
مدير االكتتاب المستشار المالي

تأسست شركة برج المعرفة التجارية )»الشركة« أو »الُمصدر«( كمؤسسة فردية 
رقم  التجاري  السجل  بموجب  اليمني،  نوف حسن عبد اهلل  السيدة/  تملكها 
)2050074963( وتاريخ 1432/04/01هـ )الموافق 2011/03/06م( الصادر 
الدمام برأس مال قدره عشرة آالف )10,000( ريال سعودي مقســم  بمدينة 
إلــى حصة نقديــة واحدة قيمـتها عشرة أالف )10,000( ريــال ســعودي. وفي 
مؤسسة  من  تحويلها  تم  2018/03/29م(  )الموافق  1439/07/12هـ  تاريخ 
فردية )بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتصنيف وتراخيص وجميع 
مع  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  واإلدارية(  والمالية  الفنية  عناصرها 
االحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة كمركز رئيسي وبأرقام 
وتواريخ السجالت التجارية لفروع المؤسسة كفروع للشركة عند تحويلها إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة حيث تم تقييم أصول المؤسسة وفروعها بمبلغ 
عشرة آالف )10,000( ريال سعودي لتحديد رأس مال الشركة والمقسم إلــى 
 )5,000( آالف  خمسة  حصة  كل  وقيمة  القيمة،  متساوية  نقدية  حصة   )2(
ريــال ســعودي تملكها جميعها السيدة/ نوف حسن عبداهلل اليمني. وبتاريخ 
1443/02/21هـــ )الموافق 2021/09/28م( تم تحويل الشركة من شركة ذات 
سبعة  إلى  المال  رأس  وزيادة  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
عشر مليون وخمسمائة ألف )17,500,000( ريال سعودي، مقسم إلى مليون 
وسبعمائة وخمسين ألف )1,750,000( سهم، قيمة كل سهم منها عشرة )10( 
رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، وقد تم الوفاء 
بهذه الزيادة البالغة سبعة عشر مليوناً وأربعمائة وتسعين ألف )17,490,000( 
ريال سعودي من خالل رسملة مبلغ أربعة ماليين وثمانمائة وخمسة وسبعين 
ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين )4,875,978( ريال سعودي من رصيد األرباح 
المحتجزة كما في تاريخ 31 مارس 2021م، ومبلغ اثنا عشر مليوناً وخمسمائة 
من  سعودي  ريال   )12,580,762( وستين  واثنين  وسبعمائة  ألف  وثمانين 
للسيدة/ نوف حسن عبد اهلل  والعائد  الدائن ألطراف ذات عالقة  الحساب 
اليمني، وإيداع نقدي بمبلغ ثالثة وثالثين ألف ومئتين وستين )33,260( ريال 
سعودي من قبل السيدة/ نوف حسن عبد اهلل اليمني. وتم دخول عدد خمسة 
وخمسين )55( مساهم جديد، حيث قامت السيدة/ نوف حسن اليمني ببيع 
عدد ثالثمائة وسبعة وأربعين ألف وخمسمائة وسبعين )347,570( سهماً تمثل 
وثالثين  وأربعمائة  ألفين  عن  وتنازلت  الشركة،  أسهم  من   )%19.86( نسبة 

)2,430( سهم تمثل نسبة )%0.14(. 

الوزاري  القرار  بموجب  المساهمة  الشركات  بسجل  الشركة  قيد  تم  وقد 
والقرار  2021/09/30م(،  )الموافق  1443/02/23هـ  وتاريخ   )566( رقم 
2021/10/04م(،  )الموافق  1443/02/27هـ  وتاريخ   )573( رقم  الوزاري 
)الموافق  1432/04/01هـ  وتاريخ   )2050074963( رقم  التجاري  والسجل 

2011/03/06م( الصادر بمدينة الدمام.

ألف  وخمسمائة  مليوناً  عشر  سبعة  الحالي  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
ألف  وخمسين  وسبعمائة  مليون  إلى  مقسم  سعودي،  ريال   )17,500,000(
)1,750,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة 

)10( رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهماً عادية من فئة واحدة. 

السوق  في  )»الطرح«(  المؤهلين  المستثمرين  لفئات  موجهاً  الطرح  سيكون 
إليها  يُشار  عادي  سهم   )350,000( ألف  وخمسين  ثالثمائة  لعدد  الموازية 
مجتمعة )»أسهم الطرح« وكل منها »سهم الطرح«( وبسعر طرح قدره أربعين 
)40( للسهم الواحد »سعر الطرح« وبقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية 
رأسمال  من   %20.00 تمثل  والتي  بالكامل  القيمة  مدفوعة  الواحد  للسهم 
المساهمين  المطروحة لالكتتاب من قبل  الشركة  بيع أسهم  الشركة، وسيتم 
البائعين الُمدرج أسماءهم في الصفحة )ك( من هذه النشرة ويُشار إليهم بــ 
»المساهمين البائعين«، وسوف يمتلك المساهمون الحاليون نسبة )%80.00( 
من رأسمال الشركة بعد اكتمال الطرح وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة 

في الشركة.

إن جميع أسهم الشركة أسهماً عادية من فئة واحدة وال يعطى أي مساهم أي 
حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم )»المساهم«( أياً كان عدد أسهمه حضور 
اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها، 

كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس إدارة 
الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة. 
تستحق األسهم محل الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباًرا من 
تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها. )فضاًل راجع قسم 

رقم )5( »سياسة توزيع األرباح« في هذه النشرة(.

وكما في تاريخ هذه النشرة، فإن المساهم الكبير في الشركة الذي يملك )%5( 
أو أكثر من رأس مالها هو السيدة/ نوف حسن اليمني والتي تملك كما في 
تاريخ هذه النشرة عدد 1,400,000 سهم تمثل 80.00% من رأس مال الُمصدر.

»هيكل   )1-4( قسم  راجع  فضاًل  المساهمين  حول  التفاصيل  من  )ولمزيد 
الملكية والهيكل التنظيمي« في هذه النشرة(، ويحظر على المساهم الكبير 
المذكور أعاله التصرف في أسهمه مدة اثني عشر )12( شهًرا من تاريخ بدء 
تداول أسهم الشركة في السوق الموازية )»فترة الحظر«(، ويجوز له التصرف 
السوق  هيئة  موافقة  على  الحصول  دون  الفترة  هذه  انتهاء  بعد  أسهمه  في 

المالية )»الهيئة«( المسبقة. 

هذا ويقتصر االكتتاب في األسهم محل الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح 
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم 

كما يلي 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.  -1
اإلدارة  أعمال  ممارسة  في  لها  مرخص  مالية  سوق  مؤسسة  عمالء   -2
تمكنها  بشروط  ُعّينت  قد  المالية  السوق  مؤسسة  تكون  أن  شريطة 
واالستثمار  الطرح  في  المشاركة  بقبول  الخاصة  القرارات  اتخاذ  من 
في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على 

موافقة مسبقة منه.
بها  تعترف  دولية  هيئة  أي  أو  حكومية،  جهة  أي  أو  المملكة،  حكومة   -3
مركز  أو  الهيئة  بها  تعترف  أخرى  مالية  وأي سوق  السوق،  أو  الهيئة، 

اإليداع.
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها   -4

مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
الخليج  لدول  التعاون  دول مجلس  المؤسسة في  والصناديق  الشركات   -5

العربية.
صناديق االستثمار.  -6

الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير   -7
والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي 

الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية. 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  -8

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

اشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب   -10
لدى مركز اإليداع، ويستوفون أياً من المعايير اآلتية.

يقل  إال  المالية  األوراق  أسواق  في  بصفقات  قام  قد  يكون  أن   -
مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر 

صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهًرا الماضية. 
أال تقل صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.  -

في  األقل  على  سنوات  ثالث  مدة  العمل  له  سبق  أو  يعمل  أن   -
القطاع المالي.

أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية   -
المعتمدة من قبل الهيئة.

أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال   -
األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.  -11

في  أسماؤهم  الوارد  البائعين  المساهمين  قبل  من  الطرح  أسهم  بيع  سيتم 
الصفحة )ك( ويشار إليهم بـ )»المساهمين البائعين«( والذين كانوا يملكون 
قبل طرح األسهم 100.00% من أسهم الشركة. وسيمتلك المساهمون البائعون 
سيحتفظون  وبالتالي  الشركة،  أسهم  من   %80.00 نسبة  الطرح  اكتمال  بعد 
بحصة سيطرة في الشركة، وستعود متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف 
عملية الطرح للمساهمين البائعين، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت 
الطرح )راجع القسم رقم )6( »استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(.

تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1444/04/05هـ )الموافق 2022/10/30م( 
يوم  نهاية  وهو  الطرح  إلغالق  يوم  آخر  شاملة  عمل  أيام   )5( لمدة  وتستمر 
الخميس 1444/04/09هـ )الموافق 2022/11/03م( )»فترة الطرح«(، حيث 
يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح عن طريق الحساب االستثماري 
للمكتتب لدى مدير االكتتاب شركة »دراية المالية« خالل فترة الطرح )راجع 
وشروطه«(  الطرح  وأحكام  باألسهم  المتعلقة  »المعلومات   )9( رقم  القسم 
من هذه النشرة. وسوف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خالل فترة 
أي  على  واالطالع  االستثمارية  الفرصة  دراسة  منهم  لكل  وسيتاح  الطرح، 
معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة البيانات االفتراضية التي يتم فيها 
عرض جميع الوثائق المشار إليها في القسم رقم )12( »المستندات المتاحة 

للمعاينة« من هذه النشرة.

إن الحد األعلى لالكتتاب في األسهم المطروحة من قبل المستثمرين المؤهلين 
سبعة وثمانين ألف وأربعمائة )87,400( سهم، علماً بأن الحد األدنى لالكتتاب 
في أسهم الطرح لكل مستثمر مؤهل هو عشرة )10( أسهم. سيكون االكتتاب 
في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب، وسوف يتم خصم كامل قيمة 
األسهم المكتتب فيها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب 
وسوف  الطرح.  بعملية  الخاص  األمانة  إلى حساب  مباشرة  األموال  وتحويل 
أقصاه  موعد  في  الطرح  النهائي ألسهم  التخصيص  عملية  اإلعالن عن  يتم 
يوم الثالثاء 1444/11/14هـ )الموافق 2022/11/08م( وسيكون رد الفائض 
التخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت  التاليين لعملية  العمل  خالل يومي 
أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو 
الشركة )راجع القسم رقم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح 

وشروطه« من هذه النشرة(.

المملكة  داخل  سواء  لألسهم  سوق  أي  في  الشركة  أسهم  تداول  يسبق  لم 
بطلب  الشركة  تقدمت  وقد  الطرح،  هذا  قبل  خارجها  أو  السعودية  العربية 
للهيئة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية وفقاً لقواعد طرح األوراق 
إلى شركة  أسهمها  إدراج  بطلب  تقدمت  كما  المستمرة،  وااللتزامات  المالية 
االستيفاء  وتم  اإلدراج،  لقواعد  وفقاً  السعودية(  )تداول  السعودية  تداول 
بالمتطلبات كافة، وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات 
المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية 
الالزمة لعملية طرح األسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق 
الموازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد الفائض 
واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )فضاًل راجع »التواريخ 
المهمة وإجراءات االكتتاب« في هذه النشرة(. وبعد تسجيل األسهم في السوق 
الشروط  عليهم  تنطبق  الذين  المؤهلين  للمستثمرين  يسمح  سوف  الموازية، 
سواًء داخل أو خارج المملكة بالتداول في أسهم الشركة. يجب دراسة قسمي 
»إشعار مهم« و»عوامل المخاطرة« الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من 
قبل المستثمرين المحتملين قبل أن يتخذوا قراراً باالكتتاب في أسهم الطرح.

الموازية على مخاطر  السوق  الطرح في  ينطوي االستثمار في األسهم محل 
و»عوامل  مهم«  »إشعار  قسمي  دراسة  يجب  ولذلك  مؤكدة  غير  وأمور 
المستثمرين  ِقبَل  من  بعناية  هذه  اإلصدار  نشرة  في  الواردين  المخاطرة« 

المؤهلين المحتملين قبل أن يتخذوا قراًرا باالكتتاب في أسهم الطرح.

شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )566( وتاريخ 1443/02/23هـ )الموافق 2021/09/30م(، والقرار الوزاري رقم )573( وتاريخ 1443/02/27هـ )الموافق 2021/10/04م(، وبموجب السجل التجاري 
رقم )2050074963( وتاريخ 1432/04/01هـ )الموافق 2011/03/06م( الصادر بمدينة الدمام. 

طرح ثالثمائة وخمسين ألف )350,000( سهم عادي تمثل عشرين بالمئة )20.00%( من إجمالي أسهم الشركة من خالل طرحها في السوق الموزاية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره أربعين )40( ريال سعودي للسهم 
الواحد.

فترة الطرح من يوم األحد 1444/04/05هـ )الموافق 2022/10/30م( إلى يوم الخميس 1444/04/09هـ )الموافق 2022/11/03م(

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«(. ويتحمل أعضاء مجلس 
اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، 
أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية )تداول السعودية( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أَي 
تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أيًة مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أّي جزء منه. ويجب على الراغبين في شراء األسهم المطروحة 

بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/02/16هـ )الموافق 2022/09/12م(
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إشعار مهم 
تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة برج المعرفة التجارية واألسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية. وسيعامل 
المستثمرون المؤهلون الذين يتقدمون بطلبات االكتتاب في األسهم المطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها 
المالي  المستشار  أو موقع   )www.kntbook.com( اإلنترنت الشركة على  زيارة موقع  والتي يمكن االطالع عليها من خالل  النشرة،  هذه 
شركة وثيق المالية )www.watheeq.com( أو موقع هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa(، أو شركة تداول السعودية »تداول السعودية« 
)www.saudiexchange.sa(. كما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي )شركة وثيق المالية( على موقع شركة تداول السعودية )تداول 
وااللتزامات  المالية  األوراق  قواعد طرح  وفق  المحددة  المدة  المؤهلين خالل  للمستثمرين  وإتاحتها  اإلصدار  نشرة  نشر  عن  السعودية( 

المستمرة )خالل فترة ال تقل 14 يوم قبل الطرح( وعن أي تطورات أخرى.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، 
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسمائهم في صفحة )ج( مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه 
النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن 
أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية »تداول السعودية« أي 
مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت 
عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها ويجب على الراغبين في االستثمار بموجب هذه النشرة تحري 
مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

وقد عينت الشركة وثيق المالية كمستشار مالي )»المستشار المالي«(، وشركة دراية المالية مديراً لالكتتاب )»مدير االكتتاب«( فيما يتعلق 
باالكتتاب في أسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة 
وقيمة األسهم محل الطرح بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية 
أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة )فضاًل راجع قسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« في هذه النشرة(، وال يجب اعتبار أو 
تفسير أو االعتماد بأي شكل على هذه النشرة وال على أي اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها كوعد 

أو بيان فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو المساهمين البائعين، أو أي من مستشاريها بالمشاركة 
في عملية االكتتاب في األسهم محل الطرح. وتعتبر المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعداد هذه النشرة 
دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين باالكتتاب 
في األسهم محل الطرح. وقبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب، يجب على كل مستلم لهذه النشرة الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص 
االكتتاب في األسهم محل الطرح من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، وذلك لتقييم مدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات 
المدرجة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات االستثمارية الخاصة به، بما في ذلك المزايا والمخاطر المتعلقة باالستثمار في 
األسهم محل الطرح. قد يكون االكتتاب في األسهم محل الطرح مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم، ويجب على المستثمرين المحتملين 
عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو 

على الظروف الخاص ألولئك المستثمرين.

وتطلب الشركة والمستشار المالي من متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بشراء أو بيع أسهم الطرح ومراعاة 
التقيد بها.

المستثمرين  فئات  على  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  الطرح  محل  األسهم  في  االكتتاب  يقتصر 
المؤهلين، وهم كما يلي:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6

https://kntbook.com
http://www.cma.org.sa
http://www.watheeq.com
http://www.saudiexchange.sa
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الدليل . 7 في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 
االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية. 

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أياً من المعايير اآلتية.. 10

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية اال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر - 
صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهًرا الماضية. 

أال تقل صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.- 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

أيام عمل شاملة آخر يوم إلغالق الطرح  تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1444/04/05هـ )الموافق 2022/10/30م( وتستمر لمدة )5( 
وهو نهاية يوم الخميس 1444/04/09هـ )الموافق 2022/11/03م( )»فترة الطرح«(، حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح 
عن طريق الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب شركة »دراية المالية« خالل فترة الطرح )راجع القسم رقم )9( »المعلومات 
المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة. وسوف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح، وسيتاح 
لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واالطالع على أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة البيانات االفتراضية التي يتم فيها عرض 

جميع الوثائق المشار إليها في القسم رقم )12( »المستندات المتاحة للمعاينة« من هذه النشرة.

ويطلب كل من الشركة والمستشار المالي من متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح 
ومراعاة التقيد بها.

ال تمثل هذه النشرة عرضاً لبيع، أو طلباً لعرض شراء أي من أسهم الطرح، من جانب أي شخص في أي بلد ال يجيز فيه النظام المعمول به 
في ذلك البلد لمثل ذلك الشخص تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب، ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في 
أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء فئة األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية، والذين يستوفون المتطلبات 
المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية، والمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة و/
أو المستثمرين األجانب والشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من خالل اتفاقية مبادلة، على أن يتم 

مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية 
في 31 مارس 2020م، والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية 
العربية  المملكة  المعتمدة في   )IFRS( المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  بهم  المرفقة  واإليضاحات  مارس 2021م  المنتهية في 31 
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(. وقد تمت مراجعة وتدقيق 
ومراجعون  محاسبون  وشركاه  العيوطي  السيد  شركة  قبل  من  2021م  مارس   31 في  المنتهية  للسنة  للشركة  المراجعة  المالية  البيانات 
لالستشارات  المتحدون  المحاسبون  قبل شركة  من  مارس 2022م   31 في  المنتهية  للسنة  للشركة  المراجعة  المالية  والبيانات  قانونيون، 

المهنية، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي. 

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومفصح عنها في هذه النشرة. وقد تختلف ظروف الشركة في 
المستقبل عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات. وتمثل بعض 
التوقعات الواردة في هذه النشرة »إفادات مستقبلية«، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات الداللة 
المحتمل«،  »من  »يحتمل«،  الممكن«،  »من  »يمكن«،  المتوقع«،  »من  »يتوقع«،  »يعتقد«،  »يقدر«،  »ينوي«،  »يعتزم«،  »يخطط«،  المستقبلية مثل 
»سوف«، »قد«، والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة النظر الحالية 
للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي 
قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحة أو ضمناً. وقد 
تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى في هذه النشرة )راجع 
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قسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو 
التقديرات الواردة في هذه النشرة، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

ومراعاًة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في 
أي وقت بعد اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، 
أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي 
معلومات تضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير 
المؤكدة والتقديرات، فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية التي تتناولها هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة 
وقد ال تحدث مطلقاً. وعليه، يتعين على المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع 

عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكٍل أساسي.

دليل الشركة 

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة *

صفة المنصباالسم
العضوية

العمرالجنسيةاالستقاللية***
نسبة الملكية نسبة الملكية المباشرة

غير المباشرة****

قبل 
الطرح

بعد
الطرح

قبل 
الطرح

بعد
الطرح

--70.000%80.000%43سعوديغير مستقلغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةنوف حسن اليمني

----47سعوديمستقلغير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةمانع سالم الصقور

----42سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةحيدر مسعود آل حيدر

----34سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةخالد محمد الدوسري

----30سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةخالد عبد الرحمن العامر

----39سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةمشعل علي آل سليمان

----49سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةمحمد صنيدح البقمي

----33سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةمحمد عبداهلل الحملي
أمين سر مجلس اإلدارة **

----28سعودي--أمين سر مجلس اإلدارةمحمد سعيد آل قهيدان
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

تاريخ  تبدأ من  لمدة خمس سنوات  المذكورين أعاله وذلك  اإلدارة  انتخاب أعضاء مجلس  الموافق )2021/10/03م( على  تاريخ 1443/02/26هـ  المنعقدة في  التحولية  الجمعية  وافقت   *
1443/02/23هـ )الموافق 2021/09/30م(.

** قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1443/03/06هـ )الموافق 2021/10/12م( تعيين السيد/ محمد سعيد آل قهيدان كأمين سر لمجلس اإلدارة.

*** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة 
في كل من:

أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.- 
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبة 5%أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.- 
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموّردين، أو أن يكون مالكاً - 

لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.- 
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان تزيد عن )200,000( ريال أو عن 50% من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها - 

مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان أيهما أقل.
أن يشترك في عمل من شأن منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاول الشركة.- 
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.- 

**** ال يوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس كما بتاريخ هذه النشرة.
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عنوان الشركة المسجل

شركة برج المعرفة التجارية 
طريق ابن ياقوت الحموي، حي المريكبات، الدمام

الدمام 7222 -32253
المملكة العربية السعودية

هاتف: 138445400 966+
فاكس: 138445300 966+

info@kntbook.com :البريد اإللكتروني
www.kntbook.com :الموقع اإللكتروني

ممثال الشركة

الممثل الثاني الممثل األول البيان

سامي صالح الطيارنوف حسن اليمنياالسم

مدير المبيعات والتطويررئيس مجلس اإلدارةالصفة

العنوان
طريق ابن ياقوت الحموي، حي المريكبات

الدمام 7222 -32253
المملكة العربية السعودية

طريق ابن ياقوت الحموي، حي المريكبات
الدمام 7222 -32253

المملكة العربية السعودية

138445400 966+ تحويلة رقم 1384454001 966+ تحويلة رقم 0هاتف

138445300 966+138445300 966+فاكس

www.kntbook.comwww.kntbook.comالموقع اإللكتروني 

nouf@kntbook.comsami@kntbook.comالبريد اإللكتروني
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية 

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(
طريق الملك فهد - العليا 6897

وحدة رقم: 15
الرياض 12211 - 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920001919 966+
فاكس: 2189133 11 966 +

csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني
www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

mailto:info@kntbook.com
http://www.kntbook.com
http://www.kntbook.com
http://www.kntbook.com
mailto:csc@saudiexchange.sa
http://www.saudiexchange.sa
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المستشارون 

المستشار المالي 

شركة وثيق المالية
6174 طريق الثمامة - حي النرجس

وحدة رقم 42
2850 - الرياض 13323
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 4003552 11 966 +
رقم الفاكس: 4003552 11 966 +

 info@watheeq.com :البريد اإللكتروني
www.watheeq.com :الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م

السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
122 شــارع األمير فيصــل بــن تركــي - مركــز اإلبداع التجــاري -

حــي المربــع
ص. ب 489 الرياض 11411

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4081811 11 966 +
فاكس: 4081836 11 966 +

www.elayouty.com :الموقع اإللكتروني
riyadh@elayouty.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنية
3193 طريق العروبة - حي العليا

الطابق األول
صندوق بريد 12333 الرياض 8335

المملكة العربية السعودية
هاتف: 114169361 966 +
فاكس: 114169349 966 +

 www.rsmksa.com :الموقع اإللكتروني
info@rsmsaudi.com :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب

شركة دراية المالية
شارع العليا العام، ا لرياض

ص.ب. 286546 الرياض 11323
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2998000 11 966+
فاكس: 2998071 11 966+

 www.derayah.com :الموقع اإللكتروني
support@derayah.com :البريد اإللكتروني

تنويه:
جميع المستشارين المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وعنوانهم وإفاداتهم في هذه النشرة وفق الشكل والسياق الظاهر فيها، ولم يقم أي منهم بسحب 

موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقاربهم ال يملكون أسهماً أو مصلحة من أي نوع في الشركة.

mailto:info@watheeq.com
http://www.watheeq.com
mailto:info@rsmsaudi.com
http://www.derayah.com
mailto:support@derayah.com
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ملخص الطرح 
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات 
التي قد تكون مهمة بالنسبة للمكتتبين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينبغي على المكتتبين قراءة ومراجعة 
هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يُبنى أي قرار يتعلق باالكتتاب في األسهم محل الطرح من قبل المكتتبين على مراعاة هذه النشرة ككل. وعلى 
وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم )»إشعار مهم«( في الصفحة )أ( والقسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« قبل اتخاذ 

أي قرار استثماري في األسهم محل الطرح الخاضعة لهذه النشرة.

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها

وتاريخ   )2050074963( رقم  التجاري  السجل  بموجب  تأسست  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  التجارية  المعرفة  برج  شركة 
)الموافق  1443/02/23هـ  وتاريخ   )566( رقم  الوزاري  والقرار  الدمام،  بمدينة  الصادر  2011/03/06م(  )الموافق  1432/04/01هـ 
2021/09/30م(، والقرار الوزاري رقم )573( وتاريخ 1443/02/27هـ )الموافق 2021/10/04م(. يبلغ رأس مال الشركة الحالي سبعة 
عشر مليوناً وخمسمائة ألف )17,500,000( ريال، مقسم إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف )1,750,000( سهم عادي مدفوعة القيمة 
بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهماً عادية من فئة واحدة. ويتمثل عنوان الشركة 
الرئيسي كما هو مذكور في السجل التجاري الدمام - حي المريكبات - شارع ياقوت الحموي - ص.ب 4924 الرمز البريدي 31412 

المملكة العربية السعودية.
تأسست شركة برج المعرفة التجارية )»الشركة« أو »الُمصدر«( كمؤسسة فردية تملكها السيدة/ نوف حسن عبد اهلل اليمني، بموجب 
السجل التجاري رقم )2050074963( وتاريخ 1432/04/01هـ )الموافق 2011/03/06م( الصادر بمدينة الدمام برأس مال قدره عشرة 
آالف )10,000( ريال سعودي مقســم إلــى حصة نقديــة واحدة قيمـتها عشرة أالف )10,000( ريــال ســعودي. وفي تاريخ 1439/07/12هـ 
وجميع  وتراخيص  وتصنيف  التزامات  من  عليها  وما  حقوق  من  لها  )بما  فردية  مؤسسة  من  تحويلها  تم  2018/03/29م(  )الموافق 
عناصرها الفنية والمالية واإلدارية( إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مع االحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة كمركز 
رئيسي وبأرقام وتواريخ السجالت التجارية لفروع المؤسسة كفروع للشركة عند تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة حيث تم 
تقييم أصول المؤسسة وفروعها بمبلغ عشرة آالف )10,000( ريال سعودي لتحديد رأس مال الشركة والمقسم إلــى )2( حصة نقدية 
متساوية القيمة، وقيمة كل حصة خمسة آالف )5,000( ريــال ســعودي تملكها جميعها السيدة/ نوف حسن عبداهلل اليمني. وبتاريخ 
1443/02/21هـــ )الموافق 2021/09/28م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس 
المال إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف ريال )17,500,000( ريال سعودي، مقسم إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف )1,750,000( 
سهم، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، وقد تم الوفاء بهذه الزيادة البالغة 
وأربعمائة وتسعين ألف )17,490,000( ريال من خالل رسملة مبلغ أربعة ماليين وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف  سبعة عشر مليوناً 
وتسعمائة وثمانية وسبعين )4,875,978( ريال سعودي من رصيد األرباح المحتجزة كما في تاريخ 31 مارس 2021م، ومبلغ اثنا عشر 
مليوناً وخمسمائة وثمانين ألف وسبعمائة واثنين وستين )12,580,762( ريال سعودي من الحساب الدائن ألطراف ذات عالقة والعائد 
للسيدة/ نوف حسن عبد اهلل اليمني، وإيداع نقدي بمبلغ ثالثة وثالثين ألف ومئتين وستين )33,260( ريال سعودي من قبل السيدة/ نوف 
حسن عبد اهلل اليمني. وتم دخول عدد خمسة وخمسين )55( مساهم جديد، حيث قامت السيدة/ نوف حسن اليمني ببيع عدد ثالثمائة 
وسبعة وأربعين ألف وخمسمائة وسبعون )347,570( سهماً تمثل نسبة )19.86%( من أسهم الشركة، وتنازلت عن ألفين وأربعمائة وثالثين 

)2,430( سهم تمثل نسبة )%0.14(.
وقد تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم )566( وتاريخ 1443/02/23هـ )الموافق 2021/09/30م(، 

والقرار الوزاري رقم )573( وتاريخ 1443/02/27هـ )الموافق 2021/10/04م(.

ملخص أنشطة الشركة

وتتمثل  2011/03/06م(،  )الموافق  1432/04/01هـ  وتاريخ   )2050074963( رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس 
أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري فيما يلي:

البيع بالجملة لألدوات المكتبية القرطاسية. 	
البيع بالتجزئة للقرطاسية واألدوات المكتبية والجرائد والمجالت المكتبات. 	
نشر الكتب الورقية والقواميس واألطالس والخرائط )ويشمل استيراد وإنتاج األوعية الفكرية المكتوبة أو المرسومة أو المصورة(. 	

وتتمثل أغراض الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
البيع بالجملة للكتب والمجالت والصحف. 	
البيع بالجملة لألدوات المكتبية )قرطاسية(. 	
البيع بالتجزئة للقرطاسية واألدوات المكتبية والجرائد والمجالت )المكتبات(. 	

وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في 
المملكة العربية السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية والزالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ 
هذه النشرة. )ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضاًل راجع القسم )3-13( »التصنيفات 

والتراخيص« في هذه النشرة(.
ويتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي كما في تاريخ هذه النشرة كاآلتي:

تسويق وبيع الكتب التعليمية للمدارس والجامعات ومعاهد التدريب والمؤسسات الحكومية التعليمية. 	
تطوير البرامج التعليمية للمدارس. 	
توفير منصات تعليمية إلكترونية. 	
توفير المصادر التعليمية الحديثة للتدريب وتصميم نماذجها التعليمية. 	

وال يوجد للشركة أي منتجات أو أنشطة جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذه النشرة.



نشرة إصدار أسهم شركة برج المعرفة التجارية | ز

المساهم الكبير، وعدد 
أسهمه، ونسب ملكيته قبل 

الطرح وبعده

إن المساهم الكبير الذي يملك 5% أو أكثر من 
أسهم الشركة هو:

عدد األسهم قبل 
الطرح

نسبة الملكية 
قبل الطرح

عدد األسهم بعد 
الطرح

نسبة الملكية بعد 
الطرح

70.0000%80.00001,225,000%1,400,000نوف حسن عبد اهلل اليمني

70.0000%80.00001,225,000%1,400,000اإلجمالي
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية 

سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف )17,500,000( ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل.رأس مال الُمصدر
مليون وسبعمائة وخمسون ألف )1,750,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل. إجمالي عدد أسهم الُمصدر

عشرة )10( رياالت سعودية.القيمة االسمية للسهم
إجمالي عدد األسهم 

ثالثمائة وخمسين ألف )350,000( سهم عادي، مدفوعة القيمة بالكامل.المطروحة

نسبة األسهم المطروحة من 
عشرين بالمئة )20.00%( من إجمالي أسهم الشركة.رأس المال

أربعون )40( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح 
أربعة عشر مليون )14,000,000( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

استخدام متحصالت الطرح 
مليون  بـــ  المقدرة  الطرح  مصاريف  خصم  بعد  ريال   )14,000,000( مليون  عشر  أربعة  البالغة  الطرح  متحصالت  توزيع  يتم  سوف 
وخمسمائة ألف )1,500,000( على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح )راجع القسم رقم )6( 

»استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(.

فئات المستثمرين الذين 
يحق لهم االكتتاب في أسهم 

الشركة

يقتصر االكتتاب في األسهم محل الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين 
المؤهلين وهم: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
الدليل . 7 المنصوص عليها في  المتطلبات  والذين يستوفون  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير 

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية. 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

اشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أياً من المعايير اآلتية:. 10
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية اال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر  	

صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهًرا الماضية. 
أال تقل صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. 	
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. 	
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. 	
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً. 	

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

سيكون االكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين إلكترونياً عبر الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب أثناء فترة الطرح )ولمزيد طريقة االكتتاب 
من التفاصيل فضاًل راجع قسم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

الحد األدنى لعدد األسهم 
عشرة )10( أسهم عادية.التي يمكن االكتتاب فيها

قيمة الحد األدنى لعدد 
األسهم التي يمكن االكتتاب 

فيها
أربعمائة )400( ريال سعودي.

الحد األعلى لعدد األسهم 
سبعة وثمانين ألف وأربعمائة )87,400( سهم عادي.التي يمكن االكتتاب فيها
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قيمة الحد األعلى لعدد 
 األسهم التي يمكن

االكتتاب فيها
ثالثة ماليين وأربعمائة وستة وتسعون ألف )3,496,000( ريال سعودي.

 طريقة التخصيص
ورد الفائض

سيقوم مدير االكتتاب والمصدر بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب، وعند تقديم طلب االكتتاب سوف يتم خصم كامل قيمة 
األسهم المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية 
الطرح. وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم اإلعالن عن التخصيص بإشعار المستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1444/04/14هـ 
)الموافق 2022/11/08م(. سيتم تخصيص عشرة )10( أسهم لكل مكتتب كحد أدنى على أن يتم تخصيص األسهم المتبقية على أساس 
نسبي وفقاً لطلب كل مكتتب إلى إجمالي طلبات االكتتاب، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين خمسة وثالثين ألف )35,000( مكتتب فإن 
تكون هنالك أي  ولن  التخصيص،  لعملية  التاليين  يومي عمل  الفائض خالل  رد  للتخصيص، وسيكون  األدنى  الحد  الشركة ال تضمن 
عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح )راجع القسم رقم )11( »إجراءات عدم اكتمال الطرح« من هذه النشرة(.

تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1444/04/05هـ )الموافق 2022/10/30م( وتستمر لمدة )5( أيام عمل شاملة آخر يوم إلغالق الطرح فترة الطرح
وهو نهاية يوم الخميس 1444/04/09هـ )الموافق 2022/11/03م(.

تستحق األسهم محل الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها األحقية في األرباح
)فضاًل راجع قسم رقم )5( »سياسة توزيع األرباح« في هذه النشرة(.

حقوق التصويت

إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. ويعطي كل سهم لحامله الحق في 
صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه، 
كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات 

الجمعية العامة والتصويت فيه.

 القيود المفروضة
على األسهم

يحظر على المساهم الكبير المذكور اسمه في الصفحة )ز( في هذه النشرة التصرف في أسهمه مدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ 
بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية )»فترة الحظر«(، ويجوز له التصرف في أسهمه بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على 

موافقة الهيئة المسبقة.

 األسهم التي سبق
للُمصدر إدراجها

لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب في السوق 
الموازية، وقد تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
كافة  على  الحصول  تم  وقد  اإلدراج.  لقواعد  وفقاً  اإلدراج  بطلب  السعودية(  )تداول  السعودية  تداول  إلى شركة  وتقدمت  المستمرة، 

الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة.
مالحظة: يجب دراسة قسم »إشعار مهم« صفحة )أ( والقسم رقم 2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم االكتتاب بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 

التاريخالحدث

فترة الطرح
تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1444/04/05هـ )الموافق 2022/10/30م( وتستمر لمدة )5( 

أيام عمل شاملة آخر يوم إلغالق الطرح وهو نهاية يوم الخميس 1444/04/09هـ )الموافق 
2022/11/03م(.

نهاية يوم الخميس 1444/04/09هـ )الموافق 2022/11/03م(.آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب
نهاية يوم الخميس 1444/04/09هـ )الموافق 2022/11/03م(.آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم 
يوم الثالثاء 1444/04/14هـ )الموافق 2022/11/08م(.الطرح وإشعار المستثمرين

في موعد أقصاه يوم الخميس 1444/04/16هـ )الموافق 2022/11/10م(.رد الفائض )إن وجد(

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

.)www.saudiexchange.sa( شركة تداول السعودية
*مالحظة: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية عن طريق اإلعالنات التي ستنشر في الصحف المحلية اليومية في المملكة العربية 

السعودية والتي تصدر باللغة العربية وعلى موقع تداول السعودية )www.saudiexchange.sa( والموقع اإللكتروني لشركة وثيق المالية )www.watheeq.com( والموقع اإللكتروني لشركة 
.)www.kntbook.com( برج المعرفة التجارية

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يقتصر االكتتاب في األسهم محل الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين 

وهم: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
الدليل . 7 في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:. 10

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة - 
صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهًرا الماضية.

أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.- 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً. - 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يكتتبوا إلكترونياً من خالل حسابهم االستثماري لدى مدير االكتتاب، وذلك في موعٍد أقصاه الساعة 
الرابعة مساًء من تاريخ يوم اإلقفال. ويُقر كل مستثمر، من خالل إكماله طلب االكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، ويرغب بناء على ذلك 

في االكتتاب باألسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

http://www.watheeq.com
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للمكتتبين خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتقديم طلبات االكتتاب طبقاً  سوف يكون االكتتاب متاحاً 
للتعليمات الواردة في القسم رقم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر 
أن يوافق على الفقرات الواردة في طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم 
استيفاء أي من الشروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه إلى مدير االكتتاب. ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه 
اتفاقاً قانونياً ملزماً بين المكتتب والشركة )راجع القسم رقم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

ملخص المعلومات األساسية 

تنويه للمستثمرين

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة؛ ونظراً ألنه ملخص فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تكون 
مهمة للمستثمرين المؤهلين، ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الشركة محل الطرح في 
السوق الموازية. وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم )1( »التعريفات والمصطلحات« 

في هذه النشرة.

نبذة عن الشركة 

بموجب  اليمني،  اهلل  عبد  نوف حسن  السيدة/  تملكها  فردية  كمؤسسة  »الُمصدر«(  أو  )»الشركة«  التجارية  المعرفة  برج  تأسست شركة 
السجل التجاري رقم )2050074963( وتاريخ 1432/04/01هـ )الموافق 2011/03/06م( الصادر بمدينة الدمام برأس مال قدره عشرة 
آالف )10,000( ريال سعودي مقســم إلــى حصة نقديــة واحدة قيمـتها عشرة أالف )10,000( ريــال ســعودي. وفي تاريخ 1439/07/12هـ 
)الموافق 2018/03/29م( تم تحويلها من مؤسسة فردية )بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها 
الفنية والمالية واإلدارية( إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مع االحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة كمركز رئيسي وبأرقام 
وتواريخ السجالت التجارية لفروع المؤسسة كفروع للشركة عند تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة حيث تم تقييم أصول المؤسسة 
وقيمة  القيمة،  متساوية  نقدية  )2( حصة  إلــى  والمقسم  الشركة  مال  رأس  لتحديد  ريال سعودي   )10,000( آالف  بمبلغ عشرة  وفروعها 
كل حصة خمسة آالف )5,000( ريــال ســعودي تملكها جميعها السيدة/ نوف حسن عبداهلل اليمني. وبتاريخ 1443/02/21هـــ )الموافق 
2021/09/28م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس المال إلى سبعة عشر مليون 
وخمسمائة ألف ريال )17,500,000( ريال سعودي، مقسم إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف )1,750,000( سهم، قيمة كل سهم منها عشرة 
)10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، وقد تم الوفاء بهذه الزيادة البالغة سبعة عشر مليوناً وأربعمائة وتسعين 
ألف )17,490,000( ريال من خالل رسملة مبلغ أربعة ماليين وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين )4,875,978( ريال 
سعودي من رصيد األرباح المحتجزة كما في تاريخ 31 مارس 2021م، ومبلغ اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وثمانين ألف وسبعمائة واثنين وستين 
)12,580,762( ريال سعودي من الحساب الدائن ألطراف ذات عالقة والعائد للسيدة/ نوف حسن عبد اهلل اليمني، وإيداع نقدي بمبلغ ثالثة 
وثالثين ألف ومئتين وستين )33,260( ريال سعودي من قبل السيدة/ نوف حسن عبد اهلل اليمني. وتم دخول عدد خمسة وخمسين )55( 
مساهم جديد، حيث قامت السيدة/ نوف حسن اليمني ببيع عدد ثالثمائة وسبعة وأربعين ألف وخمسمائة وسبعين )347,570( سهماً تمثل 
نسبة )19.86%( من أسهم الشركة، وتنازلت عن ألفين وأربعمائة وثالثين )2,430( سهم تمثل نسبة )0.14%(. وقد تم قيد الشركة بسجل 
الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم )566( وتاريخ 1443/02/23هـ )الموافق 2021/09/30م(، والقرار الوزاري رقم )573( 

وتاريخ 1443/02/27هـ )الموافق 2021/10/04م(.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي سبعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف )17,500,000( ريال سعودي، مقسم إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف 
)1,750,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهماً عادية من 

فئة واحدة.

شركة برج المعرفة التجارية
طريق ياقوت الحموي- حي المريكبات

الدمام 4924 -31412
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 138445400 966 +
فاكس: 138445300 966 +

 info@kntbook.com :البريد اإللكتروني
www.kntbook.com :الموقع اإللكتروني

mailto:info@kntbook.com
http://www.kntbook.com
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هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده 

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده

عدد األسهم قبل المساهمم
الطرح

نسبة الملكية قبل 
الطرح

عدد األسهم بعد 
الطرح

نسبة الملكية بعد 
الطرح

70.0000%80.00001,225,000%1,400,000نوف حسن اليمني1
2.2286%4.457139,000%78,000عبداالله بن هيف آل سليم2
2.1011%4.202336,770%73,540خليفه حمد الدوسري3
1.7143%3.428630,000%60,000عبد الرحمن محمد المنيعي4
1.1429%2.285720,000%40,000ماجد بن حمد الدوسري5
0.8032%1.606314,056%28,111سعد مبارك آل ربحان6
0.3445%0.68896,028%12,055ايمان محمد الدوسري7
0.3334%0.66675,834%11,667وضاح بن محمد الدوسري8
0.3049%0.60975,335%10,670تركي بن مبارك آل ربحان9
0.2953%0.59055,167%10,333نايف مبارك الشهراني10
0.2222%0.44453,889%7,778شركة فرصة المالية11
0.1667%0.33332,917%5,833خنساء بندر الصكر12
0.1183%0.23662,070%4,140عبد اهلل عبد الرحمن الشكر13
0.0889%0.17781,556%3,111محمد عبد المحسن الدوسري14
0.0500%0.1000875%1,750حصة عبد اللطيف الحملي15
0.0055%0.011197%194عباس بن عبد اهلل الغامدي16
0.0055%0.011197%194نوره عبد اللطيف الحملي17
0.0055%0.011197%194تميم عبد الرحمن الشكر18
0.0055%0.011197%194أمجاد عبد الرحمن الشكر19
0.0055%0.011197%194العنود عبد الرحمن الشكر20
0.0055%0.011197%194محمد عبد الرحمن الشكر21
0.0030%0.006053%105احمد بن عبد العزيز الهدلق22
0.0029%0.005750%99عادل عبد اهلل الشويعر23
0.0028%0.005549%97عبد الرحمن عباس الغامدي24
0.0028%0.005549%97عبد اهلل عباس الغامدي25
0.0017%0.003329%58بدر بن سعد الدوسرى26
0.0017%0.003329%58عبد العزيز فهيد الدوسري27
0.0017%0.003329%58جابر ضاوي القحطاني28
0.0017%0.003329%58نوره جابر القحطاني29
0.0016%0.003328%58عبد اهلل محمد الدوسري30
0.0016%0.003328%58عيسى سعد الشعوبي31
0.0016%0.003328%58محمد بن حمد الدوسري32
0.0016%0.003328%58غيداء عادل الشويعر33
0.0016%0.003328%58ضاوي حسين القحطاني34
0.0016%0.003328%58هيف ضاوي القحطاني35
0.0015%0.003127%54ماجد محمد المنيعير36
0.0015%0.002926%51ريان محمد المنيعير37
0.0014%0.002724%47عبد اهلل محمد الدوسري38
0.0014%0.002724%47بندر سعد الدوسرى39
0.0014%0.002724%47علي ماجد الدوسري40
0.0014%0.002724%47فاطمة محمد الغامدي41
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عدد األسهم قبل المساهمم
الطرح

نسبة الملكية قبل 
الطرح

عدد األسهم بعد 
الطرح

نسبة الملكية بعد 
الطرح

0.0011%0.002220%39محمد سامي العمير42
0.0011%0.002220%39نواف سامي العمير43
0.0011%0.002220%39تركي سعد الدوسرى44
0.0011%0.002220%39عبد المجيد مسفر الجبرين45
0.0011%0.002220%39سلطان مسفر الجبرين46
0.0011%0.002219%39حزام سالم العجمي47
0.0011%0.002219%39وسميه علي القحطاني48
0.0011%0.002219%39محمد ماجد الدوسري49
0.0011%0.002219%39مهند محمد المنيعير50
0.0011%0.002219%39غيداء خالد الغامدي51
0.0011%0.002219%39بسام خالد الغامدي52
0.0011%0.002219%39سعود محمد المنيعير53
0.0011%0.002219%39خالد مسفر الدوسري54
0.0011%0.002219%39سعد مسفر الدوسري55
0.0009%0.001816%31سلمان معيض العتيبي56
20.0000%350,000--المستثمرون المؤهلون57

100,0000%100,00001,750,000%1,750,000اإلجمالي
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

أنشطة الشركة الرئيسية 

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )2050074963( وتاريخ 1432/04/01هـ )الموافق 2011/03/06م(، وتتمثل أنشطة 
الشركة كما في سجلها التجاري فيما يلي:

البيع بالجملة لألدوات المكتبية القرطاسية. 	
البيع بالتجزئة للقرطاسية واألدوات المكتبية والجرائد والمجالت المكتبات. 	
نشر الكتب الورقية والقواميس واألطالس والخرائط )ويشمل استيراد وإنتاج األوعية الفكرية المكتوبة أو المرسومة أو المصورة(. 	

وتتمثل أغراض الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

البيع بالجملة للكتب والمجالت والصحف. 	
البيع بالجملة لألدوات المكتبية )قرطاسية(. 	
البيع بالتجزئة للقرطاسية واألدوات المكتبية والجرائد والمجالت )المكتبات(. 	

وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة 
العربية السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية والزالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة. 
)ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضاًل راجع القسم )3-13( »التصنيفات والتراخيص« في 

هذه النشرة(.

ويتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي كما في تاريخ هذه النشرة كاآلتي:

تسويق وبيع الكتب التعليمية للمدارس والجامعات ومعاهد التدريب والمؤسسات الحكومية التعليمية. 	
تطوير البرامج التعليمية للمدارس. 	
توفير منصات تعليمية إلكترونية. 	
توفير المصادر التعليمية الحديثة للتدريب وتصميم نماذجها التعليمية. 	

وال يوجد للشركة أي منتجات أو أنشطة جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذه النشرة.
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رسالة المصدر واستراتيجيته العامة 

رؤية الشركة	. 
أن تصبح الشركة منصة رقمية تعليمية وتوعوية رائدة، وأن تكون الخيار األول لكل من يرغب في استخدام أفضل الموارد التعليمية والخدمات 

المساندة.

رسالة الشركة ب. 
تسعى الشركة إلى تقديم خدمة عمالء ممتازة ومتميزة بعد تحسين وتدريب وتحفيز الموظفين وتمكينهم من اتخاذ قرارات فعالة والمساهمة 
في تمكين الدارس في الحصول على موارد تعليمية من خالل أفضل دور النشر في العالم سواء كانت ورقية او اإللكترونية وتقديم أعلى 

مستويات الجودة في الخدمة المقدمة.

استراتيجية الشركة العامة 	. 

تسعى برج المعرفة لتطوير العنصر البشري داخل الشركة من قبل فريق إداري متخصص في الموارد البشرية والتطوير وفريق  	
تنفيذي وإشرافي وتقييم مهارتهم وقياس أدائهم وخبرتهم وقدرتهم على القيام بالمهام المطلوبة منهم على أتم وجه وتحقيق ذلك من 
خالل إقامة ورش عمل، كذلك إيفاد الموظفين للحضور والمشاركة في المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجال النشر والتوزيع 
كما تقوم بعمل برنامج للتدريب داخلياً بشكل مستمر. تثق برج المعرفة أن المراهنة على العامل البشري داخل الشركة واالهتمام به 

واكسابه المهارات الالزمة واالستعداد التام لمواجهة تحديات السوق كفيل بأن يحقق لها أفضل النتائج والخيارات.
التطور  	 لمواكبة  الشركة  افتراضي وعليه تسعى  برنامج تدريب  تنظيم  التكنولوجي في  التطور  المعرفة لالستفادة من  برج  تسعى 

والنمو المستمر من خالل زيادة حجم أعمالها وتقديم أفضل الخدمات لعمالئها في قطاع التعليم ولذلك تسعى الشركة لتطوير 
حلول مبتكرة لتحسين األعمال األساسية للشركة، ولتكون الرائدة في مجال التكنولوجيا واالبتكار في قطاع الخدمات التعليمية في 
المملكة، وتتجه الشركة لتطوير البرامج التعليمية لتتناسب مع التعليم اإللكتروني ورؤية المملكة 2030 حيث أصبح التعليم اإللكتروني 
جزء أساسي من العملية التعليمية، والتركيز على توفير أحدث المنصات التعليمية من الشركات الدولية المعتمدة وتطويرها بما 

يتماشى مع السوق السعودي.
توفير منصات تعليمية إلكترونية وأيضا إنشاء قسم خاص بتسويق األثاث المدرسي والقرطاسية تزامناً مع التعاقد مع أحد أكبر  	

.)TTS الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال )شركة
تغطية القطاع التعليمي ممثاًل في الجامعات السعودية الحكومية واألهلية. 	
الحرص على استدامة العقود الحصرية وأفضلية الشركة لدى الناشرين. 	
برج المعرفة تسعى لتكون أفضل حلقة وصل بين أكبر الناشرين في العالم وأفضل الخبرات التعليمية العالمية وبين جميع المؤسسات  	

التعليمية في المملكة العربية السعودية، لذلك يقع على كاهلها الحرص على توفير أفضل الخدمات والمنتجات العالمية والمتطورة 
وتهيئتها لتتناسب مع السوق السعودي ورؤية 2030.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 

شركة برج المعرفة التجارية هي الوكيل الحصري لقائمة الكتب األمريكية لناشيونال جيوغرافيك داخل السوق السعودي للمدارس  	
األمريكية.

شركة برج المعرفة التجارية هي الموزع الحصري لشركة ماكميالن داخل السوق السعودي. 	
تمتلك الشركة عقد الموزع المفضل من شركة كامبريدج داخل السوق السعودي وعقود حصرية لبعض برامج كامبريدج في الشرق  	

األوسط.
	  )EWC( الشركة السعودية الوحيدة التي تمتلك حقوق الطباعة والتطوير لواحد من أفضل برامج اللغة اإلنجليزية للمرحلة االبتدائية

وحاصلة على موافقة وزارة التعليم.
قدرة الشركة على تغطية احتياجات المدارس من كافة الكتب التعليمية والبرامج والمنصات اإللكترونية واألدوات التعليمية. 	
تطوير برامج تعليمية حصرية كمشروع )Yardstick( لدمج التعليم النظري والتطبيقي في شكل حقيبة لكل طالب وال يوجد أي شركة  	

داخل المملكة إلى اآلن تمتلك الخبرات أو فريق العمل لمنافسة الشركة.
قاعدة عمالء واسعة ومستقرة وعالقات طويلة األمد مع عمالء كبار مثل )مدارس الملك فيصل - أرامكو - مدارس المنارات -  	

مدارس مسك - شركة عطاء التعليمية - مدارس مداك(.
توجه اإلدارة للتوسع في بعض النشاطات كالتدريب وتجهيز نقاط بيع للبيع المباشر للجمهور. 	
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ملخص المعلومات المالية 
إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م والتي 
تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م 

والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م، واإليضاحات المرفقة بهما.

قائمة الدخل 
)ريال سعودي( 

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2020م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2021م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2022م

)مراجعة(

14,131,86613,803,72720,401,868إجمالي اإليرادات

)12,780,548()8,265,151()11,507,423(تكلفة اإليرادات

2,624,4435,538,5767,621,320مجمل الربح

951,6383,837,6564,056,566الربح )خسارة( التشغيلي

929,3533,813,7204,146,366صافي الربح )خسارة( قبل الزكاة

752,1173,651,4173,580,007صافي ربح السنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.

قائمة المركز المالي
)ريال سعودي(

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2020م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2021م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2022م

)مراجعة(

7,591,94219,600,71724,427,391إجمالي الموجودات المتداولة

1,032,600976,7271,058,992إجمالي الموجودات غير المتداولة 

8,624,54220,577,44425,486,383إجمالي الموجودات 
6,523,45015,005,1993,712,422إجمالي المطلوبات المتداولة

874,782683,522702,622إجمالي المطلوبات غير المتداولة

7,398,23215,688,7214,415,044إجمالي المطلوبات

1,226,3104,888,72321,071,339إجمالي حقوق المساهمين

8,624,54220,577,44425,486,383إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.

قائمة التدفقات النقدية 
)ريال سعودي( 

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2020م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2021م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2022م

)مراجعة(

2,385,6001,076,114 )411,857(صافي التدفقات النقدية التشغيلية

)300,932()131,541()6,000(صافي التدفقات النقدية االستثمارية

6,986)158,000()141,750(صافي التدفقات النقدية التمويلية

3,676,8984,459,066 1,580,839 النقد وما في حكمه نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.



نشرة إصدار أسهم شركة برج المعرفة التجارية | س

مؤشرات األداء الرئيسية 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2020م
)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2021م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2022م

)مراجعة(

47.80%)2.32%(ال ينطبقمعدل النمو في اإليرادات 

37.36%40.12%18.57%هامش مجمل الربح

17.55%26.45%5.32%هامش صافي الربح 

1.161.316.58نسبة التداول )مرة(

1.171.315.77إجمالي األصول/ إجمالي الخصوم )مرة(

14.05%17.74%8.72%العائد على األصول 

1.640.670.80معدل دوران األصول )مرة(

2.030.550.75معدل دوران المخزون )مرة(

16.99%74.69%61.33%العائد على حقوق الملكية 

17.32%76.24%85.78%نسبة إجمالي االلتزامات إلى إجمالي األصول 

20.95%320.92%603.29%نسبة إجمالي االلتزامات إلى إجمالي حقوق الملكية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.
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ملخص عوامل المخاطرة

المخاطر المتعلقة بالُمصدر 	و نشاط الشركة وعملياتها	. 
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المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة  	
المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  	
مخاطر عدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع 	
مخاطر عدم قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات العمالء 	
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على المحافظة على كوادرها البشرية 	
المخاطر المتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة 	
المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركة 	
المخاطر المتعلقة بحماية سمعة الشركة  	
المخاطر المتعلقة بحماية اسم الشركة التجاري 	
المخاطر المتعلقة بعدم تلبية احتياجات العميل 	
المخاطر المتعلقة بالزيادة في معدالت الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 	
مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسين واإلدارة التنفيذية 	
المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وأخطاؤهم 	
المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمنازعات القضائية  	
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المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 	
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت 	
المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل )مخاطر السيولة( 	
المخاطر المتعلقة بتركز العمالء واإليرادات 	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة 	
مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 	
المخاطر المتعلقة بممارسة أعضاء مجلس إدارة الشركة والتنفيذيين ألعمال منافسة للشركة 	
مخاطر المتغيرات في األنظمة ذات العالقة 	
المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا  	



نشرة إصدار أسهم شركة برج المعرفة التجارية | ف

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي يعمل فيه الُمصدرب. 

المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة 	
المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 	
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 	
المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 	
المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات 	
المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 	
المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف 	
المخاطر المتعلقة بإقرار ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الشركة. 	
المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 	
المخاطر المتعلقة بتغيير المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة 	

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة 	. 

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 	
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية. 	
المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة. 	
المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم. 	
المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح. 	
مخاطر عدم وجود سوق سابق للتداول في أسهم الشركة. 	
المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق. 	
مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية. 	
مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية. 	
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التعريفات والمصطلحات
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التعريفات والمصطلحات - 1

جدول التعريفات والمصطلحات(: 1الجدول رقم )
التعريفالمصطلح

شركة برج المعرفة التجارية.الشركة/ المُصدر

إدارة شركة برج المعرفة التجارية.اإلدارة أو اإلدارة العليا 

النظام األساسي لشركة برج المعرفة التجارية.النظام األساسي 

المملكة العربية السعودية.المملكة

وزارة التجارة )وزارة التجارة واالستثمار سابقاً( في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

وزارة الموارد البشرية 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً( في المملكة العربية السعودية.والتنمية االجتماعية 

هيئة السوق المالية السعودية.الهيئة

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(السوق المالية

الطرح األولي لعدد ثالثمائة وخمسين ألف )350,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، تمثل 20.00% من رأسمال الشركة لغرض الطرح
اإلدراج في السوق الموازية.

ثالثمائة وخمسين ألف )350,000( سهم عادي من أسهم الشركة، مدفوعة القيمة بالكامل.أسهم الطرح

أربعون )40( ريال سعودي.سعر الطرح

أسهم المساهمين الحاليين 
100% من مجموع أسهم رأس مال الشركة، والبالغ مليون وسبعمائة وخمسون ألف )1,750,00( سهم عادي متساوية القيمة.قبل الطرح 

أسهم المساهمين الحاليين 
80.00% من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ مليون وأربعمائة ألف )1,400,000( سهم عادي متساوية القيمة.بعد الطرح

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية 

مساهم المُصدر الذي يملك 5% أو أكثر من رأسمالها والوارد اسمه في صفحة )ز( في هذه النشرة.المساهم الكبير 

المساهمون الموضح أسمائهم في القسم رقم )4-1( في هذه النشرة )هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده(.المساهمون الحاليون 

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

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

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

القوائم المالية

المالية  للسنة  المقارنة  أرقام  والتي تتضمن  بتاريخ 31 مارس 2021م  المنتهية  المالية  السنوات  المدققة للشركة عن  المالية  القوائم 
المنتهية في 31 مارس 2020م، والقوائم المالية المراجعة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية 
المنتهية في 31 مارس 2021م واإليضاحات المرفقة بهم، )والتي تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة 

.)SOCPA( السعودية للمراجعين والمحاسبين

التقويم الهجريهــ

التقويم الميالديم

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )3- 123 - 2017( وتاريخ 
1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ، 
)الموافق 2003/08/01م(، والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )5-5-2022( بتاريخ 1443/06/02هـــ )الموافق 

2022/01/05م(.

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

مستشارو الشركة فيما يتعلق بطرح وإدراج الشركة في السوق الموازية »نمو« الموضحة أسماؤهم في الصفحة )هـ(.المستشارون



2 | نشرة إصدار أسهم شركة برج المعرفة التجارية

التعريفالمصطلح

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.متحصالت الطرح

شركة وثيق المالية.المستشار المالي

شركة دراية المالية.مدير االكتتاب

مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم )ج( من هذه النشرة.مجلس اإلدارة

النظام اآللي لتداول األسهم السعوديةتداول

السوق التي تُتداول فيها األسهم والتي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب »قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة« و»قواعد السوق الموازية
اإلدراج« في المملكة العربية السعودية.

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة العادية

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

حكومة المملكة العربية السعودية. الحكومة

فئات المستثمرين 
المؤهلين

فئات المستثمرين المؤهلين هي:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
الدليل . 7 المنصوص عليها في  المتطلبات  والذين يستوفون  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير 

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:. 10
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة  	

صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهًرا الماضية.
أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. 	
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. 	
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. 	
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا. 	

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

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

هذه النشرة المتعلقة باالكتتاب والمعدة من قبل الشركة، وهي الوثيقة المطلوبة لطرح األسهم بموجب نظام السوق المالية وقواعد طرح نشرة اإلصدار
األورق المالية وااللتزامات المستمرة.

حقوق التصويت

إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. ويعطي كل سهم لحامله الحق في 
صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه، 
كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات 

الجمعية العامة والتصويت فيه.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )123-3- 
1441/02/01هـ  بتاريخ   )2019-104-1( رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  2017/12/27م(،  )الموافق  1439/04/09هـ  وتاريخ   )2017
)الموافق  1442/07/12هـــ  بتاريخ   )2021-22-1( رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  من  بقرار  والمعدلة  2019/09/30م(،  )الموافق 
بموجب  والمعدلة  )الموافق 2022/02/13م(،  بتاريخ 1443/07/12هـ   )2022-19-1( رقم  قرار  بموجب  والمعدلة  2021/02/24م(، 

قراره رقم )1-52-2022( بتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(.

هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي بتاريخ يوم الخميس 1444/04/09هـ )الموافق 2022/11/03م(.تاريخ اإلقفال
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التعريفالمصطلح

الجمهور

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله.. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاَ ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

فترة الحظر
فترة الحظر المفروضة على المساهم الكبير المذكور في الصفحة )ز( من هذه النشرة، والتي يُمنع خاللها من التصرف في أسهمه لمدة 
)12( اثني عشر شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية. ويجوز له التصرف في أسهمه بعد انتهاء هذه الفترة دون 

الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

حملة أسهم الشركة في أي وقت من األوقات.المساهم أو المساهمون

كل شخص يكتتب في األسهم محل الطرح.المستثمر المؤهل

عوامل المخاطرة
هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االكتتاب في األسهم محل

الطرح.
المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد التقارير 
)IFRS( المالية

 مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
)International Financial Reporting Standards(

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )8- 16 - 2017( 
بتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( بتاريخ 1437/01/28هـ 
)الموافق  1442/06/01هـ  بتاريخ   )2021  -7  -1( رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  من  بقرار  المعدلة  2015/11/10م(  )الموافق 

2021/01/14م( وتعديالتها.

نطاقات

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين. تم اعتماد 
برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار وزارة العمل رقم )4040( بتاريخ 1442/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م( القائم على قرار 
)نطاقات(  برنامج  بالمملكة  العمل  وزارة  أطلقت  وقد  1994/10/27م(،  )الموافق  1415/05/12هــ  بتاريخ   )50( رقم  الوزراء  مجلس 
لتقديم الحوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة هي 

البالتيني، واألخضر، واألصفر، واألحمر.
هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيمياً بوزارة المالية، وهي 

الجهة الموكلة بأعمال جمع الزكاة وتحصيل الضريبة. 

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط الشركة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة المعنية. علماً السنة المالية
بأن السنة المالية للشركة تنتهي في 31 مارس من كل عام ميالدي.

الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.والمحاسبين

الريال السعودي.ريال

الدوالر األمريكي.الدوالر



عوامل المخاطرة



نشرة إصدار أسهم شركة برج المعرفة التجارية | 5

عوامل المخاطرة - 2

»إن االستثمار في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئماً إال للمستثمرين 
القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أّي خسارة قد تنجم عنه«. 

يتعين على كل من يرغب باالكتتاب في األسهم المطروحة دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة 
المبينة أدناه قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في األسهم محل الطرح، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي 
يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على 

عملياتها.

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما 
حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية، باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم 

يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم 
يتسن إلدارة الشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق 

وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه.

ويُقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف 
تلك المذكورة في هذا القسم يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم المطروحة.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك غير 
المعلومة حالياً أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها -1	

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة -1-1	
تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى تنفيذ استراتيجيتها بنجاح والتي تتمثل في قدرتها على زيادة حصتها 
السوقية في سوق بيع وتوزيع الكتب التعليمية، كما أن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع 
للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم 
تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه 
التوسعات والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه التوسعات أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، 

فإن ذلك سيؤثر سلباً على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 	1-1	
تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سداد باإلنابة من المساهم عن الشركة، وتتم المعامالت في سياق النشاط المعتاد للشركة 
ووفقاً لنفس أسس التعامل مع الغير وعلى أسس تجارية بحتة، وهناك معامالت تمت مع أطراف ذات عالقة ضمن أعمال الشركة االعتيادية 
وبموافقة اإلدارة قبل تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة، وقد رأت اإلدارة أن شروط تلك المعامالت ال تختلف جوهرياً عن أية معامالت 

أخرى تقوم بها الشركة مع أي طرف ثالث، ويتألف هذا البند مما يلي: 

الرصيد المستحق للطرف ذي العالقة كما في نهاية السنوات المالية 2020م، 2021م، 2022م (: 2الجدول رقم )
31 مارس 2022م31 مارس 2021م31 مارس 2020ماألطرافريال سعودي

-6,121,57512,580,762السيدة/ نوف حسن عبد اهلل اليمنيالمعامالت مع األطراف ذات العالقة

ال ينطبق80.19%82.74%النسبة من إجمالي االلتزامات
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م.
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ويتضح من الجدول أن رصيد المستحق للطرف ذي العالقة كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م قد بلغ 6,121,575 
ريال سعودي، وقد شكل هذا الرصيد ما نسبته 82.74% من إجمالي التزامات الشركة، وفي نهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 

2021م بلغ الرصيد 12,580,762 ريال، وقد شكل هذا الرصيد ما نسبته 80.19% من إجمالي التزامات الشركة. 

وقد تم إقفال رصيد المستحق للطرف ذي العالقة والبالغ 12,580,762 ريال في حساب رأس المال بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 
1443/02/21هـــ )الموافق 2021/09/28م( وذلك لزيادة رأس مال الشركة إلى 17,500,000 ريال، عند تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة.

المعامالت الجوهرية التي تمت مع الطرف ذي العالقة خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م(: 3الجدول رقم )

طبيعة األطرافريال سعودي
31 مارس 2020منوع المعاملةالعالقة

النسبة من 
إجمالي 

التعامالت خالل 
السنة المالية

النسبة من 
إجمالي تكلفة 

اإليرادات كما في 
31 مارس 2020م

النسبة من 
إجمالي 

االلتزامات كما 
في 31 مارس 

2020م

النسبة من 
إجمالي 
األصول

كما في 31 
مارس 2020م

المعامالت مع 
األطراف ذات 

العالقة

السيدة/ نوف 
حسن عبد اهلل 

اليمني

شريك/
مساهم

ال ينطبق9.81%ال ينطبق19.62%640,000التمويل

سداد باإلنابة 
عن الشركة 
)للموردين(

ال ينطبق918,497%28.16%7.98%12.42

سداد باإلنابة عن 
ال ينطبق3.45%2.22%7.84%255,606الشركة )رواتب(

سداد باإلنابة 
عن الشركة 
)مصاريف 

أخرى(

ال ينطبق230,327%7.06%2.00%3.11

سداد باإلنابة عن 
14.11%--37.32%)1,217,280(الشريك

14.11%28.79%12.20%100%3,261,710اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م.

المعامالت الجوهرية التي تمت مع الطرف ذي العالقة خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م(: 4الجدول رقم )

طبيعة األطرافريال سعودي
31 مارس نوع المعاملةالعالقة

2021م

النسبة من 
إجمالي 

التعامالت خالل 
السنة المالية

النسبة من 
إجمالي 

التكاليف كما 
في 31 مارس 

2021م

النسبة من 
إجمالي 

االلتزامات كما 
في 31 مارس 

2021م

النسبة من 
إجمالي األصول

كما في 31 
مارس 2021م

المعامالت مع 
األطراف ذات 

العالقة

السيدة/ نوف 
حسن عبد اهلل 

اليمني

شريك/
مساهم

سداد باإلنابة 
عن الشركة 
)للموردين(

ال ينطبق4,615,480%57.63%55.84%29.42 

سداد باإلنابة عن 
ال ينطبق10.42%19.78%20.41%1,634,950الشركة )رواتب(

سداد باإلنابة 
عن الشركة 

)مصاريف أخرى(
ال ينطبق983,864%12.28%11.90%6.27

سداد باإلنابة عن 
3.77%ال ينطبقال ينطبق9.68%)775,107( الشريك

3.77%46.11%87.53%100.00%8,009,401اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م.
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المعامالت الجوهرية التي تمت مع الطرف ذي العالقة خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م(: 5الجدول رقم )

طبيعة األطرافريال سعودي
العالقة

نوع 
المعاملة 

31 مارس 
2022م

النسبة من 
إجمالي 

التعامالت خالل 
السنة المالية

النسبة من 
إجمالي 

االلتزامات كما 
في 31 مارس 

2022م

النسبة من صافي 
حقوق المساهمين 
كما في 31 مارس 

2022م

النسبة من 
إجمالي األصول

كما في 31 
مارس 2022م

المعامالت مع 
األطراف ذات 

العالقة

السيدة/ نوف 
حسن عبد اهلل 

اليمني

شريك/
مساهم

زيادة رأس 
49.36%59.71%284.95%100%12,580,762المال

49.36%59.71%284.95%100%12,580,762اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.

جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة خضعت لموافقة اإلدارة قبل تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة، وقد تم إقفال رصيد المعامالت 
مع األطراف ذات العالقة في حساب رأس المال بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 1443/02/21هـــ )الموافق 2021/09/28م( لزيادة 
رأس مال الشركة إلى 17,500,00 ريال وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، وحتى تاريخ هذه النشرة ال توجد أي معامالت مع أطراف 
ذات عالقة تقتضي موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، في حال لم تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس 

تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتركز الموردين -1-1	
تعتمد الشركة في عملياتها التشغيلية على مجموعة من الموردين الدوليين، والتي تقوم العالقة معهم على أساس تعاقدي، حيث شكلت نسبة 
أكبر أربعة موردين رئيسيين )84.38%( و)86.38%( و)86.61%( من إجمالي تكلفة اإليرادات كما في 31 مارس 2020م وكما في 31 مارس 
2021م وكما في 31 مارس 2022م على التوالي )لمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم الفرعي )3-6( »كبار الموردين« في هذه النشرة(. 
وبالتالي فإن حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل الموردين أو إيقاف العالقة مع أحد الموردين، أو تغير أحد الشروط، أو 
االلتزامات، أو عدم تجديد التعاقد بشروط مقبولة تجارياً سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها 

وأداءها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية -1-1	
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية منذ تأسيسها حتى تاريخ 31 مارس 2022م، كما تم عمل مخصص للفترة المنتهية في 31 مارس 
2022م بقيمة 566,524 ريال، والشركة حاصلة على شهادة زكاة سارية المفعول حتى تاريخ 1445/01/13هـ )الموافق 2023/07/31م(، 
وأنهت الشركة وضعها الزكوي منذ تأسيسها وحتى عام 2017م، ولم تستلم الشركة أي ربوط زكوية حيث أن الشركة كانت مؤسسة فردية. 
إلى 2022م، وسددت  من 2018م  األعوام  والجمارك عن  والضريبة  الزكاة  هيئة  إلى  المالية  والقوائم  الزكوية  اإلقرارات  الشركة  وقدمت 

المستحق عليها للفترات من عام 2018م إلى عام 2022م بموجب تلك اإلقرارات وحصلت على الشهادات المطلوبة.

خالل عام 2020م، استلمت الشركة أول ربط زكوي لها عن عام 2018م عند تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية 
محدودة، حيث طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بموجب ذلك الربط سداد زكاة إضافية بمبلغ 358,422 ريال سعودي، وعليه قامت 
الشركة بتقديم اعتراض على الربط الزكوي بكامل المبلغ، وتم صدور قرار هيئة الزكاة الضريبة والجمارك برفض االعتراض، بناًء على 
ذلك، تم التصعيد إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، ومازالت حتى تاريخ هذه النشرة تحت الدراسة وبانتظار تحديد 
موعد حضور جلسة لمناقشة االعتراض وصدور القرار، ولم تقم الشركة بعمل مخصص لهذه المطالبة وعليه ففي حال عدم قبول اعتراض 
الشركة على هذا الربط فستتحمل الشركة هذا المبلغ وتكون ملزمة بدفعه مما يؤثر سلباً على ربحيتها وموقفها المالي وسيولتها المالية. 
وحتى تاريخ هذه النشرة لم تستلم الشركة أية ربوط زكوية نهائية عن األعوام من 2018م وحتى 2022م بسبب النزاع القائم على الربط 

الزكوي لعام 2018م.

وفي حال وجود أي فروقات زكوية أخرى فستتحمل الشركة تلك الفروقات أيضاً.

وبناء على ذلك ال تستطيع الشركة ضمان بقاء أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على حالها في المستقبل، كما ال تستطيع التنبؤ إذا 
ما كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديرات الشركة الزكوية عن السنوات الماضية وعدم إبداء أي اعتراض عليها، وفرضها 
لربط زكوي على الشركة ومطالبتها بدفع استحقاقات زكاة إضافية، وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالئتمان والذمم المدينة  -1-1	
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة 
حاالت مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها، وفي حالة 
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عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها 
وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

هذا وقد بلغ صافي رصيد الذمم المدينة كما في تاريخ 31 مارس 2022م مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثالثمائة وأربعة وثمانون 
واثنين  ألف  واثنين وعشرين  تاريخ 31 مارس 2021م ستمائة  المدينة كما في  الذمم  بلغ صافي رصيد  ريال سعودي فيما   )1,752,384(

وخمسين )622,052( ريال سعودي، وفيما يلي تفاصيل أعمار الذمم المدينة.

تفاصيل أعمار الذمم المدينة(: 6الجدول رقم )

النسبة من إجمالي المدينين 2021/03/31م
النسبة من إجمالي المدينين 2022/03/31مالتجاريين لعام 2021م

التجاريين لعام 2022م

12.37%1.73241,746%14,241من 1 يوم إلى 30 يوم

64.62%9.431,262,475%77,671من 31 يوم إلى 60 يوم

11.34%43.48221,496%357,968من 61 يوم إلى 90 يوم

1.27%19.5324,893%160,783من 91 يوم على 120 يوم

10.39%25.83203,060%212,675أكثر من 360 يوم

100.00%100.001,953,670%823,338إجمالي المدينون تجاريون
14.65%)286,201(24.45%)201,286(يُخصم مخصص انخفاض في قيمة المدينون التجاريون

89.70%75.551,752,384%622,052صافي المدينون التجاريون
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.

تقوم الشركة بمنح فترة ائتمان للعمالء تتراوح ما بين يوم إلى سنة حسب العقود الموقعة ويتم إثبات الدفعات في العقود الموثقة أو بشيكات 
آجلة، ويتم تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن المبالغ التي تتجاوز فترة استحقاقها 365 يوم. يبلغ مخصص الخسائر االئتمانية 
المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م مئتان وستة وثمانون ألف ومئتان وواحد )286,201( ريال سعودي، وعلى الرغم من 
ذلك فإن التأخر في تحصيل الذمم المدينة سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون  -1-1	
يتم شراء الكتب األكثر مبيعاً بكميات كبيرة لتغطية مبيعات ثالثة أعوام قادمة خاصة للكتب الجديدة والتي يكون مدة تدويرها في األسواق 
ما بين 7 إلى 10 أعوام، عالوة على ذلك يوجد أيضاً بعض السالسل التي تمتد ألكثر من خمسة عشر عاماً، ويتم مراجعة المخزون سنوياً 
للوقوف على العناوين المتاحة للبيع والعناوين التي يجب إعادة النظر في طلبها، هذا وقد بلغ رصيد المخزون والذي يمثل بضاعة معدة للبيع 
)5.7( مليون و)14.9( مليون و)17.1( مليون ريال وبنسبة )65.58%( و)72.43( و)67.12%( من إجمالي أصول الشركة كما في 31مارس 
2020م و31 مارس 2021م و2022م على التوالي، وفي حال لم تتمكن الشركة من الحفاظ على مستويات مثلى من المخزون ومعدالت دوران 
جيدة له ومراقبته ومراجعته باستمرار فسيؤدي ذلك إلى انخفاض أو فائض في المخزون مما قد يسبب خسائر للشركة وتراجع على مستوى 

مبيعاتها والذي يؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على مركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة  -1-1	
قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة، مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية، باإلضافة إلى أي التزامات 
أو تكاليف أخرى متعلقة بنشاط الشركة، وفي حال تحقق هذه االلتزامات فإنها ستؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي 

ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  -1-1	
يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها، وتشمل هذه 
التراخيص على سبيل المثال ال الحصر: شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وشهادات تسجيل العالمات التجارية وشهادات 

السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وشهادات التأمينات االجتماعية.

إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم 
تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على 
الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد تُطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف واالمتناع عن 
القيام بأعمالها كإغالق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات 
ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل 
جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية. )يرجى الرجوع إلى قسم الفرعي رقم 

)3-13( »التصنيفات والتراخيص« من القسم )3( »خلفية الشركة وطبيعة أعمالها«(.

مخاطر عدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع -1-1	
يتميز قطاع النشر في المملكة بتطورات مستمرة وتغيرات هيكلية، حيث أن دخول العديد من الشركات أدت إلى المزيد من المنافسة والتي 
بدورها خلقت سلسلة من التطورات في منتجات وخدمات نشر وبيع الكتب التي تقدمها الشركات وانتقالها من الكتب الفيزيائية إلى الكتب 
الرقمية، باإلضافة إلى الشركات األخرى التي تقدم خدمات نشر باختالف نموذجها وفكرتها وفي حال عدم قدرة الشركة على مواكبة مثل 
هذه التطورات فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الشركة لعمالئها والذي بدوره سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات العمالء 1-1-1	
قد يؤثر أي تغيير يطرأ على رغبات العمالء ومتطلباتهم على منتجات وخدمات الشركة من خالل جعلها أقل فعالية وطلباً. وقد تكون الشركة 
غير قادرة على التأقلم التغير في رغبات العمالء خالل وقت مناسب أو بتكلفة مقبولة، وقد تكون الشركة غير قادرة على توفير منتجات 
جديدة تلبي رغبات العمالء أو قد يوفر منافسي الشركة خيارات أفضل للعمالء. وقد يؤدي أي تغيير يطرأ على رغبات العمالء النخفاض 
في طلبهم على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على المحافظة على كوادرها البشرية --1-1	
تعتمد الشركة على الكوادر البشرية لتقديم الخدمات لعمالئها وفي حال لم تستطع الشركة تخصيص فريق العمل المناسب والمحافظة 
عليه خاصة في ظل إطالق وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتاريخ 1442/03/18هـ )الموافق 2020/11/14م( مبادرة تحسين 
)الموافق  1442/08/01هـ  بتاريخ  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  الخاص،  القطاع  منشآت  في  الوافدين  العاملين  لجميع  التعاقدية  العالقة 
2021/03/14م(، )تتيح هذه المبادرة للعامل خدمة االنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل(، فمن 
الممكن أال تتمكن الشركة من تقديم مشاريعها ضمن الجدول الزمني أو المواصفات التي حددها العميل إذ يبلغ عدد العاملين غير السعوديين 
في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة ثمانية )8( موظفين وبنسبة )66.67%( من إجمالي عدد العاملين في الشركة والبالغ اثنا عشر )12( 

موظف، وسيكون ألي من ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة 	-1-1	
تعتمد قدرة الشركة على االحتفاظ بعمالئها الحاليين وكسب عمالء جدد وتقديم خدمات فّعالة ودقيقة ذات مستوى أداء عالي، وال يوجد أي 
ضمان أن الشركة ستستطيع أن تحافظ على هذه المعايير في المستقبل. وقد تتأثر عمليات الشركة في حال عدم التزامها بتقديم الخدمات 
وتسليم المنتجات في الوقت المحدد، أو عدم وجود منتجات جديدة توفرها الشركة لعمالئهاـ وسيكون لذلك تأثير كبير على نطاق أعمال 
الشركة، وخصوصاً في حال تسبب ذلك في انخفاض ملحوظ في حجم وعدد عمالء الشركة أو التأثير على قدرة الشركة لجذب عمالء جدد. 

وسيكون ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركة --1-1	
تعمل الشركة وتدير عملياتها حالياً عبر مقرها الرئيس في مدينة الدمام، ونظراً لتركيز طاقم عمل الشركة والمصادر األخرى في هذه المقر 
سيكون هنالك تأثير على أعمال الشركة ونتائج عملياتها في حال تعرض هذا المقر ألضرار ناتجة عن كوارث طبيعية، بما في ذلك الزالزل 
والفيضانات والحرائق أو غيرها من الكوارث الطبيعية والتي من شأنها أن تخلف أو تتسبب بأضرار جسيمة للمرافق والعقارات. وسيكون 

لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بحماية سمعة الشركة  --1-1	
في حال لم تستطع الشركة المحافظة على سمعتها في السوق و/أو تعرضت سمعتها للتشويه أو ألضرار جسيمة، فمن الممكن لبعض عمالء 
الشركة ومورديها إنهاء أو عدم تجديد تعاقداتهم مع الشركة و/أو لن تتمكن حينها من كسب وجذب عمالء وموردين جدد. وسيكون لذلك 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية اسم الشركة التجاري --1-1	
لقد قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية )يُرجى االطالع على القسم الفرعي رقم )3-12( »العالمات التجارية وحقوق الملكية« من 
القسم رقم )3( »خلفية الشركة وطبيعة أعمالها« من هذه النشرة( وأي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو االستخدام غير المشروع للعالمة 
التجارية سيؤدي إلى إقامة دعاوى ومطالبات قضائية أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق، ويتطلب هذا األمر وقتاً طوياًل وتكلفة 
عالية، فضاًل عن المجهود المبذول من قبل اإلدارة في متابعتها، وفي حال لم تتمكن الشركة من حماية هذه العالمة التجارية الخاصة بها 
بالشكل الفّعال فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على قيمتها، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم تلبية احتياجات العميل --1-1	
قد يؤدي عدم قدرة الشركة على تقديم خدماتها وفقاً لمتطلبات العميل إلى التقليل من قيمتها التجارية ويؤثر على مركزها في السوق، 
والذي قد يقلل نسبة تعامالت العمالء مع الشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها 

وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالزيادة في معدالت الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين --1-1	
أقرت الحكومة خالل عام 2016م عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي 
من ضمنها إقرار فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م، باإلضافة إلى زيادة 
رسوم اإلقامة ألفراد عوائل الموظفين غير السعوديين اعتباراً من 2017/07/01م. وكما في تاريخ هذه النشرة فقد بلغ عدد العاملين في 
الشركة اثنا عشر )12( موظف يبلغ عدد غير السعوديين منهم ثمانية )8( موظفين وبنسبة )66.67%(، ونتيجة لهذه القرارات، فقد ارتفعت 
قيمة الرسوم الحكومية التي تدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين كما أنه من الممكن أن تؤدي الزيادة في رسوم إصدار وتجديد 
اإلقامة التي سيتحملها الموظف غير السعودي عن عائلته إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى توجهه للعمل في 
دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث هذا األمر، فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على أصحاب الكفاءات من 
موظفيها غير السعوديين من جهة، وقد تضطر إلى تحمل تكلفة الزيادة في الرسوم الحكومية المرتبطة بإصدار وتجديد إقامات الموظفين 
غير السعوديين وأفراد عائالتهم مما يسبب زيادة في تكاليف الشركة ومصروفتها، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسين واإلدارة التنفيذية --1-1	
يعتمد نجاح عمليات الشركة ومشاريعها المستقبلية على خبرة وكفاءة فريق عملها اإلداري والتنفيذي، بما في ذلك اإلدارة العليا والموظفين 
الرئيسين المؤهلين، والذين يمتلكون سنوات خبرة طويلة وكافية في قطاع النشر واإلعالم والخدمات المتعلقة به، بدأ معظم موظفي اإلدارة 
العليا مهنهم مع الشركة منذ عدة سنوات، ولديهم عالقات عمل جيدة مع عمالء الشركة ومورديها ومقدمي الخدمات والسوق السعودية 
المحلية وغيرهم من الجهات التي تعمل مع الشركة، وفي حال لم تتمكن الشركة من االحتفاظ باإلدارة العليا والموظفين الرئيسين لديها 
سواء بسبب عدم تجديد عقودهم أو عدم قدرتها على استقطاب موظفين مؤهلين جدد بنفس الخبرات مقابل تكاليف مقبولة، فسيكون 
لذلك تأثير سلبي وجوهري على قدرتها بالمحافظة على أعمالها مما سيؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وأخطاؤهم --1-1	
قد يؤدي سلوك الموظف أو خطأه إلى إخالل الشركة بالنظام، مما يؤدي لفرض غرامات على الشركة من قبل الجهات المختصة تختلف 
باختالف السلوك أو الخطأ وتحمل مسؤولية مالية واإلضرار بسمعة الشركة بشكل جوهري، وال يوجد هناك أي تأكيد على قدرة الشركة 
على تصحيح ذلك السلوك أو الخطأ. وقد ال تكون اإلجراءات واالحتياطات التي تتخذها الشركة لتصحيح ذلك السلوك أو الخطأ كافية في 
كل الحاالت. وقد يرتكب موظفو الشركة أخطاء قد تعرض الشركة لمطالبات وإقامة إجراءات قانونية للتعويض عن ذلك اإلهمال المزعوم، 
التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج  باإلضافة إلى اإلجراءات والخطوات النظامية التي من شأنها 

عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمنازعات القضائية  1	1-1	
ما عدا ما تم ذكره في عوامل المخاطرة رقم )2-1-5( بشأن المنازعة بخصوص الربط الزكوي على الشركة، فإن الشركة ليست طرفاً 
في أي دعاوى قضائية أو منازعات حتى تاريخ هذه النشرة، إال أنها معرضة لمخاطر إقامة الدعاوى القضائية والمطالبات وغيرها من 
اإلجراءات التحكيمية في إطار قطاعات األعمال التي تعمل فيها مع العديد من األطراف، بما في ذلك العمالء أو الموردين أو الموظفين. وال 
يمكن للشركة أن تتوقع نتيجة تلك الدعاوى، ومن شأن أي نتيجة في غير صالح الشركة من هذه الدعاوى أو اإلجراءات التأثير سلباً وبشكل 
جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. ولن تتمكن من تقدير تكاليف تلك الدعاوى المقامة من قبلها أو ضدها، أو 
العقوبات واألضرار، وسيكون ألي حكم يُتخذ ضد الشركة تأثير سلبي على الشركة. وقد تخضع الشركة  النهائية، بما في ذلك  نتائجها 
لدعاوى وشكاوى عمالية، أو مطالبات تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية أو العالمة التجارية من الموردين أو المنافسين أو األطراف 
األخرى، وفي حال صدر بحق الشركة أي حكم قضائي أو شبه قضائي أو أكثر تتعارض مع مصالح الشركة؛ فقد تكون تلك األحكام ملزمة 
لدفع مبالغ تعويض كبيرة أو خارج المقدرة المالية للشركة مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتطلعاتها ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات وخدمات الشركة -	1-1	
قد يطلب العمالء أسعار أقل مقابل الخدمات المقدمة من قبل الشركة، وقد يؤدي دخول شركات وموردين جدد لقطاع النشر أو توسيع أعمال 
المنافسين الحاليين وتطويرها أو دمجها إلى زيادة نسبة وعدد مقدمي الخدمات وبالتالي إلى انخفاض أسعار المنتجات والخدمات التي 
تقدمها الشركة لعمالئها، وسينتج عن تقليل األسعار إلحدى األسباب المذكورة أعاله انخفاض نسبة هامش الربح التي تحققها الشركة من 
خدماتها المقدمة للعمالء، وبالتالي تقليل نسبة أرباح الشركة من أعمالها بشكل عام، وسيكون للعوامل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل 		1-1	
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على 
التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي 
تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي 
تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية 

وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة -	1-1	
يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلباً نظامياً بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، 
بتوظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة، ويقوم برنامج نطاقات بتصنيف المنشآت 
العاملين في الشركة كما  بلغ عدد  بالحد األدنى للسعودة، هذا وقد  التقيد  المنشآت  إلى نطاقات بالتيني وأخضر وأصفر وأحمر وعلى 
في 2022/05/08م اثنا عشر )12( موظف منهم ثمانية )8( موظفين غير سعوديين بنسبة 66.67% وأربعة )4( موظفين سعوديين بنسبة 
33.33% من إجمالي الموظفين في الشركة، وقد بلغت نسبة التوطين المحققة في الشركة وفقاً لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة الموارد 
العمالة األجنبية خالل ستة وعشرين أسبوعاً  بناء متوسط عدد  التوطين  والتنمية االجتماعية نحو 33.33% ويتم حساب نسب  البشرية 
سابقاً، وبناء عليه فقد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق األخضر المنخفض إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب 
أو في حال قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في المستقبل، ولم تتمكن الشركة من االلتزام 
بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق 
طلبات تأشيرات العمل ونقل خدمات العمال غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي 
ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية. )ولمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم الفرعي )3-15( »الموظفون والسعودة« من 

القسم )3( »الموظفون والسعودة« في هذه النشرة(. 

المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية -	1-1	
تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من عقود التأمين لتغطية أعمالها وأصولها، كالتأمين اإللزامي على المركبات والتأمين الطبي للموظفين، غير 
أنه قد ال يكون لدى الشركة جميع العقود التأمينية المهمة ألعمالها وأصولها، أو ال يكون لديها الغطاء التأميني الكافي في كل الحاالت، أو 
أنه ال يغطي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مثل المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية. كما أنه من الممكن أن تقع أحداث في 
المستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر المحتملة، أو قد ال تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق، وال يوجد أي ضمان أن 
عقود التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجارياً، أو ستظل متاحة على اإلطالق. إن أياً من هذه األحداث أو الظروف 
أو وقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال وأصول الشركة وأوضاعها المالية ونتائج أعمالها وتوقعاتها 

المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت -	1-1	
التغيرات في صرف  للتأثر بمخاطر  تخضع معامالت الشركة بشكل رئيس بالريال السعودي والدوالر األمريكي، لذا فإن الشركة عرضة 
العمالت األجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة. وكجزء من سياسة المملكة، فإن الريال السعودي، 
حتى تاريخ هذه النشرة، مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر ب 3.75 ريال سعودي مقابل 1 دوالر أمريكي، إال أنه ال يوجد تأكيدات 
على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية )بما 
في ذلك الدوالر األمريكي( التي تستخدمها الشركة إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل )مخاطر السيولة( -	1-1	
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، وتتكون المطلوبات المالية 
للشركة من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة، وقد ال تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق. ويمكن أن تنتج مخاطر 
السيولة أيضاً عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها، وقد تقع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد 

تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر سلباً على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

نسبة السيولة للسنوات المالية من 2020م حتى 2022م(: 7الجدول رقم )
2022/03/31م2021/03/31م2020/03/31مالمؤشر

1.161.316.58نسبة السيولة )مرة(
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.

المخاطر المتعلقة بتركز العمالء واإليرادات -	1-1	
لدى الشركة عدد من العقود من الجهات العاملة في المملكة، وتتركز اإليرادات من العمالء الرئيسين كما يلي: - 

أكبر خمسة عمالء للسنة المالية المنتهية في 2020/03/31م(: 8الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليراداتالقيمة )ريال سعودي(اسم العميل

13.26%1,874,000معارف للتعليم والتدريب

14.05%1,985,000مدارس الملك فيصل

8.05%1,137,000مدارس الشرق األوسط )شركة عطاء التعليمية(

13.13%1,855,000شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(

8.33%1,177,334شركة مدارس المتقدمة

56.81%8,028,334المجموع
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

أكبر خمسة عمالء للسنة المالية المنتهية في 2021/03/31م(: 9الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليراداتالقيمة )ريال سعودي(اسم العميل

18.49%2,552,000معارف للتعليم والتدريب

20.32%2,805,070مدارس الملك فيصل

9.84%1,358,000مدارس الشرق األوسط )شركة عطاء التعليمية(

10.70%1,476,880شركة مدارس المتقدمة

)MADAC( 2.21%305,000مدارس أكاديمية المدينة المنورة

61.56%8,496,950المجموع
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية
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أكبر خمسة عمالء للسنة المالية المنتهية في 2022/03/31م(: 10الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليراداتالقيمة )ريال سعودي(اسم العميل

12.74%2,600,143معارف للتعليم والتدريب

18.62%3,798,040مدارس الملك فيصل

13.28%2,710,020مدارس الشرق األوسط )شركة عطاء التعليمية(

)MADAC( 8.34%1,702,330مدارس أكاديمية المدينة المنورة

)KFUPM( 3.05%622,140مدارس الملك فهد للبترول والمعادن

56.04%11,432,673المجموع
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

شكلت هذه العقود مجتمعة ما نسبته )56.81%( من إجمالي إيرادات الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م، وما نسبته 
)61.56%( من إجمالي إيرادات الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2021/03/31م، وما نسبته )56.04%( من إجمالي إيرادات الشركة 

خالل السنة المالية المنتهية في 2022/03/31م.

على جانب آخر فتتمثل مصادر إيرادات الشركة في بيع وتوزيع الكتب وبيع األدوات المكتبية والتعليمية، وقد سجلت إيرادات بيع وتوزيع 
الكتب ما قيمته ثالثة عشر مليون وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف ومئتان وثالثة وسبعين )13,425,273( ريال سعودي وبما نسبته )%95.00( 
من إجمالي إيرادات الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م. وما قيمته اثني عشر مليون وثمانمائة وسبعة وثالثين ألف 
وأربعمائة وستة وستين )12,837,466( ريال سعودي وبما نسبته )93.01%( من إجمالي إيرادات الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 
2021/03/31م. وما قيمته ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وواحد وسبعون )18,559,171( ريال سعودي وبما 

نسبته )90.97%( من إجمالي إيرادات الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2022/03/31م.

إيراداتها  تنويع مصادر  في  الشركة  فشل  أو  للشركة،  الرئيسين  العمالء  مع  ومستمرة  جيدة  على عالقة  المحافظة  عدم  حال  في  وعليه 
والتخفيف من درجة التركز في العمالء واإليرادات أو تأثر مصادر اإليراد الُكبرى بالسلب فسوف يؤثر ذلك على عمليات الشركة ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة -	1-1	
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها، كما 
أن كبار التنفيذيين في الشركة يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة 
واللوائح التي تخضع لها، وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 
ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي 
إلى التأثير على نتائج أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو في 
حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي 

من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان -	1-1	
قام مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/03/06هـ )الموافق 2021/10/12م( بتشكيل لجنة المراجعة للقيام بالمهام المحددة لكل لجنة بموجب قرار 
الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1443/03/08هـ )الموافق 2021/10/14م( ووفقاً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة.

ومن شأن عدم أداء أعضاء هذه اللجان لواجباتهم واتباع منهجية عمل تكفل مصالح الشركة ومساهميها التأثير على مدى التزام الشركة 
بقواعد الحوكمة ومتطلبات اإلفصاح المستمر الصادرة عن الهيئة وفعالية إشراف مجلس اإلدارة على الشركة من خالل تلك اللجان بصورة 

فعالة، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 1-1-1	
ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق 
المالية، وفي حال عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لها، ستتحمل تكاليف، وعقوبات مثل إيقاف 
التداول على األسهم مؤقتاً أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها؛ مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

وأدائها المالي وربحيتها.
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المخاطر المتعلقة بممارسة أعضاء مجلس إدارة الشركة والتنفيذيين ألعمال منافسة للشركة --1-1	
كما في تاريخ هذه النشرة لم يكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين طرفاً في أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يخضع بموجبه 
ألي التزام يمنعه من المنافسة أو أي التزام مماثل فيما يتعلق بأعمال الشركة وفي حال عدم امتثال أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار 
التنفيذيين لمتطلبات اإلفصاح المستمر فإن ذلك سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر التغيرات في األنظمة ذات العالقة 	-1-1	
كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين كنظام الشركات، ونظام العمل وأنظمة 
الجهات  يتم تحديثها من قبل  أو  تتغير  والتي قد  المالية وغيرها،  السوق  الصادرة عن هيئة  واللوائح  المدني واألنظمة  والدفاع  البلديات 
المختصة. كذلك، فقد تصدر قوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر. مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا  --1-1	
نظًرا للتأثيرات السلبية على اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي ككل الناتجة عن تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا، وما صاحب ذلك من 
القرارات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة 
فيروس، وحيث أنه ال يوجد تاريخ متوقع النتهاء هذا الوباء حتى تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ال يمكنها تقدير حجم الخسائر الناجمة 
عن هذه الجائحة وتبعاتها في المستقبل مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  	1	

المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة -1	1	
تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية، وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فّعال مع الشركات األخرى في السوق، كما 
تؤثر سياسات تسعير منافسين الشركة بشكل كبير على أدائها المالي، وقد تكون الشركة غير قادرة باستمرار على منافسة تلك الشركات، 
مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً على أرباح الشركة ونتائجها المالية ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 	1	1	
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل 
المثال ال الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي 
على النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث 
في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، والذي 

من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة المالي، نظًرا لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي.

كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص 
في البنية التحتية، لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط -1	1	
تعاني العديد من دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار السياسي أو األمني في الوقت الحاضر. وال يوجد ضمانات بأن الظروف 
االقتصادية والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام الشركات -1	1	
يفرض نظام الشركات الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 2016/05/02م( بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب 
على الشركة االلتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات والتدابير لاللتزام بمثل هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر 

على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل.

وبالتالي فإن الشركة ستكون عرضة إلى أية عقوبات نتيجًة لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات األمر 
الذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات -1	1	
على الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة، إال أنه في 
حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم المجلس ولجانه واإلدارة 
والعاملين في الشركة لهذه القواعد واإلجراءات. وفي حال عدم التزامها بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة السوق 
المالية، أوفي حال قامت الشركة بتعيين أعضاء مستقلين تنقصهم الخبرة والدراية في إدارة شركة مدرجة، فإن هذه األمور سيكون لها تأثير 

سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من  إن مخالفة الشركة ألي من متطلبات نظام حوكمة الشركات واإلجراءات 
ِقبل هيئة السوق المالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وربحيتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة -1	1	
تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وزارة اإلعالم وهيئة السوق 
المالية ووزارة التجارة، بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في المملكة، وتشهد البيئة 
التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح، أي أنها أكثر عرضة للتغيير والتطوير، وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه 
األنظمة مرتفعة، وفي حال إدخال أي تغييرات على األنظمة، أو اللوائح الحالية، أو إصدار قوانين، أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد 
الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات 
والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها بهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلباً على 

أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف -1	1	
أرباحها عن طريق إعداد وتوفير أسعار معقولة لمنتجاتها وخدماتها،  الشركة على قدرتها باالحتفاظ على مستوى ومعدالت  أداء  يعتمد 
وقدرتها على تحمل أي زيادة في تكاليف اإلنتاج أو الخدمات لعمالئها من خالل زيادة أسعار تلك المنتجات أو الخدمات. وال يمكن للشركة 
أن تتحكم كلياً بأسعار منتجاتها أو خدماتها، نظراً ألن تلك األسعار تعتمد على نسبة توافرها ونسبة الطلب في السوق. وبناًء على ذلك، في 
حال ارتفعت تكاليف التشغيل أو اإلنتاج أو الخدمات المقدمة ولم تتمكن الشركة من رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتعويض تلك التكاليف، 
فستتأثر ربحية الشركة بشكل كبير وجوهري مما سيؤثر جوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإقرار ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الشركة -1	1	
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 2 جمادى األولى عام 1438هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، والتي بدأ العمل بها ابتداًء من 2018/1/1م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات 
محددة في المملكة، بما في ذلك قطاع النشر والتوزيع الذي تعمل به الشركة. وكانت تبلغ قيمة الضريبة 5% يتم تحملها من قبل المستهلك، 
إال أنه مع تداعيات جائحة كورونا اضطرت الحكومة إلى رفع قيمة الضريبة إلى 15% بداية من شهر يوليو لعام 2020م. وفي حال ارتفعت 
نسبة ضريبة القيمة المضافة في المستقبل مرة أخرى، فقد ال تتمكن الشركة من رفع أسعار منتجاتها لتعويض القيمة الكاملة للضريبة 
وذلك لعدة عوامل واعتبارات منها طبيعة العالقة التعاقدية مع بعض العمالء أو عوامل المنافسة السائدة في السوق، األمر الذي سيؤدي إلى 
تحمل الشركة لقيمة الضريبة المضافة غير المحصلة من العميل، مما سيكون لها أثر سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل  -1	1	
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل التعميم رقم 1438/16/6768 بتاريخ 1438/03/05هـ )الموافق 2016/12/05م( الذي يلزم الشركات 
السعودية المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين 
والخليجيين وغيرهم على النحو الوارد في »نظام تداوالتي« في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة في السوق 
المالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقاً لنظامها األساسي، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم 
المدرجة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والسنوات الالحقة 

لذلك.

الذي  2017/01/17م(  )الموافق  1438/04/19هـ  بتاريخ  1438/16/12097هـ  رقم  والدخل خطابها  للزكاة  العامة  الهيئة  أصدرت  ولكن 
يقضي بتأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والسنوات التي تليها، وإلى أن تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل 
توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال 
يزال قيد النظر، وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيميين غير الخليجيين المساهمين في الشركات المدرجة والتي 
تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين غير المقيميين بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم الشركة بتقييم األثر 
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المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به حيث أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة من مساهمين سعوديين، وفي حال 
كان األثر المالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبيراً أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به 

فسيؤثر ذلك على أعمالها بشكل سلبي وجوهري ونتائج عملياتها ومركزها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغيير المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة  1-1	1	
تم إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في 
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، والشركة ملزمة 
بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من حين آلخر. وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق 

بعض المعايير الجديدة من الممكن أن يؤثر سلباً على القوائم المالية، وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

هذا وقد تم إعادة تصنيف بعض البنود لتتوافق مع طريقة العرض وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية حيث تم إعادة التصنيف 
ليكون هناك عرض أكثر دقة في القوائم المالية، ويعتبر إعادة التصنيف جزء من تعديالت أثر التحول، وفيما يلي البنود التي تم تعديلها 

وإعادة تبويبها وآثر ذلك على القوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2021م.

تم إعادة تبويب احتساب مجمع االهالك للممتلكات والمعدات حتى تتناسب مع نسب االستهالك المتعارف لكل بند. 	
تطبيقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( »عقود اإليجار« اعتباراً من 01 أبريل 2019م، وحيث أن إدارة الشركة  	

المالي لألرصدة  المركز  قائمة  أثر على  لذلك  كان  المعيار  تطبيق  المبسط في  المعدل  الرجعي  األثر  منهج  استخدمت 
االفتتاحية في 01 أبريل 2019م والسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، مما أدى إلى زيادة كُل من بند حق استخدام 
األصول والتزامات عقود اإليجار بمبلغ )79,908( ريال سعودي، ومبلغ )993,413( ريال سعودي على التوالي، كما كان لذلك 
أثر على قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، حيث أدى ذلك 
إلى زيادة مصروف استهالك حق استخدام األصول بمبلغ )130,340( ريال سعودي والفوائد التمويلية بمبلغ )29,508( ريال 

سعودي، وتخفيض بند اإليجارات بمبلغ )141,750( ريال سعودي.
تم إعادة قياس منافع الموظفين المحددة بطريقة االحتساب االكتواري وأدى ذلك إلى تعديل المجمل خالل السنة وكذلك  	

إضافة حسابات جديدة وهي أرباح وخسائر اكتوارية من إعادة قياس منافع الموظفين المحددة في الدخل الشامل اآلخر.
تم عمل مخصص انخفاض في قيمة المخزون بقيمة )239,778( ريال سعودي، وذلك بعد فحص األرصدة االفتتاحية لبنود  	

المركز المالي، وبذلك انخفضت قيمة المخزون من )17,346,407( ريال سعودي، إلى )17,106,629( ريال سعودي كما في 
تاريخ 31 مارس 2022م.

تم إعادة تبويب المدينين التجاريين من بند مستحق ألطراف ذات عالقة وعرضها كبند رئيسي لتتوافق مع طريقة العرض  	
المتبعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تم إعادة تبويب بعض بنود قائمة الدخل لكٍل من تكلفة المبيعات، مصروفات التسويق، المصروفات العمومية واإلدارية  	
وإيرادات أخرى لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة -1	

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم -1-1	
قد ال يكون السعر السوقي ألسهم الشركة مستقراً بعد اإلدراج، وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من العوامل منها دون الحصر ظروف سوق 
األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات 
الخبراء والمحللين لسوق األوراق المالية، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 	1-1	
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعلياً وقد تختلف عن الموجودة في هذه النشرة. إذ أن إنجازات وقدرة الشركة 
على التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب 

على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري.

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة -1-1	
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة في المستقبل، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على سعر السهم في السوق أو تدني 

نسبة ملكّية المساهمين في الشركة في حال عدم استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.
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المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم -1-1	
واالحتياجات  الجيد  المالي  مركزها  على  والمحافظة  الشركة  ربحية  بينها  من  العوامل  من  عدد  على  المستقبل  في  السهم  أرباح  تعتمد 
الرأسمالية واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة، قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى 

انخفاض ربحية السهم في المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجًة لزيادة رأس مالها.

ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على األسهم سوف توزع فعلياً، كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. يخضع توزيع األرباح لقيود 
وشروط معينة ينص عليها النظام األساسي للشركة. )فضاًل راجع القسم 5( )»سياسة توزيع األرباح« في هذه النشرة(.

المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح -1-1	
بعد االنتهاء من عملية الطرح، قد يتمكن المساهمون الحاليون معاً )والذين يملكون ما نسبته 80.0% من أسهم الشركة بعد الطرح( أو مع 
مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة المساهمين - بما في ذلك دون حصر - عمليات االندماج 
واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس المال أو تخفيضه، وإصدار أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع 
األرباح، أو أي تغيير في الشركة، وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح المساهمين الحاليين مع مصالح مساهمي األقلية، فإن ذلك 
قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد يمارس المساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة تؤثر سلباً وبشكل 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم وجود سوق سابق للتداول في أسهم الشركة -1-1	
ال يوجد في الوقت الحالي سوق لتداول أسهم الشركة. كما أنه ال يمكن ضمان أو التأكيد على وجود واستمرار سوق نشط وذي سيولة لتداول 

األسهم بعد طرحها. وفي حال عدم وجود سوق نشط وذي سيولة عالية، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على سعر تداول أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق -1-1	
سيخضع كبار المساهمين الحاليين في الشركة والذين يملكون ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة لفترة حظر تبدأ من تاريخ بدء تداول 
أسهم الشركة في السوق، حيث لن يكون بمقدورهم التصرف في أي من أسهمهم التي يمتلكونها، إال أنه وبعد انتهاء فترة الحظر والبالغة 
12 شهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة، فإنه ال يوجد ما يضمن عدم بيع المساهم الكبير لجزء كبير من أسهمه، إذ أنه يتملك ما نسبته 
)70%( من أسهم الشركة بعد الطرح. وفي حال تم بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد انتهاء فترة الحظر، أو تم توقع حدوث مثل هذا 

األمر، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سعر سهم الشركة.

مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات  -1-1	
تنظيمية مستقبلية

قد ترغب الشركة في المستقبل باالنتقال إلى السوق الرئيسية، وعليه، يجب عليها استيفاء جميع المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة 
السوق المالية وعن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( بناًء على قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج، 
والمتعلقة بانتقال الشركات المدرجة في السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء تلك 
المتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضافية مستقبلية قد تفرضها الجهات الرقابية على الشركة أو السوق، فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال 
إلى السوق الرئيسية. وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ نشرة اإلصدار هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، 

فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلباً على سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية.

مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية -1-1	
القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة  النظامية بموجب  الفترة  الموازية، وبعد ُمضي  بعد اإلدراج في السوق 
باالنتقال إلى السوق الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. وبما أن 
اليومي  التداول  فإن حجم  فقط،  المؤهلين  المستثمرين  على  التداول  فيها  يقتصر  اإلصدار هي سوق  نشرة  تاريخ  الموازية حتى  السوق 

والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلباً على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.



خلفية الشركة وطبيعة أعمالها
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خلفية الشركة وطبيعة 	عمالها - 3

نبذة عن الشركة -1-

شركة برج المعرفة التجارية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب السجل التجاري رقم )2050074963( وتاريخ 1432/04/01هـ 
)الموافق 2011/03/06م( الصادر بمدينة الدمام، والقرار الوزاري رقم )566( وتاريخ 1443/02/23هـ )الموافق 2021/09/30م(، والقرار 
الوزاري رقم )573( وتاريخ 1443/02/27هـ )الموافق 2021/10/04م(. يبلغ رأس مال الشركة الحالي سبعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف 
)17,500,000( ريال، مقسم إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف )1,750,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة 

)10( رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهماً عادية من فئة واحدة.

شركة برج المعرفة التجارية
طريق ياقوت الحموي - حي المريكبات

الدمام 4924 -31412
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 138445400 966 +
فاكس: 138445300 966 +

 info@kntbook.com :البريد اإللكتروني
www.kntbook.com :الموقع اإللكتروني

تاريخ الشركة وأهم التطورات في رأسمالها 	1-

تأسست شركة برج المعرفة التجارية )»الشركة« أو »الُمصدر«( كمؤسسة فردية تملكها السيدة/ نوف حسن عبد اهلل اليمني، بموجب السجل 
آالف  عشرة  قدره  مال  برأس  الدمام  بمدينة  الصادر  2011/03/06م(  )الموافق  1432/04/01هـ  وتاريخ   )2050074963( رقم  التجاري 

)10,000( ريال سعودي مقســم إلــى حصة نقديــة )1( واحدة قيمـتها عشرة أالف )10,000( ريــال ســعودي.

هيكل الملكية عند التأسيس(: 11الجدول رقم )
النسبة من رأس المالالمساهمة في رأس المالقيمة الحصة )ريال(عدد الحصصالمالك

100.00%110,00010,000نوف حسن عبد اهلل اليمني

100.00%110,00010,000اإلجمالي
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

وفي تاريخ 1439/07/12هـ )الموافق 2018/03/29م( تم تحويل الشركة من مؤسسة فردية )بما لها من حقوق وما عليها من التزامات 
وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الفنية والمالية واإلدارية( إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مع االحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل 
التجاري للمؤسسة كمركز رئيسي وبأرقام وتواريخ السجالت التجارية لفروع المؤسسة كفروع للشركة عند تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية 
محدودة حيث تم تقييم أصول المؤسسة وفروعها بمبلغ عشرة آالف )10,000( ريال سعودي لتحديد رأس مال الشركة والمقسم إلــى )2( 

حصة نقدية متساوية القيمة، وقيمة كل حصة خمسة آالف )5,000( ريــال ســعودي تملكها جميعها السيدة/ نوف حسن عبداهلل اليمني.

هيكل الملكية بعد قرار الشركاء بتاريخ 1439/07/12هــ )الموافق 2018/03/29م( (: 12الجدول رقم )
النسبة من رأس المالالمساهمة في رأس المالقيمة الحصة )ريال(عدد الحصصالشركاء

100.00%25,00010,000نوف حسن عبد اهلل اليمني

100.00%25,00010,000اإلجمالي
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

mailto:info@kntbook.com
http://www.kntbook.com
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وبتاريخ 1443/02/21هـــ )الموافق 2021/09/28م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة 
رأس المال إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف )17,500,000( ريال سعودي، مقسم إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف )1,750,000( 
سهم، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، وقد تم الوفاء بهذه الزيادة البالغة 
سبعة عشر مليوناً وأربعمائة وتسعون ألف )17,490,000( ريال من خالل رسملة مبلغ أربعة ماليين وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف وتسعمائة 
وثمانية وسبعين )4,875,978( ريال سعودي من رصيد األرباح المحتجزة كما في تاريخ 31 مارس 2021م، ومبلغ اثنا عشر مليوناً وخمسمائة 
وثمانين ألف وسبعمائة واثنين وستين )12,580,762( ريال سعودي من الحساب الدائن ألطراف ذات عالقة والعائد للسيدة/ نوف حسن 
اهلل  نوف حسن عبد  السيدة/  قبل  من  ريال سعودي   )33,260( وستين  ومئتين  ألف  وثالثين  ثالثة  بمبلغ  نقدي  وإيداع  اليمني،  اهلل  عبد 
اليمني. وتم دخول عدد خمسة وخمسين )55( مساهم جديد، حيث قامت السيدة/ نوف حسن اليمني ببيع عدد ثالثمائة وسبعة وأربعين 
ألف وخمسمائة وسبعين )347,570( سهماً تمثل نسبة )19.86%( من أسهم الشركة، وتنازلت عن ألفين وأربعمائة وثالثين )2,430( سهم 
تمثل نسبة )0.14%(. وقد تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم )566( وتاريخ 1443/02/23هـ )الموافق 

2021/09/30م(، والقرار الوزاري رقم )573( وتاريخ 1443/02/27هـ )الموافق 2021/10/04م(.

هيكل ملكية الشركة عند تحويلها إلى مساهمة مقفلة بتاريخ 1443/02/21هـــ )الموافق 2021/09/28م((: 13الجدول رقم )
نسبة الملكية غير المباشرةنسبة الملكية المباشرةالقيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهمين

-80.0000%1,400,00014,000,000نوف حسن عبد اهلل اليمني
-20.0000%350,0003,500,000مساهمون آخرون يملكون أقل من 5% )55 مساهم(

-100.0000%1,750,00017,500,000اإلجمالي
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

يبلغ رأس مال الشركة الحالي سبعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف )17,500,000( ريال سعودي، مقسم إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف 
)1,750,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهماً عادية من 

فئة واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية.

الطبيعة العامة ألعمال الُمصدر  -1-

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )2050074963( وتاريخ 1432/04/01هـ )الموافق 2011/03/06م(، وتتمثل أنشطة 
الشركة كما في سجلها التجاري فيما يلي:

البيع بالجملة لألدوات المكتبية القرطاسية. 	
البيع بالتجزئة للقرطاسية واألدوات المكتبية والجرائد والمجالت المكتبات. 	
نشر الكتب الورقية والقواميس واألطالس والخرائط )ويشمل استيراد وإنتاج األوعية الفكرية المكتوبة أو المرسومة أو  	

المصورة(.
وتتمثل أغراض الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

البيع بالجملة للكتب والمجالت والصحف. 	
البيع بالجملة لألدوات المكتبية )قرطاسية(. 	
البيع بالتجزئة للقرطاسية واألدوات المكتبية والجرائد والمجالت )المكتبات(. 	

وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة 
العربية السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية والزالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذه النشرة 
)ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضاًل راجع القسم )3-13( »التصنيفات والتراخيص« في 

هذه النشرة(.

ويتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي كما في تاريخ هذه النشرة كاآلتي:

تسويق وبيع الكتب التعليمية للمدارس والجامعات ومعاهد التدريب والمؤسسات الحكومية التعليمية. 	
تطوير البرامج التعليمية للمدارس. 	
توفير منصات تعليمية إلكترونية. 	
توفير المصادر التعليمية الحديثة للتدريب وتصميم نماذجها التعليمية. 	

وال يوجد للشركة أي منتجات أو أنشطة جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذه النشرة.
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نموذج عمل الشركة  -1-

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )2050074963( وتاريخ 1432/04/01هـ )الموافق 2011/03/06م(، وتتمثل أنشطة 
الشركة األساسية في تقديم الخدمات في مجال النشر والتوزيع كما يلي:

تسويق وبيع الكتب التعليمية للمدارس والجامعات ومعاهد التدريب والمؤسسات الحكومية التعليمية. 	
توفير المناهج الرقمية للمدارس األهلية والعالمية والجامعات بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 في مجال تطوير التعليم  	

والنشر اإللكتروني.
بعقود حصرية  	 والدولي  األهلي  التعليم  خبراء  من خالل  متطلباتهم  مع  يتناسب  بما  للمدارس  التعليمية  البرامج  تطوير 

للشركة.
النشر كشركات كامبريدج وناشيونال جيوغرافيك  	 بالتعاون مع أكبر دور  إلكترونية دولية متطورة  تعليمية  توفير منصات 

وماكميالن وأكسفورد.
والتكنولوجيا  	 العلوم  دمج  لكيفية  تعليمية  نماذج  وتصميم  الذكي،  كالروبوت  للتدريب  الحديثة  التعليمية  المصادر  توفير 

.)STEAM( والهندسة والفنون والرياضيات
توزيع كتب المسار البريطاني وتعتبر الشركة الموزع المفضل لشركة كامبريدج من حيث نسبة الخصم والخدمات وتمتلك  	

الشركة التوزيع الحصري لبعض الكتب في الشرق األوسط كما تمتلك الشركة حسابات مع عدد من الناشرين في المسار 
البريطاني مثل شركة هودر وأكسفورد.

التجارية  	 للعالمة  المالك   )Cengage( لشركة  الحصري  التوزيع  عقد  الشركة  تمتلك  وفيه  األمريكي  المسار  كتب  توزيع 
الخاصة بالكتب التعليمية )National Geographic( داخل السوق السعودي. 

توزيع الكتب الخاصة بالمدارس األهلية وفيها تمتلك الشركة حسابات مع معظم الناشرين مع حق التوزيع الحصري للناشر  	
ماكميالن والحصول على حق توزيع بعض العناوين بشكل حصري في الشرق األوسط من نفس الناشر.

عن طريق شركة TTS البريطانية بعقد وهي من أكبر ثالث شركات في العالم لتجهيز المدارس وتزويدها باألدوات التعليمية  	
.TTS والمكتبية وتعتبر شركة برج المعرفة التجارية هي الوكيل الوحيد في المملكة لشركة

تطوير السالسل التعليمية بالتعاون مع شركة كامبريدج البريطانية لتتناسب مع متطلبات المدارس األهلية وقد تم تطوير  	
برنامج Click Start وهو برنامج تعلم الحاسب والبرمجيات والتعاقد عليه بعقد حصري في الشرق األوسط.

إيرادات الشركة حسب المنتجات المباعة -1-

ويوضح الجدول التالي تصنيف إيرادات الشركة حسب المنتجات المباعة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

تفاصيل إيرادات الشركة حسب المنتجات المباعة )ريال سعودي((: 14الجدول رقم )

النسبة من إجمالي 2020مالمنتجات
النسبة من إجمالي 2021ماإليرادات لعام 2020م

النسبة من إجمالي 2022ماإليرادات لعام 2021م
اإليرادات لعام 2022م

34.00%28.206,936,635%19.553,892,651%2,762,780كتب المسار األمريكي

24.33%26.544,963,774%28.503,663,509%4,027,582كتب المسار البريطاني واألهلي

20.34%20.444,149,740%21.332,821,482%3,014,327كتب المسار األهلي

8.00%11.201,632,149%15.001,546,017%2,119,780كتب المسار البريطاني

)Robotics - STEAM -9.03%7.001,842,697%5.00966,261%706,593أدوات التعلم )البرمجة
4.30%6.62876,872%10.62913,807%1,500,804برامج متنوعة*

100%10020,401,868%10013,803,727%14,131,866اإلجمالي
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية 

* سالسل تعليمية وأدوات تعليمية مختلفة تشمل القرطاسيات التعليمية والكتب اإلثرائية وبرامج الناشرين المحليين.
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قائمة بكبار العمالء -1-1-
ويوضح الجدول التالي قائمة بأكبر خمس عمالء للشركة من القطاع التشغيلي الرئيسي )نشر الكتب الورقية وبيع بالجملة والتجزئة لألدوات 

المكتبية( كما في 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م و31 مارس 2022م.

قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة في آخر 3 سنوات(: 15الجدول رقم )
النسبة من إجمالي اإليراداتالقيمة )ريال سعودي(طبيعة العالقة اسم العميل

السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م

13.26%1,874,000مستقلمعارف للتعليم والتدريب

14.05%1,985,000مستقلمدارس الملك فيصل

8.05%1,137,000مستقلمدارس الشرق األوسط )شركة عطاء التعليمية(

13.13%1,855,000مستقلشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(

8.33%1,177,334مستقلشركة مدارس المتقدمة

56.81%8,028,334المجموع
السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م

18.49%2,552,000مستقلمعارف للتعليم والتدريب

20.32%2,805,070مستقلمدارس الملك فيصل

9.84%1,358,000مستقلمدارس الشرق األوسط )شركة عطاء التعليمية(

10.70%1,476,880مستقلشركة مدارس المتقدمة

)MADAC( 2.21%305,000مستقلمدارس أكاديمية المدينة المنورة

61.56%8,496,950المجموع
السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

12.74%2,600,143مستقلمعارف للتعليم والتدريب

18.62%3,798,040مستقلمدارس الملك فيصل

13.28%2,710,020مستقلمدارس الشرق األوسط )شركة عطاء التعليمية(

)MADAC( 8.34%1,702,330مستقلمدارس أكاديمية المدينة المنورة

)KFUPM( 3.05%622,140مستقلمدارس الملك فهد للبترول والمعادن

56.04%11,432,673المجموع
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية
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كبار الموردين -1-

شكلت المشتريات من كبار الموردين نسبة )84.38%( ونسبة )86.38%( ونسبة )61.86%( من إجمالي تكلفة اإليرادات لألعوام 2020م 
و2021م و2022م على التوالي. ويوضح الجدول التالي قائمة أكبر أربعة موردين للشركة خالل السنوات 2020م و2021م و2022م.

قائمة أكبر أربعة موردين للشركة في آخر 3 سنوات(: 16الجدول رقم )

القيمةالمنتجات المستوردةالدولةقائمة أكبر أربعة موردين
)ريال سعودي(

النسبة من إجمالي تكلفة 
اإليرادات )%(

السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م

19.55%2,248,599كتب المسار األمريكيالواليات المتحدةمجموعة سينجاج
28.50%3,278,009كتب المسار البريطاني واألهليالمملكة المتحدةجامعة كامبريدج

21.33%2,453,331كتب المسار األهليالمملكة المتحدةشركة تعليم ماكميالن
15.00%1,730,806كتب المسار البريطانيالمملكة المتحدةجامعة أكسفورد

84.38%9,710,745المجموع
السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م

28.20%2,330,773كتب المسار األمريكيالواليات المتحدةمجموعة سينجاج
26.54%2,193,571كتب المسار البريطاني واألهليالمملكة المتحدةجامعة كامبريدج

20.44%1,689,397كتب المسار األهليالمملكة المتحدةشركة تعليم ماكميالن
11.20%925,697كتب المسار البريطانيالمملكة المتحدةجامعة أكسفورد

86.38%7,139,438المجموع
السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

33.70%4,307,259كتب المسار األمريكيالواليات المتحدةمجموعة سينجاج
24.44%3,123,562كتب المسار البريطاني واألهليالمملكة المتحدةجامعة كامبريدج

EWC المملكة المتحدة شركة تعليم ماكميالن + حقوق طباعة برنامج
20.43%2,611,313كتب المسار األهلي+ السعودية

8.04%1,027,065كتب المسار البريطانيالمملكة المتحدةجامعة أكسفورد

86.61%11,069,199المجموع
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية 

رؤية الشركة -1-

أن تصبح الشركة منصة رقمية تعليمية وتوعوية رائدة، وأن تكون الخيار األول لكل من يرغب في استخدام أفضل الموارد التعليمية والخدمات 
المساندة.

رسالة الشركة  -1-

تسعى الشركة إلى تقديم خدمة عمالء ممتازة ومتميزة بعد تحسين وتدريب وتحفيز الموظفين وتمكينهم من اتخاذ قرارات فعالة والمساهمة 
في تمكين الدارس في الحصول على موارد تعليمية من خالل أفضل دور النشر في العالم سواء كانت ورقية او اإللكترونية وتقديم أعلى 

مستويات الجودة في الخدمة المقدمة.

استراتيجية الشركة العامة  -1-

تسعى برج المعرفة لتطوير العنصر البشري داخل الشركة من قبل فريق إداري متخصص في الموارد البشرية والتطوير  	
وفريق تنفيذي وإشرافي وتقييم مهارتهم وقياس أدائهم وخبرتهم وقدرتهم على القيام بالمهام المطلوبة منهم على أتم وجه 
وتحقيق ذلك من خالل إقامة ورش عمل، كذلك إيفاد الموظفين للحضور والمشاركة في المؤتمرات العالمية المتخصصة 
في مجال النشر والتوزيع كما تقوم بعمل برنامج للتدريب داخلياً بشكل مستمر. تثق برج المعرفة أن المراهنة على العامل 
البشري داخل الشركة واالهتمام بها وإكسابها المهارات الالزمة واالستعداد التام لمواجهة تحديات السوق كفيل بأن يحقق 

لها أفضل النتائج والخيارات.
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الشركة  	 تسعى  وعليه  افتراضي  تدريب  برنامج  تنظيم  في  التكنولوجي  التطور  من  لالستفادة  المعرفة  برج  تسعى  كذلك 
لمواكبة التطور والنمو المستمر من خالل زيادة حجم أعمالها وتقديم أفضل الخدمات لعمالئها في قطاع التعليم ولذلك 
تسعى الشركة لتطوير حلول مبتكرة لتحسين األعمال األساسية للشركة، ولتكون الرائدة في مجال التكنولوجيا واالبتكار 
في قطاع الخدمات التعليمية في المملكة، وتتجه الشركة لتطوير البرامج التعليمية لتتناسب مع التعليم اإللكتروني ورؤية 
المملكة 2030 والذي أصبح التعليم اإللكتروني جزء أساسي من العملية التعليمية، والتركيز على توفير أحدث المنصات 

التعليمية من الشركات الدولية المعتمدة وتطويرها بما يتماشى مع السوق السعودي.
توفير منصات تعليمية إلكترونية وأيضا إنشاء قسم خاص بتسويق األثاث المدرسي والقرطاسية تزامناً مع التعاقد مع أحد  	

.)TTS أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال )شركة
تغطية القطاع التعليمي ممثاًل في الجامعات السعودية الحكومية واالهلية. 	
الحرص على استدامة العقود الحصرية وأفضلية الشركة لدى الناشرين. 	
برج المعرفة تسعى لتكون أفضل حلقة وصل بين أكبر الناشرين في العالم وأفضل الخبرات التعليمية العالمية وبين جميع  	

المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، لذلك يقع على كاهلها الحرص على توفير أفضل الخدمات والمنتجات 
العالمية والمتطورة وتهيئتها لتتناسب مع السوق السعودي ورؤية 2030.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة  1-1-

شركة برج المعرفة التجارية هي الوكيل الحصري لقائمة الكتب األمريكية لناشيونال جيوغرافيك داخل السوق السعودي  	
للمدارس األمريكية.

شركة برج المعرفة التجارية هي الموزع الحصري لشركة ماكميالن داخل السوق السعودي. 	
تمتلك الشركة عقد الموزع المفضل من شركة كامبريدج داخل السوق السعودي وعقود حصرية لبعض برامج كامبريدج  	

في الشرق األوسط.
الشركة السعودية الوحيدة التي تمتلك حقوق الطباعة والتطوير لواحد من أفضل برامج اللغة اإلنجليزية للمرحلة االبتدائية  	

)EWC( وحاصل على موافقة وزارة التعليم.
قدرة الشركة على تغطية احتياجات المدارس من كافة الكتب التعليمية والبرامج والمنصات اإللكترونية واألدوات التعليمية. 	
تطوير برامج تعليمية حصرية كمشروع )Yardstick( لدمج التعليم النظري والتطبيقي في شكل حقيبة لكل طالب وال يوجد  	

أي شركة داخل المملكة إلى اآلن تمتلك الخبرات أو فريق العمل لمنافسة الشركة.
مدارس  	  - أرامكو   - فيصل  الملك  )مدارس  مثل  كبار  مع عمالء  األمد  طويلة  وعالقات  ومستقرة  واسعة  قاعدة عمالء 

المنارات - مدارس مسك - شركة عطاء التعليمية - مدارس مداك(.
توجه اإلدارة للتوسع في بعض النشاطات كالتدريب وتجهيز نقاط بيع للبيع المباشر للجمهور. 	

السجالت التجارية للشركة --1-

السجالت التجارية للشركة (: 17الجدول رقم )

نوع الكيان اسم الشركةالرقم
القانوني

رقم السجل 
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاطالتجاري

برج المعرفة 1
التجارية

شركة 
مساهمة 

مقفلة
2050074963

البيع بالجملة لألدوات المكتبية القرطاسية، البيع بالتجزئة 
للقرطاسية واألدوات المكتبية والجرائد والمجالت المكتبات، 
نشر الكتب الورقية والقواميس واألطالس والخرائط )ويشمل 

استيراد وإنتاج األوعية الفكرية المكتوبة أو المرسومة أو 
المصورة(.

1444/03/01هـ1432/04/01هـ

برج المعرفة 2
1444/07/25هـ1438/03/06هـناشر الكتب الورقية1010466115فرعالتجارية

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية 
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العالمات التجارية وحقوق الملكية  	-1-

تعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على اسمها التجاري المسجل في سجلها التجاري والذي ينعكس في شعارها، والذي يدعم 
أعمالها ومركزها التنافسي، ويمنحها تميًزا واضحاً في السوق بين العمالء. ويوضح الجدول أدناه العالمات التجارية للشركة.

العالمات التجارية وحقوق الملكية (: 18الجدول رقم )
نهاية الحمايةبداية الحمايةبلد التسجيلتاريخ التسجيلرقم التسجيلاسم المالكالعالمة التجارية

1453/03/26هـ1443/03/27هـالسعودية1443/07/01هـ321455شركة برج المعرفة التجارية

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

التصنيفات والتراخيص --1-

حصلت الشركة بتاريخ 1442/07/06هـ )الموافق 2021/02/18م( على ترخيص الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع رقم 75494 وذلك 
لنشر الكتب الورقية والقواميس واألطالس والخرائط )ويشمل: استيراد وإنتاج األوعية الفكرية المكتوبة والمرسومة والمصورة(.

تراخيص الشركة (: 19الجدول رقم )

رقم الترخيصم
انتهاء صالحية تاريخ الترخيص مجال الترخيصجهة الترخيصالترخيص

الترخيص

1
ترخيص إعالمي 

لشركة برج 
المعرفة

الهيئة العامة لإلعالم 75494
المرئي والمسموع

نشر الكتب الورقية والقواميس واألطالس 
والخرائط )ويشمل: استيراد وإنتاج األوعية 
الفكرية المكتوبة أو المرسومة أو المصورة(

1445/07/06هـ1442/07/06هـ

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة  --1-

عقارات الشركة(: 20الجدول رقم )
قيمة اإليجار السنوينهاية العقدبداية العقدنوع العقارالمدينةملك/إيجارالعقارم

18,000 ريال2023/05/05م2022/05/06متجاريالدمامإيجارمكتب1

101,500 ريال2023/06/14م2021/06/15متجاريالرياضإيجارمستودع2

150,000 ريال2022/10/02م2021/10/03متجاريالرياضإيجارمكتب3
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية
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الموظفون والسعودة  --1-

كما في تاريخ هذه النشرة، بلغ عدد موظفي الشركة اثنا عشر )12( موظف منهم ثمانية )8( موظفين غير سعوديين وأربعة )4( موظفين 
سعوديين وبنسبة سعودة بلغت 33,33%، وتندرج الشركة حالياً تحت النطاق »أخضر منخفض« من برنامج نطاقات للسعودة، وتوضح الجداول 

التالية أعداد الموظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2020م و2021م، وحتى أغسطس 2022م.

أعداد موظفي الشركة (: 21الجدول رقم )
أغسطس 2022م 2021م 2020م

الجنسية
النسبة من إجمالي عدد الموظفين العدد النسبة من إجمالي عدد الموظفين العدد النسبة من إجمالي عدد الموظفين العدد

%33.33 4 %33.33 4 %25.00 2 السعوديون

%66.67 8 %66.67 8 %75.00 6 غير السعوديين

%100.00 12 %100.00 12 %100.00 8 اإلجمالي
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

ويوضح الجدول التالي توزيع الموظفين حسب اإلدارات

أعداد موظفي الشركة حسب اإلدارات(: 22الجدول رقم )

اإلدارة
مايو 2022م2021م2020م

غير السعوديونالسعوديونغير السعوديونالسعوديونغير السعوديونالسعوديون

- 1 -1 - -اإلدارة العامة

1 -1- 1- اإلدارة المالية

- 1- 1- 1إدارة الموارد البشرية

41414- إدارة التسويق

111313إدارة المشاريع والعمليات

264848اإلجمالي
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ نشر هذه النشرة. 	
تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات  	

الجديدة في مجال عمل الشركة، وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث 
والتطوير للمنتجات الجديدة.

يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي  	
خالل )12( شهراً األخيرة.

يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة. 	



هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي- 4

هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده  -1-

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده:

هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده(: 23الجدول رقم )

نسبة الملكية بعد الطرحعدد األسهم بعد الطرحنسبة الملكية قبل الطرحعدد األسهم قبل الطرحالمساهمم

70.0000%80.00001,225,000%1,400,000نوف حسن اليمني1
2.2286%4.457139,000%78,000عبداالله بن هيف آل سليم2
2.1011%4.202336,770%73,540خليفه حمد الدوسري3
1.7143%3.428630,000%60,000عبد الرحمن محمد المنيعي4
1.1429%2.285720,000%40,000ماجد بن حمد الدوسري5
0.8032%1.606314,056%28,111سعد مبارك آل ربحان6
0.3444%0.68896,028%12,055إيمان محمد الدوسري7
0.3333%0.66675,834%11,667وضاح بن محمد الدوسري8
0.3049%0.60975,335%10,670تركي بن مبارك آل ربحان9
0.2952%0.59055,167%10,333نايف مبارك الشهراني10
0.2222%0.44453,889%7,778شركة فرصة المالية11
0.1667%0.33332,917%5,833خنساء بندر الصكر12
0.1183%0.23662,070%4,140عبد اهلل عبد الرحمن الشكر13
0.0889%0.17781,556%3,111محمد عبد المحسن الدوسري14
0.0500%0.1000875%1,750حصة عبد اللطيف الحملي15
0.0055%0.011197%194عباس بن عبد اهلل الغامدي16
0.0055%0.011197%194نوره عبد اللطيف الحملي17
0.0055%0.011197%194تميم عبد الرحمن الشكر18
0.0055%0.011197%194أمجاد عبد الرحمن الشكر19
0.0055%0.011197%194العنود عبد الرحمن الشكر20
0.0055%0.011197%194محمد عبد الرحمن الشكر21
0.0030%0.006053%105احمد بن عبد العزيز الهدلق22
0.0028%0.005750%99عادل عبد اهلل الشويعر23
0.0028%0.005549%97عبد الرحمن عباس الغامدي24
0.0028%0.005549%97عبد اهلل عباس الغامدي25
0.0017%0.003329%58بدر بن سعد الدوسرى26
0.0017%0.003329%58عبد العزيز فهيد الدوسري27
0.0017%0.003329%58جابر ضاوي القحطاني28
0.0017%0.003329%58نوره جابر القحطاني29
0.0017%0.003328%58عبد اهلل محمد الدوسري30
0.0017%0.003328%58عيسى سعد الشعوبي31
0.0017%0.003328%58محمد بن حمد الدوسري32
0.0017%0.003328%58غيداء عادل الشويعر33
0.0017%0.003328%58ضاوي حسين القحطاني34
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نسبة الملكية بعد الطرحعدد األسهم بعد الطرحنسبة الملكية قبل الطرحعدد األسهم قبل الطرحالمساهمم

0.0017%0.003328%58هيف ضاوي القحطاني35
0.0015%0.003127%54ماجد محمد المنيعير36
0.0015%0.002926%51ريان محمد المنيعير37
0.0013%0.002724%47عبد اهلل محمد الدوسري38
0.0013%0.002724%47بندر سعد الدوسرى39
0.0013%0.002724%47علي ماجد الدوسري40
0.0013%0.002724%47فاطمة محمد الغامدي41
0.0011%0.002220%39محمد سامي العمير42
0.0011%0.002220%39نواف سامي العمير43
0.0011%0.002220%39تركي سعد الدوسرى44
0.0011%0.002220%39عبد المجيد مسفر الجبرين45
0.0011%0.002220%39سلطان مسفر الجبرين46
0.0011%0.002219%39حزام سالم العجمي47
0.0011%0.002219%39وسميه علي القحطاني48
0.0011%0.002219%39محمد ماجد الدوسري49
0.0011%0.002219%39مهند محمد المنيعير50
0.0011%0.002219%39غيداء خالد الغامدي51
0.0011%0.002219%39بسام خالد الغامدي52
0.0011%0.002219%39سعود محمد المنيعير53
0.0011%0.002219%39خالد مسفر الدوسري54
0.0011%0.002219%39سعد مسفر الدوسري55
0.0009%0.001816%31سلمان معيض العتيبي56
20.0000%350,000--المستثمرون المؤهلون57

100,0000%100,00001,750,000%1,750,000اإلجمالي
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

الهيكل التنظيمي لشركة برج المعرفة التجارية  	1-

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي لشركة برج المعرفة التجارية

مجلس اإلدارة

أمني سر ا�لس
محمد سعيد آل قهيدان

املدير التنفيذي
عبداهللا سعد العنزي

مجلس اإلدارة

جلنة املراجعة

إدارة العمليات
محمد علي

إدارة املبيعات والتطوير
سامي الطيار

اإلدارة املالية
أحمد زينهم

إدارة املشتريات
بلسم احمليسن

إدارة املوارد البشرية
فاطمة احلملي

إدارة تقنية املعلومات
ERPإدارة التسويق

إدارة املبيعاتإدارة املستودعات

إدارة احملاسبة
إدارة التوظيف

وتطوير اإلجراءات

إدارة املراجعة الداخلية
(عزام السليمان)

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس(: 24الجدول رقم )
أعضاء مجلس اإلدارة *

صفة المنصباالسم
العضوية

العمرالجنسيةاالستقاللية***
نسبة الملكية غير نسبة الملكية المباشرة

المباشرة****

قبل 
الطرح

بعد
الطرح

قبل 
الطرح

بعد
الطرح

--70.00%80.00%43سعوديغير مستقلغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةنوف حسن اليمني

نائب رئيس مجلس مانع سالم الصقور
----47سعوديمستقلغير تنفيذياإلدارة

----42سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةحيدر مسعود آل حيدر

----34سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةخالد محمد الدوسري

خالد عبد الرحمن 
----30سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةالعامر

----39سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةمشعل علي آل سليمان

----49سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةمحمد صنيدح البقمي

----33سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةمحمد عبد اهلل الحملي
أمين سر مجلس اإلدارة **

----28سعودي--أمين سر مجلس اإلدارةمحمد سعيد آل قهيدان
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

تاريخ  تبدأ من  لمدة خمس سنوات  المذكورين أعاله وذلك  اإلدارة  انتخاب أعضاء مجلس  الموافق )2021/10/03م( على  تاريخ 1443/02/26هـ  المنعقدة في  التحولية  الجمعية  وافقت   *
1443/02/23هـ )الموافق 2021/09/30م(.

** قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1443/03/06هـ )الموافق 2021/10/12م( تعيين السيد/ محمد سعيد آل قهيدان كأمين سر لمجلس اإلدارة.

*** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة 
في كل من:

أن يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.- 
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبة 5%أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.- 
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.- 
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموّردين، أو أن يكون مالكاً لحصص - 

سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.- 
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان تزيد عن )200,000( ريال أو عن 50 % من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل - 

عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان أيهما أقل.
أن يشترك في عمل من شأن منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاول الشركة.- 
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.- 

**** ال يوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس كما بتاريخ هذه النشرة.
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مسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة  -1	1-
يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها  	

وتنميتها وتعظيم قيمتها.
بعض  	 ممارسة  في  أفراد  أو  جهات  أو  لجاناً  فوض  وإن  أعمالها  عن  المسؤولية  الشركة  إدارة  مجلس  عاتق  على  تقع 

اختصاصات. وفي جميع األحوال، ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.
يكون  	 األساس،  الشركة  ونظام  التنفيذية  ولوائح  الشركات  نظام  في  العامة  للجمعية  المقررة  االختصاصات  مراعاة  مع 

لمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة 
واختصاصات ما يلي:

بشكل . 1 ومراجعتها  تنفيذها  على  واإلشراف  للشركة  الرئيسة  واألهداف  واالستراتيجيات  والسياسات  الخطط  وضع 
دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها، ومن ذلك:

ومراجعتها أ.  المخاطر  إدارة  وإجراءات  وسياسات  الرئيسة  العمل  وخطط  للشركة  الشاملة  االستراتيجية  وضع 
وتوجيهها.

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.ب. 
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.ج. 
وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.د. 
المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.ه. 
التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة.و. 

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:. 2

وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة أ. 
عن  الناتج  التصرف  وإساءة  ومرافقها،  الشركة  أصول  استخدام  إساءة  ذلك  ويشمل  والمساهمين،  التنفيذية 

التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.ب. 
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد ج. 

أصحاب  مع  بشفافية  وطرحها  الشركة،  مستوى  على  المخاطر  إدارة  بثقافة  ملمة  بيئة  وإنشاء  الشركة  تواجه 
المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.د. 

إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية . 3
في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة 

لها.
وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح.. 4
وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية . 5

للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.
اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير.. 6
االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:. 7

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.أ. 
حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها.ب. 

االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:. 8

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوين من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيص لغرض أ. 
معين.

تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.ب. 
طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.ج. 



32 | نشرة إصدار أسهم شركة برج المعرفة التجارية

إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.. 9
إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.. 10
ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية . 11

المعمول بها.
إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوج األنشطة المختلفة للشركة وأي . 12

تطورات جوهرية.
د فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس . 13 تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدَّ

عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال 
هذه اللجان وأعضائها.

تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت . 14
في شكل أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات 

المساهمة المدرجة.
وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.. 15

مهام رئيس مجلس اإلدارة 	. 
دون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية، 

ويدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:

ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.. 1
التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.. 2
تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائح التنفيذية ونظام الشركة األساس.. 3
تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.. 4
ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.. 5
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين . 6

والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها . 7

مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.. 8
إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة . 9

فيها.

مهام عضو مجلس اإلدارة المستقل ب. 
على عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام اآلتية:

التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.. 1
إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.. 2
اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.. 3

مهام 	مين سر المجلس 	. 
د اختصاصات ومكافآت أمين السر بقرار من مجلس اإلدارة على أن  يُعّين مجلس اإلدارة أميناً للسر من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحدَّ

تتضمن هذه االختصاصات ما يلي:

لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع وتاريخ ووقت . 1 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر 
بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين 

والتحفظات التي أبدوها )إن وجدت(، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
حفظ التقارير التي تُرفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها المجلس.. 2
تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية . 3

يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
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التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.. 4
تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.. 5
عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.. 6
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق . 7

المتعلقة بالشركة.
التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.. 8
تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 9

تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.. 10

وفيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 

ملخص السيرة الذاتية لنوف حسن اليمني(: 25الجدول رقم )
االسم: نوف حسن اليمني

43العمر

سعوديالجنسية

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت العلمية
حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة اإلنجليزية من جامعة الدمام في المملكة العربية السعودية، الدمام، في عام  	

2007م.
حاصلة على درجة الدبلوم في البرمجة اللغوية العصبية من البورد األمريكي في البرمجة اللغوية العصبية في عام 2003م. 	

الخبرات العملية
تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه.

شغلت منصب المدير العام في شركة برج المعرفة التجارية من عام 2011م وحتى عام 2021م.
العضوية في مجلس إدارات 

ال يوجد.أخرى

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

ملخص السيرة الذاتية لمانع سالم الصقور (: 26الجدول رقم )
االسم: مانع سالم الصقور

47العمر

سعوديالجنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، الهفوف، في عام 2000م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 

يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب نائب رئيس المصرفية التجارية في البنك األهلي السعودي من عام 2011م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب مسؤول مصرفية الشركات في البنك األهلي السعودي من عام 2010م وحتى عام 2011م. 	
شغل منصب مساعد مسؤول مصرفية الشركات في البنك األهلي السعودي من عام 2007م وحتى عام 2010م. 	
شغل منصب مسؤول مخاطر االئتمان في البنك األهلي السعودي من عام 2006م وحتى عام 2007م. 	
شغل منصب مسؤول محلل ائتمان في البنك األهلي السعودي من عام 2002م وحتى عام 2006م. 	
شغل منصب محاسب في شركة التوكيالت العالمية للسيارات من عام 2001م وحتى عام 2002م. 	

العضوية في مجلس إدارات 
ال يوجد.أخرى

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية
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ملخص السيرة الذاتية لحيدر مسعود آل حيدر(: 27الجدول رقم )
االسم: حيدر مسعود آل حيدر

42العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، الهفوف، في عام المؤهالت العلمية
2004م.

الخبرات العملية 
يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب مدير إدارة المشاريع لدى الشركة الوطنية لخدمات اإلسكان من عام 2019م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب الرئيس التنفيذي لدى شركة أركادو لالستشارات من عام 2012م وحتى عام 2019م. 	

العضوية في مجلس إدارات 
ال يوجد.أخرى

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

ملخص السيرة الذاتية لخالد محمد الدوسري(: 28الجدول رقم )
االسم: خالد محمد الدوسري

34العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة الماجستير في هندسة نظم وإدارة المشاريع من الجامعة الكاثوليكية األمريكية في الواليات المتحدة، واشنطن  	
دي سي، في عام 2017م.

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة والية مورغان في الواليات المتحدة، بالتيمور، في عام 2016م. 	
حاصل على الزمالة في علوم الحاسب، البرمجة، من الكلية التقنية باألحساء في المملكة العربية السعودية، األحساء، في عام  	

2008م.

الخبرات العملية 

يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب مهندس تطوير األعمال في شركة سينوبك انجينيرينج السعودية من عام 2017م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب مدير تطوير االعمال في شركة قمة نجد لخدمات اآلبار من عام 2020م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب مستشار المبيعات في بنك الجزيرة من عام 2008م وحتى عام 2009م. 	

العضوية في مجلس إدارات 
ال يوجد.أخرى

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

ملخص السيرة الذاتية لخالد عبد الرحمن العامر(: 29الجدول رقم )
االسم: خالد عبد الرحمن العامر

30العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، في المملكة العربية السعودية، الهفوف، في عام 2015م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 
يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب أخصائي أول المراجعة المالية في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من عام 2020م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب كبير مراجعي الحسابات في شركة ارنست اند يونغ من عام 2015م وحتى عام 2020م. 	

العضوية في مجلس إدارات 
ال يوجد.أخرى

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية
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ملخص السيرة الذاتية لمشعل علي آل سليمان(: 30الجدول رقم )
االسم: مشعل علي آل سليمان

39العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

حاصل على درجة بكالوريوس األعمال في ريادة األعمال واالبتكار من جامعة ماسي في نيوزيلندا، اوكالند، في عام 2018م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 
يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب كبير مستشاري األعمال في )KPI( كي بي آي لالستشارات من عام 2019م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب مدير حالة في شركة المساعدة األولى من عام 2018م وحتى عام 2019م. 	

العضوية في مجلس إدارات 
ال يوجد.أخرى

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

ملخص السيرة الذاتية لمحمد صنيدح البقمي(: 31الجدول رقم )
االسم: محمد صنيدح البقمي

49العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة من جامعة كولمبيا، كلية كولومبيا لألعمال في الواليات المتحدة، نيويورك، في عام  	
2010م.

حاصل على درجة الدبلوم العالي في إدارة المشاريع من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، أكسفورد، في عام 2009م. 	
حاصل على درجة البكالوريوس في االتصاالت التقنية من جامعة العربية المفتوحة في مدينة المنامة في عام 2005م 	

الخبرات العملية 

يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب ممثل جامعة الدول العربية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من عام 2012م وحتى عام 2014م. 	
شغل منصب المدير التنفيذي في شركة إبحار للتسويق واإلعالم من عام 2004م وحتى عام 2007م. 	
شغل منصب المدير العام في شركة تمديدات للتقنية من عام 2001م وحتى عام 2004م. 	

العضوية في مجلس إدارات 
أخرى

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بالدمام من عام 2019م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي من عام 2020م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة جسور لالستشارات اإلدارية من عام 2020م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب عضو اللجنة الوطنية لإلسكان التنموي من عام 2020م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب نائب رئيس لجنة االستثمار للجمعيات األهلية بالمنطقة الشرقية من عام 2017م وحتى عام 2019م. 	
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية
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ملخص السيرة الذاتية لمحمد عبد اهلل الحملي(: 32الجدول رقم )
االسم: محمد عبد اهلل الحملي

33العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، الهفوف، في عام 2015م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 

يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب محاسب في شركة وادي األحساء من عام 2020م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب مدقق داخلي في مكتب يوسف المبارك من عام 2019م وحتى عام 2020م. 	
شغل منصب محاسب في منظمة الري السعودية من عام 2018م وحتى عام 2019م. 	
شغل منصب محاسب في شركة داركو للديكور الصلب من عام 2015م وحتى عام 2016م. 	
شغل منصب سكرتير لمكتب محمد الجبر لالستشارات االقتصادية من عام 2015م وحتى عام 2016م. 	
شغل منصب مسؤول الشؤون االدارية والمالية لمركز درة المالعب الرياضي من عام 2014م وحتى عام 2015م. 	
شغل منصب مسؤول الشؤون االدارية والمالية لشركة عنان للخدمات الغذائية من عام 2013م وحتى عام 2014م. 	

العضوية في مجلس إدارات 
ال يوجد.أخرى

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

ملخص السيرة الذاتية لمحمد سعيد آل قهيدان(: 33الجدول رقم )
االسم: محمد سعيد آل قهيدان

28العمر

سعوديالجنسية

أمين سر مجلس اإلدارةالمنصب

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية من جامعة واشنطن أدفنتست في الواليات المتحدة األمريكية، ماريالند، في عام المؤهالت العلمية
2018م.

الخبرات العملية 
يشغل منصب أمين سر مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب مدير مشروع في شركة دار المعدات الطبية والعلمية من عام 2020م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب مدير تسويق ومبيعات في شركة جبار البيشي من عام 2018م وحتى عام 2020م. 	

العضوية في مجلس إدارات 
ال يوجد.أخرى

المصدر: شركة برج المعرفة التجارية
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اإلدارة التنفيذية  -1-

يوضح الجدول التالي اإلدارة التنفيذية للشركة 

اإلدارة التنفيذية للشركة (: 34الجدول رقم )

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسمم
 األسهم المملوكة

)مباشرة أو غير مباشرة( *

النسبةالعدد

--2021/08/01م38سعوديالرئيس التنفيذيعبد اهلل سعد العنزي1

--2022/03/06م33سعوديةمدير إدارة الموارد البشريةفاطمة عبد اهلل الحملي2

--2016/11/01م36مصريمدير إدارة المبيعات والتطويرسامي صالح الطيار3

--2021/08/01م41مصريمدير اإلدارة الماليةأحمد زينهم محمد4

--2022/06/10م34مصريمدير إدارة العملياتمحمد عبدالرزاق علي5

--2022/05/19م31سعوديةمدير المشترياتبلسم فهد المحيسن6

--2022/09/20م40سعوديالمراجع الداخليعزام سليمان السليمان7
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

* ال يوجد أي ملكية مباشرة وغير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء اإلدارة التنفيذية كما بتاريخ هذه النشرة.

وفيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية

ملخص السيرة الذاتية لعبد اهلل سعد العنزي(: 35الجدول رقم )
االسم: عبد اهلل سعد العنزي

38العمر

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذيالمنصب

المؤهالت العلمية
حاصل على درجة الماجستير في إدارة اإلعمال من جامعة شمال إلنوي في الواليات المتحدة، إلنوي، في عام 2018م. 	
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية والتنظيم وإدارة األعمال من جامعة الملك عبد العزيز في المملكة  	

العربية السعودية، جدة، في عام 2012م.

الخبرات العملية 

يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
يشغل حالياً منصب مستشار الموارد البشرية واإلدارة في شركة مصنع دولفين الدولية للحديد من عام 2019م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب مشرف الموارد البشرية واإلدارة في شركة كاريزما الدولية من عام 2018م وحتى عام 2019م. 	
شغل منصب مشرف دعم الموارد البشرية واإلدارية في مجموعة العثمان للتجارة من عام 2012م وحتى عام 2014م. 	
شغل منصب مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في شركة بركتين للتنمية والتجارة المحدودة من عام 2005م وحتى عام  	

2011م.
شغل منصب مسؤول العالقات الحكومية في شركة ميد القابضة من عام 2003م وحتى عام 2005م. 	
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية
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ملخص السيرة الذاتية لفاطمة عبد اهلل الحملي(: 36الجدول رقم )
االسم: فاطمة عبد اهلل الحملي

33العمر

سعوديةالجنسية

مدير الموارد البشريةالمنصب

حاصلة على درجة البكالوريوس في رياض أطفال من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، الهفوف، في عام 2011م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 

تشغل منصب مدير الموارد البشرة في شركة برج المعرفة التجارية من عام 2022م وحتى تاريخه. 	
شغلت منصب مراقبة في المركز الوطني للقياس والتقويم من عام 2012م وحتى عام 2021م. 	
شغلت منصب مساعدة لشؤون الطالبات والمالية في معهد أكاديمية التعلم العالي والمركز الكندي للغات من عام 2015م وحتى  	

عام 2018م.
شغلت منصب مشرفة إدارية في مدرسة البحار األهلية من عام 2012م وحتى عام 2014م. 	
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

ملخص السيرة الذاتية لسامي صالح الطيار(: 37الجدول رقم )
االسم: سامي صالح الطيار

36العمر

مصريالجنسية

مدير المبيعات والتطويرالمنصب

المؤهالت العلمية
حاصل على درجة الدبلوم في التمويل واالستثمار من الكلية التكنولوجية في مصر، اإلسكندرية، في عام 2005م. 	
حاصل على درجة الدبلوم في التسويق اإللكتروني من معهد كياك في مصر، في عام 2011م. 	

الخبرات العملية 

يشغل حالياً منصب مدير المبيعات في شركة برج المعرفة التجارية من عام 2016م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب مسؤول مبيعات في الشركة السعودية لألبحاث من عام 2015م وحتى عام 2016م. 	
شغل منصب مدير التسويق في شركة هارفيل جروب من عام 2012م وحتى عام 2015م. 	
شغل منصب مدير منطقة في شركة ذات السالسل من عام 2010م وحتى عام 2012م. 	
شغل منصب نائب مدير فرع في شركة مكتبات المجرودي من عام 2008م وحتى عام 2010م. 	
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

ملخص السيرة الذاتية ألحمد زينهم محمد(: 38الجدول رقم )
االسم: أحمد زينهم محمد

41العمر
مصريالجنسية
المدير الماليالمنصب

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة طنطا في مصر الغربية، في عام 2000م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 

يشغل منصب المدير المالي في شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب المدير المالي في شركة النشر التربوي العربي منذ عام 2012م وحتى عام 2021م. 	
شغل منصب رئيس الحسابات في شركة أبو الهول للنشر منذ عام 2006م وحتى عام 2012م. 	
شغل منصب محاسب في شركة سيراميك الجوهرة من عام 2001م وحتى عام 2006م. 	
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية
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ملخص السيرة الذاتية لمحمد عبدالرزاق علي(: 39الجدول رقم )
االسم: محمد عبدالرزاق علي

34العمر

مصريالجنسية

مدير العملياتالمنصب

حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة اإلسكندرية في عام 2008م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 
يشغل منصب مدير العمليات في شركة برج المعرفة التجارية من عام 2022م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب مدير العمليات في شركة ديلتا لتوزيع الكتب من عام 2014م وحتى عام 2019م. 	
شغل منصب مدير العمليات في شركة )Harvill Group( مجموعة هارفيل لالستيراد والتصدير منذ عام 2008م وحتى عام 2014م. 	
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

ملخص السيرة الذاتية لبلسم فهد المحيسن(: 40الجدول رقم )
االسم: بلسم فهد المحيسن

31العمر
سعوديةالجنسية
مدير المشترياتالمنصب

حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، في عام 2013م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 
تشغل منصب مدير المشتريات في شركة برج المعرفة التجارية من عام 2022م وحتى تاريخه. 	
شغلت منصب أخصائية تسويق في شركة سليب رويال للمراتب الطبية من عام 2021م وحتى عام 2022م. 	
شغلت منصب ممثلة خدمة العمالء والمبيعات في شركة الراجحي المصرفية لالستثمار من عام 2015م وحتى عام 2019م. 	

ملخص السيرة الذاتية عزام سليمان السليمان(: 41الجدول رقم )
االسم: عزام سليمان السليمان

40العمر
سعوديالجنسية
المراجع الداخليالمنصب

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال تخصص المحاسبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، المملكة المؤهالت العلمية
العربية السعودية

الخبرات العملية 
يشغل منصب المراجع الداخلي في الشركة من سبتمبر عام 2022م حتى تاريخه. 	
عمل كمحاسب مالي في شركة عنان للخدمات الغذائية خالل الفترة من نوفمبر 2017م حتى أكتوبر 2021م. 	

لجان الشركة  -1-

شكل مجلس اإلدارة اللجان من أجل تحسين إدارة الشركة ومن أجل الوفاء بالمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية 
السعودية. ويتعين على كل لجنة أن يكون لديها قواعد واضحة لتعريف دورها وصالحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، ويجب إعداد محاضر 
لكافة اجتماعات كل لجنة )يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تلك المحاضر واعتمادها(، هذا وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة 
في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة 

الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.

لجنة المراجعة  -1-1-
وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1443/03/08هـ )الموافق 2021/10/14م( على تشكيل لجنة المراجعة 

وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم.

اختصاصات لجنة المراجعة  	1-1-
القوائم  ونزاهة  اإلدارة في اإلشراف على: )1( سالمة  الشركة وشؤونها ومساعدة مجلس  للجنة في مراقبة أعمال  الرئيس  الدور  يتمثل 
والتقارير المالية للشركة وفعاليتها ودقتها؛ و)2( التزام الشركة بالقواعد والمتطلبات القانونية والتنظيمية؛ و)3( مؤهالت واستقالل وأداء 
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مراجع حسابات الشركة الخارجي؛ و)4( أداء نظم الرقابة والمراجعة الداخلية والتقارير المالية للشركة وسالمتها وفعاليتها. تشمل مهام 
ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان  	
نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس اإلدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة  	
ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها ونموذج 

عملها واستراتيجيتها.
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 	
إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في  	

نطاق اختصاصها.
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم  	

ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
التأكد من توجيه الدعوة إلى مراجعي الحسابات للحصول على ما ال يقل عن 3 عروض ألعمال المراجعة والزكاة. 	
التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ باالعتبار القواعد  	

والمعايير ذات الصلة.
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال  	

المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. 	
مراجعي  	 لتعاقب  النظامية  المدة  عليه  تمض  لم  الشركة  حسابات  لمراجعة  المرشح  الحسابات  مراجع  أن  من  التأكد 

الحسابات، وذلك تماشياً مع الممارسات المهنية والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.
التأكيد من عدم تعيين مراجع الحسابات لتقديم أي خدمات مهنية للشركة ال تسمح بها األنظمة ذات العالقة الصادرة عن  	

الجهات الرقابية، وقواعد آداب وسلوك المهنة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن يمارسوها خالل 
فترة تعيينهم مراجعي حسابات للشركة.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 	
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. 	

تتألف لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على األقل، على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل على األقل، وأال تضم أياً من أعضاء 
تقل  أال  على  دورية  بصفة  المراجعة  لجنة  تجتمع  والمحاسبية.  المالية  بالشؤون  بينهم مختص  من  يكون  وأن  التنفيذيين،  اإلدارة  مجلس 

اجتماعاتها عن أربع اجتماعات خالل السنة المالية للشركة.

لجنة المراجعة (: 42الجدول رقم )
المنصباالسمم

رئيسمحمد عبد اهلل الحملي1

عضوخالد محمد الدوسري2

عضوإسالم موسى فودة3
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اللجنة 

ملخص السيرة الذاتية لرئيس لجنة المراجعة (: 43الجدول رقم )
االسم: محمد عبد اهلل الحملي

يُرجى مراجعة قسم رقم »4-3« الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 
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ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة (: 44الجدول رقم )
االسم: خالد محمد الدوسري

يُرجى مراجعة قسم رقم »4-3« الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 

ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة (: 45الجدول رقم )
االسم: إسالم موسى فودة

33العمر

مصريالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة اإلسكندرية في مصر، اإلسكندرية، عام 2007م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 

يشغل منصب عضو لجنة المرجعة في شركة برج المعرفة التجارية من عام 2021م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب محاسب في شركة المركب الدولية للخدمات البحرية من عام 2009م وحتى تاريخه. 	
يشغل منصب مدير الحسابات في شركة مدارس أكاديمية الدمام األهلية من عام 2014م وحتى تاريخه. 	
شغل منصب محاسب في مجموعة باس الدولية من عام 2012م وحتى عام 2014م. 	
شغل منصب مدير الحسابات في شركة مجمع الربان الطبي من عام 2010م وحتى عام 2012م 	

ال يوجد.العضوية في لجان أخرى
المصدر: شركة برج المعرفة التجارية



سياسة توزيع األرباح
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سياسة توزيع األرباح- 5

تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة. ووفقاً للنظام األساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح 
نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناًء على توصية من مجلس اإلدارة الذي يأخذ في االعتبار عند إصداره لهذه التوصية 
مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل 

والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقباًل، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.

ال تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحاً، وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة، وتخضع عملية توزيع 
األرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة األساسي، حيث نصت المادة )45( الخامسة واألربعون من النظام األساسي للشركة على أن يتم 

توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف األخرى على النحو التالي:

العادية وقف هذا . 1 العامة  الجمعية  تقرر  أن  للشركة ويجوز  النظامي  لتكوين االحتياطي  األرباح  يجنب )10%( من صافي 
التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص . 2
لغرض أو أغراض معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحث مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة . 3
قدر اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية 

لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )5%( من رأسمال الشركة المدفوع.. 4
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )19( من النظام األساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات . 5

يخصص بعد ما تقدم نسبة )10%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع 
عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون 
أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق، وتستحق األسهم محل الطرح حصتها 

من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها.

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خالل السنوات والفترات السابقة، وال تقدم الشركة أي ضمانات بتوزيع أرباح في المستقبل.



استخدام متحصالت الطرح
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استخدام متحصالت الطرح - 6

تبلغ القيمة المتوقعة إلجمالي متحصالت االكتتاب أربعة عشر مليون )14,000,000( ريال سعودي، سيدفع منها ما قيمته مليون وخمسمائة 
ألف )1,500,000( ريال سعودي كمصاريف االكتتاب والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب ومصاريف فتح حساب األمانة 
ومصاريف التسويق باإلضافة إلى نفقات الطباعة والتوزيع ونفقات أخرى تتعلق بالطرح، هذا وسيتم توزيع صافي متحصالت الطرح على 

المساهمين البائعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح«.



اإلقرارات
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اإلقرارات - 7

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيًرا ملحوظاً في الوضع المالي خالل الـ )12( . 1
شهًرا األخيرة.

لم تُمنح أي عموالت، أو خصومات، أو أتعاب وساطة، أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة . 2
لتاريخ طلب التسجيل والطرح فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب . 3
التسجيل وطرح األسهم.

بخالف ما ورد في الصفحات )ج( و)30( في هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍيّ من أقربائهم أّي سهم أو . 4
مصلحة من أي نوع في الُمصدر.

عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية لمساهمي . 5
الشركة وذلك تطبيقاً للمادة الثانية والسبعين )72( من نظام الشركات، وكما في تاريخ هذه النشرة ال يشترك أي من أعضاء 

مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة.
أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.. 6
أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات ولم يسبق لها مخالفتها أحكام نظام الشركات كما بتاريخ هذه النشرة.. 7
أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية.. 8
باستثناء ما ورد في قسم عوامل المخاطرة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من . 9

الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الشركة.
ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة . 10

أو في وضعها المالي.
ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.. 11
ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من المصدر.. 12
أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين . 13

سر مجلس اإلدارة ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس.
ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل . 14

سلبي وجوهري في تقييم الموقف المالي.
تم اإلفصاح عن كافة البيانات والمعلومات التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم محل . 15

الطرح.
بخالف ما ورد في الخطر رقم )2-1-5( في هذه النشرة، ال توجد أية نزاعات أخرى مع أي جهة حكومية داخل المملكة . 16

العربية السعودية.
االلتزام باألحكام الواردة في نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ 3( وتاريخ 1437/01/28هـ، والذي . 17

دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1437/07/25هـ.
أن الشركة ستقوم بالحصول على موافقة الجمعية على أي تعامل مع طرف ذي عالقة وأنه ال يوجد لديها أي تعامل مع . 18

األطراف ذات العالقة حتى تاريخ هذه النشرة. 
أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.. 19



مصاريف الطرح
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مصاريف الطرح - 8

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع التكاليف المتعلقة بالطرح، والتي يُتوقع أن تبلغ ما قيمته مليون وخمسمائة ألف )1,500,000( ريال 
سعودي، حيث سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت الطرح البالغة أربعة عشر مليون )14,000,000( ريال سعودي.

وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، ومصاريف فتح حساب األمانة، وتكاليف التسويق والطباعة، والمصاريف 
األخرى المتعلقة بالطرح. والجدير بالذكر أن الشركة سوف لن تتحمل أي من المصاريف المتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها بالكامل من 
إجمالي متحصالت االكتتاب، وسيقوم المساهمون البائعون بسداد كافة مصاريف الطرح التي تحملتها الشركة عنهم بمجرد االنتهاء من 

عملية الطرح.



المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه



نشرة إصدار أسهم شركة برج المعرفة التجارية | 51

المعلومات المتعلقة باألسهم و	حكام الطرح وشروطه- 9

تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية -1-

بموجب  وذلك  السعودية  المالية  السوق  هيئة  إلى  الموازية  بالسوق  النشرة  لهذه  الخاضعة  األسهم  وطرح  تسجيل  بطلب  الشركة  تقدمت 
متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى 
الجهات ذات العالقة واستيفاء جميع المتطلبات، وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية التسجيل والطرح ألسهم الشركة في 

السوق الموازية، بما في ذلك موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار هذه.

يجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن التوقيع 
على نموذج طلب االكتتاب وتسليمه إلى الجهة المستلمة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

االكتتاب باألسهم المطروحة 	1-

سوف يتم طرح ثالثمائة وخمسين ألف )350,000( سهماً عادياً مدفوعاً بالكامل وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لالكتتاب 
في السوق الموازية تمثل20.00% من رأس مال الشركة وسيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر أربعين )40( ريال سعودي للسهم 
الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها أربعة عشر مليون )14,000,000( ريال سعودي، ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد 

طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي:

مؤسسات سوق المالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة سوق المالية قد ُعّينت بشروط . 2

العميل ودون  نيابة عن  الموازية  السوق  الطرح واالستثمار في  المشاركة في  بقبول  الخاصة  القرارات  اتخاذ  تمكنها من 
الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في . 7 األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق 

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير . 10
اآلتية: 

أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال - 
تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــرة شــهًرا الماضيــة.

أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.- 
ــا -  ــرف به ــة معتمــدة مــن جهــة معت ــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق المالي ــى شــهادة مهني أن يكــون حاصــاًل عل

ــا. دولًي
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أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

طريقة االكتتاب باألسهم المطروحة -1-

سوف يكون االكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين إلكترونياً من خالل حسابهم االستثماري لدى مدير االكتتاب خالل فترة الطرح. ويجب على 
المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وفقاً لتعليمات االكتتاب الموضحة في طلب االكتتاب وفي هذه النشرة. وينبغي على المكتتب الموافقة 

على كافة الشروط واألحكام وأن يستكمل كافة األقسام ذات الصلة في طلب االكتتاب. 

تحتفظ الشركة ومدير االكتتاب بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئياً أو كلياً، في حالة عدم استيفاء أي من الشروط وأحكام االكتتاب أو 
عدم اتباع التعليمات الالزمة. ال يجوز إدخال أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه، حيث يمثل طلب االكتتاب بمجرد تقديمه 

اتفاقاً ملزماً قانونياً بين الشركة والمكتتب. 

يمتلك المساهمين البائعين قبل الطرح 100.00% من رأس مال الشركة، وستكون ملكيتهم 80.00% من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح، 
ويمكن للمكتتبين الحصول على نسخة من نشرة اإلصدار ونموذج طلب االكتتاب من المستشار المالي أو مدير االكتتاب.

المستشار المالي

شركة وثيق المالية 
6174 طريق الثمامة - حي النرجس 

وحدة رقم 42
2850 - الرياض 13323
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 4003552 11 966 +
رقم الفاكس: 4003552 11 966 +

 info@watheeq.com :البريد اإللكتروني
www.Watheeq.com :الموقع اإللكتروني

مدير االكتتاب

شركة دراية المالية
شارع العليا العام، ا لرياض

ص.ب. 286546 الرياض 11323
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2998000 11 966+
فاكس: 2998071 11 966+

 www.derayah.com :الموقع اإللكتروني
support@derayah.com :البريد اإللكتروني

فترة الطرح وشروطها  -1-

الخميس  يوم  وحتى  2022/10/30م(  )الموافق  1444/04/05هـ  األحد  يوم  من  بدءاً  المؤهلين  للمستثمرين  متاحاً  االكتتاب  سيكون 
1444/04/09هـ )الموافق 2022/11/03م(، وعند استكمال طلب االكتتاب سيقوم مدير االكتتاب بأشعار المكتتب بذلك عن طريق رسالة 

نصية. وفي حالة عدم اكتمال طلب االكتتاب أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه، فإن طلب االكتتاب يعتبر الغي.

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يكتتبوا إلكترونياً خالل فترة الطرح عبر حسابهم االستثماري لدى مدير االكتتاب، ويجب على كل مكتتب 
أن يكون قد تم تصنيفه كمستثمر مؤهل لدى مدير االكتتاب »شركة دراية المالية«، وأن يكون قد قدم جميع المستندات التي تطلبها شركة 

دراية المالية إلثبات تأهيله لالستثمار في السوق الموازية.

عند تقديم طلب االكتتاب، سوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل 
األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح، ويحق للشركة أو مدير االكتتاب أن ترفض طلب االكتتاب كلياً أو جزئياً إذا لم 

يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم التي طلب االكتتاب بها.

يجب على المكتتب تحديد عدد األسهم التي سيقوم باالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر العرض البالغ أربعين )40( ريال سعودي للسهم، الحد األدنى لالكتتاب هو عشرة )10( 

أسهم، بينما الحد األعلى لالكتتاب هو سبعة وثمانين ألف وأربعمائة )87,400( سهم.

mailto:info@watheeq.com
http://www.Watheeq.com
http://www.derayah.com
mailto:support@derayah.com
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طريقة التخصيص ورد الفائض -1-

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة تتم تسميته )»الطرح األولي في السوق الموازية برج المعرفة التجارية«( سوف يتم خصم كامل قيمة 
األسهم المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح. 

يُقر كل مكتتب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، وبناًء علية يٌقر برغبته في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب 
االكتتاب.

يتم اإلعالن عن عملية  المصدر. وسوف  بالتشاور مع  المالي  المستشار  يقترحه  لما  المطروحة لالكتتاب وفقاً  وسيتم تخصيص األسهم 
التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1444/04/14هـ )الموافق 2022/11/08م(، وسيكون رد الفائض خالل يومي 
العمل التاليين لعملية التخصيص في موعد أقصاه يوم الخميس 1444/04/16هـ )الموافق 2022/11/10م(. ولن تكون هناك أي عموالت 

أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو الشركة.

وسوف يقوم مدير االكتتاب بإرسال إشعارات للمكتتبين توضح العدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم ردها 
لهم، إن وجدت. ولمزيد من المعلومات فإنه يتعين على المكتتبين االتصال بالمستشار المالي أو مدير االكتتاب.

أحكام متفرقة -1-

لهم ومنفذي  والمتنازل  االكتتاب وخلفائهم  ولمنفعة أطراف  العالقة ملزمة  والتعهدات ذات  الشروط واألحكام  وكافة  االكتتاب  يكون طلب 
الوصايا ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها 

من ِقبل األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ . 1
طبقا لها.

سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.. 2
مع مراعاة متطلبات المادة )79( التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة . 3

بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة 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.- 
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.- 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعّدل طلب اكتتابه 
في تلك األسهم قبل انتهاء فترة الطرح وذلك وفقاً للفقرة )د( من المادة )79( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح  -1-

تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج -1-1-

يجوز للهيئة تعليق تداول األوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من أ. 
الحاالت اآلتية:

إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
إذا أخفق المصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2
إذا لم يسدد المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3
إذا رأت أن المصدر، أو أعماله، أو مستوى عملياته، أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.. 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن . 5

بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة  الشركة  الهيئة، بعد إعالن  واقتنعت  المستهدف،  بالكيان  تتعلق  معلومات كافية 
للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر . 6
إبالغ السوق وفقاً لذلك.
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إذا لم تُستوَف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة )ب( من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مضي . 7
المدة المحددة في الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )د( من المادة الثالثة واألربعين من قواعد اإلدراج.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله . 8
لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 9
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية . 10

للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.. 11

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتية:ب. 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.. 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2
التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 3
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفاً . 4

عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )13( من 
الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول(.

عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس . 5
ما لم يكن ُموقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 
الفرعية )14( من الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية 
)تداول(. وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح 

ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية للشركة.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:ج. 

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللّوائح التنفيذية ذات العالقة.. 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة . 2

الرأي المعارض أو االمتناع عن إبداء الرأي. 
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها . 3

السوق المالية للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
التاليين لنفاذ . 4 عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مالها وذلك ليومي التداول 

القرار.

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات )1( و)2( و)3( من الفقرة )ج( من المادة السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج د. 
الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول(، بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة 
تداول أسهم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمس جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.

يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح ه. 
حدوث أٍي من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( أعاله.

يجب على الشركة التي ُعلق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.و. 
إذا استمر تعليق تداول األسهم مدة )6( أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز ز. 

للهيئة إلغاء إدراج أسهم الشركة.
عند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم الشركة. وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها، فعليها ح. 

تقديم طلب جديد إلدراج أسهمها وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح 
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

ال تخّل هذه المادة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ط. 
ذات العالقة.
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اإللغاء االختياري لإلدراج  	1-1-

ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة، وللحصول على موافقة أ. 
الهيئة، يجب على الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب 

المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.. 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.. 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية . 3

استحواذ أو أي إجراء آخر تتخذه الشركة.
ذات . 4 التنفيذية  اللوائح  بموجب  المعين  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االتصال  ومعلومات  أسماء 

العالقة.

يجوز للهيئة بنا ء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب. 
يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصولها على موافقة الهيئة.ج. 
عند إلغاء اإلدراج بناء على طلب الُمصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن د. 

يتضمن اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

التعليق المؤقت للتداول  -1-1-

يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه أ. 
من دون تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى 

نهاية فترة التداول، وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقتا بناء على طلب الُمصدر، يجب على الُمصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب ب. 

التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المُصدر.
يجوز للهيئة أّن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر ج. 

في نشاطات الشركة وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على 
الشركة عندما تخضع أوراقها المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 

وقواعد السوق.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر د. 

في نشاطات المصدر ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة ه. 

أو السوق المالية خالف ذلك.

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  -1-1-
إذا رغـب المصـدر فـي إدراج أوراق ماليـة سـبق إلغـاء طلـب إدراجهـا، يجـب عليـه تقديـم طلـب جديـد وفـق اإلجراءات المنصـوص عليهـا فـي 

قواعـد طـرح األوراق الماليـة وااللتزامات المسـتمرة وقواعـد اإلدراج.

القرارات والموافقات التي سٌتطرح األسهم بموجبها -1-

توصية مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1443/11/15هـ )الموافق 2022/06/14م( بتسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية . 1
وطرح 350,000 سهم عادي تمثل 20.00% من رأس مال الشركة.

قرار الجمعية العامة العادية كما في تاريخ 1443/11/17هـ )الموافق 2022/06/16م( على تسجيل وطرح أسهم الشركة . 2
في السوق الموازية وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة.

بتاريخ . 3 وذلك  الموازية  السوق  في  الشركة  ألسهم  اإلدراج  طلب  على  السعودية«  »تداول  السعودية  تداول  شركة  موافقة 
1443/12/25هـ )الموافق 2022/07/24م(.

موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة . 4
في موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 1444/02/16هـ )الموافق 2022/09/12م(.
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الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر( -1-

يحظر على المساهم الكبير المذكور في الصفحة )ز( )في هذه النشرة التصرف في أسهمه مدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ بدء تداول 
أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز له التصرف في أسهمه بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، بخالف 

فترة الحظر المفروضة من الهيئة على المساهم الكبير، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.

السوق المالية السعودية )تداول(  1-1-

بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق 
المالية. ويتم التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدًءا من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها، 
ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة العاشرة )10( صباًحا وحتى الساعة الثالثة )3( عصًرا من يوم األحد 
حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 
التاسعة والنصف صباًحا)9:30( صباًحا وحتى الساعة العاشرة )10:00( صباحاً، وتتغير أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم 
اإلعالن عنه عن طريق تداول، وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية، وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفًقا لمستوى السعر، وبشكل 
عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( 
مع االخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق 
شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع »تداول« على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات السوق 
بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثال رويترز، وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومين عمل، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين 

عمل من تنفيذ الصفقة.

تداول  وتتولى  تداول،  من خالل  للمستثمرين  الهامة  الجوهرية  والمعلومات  القرارات  كافة  عن  باإلفصاح  المدرجة  الشركات  وتلتزم  هذا 
مسؤولية مراقبة السوق بصفتها مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في 

األسهم.



التعهدات الخاصة باالكتتاب
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التعهدات الخاصة باالكتتاب - 10

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب -11-

بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب االكتتاب. 	
يُقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	
يوافق على النظام األساسي للشركة وكافة تعليمات االكتتاب والشروط الواردة في هذه النشرة. 	
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من األفراد المشمولين في نموذج طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في األسهم، ويوافق على  	

أن للشركة الحق في رفض االكتتاب المزدوج.
يعلن قبوله األسهم المخصصة له بموجب نموذج طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب  	

وهذه النشرة.
يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة. 	
ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم جراء احتواء هذه النشرة على معلومات جوهرية غير  	

صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة.

سجل األسهم وترتيبات التعامل 	11-

تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقاماتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة 
من هذه األسهم.

تداول أسهم الشركة في السوق الموازية )نمو( -11-

تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، كما تم تقديم طلب إلى السوق المالية السعودية 
إلدراج أسهم الشركة في السوق الموازية. يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لألسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء 
تداول أسهم الشركة. وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ُذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تعديلها 

بموافقة الهيئة.

عالوة على ذلك، فإنه ال يمكن تداول أسهم االكتتاب إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في »السوق الموازية«، وتسجيل 
الشركة في السوق الموازية وإدراج أسهمها في السوق الموازية. ويحظر التداول المسبق حظراً تاماً. ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية 

في حال مخالفة ذلك من المكتتبين الذين يتعاملون في األنشطة المحظورة حيث يتحملون هم المسؤولية الكاملة عنها.

يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين. فضاًل راجع القسم )1( »التعريفات والمصطلحات« من 
هذه النشرة.



إجراءات عدم اكتمال الطرح
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إجراءات عدم اكتمال الطرح - 11

في حال لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبينة في نشرة اإلصدار المقدمة لهيئة السوق المالية فضاًل راجع 
»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة رقم )ط( من هذه النشرة، يقدم المستشار المالي للهيئة خالل 10 أيام من انتهاء الطرح 
إشعاراً كتابياً موقعاً منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ومن ثم سيقوم بإشعار المستثمرين المكتتبين، وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة 

المبالغ التي تم جمعها من المستثمرين )إن وجدت( من دون خصم أي عموالت أو رسوم.

وتؤكد الشركة التزامها بأي قرار أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح.



المستندات المتاحة للمعاينة
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المستندات المتاحة للمعاينة- 12

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة 9 صباحاً إلى 
الساعة 5 مساًء، أو من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي »شركة وثيق المالية« للمستثمرين المؤهلين عند طلبهم من 
خالل البريد اإللكتروني للمستشار المالي: info@watheeq.com، وذلك ابتداًء من تاريخ 1444/03/20هـ )الموافق 2022/10/16م( حتى 

تاريخ 1444/04/09هـ )الموافق 2022/11/03م( )على أال تقل هذه الفترة عن 7 أيام قبل نهاية فترة نهاية الطرح(.

النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس.. 1
السجل التجاري للشركة.. 2
موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق . 3

المالية.
موافقة شركة تداول السعودية »تداول السعودية« على اإلدراج.. 4
توصية مجلس إدارة الشركة على تسجيل أسهم الشركة البالغة )1,750,000( سهم عادي وطرح )350,000( سهم عادي . 5

لالكتتاب من قبل المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية.
موافقة الجمعية العامة العادية على تسجيل أسهم الشركة البالغة )1,750,000( سهم عادي وطرح )350,000( سهم عادي . 6

لالكتتاب من قبل المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية.
اآللية التي ُحدد بناًء عليها سعر الطرح )تقرير تقييم للشركة المُعد من قبل المستشار المالي(.. 7
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية . 8

المنتهية في 31 مارس 2020م، والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م والتي تتضمن أرقام 
المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م واإليضاحات المرفقة بهم.

خطابات الموافقة من:. 9

المستشار المالي )شركة وثيق المالية( على إدراج اسمه وشعاره وعنوانه وإفاداته ضمن هذه النشرة.أ. 
مراجع الحسابات )السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون( على إدراج اسمه، وشعاره، وعنوانه وإفاداته ب. 

ضمن هذه النشرة.
مراجع الحسابات )شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنية( على إدراج اسمه، وشعاره، وعنوانه، وإفاداته ج. 

ضمن هذه النشرة. 
مدير االكتتاب )شركة دراية المالية( على إدراج اسمه وشعاره وعنوانه وإفاداته ضمن هذه النشرة.د. 



تقرير المحاسب القانوني
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تقرير المحاسب القانوني- 13
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