدارة   مجلس  رئيس)  شريم  آل  عبدهللا  محمد  عبدهللا/    السيد  اشترك  ذلك،  إلى  باإلضافة

 .  مسبق  بشكل  العادية  العامة   الجمعية  موافقة
ً
 على   العادية  العامة  الجمعية  موافقة  على  الحصول   يجب  فإنه  الشركات،  نظام  من(  72)  للمادة   ووفقا

  لنظام اإللزامية والقواعد لألحكام  مخالفات على للحصول  معرضة الشركة  فإن وعليه،.  مسبق بشكل  العالقة ذات  األطراف مع والعقود األعمال جميع

  تلك   وتضاعف  سعودي،  ريال(  500,000)  إلى (  213  املادة )  الحالي  الشركات  نظام  حسب  تصل  قد  والتي  وعقوبات  غرامات  على  الحصول   وبالتالي  الشركات

  أنه  كما  ،(214  املادة )  الحالي  الشركات  نظام  حسب  وذلك  املخالفات  بتلك  عليه  الحكم  تاريخ  من  سنوات  ثالث خالل  املخالفات  تكرار  حال  في  العقوبات

  أعمال  على  وجوهري   سلبي  تأثير   أعاله   املذكورة   الحاالت  من   أي  لوقوع  وسيكون .  إبطالها  أو  التعامالت  هذه   مثل  في  الطعن   لخطر  الشركة  تتعرض  قد

   .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة

 سلوكهم  املوظفين أو سوء بأخطاء املتعلقة خاطرامل 2.1.13

  ممتلكاتها   استخدام  وإساءة   والتزوير  والسرقة  حتيالال وا   سال ختال وا  املتعمدة   خطاءأل وا   كالغشقد تواجه الشركة أخطاء من املوظفين أو سوء سلوك،

 أو  الشركة،  تتحملها  ومسؤوليات  تبعات  التصرفات  تلك  عن  يترتب  قد  وبالتالي.  املطلوبة  داريةإل ا  التفويضات  على  الحصول   دون   عنها  نيابة  والتصرف

  يؤثرس مما مالية مسؤولية أو نظامية، عقوبات
ً
   .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها نتائجووضعها املالي  الشركة سمعة على  جوهري  وبشكل سلبا

  تعلقةاملخاطر امل 2.1.14
ا
 بتوفر التمويل مستقبال

 يعتمد  التمويل  على   الحصول   أن  بالذكر،   الجدير  ومن  املستقبل،   في  التوسع  خطط  لتمويل  بنكية  وتسهيالت   قروض  على  الحصول   إلى  الشركة  تحتاج  قد

 على  حصولها  بشأن  ضمان أو  تأكيد  أي  الشركة  تعطي  وال.  وسجلها االئتماني  املقدمة  والضمانات  النقدية  وتدفقاتها  املالي  ومركزها  الشركة  مال  رأس  على

 بشروط   تمويل  أو  ممولة،  جهات  من  تحتاجه  الذي  التمويل  على  الحصول   على  الشركة  قدرة   عدم  فإن  لذلك  ة،الحاج  استدعت  إذا  املناسب  التمويل

 .املستقبلية وخططها التشغيلية وعملياتها الشركة أداء على وجوهري  سلبي  أثر له سيكون  الشركة، مع تتناسب مقبولة تفضيلية

 الجديدة واملعايير الهامة املحاسبية املعايير في بالتغيرات املتعلقة خاطر امل 2.1.15

املنتهية   الستة أشهر والقوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفترة    م2020  ديسمبر   31في    املنتهية   املالية  السنة  ناملراجعة ع  املالية  القوائم  إعداد تم

   بها  املرفقة  واإليضاحاتم  2021يونيو    30في  
ً
  واإلصدارات   واملعايير   السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة (  IFRS)  للتقرير املالي  الدولية  للمعايير   وفقا

 على تطرأ التي التغييرات  أو  التعديالت بتطبيق  الحالة هذه  في ملزمة  ةوالشرك  ،(SOCPA)  للمراجعين واملحاسبين   السعودية  الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى 

  تؤثر  أن  املمكن  من الجديدة   املعايير  بعض  تطبيق إلزامية  أو  املعايير  هذه  في تغييرات أي فإن وبالتالي.  آلخر وقت من املعايير  هذه 
ً
 القوائم على سلبا

   .املالي ومركزها للشركة املالية النتائج على وبالتالي املالية

 للقوائم املالية املراجعة للشركةأنه  مع اإلشارة إلى  
ً
 للمعايير الدولية   م2019ديسمبر    31عن السنة املالية املنتهية في   وفقا

ً
وهي أول قوائم مالية معدة وفقا

   .للتقرير املالي املعتمدة في اململكة

باستخدام طريقة األثر الرجعي م  2019يناير    1عند االعتراف األولي من    )عقود اإليجار(  16كما أن الشركة قامت بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  

  م.2019يناير  1املعدل التي يتم بموجبها اإلعتراف باألثر التراكمي للتطبيق األولي في األرباح املبقاة في  

، حيث قامت باالعتراف بموجودات ومطلوبات جديدة م2019 ديسمبر  31 من  بداية (16)  رقم املالي للتقربر  املعيارالدولي بتطبيق قامت  الشركة أن كما

لفة التمويل.  لعقود ايجاراتها التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود تشمل إيجارات املكاتب واملستودعات. يتم توزيع كل دفعة ايجار بين املطلوبات وتك

م تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد املتبقي من اإللتزام لكل  يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح او الخسارة على مدى فترة االيجار بحيث يت

 فترة. يتم استهالك حق استخدام األصل على مدى العمر االنتاجي لألصل وفترة عقد االيجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت.  

  يتم
ً
 .الحالية القيمة أساس على اإليجار عقد عن الناشئة واملطلوبات املوجودات قياس مبدئيا

 :التالي تتضمن التي بالتكلفة األصل استخدام حق قياس يتم. أ

 . اإليجار ملطلوبات املبدئي القياس مبلغ •
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 أي حوافز ايجار مستلمة •

 .مبدئية مباشرة  تكاليف وأي مستلمة إيجار حوافز أي  ناقص العقد بدء تاريخ قبل أو في سدادها تم إيجارية دفعات أي •

 .التجديد تكاليف  •

 االستهالك املتراكم. 
ً
 يتم قياس الالحق لحق استخدام األصول بالتكلفة ناقصا

 : التالية اإليجار ملدفوعات الحالية القيمة صافي اإليجار مطلوبات تتضمن. ب

 .مدينة  إيجار حوافز أي ناقًصا( جوهرها في الثابتة الدفعات ذلك في بما) الثابتة الدفعات •

 .معدل أو مؤشر إلى تستند التي املتغيرة  اإليجار دفعات   •

 . املتبقية القيمة ضمانات بموجب املستاجر قبل من دفعها املتوقع  املبالغ •

 .الخيار هذا ممارسة من معقول  بشكل متأكًدا املستأجر شراء كان إذا الشراء خيار ممارسة سعر •

 .الخيار لذلك املستأجر ممارسة تعكس اإليجار مدة  كانت إذا اإليجار، عقد بإنهاء الخاصة الغرامات دفعات •

  للحصول  لالزمة األموال ليقترض  املستأجر سيدفعه  الذي السعر يمثل  والذي االضافي االقتراض معدل بإستخدام اإليجار عقد مدفوعات خصم يتم

 . لةثمما وأحكام  بشروط لةثمما اقتصادية بيئة في لةثمما بقيمة ما أصل على

  الربح   قائمة  في  كمصروف  الثابت  القسط  أساس  على  القيمة  منخفضة  املوجودات  وإيجارات  األجل  قصيرة   اإليجار  بعقود  املرتبطة  املدفوعات  إثبات  يتم

 عقود ايجارات املوجودات املنخفضة القيمة.  و . أقل أو شهًرا  12 مدتها إيجار فترة  ذات  إيجار عقود هي األجل قصيرة  اإليجار عقود. الخسارة  أو

  عقود   اتفاقيات  تفرض  ال.  ملختلفة  واألحكام  الشروط  من  واسع  نطاق  على  وتحتوي   فردي  أساس  على  اإليجار  عقود  شروط  على  التفاوض  إعادة   يتم

عند تحديد مدة عقد االيجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار    راضتاإلق  ألغراض  كضمان  استخدامها  يتم  ال  قد  املؤجرة   املوجودات  ولكن  تعهدات  أي  اإليجار

 ملمارسة خيار التمديد، او عدم ممارسة خيار االنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد فق
ً
 اقتصاديا

ً
ط في مدة جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا

 إلى حد ما. عند تحديد مدة عقد ا
ً
 في االعتبار بعض العوامل بما في ذلك فترات عقد االيجار إذا كان عقد االيجار مؤكدا

ً
اليجار، تأخذ اإلدارة عموما

 .التأجير التاريخية وتكاليف توقف األعمال املطلوبة الستبدال األصل املؤجر

ديسمبر    31للسنة املالية املنتهية  ( إلى تغييرات على قوائمها املالية  IFRSتطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير املالي )  لم يؤدي وبناًء على ماذكر أعاله،  

 ،  م كونه اليوجد أي سنوات مالية سابقة2020
ً
 أو املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير املطبقة مسبقا

ً
  كما سيؤدي تطبيق املعايير املطبقة مسبقا

 أو قد ال تعلمها الشركة. كما أن حداثة تطبيق إلى تغييرات مماثلة في السنوات املالية الالحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظه
ً
ر أثرها حاليا

الدولية ) في اململكةIFRSمعايير املحاسبة  النحو املعتمد  القادمة    ( على  للشركة خالل السنوات  املالية  القوائم  تغييرات جوهرية على  ينتج عنه  ، قد 

  تؤثر  أن  املمكن  من الجديدة   املعايير  بعض  تطبيق إلزامية  أو  املعايير  هذه  في تغييرات أي فإن وبالتالي
ً
 وبالتالي املالية القوائم علىوبشكل جوهري   سلبا

 .املالي ومركزها للشركة املالية النتائج على

 السعودة املخاطر املتعلقة بمتطلبات 2.1.16

 باململكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في اململكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة    السعودة   يعتبر االلتزام بمتطلبات
ً
 نظاميا

ً
متطلبا

لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة    
ً
النسبة. ووفقا تلك  بين مجموع موظفيها واملحافظة على  البشريةمعينة من املوظفين السعوديين  والتنمية   املوارد 

بل نسبة  االجتماعية،  الشركة  السعودة غت  نطاقات    لدى  برنامج  تاريخ  وفق  في  "األخضر    النطاق  ضمن  وُمصنفة  (%35.34)  م2021يونيو    30كما 

والتنمية االجتماعية فرض سياسات    املوارد البشريةإال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة   ، "  (أ)فئة    املتوسط

والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات    املوارد البشريةبمتطلبات وزارة  توطين أكثر شدة في املستقبل، ولم تتمكن الشركة من االلتزام  

جوهري  و  على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي

 راجع القسم الفرعي )وملزيد من امل)  .على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
ً

( "املوظفون والسعودة" من القسم  3.13علومات، فضال

 (. هذه النشرة ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في 3)

 بوقوع الكوارث الطبيعية  تعلقةاملخاطر امل 2.1.17
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تغطية  قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي ال تتوفر   

، إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة. وفي حال تكبدت الشركة تكاليف جراء و   كافيةتأمينية  
ً
قع الكوارث  عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريا

 على نتائجها التشغ ، فإنه  الطبيعية
ً
يلية.  سيؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملياتها واإللتزام بمتطلباتها التعاقدية، وبالتالي التأثير سلبا

ركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي  وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق وأصول الشركة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الش

 .وتوقعاتها املستقبلية

 املوظفين غير السعوديينرسوم الحكومية املطبقة على بال تعلقةاملخاطر امل 2.1.18

 من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في اململكة العربية السعودية، والتي اشتملت على إقرار
ً
رسوم إضافية   أقرت الحكومة عددا

 من  
ً
 عن كل موظف غير  400م، وبواقع أربعمائة )01/01/2018مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا

ً
( ريال سعودي شهريا

 عام 600إلى ستمائة )  زادت م،  2018سعودي عام 
ً
 عام  800) ثمانمائةم ثم 2019( ريال سعودي شهريا

ً
  إلى  أدى الذي األمر .م2020( ريال سعودي شهريا

  بشكل   سيؤثر  الذي  األمر  عام،   بشكل  الشركة  تكاليف  في  زيادة   وبالتالي  السعوديين،  غير   موظفيها  مقابل  الشركة  تدفعها  التي  الحكومية  الرسوم  زيادة 

مع اإلشارة إلى أن إجمالي رسوم املوظفين غير السعوديين التي تكبدتها    . وتوقعاتها املستقبلية  عملياتها  ونتائج  املالي  وأدائها  أعمالها  على  وجوهري   سلبي

من   الفترة  خالل  وحتى  01/10/2019الشركة  سعودي(  223,065)بلغت    م31/12/2020م  الفترة  ريال  وخالل  وحتى  01/01/2021من  ،  م 

 . ريال سعودي( 279,069)م بلغت 30/06/2021

   الحكومة  أقرت  فقد   ذلك  إلى  باإلضافة
ً
  أصبحت   والتي(  املرافقين  رسوم)  السعوديين   غير   املوظفين   ومرافقي  لتابعي  اإلقامة  وتجديد   إصدار  رسوم   أيضا

   نافذة 
ً
   ،م07/2017/ 01  من  اعتبارا

ً
   ارتفعت  أنها  علما

ً
   سعودي  ريال(  100)  مائة  من  تدريجيا

ً
 من يوليو    تابع  لكل  شهريا

ً
  أربعمائة   إلى  لتصل  م،2017ابتداءا

  سعودي ريال( 400)
ً
  تابع لكل شهريا

ً
 السعودي  غير  املوظف يتحملها التي اإلقامة وتجديد إصدار رسوم في الزيادة  فإن وعليه م،2020 يوليو من ابتداءا

 حدث  ما  وإذا  أقل،  فيها  املعيشة  تكلفة  تكون   أخرى   دول   في  للعمل  توجهه  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  الذي  األمر  عليه،  املعيشة  تكلفة  زيادة   إلى  أدت عائلته  عن

 غير   املوظفين  عن  التكاليف  تلك  تحمل  إلى  يضطرها  قد  الذي  األمر  السعوديين،  غير  موظفيها  على املحافظة  في صعوبة  الشركة   فستواجه   األمر  هذا  مثل

  في  زيادة  إلى سيؤدي الذي األمر السعوديين، غير  بموظفيها الخاصة األجور  رفع طريق عن مباشرة  غير  بطريقة أو مباشر، بشكل منها جزء أو السعوديين

  .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي  تأثير  له سيكون  وبالتالي الشركة، تكاليف

 العمالء  قبل من املطلوبة واملواصفات الجودة بمعايير االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر 2.1.19

  االستمرار  على  الشركة  قدرة   عدم  حال  في  ولكن  منتجاتها،  جودة   مستوى   نفس  تقديم  في  االستمرار  خالل  من  هائعمال  رضا  على  املحافظة  إلى  الشركة  تسعى

  يؤثر  سوف  ذلك فإن ،الجودة   مستوى   بنفس   هامنتجات  بتقديم
ً
  سلبي  بشكل  يؤثر   مما  معها،  التعامل  عن  العزوف   وبالتالي  عمالئها  لدى  تهاسمع على  سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها نتائج على وبالتالي الشركة إيرادات على وجوهري 

 واملطالبات اإلضافية باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة تعلقةاملخاطر امل 2.1.20

 ،   م2020ديسمبر    31لجميع السنوات السابقة وحتى العام املالي املنتهي في    لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  الزكوية  اإلقرارات  بتقديم  الشركة  قامت

حيث حصلت على شهادة  ،  م 2020  عام  حتىو عن جميع األعوام    مقيدة   زكاة   شهادة   على  حصلت  املقدمة وقد  اإلقرارات  واقع  من  املستحقة  الزكاة   وسددت

العام   بتاريخ    ،(م2022/04/30  املوافق)  ه1443/ 29/09  تاريخ  حتى  صالحة (1020519204)  بالرقم  م2020الزكاة عن  النشرة وكما  تستلم   هذه  لم 

  زكوية   بفروقات  مطالبات  أو  نزاعات  أي   ال يوجد  هذه النشرة ، وكما بتاريخ  تأسيس الشركة  منذ  عن أي سنوات سابقةنهائية  الشركة أي ربوط زكوية  

والجمارك  قبل  من  قائمة والضريبة  الزكاة  أو ،  هيئة  نزاعات  أي  وجود  لعدم   
ً
نظرا الزكوية  بالفروقات  متعلقة  الحالي مخصصات  الوقت  في  واليوجد 

  .مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

منذ تأسيس الشركة  السنوات املالية السابقة عن الزكوية تقديراتها ستقبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  كانت  إذا ما التنبؤ الشركة تستطيع ال

  أي بدفع  ستطالبها أو ، هذه النشرة  تاريخ حتى اله النهائية ةالزكوي طو الرب بإصدارهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  تقم لم يوالذ م2020وحتى عام 

، زكوية  فروقات
ً
 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  قامت  ما وإذا مستقبال

ً
سلبي    بشكل سيؤثر ذلك  فإن  الفروقات، هذه  مثل بدفع الشركة بمطالبة  فعال

مع اإلشارة إلى أنه في حال قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أرباح على وجوهري 

بدفع مبالغ إضافية وفروقات زكوية عن اإلقرارات املقدمة من الشركة املقدمة حتى تاريخ هذه النشرة، فإن الشركة ستتحمل سداد  بمطالبة الشركة 

 تلك الفروقات الزكوية واملبالغ اإلضافية.   من تلك الفروقات الزكوية واملبالغ اإلضافية ولن يتحمل املساهمون البائعون أي

 عمالء تركز الب املتعلقة خاطر امل 2.1.21
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مع كبار العمالء تقوم على أساس    العالقةاإلشارة إلى أن    مع،فقط  الشركاتجميعهم من فئة    الشركة على عدد من العمالء الرئيسيين  إيراداتتعتمد  

 راجع القسم الفرعي )( عمالء رئيسين للشركة  5خمسة )  أكبر   أن  حيث  ،أوامر الشراء
ً
( "خلفية عن الشركة 3" من القسم )العمالء   كبار( "3.9.1فضال

م 2019ديسمبر    31كما في    إيرادات الشركة  إجمالي  من%(  25.62)  و  (%23.45)و(  %16.75)نسبتهم حوالي    شكلت  (هذه النشرة وطبيعة أعمالها" في  

أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسين، وإخفاق الشركة    توقفوعليه فإنه في حال  على التوالي،    م2021يونيو    30وكمافي    م2020و

 . ى نتائج عملياتها وأداءها املاليعلى أعمال الشركة وبالتالي عل  وجوهري   سيؤثر بشكل سلبي ، فإن ذلكفي إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد 

 اإليرادات بتركز  املتعلقةاملخاطر  2.1.22

( %33.70)  شكلت نسبة  والتي  ،مبيعات الجملةقطاع  املشاريع الحكومية والخاصة وإيرادات    قطاع  إيرادات  من   رئيس ي  بشكل   الشركة  إيرادات   تتكون 

على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة   (%28.48( و) %63.60)، وتمثل م2019ديسمبر  31على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة كما في   )%65.42و)

لذا فإن التغيرات السلبية  م،2021يونيو    30في  على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة كما   (%35.57( و)%62.04)وتمثل    ،م2020ديسمبر    31في  كما  

 إيراداتسيؤدي بدوره إلى تراجع كبير في    لهذه التوقعاتتوقعات األعمال املستقبلية    أو  مية والخاصة وقطاع مبيعات الجملةاملشاريع الحكو قطاع    في

 .على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية وجوهري  وأرباح الشركة الناتجة عنهم، مما سيؤثر بشكل سلبي

 ةامللكي وحقوق  العالمات التجارية بحماية املتعلقةاملخاطر  2.1.23

  وتمنحها   التنافس ي  ومركزها  أعمالها  تدعم  والتي  ،التجارية  وعالمتها  عارهاوش  اسمها  استخدام  على  أعمالها  وتطوير  منتجاتها  تسويق  في  الشركة  قدرة   تعتمد

 
ً
  تميزا

ً
 ). املختصة الجهات لدى التجارية عالمتها بتسجيل الشركة قامت وقد .العمالء بين السوق  في واضحا

ً
العالمات  ( "3.15) الفرعي القسم راجع فضال

  مشروع   غير   استخدام  أو  امللكية  بحقوق   إخالل   أي  (. إنهذه النشرة   من"  أعمالها  وطبيعة  الشركة  عن   خلفية( "3)  القسم  من"  شركةاملسجلة للالتجارية  

 عملية   وهي.  الحقوق   هذه   لحماية  املختصة  املحاكم  أمام  ومطالبات  قضائية  دعاوى   ورفع  الشركة،  سمعة  على  التأثير   إلى  سيؤدي  التجارية  لعالمة الشركة

  شهادة   تجديد عند فعال بشكل التجارية عالمتها حماية في الشركة فشلت إذا ما حال وفي. متابعتها في اإلدارة  قبل  من كبير  وجهد وقت  إلى وتحتاج مكلفة

  سيؤثر  ذلك فإن  املشابهة،  العالمات  تتبع   أو  التسجيل
ً
   ينعكس  مما  قيمتها،  على  سلبا

ً
 ومركزها   عملياتها  ونتائج  الشركة  أعمال  على  جوهري   وبشكل  سلبا

 . املستقبلية وتوقعاتها املالي

 املرتبطة بإتفاقيات التمويل  املخاطر  2.1.24

( ريال سعودي  4,980,000م ( عقد تمويل مرابحة بقيمة ) 06/2020/ 24ه )املوافق 03/11/1441أبرمت الشركة مع الشركة السعودية للتمويل بتاريخ 

( ملدة  شهرية  اقساط  على  املبلغ  يسدد  و  للشركة،  العامل  املال  رأس  متطلبات  تغطية  بتاريخ  36لغرض  تبدأ  شهر  )املوافق 11/12/1441(  ه 

من عقد التمويل خالل الفترة   مبلغ  أيبإستخدام    تقم  لمم(، كما أن الشركة  30/06/2023ه )املوافق  1444/ 12/12م( وتنتهي في تاريخ  01/08/2020

برغبتها في إدراج أسهمها    م24/03/2021. و قد قامت الشركة بإشعار الشركة السعودية للتمويل بتاريخ  م2021يونيو    30م حتى تاريخ  24/06/2020من  

ا يلي ملخص الجدول  للشركاءالحاليين. فيما  امللكية  في نسب  التغير  املال وبالتالي  في هيكل رأس  تغير  لرصيد لعقد  في السوق املوازية مما سينتج عنه 

 : م2021 يونيو 30التمويل مع الشركة السعودية للتمويل كما في 

 م 2021 يونيو   30للتمويل كما في  رصيد عقد تمويل مرابحة مع الشركة السعودية(: 6الجدول رقم )

 5,119,640 (سعودي ريال) م 01/01/2021في  كما الرصيد

 0 ( سعودي ريال) الفترة خالل املستخدم

 775,813 ( سعودي ريال) الفترة خالل املسدد

 4,343,827 (سعودي  ريال) م2021 يونيو 30 في كما الرصيد

  املصدر: الشركة 

بضمان سند ألمر إلى الشركة السعودية للتمويل بكامل قيمة االقساط املتفق عليها، باإلضافة إلى ضمانات  الضمانات: إن عقد التمويل مضمون 

شريم، تتمثل هذه الضمانات في كفالة  شخصية مقدمة من قبل كل من املساهم عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم واملساهم سعود عبدهللا محمد آل 

. ( ريال سعودي4,980,000غرم وأداء تضامنية تغطي كامل قيمة املنتج واملحددة بقيمة)  

التمويلية  طلبتوقد   مقابل  الجهات  أخرى  و   ضمانات  االئتمانيةالقروض  املرابحة    التسهيالت  الذي  واتفاقية  األمر  تقديمها،  من  الشركة  تتمكن  وال 

االتفاقي  ةالشرك  سيجعل لبنود  إخالل  حالة  السدةفي  بالتزامات  الوفاء  من  الشركة  تتمكن  لم  وإذا  اتفاقي؛  بموجب  عليها  املترتبة  القروض اد    ات 

ت تزاما ، أو أخلت في املستقبل بأي من االلالجهة املقرضةطلبها  تمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد  ، أو لم تتواتفاقية املرابحة,  التسهيالت االئتمانيةو 
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و / أو في حال    املقرضة سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات املقدمة من الشركة  ةأو التعهدات الخاصة بالدين املترتب عليها، فقد تطلب الجه

يلة كافية  من الحصول على مصادر تمويل بد  قد ال تتمكن الشركة  . وفي هذه الحالة،الجهات املقرضةالتنفيذ القضائي على األصول املرهونة لصالح  

 .جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبليةو ن. وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي للوفاء بسداد الدي

 املرتبطة بإعتماد الشركة على الضمانات الشخصية  املخاطر  2.1.25

بتاريخ   بتاريخ  للتمويل  السعودية  الشركة  مع  الشركة  أبرمتها  التي  االتفاقية  )املوافق  03/11/1441وفق  على 24/06/2020ه  الشركة  اعتمدت   ،) م 

ي ضمانات شخصية مقدمة من قبل كل من املساهم عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم واملساهم سعود عبدهللا محمد آل شريم، تتمثل هذه الضمانات ف

  .ال سعودي( ري4,980,000كفالة غرم وأداء تضامنية تغطي كامل قيمة املنتج واملحددة بقيمة )

إنه سيكون  وبالتالي في حال إلغاء الضمانات املقدمة أو عدم مقدرة الشركة على الحصول على الدعم والضمانات من املساهمين املشار إليهم أعاله ، ف

 ونتائج عملياتها ومركزها املالي.من الصعب على الشركة الحصول على عقود التمويل املطلوبة، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

 بالتغطية التأمينية  تعلقةاملخاطر امل 2.1.26

  ، الطبي للموظفين وتأمين املمتلكاتوأصولها، كالتأمين اإللزامي على املركبات والتأمين    أعمالها  لتغطية  مينأالت  عقود   من   مختلفة  بأنواع  الشركة  تحتفظ 

يغطي   ال أنه  أو  ،كافي في كل الحاالتالالغطاء التأميني    لديها  يكون   ال  أو وأصولها،  ألعمالها  املهمة  التأمينية  العقود  جميع  الشركة  لدىغير أنه قد ال يكون  

تكون الشركة جميع املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مثل املخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية. كما أنه من املمكن أن تقع أحداث في املستقبل ال  

التأمين الخاصة بالشركة ستظل   عقودل يغطي الخسائر املحتملة، أو قد ال تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق. وال يوجد أي ضمان أن  مؤمنة ضدها بشك

، أو ستظل متاحة على اإلطالق. 
ً
  إنمتاحة بشروط مقبولة تجاريا

ً
ؤثر بشكل  يوقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة س أومن هذه األحداث أو الظروف  أيا

 وتوقعاتها املستقبلية.  أعمالهاالشركة وأوضاعها املالية ونتائج  وأصول هري على أعمال سلبي وجو 

 املنافسة بالبيئة تعلقةاملخاطر امل 2.1.27

.  السوق  في األخرى  الشركات مع فعال بشكل  املنافسة على الشركة قدرة  باستمرار ضمان يوجد وال قوية منافسة وتواجه تنافسية بيئة  في الشركة تعمل

  السوق  إلى املقدمة املنتجات  وتحديث وتطوير القطاع ومعايير  املستخدم ومتطلبات التقنية  الناحية من التغير  سريعة بأنها املنافسة تلك وتتميز 
ً
 حديثا

  التكاليف   في  زيادة   واألسعار  املنتجات  في  القوية  املنافسة  عن  ينتج  وقد.  األسعار  في  الزيادة   أو  املنتج  في  منافسة  تواجه  أن  الشركة  وتتوقع  وتحديثاتها،

  املنتج   استبدال  ورسوم  املنتجات  وخصومات والتطوير والبحوث  املستقبلية  واملبيعات  والتسويق  اإلعالنات  تكاليف  املثال  سبيل على  منه  واملصروفات، 

 للشركة  والرئيسية  الحالية  املنافسة  الشركات   تعمل  قد  ،ذلك  إلى  باإلضافة  باملنتجات،  املتعلقة  املستمرة   والخدمات  التسويق  ودعم  املقدمة  الخدمات  أو

 .  مصادرهم  وتطّور   تحّسن  أن   شأنها  من  والتي  أخرى   أطراف  مع  أو  بينهم  فيما  شراكة  عالقات  إنشاء  على
ً
 تحتاج   قد  تلك،  االستحواذ  لصفقات  ونتيجة

  أو   لبيع  أكبر   مصادر  وتخصيص  العميل  أو  املستخدم  ومتطلبات  الجديدة   التقنيات  تطوير   على  تعمل   أن  للشركة  والرئيسية  الحالية  املنافسة  الشركات

  وبشكل   بسرعة  عروضهم  وتوسيع  تطوير  أو  أكبر   بسرعة  املتواجدة   األخرى   الفرص  من  واالستفادة   األسعار،  في  املنافسة  إيقاف  أو  وبدء  حلولهم،  عرض

. السوق   في  الحالية  الشركة  حصص  تقلل  أن  شأنها  من  والتي  املعروضة  وخدماتهم  منتجاتهم  مضاعفة  على  املنافسون   يعمل  وقد.  الشركة  من  أوسع

كر ما لكل  وسيكون 
ُ
 .وتوقعاتها املستقبلية عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير  أعاله  ذ

  بإدارة رأس املال العامل املخاطر املتعلقة 2.1.28

  التداول   نسبة  بلغت   وقد  استحقاقها،  حال   املالية  باملطلوبات   املتعلقة   التزاماتها  مقابلة  على  الشركة  قدرة   عدم في  رأس املال العامل إدارة    مخاطر   تتمثل

  صافي  بلغ وقد التوالي، على  م2021يونيو  30وكما في  م2020ديسمبر  31و  م2019 ديسمبر  31 في كما التوالي على مرة ( 4.78)و مرة ( 3.64)ومرة ( 2.12)

يونيو  30و  م2020ديسمبر  31و   م2019 ديسمبر  31 في كما ريال مليون  (26.84) و ريال مليون  (22.81)و ريال مليون ( 10.70) حوالي العامل املال رأس

للوفاء بمتطلبات رأس املال العامل حتى   الشركة السعودية للتمويلمع اإلشارة أن الشركة حاصلة على تسهيالت ائتمانية من قبل   ،التوالي على م2021

والتزامات عقود ايجار والتزامات عقود ايجار تمويلي   دائنون تجاريون   من  للشركة  متداولة  والغير   املتداولة  املالية  االلتزامات  تتكون و ،  هذه النشرة تاريخ  

 في بالتزاماتها  الوفاء  من  وقد ال تتمكن الشركة  ،والتزامات املزايا املحددة للموظفين  ومخصص الزكاة وقروض ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  

   إدارة رأس املال العامل  مخاطر  تنتج  أن  ويمكن .  االستحقاق  مواعيد
ً
  العادلة   القيمة  يقارب  وبمبلغ  بسرعة  مالية  موجودات  بيع  على  املقدرة   عدم  عن  أيضا

   يؤثر  مما   فورية، سيولة تتطلب قد مفاجئة  أو  طارئة أحداث  أية وقد تقع   لها،
ً
  العمليات   نتائج  على  وبالتالي  الشركة  أعمال  على  جوهري   وبشكل   سلبا

 .ووضعها املالي واملالية التشغيلية

  للتوسع الشركة احتياج لتلبية العاملة القوى  توفير  على  الشركة قدرة املتعلقة بعدماملخاطر  2.1.29
ا
 مستقبال
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  للقيام   الشركة  احتياجات  لتلبية  العاملة  القوى   توفير   على  القدرة   بينها  من  عوامل  عدة   على  املستقبلي  وأدائها  أعمالها   توسيع  على  الشركة  قدرة   تعتمد

   يؤثرس  ذلك  فإن  واحتياجاتها  أعمالها  مع  يتناسب   بما  الكافية  العاملة  القوى   توفير   من  الشركة  تتمكن  لم  وإذا  املستقبيلة،  بخططها
ً
  نجاح   على  سلبا

وتوقعاتها    ووضعها املالي  أعمالها  نتائجأعمال الشركة و   علىبشكل سلبي وجوهري    يؤثر   وبالتالي  األعمال  في  للتوسع   املستقبلية  الخطط   تنفيذ  في  الشركة

   .املستقبلية

  العمالت صرف أسعار بتذبذب املتعلقة املخاطر 2.1.30

من إجمالي املشتريات   )%82(، حيث بلغت حجم االستيراد نسبة تخضع بعض معامالت الشركة لعمالت غير الريال السعودي، ال سيما الدوالر األمريكي

وتتركز  ،    م2021أول ستة أشهر من العام    إجمالي املشتريات عن  من  (82%)ونسبة    م2020للعام  من إجمالي املشتريات    )%62(ونسبة  م  2019للعام  

وكجزء من سياسة اململكة، فإن    .  ودولة اإلمارات العربية املتحدة   الواليات املتحدة األمريكيةجمهورية الصين الشعبية و  توريدات الشركة من كل من  

دوالر أمريكي، إال أنه ال يوجد    1ريال سعودي مقابل    3.75، مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر ب  هذه النشرة الريال السعودي، حتى تاريخ  

ل السعودي مقابل العمالت األجنبية )بما في  تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريا

التي تستخدمها الشركة إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي   ذلك الدوالر األمريكي(

 .وتوقعاتها املستقبلية

 د الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجةحداثة التحول إلى شركة مساهمة وعدم وجو املخاطر املتعلقة ب 2.1.31

 ه07/05/1442  بتاريخ  الصادر(  139)  رقم  الوزاري   القرار  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركةتحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى  

(  1010998871)  رقم  التجاري   والسجل  ،(م27/12/2020  املوافق)  ه12/05/1442  بتاريخ  الصادر(  151)  رقم  الوزاري   والقرار(  م22/12/2020  املوافق)

وبالتالي فإن كبار التنفيذيين يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم أي    ،الرياض  بمدينة  الصادر  (م19/04/2016  املوافق)  ه1437/ 12/07  وتاريخ

ويستثنى من ذلك السيد/ سعود محمد عبدهللا آل شريم حيث يتمتع   خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها

لدى شركة الكثيري القابضة   نه يشغل عدة مناصب في مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة بخبرة جيدة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة، حيث أ

 الرجوع للقسم الفرعي "
ً
، وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية " بعنوان "مجلس اإلدارة" من هذه النشرة(4.3)للمزيد من التفاصيل، فضال

يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين سمما    ،ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة  ائحه التنفيذيةالسوق املالية ولو   بنظاملضمان التزام الشركة  

في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ  ه  إنباإلضافة إلى ذلك ف.  يؤدي إلى التأثير على نتائج أعمال الشركةس  بدوره والذي    إلدارة األعمال اليومية للشركة

فيما يخص   في حال    أعمالهاقرارات خاطئة  الشركة  أو  تعريض  إلى  العالقة سيؤدي  باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات  الشركة  التزام  عدم 

 املستقبلية.  للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها

قة بالدعاوى القضائية والغراماتاملخاطر املت 2.1.32
ّ
 عل

مع الغير فإن    تهاوطبيعة معامالالشركة     أنه وبحكم طبيعة عملإال.  هذه النشرة   تاريخ  في  كما  ضدها  أو  الشركة  قبل  من  مرفوعة  قانونية  قضايا  يوجد  ال

ا  نفسها  تجد   قدالشركة  
ً
   سواءً   أخرى   قضائية  دعاوى   في  طرف

ً
  واإلجراءات   التقاض ي  بإجراءات  يتعلق   فيما  سلبية  نتيجة  أي   شأن  ومن  عليه،  مدعى   أو  مدعيا

   التأثير   التنظيمية
ً
  تكلفة   حجم  دقيق بشكل  تتوقع  أن  الشركة  تستطيع   وال.  املستقبلية  وتوقعاتها  عملياتها  ونتائج   املالي  ووضعها  الشركة  أعمال  على  سلبا

 تتضمنه   وما  فيها  تصدر  التي  األحكام  أو  الدعاوى   لتلك  النهائية  النتائج  أو  املستقبل  في  ضدها  تقام  أو  تقيمها  أن  يمكن  التي  القضائية  اإلجراءات  أو  الدعاوى 

  واألضرار   والشكاوى   واألخطاء  العمل   ونظام  والضريبية  الزكوية  املسائل   –   الحصر  ال  املثال   سبيل   على  –   الدعاوى   هذه   تشمل  وقد.  وجزاءات  تعويضات  من

  وجوهري  سلبي بشكل ستؤثر القضايا هذه  ملثل سلبية نتائج أي فإن وبالتالي. مؤسسات أو أشخاص قبل من لاالحتيا  أو اإلهمال عن تنجم التي األخرى 

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج  املالي ومركزها الشركة عمليات على

 

 التنفيذية ولوائحة املالية السوق  بنظام االلتزام بعدم املتعلقة خاطرامل 2.1.33

 حال  وفي  املالية،  السوق   هيئة  من  الصادرة   والتعاميم  واللوائح  ولألنظمة  املالية  السوق   لنظام  التسجيل واإلدراج في السوق املوازيةستخضع الشركة بعد  

  سهماأل  على  التداول  يقافإ مثل  وعقوبات تكاليف، ستتحمل لها، تخضع  التي واألنظمة اللوائح  من  أي في  التقيد على  الشركة مقدرة  عدم
ً
  لغاء أو إ مؤقتا

 .وربحيتها املالي وأدائها عملياتها ونتائج الشركة أعمال علىوجوهري  سلبي  بشكل يؤثرس مما ؛التزامها عدم حال في الشركة سهمأ دراجإ

 املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات 2.1.34
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 أنظمة أوفشل النظام  كانهيار األنظمة،  هذه   تعطل  ملخاطر  الشركة  ُيعّرض  مما   ،اومرافقه  اأعماله  إلدارة   املعلومات  تقنية   أنظمة  على  الشركة  تعتمد

 الالزمة  املاهرة  العمالة توفر عدم  أو  االتصال أخطاء  أو  الحرائق  أو الطبيعية الكوارث  أو اإللكترونية الفيروسات  أو  الشركة أنظمة اختراق  أو  الحماية

انخفاض درجة امان تلك البيانات   أو  أو تسرب البيانات واملعلومات السرية الخاصة بالشركة أو بعمالئها أو بموظفيها  وإدارتها األنظمة هذه  لتشغيل

 إخفاق   أو  كبير   عطل  حدوث  أو  وظائفها  في  أعطال  أي  وجود  حال  في  أو  وتطويرها  املعلومات  تقنية  أنظمة  على  الحفاظ  في  الشركة  فشلت  وإذا  ،واملعلومات

 . والتشغيلية  املالية  نتائجهامركزها املالي و و   الشركة  أعمال  على  وجوهري   سلبي  بشكل  ذلك  سيؤثر  ،أو في حال وقوع أي من األحداث املذكورة أعاله   متكرر 

 املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع  2.1.35

 جديدة   وخدمات   منتجات  وتقديم  صناعية  معايير   على   والتطّور   التغير   ذلك   ويشمل   سريعة،  تكنولوجية  بتغيرات  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  قطاع  يتميز 

  تلك   إدخال  على  قدرتها  على  املستقبلي  الشركة  نجاح  ويعتمد.  االفتراض ي  عمره   وتقليل   املنتج  فعالية  مدة   بتقليص  تتسبب  أن  املمكن  من  التي  للعمالء 

  معقولة   وتكاليف  زمني  إطار  ضمن  العمالء  متطلبات  الستيفاء  جديدة   خدمات  على  الحصول   أو  الحالية  والفنية  التقنية  محفظتها  وتحسين  التطورات

   تحقق  أن  ضمان  يوجد   وال.  وفّعالة
ً
   لها   االستجابة  أو   التحديثات  تلك  تقديم  في  نجاحا

ً
 لنجاح  ضمان  أي  يوجد   وال  معقولة،  وتكاليف  فّعال  زمني  إلطار  وفقا

 تقديم   في  الشركة  تنجح  ال  وقد.  التطورات  لتلك  االستجابة  من  الشركة  تمكن  حال  في  حتى  القطاع  في  املوردين  يقدمها  التي  التقنيات  أو   الخدمات  تلك

 الخدمات  تلك  تحدث  أو  تقدم  أن  الشركة  تستطيع  لم  حال  في  أو  الخدمات  لتلك  عمالئها  قبل  من  كافي  طلب  وجود  لعدم  نتيجة  مطورة   أو  جديدة   خدمات

 .فعالة بطريقة الجديدة 

   باستمرار،  املتطّورة   واالتصاالت  املعلومات  تقنية  قطاع  متطلبات  تلبية  على  الشركة  قدرة   لعدم  سيكون 
ً
 أو   املستجدة   بالتقنيات  يتعلق  فيما  وخصوصا

 .عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير  القديمة

 املتعلقة بعدم قدرة الشركة على التكيف ملتطلبات العمالء املخاطر  2.1.36

  على  ومتطلباتهم العمالء  رغبات على  يطرأ تغيير  أي  يؤثر  وقد. السوق  واتجاه  العمالء  رغبات في  للتغيرات حساس واالتصاالت  املعلومات تقنية قطاع يعد

  فعالية أقل جعلها خالل من الشركة وخدمات منتجات
ً
  املعلومات  بخصوصية املتعلقة أو احتيال بحصول  خاصة مخاوف أي املثال، سبيل على.  وطلبا

  بطرحها ستقوم أو الشركة تقدمها التي والخدمات املنتجات طلب من التجارية وشركات العمالء رغبة تقلل قد  املشابهة املسائل من غيرها أو
ً
 .مستقبال

  توفير على قادرة  غير  الشركة تكون  قد وكما. مقبولة بتكلفة أو مناسب وقت خالل العمالء رغبات في لتغييرات التأقلم على قادرة  غير  الشركة تكون  وقد

  العمالء   رغبات  على  يطرأ  تغيير   أي  يؤدي  وقد.  للعمالء  أفضل   خيارات  الشركة  منافس ي  يوفر  قد  أو/و  مورديها  من  العمالء  رغبات  تلبي  جديدة   منتجات

 .عملياتها  ونتائج  املالي  ومركزها  الشركة  أعمال  على  وجوهري   سلبي  تأثير   لذلك  وسيكون   الشركة،  تقدمها  التي  والخدمات  املنتجات  على  طلبهم  في  النخفاض

 املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون 2.1.37

 31م وكما في 2019 ديســـــــمبر  31 في كما ســـــــعودي  ريال  مليون   (10.01)و   ريال ســـــــعودي مليون (7.77ســـــــعودي و ) ريالمليون  ( 3.47) املخزون رصـــــــيد  بلغ

 عدد أيام املخزون  ، حيث بلغشـــــــــــركة أي مخصـــــــــــص بضـــــــــــاعة بطيئة الحركةاليوجد لدى ال كما  ،على التوالي م2021يونيو  30وكمافي    م2020  ديســـــــــــمبر 

 وتتمثـل  .على التوالي م2021يونيو   30كمـافي    م2020ديســـــــــــــمبر    31كمـا في   م و2019ديســـــــــــــمبر    31كمـا في   يوم  (755.81)و   ( يوم189.24و )  ( يوم65.53)

 ضــــــمان  مع  العامل، املال  رأس كفاءة   وزيادة  املخزون  حيازة   تكاليف ملراقبة املخزون  من األمثل  املســــــتوى  على  املحافظة إلى  الســــــعي في الشــــــركة  ســــــياســــــة

 املخزون  مســـتويات على الحفاظ من الشـــركة تتمكن لم  فإذا.  للعمالء املتاحة  املنتجات جودة  على والحفاظ  املناســـب  الوقت في  والبضـــائع  الســـلع  تســـليم

  تمكنها لعدم  بخســائر الشــركة يلحق قد مما  املخزون، مســتويات في فائض إلى  أو  شــديد  انخفاض إلى  ذلك  ســيؤدي  دوري،  بشــكل  املخزون  ومراقبة  املثلى

 ســـــــــــــلبيـة بصـــــــــــــورة   التجـاريـة  الشـــــــــــــركـة  عمليـات  على يؤثر  قـد  ممـا  الثـانيـة،  الحـالـة  في املخزون،  تصـــــــــــــريف  أو األولى،  الحـالـة  في  العمالء،  متطلبـات  تلبيـة من

 .وتوقعاتها املستقبلية عملياتها ونتائج املالي، وضعهاعلى و  وجوهرية،

  املتعلقة بالذمم الدائنة املخاطر  2.1.38

 ديسمبر   31  كما في  سعودي  ريال  مليون (3.23و )  سعودي  ريال  مليون (2.99و )  مليون ريال سعودي  (5.24)  للشركة  التجارية  الدائنة   الذمم   إجمالي  بلغ

و    %(19.34)%( و40.79)  االلتزاماتوتمثل نسبة الذمم الذائنة التجارية من إجمالي  على التوالي.    م2021يونيو    30و    م2020ديسمبر    31و    م2019
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مع اإلشارة إلى أن فترة االئتمان املمنوحة للشركة من قبل    على التوالي.  م2021يونيو    30م و  2020ديسمبر    31م و  2019ديسمبر    31كما في    %(23.01)

  يوم. (90)املوردين تبلغ 

ُيصعب  ذي قد  وفي حال تقادم الذمم الدائنة فقد ال تتمكن الشركة من سداد كامل ذممها الدائنة التجارية أو السداد في املدة املتفق عليها، األمر ال

 حصول الشركة على اتفاقيات شراء بالدين بشروط مناسبة في املستقبل أو قد يعرضها ذلك إلى رفع دعاوي قضائية من قبل الدائنين، مما سيؤث
ً
ر سلبا

 عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. وبشكل وجوهري على عملياتها التشغيلية ووضعها املالي ونتائجها

  املشاريع قطاعات علىاملخاطر املتعلقة باإلعتماد  2.1.39

بشكل رئيس ي على إيرادات املشاريع،  تعتمد الشركة  .  والخاصة  الحكومية  وشبه  الحكومية  الجهات  من  لعدد  األنظمة األمنية والفنية  حلول   الشركة  تقدم

 م 2020ديسمبر    31في  كما  و   م2019ديسمبر    31على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة كما في  (  62.04%)و  (% 63.60)( و%33.70)  شكلت نسبة  والتي

في    على  الحصول   عملية  في  التأخر  ذلك  في  بما  نفسها،  التعميدات  بعملية  الحكومية  التعميدات  في  املتعلقة  املخاطر  وتتركز  ،م2021يونيو    30وكما 

 الجهات   قبل  من  ترسيتها  يتم  التي   التعميدات  وشروط  وقيمة  عدد  على  تأثر   قد  التي  واقتصادية   سياسية  وعوامل  العمل  ملباشرة   الداخلية  املوافقات

  وأحكام   شروط   مناقشة  يصعب  أنه  وكما  األخرى   التجارية  العقود  مع  مقارنة  شدة   أكثر   شروط  على  الحكومية  التعميدات  تحتوي   كما.  الحكومية

  الشركة تبرمها التي الحكومية التعميدات
ً
 .  األخرى  التجارية بالعقود مقارنة

  ذلك   سيؤثر  سبٍب   ألي  أو الشبه حكومي أو الخاص  الحكومي  القطاع  في   عمالئها  مع  وثابتة  جيدة   بعالقات  االحتفاظ  من  الشركة  تتمكن   لم  حال  وفي

  على   وجوهري   سلبي   تأثير   لذلك  وسيكون .  وأرباحها  إيراداتها  نسبة  في  تقلبات  أو  انخفاض   ذلك  سيسبب   حيث  عملياتها،  نتائج  على  وجوهري   سلبي   بشكل 

 . سهمها وسعر املالي ومركزها وتوقعاتها ونتائجها املستقبل  في الشركة أداء

 املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة على املحافظة على كوادرها البشرية 2.1.40

  تتمكن   أال  املمكن  فمن  املناسب  العمل  فريق   تخصيص  الشركة  تستطيع  لم  حال  وفي  لعمالئها  الخدمات  لتقديم  البشرية   الكوادر  على  الشركة  تعتمد

أو   موظفين   تعيين  من   الشركة  تتمكن   لم  حال  وفي  العميل.  حددها   التي   املواصفات  أو  الزمني   الجدول   ضمن   مشاريعها   تقديم   من  الشركة   ذوي خبرة 

مما قد يتسبب في إنهاء العقد املبرم مع الشركة أو   املحدد،  الوقت  والحلول لعمالئها ضمنتقديم الخدمات    في  تتأخر  فقد  خارجية  التعاقد مع مصادر

  على   وجوهري   سلبي   تأثير   ذلك  من  ألي   وسيكون   أرباحها  ومعدالت  الشركة  تشغيل   تكاليف   في  ارتفاع   إلى  يؤدي  قد  تحملها تكاليف إضافية، األمر الذي

 .ياملال ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال

 املخاطر املتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة 2.1.41

  ودقيقة  فّعالة  خدمات  وتقديم  الحاليين  بعمالئها  االحتفاظ  على  قدرتها  على  جدد  عمالء  وكسب  الحاليين  بعمالئها  االحتفاظ  على  الشركة  قدرة   تعتمد

  ربطها   تم  حال  في   الشركة  عمليات  ستتأثر.  املستقبل  في  املعايير   هذه  على  تحافظ  أن  ستستطيع  الشركة  أن  ضمان  أي  يوجد  وال.  عاٍل   أداء  مستوى   ذات

 الشركة توفره  أنظمة أو ألجهزة  نتيجة ضرر  أو خسارة  أو بالبيانات إخاللها أو املحدد الوقت في املشاريع بإتمام التزامها عدم أو أنظمة، اختراق حاالت في

   الشركة،  أعمال  نطاق  على  كبير   تأثير   لذلك   وسيكون .  لعمالئها
ً
 التأثير   أو  الشركة  عمالء   وعدد  حجم  في  ملحوظ  انخفاض   ذلك  سبب   حال   في  وخصوصا

 . املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري   سلبي تأثير  ذلك  وسيكون . جدد عمالء لجذب الشركة قدرة  على

 منتجات وخدمات الشركةاملخاطر املتعلقة بأسعار  2.1.42

  توسيع   أو  املعلومات  تقنية  لقطاع  جدد  وموردين  شركات  دخول   يؤدي  وقد.  الشركة  قبل  من  املقدمة  الخدمات  مقابل  أقل  أسعار  الشركة  عمالء  يطلب  قد

 الشركة  تقدمها  التي  والخدمات  املنتجات  أسعار  انخفاض  إلى  وبالتالي  الخدمات  مقدمي  وعدد  نسبة  زيادة   دمجها،  أو  وتطويرها  الحاليين  املنافسين  أعمال

  للعمالء،   املقدمة  خدماتها  من   الشركة  تحققها  التي   الربح  هامش  نسبة  انخفاض   أعاله   املذكورة   األسباب  إلحدى  األسعار   تقليل   عن  وسينتج .  لعمالئها

  ونتائج   املالي  ومركزها  الشركة  أعمال  على  وجوهري   سلبي  تأثير   أعاله   املذكورة   للعوامل  وسيكون .  عام  بشكل  أعمالها  من  الشركة  أرباح  نسبة  تقليل  وبالتالي

 .عملياتها

 السعوديين  غير  املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر  2.1.43

مما قد يؤثر على نتائج أعمال  ،الشركة ( من إجمالي املوظفين في%62.50نسبة املوظفين غير السعوديين حوالي ) ، شكلتم2021 يونيو 30 تاريخ كما في

و إيجاد بدالء عنهم بنفس املهارات  الشركة ووضعها املالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من املحافظة على كوادرها من غير السعوديين أ

نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع؛    نمية اإلجتماعيةاملوارد البشرية والتوالخبرات املطلوبة أو في حال حدوث أي تغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة  
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أن يؤثر    مما يصعب معه أن تحافظ الشركة على كوادرها من العمالة غير السعودية. مما يتسبب في زيادة التكلفة املالية على الشركة والذي من شأنه

 . على أعمالها وأرباحها ونتائج عملياتها وجوهري  بشكل سلبي

على التوالي، وقد بلغ إجمالي م  2021يونيو    30وكما في  م  2020وم  2019ديسمبر    31موظف كما في  (  35)و  (64( و)69املوظفين غير السعوديين )بلغ عدد  

  31( ريال سعودي كما في  279068.86( ريال سعودي، و)349,668( ريال سعودي، و) 540,034غير السعوديين )قيمة رسوم املقابل املالي للموظفين  

 م على التوالي. 2021يونيو  30م وكما في 2020م و2019ديسمبر 

تاريخ   في  أنه   
ً
أيضا بالذكر  )املوافق  03/1442/ 18والجدير  العربية 04/11/2020ه  اململكة  في  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة  أطلقت  م( 

دعم    هذه املبادرة   تستهدف، و م(2021/ 14/03ه )املوافق  01/08/1442ي تاريخ  والتي دخلت حيز التنفيذ ف  السعودية، مبادرة تحسين العالقة التعاقدية

،  وإلغاء نظام الكفيل   رؤية وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل

والخروج النهائي، وتشمل خدمات املبادرة جميع    ،الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة   حيث تقدم املبادرة ثالث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل 

د بين صاحب العمل والعامل  العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدية وشروط التعاق

االنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة ملوافقة صاحب العمل، كما تحدد املبادرة   . وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافدالوافد

ا من العمالة آليات االنتقال خالل سريان العقد شريطة االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط املحددة. وبناًء عليه ال تضمن الشركة أن تحافظ على كوادره

وفق اآلليات املشار إليها أعاله، وإذا لم تتمكن    وط مرضية لهم، األمر الذي سيدفعهم إلى االنتقال إلى عمل آخرغير السعودية وتجديد عقودهم بشر 

زيادة التكلفة    الشركة من املحافظة على كوادرها من العمالة غير السعودية أو إيجاد بدالء عنهم بنفس املهارات والخبرات املطلوبة، فإن ذلك سيؤدي إلى

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.املالية على 
ً
 الشركة والذي من شأنه التأثير سلبا

 الداخلية خيص وزارة ااملخاطر املتعلقة بسحب تر  2.1.44

 ه11/04/1442  وتاريخ(  20504040037)  رقم  الداخلية  وزارة   قبل  من   الصادر  األمنية  لألجهزة   بالجملة  البيع  ترخيصتمارس الشركة نشاطها بموجب  

  وزارة   قبل  من  الصادر  األمنية  لألجهزة   بالتجزئة  البيع  وترخيص(.  م2023/ 26/10  املوافق)  ه11/04/1445  بتاريخ  ينتهي  والذي(  م26/11/2020  املوافق)

 (. م26/10/2023 املوافق) ه11/04/1445 بتاريخ ينتهي والذي(  م26/11/2020 املوافق) ه11/04/1442 وتاريخ( 20505040048) رقم الداخلية

ومن تلك الشروط    بما في ذلك أي تحديثات في تلك الشروط والتعليمات  الداخلية  وزارة التي تفرضها    والتعليماتبالشروط    االلتزامالشركة  يجب على  

فإنها ستكون    الداخلية  وزارة   تلتزم الشركة بشروط وتعليماتلم  وإذا  ،  ة  الجنسي  خليجي  أو  سعودي  له  املرخص  الشخص  يكون   أن  املثال  سبيل   على

فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار في ممارسة نشاطها.   شركةالسحب الترخيص من  الخاص بها، وفي حال    الداخليةخيص وزارة  امعرضة لسحب تر 

 . توقعاتها املستقبلية وسعر سهمها في السوق ي وعلى على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املال وجوهري   وسيكون لذلك تأثير سلبي

  مع الغير املخاطر املتعلقة بالعقود  2.1.45

 الرياض وجدة والخبر   عقود ايجار ملبنى اإلدارة الرئيسية بالرياض ومعارض تجارية يتم استخدامها كمنافذ بيع في كل من مدن  الشركة عدد من  أبرمت

 راجع القسم الفرعي رقم  مبنى صناعي جاهز مخصص إلنشاء مصنع وعد التقدم للصناعةو 
ً
 .  الشركة( تستأجرها)قائمة العقارات التي  "3.14")فضال

 

  الشركة  معها تتعاقد  التي الجهات تخل وقد . التعاقدية بالتزاماتها بالوفاء رغبتها عدم أو معها املتعاقدة  الجهات قدرة  عدم لخطر الشركة تتعرض  وعليه

   ذلك  في   بما  األسباب   من  سبب   ألي   بالتزاماتها
ً
الشركة على الوفاء بالتزاماتها أو في حال عدم قدرة    عملياتها،  تعطل  أو  املالية  مالءتها  عدم  أو  إلفالسها   نتيجة

 على سبيل املثال عقود التوريد وعقود البيع و 
ً
 ذلك عقود االيجار أو أي عقود أخرى سيتم توقيعها مستقبال

ً
  وتصبح التوزيع ،التعاقدية تجاه الغير شامال

 . الصعبة السوق  ظروف ظل في حّدة  أكثر  الجهات هذه   مع التعامل عن تنشأ التي املخاطر

شركة أو  كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف أو الشركة سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة أو األطراف املتعاقدة معها، وفي حال عدم قدرة ال

زعات فإن ذلك  األطراف املتعاقدة معها على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك املنا

 
ً
 .  على مركزها املالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية وتوقعاتها املستقبليةوبشكل جوهري سيؤثر سلبا

 املخاطر املتعلقة بقلة عدد األعضاء املستقلين  2.1.46

 للخبرات العملية التي يمتلكونها، ويتكون مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية التعتمد الش
ً
تي ركة على مجلس إدارتها في تسيير أعمال الشركة نظرا

، )ملزيد من  ين ( مستقل2)ين  عضو ( أعضاء من بينهم  4)  أربعةسنوات من عدد    ثالث  وملدة م(  29/12/2020ه )املوافق  14/05/1442بدأت من تاريخ  

 راجع القسم رقم )
ً
 تلتزم بمتطلبات الفقرة الثالثة )  (،هذه النشرة من    مجلس اإلدارة ( "4.3املعلومات فضال

ً
دة السادسة ( من املا3وحيث أن الشركة حاليا

لين عن عضوين ء مجلس اإلدارة املستقالتي نصت على أن ال يقل عدد أعضا  ( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية16عشرة )
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كات  أو عن ثلث أعضاء املجلس أيهما أكثر، إال أنه في حال عدم تحقيق الشركة، وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشر 

ق جميع املواد اإللزامية فيها،  ، إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن الشركة ستكون ملزمة بتطبيهذه النشرة املدرجة في السوق املوازية كما في تاريخ  

 فإنها ستكون عرضة للمخ
ً
الفات الجزائية  بما في ذلك االلتزام بعدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين كما ذكر أعاله، وفي حال عدم التزامها بذلك مستقبال

 املالي ونتائج عملياتها.  جوهري على أعمال الشركة ومركزهاو من ِقبل هيئة السوق املالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي  

  جائحةل املستمر العاملي االنتشار ذلك في بما العامة، الصحة يهدد مما  غيرها أو املعدية األمراض بتفش ي  املتعلقة املخاطر 2.1.47

 ( 19-كوفيد) كورونا فيروس

 
ً
والذي بدأ    املستجد(  19-كوفيد)  كورونا  فيروس   جائحة  تفش ي   تبعات  عن  الناتجة  ككل  العاملي  واالقتصاد   اململكة  اقتصاد   على  السلبية  للتأثيرات  نظرا

ذلك من القرارات الصادرة من الجهات املختصة  وماصاحب ،م بداية من الصين ومن ثم في جميع انحاء العالم2019بالتفش ي منذ أواخر شهر ديسمبر 

 والتي  ،(19-كوفيد)  املستجد  كورونا   فيروس  جائحة  إنتشار  من  الحدو   للتصدي  الوقائية  والتدابير   اإلحترازية  اإلجراءاتبشأن  باململكة العربية السعودية  

  بالتجزئة  البيع ومعارض التسوق  مراكز وإغالق اململكة ومحافظات مدن  بعض في الكامل أو الجزئي التجول  بحظر: الحصر ال املثال سبيل على تقتض ي

 وسيارات  والحافالت الداخلي الطيران رحالت  جميع تعليقو  ذلك، وغير  بعد عن بالعمل بعضها الزام أو القطاعات لبعض العمل ساعات عدد وتقليص

  املقيمين  واملعتمرين الحجاج جميع على مؤقتة قيود وفرض اململكة خارج من النبوي  املسجد وزيارة  العمرة  ألغراض الدخول  وتعليق ،والقطارات  األجرة 

 الغذائية   املواد  بيع  محال  باستثناء  داخلها  األنشطة  وجميع  التجارية  املجمعات  إغالقو   مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة   زيارة   من  ملنعهم  اململكة  في

 .  والصيدليات

( MERS( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )COVID-19كما سيترتب على تفش ي أي مرض من األمراض املعدية منها على سبيل املثال فيروس كورونا )

( في منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى أثر سلبي وجوهري على اقتصاد  SARS( ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة )HINIوفيروس االنفلونزا )

 اململكة وعمليات الشركة. 

( كورونا  فيروس  إنتشار  الحد من  أو  إيقاف  في  تنجح  أعاله سوف  املوضحة  اإلجراءات  أن  لهذه COVID-19اليمكن ضمان  اململكة. كما سيكون  في   )

لبي وجوهري  اإلجراءات آثار سلبية وجوهرية على االقتصاد السعودي وعلى ثقة املستثمرين واألعمال لفترة يصعب التنبؤ بها، مما سيؤثر بدوره وبشكل س

 . على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية

( أو في حال تفش ي أي أمراض معدية أخرى في اململكة وفي باقي دول العالم، فإن الشركة ستكون  COVID-19إنتشار فيروس كورونا )  كما أنه وفي ظل

 على  
ً
التي تشتريها الشركة من موردين خارجيين   املنتجاتمعرضة ملخاطر انقطاع األعمال، وبشكل خاص قد يكون هنالك تعليق او تأخير أو التأثير سلبيا

 على استمرار العمليات في 
ً
 . التشغيلية للشركةدول متأثرة بالفيروس، مما سيؤثر سلبيا

 

ا في  كما أنه وفي حال إنتشار العدوى وإصابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض، فسيؤدي ذلك نقص في عدد املوظفين في كافة إدارات الشركة بم

ويضعـف    عمليات الشركة التشغيليةمـن شـأنه أن يعطـل  ديات العمل أو ساعات العمل، مما  ذلك في إدارات التشغيل أو سيؤدي إلى تقليص عدد ور 

 32.8إلى    ارتفعتبشكل سلبي على إيرادات الشركة حيث  ذلك  ثر  لم يؤ انتشار فيروس كورونا    مع  مع اإلشارة إلى أن.  عملياتها التشغيليةتقديم    قدرتهـا علـى

  إيجابي بشكل    أثرتفي اإليرادات    الزيادة مليون ريال سعودي. إال أن    30.37م التي بلغت  2019نة بإيرادات العام  م مقار 2020مليون ريال سعودي في عام  

مقارنة بصافي ربح  م  2020مليون في عام    8.98حيث ارتفع صافي الربح إلى    ،م2019م بشكل كبير مقارنة بربحية العام  2020على ربحية الشركة للعام  

 .  م2019مليون في عام  5.89

  الناجمة   الخسائر  حجم  تقدير  أو  عملياتها  تأثر  عدم  ضمان  اليمكنها  الشركة   فإن  هذه النشرة   تاريخ  حتى  الوباء  هذا   إلنتهاء  متوقع  تاريخ  اليوجد  أنه  وحيث 

  هذه  عن
ً
 . املستقبلية عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة  أعمال على جوهري  وبشكل الجائحة وتبعاتها في املستقبل مما سيؤثر سلبا

 عدم وجود إدارة مراجعة داخلية  املتعلقة ب مخاطر  2.1.48

، ومن أهم مهام إدارة املراجعة الداخلية، إصدار تقارير دورية إلى لجنة املراجعة تلخص  هذه النشرة حتى تاريخ  اليوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية  

املخاطر ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة، والتي تهدف للتنبيه على أهم املخاطر بشكل فوري وتطبيق اإلجراءات نتائج جميع مهام التدقيق وتقييمات  

فإن الشركة ستكون معرضة ملخاطر  وفي حال استمرار عدم إنشاء أو تفعيل إدارة املراجعة الداخلية،  .لك املخاطرالتصحيحية لتخفيف تأثر الشركة بت

 على نتائج أعمال الشركة املالية. وجوهري   تشغيلية وإدارية ومالية ورقابية ال سيما بعد إدراج الشركة في السوق املوازية، وهو ما سيكون له أثر سلبي

 واألنظمة  للمواصفات املنتجات مطابقة عدمب املتعلقة خاطرامل 2.1.49
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  الذين   واملوردين  املصنعة  الشركات  على  الشركة  وتعتمد.  ملتطلبات العمالء  مطابقة  للمنتجات  الفنية  املواصفات  تكون   بأن  االلتزام  الشركة  على  ينبغي

  فيها   عيوب  أي   عن  مسؤولة  تظل  أنها  إال  املنتجات،   تلك   جودة   على  مباشرة   تشرف  ال  الشركة  أن  من  وبالرغم.  ببيعها  تقوم  التي  املنتجات  جميع  لها   يوفرون

 
ً
 . وسالمتها املنتجات جودة  بضمان  تتعلق نظامية وإجراءات ملطالبات يعرضها سوف مما التجارة، وزارة  ومتطلبات املطبقة باألنظمة عمال

اجتيازها   القياسية  للمواصفات  ومطابقتها  وضمانها  املنتجات  بجودة   يتعلق  فيما  املسؤولية   دعاوى   الشركة  ضد  ترفع  وقد وفي حال عدم  السعودية 

 للمعايير واملواصفات واألنظمة السعودية ألي سبب  
ً
من األسباب،  إلجراءات مراقبة الجودة أو في حال لم تتمكن الشركة من صيانة وخدمة منتجاتها وفقا

الشركة للشهادات واالعتمادات، فإن ذلك سوف يضر بسمعتها وثقة العمالء في    أو في حال اكتشاف أي خلل أثناء معاينة وفحص املنتجات، أو فقدان

 م.  منتجاتها، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة وعلى إيراداتها وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها املالي وعلى سعر األسه

  رسومها برفع السعودية املوانئ هيئة بقرار املتعلقة املخاطر 2.1.50
ا
 م 2021 يناير من بدءا

 بالزيادة   الرســوم  تحصــيل قررت الهيئة العامة للموانئ الســعودية زيادة الرســوم التي تتقاضــاها من الركاب والســفن التي تســتفيد من خدماتها، حيث بدأ

   الجديدة 
ً
رسـوم سـفن الحاويات التي تفرب برافعات الحاويات املتخصـصـة من الهيئة العامة للموانئ السـعودية رفعت  حيث   .2021  يناير أول  من  إعتبارا

ريال للزيارة  100رسوم القدوم للميناء %. كما بلغت  320  ريال عن كل رافعة في الساعة أو جزء من الساعة بزيادة الرسوم بنسبة  6,300ريال إلى  1,500

 . وم املغادرة ريال رس 100سفينة، و الواحدة ألي

من خـارج اململكـة، فـإن زيـادة الرســـــــــــــوم الخـاصــــــــــــــة بـالهيئـة العـامـة للموانئ   منتجـات الخـدمـات األمنيـةوحيـث أن الشـــــــــــــركـة تعتمـد على اســـــــــــــتيراد جزء من 

، والذي ســـــيؤثر بشـــــكل  اإليراداتتكلفة  املســـــتودة من خارج اململكة وبالتالي زيادة  منتجات الخدمات األمنيةبالزيادة على تكاليف    ســـــتنعكسالســـــعودية 

 . على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وعلى توقعاتها املستقبليةسلبي وجوهري 

 الضمان  مطالبات عن باملسؤولية املتعلقة املخاطر 2.1.51

   عمالءها  مع  تعامالتها  بموجب  الشركة  تقدم
ً
للمنتجات التي تقدمها كالضمانات ضد عيوب التصنيع واملواد. وقد تضطر الشركة في حال نشوء    ضمانا

ي ذلك  مطالبات الضمان إلى إصالح املنتج املشمول بالضمان أو استبدال على نفقة الشركة، وفي حال تعذر الشركة الوفاء بإلتزامات الضمان فسيؤد

الشركة باإلضافة إلى تكبد الشركة ألي تكاليف أو تعويضات ناتجة عن صدور أي أحكام ضد الشركة تتعلق بشكل سلبي وجوهري على سمعة    التأثير 

 املالــي  ووضعهــا  عملياتهــا  ونتائــج  الشــركة  أعمــال  توقعـات  علـى ، مماسيكون له تأثير سلبي وجوهري  الضمانات املقدمة من قبل الشركةبأي مطالبات بشأن  

بعدم إيفاء املوردين الذين تتعامل معهم بإلتزامات الضمان تجاه الشركة، فقد تتحمل الشركة تكاليف   املرتبطة  للمخاطر  معرضة  الشركة  أن  كما  .

 بشأنها. وعليه، سيكون للتكاليف املتكبدة نتيجة مطالبات الضمان تأثير سلبي و 
ً
أعمال    جوهري علىإصالح أو استبدال املواد املعيبة التي لم تتلق تعويضا

 الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.  

 املخاطر املتعلقة بالعيوب التصنيعية 2.1.52

  خالل   فيهـا  تحـدث  قـد  التـي  بالعيــوب   املتعلقــة  املخاطــر  لبعــض  معرضــة  العمليــات وهــذه   األجهزة األمنية منتجات بيــعو   تسويق  حول   الشــركة  عمل  يتمحور 

 أو  املوردين  قبــل  مــن  املصنعــة  املنتجــات  فــي  عيــوب  أي  إن  املوظفيــن، مـن  تصـرف  أو  سـلوك سـوء  نتيجـة  أخطـاء  مـن  الناتجـة  العيـوب  أو  نقلهـا  أو  إنتاجهـا

  ومطالبتها بشأن املسؤولية عن تلك املنتجات، وبالتالي التأثيرمنتجاتها من األسواق واملتاجر    سـحب   مخاطـر  إلـى  يعرضهـا  قـد  باملواصفــات  التزامهــا  عــدم

بشكل سلبي وجوهري على سمعة الشركة باإلضافة إلى تكبد الشركة ألي تكاليف أو تعويضات ناتجة عن صدور أي أحكام ضد الشركة تتعلق بأي 

 عملياتهــا ونتائــج الشــركة أعمــال توقعـات علـىير سلبي وجوهري مطالبات بشأن مسئولية الشركة عن املنتجات املسحوبة من السوق، مماسيكون له تأث

  . املالــي ووضعهــا

 التنفيذ تحت باملشاريع املخاطر املتعلقة 2.1.53

  العربية، مصر    من خالل االستعانة بشركات تقنية في جمهورية  تطوير عدد من املنتجات والحلول التقنية  على  هذه النشرة   تاريخ  في  كما  الشركة  تعمل

الشركة فور اكتمالها، وستقوم الشركة ببيع تراخيص تلك املنتجات والحلول التقنية    حيث يتم العمل على تنفيذ عدة مشاريع وحلول تقنية ستمتلكها

ة االستعانة بمصادر مع اإلشارة إلى أنه اليوجد تاريخ محدد لإلنتهاء من تطوير تلك املنتجات، حيث أنه من ضمن خطط الشرك،  داخل اململكة للعمالء

  الشركة   تواجه  قد  .لغرض تخفيض التكاليف وتحسين الجودة وتنويع مصادر التوريد  داخلية وخارجية لتطوير منتجاتها وحلولها التقنية في املستقبل

 التراخيص  على  الحصول   عدم  أو التقنيةتطوير املنتجات والحلول  استكمال    إتمام  في  التأخر  –  الحصر  ال  املثال  سبيل  على  -  عديدة   وعوائق  تحديات
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أو إرتفاع التكاليف املرتبطة بتطوير تللك املنتجات والحلول التقنية وعدم توفر    تجديدها،  على   القدرة   عدم  أو   التقنية  والحلول   املنتجات   لتلك  الالزمة

 على أداء املنتجات وبالتالي ستؤثر على  و عيوب لم تتمكن الشركة من  أ  أخطاء  على  املنتجات   تلك   تحتوي   قد   او  التمويل لها،
ً
اكتشافها والتي قد تؤثر سلبا

اء والعيوب  الطلب عليها،أو تكبد الشركة نفقات رأسمالية كبيرة ملعالجة األخطاء والعيوب في املنتجات، كما قد التتمكن الشركة من تصحيح تلك األخط

. وفي  ،  مختلفة  عوامل  بسبب   تحدث  قد   تشغيلية  ملخاطر  واملنتجات والحلول التقنية  اريعاملش  تنفيذ تلك   تعرض  في الوقت املناسب أو على اإلطالق أو

  سيؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر رأسمالية كبيرةحال تحقق أي من العوامل املشار إليها أعاله، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة و / أو  

 وتوقعاتها   املالي  وأدائها  عملياتها  ونتائج  الشركة  أعمال  على  وجوهري   سلبي  بشكل  يؤثرس  مما  والحلول و/ أو عدم أو تأخر قبول السوق لهذه املنتجات  

 .املستقبلية

 باالستعانة بمطوري منتجات وحلول تقنية من خارج اململكة املخاطر املتعلقة 2.1.54

عدد من املنتجات والحلول التقنية التي    عدد من الشركات التقنية في جمهورية مصر العربية في تطوير  على  هذه النشرة   تاريخ  في  كما   الشركةتعتمد  

التستطيع الشركة أن تضمن بشكل مباشر فعالية وجودة شركات التقنية التي تتعامل معها لتطوير منتجاتها  تخطط الشركة لتسويقها في املستقبل.  

في الوقت املحدد أو في التكلفة التقديرية    تطوير املنتجات والحلول كما أنه قد ال يتم استكمال  تجات والحلول.  وحلولها التقنية عند تطوير تلك املن

او عدم وجود أساس    والتغييرات في األنظمة الحكومية أو الكوارث الطبيعية والبيئية  تلك الشركاتبسبب عدة عوامل منها على سبيل املثال الخالفات مع  

 على سمعة الشركة وإلى التأثير بشكل    تطوير املنتجات لتأخير أو عدم القدرة على  ، وسيؤدي اتعاقدي
ً
أو تحقق أي من املخاطر أعاله إلى التأثير سلبا

 سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة بخطة التوسعة   2.1.55

 راجع القسم الفرعي رقم "تعمل الشركة كما في تاريخ هذه 
ً
" بعنوان "خطة التوسعة الحالية" في هذه النشرة ملزيد  3.10النشرة على خطة توسعة )فضال

مصنع وعد التقدم للصناعة وتكلفة تقديرية تتراوح  تمثل تكاليف إنشاء    ريال سعودي  (4,759,925)من التفاصيل(، وبإجمالي تكلفة تقديرية تبلغ حوالي  

، سيتم تمويل تكاليف  تمثل التكاليف املرتبطة بتأسيس قطاع املنتجات والحلول التقنية  ( ريال سعودي2,000,000إلى )  ( ريال سعودي1,000,000)من  

الشركة  بعد التأكد من قدرة الشركة على إدارة رأس املال العامل بكفاءة. قد تواجه    السيولة املتوفرة في الشركةخطة التوسعة بشكل كامل من خالل  

ارتفاع التكاليف املرتبطة بخطة التوسعة مقارنة مع قيم التكاليف املعتمدة مما سيؤدي إلى    –على سبيل املثال ال الحصر    -تحديات وعوائق عديدة  

 على تمويل أي تكاليف إضافية بشكل كامل عن التكاليف املعتمدة، أو التأخر في إستكمال خطة التوسعة وفق
ً
الجدول الزمني    اعتماد الشركة ذاتيا

  وبدء التشغيل فيها، أو عدم الحصول على التراخيص الالزمة أو عدم القدرة على تجديدها، أو تعرض مشروع التوسعة ملخاطر تشغيلية قد تحدث 

 وستكون لها القدرة على تحقيق اإليرادات وت
ً
غطية النفقات  بسبب عوامل مختلفة ، مما ال يعطي أي ضمان أن خطط الشركة للتوسعة ستحقق نجاحا

 .التشغيلية وغيرها من التكاليف مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 بموسمية أعمال الشركة املتعلقة املخاطر 2.1.56

في السوق.  الشركةقطاع    يتأثر بتقلبات العرض والطلب  القطاعات،  وفترة    كما وبحكم طبيعة نشاط الشركة، فإن شهر رمضانلذلك،  ، كغيره من 

ملنتجات الشركة مع وجود أي انخفاض حاد في الطلب   املشتريات واملخزونفإن عدم تكيف مستويات لذلك، . تقل فيها أعمال الشركة األعياد الرسمية

 تكاليف تخزين إضافية ، كما أن أو انخفاض الطلب    ،   في السوق على منتجات الشركة  
ً
فإن ذلك قد يؤدي إلى تكبد الشركة إلى تكاليف إضافية خصوصا

 على  
ً
 ومركزها  عملياتها  أداء الشركة ونتائجعلى  التأثير بشكل سلبي وجوهري    بالتالي، و الشركةإيرادات  بشكل عام على منتجات الشركة سيؤثر سلبيا

 املستقبلية.  وقعاتهاوت املالي

 مستأجرة  عقارات على  الشركة أصول  بعض  وجود مخاطر 2.1.57

  مدن في كل من  كمنافذ بيعيتم استخدامها    عدد من العقارات املستأجرة متمثلة بمبنى إداري لإلدارة الرئيسية وعدد من املعارض التجارية لدى الشركة

 راجع القسم الفرعي رقم    إلنشاء مصنع وعد التقدم للصناعةمبنى صناعي جاهز مخصص  و  ،  وجدة والخبر  الرياض  
ً
)قائمة العقارات    "3.14")فضال

 . الشركة( تستأجرهاالتي 
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  دخول  إلى ذلك  يؤدي سوفالعقارات  مالك  مع عدم القدرة على الحفاظ و/ أو تجديد العقود العقود أو  بشروط االلتزام على الشركة قدرة  عدم لذلك،

 عملياتها  نتائج  على  وبالتاليعلى استمرارية أعمال الشركة    وجوهري   سلبي  بشكل  سيؤثرمما    ،العقارات املستأجرة   سحبو   قضائية  نزاعات  في  الشركة

 .املالي وتوقعاتها املستقبلية وأداءها

   سيؤثر  ،الحالية  العقود  على  تطبق  للتي  مماثلة  بشروط  العقود  تلك  تجديد  على  الشركة  قدرة   عدم  أن  كما
ً
  الشركة   أعمال  على  جوهري   وبشكل  سلبا

 .املستقبلية وتوقعتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج

  كلفتها   تكون   أخرى   مواقع  عن  البحث   إلى  فستضطر   األسباب،  من  سبب  ألي   عقود اإليجار الخاصة بها  أي  تجديد من  الشركة  تتمكن  لم  كما أنه في حال

  إضافية  رأسمالية  نفقات  لذلك  نتيجة  الشركة  تتحمل  قد  كما   ،شروط العقود الحالية  من  مالئمة  أقل  بشروط  تكون   قد  أو   الحالية  املواقع  كلفة  من  أعلى

مما   بعقود جديدة،  املستأجرة  العقارات  تجهيز     سيؤثرناتجة عن 
ً
  وتوقعتها   املالي  ووضعها  عملياتها  ونتائج  الشركة  أعمال  على  جوهري   وبشكل  سلبا

 .املستقبلية
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 بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  املخاطر املتعلقة  

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  2.2.1

 ال سبيل املثال على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد على  لشركةل املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

ويعتمد ونحو  الفرد دخل  ومتوسط  املحلي الناتج  ونمو التضخم عوامل الحصر، النفط   على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ذلك. 

النفط تحدث مواتية غير  تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، املحلي الناتج من كبيرة  حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات أسعار   في 

  التأثير  شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت عام وعلى بشكلملكة  امل اقتصاد ونمو خطط على والجوهري  املباشر أثرها سيكون لها
ً
 على سلبا

  املالي، ةالشرك أداء
ً
 الحكومي.  اإلنفاق بمعدالت وتأثرها ملكةامل اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 البنية في والخاص الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل عدة  على  اململكة  اقتصاد نمو استمرار يعتمد كما

  الشركة  أعمال على وجوهري  سلبي سيؤثر بشكل وبالتالي االقتصاد على  كبير  تأثير  له سيكون  العوامل  هذه  من أي في  سلبي تغيير  أي فإن لذا التحتية،

 . املستقبلية ااملالية وتوقعاته اونتائجه

 املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط  2.2.2

  اقتصاد  على  بدورها  تؤثر  التي  العاملية  اإلقتصادية  للظروف   باإلضافة  اململكة   في  السائدة   والسياسية  االقتصادية  الظروف  على   للشركة  املالي  األداء يعتمد 

  سلبي   بشكل  يؤثر  قد  مما  النفط،  أسعار  في  تقلبات  تحدث  وقد.  للمملكة  املحلي  الناتج  إجمالي  من  األكبر   النصيب  يحتل  النفط  قطاع  يزال  وال .اململكة

  تتعلق   تحديات  اململكة  تواجه  كما.  األخيرة   األعوام  خالل  تباطؤ  شهد  اململكة  في  األقتصادي  النمو  معدل  أن  بالذكر  والجدير.  اململكة  اقتصاد  على

 سلبي   تأثير   عليه  سيترتب   الذي  أي  األمر  اململكة،  اقتصاد  على  سلبي  تأثير   العوامل  هذه   لجميع  يكون   وقد.  السكاني  النمو  معدالت  في  النسبي  رتفاعباال 

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري 

  دخلت  فقد  املثال،  سبيل  وعلى.  الراهن  الوقت في  أمني   أو سياس ي  استقرار  عدم  من  األوسط  الشرق   منطقة  في  الدول   من  العديد  تعاني  ذلك،  إلى  وإضافة

  شهر  في  وكندا  م2016  عام  من  يناير  شهر  في  إيران  مع  الدبلوماسية  عالقاتها  اململكة  قطعت  كما  م،2015  عام  منذ  اليمن  في  عسكري   نزاع  في  اململكة

 .  م2018 عام من أغسطس

  تؤثر   لن   أخرى   دول   في  أو  الدول،  تلك  في  والسياسية  األقتصادية  الظروف  أو  الدول،  هذه   مع  العالقات  في  السلبية  التطورات  أن   يضمن  ما  هناك  وليس

  على   بشكل سلبي وجوهري  وقد تؤثر تلك العوامل  عام،  بوجه  اململكة  في  املال   أسواق   على  أو  فيها  املباشر  األجنبي  األستثمار  أو  اململكة   اقتصاد   على  سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال

  ذلك،  في بما األوسط، الشرق   في أخرى  دول  أية أو /   و اململكة في القانونية أو  األقتصادية أو  السياسية البيئة في  متوقعة غير  كبرى  تغييرات أي شأن من

  من   وغيرها  التكنولوجية   والتحوالت  البطالة  معدالت  وارتفاع  واألعسار  األقتصادي  والركود  األسواق  في  العادية  التقلبات  الحصر،  ال  املثال  سبيل  على

  .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على  جوهري  وبشكل سلبي  تؤثر أن التطورات،

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات   2.2.3

لاللتزام   والتدابير   يفرض نظام الشركات بعض املتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات

كما فرض نظام الشركات الحالي عقوبات أشد صرامة على  بمثل هذه املتطلبات والتي من املمكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل.  

من نظام الشركات (  214، كما نصت املادة )( ريال500,000( إلى ) 213حيث تصل حسب نظام الشركات الحالي )املادة    مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية

املخالفات تكرار  في حال  العقوبات  تضاعف  ستكون عرضة  وبالتالي    ،على  الشركة  القواعد  فإن  بتلك  التزامها  في حال عدم  العقوبات  هذه  مثل  إلى 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها
ً
 . واألحكام، والذي من شأنه التأثير سلبا

 الئحة حوكمة الشركات  تطبيق املرتبطة باملخاطر  2.2.4

 بقرار  واملعدلة  م(13/02/2017هـ )املوافق  16/05/1438  وتاريخ(  8-16-2017)  رقم  القرار  بموجب  جديدة   الشركات  حوكمة  الئحة  الهيئة  مجلس  أصدر

   ،(م14/01/2021  املوافق)   هـ01/06/1442  وتاريخ  2021-07-1  رقم  املالية  السوق   هيئة  مجلس
ً
  رقم   امللكي  باملرسوم  الصادر  الشركات  نظام  على  بناءا



 

 

 -28- 

ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ    2021-07-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم    ،(  م10/11/2015  املوافق)  ه  28/01/1437  وتاريخ  3/م

 م(  14/01/2021

  بشكل   تطبيقها  حال  في  أنه  إال  ،هذه النشرة   تاريخ  في  كما  املوازية  السوق   في  املدرجة  للشركات  استرشادية  تعتبر   الشركات  حوكمة  الئحة  أن  من  الرغم  وعلى

  القواعد  لهذه   الشركة  في  والعاملين  واإلدارة   ولجانه   املجلس  وفهم  استيعاب  مدى  على  يعتمد  صحيح  بشكل  الحوكمة  تطبيق  في  الشركة  نجاح  فإن  إلزامي

  سيكون   والتي  املالية،  السوق   هيئة  ِقبل  من  الجزائية  للمخالفات  الشركة  يعرض  تطبيقها  في  الفشل  أو  واإلجراءات  القواعد  هذه   مخالفة  وإن.  واإلجراءات

 . املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على جوهري  سلبي تأثير  لها

 جديدة  وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة خاطر امل 2.2.5

بالتالي تخضع  ،  التجارة   ووزارة السوق املالية    هيئةإلشراف عدد من الجهات الحكومية في اململكة، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر  الشركة  تخضع  

في اململكة.   في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات  التغييرات    من   العديد  إصدار  اململكة  في  والتنظيمية  التشريعية  البيئة  وتشهدالشركة ملخاطر 

تغييرات على األنظمة أو   أي  ال إدخال. وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حمستمر  بشكل  وتحسينها  تطويرها  يتم  والتي  واللوائح،  األنظمة

ملصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك الشركة  اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد  

لطات اإلشرافية املختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح  اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها الس

 على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية
ً
 . واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبا

 البيئة التنافسية املخاطر املتعلقة ب 2.2.6

تلجأ    ، السوق   في  خرى أل ا  الشركات  مع  الفعّ   بشكل  املنافسة  على  الشركة  قدرة   باستمرار  ضمان  يوجد  الو   قوية،  تنافسية  بيئة  في  الشركة  تعمل وقد 

  قادرة   ستكون   الشركة  بأن  ضمان  يوجد   الوبالتالي فإنه   ،الشركة في كثير من األحيان إلى تغيير سياسة التسعير لديها لتحتفظ بحصتها في سوق املنافسة

   التأثير   وبالتالي  السوق   في  الشركة  حصة  خفض  إلى  يؤدي  مما  الشركات،  تلك  منافسة  على  باستمرار
ً
ونتائج    الشركة  أعمال  على  جوهري   وبشكل  سلبا

 عملياتها ووضعها املالي وعلى توقعاتها املستقبلية. 

 بضريبة القيمة املضافة تعلقةاملخاطر امل 2.2.7

% على 5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1يخ  قامت اململكة بإصدار نظام ضريبة القيمة املضافة والذي دخل حيز النفاذ بتار 

  وذلك   %15  إلى  5% من  املضافة  القيمة  ضريبة  نسبة  زيادة   اململكة  حكومة  قررت   وقد  وارد في النظام،  عدد من املنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو 

. حسابها  وكيفية  تطبيقها  وطريقة  املضافة  القيمة  ضريبة  طبيعة  معرفة  العالقة  ذات   املنشآت  على  يتعين  فإنه  وبالتالي،  م،2020  يوليو  شهر   من  ابتداءً 

  عن   الناتجة  التغييرات  مع  التكيف  الشركة  على  يتعين   ذلك،  على  وبناءً .  العالقة  ذات  الحكومية  الجهاتإلى    الخاصة  تقاريرها  تقديم  عليها  سيتعين  كما

  ضريبة   تطبيق  الشركة، وقد أدى  أعمال  على  املضافة   القيمة  ضريبة  نظام  تطبيق   وتأثير   وتسليمها،  تحصيلها  تشمل  والتي   املضافة،   القيمة  ضريبة  تطبيق

  نظام الضريبة إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ ل  كما  .البضائع والخدمات بمافي ذلك منتجات الشركة  معظم  أسعار  زيادة   إلى  اململكة  في  املضافة   القيمة

ستتحمل الشركة قيمة تلك العقوبات املفروضة من  وكذلك  ،  ااإلضرار بسمعتهلغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى    اُيعرضهسوف  الشركة،  من قبل إدارة  

 من التكاليف واملصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل    قبل الجهات ذات العالقة والناتجة عن التطبيق الخاطئ لنظام الضريبة
ً
مما سيزيد أيضا

ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها   الشركةعلى    وجوهري   ، مما سيكون له تأثير سلبيمنتجاتهاومستوى الطلب على  ة  للشركمن الوضع التنافس ي  

 املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل   2.2.8

والجمارك  أصدرت والضريبة  الزكاة    الشركات   ُيلزم   الذي(  م04/12/2016  املوافق)  ه05/03/1438  بتاريخ  6768/16/1438  رقم   التعميم  هيئة 

  والخليجيين   السعوديين  املواطنين  بين  الفعلية  وامللكية  املساهمين  جنسية   أساس  على  والزكاة   الدخل  بحساب  املالية  السوق   في  املدرجة  السعودية

 لدفع   عام  بوجه  خاضعة  املالية  السوق   في  املدرجة  الشركات  كانت  التعميم،  هذا  إصدار  وقبل.  العام  نهاية  في"  تداوالتي  نظام"  في  الوارد  النحو  على  وغيرهم

  مؤسسيها ملكية أساس  على الضريبة أو الزكاة 
ً
  املقرر  من وكان. الزكاة  وعاء  تحديد  في املدرجة األسهم أثر باالعتبار األخذ يتم ولم  األساس ي، لنظامها وفقا

الزكاة والضريبة والجمارك  أصدرت  ولكن.  لذلك  الالحقة  والسنوات  م2016  ديسمبر   31  في  املنتهية  السنة  في  التعميم  هذا  تطبيق  رقم  خطابها  هيئة 

  م 2017  ديسمبر   31  في  املنتهية  املالية   للسنة  التعميم  تنفيذ  تأجيل  يقتض ي  الذي(  م17/01/2017  املوافق)  ه19/04/1438  بتاريخ  12097/16/1438

  التعميم هذا  تنفيذ فإن  التعميم، هذا  تنفيذ وإجراءات بآليات  يتعلق  فيما توجيهاتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ُتصدر  أن  وإلى.  تليها التي والسنوات
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 الخليجيين  غير   املقيمين  جميع  على  الدخل  ضريبة  تفرض  التي  القواعد  وكذلك  النظر،  قيد  يزال  ال  بها  الوفاء  يجب  التي  النهائية  املتطلبات  ذلك  في  بما

  عن   النظر  بغض  مقيمين   الغير   باملساهمين  الخاصة  األرباح  توزيعات  على  االستقطاع   ضريبة  تطبق   والتي  املدرجة  السعودية   الشركات   في  املساهمين 

  من   مملوكة  مقفلة  مساهمة  شركة  نهاأ  حيث  به   االلتزام  لضمان  الكافية  الخطوات  واتخاذ  التعميم  لهذا  املالي  األثر   بتقييم  الشركة  تقم  ولم.  جنسياتهم

   تطبيقه  حال  التعميم  لهذا  املالي  األثر  كان  حال  وفي  سعوديين،  مساهمين
ً
  الالزمة   الخطوات  التخاذ  إضافية  تكاليف  الشركة  تكبدت  حال  في  أو  كبيرا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج أعمالها على ذلك  فسيؤثر به االلتزام لضمان

 املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء واملياه  2.2.9

 وتسعيرة  الكهرباء استهالك وتعرفة الطاقة منتجات  أسعار  برفع(  م2015/ 28/12  املوافق)  ه17/03/1437  وتاريخ(  95) رقم  قراره   الوزراء  مجلس  أصدر

 .  اململكة في الحكومي الدعم كفاءة  برفع املتعلقة السياسات من  كجزء والصناعي، والتجاري  السكني للقطاع الصحي الصرف وخدمات املياه  بيع

   املعدنية  والثروة   والصناعة  الطاقة ) الطاقة وزارة  أصدرت كما
ً
  (سابقا

ً
)املوافق  24/03/1439  تاريخ في بيانا  برنامج  خطة حول   م(12/12/2017هـ 

، مع اإلشارة إلى  م(01/01/2018هـ )املوافق 14/04/1439 يوم من ابتداءً  وذلك البنزين والكيروسينمثل  الطاقة منتجات أسعار لتصحيح املالي التوازن 

 إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة واملياة.
ً
  أن أسعار منتجات الطاقة يتم تعديلها بشكل شهري وفقا

 ها أو أي ارتفاع في أسعار  من هذه املنتجات مداداتإل افي أي انقطاع أو تقليص فإن لذا ،  تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على توفر منتجات الطاقة 

  ،على العمليات التشغيلية للشركةشأنه أن يؤثر من 
ً
 ووضعها هاأعمال علىوبشكل جوهري مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها وبالتالي التأثير سلبا

 املستقبلية. وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي

 الفائدة املخاطر املتعلقة بتقلب أسعار  2.2.10

 ألي متغيرات اقتصادية أو سياسية أو تنظيمية محلية أو عاملية مما سيؤدي إلى احتمالية زيادة التزامات  
ً
الشركة بموجب قد تتغير أسعار الفائدة تبعا

حتاجه الشركة لعملياتها التشغيلية، مما سيؤثر بشكل سلبي  التسهيالت البنكية لدى الشركة. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي ت

 وجوهري على املركز املالي للشركة وتدفقاتها النقدية وعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. 

 املخاطر املتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة  2.2.11

أن تفرض  بالرغم من أن الشركة التخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة املضافة، إال أنه من املحتمل  

  الحكومة رسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات في املستقبل. وفي حال تم فرض رسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات بخالف ماهو مط
ً
بقا

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.  
ً
، فإن ذلك سيؤثر سلبا

ً
 حاليا

 املخاطر املتعلقة بنظام املنافسة والئحته التنفيذية 2.2.12

التشغيلية للشركة   في حال أصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم تصنيفها كذلك من قبل الهيئة العامة للمنافسة،فستخضع األنشطة

م( والئحته  06/03/2019ه )املوافق  29/06/1440( وتاريخ  75للشروط والضوابط الواردة في نظام املنافسة الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/

يث يهدف نظام املنافسة  م(. ح24/09/2019ه )املوافق 25/01/1441( وتاريخ 327التنفيذية الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة بموجب القرار رقم )

الشركة ألحكام   وفي حالة مخالفة  األسعار وشفافيتها.  السوق وحرية  قواعد  السعودية وتشجيع وترسيخ  في األسواق  العادلة  املنافسة  نظام لحماية 

تخض كبيرة  لغرامات  الشركة  تتعرض  أن  املحتمل  من  فإنه  املخالفة،  بهذه  يتعلق  فيما  الشركة  العامة املنافسة وصدور حكم ضد  الهيئة  لتقدير  ع 

( بما اليتجاوز نسبة  في حال عدم إمكانية  10للمنافسة  العقد أو التتجاوز عشرة ماليين ريال سعودي  )العائد( محل  املبيعات السنوية  %( من قيمة 

(احتساب العائد السنوي. باإلضافة إلى ذلك، يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب تعليق وايقاف أنشطة الشركة بشكل  
ً
 أو كليا

ً
في    مؤقت أو دائم )جزئيا

 للشركة وقد تستغرق مدة طويلة للب
ً
ت فيها. وقد حال تكرار املخالفات من قبل الشركة. وعالوة على ذلك، قد تكون إجراءات إقامة الدعاوي مكلفة ماديا

 ركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.  يكون لحدوث أي من هذه املخاطر املشار إليها أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وم
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 املخاطر املتعلقة باألسهم املطروحة. 

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم  2.3.1

 بعد الطرح، وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من العوامل منها دون  
ً
الحصر: ظروف سوق األسهم،  قد ال يكون السعر السوقي ألسهم الشركة مستقرا

لين ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة املستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء واملحل

 .تيجيةلسوق األوراق املالية، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استرا

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 2.3.2

 وقد تختلف عن املوجودة في هذه النشرة. إذ أن انجازات وقدرة ال
ً
شركة على التطور  إن النتائج املستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا

دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى املخاطر التي يجب على املساهم التعرف  هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم  

 عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري. 

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 2.3.3

  التأثير إلى ذلك يؤدي أن املحتمل فمن املستقبل، في جديدة  أسهم إصدار الشركة قررت حال في 
ً
 ملكّية نسبة تدني السوق أو في السهم سعر على سلبا

 .الحين ذلك في الجديدة  األسهم في استثمارهم عدم حال في الشركة في املساهمين 

 املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد الطرح 2.3.4

 أو مع مساهمين  
ً
آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة  بعد االنتهاء من عملية الطرح، قد يتمكن املساهمون الحاليون معا

عمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس املال أو تخفيضه، وإصدار   -بما في ذلك دون حصر    -املساهمين  

ركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح املساهمين الحاليين مع مصالح أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الش

ثر مساهمي األقلية، فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد يمارس املساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة تؤ 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي أو نتائج ع
ً
 ملياتها وتوقعاتها املستقبلية. سلبا

 املخاطر املرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة  2.3.5

 ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة  
ً
بعد  ال يوجد حاليا

لب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة  إدراج الشركة، وقد يترتب على الطرح وجود عرض أو ط

 فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير. 

 املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق املوازية بعد عملية الطرح 2.3.6

 علـى السـعر السـوقي لألسـهم. وبعـد إتمـام عمليـة الطـرح بنجـاح، إن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســ
ً
وق املاليــة بعــد إتمــام عمليــة الطــرح ســيؤثر سـلبا

( مدتهــا  لفتــرة حظــر  املســاهمين  كبــار  يخضـع  املاليـة،  12سـوف  السـوق  فـي  األسـهم  تــداول  بــدء  تاريــخ  مــن   
ً
شــهرا عشــر  اثنــي  مـن    (  أي  بيـع  يـؤدي  وقـد 

 على سـوق أسـهم الشـركة، وبالتالي قـد ي
ً
نتـج عـن ذلـك انخفـاض السـعر  املسـاهمين الكبار لعـدد كبير من األسـهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر إلـى التأثيـر سـلبا

 
ً
 ا املالـي ونتائـج عملياتها وتوقعاتها املسـتقبلية.وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـ السـوقي لألسـهم، والـذي سـيؤثر سـلبا

 بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية املخاطر املتعلقة 2.3.7

النظاميــة   سـنتين حسـب النظـام الحالـي للسـوق املاليـة( علـى إدراجهـا فـي (يمكــن للشــركة تقديــم طلــب إدراج فــي الســوق الرئيســية بعــد مــرور الفتــرة 

(  السعودية )تــداول  مجموعة تداول السعوديةالسـوق املوازيـة، وذلــك بعــد اســتيفاء جميــع املتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هـــيئة الســوق املاليــة وعــن 

األور  طــرح  قواعــد  علــى   
ً
إلـى  بنــاءا املوازيـة  السـوق  فــي  املدرجــة  الشــركات  بانتقــال  واملتعلقــة  اإلدراج،  وقواعــد  املســتمرة  وااللتزامــات  املاليــة  السـوق اق 

يئـة علـى الشــركة أو الرئيسـية، فـي حـال عـدم تمكـن الشـركة مـن اسـتيفاء تلـك املتطلبـات أو أي متطلبـات نظاميـة إضافيـة مسـتقبلية قـد تفرضهـا اله

صـدار هــذه هــي سـوق يقتصـر فيهـا  الســوق، فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية، وبمـا أن السـوق املوازيـة حتـى تاريـخ نشـرة اإل 

اليو  التــداول  فــإن حجــم   علـى  التــداول علــى املســتثمرين املؤهليــن فقــط، 
ً
الرئيسـية، وبالتالـي سـيؤثر سـلبا فـي السـوق  أقـل منـه  سـيكون  مــي والســيولة 

 وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملي 
ً
 .اتهــا وتوقعاتهــا املســتقبليةسـيولة سـهم الشـركة وقيمتهـا السـوقية، والـذي سـيؤثر سـلبا
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 رغبة الشركة في االستمرار في السوق املوازيةمخاطر  2.3.8

إلى  بعد الطرح في السوق املوازية، وبعد مض ي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال  

للسوق الرئيسية. وبما أن السوق املوازية حتى تاريخ نشرة  السوق الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق املوازية وعدم االنتقال

ة وبالتالي اإلصدار هي سوق يقتصر فيها التداول على املستثمرين املؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسي

 على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية. 
ً
 التأثير سلبا

 قة بسيولة أسهم الطرحاملخاطر املتعل 2.3.9

 ولــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة، وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فعا
ً
لــة ومســتمرة لتــداول أســهم الشــركة  ال يوجــد حاليــا

أســهم الشــركة، فــإن ذلــك ســيؤثر علـى سـيولة وسـعر تـداول أسـهم الشـركة بشـكل سـلبي بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح، وإذا لــم يتطــور ســوق نشــط لتــداول  

 وبشــكل جوهــري على أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املستقبيل
ً
 ة.وكبيـر، والـذي سـيؤثر سـلبا

 

 املخاطر املتعلقة بتوزيع األرباح لحاملي األسهم   2.3.10

النقديـة، ومتطلبـات رأس املـال   يعتمـد توزيـع األربـاح فـي املسـتقبل علـى العديـد مـن العوامـل منهـا تحقـق األربـاح فـي املسـتقبل، والوضـع املالـي، التدفقـات

الشـرك ماليـة واالحتياطـات  الـرأس  والنفقـات  أرباح على العامـل،  توزيع  مـن  الشـركة  تتمكـن  وقـد ال  أخـرى،  عـدة عوامـل  إلـى  إضافـة  للتوزيـع،  القابلـة  ة 

شركة أي إتفاقيات تمويل  املسـاهمين وقـد ال يوص ي مجلس اإلدارة، أو ال يوافـق املسـاهمين علـى توزيـع تلـك األربـاح، بااإلضافـة إلـى ذلـك في حال إبرام ال

   لقيود تمنع الشركة ــن توزيــع أي أربــاح إال بعــد الحصــول علــى موافقــة خطيــة للقيــام بذلــك مــن قبــل الجهة التمويلية. مستقبلية تخضع

الشـركة أو تأثـر مسـتوى السـيولة التزامــات جديــدة غيــر متوقعــه قــد يترتـب عليهـا انخفـاض فـي أربـاح ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تتكبــد الشــركة مصاريــف أو 

عائـد املتوقـع علـى أسـهم الشـركة، النقدية لديهـا، األمر الـذي قـد يـؤدي إلـى انخفـاض توزيـع األربـاح أو انعدامـه، وبالتالـي فـإن ذلـك قـد يـؤدي إلـى انخفـاض ال

املتوق العائــدات  علــى  سـلبي وجوهــري  بشـكل  سـيؤثر  الـذي  بمبلـغ  األمر  يتعلـق  فيمـا  أي ضمـان  تقــدم  ال  الشــركة  أن  بالذكــر  الجديــر  للمساهمين،  عــة 

وملزيد للشركة.  األساس ي  النظام  في  عليها  منصوص  معينة  لشروط وضوابط  األرباح  توزيع  ويخضع  معينـة،  سـنة  أي  في  سـيدفع  الذي  مـن    التوزيعـات 

مـن هـذه النشـرة. و بنـاء علـى مـا تـم ذكـره فـإن هـذه العوامـل  "( "سياسة توزيـع األربـاح5رجـاء مراجعـة القسـم )التفاصيـل حـول سياسـة توزيـع األربـاح، ال 

 
ً
 .وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا املالـي ونتائـج عملياتها وتوقعاتها املسـتقبلية سـتؤثر سـلبا

 ستثمرين املؤهلين باقتصار التداول على املاملتعلقة املخاطر  2.3.11

 املســتثمرين   علــى  التــداول   فيهـا  يقتصـر  سـوق   هــي  هــذه   اإلصـدار  نشـرة  تاريـخ  حتـى  املوازيـة  السـوق سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق املوازية، وحيث أن  

   سـيؤثر  وبالتالـي  الرئيسـية،  السـوق   فـي  منـه  أقـل  سـيكون   والســيولة   اليومــي  التــداول   حجــم  فــإن  فقــط،  املؤهليــن
ً
  وقيمتهـا   الشـركة  سـهم  سـيولة  علـى  سـلبا

  سـيؤثر والـذي السـوقية،
ً
 .املســتقبلية وتوقعاتهــا عملياتهــا ونتائــج املالــي ووضعهــا الشـركة أعمـال علـى جوهـري  وبشـكل سـلبا
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   

  الشركةنبذة عن  

  املوافق )  ه07/05/1442  بتاريخ  الصادر(  139)  رقم  الوزاري   القرار  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  تقدم العاملية لالتصاالت وتقنية املعلومات  شركة

 وتاريخ (  1010998871)  رقم  التجاري   والسجل  ،(م27/12/2020  املوافق)  ه12/05/1442  بتاريخ  الصادر(  151)  رقم  الوزاري   والقرار(  م22/12/2020

  إلى   مقسم  سعودي  ريال(  20,000,000)  مليون   عشرون  الحالي  الشركة  مال   رأس  يبلغ .  الرياض  بمدينة  الصادر  (م19/04/2016  املوافق)  ه1437/ 12/07

الرياض    ويتمثل عنوان الشركة الرئيس ي كما هو مذكور في السجل التجاري في  .عادية  أسهم  وجميعها  بالكامل،  القيمة  مدفوعة  سهم(  2,000,000)  مليوني

 اململكة العربية السعودية.  11497 الرمز البريدي 31103 ب .ص  – العليا العام –

 

 وتقنية  لالتصاالت  العاملية  تقدم  شركة"  اسم  تحت  محدودة   مسؤولية  ذات   كشركة  املعلومات   وتقنية  لالتصاالت  العاملية  تقدم   شركة  تأسست

 مائة  قدره   مال  وبرأس.  الرياض  بمدينة  الصادر  (م19/04/2016  املوافق)  ه1437/ 12/07  وتاريخ(  1010998871)  رقم  التجاري   السجل  وبموجب"املعلومات

، وتتمثل الحصص سعودي  ريال(  1,000)  ألف   منها  حصة  كل  قيمة  القيمة  متساوية  عينية  حصة(  100)  مائة  إلى  مقسمة  سعودي  ريال(  100,000)  ألف

( 100,000م( قرر الشركاء زيادة رأسمال الشركة من مائة ألف )17/11/2020ه )املوافق  04/1442  /02وبتاريخ  .  في أثاث مكتبي وأجهزة حاسب آلي  العينية

( رياالت  10( حصة نقدية، قيمة كل حصة منها عشرة )2,000,000)   مليوني( ريال سعودي مقسم إلى  20,000,000ريال سعودي إلى عشرين مليون )

( 1,200,000مد عبدهللا آل شريم عن عدد مليون ومائتي ألف )م( تنازل الشريك / عبدهللا مح14/12/2020ه )املوافق 29/04/1442وبتاريخ  .سعودية

املساهمين الجدد البالغ عددهم مائة لصالح  ( حصة700,000سبعمائة ألف ) عددو  محمد عبدهللا آل شريم سعود /الشريك لصالح حصة  (500,000) بعدد حصة 

. كماقرر الشركاء باإلجماع املوافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس  .( شريك جديد111عشر ) وأحد

( رياالت سعودية وجميعها 10( سهم، قيمة كل سهم منها عشرة )2,000,000)  مليوني( ريال سعودي مقسم إلى  20,000,000مال يبلغ عشرون مليون )

(  م 22/12/2020  املوافق)  ه07/05/1442  بتاريخ  الصادر(  139)  رقم الوزاري   القراركة بسجل الشركات املساهمة بموجب  أسهم عادية، وتم قيد الشر 

 ه12/07/1437  وتاريخ(  1010998871)  رقم  التجاري   والسجل  ،(م27/12/2020  املوافق)  ه12/05/1442  بتاريخ  الصادر(  151)  رقم  الوزاري   والقرار

 . الرياض بمدينة الصادر  (م19/04/2016 املوافق)

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  

العاملية لالتصاالت وتقنية املعلومات تأسست شركة   •   لالتصاالت   العاملية  تقدم  شركة"  اسم  تحت  محدودة   مسؤولية  ذات  كشركة  تقدم 

  بمدينة  الصادر  (م19/04/2016  املوافق)  ه12/07/1437  وتاريخ(  1010998871)  رقم  التجاري   السجل  وبموجب"املعلومات  وتقنية

 منها   حصة  كل  قيمة  القيمة  متساوية  عينية  حصة(  100)  مائة  إلى  مقسمة  سعودي  ريال(  100,000)  ألف  مائة  قدره   مال  وبرأس.  الرياض

 .  في أثاث مكتبي وأجهزة حاسب آلي ، وتتمثل الحصص العينية سعودي ريال( 1,000) ألف

( ريال سعودي إلى عشرين  100,000م( قرر الشركاء زيادة رأسمال الشركة من مائة ألف )17/11/2020ه )املوافق  04/1442  /02وبتاريخ   •

 . ( رياالت سعودية10صة منها عشرة )، قيمة كل ح ( حصة نقدية2,000,000) مليوني( ريال سعودي مقسم إلى 20,000,000مليون )

)املوافق  29/04/1442وبتاريخ   • ألف   م(14/12/2020ه  ومائتي  مليون  عدد  عن  شريم  آل  عبدهللا  محمد  عبدهللا   / الشريك  تنازل 

حصة1,200,000) شريم  سعود  /الشريك لصالح  حصة    ( 500,000)  بعدد  (  آل  عبدهللا  )  عددو   محمد  ألف  حصة700,000سبعمائة  لصالح    ( 

مائة   البالغ عددهم  الجدد  )  وأحداملساهمين  باإلجماع املوافقة على تحول الشركة من شركة ذات .( شريك جديد111عشر  . كماقرر الشركاء 

(  2,000,000)  مليوني( ريال سعودي مقسم إلى  20,000,000مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ عشرون مليون )

 القراركة بسجل الشركات املساهمة بموجب  ( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية، وتم قيد الشر 10سهم، قيمة كل سهم منها عشرة )

 ه 12/05/1442  بتاريخ  الصادر(  151)  رقم  الوزاري   والقرار(  م2020/ 22/12  املوافق)  ه07/05/1442  بتاريخ  الصادر(  139)  رقم  الوزاري 

  بمدينة   الصادر  (م19/04/2016  املوافق)  ه07/1437/ 12  وتاريخ(  1010998871)  رقم  التجاري   والسجل  ،(م 27/12/2020  املوافق)

 . الرياض

قيمة   ،مدفوعة القيمة بالكاملعادي    سهم(  2,000,000)  مليوني  إلى  مقسم  سعودي  ريال(  20,000,000)  مليون   عشرين  الحالي  الشركة  مال  رأس  يبلغ

 .( رياالت سعودية10عشرة )منها كل سهم 
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 رؤية الشركة  

وتقنيات الذكاء الصناعي بتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية لعمالئنا في اململكة العربية  كون الشركة الرائدة في مجال تقنية املعلومات تن أ

 السعودية و الشرق األوسط من خالل فريق عملها الذي يتمتع باملهارات ذات الجودة العالية والعاملية. 

 رسالة الشركة  

 .تدفق املشاريع سهلة وذات كفاءة عالية عايير الدولية لجعلتلتزم شركة تقدم العاملية في تطوير املنتجات وتنفيذ املشاريع بامل 

    استراتيجية الشركة 
شركة    تقوم  عالية ، حيث  سريعة وموثوقيةعن طريق الجمع بين االبتكار واملنتجات ذات الصلة والبرمجيات بخدمات    الفوريةتقدم الشركة الحلول  

خدمة واحدة وسريعة ومضمونة، كما تقدم بدمج الحلول املبتكرة واملنتجات ذات الصلة والبرمجيات في    تقدم العاملية لالتصاالت وتقنية املعلومات

 .الخاصةللمهام ذات الحاالت  تقنيةعلى تقديم خدمات  ولدى الشركة القدرة ، مرضيةأكثر من حل للحصول على نتائج   الشركة

األعمال والتي تعني بتوصيل    مبادئعلى مشاركه    عالقةللوصول لحلول باملستوى العاملي لعمالءنا حيث ترتكز    عامليةمع شركات  عالقات    لدى الشركة

 للعمالء.  أفضل الحلول 
ً
احتياج  تغطيةلتحقيق التطلعات في  والكادر الفني والبرمجي املختص  الشركة بنية تحتية قوية واملعرفة التقنيةلدى  استراتيجيا

 .وتوطينها التقنيةو نقل  اململكةكامل مناطق 

 نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة  

  .واالبتكار باملنتجات بالتقنيةاالستثمار  •

 .تقديم الدعم وخدمات ما بعد البيع عبر كفاءات مختصة •

 . القدرة علي تعديل خصائص املنتجات و برامج التشغيل حسب متطلبات العميل •

 .يستطيع تقديم خدمات متكاملة دون الحاجة الى الرجوع الى مصادر خارجيةلدى شركة تقدم فريق عمل متكامل  •

 .تخفيض قيمة املنتجات مع الحفاظ على جودة الخدمات املقدمة •

 .  توافر قطع غيار جميع املنتجاتمع  قسم صيانة خاص •

 الطبيعة العامة ألعمال الشركة   

( رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  )املوافق  12/07/1437وتاريخ  (  1010998871تمارس  بالجملة ،  م( 19/04/2016ه  البيع  وترخيص 

الداخلية وزارة  قبل  من  الصادر  األمنية  )  لألجهزة  وتاريخ  20504040037رقم  )املوافق  11/04/1442(  بتاريخ  26/11/2020ه  ينتهي  والذي  م( 

)املوافق  11/04/1445 )26/10/2023ه  رقم  الداخلية  وزارة  قبل  من  الصادر  األمنية  لألجهزة  بالتجزئة  البيع  وترخيص  وتاريخ 20505040048م(.   )

 م(. 26/10/2023ه )املوافق 11/04/1445م( والذي ينتهي بتاريخ 26/11/2020ه )املوافق 11/04/1442

في تمديدات الشبكات، تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت، البيع بالجملة لألجهزة األمنية، وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري  

 البيع بالتجزئة لألجهزة األمنية.

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

  التجارة  •

  التشييد والبناء •

 الزراعة والصيد   •

 ا موفروعه املناجم والبترول •

 الصناعات التحويلية و فروعها حسب التراخيص الصناعية   •

 الكهرباء والغاز واملاء و فروعه   •

 النقل والتخزين والتبريد •

 خدمات املال واألعمال والخدمات األخرى   •
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 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية  •

 واألنشطة العقارية الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم  •

 تقنية املعلومات   •

 األمن والسالمة •

 

 جميع   على  الشركة  حصلت  وقد.  وجدت  إن  االختصاص  جهة  من  الالزمة  التراخيص  على  الحصول   وبعد  املتبعة  االنظمة  وفق  أنشطتها  الشركة  وتمارس

 .هذه النشرة  تاريخ حتى املفعول  سارية التراخيص تلك جميع والزالت النظامية التراخيص

 

في إستيراد وبيع وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات املراقبة األمنية وأجهزة تفتيش الحقائب والطرود والسياج األمني    الفعلي   الحالي  الشركةيتمثل نشاط  

واملتفج املعادن  عن  الكشف  بوابات  السرقة وأجهزة  اإلنذار ضد  وأنظمة  وأجهزة  الحيوية  املمغنطة  بالبطاقة  والخروج  الدخول  بوابات  رات  وأجهزة 

 واألعمال اإللكترونية وتقنية اإلتصاالت والشبكات وبرامج الحاسب اآللي.

  

 .هذه النشرة ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديد مهمة حتى تاريخ 

 ملخص نموذج عمل الشركة  

ل  وتركز على توفير حلو ، تدفق املشاريع سهلة وذات كفاءة عالي تلتزم شركة تقدم العاملية في تطوير املنتجات وتنفيذ املشاريع باملعايير الدولية لجعل

 األنظمة األمنية والفنية وتشمل :  

 البرامج والتطبيقات التقنية •

 أنظمة كاميرات املراقبة •

 أنظمة مخاطبة الجمهور  •

 )حلول البيومترية )حلول القياسات الحيوية •

 أنظمة الحضور واالنصراف  •

 أنظمة التحكم في الدخول والخروج  •

 أنظمة فندقية •

 نظم التتبع وتحديد املواقع  •

 أنظمة الشبكات السلكية والالسلكية أنظمة االتصاالت •

 املصدات االمنية •

 أنظمة البيوت الذكية  •

 مشاريع خاصة •

 للشركة بشكل رئيس ي من :  قطاعات األعمالوتتمثل 

يتطلب تحقيقها توفر كادر فني وكوادر هندسة وعمالة  االيرادات من املشاريع : تتمثل في قيام الشركة بتصنيف جميع االيرادات التي  •

وعمليات توريد وتركيب وتجهيزات فنية وتقنية على إنها ايرادات مشاريع، حيث تقوم الشركة بتقديم خدماتها لكل من القطاع الخاص 

 والقطاع الحكومي على حد السواء . 

م بيعه من مواد وأدوات وأجهزة دون تقديم خدمات التوريد والتركيب  االيرادات من مبيعات الجملة : تتمثل هذه االيرادات بكل ما يت •

 والدعم الفني بحيث يقوم العميل بالتعامل معها ذاتيا دون الحصول على اي من خدمات الشركة ملا بعد البيع . 

الدعم الفني للمشاريع اثناء عملية  الى ايرادات الدعم الفني : وهي االيرادات الناتجة عن عقود الدعم والصيانة للمشاريع املنتهية إضافة •

 تنفيذها من قبل الشركة .
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 وتتلخص مراحل العمل في التالي:

  التطوير والبحث قسم

 إدارة العمليات -

 

االحتياج   تلبي العامليةجديدة من األسواق  حلول  عن منتجات أو  البحثالدراسة املستمرة للسوق املحلي و  •

 املحلي.

 عن املنتج للتوثيق واملطابقة.  شهادات و عينات للفحص واالختبارطلب التواصل مع املوردين و  •

 فحص املنتج والتأكد من جودته واالتفاق مع املودرين.   •

 . الحكومية ذات العالقة على الشهادات املطلوبة من الجهات والحصول املنتج  اعتماد •

 .  والدعم الفنيألقسام املبيعات والتسويق واملشتريات والبرمجة يتم شرح املنتج  •

 يتم طلب املنتج من املورد وذلك  •
ً
 إدارة املشتريات. قبل من  وذلكالطلب على   بناءا

 .للموردين املنتج وتحسينه وذلك عن طريق التواصل مع العميل وأخذ اقتراحاته وتحويلها الى طلبات متابعة •

 – املشتريات قسم

 اإلدارة املالية

 

قسم املبيعات    في املستودعات بالتنسيق مع لوضعها كميةقبل الشركة، يتم طلب  منبعد اعتماد املنتج  •

 .  والتسويق

 الحصول على عروض األسعار بين املورد أو عدة موردين للمقارنة في األسعار.  •

 . يتم اعتماد املنتج واملورد •

من الجدوى االقتصادية وتوفر التمويل لشراء   التأكدبعد  الحصول على موافقة املدير املالي لشراء املنتج •

 املنتج.  

طريقة   –مدة التوريد  -التواصل مع املورد ومنحه امر شراء واالتفاق على جميع الشروط من ) طريقه الدفع  •

 . (وغير ذلكالتوريد 

 . وفق التعامل والتوريد وجودة املنتجات وااللتزام باملواصفات تقييم املوردين •

  – الحساباتقسم 

 اإلدارة املالية 

 التأكد من الجدوى االقتصادية للمنتج.   •

اعتماد التمويل للمورد حسب الشروط الواردة من املشتريات والدفع حسب الشروط املتفق عليها مع إدارة  •

 املشتريات. 

الدعم اللوجستي   قسم

 إدارة العمليات -

 طريقة التوريد. التواصل مع املورد إلرسال الشحنات واالتفاق على  •

 الحصول على الشهادات املطلوبة للتخليص الجمركي.  •

• .
ً
 متابعة الشحنة وتوجيه املستودع باستالم الشحنات أصوال

  – قسم املستودعات

 اإلدارة املالية
. استالم الشحنة عدد •

ً
 يا

 وإدخالها املستودع وإدخالها في نظام الشركة املعتمد. تقوم •
ً
 لجنة معنية بفحص املنتجات واستالمها أصوال

املبيعات  قسم 

إدارة  -والتسويق

 العمليات

 

 تقديم عروض أسعار للمنتجات والتواصل مع العمالء. متضمنه الشروط العامة التالية :  يتم •

o  الشركة في تحصيل مستحقاتها وغالبا يكون التحصيل مسبق الدفع. الشروط املالية والتي تضمن حق 

o أما عند عدم توفر املنتج يطلب   التوريد : عندما يكون املنتج متوفر باملستودعات يكون التوريد خالل اسبوع

 ويوضح ذلك في عرض االسعار. من املصنع

o .الضمان حسب االجراءات الحكومية وتعليمات وزارة التجارة 

 وامر التوريد من العمالء.  استقبال أ •

 تحويل أوامر التوريد إلى اإلدارات املعنية )املشاريع والتركيبات(. •

 متابعة تنفيذ أوامر التوريد. •

 تقديم الفواتير وتحصيلها من العمالء.   •

 .قسم الحسابات باإلدارة املاليةاملطابقة مع  •

 العناية واملتابعة مع العمالء لكسب ثقة العمالء.  •

 .  استقبال طلبات من املبيعات • 
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املشاريع   قسم

الحكومية وقسم 

  -املشاريع الخاصة

 إدارة العمليات

 دراسة جدوى املشروع.  •

 تقديم الحلول الى املبيعات.   •

 التالي. بتنفيذ عند استقبال أي امر توريد أو تنفيذ مشروع تقوم اإلدارة  •

 زيارة املوقع.  •

 تحديد املتطلبات للتركيب.  •

 تخطيط وجدولة املشروع واالتفاق مع العميل على الخطة الزمنية للتنفيذ  •

•  
ً
 االشراف على تنفيذ املشروع وإقفاله اصوال

 

الدعم  و  قسم البرمجة

 إدارة العمليات  -الفني

 الطلبات من املبيعات وإدارة املشاريع  استالم •

 تنفيذ التركيبات والصيانة ملشاريع الشركة •

 تلبية طلبات الصيانة والتركيبات والبرمجة وصيانة األجهزة  •

 التدريب على األنظمة للعمالء  •

العالقات   قسم

إدارة   -العامة

  العمليات

 مع العمالء والرد على استفساراتهم  التواصل •

 توجيه طلبات ومكاملات العمالء الى اإلدارة املختصة  •

 إرضاء العمالء وتقديم بعض الحلول واملنتجات الجديدة كمادة تسويقية  •

 التواصل مع العمالء ومتابعة تنفيذ االعمال وتقديم استبيان عن مدى رضا العميل عن االعمال وعن الشركة.  •

 املصدر: الشركة

 تفاصيل اإليرادات   

 على التوالي:  م 2021يونيو  30ولفترة الستة أشهر املنتهية في م 2020 و م2019للعامين يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للشركة 

 لوفق قطاعات األعما  م2021  يونيو  30 في املنتهية أشهر الستة ولفترة  م2020  يونيو  30 في املنتهية أشهر الستة ولفترة م 2020م و2019تفاصيل اإليرادات للعامين (: 7الجدول رقم )

 وفق القطاعات اإليرادات

 م2021يونيو  30 م2020يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 النسبة )%( القيمة )ريال سعودي(  النسبة )%( القيمة )ريال سعودي( 
القيمة )ريال 

 سعودي( 

النسبة 

)%( 

القيمة 

)ريال 

 سعودي( 

النسبة 

)%( 

% 59.00  6,519,651  63.60% 20,881,710 33.70% 10,233,112 مشاريع حكومية وخاصة  7,923,854 %62.04 

% 31.00  3,425,579  28.48% 9,350,646 65.42% 19,866,230 مبيعات الجملة   4,542,611 %35.57 

% 2.00  221,005  1.90% 625,219 0.88% 267,675 الدعم الفني  21,144 %0.17 

% 8.00  884,020  6.02% 1,975,308 - - *أخرى   285,019 %2.23 

 100.00% 12,772,627 100.00% 11,050,256 100.00% 32,832,883 100.00% 30,367,017 املجموع
 . الشركة: املصدر

 زي كي تيكو( للشركة، مع اإلشارة إلى ان تلك الحوافز غير تعاقدية.  تمثل اإليرادات الناتجة عن حوافز سنوية ممنوحة من املورد )  *
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   كبار العمالء 3.9.1

، مع اإلشارة إلى  على التوالي م2021يونيو  30والستة أشهر املنتهية في  م2020 و م2019للعامين يوضح الجدول التالي قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة 

 :أوامر الشراء املباشرة أن العالقة مع كبار العمالء تقوم على أساس 

 التوالي على  م2021 يونيو  30 في املنتهية أشهر والستة م2020م و 2019قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة للعامين  (: 8الجدول رقم )

 طبيعة العالقة  قائمة أكبر خمسة عمالء 

 السنة 

 القيمة )ريال سعودي( 
النسبة من إجمالي  

 اإليرادات )%(

 م  2019قائمة أكبر خمسة عمالء خالل العام 

 1.67% 506,175 اوامر شراء مباشرة  طرف مستقل شركة وجه املستقبل 

 2.94% 891,666 اوامر شراء مباشرة  طرف مستقل للتجارة مؤسسة النحام 

 3.28% 994,744 اوامر شراء مباشرة  طرف مستقل مستشفى القوات املسلحة بالخرج

 3.98% 1,208,429 اوامر شراء مباشرة  طرف مستقل مؤسسة نوافذ التقنيات األمنية

 4.89% 1,486,304 مباشرة اوامر شراء  طرف مستقل مؤسسة طيف االملاس التجارية 

 16.75% 5,087,318 املجموع
 م  2020قائمة أكبر خمسة عمالء خالل العام 

 2.14% 702,714 اوامر شراء مباشرة  طرف مستقل شركة اليمامة لالعمال التجارية و املقاوالت

 3.96% 1,299,500 اوامر شراء مباشرة  طرف مستقل شركة علم

سعود بن عبد العزيز  شركة األمير معتصم بن 

 وشريكه
 4.84% 1,589,010 اوامر شراء مباشرة  طرف مستقل

 5.07% 1,663,935 اوامر شراء مباشرة  طرف مستقل BTC -شركة بعد لالتصاالت 

 7.44% 2,442,931 اوامر شراء مباشرة  طرف مستقل مديرية الشؤون الصحية بجازان

 23.45% 7,698,090  املجموع
 م 2021يونيو  30الستة أشهر املنتهية في قائمة أكبر خمسة عمالء خالل 

 1.67% 213,171 مباشرة  شراء اوامر مستقل طرف شركة الغاز والتصنيع االهلية 

شركة األمير معتصم بن سعود بن عبد العزيز  

 وشريكه
 4.38% 559,309 مباشرة  شراء اوامر مستقل طرف

 3.05% 389,320 مباشرة  شراء اوامر مستقل طرف للمقاوالت مؤسسة الهويش 

شركة املياه الوطنية / الرياض طريق امللك  

 فهد
 7.37% 941,467 مباشرة  شراء اوامر مستقل طرف

 9.15% 1,168,875 مباشرة  شراء اوامر مستقل طرف BTC -شركة بعد لالتصاالت 

 25.62% 3,272,142 املجموع
 . الشركة: املصدر
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 كبار املوردين   3.9.2

م على  2021يونيو    30  املالية املنتهية في  م وعن الفترة 2020م و2019من إجمالي تكلفة اإليرادات للعامين    (%74.16)و  (%89.06) و    (%80.43)نسبة  شكلت املشتريات من كافة املوردين  

م على التوالي، مع اإلشارة إلى أن العالقة مع كبار    2021يونيو   30 املنتهية فياملالية  م وعن الفترة 2020م و2019للعامين التوالي. يوضح الجدول التالي قائمة أكبر خمسة موردين للشركة 

 :املوردين تقوم على أساس أوامر وطلبات الشراء املباشرة

 

 م 2021  يونيو  30 املنتهية فياملالية  الفترة وعن م2020م 2019قائمة أكبر خمسة موردين للشركة للعامين و  (: 9الجدول رقم )

 املستوردةاملنتجات  الدولة موردين  خمسة أكبر  قائمة
)ريال  القيمة

 (سعودي

 إجمالي من النسبة

 )%( اإليرادات تكلفة

 إجمالي من النسبة

 )%( املشتريات

 م 2019ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

 0.34% 0.27% 52,254 وشاشات كاميرات األمريكية املتحدة الواليات سيرفيالنس  أوف ارت ذا فيلكس شركة

 0.91% 0.72% 138,203 أمنية  أنظمة الشعبية  الصين جمهورية سيكورتي كامل شيزنزن  شركة

 1.51% 1.19% 228,817 وشاشات كاميرات السعودية العربية اململكة لالتصاالت الشاشة حلول  مؤسسة

 فزكو  تكنولوجيا كي زي  شركة
 العربية اإلمارات دولة

 املتحدة

 حضور  وأنظمة أمنية أنظمة

 مواقف  وأنظمة وانصراف

 بالدخول  التحكم وأنظمة

431,609 %2.24 %2.85 

 الشعبية  الصين جمهورية تيكو  كي زي  شركة

 حضور  وأنظمة أمنية أنظمة

 مواقف  وأنظمة وانصراف

 بالدخول  التحكم وأنظمة

12,866,085 %66.65 %84.89 

 90.50% 71.06% 13,716,968   املجموع

م 2020ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في   

 فزكو  تكنولوجيا كي زي  شركة
 العربية اإلمارات دولة

 املتحدة

 حضور  وأنظمة امنية أنظمة

 مواقف  وأنظمة وانصراف

 بالدخول  التحكم وأنظمة

277,836 %1.85 %2.08 

 الشعبية  الصين جمهورية تيكو  كي زي  شركة

 حضور  وأنظمة امنية أنظمة

 مواقف  وأنظمة وانصراف

 بالدخول  التحكم وأنظمة

6,126,073 %40.87 %45.90 

 1.10% 0.98% 147,000 تقنية برامج  مطورين السعودية العربية اململكة املعلومات لتقنية آفاقي شركة

 2.29% 2.04% 306,139 شبكات  أنظمة اململكة العربية السعودية للمعلومات  النيل بوابة شركة

 3.91% 3.49% 522,418 وكاميرات  أمنية أنظمة اململكة العربية السعودية للتجارة  املدينة أنظمة مؤسسة

 55% 49.24% 7,379,466.00 املجموع

 م 2021 يونيو  30الفترة املالية املنتهية في 

 جمهورية الصين الشعبية  تيكو شركة زي كي 

 حضور  وأنظمة امنية أنظمة 

 مواقف  وأنظمة وانصراف

بالدخول  التحكم وأنظمة  

819,975 %33.89 %45.71 

 شركة زي كي تكنولوجيا فزكو 
دولة اإلمارات العربية 

 املتحدة

حضور  وأنظمةامنية  أنظمة

مواقف  وأنظمةوانصراف 

التحكم بالدخول  وأنظمة  

188,009 %7.77 %10.48 

 8.39% 6.22% 150,571 أنظمة أمنية  جمهورية الصين الشعبية  شركة شنزن كمل

 جمهورية الصين الشعبية  شركة تربو اوتومايشن 

حضور  وأنظمةامنية أنظمة 

مواقف  وأنظمةوانصراف 

التحكم بالدخول  وأنظمة  

56,490 %2.33 %3.15 

 الشعبية جمهورية الصين  شركة شنزن سكريما 

حضور  وأنظمةأنظمة امنية  

مواقف  وأنظمةوانصراف 

التحكم بالدخول  وأنظمة  

49,451 %2.04 %2.76 

 70.48% 52.27%  1,264,496  املجموع

 املصدر: الشركة
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 الحالية التوسعة خطة 

 وفق التالي: منتجاتها وخدماتهاتعمل الشركة في الوقت الحالي توسيع 

 للصناعة وعد التقدم  مصنع 3.10.1

للقيام بتصنيع جميع املواد والهياكل املعدنية للمنتجات وتجميع قطع واألجهزة التي يتطلب تجيمعها، مع  تجهيز مصنع  على    في املستقبلالشركة    تخطط 

متر مربع،    (3,199)تبلغ مساحته اإلجمالية    بمدينة الرياض،  مخطط ريماس بحي السلييقع في  مقام على مبنى صناعي مستأجر  اإلشارة إلى أن املصنع  

 وسيشتمل املصنع على األقسام التالية:

 : يلي بما يقوم القسم، فإن تجميعها يتطلب وأجهزة  قطع  وصول  حال في :التجميع .أ

 استالم الشحنة املراد تجميعها  •

 الفحص لجميع القطع واالكسسوارات املتوفرة  •

 . العمل إلكمال املطلوبة باملواد  تقرير  رفع يتم أو التجميع يتم ،تجميعها املراد للقطعة املواد اكتمال حال في •

 جراء االختبارات للتأكد من الفعالية والجودة  وإ  التجميع عملية من اإلنتهاء •

 .واملبيعات للمستودع والتعميم إلدارات املستودعات واملبيعات  للمستودع املواد تسليم •

 و تحت اإلجراء أ تمت التي التجميع  عمليات عن الدورية التقارير رفع •

 :يلي بما ويقوم الصيانة قسم التجميع قسم يساند: املنتجات على التعديل/  الصيانة .ب

 عليها  التعديل أو صيانتها املراد األجهزة  استالم •

 التعديل  او للصيانة املتوفرة  الغيار قطع فحص •

 عليها  التعديل/  صيانتها املراد للمواد  طلب رفع يتم او العمل اكمال يتم البديلة القطع توفر حال في •

 التعديل /إجراء الصيانة •

 الفحص واالختبار  •

 التسليم •

لى اإلنتهاء من شراء وتوريد وتركيب اآلالت واملعدات وأجهزة  العمل على تجهيزه وع  وسيتمالشركة قد إنتهت من استئجار مبنى املصنع    مع اإلشارة إلى أن

مع    االختبار ال  اإلشارة ،  خطة  تكلفة  ستبلغ  إجمالي  التقديرية  وعشرين  توسعة  وخمسة  وتسعمائة  ألف  وخمسين  وتسعة  وسبعمائة  ماليين  أربعة 

  سيريال سعودي،    (4,759,925)
ً
بعد التأكد من قدرة الشركة على إدارة رأس املال العامل بكفاءة   السيولة املتوفرة في الشركةمن خالل  تم تمويلها ذاتيا

، مع  املتوقعة قبل البدء في التشغيل  كما سيتم تحديد الطاقة اإلنتاجية  .م2022عام  الثالث ل الربع  ،ومن املتوقع أن يتم اإلنتهاء من خطة التوسع خالل  

 . ( وحدة 14,485الصناعي املمنوح تبلغ )اإلشارة إلى أن الطاقة اإلنتاجية وفق الترخيص 

  املنتجات والحلول التقنية قطاعتأسيس  3.10.2

مصر العربية، حيث يتم   من خالل االستعانة بشركات تقنية في جمهورية  عدد من املنتجات والحلول التقنيةفي الوقت الحالي على تطوير    الشركة  تعمل

  الشركة فور اكتمالها، وستقوم الشركة ببيع تراخيص تلك املنتجات والحلول التقنية للعمالء   ستمتلكهاالعمل على تنفيذ عدة مشاريع وحلول تقنية  

م بتكلفة تتراوح من واحد 2022داخل اململكة. حيث من املتوقع ان يتم االنتهاء من تطوير عدد املنتجات والحلول التقنية خالل الربع األول من العام  

بعد    السيولة املتوفرة في الشركةبشكل كامل من خالل  ( ريال سعودي سيتم تمويلها من خالل  2,000,000دي إلى مليوني )( ريال سعو 1,000,000مليون )

 .  التأكد من قدرة الشركة على إدارة رأس املال العامل بكفاءة 
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 السجالت التجارية للشركة  
 

 التجارية للشركةالسجالت (: 10الجدول رقم )

 املصدر: الشركة 
 

 : والشهادات الحكومية التراخيص 

  كما   وهي  ،يوضح الجدول التالي التراخيص والشهادات الحكومية التي حصلت عليها الشركة من الجهات الحكومية املختصة لتمكينها من القيام بعملياتها

 :يلي
 التراخيص والشهادات الحكومية(: 11الجدول رقم )

 تراخيص وزارة الداخلية 

 االنتهاء تاريخ التجديد/اإلصدار تاريخ املصدرة  الجهة الترخيص  رقم الترخيص  صاحب الترخيص  #

1 

رخصة مزاولة 

نشاط البيع 

بالجملة لألجهزة  

 األمنية

  لالتصاالت العاملية تقدم شركة

 الرياض -  املعلومات وتقنية
20504040037 

وحدة التراخيص  

 -األمنية املركزية 

 وزارة الداخلية

 ه1442/ 11/04

 م( 26/11/2020)املوافق 

 ه1445/ 11/04

)املوافق 

 م( 2023/ 26/10

2 

 مزاولة رخصة

 البيع نشاط

  لألجهزة بالتجزئة

 األمنية

  لالتصاالت العاملية تقدم شركة

 الرياض -  املعلومات وتقنية
20505040048 

وحدة التراخيص  

 - األمنية املركزية 

 وزارة الداخلية

 ه1442/ 11/04

 م( 26/11/2020)املوافق 

 ه1445/ 11/04

)املوافق 

 م( 2023/ 26/10

3 

 مزاولةرخصة 

نشاط البيع 

بالجملة لألجهزة  

 األمنية

فرع شركة تقدم العاملية  

  -وتقنية املعلومات لالتصاالت 

 الخبر 

20504027167 

وحدة التراخيص  

 -األمنية املركزية 

 وزارة الداخلية

 ه1441/ 17/05

 م( 12/01/2020)املوافق 

ه  1444/ 17/05

)املوافق 

 م( 2022/ 11/12

4 

 مزاولة رخصة

 البيع نشاط

  لألجهزة بالتجزئة

 األمنية

  العاملية تقدم شركة فرع 

  - املعلومات وتقنية لالتصاالت

 الخبر 

20505027156 

وحدة التراخيص  

 -األمنية املركزية 

 وزارة الداخلية

 ه1441/ 17/05

 م( 12/01/2020)املوافق 

ه  1444/ 17/05

)املوافق 

 م( 2022/ 11/12

5 

رخصة تركيب 

وصيانة األجهزة  

 األمنية

  العاملية تقدم شركة فرع 

  - املعلومات وتقنية لالتصاالت

 الخبر 

20506027178 

وحدة التراخيص  

 -األمنية املركزية 

 وزارة الداخلية

 ه1441/ 17/05

 م( 12/01/2020)املوافق 

ه  1444/ 17/05

)املوافق 

 م( 2022/ 11/12

 اسم الشركة  الرقم
نوع الكيان  

 القانوني 

رقم السجل  

 التجاري 
 تاريخ اإلنتهاء  تاريخ اإلصدار  النشاط 

 السجل الرئيس ي للشركة 

1 

تقدم العاملية   شركة

لالتصاالت وتقنية  

 املعلومات

شركة مساهمة  

 مقفلة 
1010998871 

  وتمديد تركيب  الشبكات، تمديدات

  البيع واالتصاالت، الكمبيوتر شبكات

  البيع األمنية، لألجهزة  بالجملة

 . األمنية لألجهزة بالتجزئة

 ه12/07/1437

 ( م19/04/2016 املوافق)

 ه1445/07/12

 ( م2024/01/24 املوافق)

 السجالت التجارية لفروع الشركة 

2 
مصنع وعد التقدم 

   للصناعة
 1010457107 الرياض  -فرع 

صناعة الهياكل املعدنية وأجزائها  

للجسور واألبراج، صناعة الهواتف  

الالسلكية والنقالة ومعداتها، صناعة  

أجهزة اإلنذار عن السرقة والحريق  

التي ترسل إشارات تحكم، صناعة  

أجهزة الفيديو، صناعة شاشات 

صناعة معدات  العرض التلفزيونية، 

صناعة معدات  االختبار والتفتيش، 

 باملوجات فوق الصوتية. التصوير 

 ه02/12/1439

 ( م13/08/2018 املوافق)

 ه1443/04/28

 ( م03/12/2021 املوافق)

3 

 العاملية تقدم شركة فرع

  وتقنية لالتصاالت

 املعلومات

 2051227723 الخبر - فرع

  البيع وصيانة األجهزة األمنية، تركيب 

  البيع األمنية، لألجهزة  بالجملة

 . األمنية لألجهزة بالتجزئة

 ه1441/01/26

 ( م25/09/2019 املوافق)

 ه26/01/1445

 م( 13/08/2023ق املواف)

4 

 العاملية تقدم شركة فرع

  وتقنية لالتصاالت

 املعلومات

 4030367976 جدة  -فرع

  البيع األمنية، األجهزة وصيانة تركيب 

  البيع األمنية، لألجهزة  بالجملة

 . األمنية لألجهزة بالتجزئة

 ه1441/02/21

 ( م20/10/2019املوافق )

 ه21/02/1445

 م( 06/09/2023ق املواف)
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 الترخيص الصناعي  

 وصف املنتجات الجهة املرخصة  النشاط الرئيس ي  رقم وتاريخ الترخيص  الترخيص  
تاريخ انتهاء صالحية 

 الترخيص 

6 

ترخيص منشأة 

مصنع   - صناعية

وعد التقدم  

 للصناعة 

(  421102110119برقم ) قرار

ه  20/06/1442وتاريخ 

 م( 02/02/2021)املوافق 

صنع معدات التشعيع  

واملعدات الكهربائية 

 2660الطبية والعالجية / 

وزارة الصناعة 

 والثروة املعدنية 

حواجز ومصدات أرضية  •

بطاقة إنتاجية تبلغ أمنية 

 .  وحدة 1,000

حواجز قصيرة متحركة   •

  1,500بطاقة إنتاجية تبلغ 

 وحدة.

كاميرات للمراقبة األمنية   •

  3,000بطاقة إنتاجية تبلغ 

 . وحدة

أجهزة الحماية وتتبع   •

, GPSاملركبات بنظام 

GSM, GPRS  والبرمجة

  1,500بطاقة إنتاجية تبلغ 

  وحدة.

مصدات بوابات وحاوجز   •

أمنية بطاقة إنتاجية تبلغ 

 وحدة.   100

حواجز معدنية بطاقة   •

 وحدة.   2,000إنتاجية تبلغ 

أجهزة أشعة للكشف على   •

الحقائب واألمتعة بطاقة 

 وحدة.   135إنتاجية تبلغ 

أنظمة مراقبة بالكاميرات  •

  3,000بطاقة إنتاجية تبلغ 

 وحدة. 

أنظمة أمنية إلكترونية  •

طاقة إنتاجية  لألسوار ب

 وحدة.   2,000تبلغ 

تلفزيونات وشاشات   •

كمبيوتر بطاقة إنتاجية  

 وحدة.   100تبلغ 

حواجز كهربائية بطاقة  •

 وحدة   150إنتاجية تبلغ 

ه  1445/ 18/06

)املوافق 

 م( 2023/ 31/12

 شهادة تصنيف مقدمي خدمات املدن 

7 

شهادة تصنيف  

مقدمي خدمات 

 املدن 

(  03411202برقم ) شهادة

م )املوافق  24/05/2021وتاريخ 

 ه( 1442/ 12/10

 تصنيف الدرجة األولى  

وزارة الشؤون  

البلدية والقروية  

 واإلسكان  

تمديدات الشبكات، تركيب 

وتمديد شبكات الكمبيوتر  

 واالتصاالت 

م  2025/ 24/05

)املوافق 

 ه( 1446/ 26/11

 املصدر: الشركة
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   األصول اململوكة للشركة داخل اململكة قائمة 
 هذه النشرة، تمتلك الشركة عدد من األصول داخل اململكة وفق الجدول التالي : كما في تاريخ  

 األصول اململوكة للشركة داخل اململكة(: 12الجدول رقم )

 األصل
م 2019/ 31/12 م 2020/ 31/12  م 2021/ 30/06   

التكلفة )ريال 

 سعودي(

)ريال  القيمة الدفترية

 سعودي(

التكلفة )ريال 

 سعودي(

)ريال  القيمة الدفترية

 سعودي(

التكلفة )ريال 

 سعودي(

)ريال  القيمة الدفترية

 سعودي(

 59,543 110,661 23,591 65,305 27,351 57,333 أجهز كهربائية 

 350,823 451,406 187,982 268,355 157,593 215,837 أجهزة مكتبية

 243,193 261,509 162,589 170,143 82,149 128,628 أثاث ومفروشات 

 9,742 21,788 10,831 21,788 13,010 21,788 اآلت ومعدات 

 148,932 929,708 183,771 929,708 294,296 874,708 سيارات 

 2,179,087 2,370,564 1,896,736 1,976,596 829,465 873,121 ديكورات

مشروعات تحت التنفيذ  

 مكتب مصر
0 0 91,552 91,552 349,517 349,517 

 3,340,837 4,495,153 2,557,052 3,523,447 1,403,864 2,171,415 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 العقارات التي تستأجرها الشركة  قائمة 
 قائمة العقارات التي تستأجرها الشركة (: 13الجدول رقم )

 قيمة اإليجار السنوية مدة العقد  نوع العقار  املدينة  املستأجر املؤجر إيجار  العقار الرقم

 مبنى إداري   1

  مبنى إداري 

  كمقر يستخدم

الرئيسية  لإلدارة 

   للشركة

شركة أسواق 

التميمي 

 املحدودة 

شركة تقدم  

العاملية  

لالتصاالت  

وتقنية  

 املعلومات

 إداري  الرياض 

 سنوات ميالدية تبدأ من  5

املوافق  )ه 08/09/1441 

 العقد ويجدد، م (01/05/2020

 
ً
 األطراف أحد يخطر  لم ما تلقائيا

  إنتهاء قبل التجديدب رغبتهبعدم   اآلخر

ويحق   ستة أشهر ميالدية.ب  العقد

للطرف الثاني إنهاء العقد بعد السنة  

 الثانية 

ريال سعودي   192,000

 
ً
،  على دفعتين سنويا

 
ً
كل ستة   تدفع مقدما

 أشهر

 معرض تجاري  2

 تجاري  محل

  كمنفذ يستخدم

وتركيب  بيع

وتشغيل وصيانة  

كاميرات املراقبة 

 األمنية 

عبدالرحمن  

ابراهيم 

 املوس ى

شركة تقدم  

العاملية  

لالتصاالت  

وتقنية  

 املعلومات

 تجاري  الخبر 

ه  28/10/1440واحدة تبدأ من  سنة

يجدد  (، و م01/07/2019ق املواف

 ما لم يخطر أحد الطرفين 
ً
تلقائيا

إنتهاء بعدم رغبته في التجديد قبل 

، مع املدة السارية بشهر على األقل 

اإلشارة إلى أن العقد ساري املفعول  

 كما بتاريخ هذه النشرة . 

  ريال سعودي  80,000

  دفعتين على
ً
،   سنويا

 تدفع 
ً
كل ستة   مقدما

 أشهر

 معرض تجاري  3

 تجاري  محل

  كمنفذ يستخدم

وتركيب  بيع

وتشغيل وصيانة  

كاميرات املراقبة 

 األمنية 

عصام علي  

مصطفى  

 جميل  

شركة تقدم  

العاملية  

لالتصاالت  

وتقنية  

 املعلومات

 تجاري  جدة 

 سنوات ميالدية تبدأ من  3

)املوافق   م15/02/2021

وينتهي العقد مع ه(، 03/07/1442

إنتهاء مدة العقد، وإذا رغب الطرفان  

كتابة عقد جديد  في التجديد، فيتم 

 .  يتفق عليه الطرفان

 ريال سعودي  131,000

  دفعتين على
ً
،   سنويا

 
ً
كل ستة   تدفع مقدما

 أشهر

 معرض تجاري  4

 تجاري  محل

  كمنفذ يستخدم

وتركيب  بيع

وتشغيل وصيانة  

كاميرات املراقبة 

 األمنية 

فيصل األمير / 

بن عبدالعزيز  

بن فيصل بن  

عبدالعزيز آل  

 سعود 

شركة تقدم  

العاملية  

لالتصاالت  

وتقنية  

 املعلومات

 تجاري  الرياض 

 من تبدأ  واحدةهجرية  سنة

  املوافق)ه 01/03/1441

  ويجدد، (م29/10/2019
ً
  العقد سنويا

، مع اإلشارة إلى أن العقد  بشكل تلقائي

 ساري املفعول كما بتاريخ هذه النشرة  

  ريال سعودي  70,000

  دفعتين على
ً
،   سنويا

 
ً
كل ستة   تدفع مقدما

 أشهر

 معرض تجاري  5

 تجاري  محل

  كمنفذ يستخدم

وتركيب  بيع

وتشغيل وصيانة  

ابراهيم 

عبدالعزيز 

 الفدا 

شركة تقدم  

العاملية  

لالتصاالت  

 -الرياض 

املنطقة  

 الصناعية 

 تجاري 

 من تبدأ  واحدةهجرية  سنة

  املوافق)ه 01/11/1440

  ويجدد ،(م04/07/2019
ً
  العقد سنويا

  ريال سعودي  31,000

  دفعتين على
ً
،   سنويا
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 قيمة اإليجار السنوية مدة العقد  نوع العقار  املدينة  املستأجر املؤجر إيجار  العقار الرقم

كاميرات املراقبة 

 األمنية 

وتقنية  

 املعلومات

، مع اإلشارة إلى أن العقد  بشكل تلقائي

 ساري املفعول كما بتاريخ هذه النشرة  

 كل ستة  
ً
تدفع مقدما

 أشهر

 مبنى صناعي 6

مبنى صناعي جاهز  

مخصص إلنشاء  

وعد التقدم  مصنع

   للصناعة

إبراهيم بن  

علي  

 السحيباني  

وعد   مصنع

التقدم  

  للصناعة )فرع

شركة تقدم  

العاملية  

لالتصاالت  

وتقنية  

 املعلومات

 صناعي  الرياض 

 من تبدأ  واحدةهجرية  سنة

  املوافقه )01/06/1440

  ويجدد، (م06/02/2019
ً
  العقد سنويا

، مع اإلشارة إلى أن العقد  بشكل تلقائي

 ساري املفعول كما بتاريخ هذه النشرة  

ريال سعودي   292,000

  دفعتين على
ً
،   سنويا

 كل ستة  
ً
تدفع مقدما

 أشهر

 املصدر: الشركة 

 املسجلة للشركةالعالمات التجارية  

 : التالي الجدول  في كماالعالمات التجارية الخاصة بمنتجاتها لدى وزارة التجارة  تسجيل خالل من وذلك الفكرية ملكيتها بحماية الشركة قامت
 العالمات التجارية للشركة(: 14الجدول رقم )

 تاريخ نهاية الحماية تاريخ بداية الحماية  تاريخ التسجيل رقم التسجيل املالك اسم التجارية  العالمة 

 
العاملية  تقدم شركة 

لالتصاالت وتقنية  

 املعلومات

1442005022 
املوافق  ) ه11/05/1442

 (م26/12/2020

 ه13/02/1442

 م( 30/09/2020)املوافق

ه )املوافق  12/02/1452

 (م14/06/2030

 . الشركة: املصدر

 والسعودة   املوظفون  

  ،  سعودي  غير   موظف  (35و)  سعودي  موظف  (21منهم )  موظف  (56موظفي الشركة )، بلغ عدد  م2021  يونيو  30  تاريخ  في  كما
ً
وتندرج الشركة حاليا

 وفق %(35.34)قدرها " وبنسبة سعودة (أ)فئة  متوسطاألخضر تحت النطاق "
ً
 والتنمية االجتماعية.  البشرية املوارد وزارة  عنلبرنامج نطاقات الصادر  ا

أشهر املنتهية في  وفترة الستة    م 2020  و   م2019  األعوام  خالل  الشركة  إدارات  على  وتوزيعهم  السعودة   ونسبة  املوظفين  أعداد  التالية  الجداول   وتوضح

 م: 2021يونيو  30
 

 أعداد العاملين بالشركة (: 15الجدول رقم )

 البيان
 م 2021يونيو  30 م 2020ديسمبر  31 م 2019ديسمبر  31

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

% 19.77 17 السعوديون   7 9.86%  21 37.50 %  

% 80.23 69 غير السعوديين   64 90.14%  35 62.50 %  

% 100,00 86 اإلجمالي   71 100,00 %  56 100,00 %  

 . الشركة: املصدر

 توزيع العاملين بالشركة حسب اإلدارات (:  16الجدول رقم )

 اإلدارة

 م 2021يونيو  30 م 2020ديسمبر  31 م 2019ديسمبر  31

 غير السعوديين  السعوديون  غير السعوديين  السعوديون  غير السعوديين  السعوديون 

 3 2 0 1 0 1 مكتب الرئيس التنفيذي 

 3 1 3 0 5 2 اإلدارة املالية  

 28 10 57 1 62 8 العمليات إدارة 

 1 8 4 5 2 6 املشتركةالخدمات إدارة 

 35 21 64 7 69 17 املجموع

 . الشركة: املصدر
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 .هذه النشرة   نشر تاريخ حتى  خارج اململكة أصول  أية تملك وال اململكة خارج تجاري  نشاط لشركةدى ال يوجد ال

 عمل  مجال  في  الجديدة   واالبتكارات  واألفكار  املستجدات  على  للتعرف   خارجها  أو  اململكة  داخل  سواءً   دائم  بشكل  السوق   بمتابعة  الشركة  إدارة   تقوم

 .الجديدة  للمنتجات والتطوير األبحاث  بشأن مكتوبة أو محددة  سياسات أي الشركة لدى يوجد ال فإنه  ذلك وباستثناء الشركة،

   يكون  أو  يؤثر أن يمكن أعمالها في نقطاع ا أي يحدث لم بأنه ويقر أعضاء مجلس اإلدارة  
ً
  تأثيرا

ً
 ( 12)  خالل املالي الوضع في ملحوظا

ً
حتى   األخيرة  شهرا

 . هذه النشرة تاريخ 

 .الشركة عمل طبيعة في جوهري  تغيير  أي إلجراء نية أي وجود  بعدم اإلدارة  مجلس أعضاء يقر كما
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 هيكل امللكية والهيكل التنظيمي  

   وبعد الطرح قبل  الشركةلكية مهيكل  

 : وبعد الطرحالشركة قبل  لكيةمهيكل يوضح الجدول التالي  
 

 وبعد الطرح هيكل ملكية الشركة قبل (: 17الجدول رقم )

 إسم املساهم #

 قبل الطرح 

عدد األسهم  

 املطروحة 

 بعد الطرح 

 عدد االسهم  

القيمة  

اإلسمية  

 للسهم 

  قيمة اجمالي

  األسهم األسمية
   عدد االسهم  نسبة امللكية

القيمة  

اإلسمية  

 للسهم 

  قيمة اجمالي

  األسهم األسمية
  نسبة امللكية

 16.000% 3,200,000 10 320,000 80,000 20.00% 4,000,000 10 400,000 شريم  آل عبدهللا  محمد عبدهللا 1

 36.000% 7,200,000 10 720,000 180,000 45.00% 9,000,000 10 900,000 شريم  آل عبدهللا محمد سعود 2

 3.960% 792,000 10 79,200 19,800 4.95% 990,000 10 99,000 شريم  آل سعود عبدهللا  محمد 3

 1.600% 320,000 10 32,000 8,000 2.00% 400,000 10 40,000 الكثيري  ناصر  محمد بن مشعل 4

 3.920% 784,000 10 78,400 19,600 4.90% 980,000 10 98,000 عثمان   آل محمد علي  فاطمة 5

 3.920% 784,000 10 78,400 19,600 4.90% 980,000 10 98,000 شريم  آل عبدهللا  محمد نورة 6

 2.280% 456,000 10 45,600 11,400 2.85% 570,000 10 57,000 شريم  آل عبدهللا  محمد مها 7

 3.920% 784,000 10 78,400 19,600 4.90% 980,000 10 98,000 شريم  آل عبدهللا محمد عبدالرحمن 8

 3.920% 784,000 10 78,400 19,600 4.90% 980,000 10 98,000 شريم  آل عبدهللا محمد علي 9

 3.920% 784,000 10 78,400 19,600 4.90% 980,000 10 98,000 شريم  آل عبدهللا  محمد مريم 10

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 الراشد نواف سعود عبدهللا  11

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 سارة إبراهيم علي جميل  12

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل محمد عبدهللا لين 13

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل محمد عبدهللا تاال 14

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 التميمي  العثمان علي فواز ريم 15

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل محمد سعود العنود 16

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل سعود عبدهللا صالحه 17

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 متين  بن  علي محمد منيرة 18

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم مريم 19

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم روان 20

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم ريوف 21

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم ريتال 22

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا  إبراهيم عبداملجيد 23

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 راشد  أل عبدهللا سعود أسيل 24

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 إبراهيم علي إبراهيم الجميل  25

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 راشد  أل عبدهللا سعود سديم 26

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا رشود إبراهيم 27

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 غنام  آل محمد عبدهللا مرام 28

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبدهللا إبراهيم جميل نواف  29

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شيخه سعد علي السبيعي  30

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 مريم حمد راشد املياح  31

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل سعود عبدهللا  حصة 32

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نوره عبدهللا علي الضفيان  33

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 العقيلي  محمد عبدهللا  حصة/   السيدة 34

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا رشود سارة 35

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  أل عبدهللا رشود عبدامللك 36

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  أل عبدهللا رشود محمد 37

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا رشود هيفاء 38

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا محمد غيداء 39

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم عبداالله 40

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد  عبدهللا 41

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 علي سلطان علي التميمي 42

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل سعود عبدهللا شماء 43

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد أسامة 44
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 إسم املساهم #

 قبل الطرح 

عدد األسهم  

 املطروحة 

 بعد الطرح 

 عدد االسهم  

القيمة  

اإلسمية  

 للسهم 

  قيمة اجمالي

  األسهم األسمية
   عدد االسهم  نسبة امللكية

القيمة  

اإلسمية  

 للسهم 

  قيمة اجمالي

  األسهم األسمية
  نسبة امللكية

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نجالء فواز علي التميمي  45

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد ريان 46

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد الكادي  47

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد مليس  48

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا خالد  محمد 49

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 حور عبدهللا سعود السالمه  50

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 مها إبراهيم علي جميل  51

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ريان عبدالعزيز علي التميمي 52

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 غال عبدالعزيز علي التميمي 53

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ملى عبدالعزيز علي التميمي  54

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 بدر عبدالعزيز علي التميمي 55

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 مريم علي محمد التميمي 56

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا رشود عبدهللا 57

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبداملجيد عبدهللا سعود السالمه  58

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 اميره علي محمد التميمي 59

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 إبراهيم عبدهللا إبراهيم التميمي 60

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ساره عبدهللا إبراهيم التميمي 61

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نوره عبدهللا إبراهيم التميمي 62

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ساره علي محمد التميمي 63

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 علي محمد رشود التميمي  64

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبدهللا سعود السالمه سعود  65

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ابراهيم عبدهللا سعود السالمه  66

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ريما إبراهيم محمد التميمي  67

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 كادي علي محمد التميمي  68

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 حسين   آل حسين إبراهيم نوره 69

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل سعود عبدهللا  نوره 70

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 وليد محمد علي التميمي 71

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 خريف  آل محمد عبدهللا ساره 72

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نوره محمد علي التميمي 73

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 رزان محمد علي التميمي 74

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شهد محمد علي التميمي  75

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 التميميسديم محمد علي  76

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 الجوري محمد علي التميمي 77

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبدهللا محمد علي التميمي 78

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 الرا محمد علي التميمي  79

 0.040% 8,000 10 800 200 0.05% 10,000 10 1,000 دالل عايض جبري الحارثي  80

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبدالرحمن عبدالرزاق يونس عيس ى 81

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ميرال خالد علي الرويغ  82

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 جنى فواز علي التميمي 83

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 دانه فواز علي التميمي  84

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 جواهر سعود عبدهللا التميمي 85

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا إبراهيم محمد 86

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبير فواز علي التميمي  87

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 الجوهرة عبدهللا علي العثمان  88

 0.040% 8,000 10 800 200 0.05% 10,000 10 1,000 حاتم عبدالعزيز سعود العسكر  89

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 مشاري فواز علي التميمي 90

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 منيره إبراهيم زيد التميمي  91

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا محمد شهد 92

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نواف رشود علي التميمي 93

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 نايف رشود علي التميمي  94

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 باسل رشود علي التميمي  95

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ريناد عبدهللا علي التميمي  96

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 علي عبدهللا علي التميمي 97
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 إسم املساهم #

 قبل الطرح 

عدد األسهم  

 املطروحة 

 بعد الطرح 

 عدد االسهم  

القيمة  

اإلسمية  

 للسهم 

  قيمة اجمالي

  األسهم األسمية
   عدد االسهم  نسبة امللكية

القيمة  

اإلسمية  

 للسهم 

  قيمة اجمالي

  األسهم األسمية
  نسبة امللكية

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبدهللا علي محمد التميمي 98

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 خريف   آل مبارك علي  فاطمة 99

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 خالد عبدهللا علي التميمي 100

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 دانا عبدهللا علي التميمي 101

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 عبدهللا علي التميميالنا  102

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 شريم  آل عبدهللا محمد ريماس 103

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 راشد  آل عبدهللا سعود عبدهللا 104

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 راشد  أل عبدهللا سعود نايف 105

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 عبداملنعم عبدهللا حسين العنزي  106

 0.004% 800 10 80 20 0.01% 1,000 10 100 ليان رشود علي التميمي  107

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 شريم  آل عبدهللا  رشود جواهر 108

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 عبدهللا ناصر الفضلي ناصر  109

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 عبداملجيد محمد عبدهللا القرش ي 110

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 شريم  آل سعود عبدهللا رشود 111

 0.008% 1,600 10 160 40 0.01% 2,000 10 200 قاسم محمد عواد الشمري  112

 0.056% 11,200 10 1,120 280 0.07% 14,000 10 1,400 شريم  آل محمد سعود محمد 113

 20.000% 4,000,000 10 400,000      ( مستثمرين مؤهلين)الجمهور  114

 100.00% 20,000,000  2,000,000 400,000 100.00% 20,000,000 - 2,000,000 االجمالي

 الشركة : املصدر

 . هذه النشرةكما بتاريخ  * اليوجد أي ملكية غير مباشرة

 

 : الطرح قبل الشركة ملكية هيكل  التالي الشكل ويوضح

 الطرح هيكل ملكية الشركة قبل  ( :1) مالشكل رق

 

 الشركة : املصدر
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 الهيكل التنظيمي  
 

 (: الهيكل التنظيمي للشركة2) الشكل رقم

 
 

 املصدر: الشركة 

 

 مجلس اإلدارة 

 املجلس  أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر   4.3.1

 . ( منهم غير مستقلين2( منهم مستقلين و اثنان )2( أعضاء، اثنان )4يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد أربعة )

 : رة وأمين سر املجلسمجلس اإلدا يوضح الجدول التالي أعضاء 
 مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس (:18الجدول رقم )

 * أعضاء مجلس اإلدارة

 املنصب  االسم
صفة  

 العضوية 

االستقاللية*

* ** 
 العمر  الجنسية 

   بعد الطرح األسهم اململوكة    قبل الطرح األسهم اململوكة 

 غير مباشرة مباشرة ***غير مباشرة مباشرة

 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد 

عبدهللا محمد  

 عبدهللا آل شريم 

رئيس مجلس 

 االدارة 
 - - 16.00% 320,000 - - %20.00 400,000 33 سعودي  غير مستقل  غير تنفيذي 

مشعل محمد  

 ناصر الكثيري 

نائب رئيس  

االدارة مجلس   
 - - %1.60 32,000 - - %2.00 40,000 37 سعودي  مستقل  غير تنفيذي 

سعود محمد  

 عبدهللا آل شريم 

عضو مجلس  

العضو  اإلدارة و 

 املنتدب

والرئيس 

 التنفيذي 

 - - 36.00% 720,000 - - %45.00 900,000 30 سعودي  غير مستقل  تنفيذي 
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أحمد ناصر أحمد  

 الصائغ 

عضو مجلس  

 االدارة 
 - - - - - - - - 45 سعودي  مستقل  تنفيذي غير 

 ** اإلدارة مجلس  سر أمين

مصطفى محمد  

 حسن علي 

أمين سر  

 املجلس 
 - - - - - - - - 37 مصري  - -

   الشركة: املصدر

م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك ملدة ثالث  24/12/2020ه )املوافق  05/1442/ 09* وافقت الجمعية التحولية املنعقدة في تاريخ  

 .( م2020/ 29/12 املوافق) ه 14/05/1442تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري والتي تم تقييدها بتاريخ سنوات 

 ملجلس اإلدارة. كأمين سر  مصطفى محمد حسن عليم( على تعيين السيد/ 03/01/2021ه )املوافق 1442/ 05/ 19** وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد في تاريخ 

 . هذه النشرةألعضاء مجلس اإلدارة كما بتاريخ  *** اليوجد أي ملكية غير مباشرة

مجلس اإلدارة في  الئحة حوكمة الشركات الصادرةعن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء * تم االستناد على ***

 كل من: 

 ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قر  ▪
ً
 ابة مع من يملك هذه النسبة.  أن يكون مالكا

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.  ▪

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة. ▪
ً
 أن يعمل أو كان يعمل موظفا

 

 مجلس اإلدارة   مسؤوليات 4.3.2
 املجلس على التالي:تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر 

  اإلدارة مجلس أعضاء 4.3.2.1

 لنظام الشركات والنظام األساس ي للشركة والئحة حوكمة الشركة الداخلية، يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة األعمال 
ً
اليومية للشركة. وبموجب الئحة حوكمة  وفقا

 الشركة الداخلية، ملجلس اإلدارة املسؤوليات اآلتية:

 اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:   •

 وضع االستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها. -

 يزانيات السنوية.تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها املالية وإقرار امل -

 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها. -

 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. -

 . املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها -

 اف العام عليها، ومن ذلك: وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشر  •

يشمل ذلك  وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح، وتعالج حاالت التعارض املحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهمين، و  -

 إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.

 أكد من سالمة األنظمة املالية املحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.الت -

 فافية. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن املخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بش -

 ات الرقابة الداخلية في الشركة. املراجعة السنوية لفاعلية إجراء -

 تحضير واملوافقة على مصفوفة الصالحيات التابعة للشركة. -

  وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما اليتعارض مع نظام الشركات والنظام األساس ي للشركة. •

 التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع  •

 وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص اآلتي: •

 آليات تعويض أصحاب املصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.  -

 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح. -

 آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهم. -

قية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب املصالح على قواعد السلوك املنهي للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع املعايير املهنية واألخال -

 أن يضع املجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

 واصحاب وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين -

 املصالح لآلخرين. 
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 رئيس مجلس اإلدارة :  4.3.2.2

املجلس في أداء وظائفه ككل عبر   تتلخص مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة في قيادة املجلس وتسهيل اإلسهامات واملبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس اإلدارة لضمان فاعلية

 ممارسة واجباته ومسؤولياته.

 لنظام الشركات ونظام الشركة  
ً
األساس ي، تكون لرئيس مجلس اإلدارة أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام سائر الجهات الحكومية، وبموجب الئحة حوكمة الشركات، تشمل وفقا

 املسؤوليات األساسية لرئيس مجلس اإلدارة ما يلي: 

 والصحيحة وغير املضللة. ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت املناسب على املعلومات الكاملة والواضحة  •

 التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت املناسب. •

 تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس ي. •

 ما يحقق مصلحة الشركة.تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وب •

 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع املساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. •

ستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع  تشجيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين وامل •

 نقد البناء.على ال

، والتشاور مع أعضاء  إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات •

 املجلس والعضو املنتدب عند إعداد جدول أعمال املجلس. 

 التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير  •

 . إبالب الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها  •

 ئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة واملجلس. تشمل املسؤوليات األخرى للرئيس كونه املتحدث الرسمي باسم املجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الر  

 ومن مهام الرئيس أيضا إدارة االجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيس ي في عالقة الشركة مع أي من أصحاب املصالح بالشركة.

 الرئيس التنفيذي  العضو املنتدب و  4.3.2.3

 رئيس تنفيذي يمثل املساهمين في  عضو منتدب و للشركة  
ً
متابعة األنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها لهيئات مجلس اإلدارة. وفقا

لل األساس ي،  الشركة  واللنظام  املنتدب  الدعضو  الشركة  وبموجب الئحة حوكمة  الحكومية،  الجهات  أمام مختلف  الشركة  لتمثيل  الصالحيات  أوسع  التنفيذي  تشمل رئيس  اخلية، 

 املسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي مايلي: 

 تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة املقرة من مجلس اإلدارة .  •

 تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها .  •

 تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية واقتراح تعديلها عند الحاجة.   •

 لح. ذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب املصاتنفي •

 تزويد مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة اختصاصاته.  •

منح للعاملين.   •
ُ
 اقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي ت

 س اإلدارة.دورية املالية وغير املالية بشأن التقدم املحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلإعداد التقارير ال •

 عن إدارة موادرها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.   •
ً
 إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضال

 املشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.   •

 ن مجلس اإلدارة.  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام بمستوى املخاطر املعتمد م •

 كة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤولية املوكلة الى املستويات التنظيمية املختلفة.  اقتراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشر  •

 اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال لإلدارة وطريقة تنفيذها.  •

 ارة تقارير دورية عن ممارساته لتلك الصالحيات.  اقتراح الصالحيات التي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلد •

 أمين سر املجلس  4.3.2.4

 الرئيسية ألمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:   يكون أمين سر مجلس إالدارة مسؤوال عن تنظيم اجتماعات املجلس، تتمثل أهم املهام

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها. •

رفع إلى  •
ُ
 مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها املجلس. حفظ التقارير التي ت
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أي من أعضاء مجلس  تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها  •

 اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول االجتماع. 

 تقيد أعضاء مجلس اإلدارة بإالجراءات التي أقرها املجلس.التحقق من  •

 تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية.  •

 عرض مسودات املحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.  •

 .تقديم العون واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة •
 .التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات املجلس واملعلومات والوثائق املتعلقة بالشركة •

 

 فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة 
 لعبدهللا محمد عبدهللا آل شريملسيرة الذاتية   (:19الجدول رقم )

 عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم

 سنة  33 العمر  

 سعودي  الجنسية

 غير مستقل  –غير تنفيذي  –رئيس مجلس اإلدارة  املنصب 

 م. 2008حاصل على درجة دبلوم إدارة من الكلية التقنية باململكة العربية السعودية عام  • املؤهالت العلمية

 العملية الخبرات 
استيراد  تعمل في مجال شركة مساهمة مقفلة في شركة لين الخير للتجارة ) والعضو املنتدب الرئيس التنفيذيشغل منصب ي •

 اآلنم وحتى 2012الفترة من عام  ( خاللوتسويق املنتجات الزراعية

عضويات مجلس  

 اإلدارة

استيراد تعمل في مجال )شركة مساهمة مقفلة  لين الخير للتجارةشركة يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في  •

   وحتى اآلن.م  2012منذ عام  (وتسويق املنتجات الزراعية

املواد الخام يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة املنصة الزراعية )شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تسويق  •

   م وحتى اآلن.2019الزراعية( منذ عام  للمنتجات

 الشركة  : املصدر

 السيرة الذاتية ملشعل محمد ناصر الكثيري (: 20الجدول رقم )

 الكثيري مشعل محمد ناصر 

 سنة   37 العمر  

 سعودي  الجنسية

 مستقل  –غير تنفيذي  - نائب رئيس مجلس اإلدارة املنصب 

 م. 2005حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم البحرية والعسكرية من كلية امللك فهد البحرية باململكة العربية السعودية عام  • املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية 

( املواد األساسيةتعمل في مجال شركة مساهمة عامة يشغل منصب العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة ) •

 م وحتى اآلن.2017منذ عام 

اليان للصناعة )شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنتاج وصنع وبيع  العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة يشغل منصب  •

 م وحتى اآلن. 2018الخرسانة الجاهزة واأللواح الثالثية الجاهزة( منذ عام 

تقديم الخدمات  تعمل في مجال  شركة ذات مسؤولية محدودة ) يشغل منصب املدير العام لشركة مساندة اإلمداد املحدودة •

 م وحتى اآلن.2018عام  منذ (طاع النقل لشركة الكثيري القابضةاللوجستية ومساندة ق

يشغل منصب املدير العام لشركة الباب للصناعة )شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص واحد تعمل في مجال أعمال  •

 م وحتى اآلن.  2021الديكور( منذ عام 

خالل الفترة من عام  املواد األساسية(تعمل في مجال شركة مساهمة عامة شغل منصب املدير العام لشركة الكثيري القابضة ) •

 م. 2017م وحتى عام 2014

عضويات مجلس  

 اإلدارة

املواد  تعمل في مجال شركة مساهمة عامة املنتدب لشركة الكثيري القابضة )والعضو   يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة •

 وحتى اآلن.  م 2017منذ عام  األساسية(

استيراد وتسويق تعمل في مجال )شركة مساهمة مقفلة  لين الخير للتجارةشركة يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في  •

 م وحتى اآلن.2019منذ عام  (املنتجات الزراعية

املواد الخام تجارة تعمل في مجال )شركة مساهمة مقفلة يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة املنصة الزراعية  •

 م وحتى اآلن.2020منذ عام  (الزراعية
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يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة اليان للصناعة )شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنتاج وصنع   •

 م وحتى اآلن.  2021وبيع الخرسانة الجاهزة واأللواح الثالثية الجاهزة( منذ عام 

 الشركة  : املصدر

 السيرة الذاتية لسعود محمد عبدهللا آل شريم(: 21الجدول رقم )

 سعود محمد عبدهللا آل شريم 

 سنة  31 العمر  

 سعودي  الجنسية

 غير مستقل  –تنفيذي  –عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي  املنصب 

 م. 2009درجة دبلوم معتمد من شركة السعودية للكهرباء باململكة العربية السعودية عام حاصل على  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية 

تعمل في مجال  )شركة مساهمة مقفلة في شركة تقدم العاملية لالتصاالت وتقنية املعلومات  الرئيس التنفيذييشغل منصب  •

 م وحتى اآلن. 2016وتقنية املعلومات( منذ عام  الخدمات األمنية اإللكترونية

( منذ  املطاعم واملقاهيفي مجال  شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل) الغذائية في شركة الغذاء املميز العاميشغل منصب املدير  •

 م وحتى اآلن.2017عام 

مؤسسة فردية تعمل في مجال التجارة شغل منصب املشرف العام على مؤسسة الحماية املتكاملة للتجارة واألنظمة األمنية ) •

 .  م2014عام م وحتى 2013عام  خالل الفترة منواألنظمة األمنية( 

تعمل في مجال قطع الغيار(  مؤسسة فردية شغل منصب املشرف العام على مؤسسة آل شريم لقطع غيار السيارات والشاحنات ) •

 م.  2014م وحتى عام 2010خالل الفترة من عام 

من   )شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الكهرباء( خالل الفترة في قسم الصيانة لشركة الكهرباء السعوديةشغل منصب مشرف  •

 م. 2014م وحتى عام 2009عام 

عضويات مجلس  

 اإلدارة

منذ عام  املواد األساسية(تعمل في مجال شركة مساهمة عامة يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة لشركة الكثيري القابضة ) •

 م وحتى اآلن.2017

استيراد وتسويق املنتجات تعمل في مجال )شركة مساهمة مقفلة  لين الخير للتجارةشركة يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في  •

  م وحتى اآلن.2019منذ عام  (الزراعية

 (تجارة املواد الخام الزراعيةتعمل في مجال )شركة مساهمة مقفلة يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة املنصة الزراعية  •

 وحتى اآلن.م 2019منذ عام 

 املواد األساسية(تعمل في مجال شركة مساهمة عامة )بشركة الكثيري القابضة  آتاملكافو  الترشيحات رئيس لجنةمنصب يشغل  •

 وحتى اآلن. م2014منذ عام 

منذ عام  املواد األساسية(تعمل في مجال شركة مساهمة عامة )عضو لجنة املراجعة بشركة الكثيري القابضة منصب يشغل  •

 وحتى اآلن  م 2014

 الشركة  : املصدر

 السيرة الذاتية ألحمد ناصر أحمد الصائغ(: 22الجدول رقم )

 أحمد ناصر أحمد الصائغ 

   سنة 45 العمر  

 سعودي  الجنسية

 مستقل  –غير تنفيذي  – عضو مجلس اإلدارة املنصب 

 م. 2009 امع باململكة العربية السعويدة من جامعة امللك عبدالعزيز عمالاأل  إدارةحاصل على درجة البكالوريوس في  • املؤهالت العلمية

 

 الخبرات العملية 

منذ   (املاليةتعمل في مجال الخدمات شركة مساهمة مقفلة  ) األهلي املاليةإداري املنطقة الوسطى في شركة  ديراملمنصب  يشغل •

 .حتى اآلنو  م2005عام 

 من عام( خالل الفترة املاليةتعمل في مجال الخدمات شركة مساهمة مقفلة ) ةمجموعة سامبا املاليبعمليات المدير شغل منصب  •

   م. 2005 عام م وحتى1998

عضويات مجلس  

 اإلدارة

استيراد وتسويق املنتجات  تعمل في مجال )شركة مساهمة مقفلة  للتجارة الخير لين شركة فيجلس إدارة م عضو منصب يشغل •

  م وحتى اآلن.2019منذ عام  (الزراعية

 الشركة : املصدر
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 السيرة الذاتية ملصطفى محمد حسن علي(: 23الجدول رقم )

 علي  حسن محمد مصطفى

 سنة   37   العمر

 مصري  الجنسية

 ملجلس اإلدارة امين السر  املنصب 

 م. 2005عام  بجمهورية مصر العربية حاصل على درجة ليسانس حقوق من جامعة عين شمس • املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية 

مرخص من الهيئة السعودية منهي مكتب ) منصب مستشار قانوني في مكتب حمد للمحاماة واالستشارات القانونية يشغل •

 م وحتى اآلن.2009عام  ذ( منللمحامين ومرخص من وزارة العدل لتقديم خدمات املحاماة واالستشارات القانونية

  منخالل الفترة (  االستثمار مجال في تعملشركة مساهمة مقفلة ) القابضة البيان مجموعة لشركة قانوني مستشار منصب شغل •

 . م 2020 عام وحتى م2016 عام

 عام منخالل الفترة  املواد األساسية(تعمل في مجال شركة مساهمة عامة لشركة الكثيري القابضة ) قانوني مستشار منصب شغل •

 . م 2018عام وحتى م 2017

خالل ( مجال املقاوالت والتجارة تعمل فيشركة ذات مسؤولية محدودة قانوني في شركة كنال املحدودة ) شغل منصب مستشار •

 .  م2009م وحتى 2008من عام الفترة 

 الشركة  : املصدر

 في أعمال منافسة االشتراك 4.3.3

 يوضح الجدول يوضح اشتراك بعض أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة:  
 الشركة :االشتراك في أعمال منافسة ألعمال (: 24الجدول رقم )

 عضو مجلس اإلدارة  الرقم
  مؤسسة الحماية املتكاملة للتجارة شركة تقدم العاملية لالتصاالت وتقنية املعلومات

 تنفيذي  مالك تنفيذي  مالك

 ال نعم  ال نعم  عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم  1

 املصدر: الشركة 

 التنفيذية اإلدارة  
 

 أعضاء اإلدارة التنفيذية(: 25الجدول رقم )

 الشركة  : املصدر
 

 ( أشهر من تاريخ إدراج أسهم الشركة في السوق املوازية.  6تخطط الشركة لتعيين مدير إدارة املراجعة الداخلية خالل فترة التتجاوز ستة ) *

 

 

 

 

 

تاريخ التعيين  العمر  الجنسية املنصب االسم  م  

  األسهم اململوكة

قبل  "مباشرة"

 الطرح 

  األسهم اململوكة

بعد   "مباشرة"

 الطرح 

 النسبة العدد النسبة العدد

 36.00% 720,000 45.00% 900,000 م 2016/ 01/05 31 سعودي  الرئيس التنفيذي  شريم  آل عبدهللا محمد سعود 1

 - - - - م 2019/03/19 45 مصري  مدير اإلدارة املالية  خطاب  عبداللطيف خطاب أحمد 2

 الحارثي  جبري  دالل عايض 3
الخدمات   إدارةمدير 

 املشتركة
 0.04% 800 0.05% 1,000 م 2018/07/04 33 سعودي 

 - - - - م 2020/10/06 60 سوري  العمليات  إدارةمدير  نعيم محمد محمود زلط  4

 - - - - - - - مدير إدارة املراجعة الداخلية  *شاغر 5
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 وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
 

 الذاتية لسعود محمد عبدهللا آل شريمالسيرة (: 26الجدول رقم )

 شريم  آل عبدهللا محمد سعود

 
ً
 وأمين سر املجلس  اإلدارة مجلس أعضاء 4.3 رقم القسم راجع فضال

   الشركة: املصدر

 خطاب عبداللطيف  السيرة الذاتية ألحمد خطاب(: 27الجدول رقم )

 خطاب  عبداللطيف أحمد خطاب

 سنة   45 العمر  

 مصري  الجنسية

 مدير اإلدارة املالية  املنصب 

 م. 1996حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة قسم املحاسبة من جامعة املنوفية بجمهورية مصر العربية عام  • املؤهالت العلمية

تعمل في مجال  )شركة مساهمة مقفلة شركة تقدم العاملية لالتصاالت وتقنية املعلومات يشغل منصب مدير اإلدارة املالية في  • الخبرات العملية 

 وحتى اآلن. م 2019وتقنية املعلومات( منذ عام  الخدمات األمنية اإللكترونية

االستثمار تعمل في مجال سعودية  محدودة ة) شركة ذات مسؤولي للتجارة الصقر الدوليةشغل منصب مدير مالي لشركة  •

 م.  2018وحتى عام  2017خالل الفترة من عام  العقاري(

  للحلويات(مجال تجاره الجملة والتجزئة في تعمل مؤسسة فردية سعودية (للتجارة شغل منصب مدير حسابات ملؤسسة كارمية  •

 م.2017وحتى عام   2015خالل الفترة من عام 

خالل الفترة  الخدمات العقارية(تعمل في مجال سعودية  ) شركة مساهمة مقفلة شركة بصمة العقاريةشغل منصب مدير مالي ل •

 م. 2014م وحتى عام  2011من عام 

خالل الفترة من ( املعلومات  تقنية تعمل في مجالمؤسسة فردية سعودية ( النظمشغل منصب رئيس حسابات ملؤسسة محيط   •

 م.  2011م وحتى عام 2006عام 

للمواد  تجارة الجملة والتجزئةتعمل في مجال مؤسسة فردية سعودية (شغل منصب محاسب في مركز الناصر للكهرباء  •

 م. 2006م وحتى عام 2001خالل الفترة من عام  الكهربائية(

وتعمل   محدودة ةالعربية )شركة مصرية ذات مسؤولي بجمهورية مصر شغل منصب محاسب في شركة العاملية لصناعة السيارات •

 م. 2001م وحتى عام 1997خالل الفترة من عام ( صناعه السيارات في مجال 

   الشركة: املصدر

 

 السيرة الذاتية لدالل عايض جبري الحارثي(: 28الجدول رقم )

 دالل عايض جبري الحارثي

 سنة  33 العمر  

 سعودية  الجنسية

 الخدمات املشتركة  إدارةمدير  املنصب 

 .م2017حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من جامعة امللك فيصل باململكة العربية السعودية عام  • املؤهالت العلمية

 م. 2012حاصلة على درجة الدبلوم من معهد اإلدارة العامة باململكة العربية السعودية  •

 م  2019من جامعة انسياد الفرنسية عام  2030برنامج قيادات نسائية  شهادة •

تعمل في مجال شركة مساهمة مقفلة )لشركة تقدم العامليه لالتصاالت وتقنية املعلومات الخدمات املشتركة إدارةتشغل مدير  • الخبرات العملية 

   م وحتى اآلن.2018عام  ذمن( وتقنية املعلومات الخدمات األمنية اإللكترونية

  (تشغيلالصيانة و التعمل في مجال شركة ذات مسؤولية محدودة شغلت منصب مساعد املوارد البشرية لشركة الخليجية األولى ) •

 م. 2016م وحتى عام 2015خالل الفترة من عام 

تعمل في مجال التجزئة والتجارة( خالل شركة ذات مسؤولية محدودة لشركة الشايع للتجارة ) بشريةشغلت منصب إداريه موارد  •

 م. 2015م وحتى عام 2013الفترة من عام 

م 2013شغلت منصب خدمة عمالء لبنك سامبا )شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات املصرفية( خالل الفترة من عام  •

 م. 2013وحتى عام 

ونية للتأمين )شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين( خالل الفترة من عام شغلت منصب مسؤول مطالبات لدى شركة التعا  •

 م. 2012م وحتى نهاية عام 2012

   الشركة: املصدر
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 السيرة الذاتية لنعيم محمد محمود زلط(: 29الجدول رقم )

 زلط  محمود  نعيم محمد

 سنة   60 العمر  

 سوري  الجنسية

   العمليات إدارةمدير  املنصب 

 . م 1985ام عبدولة فرنسا من جامعة باريس  حاسوب ةقسم أتمت الكهربائية ةالهندسفي  حاصل على درجة البكالوريوس • املؤهالت العلمية

 م. 1998عام  بجمهورية سوريا العربية من جامعة دمشق قسم اللغة الفرنسية -في االداب حاصل على درجة البكالوريوس •

تعمل في مجال شركة مساهمة مقفلة )شركة تقدم العامليه لالتصاالت وتقنية املعلوماتفي  العمليات إدارةيشغل منصب مدير  • الخبرات العملية 

 م وحتى اآلن.2020عام  ذمن( وتقنية املعلومات الخدمات األمنية اإللكترونية

تعمل في مجال شركة مساهمة مقفلة ) لمشاريعادارة مبيعات القطاع الخاص في شركة مجموعة ابانا لشغل منصب مدير  •

 . م2020م وحتى2016من عام  ( خالل الفترةمكائن عد وكشف العملة وانظمة البنوك واالتصاالت

تعمل في مجال وتعمل في مجال  شركة مساهمة مقفلة ) اريعفي شركة مجموعة ابانا للمش شغل منصب مدير ادارة االتصاالت •

 . م2016م وحتى 1997من عام ( خالل الفترةمكائن عد وكشف العملة وانظمة البنوك واالتصاالت

   الشركة: ملصدرا

 الشركةلجان  

تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في  تتمثل سياسة الشركة في  اإللزامية الواردة في نظام الشركات، و  م الشركة بكافة متطلبات الحوكمةتلتز 

   . ذلك من فصل ملسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح املساهمين

 لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها
ً
بفعالية باإلضافة إلى الوفاء باملتطلبات   مهامهامن تأدية  قامت الشركة بتشكيل لجنة املراجعة ولجنة املكافآت نظرا

   الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها للجان وصف  يلي وفيماالنظامية ذات العالقة 

 :لجنة لكل الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها الشركة للجان  وصف يلي وفيما

 لجنة املراجعة  4.5.1

على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها   م(12/01/2021)املوافق    ه  28/05/1442وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها املنعقد في تاريخ  

دورة    وحتى تاريخ نهايةم(  12/01/2021)املوافق    28/05/1442وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة األولى والتي بدأت من تاريخ  

 م.  29/12/2023 مجلس اإلدارة الحالي في

 املراجعة لجنة اختصاصات 4.5.1.1

ء مجلس  تختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضا

مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت  اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من  

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. 

 :املراجعة لجنة أعضاء  التالي الجدول  ويوضح
 

 أعضاء لجنة املراجعة (: 30الجدول رقم )

 الوظيفة  االسم 

 رئيس اللجنة  عبدالكريم البرغوثي ماهر نظام 

 عضو محمد علي محمد علي 

 عضو أحمد ناصر أحمد الصائغ 

 الشركة : املصدر
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 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة: 
 

 السيرة الذاتية ملاهر نظام عبدالكريم البرغوثي(: 31الجدول رقم )

 البرغوثي  عبدالكريم نظام ماهر

 سنة   44   العمر

 أردني  الجنسية

  عةرئيس لجنة املراج املنصب 

 املؤهالت العلمية

 املتحدة بالواليات املالي التخطيط مجال في واالدارية املالية للتخصصات الدولية االكاديمية من اجستيرامل درجة على حاصل •

 .   م2016 عاممريكية األ 

 املتحدة بالواليات اإلداريةحاصل على ماجستير من االكاديمية الدولية للتخصصات املالية واالدارية في مجال االستشارات  •

 .م2016عام  مريكيةاأل 

 . م2003باململكة األردنية الهاشمية عام  العربية االكاديمية جامعة من العامة املحاسبة في املاجستير درجة على حاصل  •

 .  م1999 عام باململكة األردنية الهاشمية االردنية الزيتونة جامعة من املحاسبة في البكالوريوس درجة على حاصل •

 الخبرات العملية 

 العام ذمن  (األنظمة األمنية التجارة مجال في تعمل فردية مؤسسة) املتكاملة الحماية مؤسسة في اإلداري  املدير منصب يشغل •

 . اآلن وحتى م  2017

كة أردنية ذات مسؤولية محدودة شر  ) باململكة األردنية الهاشمية املالية لالستشارات صروح شركة في العام املدير منصب يشغل •

 .اآلن وحتى م2016 عام ذمن(  والضريبية واالدارية املالية  االستشارات مجال في تعمل

( والتشغيل الصيانة مجال في تعمل مساهمة مقفلةأردنية )شركة  القابضة زهران ملجموعة املاليين املدراء كبير منصب شغل •

 .  م  2017 العام وحتى م  2016 العام منخالل الفترة 

  وتصنيع املقاوالت مجال في تعمل مساهمة مقفلةأردنية )شركة  اخوان الكايد شركات ملجموعة املاليين املدراء كبير منصب شغل •

 .  م2016 عام وحتى م2011 العام من ( خالل الفترةاالسمنتية املواد

( خالل االدوية  تصنيع مجال في تعمل)شركة أردنية ذات مسؤولية محدودة  الحكمة  ادوية ملجموعة املالي املدير منصب شغل •

   م.2011م وحتى عام 2007الفترة من العام 

 تصنيع مجال في تعمل)شركة أردنية ذات مسؤولية محدودة (  ناشونال دهانات)  الصايغ ملجموعة املالي املدير منصب شغل •

 .  م2007 عام وحتى م2006 العام من ( خالل الفترةالدهانات

 تصنيع مجال في)شركة أردنية ذات مسؤولية محدودة تعمل  ( فاين)  نقل مجموعة حسابات رئيس الى محاسب منصب شغل •

 .  م  2006 العام الى م  2000 العام من (والقرطاسية الصحي الورق

   الشركة: املصدر

 

 السيرة الذاتية لعلي محمد علي محمد(: 32الجدول رقم )

 محمد  علي محمد علي

 سنة   36   العمر

 مصري  الجنسية

 عضو لجنة املراجعة املنصب 

 املؤهالت العلمية

 م. 2009عام  العربية مصر بجمهوريةجامعة الزقازيق حاصل على درجة املاجستير في املحاسبة واملراجعة من  •

 م. 2006عام  العربية مصر بجمهوريةجامعة الزقازيق حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة واملراجعة من  •

 . م 2016عام  CMA املحاسب اإلداري املعتمدشهادة  علىحاصل  •

 الخبرات العملية 

يشغل منصب مدير اإلدارة املالية في شركة لين الخير للتجارة )شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الزراعة واالستيراد والتوريد   •

 م وحتى اآلن(.  2020الغذائي( منذ عام 

ة املواد مجال تجار  )شركة مساهمة مقفلة تعمل في للخدمات الغذائيةشغل منصب مدير إدارة تطوير االعمال في شركة العليان  •

  م.2020العام خالل الغذائية( 

والعقار والترفيه  مجال خدمات األطعمةتعمل في  شركة مساهمة مقفلة)  شغل منصب مدير مالي تجاري في شركة الرقيب القابضة •

 م. 2020م وحتى عام 2016خالل الفترة من عام  والضيافة واملقاوالت واإلعالنات(

تعمل في مجال  شركة مساهمة عامة التغليف )التخطيطية في الشركة السعودية للطباعة و شغل منصب مدير التكاليف واملوازنات  •

 م. 2016م وحتى عام 2012خالل الفترة من عام  (نشرالو للطباعة 
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تعمل  مصرية شركة مساهمة مقفلة )  بجمهورية مصر العربيةشغل منصب رئيس حسابات في الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة  •

 م. 2012م وحتى عام 2008املالبس الجاهزة( خالل الفترة من عام  في مجال 

 تعمل في مجال مصريةشركة مساهمة مقفلة ) بجمهورية مصر العربية  شغل منصب محاسب تكاليف في شركة النساجون الشرقيون  •

 م. 2008م وحتى عام 2006خالل الفترة من عام  السجادتصنيع 

   الشركة: املصدر

 

 السيرة الذاتية أحمد ناصر أحمد الصائغ(: 33الجدول رقم )

 أحمد ناصر أحمد الصائغ

 
ً
 وأمين سر املجلس  اإلدارة مجلس أعضاء 4.3 رقم القسم راجع فضال

 الشركة  : املصدر

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت  4.5.2

تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت، وتحديد مهامها وضوابط ( م03/01/2021 املوافق) ه19/05/1442قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

دارة الحالية  سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس اإل  3عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة األولى والتي بدأت من تاريخ قرار مجلس اإلدارة وملدة  

 (. م29/12/2023ه )املوافق16/06/1445بتاريخ 

 اختصاصات لجنة الترشيحات واملكافآت 4.5.2.1

 تختص لجنة الترشيحات واملكافآت بما يلي:

فيها إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر  •

 العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذه
ً
 ا. تمهيدا

 توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.  •

 ياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف.  املراجعة الدورية لس •

 للسياسة املعتمدة.  •
ً
 التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.   •

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت  التوصية مل •
ً
جلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

 إدانته بجريمة مخلة باألمانة.  

 إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.  •

 العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.  تحديد الوقت الذي يتعين على •

 املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.   •

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.   •

شكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة  التحقق ب  •

 أخرى.

 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين.  •

 يذيين.  وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنف •

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وإقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.  •

 

 ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت: 
 

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت(: 34الجدول رقم )

 الوظيفة  االسم 

 رئيس  محمد ناصر الكثيري مشعل 

 عضو عبدهللا محمد عبدهللا آل شريم 

 عضو مزنة عايض جبري الحارثي 

 املصدر: الشركة
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 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:
 

 السيرة الذاتية ملشعل محمد ناصر الكثيري (: 35الجدول رقم )

 محمد ناصر الكثيري مشعل 

 راجع القسم رقم 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس  4.3فضال

 املصدر: الشركة

 

 السيرة الذاتية لعبدهللا محمد عبدهللا آل شريم(: 36الجدول رقم )

 شريم آل عبدهللا محمد عبدهللا

 راجع القسم رقم 
ً
 اإلدارة وأمين سر املجلس أعضاء مجلس  4.3فضال

 املصدر: الشركة

 

 السيرة الذاتية ملزنة عايض جبري الحارثي(: 37الجدول رقم )

 الحارثي  جبري  عايض مزنة

 سنة  30 العمر  

 ة سعودي الجنسية

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت  املنصب 

 م 2017 عام االعمال إدارة في فيصل امللك  جامعة من البكالوريوس درجة على حاصل • املؤهالت العلمية

 

 

 الخبرات العملية 

املطاعم  في مجال  شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل) الغذائية  املميز الغذاء شركة في األعمال تطوير مديرة منصب تشغل •

 .اآلن وحتى م 2021 عام ذمن( واملقاهي 

( خدمات املوارد البشرية تقديم مجال في تعملشركة مساهمة مقفلة ) بلس والء شركة في التسويق  اخصائي كبير منصب تشغل  •

 .م 2021 وحتى م 2019 عام من الفترة خالل

 خالل( خدمات املوارد البشرية تقديم مجال في تعملشركة مساهمة مقفلة ) بلس والء شركة في التسويق  اخصائي منصب شغل  •

 . م2019 وحتى م2018 عام من الفترة

 املصدر: الشركة
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 سياسة توزيع األرباح  

 للمادة رقم )وفق
ً
  توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:النظام األساس ي للشركة،  ( من47ا

هذا التجنيب متى بلغ  لجمعية العامة العادية وقف  أن تقرر انظامي للشركة، ويجوز  اللتكوين االحتياطي    صافي األرباحمن  (  %10يجنب ) .أ

 ( من رأس املال املدفوع. %30) املذكور  االحتياطي

لغرض أو اغراض  يخصص  احتياطي اتفاقي  صافي األرباح لتكوين  ( من  %5للجمعية العامة العادية بناًء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ) .ب

 معينة.

و يكفـل توزيع أربـاح ثـابتـة قـدر أن تقرر تكوين احتيـاطيـات أخرى، وذلـك بـالقـدر الـذي يحقق مصـــــــــــــلحـة الشـــــــــــــركـة أللجمعيـة العـامـة العـاديـة   .ج

ن تقتطع من صـافي األرباح مبالغ إلنشـاء مؤسـسـات اجتماعية لعاملي الشـركة أو ملعاونة  أذكورة كذلك مكان على املسـاهمين، وللجمعية املاإل 

 من هذه املؤسسات.
ً
 مايكون قائما

 . املدفوع( من رأسمال الشركة %5التقل عن ) نسبةن الباقي بعد ذلك على املساهمين م يوزع . د

( %10)  من نظام الشركات يخصص بعد ماتقدم نسبة  (76)، واملادة  األساس ي للشركة  النظام  ( من21)  املادة مع مراعاة األحكام املقررة في   . ه

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون كحد أقص ى 
ً
 استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 ة من الجهات املختصة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية.  عيجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط املوضو  .و

 

 للمادة رقم )
ً
ــاســــــــ ي للشــــــــركة،  48كما أنه وفقا ــادر في هذا ( من النظام األســــــ  لقرار الجمعية العامة الصــــــ

ً
ــته في األرباح وفقا يســــــــتحق املســــــــاهم حصــــــ

املحدد يوم الشـــأن، ويبين القرار تاريخ االســـتحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح ملالكي األســـهم املســـجلين في ســـجالت املســـاهمين في نهاية ال

 لالستحقاق.

 

 من تاريخ  أسهم الطرحوتستحق  
ً
 هذا وعن السنوات املالية التي تليها. نشرة اإلصدارحصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا

 

والستة  م  2020سمبر  دي  31م والسنة املالية في  2019ديسمبر    31في السنة املالية في   لم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح خالل السنة املالية املنتهية 

، كما أن الشركة التضمن أنها ستقوم بتوزيع  هذه النشرة ، كما أنه لم يتم اإلعالن أو توزيع أرباح أخرى حتى تاريخ  م2021يونيو    30أشهر املنتهية في  

 أي أرباح في املستقبل.  
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 الطرح  متحصالت استخدام 

   منها  ســــــــيدفع  ســــــــعودي،  ريال  (44,000,000أربعة وأربعين مليون ) مبلغ  الطرح  متحصــــــــالت إلجمالي املتوقعة القيمة  تبلغ
ً
مليونان وأربعمائة    حوالي  تقريبا

 حساب فتح  ومصاريف واملحاسب القانوني، االكتتاب، ومدير املالي، املستشار  أتعاب تشمل  والتي  كمصاريف للطرح،  سعودي ريال ( 2,400,000)ألف 

 .بالطرح املتعلقة األخرى  والتكاليف واملصاريف والطباعة، التسويق وتكاليف األمانة،

ريال سعودي على املساهمين البائعين  (  41,600,000واحد وأربعين مليون وستمائة ألف )هذا و سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح واملقدرة بحوالي  

 
ً
 من صافي متحصالت الطرح. ، ولن تستلم الشركة أي مبلغ الطرحمن أسهم   حسب النسبة التي يمتلكها كال
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 اإلقرارات  

 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:  

صدر أعمال في انقطاع أي هناك  يكن لم -1
ُ
  أثر  قد يكون  أو يؤثر أن  يمكن امل

ً
  تأثيرا

ً
 ( 12) الـ خالل  املالي الوضع في ملحوظا

ً
من تاريخ   األخيرة  شهرا

 . هذه النشرة 

منح  لم -2
ُ
صدر  قبل  من  نقدي  غير   عوض  أي  أو  وساطة  أتعاب  أو  خصومات  أو  عموالت  أي  ت

ُ
  طلب   لتاريخ  مباشرة   السابقة  السنة  خالل  امل

 .سهم أي طرح أو بإصدار يتعلق فيما وطرح األسهم التسجيل

وطرح    التسجيل  طلب  تقديم  لتاريخ  مباشرة   السابقة  السنة  خالل  للُمصدر  والتجاري   املالي  الوضع  في  جوهري و   سلبي  تغير   أّي   هناك  يكن  لم -3

 .األسهم

  أي   من  مصلحة  أو   سهم  أّي   أقربائهم  من  ألّيٍ   أو  اإلدارة   مجلس  ألعضاء  ليس  ،هذه النشرة   من  (38 ،37  ،ي  ،ج)  الصفحات   في  ورد  ما  بخالف -4

صدر في نوع
ُ
 . امل

في   -5 ماورد  بخالف  قانونية  إجراءات  أو  دعاوي  ألي  خاضعة  ليست  القضائية (  2.1.32)رقم    الخطرالشركة  بالدعاوي  املتعلقة  )املخاطر 

 . )عوامل املخاطرة( 2من القسم رقم  ()املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 2.1والغرامات( من القسم الفرعي رقم 

( "عوامل املخاطرة" في هذه  2)  رقم  ر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة" في القسم ( "املخاط2.1.11باستثناء ماورد في الخطر رقم ) -6

النشرة ، ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة حصلت على موافقة الجمعية العامة ملساهمي الشركة على 

 .التجارية مع األطراف ذات العالقةجميع التعامالت 

بمزاولة بعض املساهمين الحاليين / أعضاء مجلس اإلدارة ألعمال منافسة ألعمال ( "املخاطر املتعلقة  2.1.12باستثناء ماورد في الخطر رقم ) -7

"  ( " االشتراك في أعمال منافسة4.3.3وبإستثناء ماورد في القسم الفرعي رقم )  ( "عوامل املخاطرة" في هذه النشرة ، 2)  رقم   " في القسم الشركة

( التنظيمي4من القسم رقم  امللكية والهيكل  في أعمال منافسة للشركة"،  ( "هيكل  . وأن الشركة  ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة 

محمد   والسيد/ سعود  عبدهللا محمد عبدهللا آل شريمرئيس مجلس اإلدارة السيد/  على اشتراك كل من   الجمعية العامةحصلت على موافقة  

 أعمال منافسة للشركة. في  عبدهللا آل شريم

 . هذه النشرة  في تضمينها يتم لم املالية األوراق تسجيل  طلب على تؤثر  أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه -8

 .أنشطتها ملمارسة املطلوبة األساسية واملوافقات التراخيص جميع على حاصلة الشركة أن  -9

 في السوق املوازية.   هاأسهم لتسجيل وإدراج الالزمة املوافقات جميع على حصلت  قد الشركة أن -10

 على   تؤثر  أن  املمكن  من  أخرى   جوهرية  مخاطر  بأي  علم  على  ليسوا  اإلدارة   مجلس  أعضاء  فإن  املخاطرة،  عوامل  قسم  في  ورد  ما  باستثناء  -11

 .الشركة أسهم في االستثمار في املحتملين املستثمرين قرار

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألي اإلدارة  مجلس أعضاء يخضع ال  -12
ً
 .املالي وضعها في  أو الشركة أعمال في جوهريا

 .لهما تمنح مكافآت على التصويت حق التنفيذي  الرئيس أو اإلدارة  مجلس أعضاء أحد تعطي صالحية أي توجد ال  -13

 .املصدر من  االقتراض حق التنفيذيين كبار أو اإلدارة  مجلس  ألعضاء تجيز  صالحية أي توجد ال  -14

  مجلس   سر  أمين  أو  بالشركة  التنفيذية  اإلدارة   أعضاء  من  أيا  أو  الشركة  إدارة   مجلس  أعضاء  من  عضو  أي  إفالس  عن  اإلعالن  يتم  لم  أنه  -15

 . إفالس إجراءات ألي يخضعوا ولم اإلدارة 

 .هذه النشرة كما بتاريخ  الشركاتأن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام  -16

 . هيئة الزكاة والضريبة والجماركال يوجد لدى الشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل  -17

 أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص واملوافقات األساسية املطلوبة ملمارسة أنشطتها.  -18

باستثناء ما ورد في قسم عوامل املخاطرة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من املمكن أن تؤثر على   -19

 قرار املستثمرين املحتملين في االستثمار في أسهم الشركة.

 م.  24/06/2020بتاريخ  مع الشركة السعودية للتمويلأن الشركة ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية املرابحة املوقعة  -20

 ( أشهر من تاريخ إدراج أسهم الشركة في السوق املوازية.  6أن الشركة ملتزمة بتعيين مدير إدارة املراجعة الداخلية خالل فترة التتجاوز ستة )   -21
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 مصاريف الطرح 

( ريال سعودي،  2,400,000)مليونان وأربعمائة ألف سوف يتحمل املساهمون البائعون جميع التكاليف املتعلقة بالطرح، والتي يتوقعلها أن تبلغ حوالي 

 .ريال سعودي (44,000,000أربعة وأربعين مليون )حيث سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة 

، وتكاليف التسويق والطباعة، واملصاريف األخرى املتعلقة  واملحاسب القانوني أتعاب املستشار املالي ومدير االكتتاب، وتشمل مصاريف الطرح

 .بالطرح

ــيتم خصــــــــمها بالكامل من إجمالي متحصــــــــالت االكتتاب، وســــــــيقوم  والجدير بالذكر أن الشــــــــركة لن تتحمل أي من املصــــــــاريف املتعلقة بالطرح وإنما ســــــ

   ئعون بسـداد كافة مصـاريف الطرح التي تحملتها الشـركة عنهم بمجرد اإلنتهاء من عملية الطرحاملسـاهمون البا
ً
من أسـهم   حسـب النسـبة التي يمتلكها  كال

 .الطرح
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 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه  

 ملتطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املسـتمرة الصـادرة عن هيئة تقدمت الشـركة بطلب لهيئة السـوق املالية لتسـجيل وطرح  
ً
األسـهم في السـوق املوازية وفقا

ميع املوافقات الرســـــــــمية الســـــــــوق املالية. وقد تمت املوافقة على نشـــــــــرة اإلصـــــــــدار هذه وتم تقديم كافة املســـــــــتندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة، كما تم الحصـــــــــول على ج

 .ةة لعملية طرح األسهم في السوق املوازيالالزم

نموذج طلب االكتتاب    يجب على جميع املستثمرين املؤهلين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن التوقيع على

 رح املذكورة.وتسليمه إلى مدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بالقبول على شروط وأحكام الط 

 االكتتاب   
من رأس مال الشركة، سيتم   (%20.00)الواحد، تمثل  ( رياالت سعودية للسهم  10( سهم عادي ذات قيمة اسمية قدرها )400,000)  أربعمائة ألفسوف يتم طرح  

ريال سعودي، ويقتصر  (  44,000,000عة وأربعين مليون )أرب ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها    (110مائة وعشرة )طرحها لالكتتاب في السوق املوازية بسعر  

 الطرح على فئات املستثمرين املؤهلين، وهم كما يلي:

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. .1

القرارات  عمالء مؤســـســـة ســـوق مالية مرخص لها في ممارســـة أعمال اإلدارة شـــريطة أن تكون مؤســـســـة الســـوق املالية قد ُعّينت بشـــروط تمكنه من اتخاذ   .2

 الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

 اإليداع. حكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز  .3

 الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. .4

 الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .5

 صناديق االستثمار.  .6

باالســـتثمار في الســـوق املوازية والذين يســـتوفون املتطلبات املنصـــوص عليها في الدليل االســـترشـــادي الســـتثمار األجانب  األجانب غير املقيمين املســـموح لهم   .7

 غير املقيمين في السوق املوازية.

 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.  .8

 اع. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليد  .9

 :أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية .10

سنة    أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع (أ

 املاضيةخالل االثني عش
ً
  .رة شهرا

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. (ب

 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.  (ج

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة (د
ً
 .أن يكون حاصال

 على شهادة مهنية م (ه
ً
 من جهة معترف بها دولًيا.  تخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدةأن يكون حاصال

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11

 التقدم بطلب االكتتاب   طريقة 
بئة طلب االكتتاب  تب تعســوف يتم توفير نماذج طلبات االكتتاب للمكتتبين خالل فترة الطرح لدى كل من املســتشــار املالي ومدير االكتتاب والشــركة. ويجب على املكت

 لتعليمات االكتتاب املوضـــــــحة في نموذج االكتتاب وفي هذه النشـــــــرة. وينبغي على املكتتب املوافقة على كافة الشـــــــروط واالحكام وأن يســـــــ
ً
تكمل كافة األقســـــــام ذات  وفقا

، في حالة عد
ً
 او كليا

ً
ـــــــــــركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئيا ـــــــــــلة في نموذج االكتتاب. تحتفظ الشـ ـــــــــــروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع  الصـ ـــــــــــتيفاء أي من شـ م اسـ

 بــه بعــد تقــديمــه، حيــث يمثــل نموذج طلــب االكتتــاب بمجرد تقــديمــه  ســـــــــــــحيالت على نموذج طلــب االكتتــاب أو  التعليمــات الالزمــة. ال يجوز إدخــال أي تعــد
ً
   اتفــاقــا

ً
 ملزمــا

  
ً
 بين الشركة واملكتتب.قانونيا

 يمتلك املساهمون البائعون  
ً
من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح، ويمكن للمستثمرين الحصول   (%80.00)أس مال الشركة، وسوف يمتلكون لـــ من ر   (%100) حاليا

 أدناه:على نسخة إلكترونية من نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب من املستشار املالي ومدير االكتتاب من خالل معلومات االتصال املوضحة  
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 وشروطه  الطرح فترة 
ه )املوافق  12/05/1443  الخميسيوم وحتى م(  12/12/2021ه )املوافق  08/05/1443  األحد  يوم ســـــــيبدأ مدير االكتتاب باســـــــتالم نماذج طلبات االكتتاب ابتداًء من 

عنـد توقيع وتقـديم نموذج طلـب االكتتـاب ســـــــــــــيقوم مـدير االكتتـاب بمراجعـة الطلـب ومراجعـة املســـــــــــــتنـدات املطلوبـة، وفي حـال اكتمـال الطلـب يقوم .  م(16/12/2021

ن نموذج طلب فيه، فإبختم النموذج وتزويد املســتثمر بصــورة من نموذج االكتتاب املســتوفي، وفي حالة عدم اكتمال طلب االكتتاب أو عدم صــحة املعلومات املقدمة  

 .
ً
 االكتتاب يعتبر الغيا

 

عدد األســــهم التي  يجب على املســــتثمر أن يوضــــح في نموذج طلب االكتتاب عدد األســــهم التي يرغب االكتتاب بها، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصــــل ضــــرب  

 ســعودي  (110مائة وعشــرة )يرغب االكتتاب بها في ســعر الطرح البالغ  
ً
، بينما الحد األقصــ ى لالكتتاب  أســهم (10عشــرة )حد. الحد األدنى لالكتتاب هو للســهم الوا  رياال

 لكل مكتتب.  ( سهم99,990)  تسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعينهو 

 

الصــــــــــورة وإعادة األصــــــــــل  يجب تقديم نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مع إرفاق املســــــــــتندات التالية )حســــــــــبما ينطبق الحال(، على أن تتم مطابقة األصــــــــــل مع 

 للمكتتب أو للوكيل:

 أصل وصورة بطاقة األحوال املدنية )للمكتتب الفرد(.  .1

 من الوكيل بالنيابة عن املكتتب(. .2
ً
 أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون طلب االكتتاب مقدما

 صورة السجل التجاري وصورة من تفويض التوقيع )إذا كان املكتتب شركة(. .3

في حال كان املكتتب صــندوق اســتثماري أو شــركة مرخصــة   من الســجل التجاري وصــورة هوية املفوض بالتوقيع وصــورة تراخيص هيئة الســوق املالية(صــورة  .4

 من هيئة السوق املالية، ويضاف صورة من االتفاقية بين املكتتب والشركة املرخصة في حال املحافظ أو اتفاقيات االستثمار بالنيابة(.

 دات أخرى يتم طلبها أو االطالع عليها.أي مستن  .5

 أ
ً
 إذا لم يســـتوف  يجب أن تســـدد كامل قيمة األســـهم املكتتب بها بإجراء حوالة مباشـــرة إلى حســـاب األمانة، ويحق للشـــركة أن ترفض نموذج طلب االكتتاب كليا

ً
و جزئيا

 هذه األسهم عن األسهم التي طلب االكتتاب بها.الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل املكتتب عدد األسهم املخصصة له ما لم تزد 

 الفائض  ورد  بالتخصيص اإلشعار  
، ويجب على كل مكتتب تحويل املبالغ املكتتب بها في  تقدم العاملية لالتصــاالت وتقنية املعلوماتســيقوم مدير االكتتاب بفتح حســاب أمانة يســمى: الطرح األولي لشــركة  

 سيتم توضيحه في نموذج طلب االكتتاب.حساب األمانة املذكور والذي  

 )دات عن طريق البريديجب على املكتتبين أن يقدموا إلى مدير االكتتاب، باليد أو بالبريد اإللكتروني أو الفاكس( مع االلتزام بتسليم النسخ األصلية للمستن

ــــــــــــاء من   ــــــــــــاعـة الرابعـة مسـ ــــــــــــاه السـ ــــــــــــليمـه في موعـٍد أقصـ  على أن يتم تسـ
ً
ــــــــــــهم الطرح جميع طلـب االكتتـاب موقعـا تـاريخ يوم اإلقفـال. يجـب أن يرفق بطلـب االكتتـاب في أسـ

غبته في االكتتاب في األسـهم  املسـتندات املؤيدة املطلوبة حسـب التعليمات. وبإكمال طلب االكتتاب، يقر كل مكتتب بأنه اسـتلم هذه النشـرة وقرأها، وبنا ء عليه يقر بر 

 املطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

 .االكتتابسيكون االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب و تحويل األموال إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج 

http://www.falcom.com.sa/
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 ملا يقترحه املسـتشـار املالي بالتشـاور مع املصـدر ، وسـوف يتم اإلعالن عن عملية الت
ً
خصـيص النهائي ألسـهم الطرح في  وسـيتم تخصـيص األسـهم املطروحة لالكتتاب وفقا

ــــــــــيكون رد الفائض خالل  ،  م(21/12/2021ه )املوافق  17/05/1443  الثالثاءيوم  موعد أقصـــــــــــاه   عمل من تاريخ التخصـــــــــــيص، ولن تكون هناك أي عموالت أو   يوميوسـ

 استقطاعات من الجهة املستلمة ملتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو الشركة.

 .جدتلهم، إن و   وسوف يقوم املستشار املالي بإرسال إشعارات للمكتتبين توضح العدد النهائي لألسهم املخصصة لكل منهم واملبالغ الفائضة التي سيتم ردها

 وملزيد من املعلومات يتعين على املكتتبين االتصال باملستشار املالي أو مدير االكتتاب.

 أحكام متفرقة 
ــ .1 ـــــــــــ ــــــــــــروط واألحكــام والتعهــدات ذات العالقــة ملزمــة وملنفعــة أطراف االكتتــاب وخلفــائهم واملتنــازل لهم ومنفــذي الوصـ ايــا ومــديري  يكون طلــب االكتتــاب وكــافــة الشـ

كتتاب دون  والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصــــــــالح أو التزامات ناشــــــــئة عنه أو تفويض أي منها من ِقبل األطراف في االالتركات  

 الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر .

 لها.تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود   .2
ً
 املترتبة عليها ألنظمة اململكة وتفسر وتنفذ طبقا

 سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق املالية عليها. .3

دار تكميلية إلى الهيئة  ( التاســعة والســبعون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املســتمرة، تلتزم الشــركة بتقديم نشــرة إصــ79مع مراعاة متطلبات املادة ) .4

 في أي وقت بعد تاريخ نشرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين ما يلي:

 وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار. ( أ

 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. ( ب

تتاب في أسهم الطرح قبل نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعّدل طلب اكتتابه في تلك األسهم قبل انتهاء  كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اك

 للفقرة )د( من املادة )
ً
 ( التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.79فترة الطرح، وذلك وفقا

 طرح ال تعليق  فيها يجوز   التي والظروف األوقات 

 التداول أو إلغاء اإلدراج  تعليق 9.5.1

، وذلك في أي من الحاالت اآلتية: (أ
ً
 يجوز للهيئة تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسبا

 للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.  -1
ً
 إذا رأت ضرورة ذلك حماية

 في االلتزام بنظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. -2
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
 إذا أخفقت الشركة إخفاقا

صدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة لل -3
ُ
 هيئة في مواعيدها.إذا لم يسدد امل

 إذا رأت أن املصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقة املالية في السوق. -4

ــــــــــدر عن معلومات كافية تتعلق بالكيان   -5 صـ
ُ
ــــــــــفقة املقترحة. وفي حال أعلن امل ــــــــــأن الصـ ــــــــــ ي ال يتضـــــــــــمن معلومات كافية بشـ ــــــــــتحواذ عكسـ عند اإلعالن عن اسـ

  هدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن املصـــــدر، بأنه ســـــتتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصـــــفقة املقترحة لالســـــتحواذ العكســـــ ي، فللهيئة املســـــت

 اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه املرحلة.

 لذلك.عند تسرب معلومات عن الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي، ويتعذر على املصدر تقييم وضعه ا -6
ً
 ملالي بدقة ويتعذر عليه إبالب السوق وفقا

 متطلبات الســــــيولة املحددة في الفقرة )ب( من املادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مضــــــ ي املدة املحددة في ال -7
َ
ســــــتوف

ُ
( 1فقرة الفرعية )إذا لم ت

 من الفقرة )د( من املادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.

 % فأكثر من رأس ماله لدى املحكمة بموجب نظام اإلفالس.50طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر الذي بلغت خسائره املتراكمة  عند قيد -8

 عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى املحكمة بموحب نظام اإلفالس. -9

 نهاء إجراء إعادة التنظيم املالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.عند صدور حكم املحكمة النهائي بإ -10

 عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس. -11

 أ( املذكورة أعاله لالعتبارات اآلتية:يخضع رفع تعليق التداول املفروض بموجب الفقرة ) (ب

 للمستثمرين. -1
ً
 معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية

 أن رفع التعليق من املرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. -2

صدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. -3
ُ
 التزام امل

 عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة عند صدور حكم  -4
ً
  املحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

 ( من الفقرة )أ( أعاله.8املختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )

 عن مزاولة نشـــاطاته عند صـــدور حكم املحكمة النهائي برفض افتتاح  -5
ً
إجراء التصـــفية أو إجراء التصـــفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

 ( من الفقرة )أ( أعاله.9من قبل الجهة املختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )
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صدر في أي من الحاالت ا  (ج
ُ
 آلتية:تعلق السوق تداول األوراق املالية امل

وائح التنفيذية ذات العالقة -1
ّ
صدر باملواعيد املحددة لإلفصاح عن معلوماته املالية الدورية وفق الل

ُ
 .عند عدم التزام امل

 عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم املالية للُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي. -2

صــــــــــدر  إذا لم تســــــــــتوف متطلبات الســــــــــيولة املحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضــــــــــ ي املهلة التي تحددها الســــــــــوق املالية للمُ  -3

 لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.  

 التداول التاليين لصدور القرار.عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي  -4

( من الفقرة )ج( أعاله، بعد مض ي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي 3( و)2( و)1ترفع السوق التعليق املشار إليه في الفقرات الفرعية ) (د

 سات تداول تلي انتفاء التعليق.حالة إتاحة تداول أسهم املصدر خارج املنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جل

الت الواردة في يجوز للســوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من املرجح حدوث أٍي من الحا  (ه

 الفقرة )أ( أعاله.

صدر الذي ُعلق تداول أوراقة املالية االستمرار في االلتزام (و
ُ
 بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. يجب على امل

( أشـــــهر من دون أن تتخذ الشـــــركة إجراءاٍت مناســـــبة لتصـــــحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق املالية 6إذا اســـــتمر تعليق تداول األســـــهم مدة ) (ز

 للمصدر.

رغب املصــــدر في إعادة إدراج أســــهمه، فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أســــهمه   عند إكمال الشــــركة لعملية اســــتحواذ عكســــ ي، يلغى إدراج أســــهم الشــــركة. وإذا (ح

 لقواعد اإلدراج واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.
ً
 وفقا

 الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.ال تخّل هذه املادة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر   (ط

 اإللغاء االختياري لإلدراج  9.5.2

  (أ
ُ
ــبقة من الهيئة. وللحصـــول على موافقة الهيئة، يجب على امل ــدر أدرجت أوراقه املالية في الســـوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسـ ــدر تقديم طلب ال يجوز ملصـ صـ

 للسوق املالية بذلك، وأن يشمل الطلب املعلومات اآلتية:  شعار متزامناإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إ

 األسباب املحددة لطلب اإللغاء. -1

 نسخة من اإلفصاح املشار إليه في الفقرة )د( أدناه. -2

و أي إجراء آخر يتخذه  نســـــخة من املســـــتندات ذات العالقة ونســـــخة من كل وثيقة مرســـــلة إلى املســـــاهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية اســـــتحواذ أ -3

صدر.
ُ
 امل

 أسماء ومعلومات االتصال الخاصة باملستشار املالي واملستشار القانوني املعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة. -4

 قبول طلب اإللغاء أو رفضه. -بناًء على تقديرها  -يجوز للهيئة  (ب

 ادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير الع (ج

صـدر أن يفصـح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضـمن اإلفصـاح على  (د
ُ
صـدر ، يجب على امل

ُ
األقل سـبب عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب امل

صدر.
ُ
 اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات امل

 التعليق املؤقت 9.5.3

ــــــــــــدر أن يطلـب من (ب ــــــــــــاح عنـه من دون تـأخير بموجـب نظـام   يجوز للُمصـ  عنـد وقوع حـدث خالل فترة التـداول يجـب اإلفصـ
ً
ــــــــــــوق تعليق تـداول أوراقـه املـاليـة مؤقتـا السـ

صــدر تأمين ســريته حتى نهاية فترة التداول، وت
ُ
قوم الســوق بتعليق تداول األوراق املالية لذلك  الســوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد الســوق وال يســتطيع امل

صدر
ُ
 فور تلقيها للطلب. امل

صـــــــــدر أن يفصـــــــــح للجمهور في   (ج
ُ
صـــــــــدر، يجب على امل

ُ
 بناًء على طلب امل

ً
عن ســـــــــبب التعليق واملدة املتوقعة له وطبيعة   -أقرب وقت ممكن   -عند تعليق التداول مؤقتا

 
ُ
 صدر.الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات امل

ــــــــــــد (د صـ
ُ
ــــــــــــاطـات امل ــــــــــــدر عنـدمـا يكون لـديهـا معلومـات أو تكون هنـاك ظروف قـد تؤثر في نشـ صـ

ُ
 من دون طلـب من امل

ً
ر وترى أن تلـك  يجوز للهيئـة أّن تعلق التـداول مؤقتـا

ؤقت للتداول االســــــتمرار في االلتزام  عندما تخضــــــع أوراقه املالية للتعليق امل الظروف ربما تؤثر في نشــــــاط الســــــوق أو تخّل بحماية املســــــتثمرين. ويجب على املصــــــدر

 بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

صـد (ه
ُ
ر، ومن املحتمل أن تؤثر  للسـوق أن تقترح على الهيئة ممارسـة صـالحيتها وفق الفقرة )ج( املذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشـاطات امل

 حماية املستثمرين.في نشاط السوق أو في 

 الية خالف ذلك.يرفع التعليق املؤقت للتداول عند انتهاء املدة املحددة في اإلفصاح املشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق امل (و

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 9.5.4
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صــدر في إعادة إدراج أســهمه بعد إلغ
ُ
 لقواعد اإلدراج واســتيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصــوص عليها في  إذا رغب امل

ً
ائها فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أســهمه وفقا

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وقواعد اإلدراج.

افقات  القرارات   بموجبها  األسهم  ستطرح  التي واملو
 ستدرج أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:تتمثل القرارات واملوافقات التي 

افقة 9.6.1  الجمعية العامة على طرح األسهم لالكتتاب في السوق املوازية  مو

الشـــــــــــــركة في   أســـــــــــــهممن    %(20.00) نســـــــــــــبة ( ســـــــــــــهم تمثل400,000على بطرح عدد )  العادية  م( وافقت الجمعية العامة12/09/2021ه )املوافق  05/02/1443بتاريخ 

 السوق املوازية وذلك بعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة.

افقة 9.6.2  املالية السوق  هيئة مو

ه  28/03/1443 األربعاءسمي يوم  تم الحصول على موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقعها الر 

 م(.03/11/2021  )املوافق

افقة 9.6.3  اإلدراج  على" السعودية تداول " مجموعة تداول السعودية مو

م(، وهذه املوافقة مشــــــروطة 20/10/2021ه )املوافق  14/03/1443" على اإلدراج بتاريخ الســــــعودية  "تداول   مجموعة تداول الســــــعوديةتم الحصــــــول على موافقة من  

 املالية.بالحصول على موافقة هيئة السوق 

 معينة أسهم في  التصرف ملنع قائمة ترتيبات  أي  عن إفادة 
% أو أكثر من أسهم الشركة في صفحة )ز( التصرف  5يحظر على كبار املساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة )الرجاء مراجعة "املساهم الرئيس ي الذي يملك  

بخالف فترة الحظر املفروضـــة   شـــهًرا من تاريخ تســـجيل وإدراج أســـهم الشـــركة في الســـوق املوازية )فترة الحظر(.( اثني عشـــر 12فيما يملكونه من أســـهم قبل مضـــ ي فترة )

 من الهيئة على املساهمين الكبار، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب  

 املكتتبين  إقرارات 
 االكتتاب وتقديمه، فإن املكتتب:بتعبئة نموذج طلب 

 يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم املذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه. -

 يقر بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. -

الشـــــــروط الواردة في نشـــــــرة اإلصـــــــدار هذه ونموذج طلب االكتتاب، ويكتتب في  يوافق على النظام األســـــــاســـــــ ي للشـــــــركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح و  -

 األسهم بناًء على ذلك.

ة أو يؤكد عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم من جراء احتواء نشرة اإلصدار هذه على معلومات جوهرية غير صحيح -

 ة تؤثر بشكل مباشر على قبول املكتتب باالكتتاب في حال تمت إضافتها في النشرة.غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهري

في رفض أي  يقر بأنه لم يسـبق له وألي فرد من عائلته املشـمولين في نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب في أسـهم الشـركة، وأن للشـركة الحق  -

 من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.

لغ الذي اكتتب به كحد أقصـــ ى( بموجب طلب االكتتاب كما يقبل بكافة شـــروط وتعليمات االكتتاب  بيقبل عدد أســـهم الطرح املخصـــصـــة له )في حدود امل -

 الواردة في طلب االكتتاب وفي هذه النشرة.

 يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه ملدير االكتتاب.  -

 األسهم وترتيبات التعامل  سجل 
 األسهم.  تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها واملبالغ املدفوعة من هذه

 ( السعودية )تداول  مجموعة تداول السعوديةنبذة عن  
ــــــــــــيس نظـام تـداول في عـام  ــــــــــــهم اإللكتروني في اململكـة عـام م كنظـام بـديـل  2001تم تـأسـ م. تتم عمليـة  1990لنظـام معلومـات األوراق املـاليـة اإللكتروني، وبـدأ تـداول األسـ

ــبوع من يو  ــويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسـ ــفقة وانتهاًء بتسـ م األحد حتى يوم الخميس على التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصـ

 وحتى الســــــاعة   10ترة واحدة من الســــــاعة ف
ً
، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيســــــمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الســــــاعة   3صــــــباحا

ً
عصــــــرا

 وحتى الساعة  9:30
ً
. 10صباحا

ً
 صباحا

 وهي األوامر املشـــــتملة ويتم تنفيذ الصـــــفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم اســـــتقبال وتحديد أولوي
ً
 للســـــعر. وبشـــــكل عام تنفذ أوامر الســـــوق أوال

ً
ة األوامر وفقا

 لتوقيت اإلدخال.
ً
 على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا

ـــــــــــــامـل من املعلومـات من خالل قنوات ــــــــــــكـل فوري ملزودي    يقوم نظـام تـداول بتوزيع نطـاق شـ ــــــــــــوق بشـ مختلفـة أبرزهـا موقع تـداول على اإلنترنـت، ويتم توفير بيـانـات السـ

 خالل يومي عمل حسب )
ً
 (.T+2املعلومات املعروفين مثل "رويترز". وتتم تسوية الصفقات آليا

داول". ويتولى نظام تداول مســــــــؤولية مراقبة الســــــــوق، بهدف  وينبغي على الشــــــــركة اإلفصــــــــاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالنســــــــبة للمســــــــتثمرين عبر نظام "ت

 .ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق 

 تداول األسهم في السوق املوازية   
م الشركة في إلدراج أسه  مجموعة تداول السعوديةتم تقديم طلب لدى هيئة السوق املالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق املوازية، كما تم تقديم طلب إلى  

 السوق املوازية. 

تاريخ تداول األسهم في   يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم وبعد استيفاء جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وستعلن تداول 

 ل فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق املالية.حينه، وتعتبر التواريخ واألوقات املذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدال

ة، وإدراج أســــهمها في  وال يمكن التداول في األســــهم املطروحة إال بعد اعتماد تخصــــيص األســــهم في حســــابات املســــاهمين في تداول، وتســــجيل الشــــركة في القائمة الرســــمي

 قبل الت
ً
 تاما

ً
داول الرســــــمي، ويتحمل املســــــتثمرون الذين يتعاملون في تلك األنشــــــطة املحظورة من التداول املســــــؤولية الكاملة  تداول، ويحظر التداول في األســــــهم حظرا

 عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.

 راجع القسم )
ً
 ت واملصطلحات"(. ( "التعريفا1يقتصر تداول األسهم املدرجة في السوق املوازية على املستثمرين املؤهلين )فضال
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 إجراءات عدم اكتمال الطرح 

 راجع "التواريخ املهمـة وإجراءات الط
ً
ــــــــــــال ــــــــــــدار هـذه )فضـ ــــــــــــرة اإلصـ رح" في صـــــــــــــفحـة )ط( من هـذه  إذا لم يكتمـل الطرح في التـاريخ املحـدد النتهـاء عمليـة الطرح املبين في نشـ

 بعدم اكتمال الطرح ومن ثم ســيقوم بإشــعار املكتتبين، وبالتنســيق مع ( عشــرة أيام انتهاء فترة  10النشــرة(، ســيقوم املســتشــار املالي خالل )
ً
الطرح بإشــعار الهيئة كتابيا

 مدير االكتتاب ستتم إعادة املبالغ التي تم جمعها من املكتتبين )إن وجدت( من دون خصم أي عموالت أو رسوم.
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 للمعاينة  املتاحة املستندات 

 إلى الســــــــاعة  9ســــــــتكون املســــــــتندات التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئيس للشــــــــركة خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الســــــــاعة 
ً
 4صــــــــباحا

ن خالل البريد مســـاًء، أو من خالل غرفة بيانات افتراضـــية ســـيتيحها املســـتشـــار املالي "شـــركة فالكم للخدمات املالية" للمســـتثمرين املؤهلين عند طلبهم م

ه 12/05/1443م( وحتى تاريخ 07/12/2021ه )املوافق 03/05/1443ابتداًء من تاريخ (، وذلك Info@falcom.com.sa)اإللكتروني للمســـــــــتشـــــــــار املالي: 

 (: نهاية فترة الطرح ( أيام قبل7)على أال تقل تلك الفترة عن )  م(16/12/2021)املوافق 

 .للشركة وعقد التأسيس األساس ي النظام ▪

 التجاري للشركة.  السجل ▪

 موافقة هيئة السوق املالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق املوازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق املالية. ▪

 ( على اإلدراج.  السعودية السعودية )تداول  مجموعة تداول موافقة  ▪

املنعقد    توصية ▪ الشركة  إدارة  )املوافق  01/02/1443بتاريخ  مجلس  العامة  م(08/09/2021ه  والطرح    العادية  للجمعية  التسجيل  على 

 ألسهم الشركة في السوق املوازية.  

ألسهم الشركة في السوق   على التسجيل والطرح م(09/2021/ 12ه )املوافق  05/02/1443بتاريخ  الجمعية العامة العادية املنعقدة  موافقة   ▪

  املوازية

 تقرير التقييم للمصدر املعد من قبل املستشار املالي ▪

 خطابات املوافقة من:  ▪

النشرة   .أ في هذه  لهم  اإلشارة  املالية على  للخدمات  فالكم  في شركة  الشركة  أسهم  لالكتتاب لتسجيل وطرح  مالي ومدير  كمستشار 

 السوق املوازية وعلى إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة. 

مراجع الحسابات )شركة سليمان عبدهللا الخراش ي )الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون(( على نشر تقارير املراجعة  .ب

 وعلى إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.   التي أعدوها ضمن هذه النشرة 

م واإليضاحات املرفقة بها و القوائم املالية األولية املوجزة لفترة 2020ديسمبر  31القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  ▪

 م واأليضاحات املرفقة بها. 2021يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 
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 تقرير املحاسب القانوني 

 م 2020ديسمبر  31القوائم املالية املراجعة كما في  
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م 2021القوائم املالية األولية املختصرة املفحوصة لفترة الستة أشهر املنتهية في  
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