مستند تسجيل شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات
شـــركة مســـاهمة مقفلـــة ســـعودية تأسســـت بموجـــب القـــرار الـــوزاري رقـــم
(ق )11574/بتاريــخ 1442/10/22هـــ (الموافــق 2021/06/03م) وتــم قيدهــا فــي
الس ــجل التج ــاري للش ــركات المس ــاهمة ف ــي مدين ــة الري ــاض بموج ــب ش ــهادة رق ــم
( )1010918075بتاريـــخ 1439/03/11هـــ (الموافـــق 2017/11/29م).
رياال سعودياً
السعر االسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق الموازية (ً )70

تأسســت شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات (يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ «الشــركة» أو «المصــدر»
أو «عــزم» أو «عــزم الســعودية») ،كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بيــن الشــريكين؛ شــركة عــزم الســعودية القابضــة
والســيد علــي محمــد رشــيد البــاع باســم «شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات» ،وتــم قيدهــا فــي

الســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض تحــت الرقــم ( )1010918075بتاريــخ 1439/03/11هـــ (الموافــق 2017/11/29م).

مقســماً إلــى خمســين ألــف ( )50,000حصــة نقديــة
بلــغ رأس مــال الشــركة عنــد التأســيس خمســين ألــف ( )50,000ريــال
ّ

متســاوية القيمــة وقيمــة كل حصــة ( )1ريــال واحــد ،وتــم توزيعهــا علــى الشــريكين حيــث بلــغ عــدد حصــص الشــريك األول
(شــركة عــزم الســعودية القابضــة) ســبعة وأربعيــن ألــف وخمســمائة ( )47,500حصــة (أي مــا نســبته  95%مــن الحصــص)
بقيمــة إجماليــة قدرهــا ســبعة وأربعــون ألــف وخمســمائة ( )47,500ريــال ،كمــا بلــغ عــدد حصــص الشــريك الثانــي (علــي

محمــد رشــيد البــاع) ألفيــن وخمســمائة ( )2,500حصــة (أي مــا نســبته  5%مــن الحصــص) بقيمــة إجماليــة قدرهــا ألفــان
وخمســمائة ( )2,500ريــال .بتاريــخ 1440/03/13هـــ (الموافــق 2018/11/21م) ،قــرر الشــريكان تعديــل عقــد التأســيس

بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســين ألــف ( )50,000ريــال إلــى خمســمائة ألــف ( )500,000ريــال وقــد تمــت الزيــادة
عــن طريــق رســملة جــزء مــن األربــاح المبقــاة وتــم زيــادة قيمــة الحصــة مــن ( )1ريــال واحــد لتصبــح عشــرة ( )10ريــاالت
مقســم إلــى خمســين ألــف ()50,000
للحصــة الواحــدة ،وقــد ُحــدد رأس مــال الشــركة بخمســمائة ألــف ( )500,000ريــال
ّ

حصــة نقديــة متســاوية القيمــة وقيمــة كل حصــة عشــرة ( )10ريــاالت .وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة حصــص الشــريك األول؛

شــركة عــزم الســعودية القابضــة خمســة وعشــرين ألــف ( )25,000ريــال والشــريك الثانــي؛ علــي محمــد رشــيد البــاع
أربعمائــة وخمســة وســبعين ألــف ( )475,000ريــال .تــم تدقيــق هــذا القــرار لــدى وزارة التجــارة برقــم طلــب ()107899

بتاريــخ 1440/03/12هـــ (الموافــق 2018/11/20م) وتــم إثباتــه لــدى كاتــب العــدل بالرقــم ( .)40455084بتاريــخ

1440/04/20هـــ (الموافــق 2018/12/27م) قــرر الشــريك علــي محمــد رشــيد البــاع التنــازل عــن جــزء مــن حصصــه بالشــركة
وعددهــا خمســة وأربعــون ألــف ( )45,000حصــة وقيمتهــا أربعمائــة وخمســون ألــف ( )450,000ريــال إلــى الشــريك

الثانــي فــي الشــركة (شــركة عــزم الســعودية القابضــة) حيــث أصبحــت تملــك فــي رأســمال الشــركة نســبة ( )95%وذلــك
بموجــب عقــد التأســيس المعــدل والمثبــت لــدى كتابــة العــدل بالصــك ( )40715647بتاريــخ 1440/04/20هـــ (الموافــق

2018/12/27م) .وبتاريــخ 1441/02/11هـــ (الموافــق 2019/10/10م) ،قــرر الشــريكان تعديــل عقــد تأســيس الشــركة
وإضافــة أنشــطة جديــدة وتوســيع صالحيــات مديــر الشــركة ،دون أن يطــرأ أي تعديــل علــى توزيــع الحصــص فيمــا بينهمــا.

وبتاريــخ 1442/08/16هـــ (الموافــق 2021/03/29م) ،تمــت زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســمائة ألــف ()500,000
ريــال إلــى ثالثيــن مليــون ( )30,000,000ريــال عــن طريــق التحويــل مــن حســاب األربــاح المبقــاة ليصبــح رأس المــال مقســماً

إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة وقيمــة كل حصــة عشــرة ( )10ريــاالت .وقــد تــوزّ ع رأس

المــال بيــن الشــريكين ،بحيــث أصبــح عــدد حصــص الشــريك األول شــركة عــزم الســعودية القابضــة مليونيــن وتســعمائة

1.1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص؛
2.2عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق
الماليــة قــد ُعيّ نــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي
الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه؛

3.3حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة
أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع؛

4.4الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا
فــي ممارســة أعمــال اإلدارة؛

5.5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛
6.6صناديق االستثمار؛
7.7األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة الذيــن يســتوفون المتطلبــات
المنصــوص عليهــا فــي (الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة)؛

8.8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة؛
9.9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع؛
1010أشــخاص طبيعيــون يحملــون جنســية إحــدى الــدول التــي تطبــق معاييــر تنظيميــة ورقابيــة مماثلــة للمعاييــر
التــي تطبقهــا الهيئــة أو مقبولــة لديهــا ويجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز
اإليــداع ،ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتيــة( :أ) 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 خــال
االثنــي عشــر شــهراً الماضيــة( .ب) أن ال تقــل قيمــة صافــي أصولــه عــن خمســة مالييــن ريــال ســعودي( .ج) أن

حاصــا علــى
يعمــل أو ســبق لــه العمــل مــدة ثــاث ســنوات علــى األقــل فــي القطــاع المالــي( .د) أن يكــون
ً
ـا علــى شــهادة
الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة( .هـــ) أن يكــون حاصـ ً
مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا دوليــاً ؛

1111أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

وســبعة وتســعين ألفــاً وخمســمائة ( )2,997,500حصــة (أي مــا نســبته تقريبــاً  99.91%مــن الحصــص) بقيمــة إجماليــة

لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل إدراجهــا

الثانــي علــي محمــد رشــيد البــاع ألفيــن وخمســمائة ( )2,500حصــة (أي مــا نســبته تقريبــاً  0.09%مــن الحصــص) وقيمتهــا

الســعودية لتســجيل أســهمها ،كمــا تقدمــت بطلــب إلــى شــركة تــداول الســعودية («الســوق» أو «تــداول») إلدراج

باإلجمــاع الموافقــة علـــى تحـــول الشـــركة مـــن شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة إلـــى شـــركة مســـاهمة مقفلـــة بدخــول

وتــم االســتيفاء بالمتطلبــات كافــة وتــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات المتعلقــة بعمليــة التســجيل واإلدراج المباشــر

قدرهــا تســعة وعشــرون مليونــاً وتســعمائة وخمســة وســبعون ألــف ( )29,975,000ريــال كمــا بلــغ عــدد حصــص الشــريك

بشــكل مباشــر فــي الســوق الموازيــة .وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة

اإلجماليــة خمســة وعشــرون ألــف ( )25,000ريــال .بتاريــخ 1442/10/22هـــ (الموافــق 2021/06/03م) ،قـــرر الشـــركاء

أســهمها فــي الســوق الموازيــة .وتــم تقديــم كافــة المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة والســوق الماليــة «تــداول»

ســتة وســبعين ( )76مســاهماً جديــداً ليصبــح إجمالــي عــدد المســاهمين فــي الشــركة ثمانيــة وســبعين ( )78مســاهماً

حيــث تنازلــت شــركة عــزم الســعودية القابضــة عــن مليونيــن وثمانمائــة وخمســين ألــف وخمســمائة ( )2,850,500ســهم
بقيمــة ثمانيــة وعشــرين مليــون وخمســمائة وخمســة آالف ( )28,505,000ريــال ســعودي تــم تخصيصهــا جميعهــا لصالــح

المســاهمين الجــدد البالــغ عددهــم ســتة وســبعين ( )76مســاهماً جديــداً وعلــي محمــد رشــيد البــاع ،وقــد تــم تدقيــق
قــرار الشــركاء لــدى وزارة التجــارة بموجــب الطلــب رقــم ( )281200واعتمــاده مــن وزارة التجــارة بموجــب قــرار رقــم
( )10004896بتاريــخ 1442/11/05هـــ (الموافــق 2021/06/15م) .يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مبلغــاً وقــدره ثالثــون

ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة؛ بمــا فــي ذلــك موافقــة الهيئــة علــى مســتند التســجيل هــذا.

ينطــوي االســتثمار فــي األســهم محــل التســجيل واإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة علــى مخاطــر وأمــور غيــر مؤكــدة

ولذلــك يجــب دراســة قســمي «إشــعار هــام» و «عوامــل المخاطــرة» الوارديــن فــي مســتند التســجيل هــذا بعنايــة مــن قبــل
المســتثمرين المؤهليــن المحتمليــن قبــل أن يتخــذوا قــراراً باالســتثمار فــي أســهم الشــركة بعــد االنتهــاء مــن تســجيلها

وإدراجهــا إدراجــاً مباشــراً فــي الســوق الموازيــة.

مليــون ( )30,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم عــادي مدفــوع بالكامــل وبقيمــة

اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد (وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة) .إن جميــع أســهم الشــركة
عبــارة عــن أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة وهــي ال تعطــي حاملهــا أي حقــوق تفضيليــة حيــث يحــق لــكل مســاهم فــي
الشــركة (ويشــار إليــه فيمــا يلــي ﺑـ «المســاهم») أيّ ــاً كان عــدد أســهمه حضــور اجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين

(«الجمعيــة العامــة») والتصويــت فيهــا ويعطــي كل ســهم حاملــه الحــق فــي صــوت واحــد؛ وتســتحق األســهم محــل

المستشار المالي

اإلدراج المباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة بعــد تاريــخ إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة وعــن الســنوات الماليــة
التــي تليهــا (ولمزيــد مــن المعلومــات ،الرجــاء االطــاع علــى القســم رقــم « -5-سياســة توزيــع األربــاح»).

مســاهما مــن بينهــم ســتة ( )6أشــخاص اعتبارييــن واثنــان وســبعون ()72
لــدى الشــركة حاليــاً ثمانيــة وســبعون ()78
ً

شــخص طبيعــي وهــم جميعهــم ســعوديون ويشــكلون مجتمعيــن نســبة  100%مــن ملكيــة أســهم الشــركة .وكمــا فــي
تاريــخ نشــر مســتند التســجيل هــذا ،يوجــد لــدى الشــركة أربعــة ( )4مســاهمين يملكــون ( )5%أو أكثــر مــن أســهمها (ويشــار

إليهــم فيمــا يلــي ﺑـ « كبــار المســاهمين») وهــم )1( :ماجــد ســعد العصيمــي (بنســبة تملــك تبلــغ  21%مــن األســهم تمثــل
عــدد  630,000ســهماً ) و( )2علــي محمــد رشــيد البــاع (بنســبة تملــك تبلــغ  20.97%مــن األســهم تمثــل عــدد 629,243
ســهماً ) )3( ،شــركة أنوفــا لالســتثمار (بنســبة تملــك تبلــغ  10%مــن األســهم تمثــل عــدد  300,000ســهماً ) و( )4نــوف خالــد

الجريــوي (بنســبة تملــك تبلــغ  4.89%مــن األســهم تمثــل عــدد  146,667ســهم ،إال أنهــا تعــد مــن كبــار المســاهمين ألن
نســبة ملكيتهــا تتجــاوز ( )5%مــن خــال األســهم المملوكــة بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة وذلــك مــن خــال تملكهــا 50%
مــن حصــص شــركة أنوفــا لالســتثمار)( .ولمزيــد مــن المعلومــات ،الرجــاء االطــاع علــى القســم رقــم « -4-هيــكل الملكيــة
في الشــركة قبل اإلدراج») .ويحظــــر علــــى كبار المســاهمين التصــــرف فــــي أســــهمهم لمــــدة ( )12اثني عشــر شــهراً (فترة

الحظــر) مــــن تاريــــخ بــــدء تــــداول أســــهم الشــــركة فــــي الســــوق الموازيــــة؛ ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء
فتــرة الحظــر دون الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة («الهيئــة») المســبقة.

ويقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة علــى المســاهمين الحالييــن (باســتثناء كبــار
المســاهمين المذكوريــن أعــاه الذيــن ســتنطبق عليهــم فتــرة الحظــر)؛ باإلضافــة إلــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن وهــم:

يحتــوي مســتند التســجيل هــذا علــى معلومــات ُقدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات

المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية (المشــار إليهــا بـــ “الهيئــة”) .ويتحمــل أعضــاء

مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة (ج) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات
الــواردة فــي هــذا المســتند ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد
المعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي المســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه
مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة وشــركة تــداول الســعودية (تــداول الســعودية) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا المســتند،
أي مســؤولية مهمــا
وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو اكتمالــه ،وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن ّ

كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو االعتمــاد علــى أي جــزء منــه .ويجــب علــى الراغبيــن فــي االســتثمار
بموجــب هــذا المســتند تحــري مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة باألســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة.

وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذا المســتند ،يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه.
صدر مستند التسجيل هذا بتاريخ 1443/05/25هـ (الموافق 2021/12/29م)

إشعار مهم
يق ــدم ه ــذا المس ــتند معلوم ــات تفصيلي ــة كامل ــة ع ــن ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات واألس ــهم مح ــل اإلدراج المباش ــر .وس ــتتم معامل ــة المس ــتثمرين
المؤهليــن المحتمليــن الذيــن يتقدمــون بطلــب االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر بعــد االنتهــاء مــن تســجيل أســهم الشــركة وبــدء تداولهــا فــي الســوق الموازيــة علــى
أســاس أن طلباتهــم تســتند إلــى المعلـــومات التــي يحتـــويها هــذا المســتند ،والتــي يمكــن االطــاع عليهــا مــن خــال زيــارة موقــع الشــركة اإللكترونــي ( )www.azm.saأو موقــع
المستشــار المالــي ( )www.alkhaircapital.com.saأو موقــع هيئــة الســوق الماليــة ( )www.cma.org.saأو موقــع شــركة تــداول الســعودية (.)www.saudiexchange.sa
يحت ــوي مس ــتند التس ــجيل ه ــذا عل ــى معلوم ــات قدم ــت بحس ــب متطلب ــات قواع ــد ط ــرح األوراق المالي ــة وااللتزام ــات المس ــتمرة الص ــادرة ع ــن الهيئ ــة .ويتحم ــل أعض ــاء مجل ــس
اإلدارة الــواردة أســمائهم فــي الصفحــة (ج) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم،
بعــد إجــراء الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي هــذا المســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة.
وال تتحم ــل الهيئ ــة وش ــركة ت ــداول الس ــعودية (“ت ــداول الس ــعودية”) أي مس ــؤولية ع ــن محتوي ــات ه ــذا المس ــتند ،وال تعطي ــان أي تأكي ــدات تتعل ــق بدق ــة ه ــذا المس ــتند أو
أي ج ــزء من ــه .ويج ــب عل ــى الراغبي ــن
أي مس ــؤولية مهم ــا كان ــت ع ــن أي خس ــارة تنت ــج عم ــا ورد ف ــي ه ــذا المس ــتند أو االعتم ــاد عل ــى ٍّ
اكتمال ــه ،وتخلي ــان أنفس ــهما صراح ــة م ــن ٍّ
ف ــي االس ــتثمار بموج ــب ه ــذا المس ــتند تح ــري م ــدى صح ــة المعلوم ــات المتعلق ــة باألس ــهم مح ــل اإلدراج المباش ــر ف ــي الس ــوق الموازي ــة .وف ــي ح ــال تع ــذر فه ــم محتوي ــات ه ــذا
المس ــتند ،يج ــب استش ــارة مستش ــار مال ــي مرخ ــص ل ــه.
وقــد عينــت الشــركة شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية («الخيــر كابيتــال») مستشــاراً ماليــاً («المستشــار المالــي») فيمــا يتعلــق بتســجيل األســهم محــل اإلدراج المباشــر الموضحــة
فــي هــذا المســتند فــي الســوق الموازيــة.
إن المعلومــات الــواردة فــي مســتند التســجيل هــذا فــي تاريــخ إصــداره عرضــة للتغييــر ،الســيما أن الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة األســهم محــل اإلدراج المباشــر يمكــن أن تتأثــر
بش ــكل س ــلبي نتيج ــة للتط ــورات المس ــتقبلية مث ــل عوام ــل التضخ ــم ومع ــدالت الفائ ــدة والضرائ ــب أو غيره ــا م ــن العوام ــل االقتصادي ــة والسياس ــية أو العوام ــل األخ ــرى الخارج ــة
ع ــن س ــيطرة الش ــركة (ولمزي ــد م ــن المعلوم ــات ،الرج ــاء االط ــاع عل ــى القس ــم رق ــم « -2-عوام ــل المخاط ــرة») .وال يج ــوز اعتب ــار تقدي ــم مس ــتند التس ــجيل ه ــذا أو أي ــة معلوم ــات
ش ــفهية أو كتابي ــة متعلق ــة بأس ــهم اإلدراج أو تفس ــيرها أو االعتم ــاد عليه ــا ،ب ــأي ش ــكل م ــن األش ــكال ،عل ــى أنه ــا وع ــد أو تأكي ــد أو إق ــرار بش ــأن تحق ــق أي إي ــرادات أو نتائ ــج أو
أح ــداث مس ــتقبلية.
ال يج ــوز اعتب ــار ه ــذا المس ــتند بمثاب ــة توصي ــة م ــن جان ــب الش ــركة أو أعض ــاء مجل ــس إدارته ــا أو أي م ــن مستش ــاريها للمش ــاركة ف ــي عملي ــة االس ــتثمار ف ــي األس ــهم مح ــل اإلدراج
المباش ــر .وتعتب ــر المعلوم ــات الموج ــودة ف ــي ه ــذا المس ــتند ذات طبيع ــة عام ــة ،وت ــم إع ــداد ه ــذا المس ــتند دون األخ ــذ ف ــي االعتب ــار األه ــداف االس ــتثمارية الفردي ــة أو الوض ــع
المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة لألشــخاص الراغبيــن باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر .ويتحمــل كل مســتلم لهــذا المســتند قبــل اتخــاذ القــرار باالســتثمار
مس ــؤولية الحص ــول عل ــى استش ــارة مهني ــة مس ــتقلة بخص ــوص االس ــتثمار ف ــي األس ــهم مح ــل اإلدراج المباش ــر ،وذل ــك لتقيي ــم م ــدى مالءم ــة فرص ــة االس ــتثمار والمعلوم ــات
ال ــواردة ف ــي مس ــتند التس ــجيل ه ــذا لأله ــداف واألوض ــاع واالحتياج ــات المالي ــة الخاص ــة ب ــه ،بم ــا ف ــي ذل ــك المزاي ــا والمخاط ــر المتعلق ــة باالس ــتثمار ف ــي األس ــهم مح ــل اإلدراج
المباش ــر ،ق ــد يك ــون االس ــتثمار ف ــي األس ــهم مح ــل اإلدراج المباش ــر مناس ــباً لبع ــض المس ــتثمرين دون غيره ــم ،ويج ــب عل ــى المس ــتثمرين المحتملي ــن ع ــدم االعتم ــاد عل ــى ق ــرار
ط ــرف آخ ــر باالس ــتثمار أو ع ــدم االس ــتثمار كأس ــاس للدراس ــة المفت ــرض قيامه ــم به ــا فيم ــا يخ ــص فرصته ــم ف ــي االس ــتثمار أو عل ــى الظ ــروف الخاص ــة ألولئ ــك المس ــتثمرين.
وتطل ــب الش ــركة والمستش ــار المال ــي م ــن متلق ــي ه ــذا المس ــتند االط ــاع عل ــى كاف ــة القي ــود النظامي ــة الت ــي تتعل ــق بش ــراء أو بي ــع أس ــهم اإلدراج ومراع ــاة التقي ــد به ــا.
ويقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة علــى المســاهمين الحالييــن (باســتثناء كبــار المســاهمين المذكوريــن فــي الصفحــة (ز) الذيــن ســتنطبق
عليهــم فتــرة الحظــر)؛ باإلضافــة إلــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن وهــم:
1.1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص؛

2.2عم ــاء مؤسس ــة س ــوق مالي ــة مرخ ــص له ــا ف ــي ممارس ــة أعم ــال اإلدارة ش ــريطة أن تك ــون مؤسس ــة الس ــوق المالي ــة ق ــد ُع ّين ــت بش ــروط تمكن ــه م ــن اتخ ــاذ الق ــرارات
الخاص ــة بقب ــول المش ــاركة ف ــي الط ــرح واالس ــتثمار ف ــي الس ــوق الموازي ــة نياب ــة ع ــن العمي ــل دون الحاج ــة إل ــى الحص ــول عل ــى موافق ــة مس ــبقة من ــه؛

3.3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع؛
 4.4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة؛
5.5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛
6.6صناديق االستثمار؛

7.7األجان ــب غي ــر المقيمي ــن المس ــموح له ــم باالس ــتثمار ف ــي الس ــوق الموازي ــة الذي ــن يس ــتوفون المتطلب ــات المنص ــوص عليه ــا ف ــي (الدلي ــل االسترش ــادي الس ــتثمار
األجان ــب غي ــر المقيمي ــن ف ــي الس ــوق الموازي ــة)؛

8.8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة؛

9.9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع؛

1010أش ــخاص طبيعي ــون يحمل ــون جنس ــية إح ــدى ال ــدول الت ــي تطب ــق معايي ــر تنظيمي ــة ورقابي ــة مماثل ــة للمعايي ــر الت ــي تطبقه ــا الهيئ ــة أو مقبول ــة لديه ــا ويج ــوز له ــم فت ــح
حس ــاب اس ــتثماري ف ــي المملك ــة وحس ــاب ل ــدى مرك ــز اإلي ــداع ،ويس ــتوفون أي م ــن المعايي ــر اآلتي ــة( :أ) أن يك ــون ق ــد ق ــام بصفق ــات ف ــي أس ــواق األوراق المالي ــة ال
يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال االثنــي عشــر شــهراً الماضيــة( .ب) أن ال تقــل قيمــة صافــي
ـا علــى الشــهادة
أصولــه عــن خمســة مالييــن ريــال ســعودي( .ج) أن يعمــل أو ســبق لــه العمــل مــدة ثــاث ســنوات علــى األقــل فــي القطــاع المالــي( .د) أن يكــون حاصـ ً

ـا عل ــى ش ــهادة مهني ــة متخصص ــة ف ــي مج ــال أعم ــال األوراق المالي ــة معتم ــدة
العام ــة للتعام ــل ف ــي األوراق المالي ــة المعتم ــدة م ــن قب ــل الهيئ ــة( .هـــ) أن يك ــون حاص ـ ً
م ــن جه ــة معت ــرف به ــا دولي ــاً ؛

1111أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

أ

المعلومات المالية
إن القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م و للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م
(الت ــي تتضم ــن أرق ــام المقارن ــة للس ــنة المالي ــة المنتهي ــة ف ــي  30يوني ــو 2019م) والت ــي ت ــم إدراجه ــا ف ــي مس ــتند التس ــجيل ه ــذا ،ق ــد ت ــم

إعداده ــا وفق ــاً للمعي ــار الدول ــي للتقاري ــر المالي ــة ( )IFRSالمعتم ــدة ف ــي المملك ــة العربي ــة والس ــعودية والمعايي ــر واإلص ــدارات األخ ــرى

الت ــي اعتمدته ــا الهيئ ــة الس ــعودية للمراجعي ــن والمحاس ــبين ()SOCPA؛ وق ــد تم ــت مراجع ــة وتدقي ــق البيان ــات المالي ــة للش ــركة م ــن قب ــل
ك ــي  .ب ــي  .أم  .ج ــي لالستش ــارات المهني ــة ( .)KPMG Professional Servicesه ــذا وتق ــوم الش ــركة بإص ــدار بياناته ــا المالي ــة بالري ــال

الس ــعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
ت ــم إع ــداد التوقع ــات الت ــي تضمنه ــا مس ــتند التس ــجيل ه ــذا عل ــى أس ــاس افتراض ــات مح ــددة ومعلن ــة .وق ــد تختل ــف ظ ــروف الش ــركة

ف ــي المس ــتقبل ع ــن االفتراض ــات المس ــتخدمة ،وبالتال ــي فإن ــه ال يوج ــد ضم ــان أو تأكي ــد أو تعه ــد فيم ــا يتعل ــق بدق ــة أو اكتم ــال ه ــذه
التوقعـــات.

وتمثـــل بعـــض التوقعـــات الـــواردة فـــي مســـتند التســـجيل هـــذا «إفـــادات مســـتقبلية» ،والتـــي يســـتدل عليهـــا بشـــكل عـــام مـــن خـــال

اس ــتخدام بع ــض الكلم ــات ذات الدالل ــة المس ــتقبلية مث ــل «يخط ــط» أو «يعت ــزم» أو «ين ــوي» أو «يق ــدر» أو «يعتق ــد» أو «يتوق ــع» أو
«م ــن المتوق ــع» أو «يمك ــن» أو «م ــن الممك ــن» أو «يحتم ــل» أو «م ــن المحتم ــل» أو «س ــوف» أو «ق ــد» والصي ــغ النافي ــة له ــا وغيره ــا

م ــن المف ــردات المقارب ــة أو المش ــابهة له ــا ف ــي المعن ــى .وتعك ــس ه ــذه اإلف ــادات وجه ــة نظ ــر الش ــركة الحالي ــة فيم ــا يتعل ــق بأح ــداث

مس ــتقبلية ،ولكنه ــا ليس ــت ضمان ــاً ل ــأداء المس ــتقبلي ،فهن ــاك العدي ــد م ــن العوام ــل الت ــي ق ــد تؤث ــر ف ــي األداء الفعل ــي أو اإلنج ــازات أو

النتائ ــج الت ــي تحققه ــا الش ــركة وت ــؤدي إل ــى اختالفه ــا بش ــكل كبي ــر عم ــا تضمنت ــه ه ــذه اإلف ــادات صراح ـ ًـة أوضمن ــاً .

ـا ف ــي القس ــم رق ــم -2-
وق ــد ت ــم اس ــتعراض أب ــرز المخاط ــر والعوام ــل الت ــي يمك ــن أن ت ــؤدي إل ــى مث ــل ه ــذا األث ــر بص ــورة أكث ــر تفصي ـ ً

«عوامــل المخاطــرة» مــن مســتند التســجيل هــذا .وفــي حــال تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه العوامــل ،أو إذا ثبــت عــدم صحــة أو دقــة أي
م ــن التوقع ــات أو التقدي ــرات ال ــواردة ف ــي ه ــذا المس ــتند ،ف ــإن النتائ ــج الفعلي ــة للش ــركة ق ــد تختل ــف بش ــكل جوه ــري ع ــن تل ــك الموضح ــة
ف ــي مس ــتند التس ــجيل ه ــذا.

ـاة لمتطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة ،ســتقوم الشــركة بتقديــم مســتند تســجيل تكميلــي إلــى الهيئــة
ومراعـ ً
ـت بعــد اعتمــاد هــذا المســتند مــن الهيئــة وقب ــل اكتمــال اإلدراج ب ــأي م ــن اآلت ــي )1( :وج ــود تغيي ــر مهــم فــي أم ــور
إذا علمــت ف ــي أي وق ـ ٍ
جوهري ــة واردة ف ــي مس ــتند التس ــجيل ،أو ( )2ظه ــور أي مس ــائل مهم ــة كان يج ــب تضمينه ــا ف ــي مس ــتند التس ــجيل .وباس ــتثناء هاتي ــن

ـواء كان ذل ــك نتيج ــة معلوم ــات جدي ــدة
الحالتي ــن ،ف ــإن الش ــركة ال تعت ــزم تحدي ــث أو تعدي ــل أي معلوم ــات تضمنه ــا ه ــذا المس ــتند ،س ـ ً
أو ح ــوادث مس ــتقبلية أو غي ــر ذل ــك .ونتيج ــة له ــذه المخاط ــر واألم ــور غي ــر المؤك ــدة والتقدي ــرات ،ف ــإن األح ــداث والظ ــروف والتوقع ــات
ـاء علي ــه ،ينبغ ــي
المس ــتقبلية الت ــي يتناوله ــا ه ــذا المس ــتند ق ــد ال تح ــدث عل ــى النح ــو ال ــذي تتوقع ــه الش ــركة وق ــد ال تح ــدث مطلق ــاً  .بن ـ ً
عل ــى المس ــتثمرين المؤهلي ــن المحتملي ــن فح ــص اإلف ــادات المس ــتقبلية ف ــي ض ــوء ه ــذه اإليضاح ــات م ــع ع ــدم االعتم ــاد عل ــى اإلف ــادات
ـكل أساس ــي.
المس ــتقبلية بش ـ ٍ

ب
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غير مباشر*****

مباشر
العدد

النسبة

العدد

النسبة

630,000

21%

49,000

1.63%

0

629,243

0

20,97%

0

49,000

0%

1.63%

إجمالي

النسبة

679,000

22.63%

0

678,243

0%

22.6%

50

0.002%

45

0.0015%

95

0.0035%

0

0

4,127

0.14%

4,127

0.14%

أمين سر مجلس اإلدارة

حنون

المجلس

تنفيذي

غير مستقل

-

1442/11/11هـ
(الموافق

2021/06/21م)

0

0

0

0%

0%

0

المصدر :الشركة
*وافقت الجمعية التحولية المنعقدة بتاريخ 1442/11/11هـ (الموافق 2021/06/21م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الجمعية.
**يكتســب عضــو مجلــس اإلدارة صفــة “العضــو التنفيــذي” عندمــا يكــون عضــواً فــي اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ويشــارك فــي أعمــال اإلدارة اليوميــة لهــا أو يتقاضــى راتبــاً منهــا لقــاء ذلــك .بالنســبة “للعضــو غيــر التنفيــذي” فهــو
عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يكــون متفرغــاً إلدارة الشــركة أو ال يتقاضــى راتبــاً منهــا عــدا مكافــأة العضويــة عــن المجلــس واللجــان.

***بالنسبة للعضو المستقل :فهو عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي والذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها فيما يلي:
 .أأن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
 .بأن يكون
ً
 .تأن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
 .ثأن يعمــل أو كان يعمــل موظفــاً خــال العاميــن الماضييــن لــدى الشــركة أو أي طــرف يتعامــل معهــا أو مــع شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا ،كمراجعــي الحســابات وكبــار المورديــن ،أو أن يكــون مالــكاً لحصــص ســيطرة لــدى
أي مــن تلــك األطــراف خــال العاميــن الماضييــن.

 .جأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
 .حأن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.
 .خأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتّ جر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
****قام مجلس اإلدارة المنتخب بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة في مناصبهم وأمين سر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12/11/1442ه (الموافق 22/06/2021م).
*****الملكيــة غيــر المباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل أعضــاء المجلــس أو مســاهمين بشــكل غيــر مباشــر فــي الشــركة مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهماً فــي الشــركة .كمــا بتاريــخ هــذا المســتند ،توجــد

ملكيــة غيــر مباشــرة فــي أســهم الشــركة لثالثــة ( )3أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وهــي علــى الشــكل التالــي:

1.1يملك رئيس مجلس اإلدارة ماجد سعد العصيمي عدد ( )49,000سهم أي ما نسبته ( )1.63%من األسهم بطريقة غير مباشرة عن طريق شركة عزم السعودية القابضة.
2.2يملك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة علي محمد البالع عدد ( )49,000سهم أي ما نسبته ( )1.63%من األسهم بطريقة غير مباشرة عن طريق شركة عزم السعودية القابضة.
3.3يملك عضو مجلس اإلدارة عمر عبد الرحمن الجريسي عدد ( )4,127سهم أي ما نسبته ( )0.14%من األسهم بطريقة غير مباشرة عن طريق شركة عين التنموية لالستثمار شركة شخص واحد والتي يملكها بالكامل.
4.4يملك عضو مجلس اإلدارة فراس خالد الجريوي عدد ( )45سهم أي ما نسبته ( )0.0015%من األسهم بطريقة غير مباشرة عن طريق زوجته.

ج

عنوان الشركة
شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات
طريق العروبة – حي المعذر الشمالي – الرياض
مبنى (رقم  )2163مكتب رقم ()601
ص.ب 7795 .الرمز البريدي 12334

المملكة العربية السعودية

هاتــــف+966 11 2884141 :
فاكس+966 11 2884141 :

موقع إلكترونيazm.sa :

بريد إلكترونيinfo@azm.sa :

الم َفوضين
ممثال الشركة ُ
البيان

الممثل األول

الممثل الثاني

االسم

ماجد سعد العصيمي

علي محمد البالع

الصفة

رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

مدينة الرياض – حي النرجس – طريق محمد إقبال

مدينة الرياض – حي السليمانية – طريق بلجرشي

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

ص.ب 7461 .الرمز البريدي 12232

العنوان

ص.ب 3373 .الرمز البريدي 13343

رقم الهاتف

 +966 112884141تحويلة رقم ()102

 +966 112884141تحويلة رقم ()101

رقم الفاكس

+966 112884141

+966 112884141

البريد اإللكتروني

chairman@azm.sa

ali@azm.sa

الموقع اإللكتروني

azm.sa

azm.sa

المصدر :الشركة

سوق األسهم
شركة تداول السعودية (تداول السعودية)
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم 15 :الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتــــف+966 11 920001919 :
فاكس+966 11 2189133 :

الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :
البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :

د

المستشار المالي
شركة الخير كابيتال السعودية
طريق الملك عبد العزيز – حي الوزارات – أبراج مدارات
ص.ب ،69410 :الرياض 11547
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 112155678 :

فاكس+966112191270 :

الموقع اإللكترونيwww.alkhaircapital.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@alkhaircapital.com.sa :

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في  30يونيو 2021م
كي بي ام جي لالستشارات المهنية
واجهة الرياض – طريق المطار (حي واجهة الرياض)
مبنى رقم  – S6الطابق 2

ص.ب 92876 .الرمز البريدي 11663

هاتــــف+966 11 8748500 :
فاكس+966 11 8768600 :

الموقع اإللكترونيhttp://www.kpmg.com.sa :
البريد اإللكترونيmarketingsa@kpmg.com :

المستشار القانوني
شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية
مركز السيف – طريق الملك عبد الله الفرعي – حي الورود
ص ب  90549الرياض 11623

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2054555 :

فاكس+966 11 4868434 :

الموقع اإللكترونيwww.ssfirm.com.sa:

البريد اإللكترونيcorporate@ssfirm.com.sa :
تنوي ــه :ق ــدم جمي ــع المستش ــارين والمحاس ــب القانون ــي المذكوري ــن أع ــاه موافقاته ــم الكتابي ــة عل ــى اإلش ــارة إل ــى أس ــمائهم وش ــعاراتهم

وعلــى تضميــن إفاداتهــم بالشــكل والمضمــون الوارديــن فــي مســتند التســجيل هــذا .ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه الموافقــة حتــى تاريــخ

هــذا المســتند .وال يمتلــك أي مــن المستشــارين أو المحاســب القانونــي أو العامليــن لديهــم أو أي مــن أقاربهــم أيــة أســهم أو مصلحــة مهمــا
كان نوعه ــا ف ــي الش ــركة.

ه

الملخص
يهــدف هــذا الملخــص إلــى تقديــم نبــذة حــول المعلومــات الــواردة فــي مســتند التســجيل هــذا .وعليــه فــإن هــذا الملخــص ال يحتــوي علــى
كافــة المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة بالنســبة للمســتثمرين المحتمليــن .لذلــك ينبغــي قــراءة ومراجعــة مســتند التســجيل هــذا بشــكل
كامــل قبــل اتخــاذ قرارهــم باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر؛ ويجــب أن ُيبنــى أي قــرار يتعلــق باالســتثمار فــي األســهم محــل
اإلدراج المباش ــر م ــن قب ــل المس ــتثمرين المحتملي ــن عل ــى مراع ــاة ه ــذا المس ــتند ككل ،وعل ــى وج ــه الخص ــوص فإن ــه م ــن الض ــروري مراع ــاة

مــا جــاء فــي قســم “إشــعار مهــم” فــي الصفحــة “أ” والقســم رقــم “ -2-عوامــل المخاطــرة” قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فــي األســهم
محــل اإلدراج المباشــر الخاضعــة لهــذا المســتند.

“المصـــدر” أو “عـــزم
شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات (يشـــار إليهـــا فيمـــا بعـــد بـــ “الشـــركة” أو ُ
الســعودية”) ،هــي شــركة مســـاهمة ســـعودية مقفلـــة بموجـــب القـــرار الـــوزاري رقــم (ق )11574/بتاريــخ 1442/10/22هـــ
(الموافـــق 2021/06/03م) القاضـــي بالموافقـــة علـــى الترخيـــص بتحـــول الشـــركة مـــن شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة
إلـــى (شـــركة مســـاهمة مقفلـــة) ،وبموجـــب الســـجل التجـــاري رقـــم ( )1010918075بتاريـــخ 1439/03/11هـــ (الموافـــق
2017/11/29م) الص ــادر م ــن مكت ــب الس ــجل التج ــاري بمدين ــة الري ــاض .يق ــع عن ــوان المق ــر الرئيس ــي للش ــركة ف ــي مدين ــة
الريـــاض (مكتـــب رقـــم  – 601مبنـــى رقـــم  – 2163طريـــق العروبـــة – المعـــذر الشـــمالي – ص.ب – 2645 .الرمـــز البريـــدي
 .)11461ويبلــــغ رأس مــــال الشــــركة الحالــــي ثالثيـــن مليـــون ( )30,000,000ريـــال ســـعودي مقســـم إلـــى ثالثـــة مالييـــن
( )3,000,000ســـهم مدفوعـــة القيمـــة بالكامـــل ،قيمـــة كل ســـهم منهـــا عشـــرة ( )10ريـــاالت ســـعودية ،وجميعهـــا أســـهم
عاديـ ــة نقدي ــة .وق ــد تأسس ــت الش ــركة بداي ــة كش ــركة ذات مس ــؤولية مح ــدودة بي ــن الش ــريكين :ش ــركة ع ــزم الس ــعودية
القابض ــة والس ــيد/علي محم ــد رش ــيد الب ــاع باالس ــم التج ــاري “ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات”،
وت ــم قيده ــا ف ــي الس ــجل التج ــاري ف ــي مدين ــة الري ــاض تح ــت الرق ــم ( )1010918075بتاري ــخ 1439/03/11هـــ (المواف ــق
مقســـماً إلـــى خمســـين ألـــف
2017/11/29م) .بلـــغ رأس مـــال الشـــركة عنـــد التأســـيس خمســـين ألـــف ( )50,000ريـــال
ّ
( )50,000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة وقيمــة كل حصــة ( )1ريــال واحــد ،وتــم توزيعهــا علــى الشــريكين بلــغ عــدد حصــص

الش ــريك األول (ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة) س ــبعاً وأربعي ــن أل ــف وخمس ــمائة ( )47,500حص ــة (أي م ــا نس ــبته 95%
م ــن الحص ــص) بقيم ــة إجمالي ــة قدره ــا س ــبعة وأربع ــون أل ــف وخمس ــمائة ( )47,500ري ــال ،كم ــا بل ــغ ع ــدد حص ــص الش ــريك
الثان ــي (عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع) ألفي ــن وخمس ــمائة ( )2,500حص ــة (أي م ــا نس ــبته  5%م ــن الحص ــص) بقيم ــة إجمالي ــة
قدره ــا ألف ــان وخمس ــمائة ( )2,500ري ــال .بتاري ــخ 1440/03/13هـــ (المواف ــق 2018/11/21م) ،ق ــرر الش ــريكان تعدي ــل عق ــد
التأس ــيس بزي ــادة رأس م ــال الش ــركة م ــن خمس ــين أل ــف ( )50,000ري ــال إل ــى خمس ــمائة أل ــف ( )500,000ري ــال وق ــد تم ــت

اسم الشركة
ووصفها وتأسيسها

الزي ــادة ع ــن طري ــق رس ــملة ج ــزء م ــن األرب ــاح المبق ــاة وت ــم زي ــادة قيم ــة الحص ــة م ــن ( )1ري ــال واح ــد لتصب ــح عش ــرة ()10
مقســماً
ريــاالت للحصــة الواحــدة .وبموجــب عقــد التعديــل هــذاُ ،حــدد رأس مــال الشــركة بخمســمائة ألــف ( )500,000ريــال
ّ

إل ــى خمس ــين أل ــف ( )50,000حص ــة نقدي ــة متس ــاوية القيم ــة وقيم ــة كل حص ــة عش ــرة ( )10ري ــاالت ،وت ــم توزيعه ــا عل ــى

الشـــريكين بحيـــث بلـــغ إجمالـــي قيمـــة حصـــص الشـــريك األول (شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة) خمســـة وعشـــرين ألـــف
( )25,000ري ــال والش ــريك الثان ــي (عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع) أربعمائ ــة وخمس ــة وس ــبعين أل ــف ( )475,000ري ــال .وت ــم
تدقي ــق ه ــذا الق ــرار ل ــدى وزارة التج ــارة برق ــم طل ــب ( )107899ف ــي 1440/03/12هـــ (المواف ــق 2018/11/20م) وإثبات ــه
ل ــدى كات ــب الع ــدل بالرق ــم ( .)40455084بتاري ــخ 1440/04/20هـــ (المواف ــق 2018/12/27م) ق ــرر الش ــريك عل ــي محم ــد
رش ــيد الب ــاع بالتن ــازل ع ــن ج ــزء م ــن حصص ــه بالش ــركة وعدده ــا خمس ــاً وأربع ــون أل ــف ( )45,000حص ــة وقيمته ــا أربعمائ ــة
وخمســون ألــف ( )450,000ريــال إلــى الشــريك الثانــي بالشــركة (شــركة عــزم الســعودية القابضــة) حيــث أصبحــت تملــك فــي
رأس ــمال الش ــركة نس ــبة  95%وذل ــك بموج ــب عق ــد التأس ــيس المع ــدل والمثب ــت ل ــدى كتاب ــة الع ــدل بالص ــك ()40715647
بتاريــخ 1440/04/20هـــ (الموافــق 2018/12/27م) .وبتاريــخ 1441/02/11هـــ (الموافــق 2019/10/10م) ،قــرر الشــريكان
تعدي ــل عق ــد تأس ــيس الش ــركة وإضاف ــة أنش ــطة جدي ــدة وتوس ــيع صالحي ــات مدي ــر الش ــركة ،دون أن يط ــرأ أي تعدي ــل عل ــى
توزي ــع الحص ــص فيم ــا بينهم ــا .وبتاري ــخ 1442/08/16هـــ (المواف ــق 2021/03/29م) ،تم ــت زي ــادة رأس م ــال الش ــركة م ــن
خمســمائة ألــف ( )500,000ريــال إلــى ثالثيــن مليــون ( )30,000,000ريــال عــن طريــق التحويــل مــن حســاب “األربــاح المبقــاة”
مقســماً إلــى ثــاث مالييــن ( )3,000,000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة وقيمــة كل حصــة عشــرة ()10
ليصبــح رأس المــال
ّ

ريــاالت .وقــد تــوزّ ع رأس المــال بيــن الشــريكين ،بحيــث أصبــح عــدد حصــص الشــريك األول (شــركة عــزم الســعودية القابضــة)
مليونيــن وتســعمائة وســبعاً وتســعين ألــف وخمســمائة ( )2,997,500حصــة (أي مــا نســبته تقريبــاً  99.91%مــن الحصــص)
بقيم ــة إجمالي ــة قدره ــا تس ــعة وعش ــرون ملي ــون وتس ــعمائة وخمس ــة وس ــبعون أل ــف ( )29,975,000ري ــال كم ــا بل ــغ ع ــدد
حص ــص الش ــريك الثان ــي (عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع) ألفي ــن وخمس ــمائة ( )2,500حص ــة (أي م ــا نس ــبته تقريب ــاً  0.09%م ــن
الحص ــص) وقيمته ــا اإلجمالي ــة خمس ــة وعش ــرون أل ــف ( )25,000ري ــال.
بتاريخ 1442/10/22هـ (الموافق 2021/06/03م) ،قـــرر الشـــركاء باإلجماع الموافقة علـــى تحـــول الشـــركة مـــن شـــركة ذات

و

مســـؤولية محـــدودة إلـــى شـــركة مســـاهمة مقفلـــة .وقــد أصبحــت شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
مس ــاهمة مقفل ــة تض ــم ع ــدد ثماني ــة وس ــبعين ( )78مس ــاهماً وق ــد تنازل ــت ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة ع ــن ع ــدد
مليونيــن وثمانمائــة وخمســين ألــف وخمســمائة ( )2,850,500ســهم بقيمــة ثمانيــة وعشــرين مليــون وخمســمائة وخمســة
آالف ( )28,505,000ريــال ســعودي وجميعهــا تــم تخصيصهــا لصالــح المســاهمين الجــدد البالــغ عددهــم ســتة وســبعين ()76
مس ــاهماً جدي ــداً ولصال ــح عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع ،وق ــد ت ــم تدقي ــق ق ــرار الش ــركاء ه ــذا ل ــدى وزارة التج ــارة برق ــم الطل ــب
( )281200واعتمــاده لــدى موظــف وزارة التجــارة بالرقــم ( )10004896بتاريــخ 1442/11/05هـــ (الموافــق 2021/06/15م).
مقســماً إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم ،قيمـــة كل ســـهم
بلــغ رأس مــال الشــركة ثالثيــن مليــون ( )30,000,000ريــال
ّ
منهـــا عشـــرة ( )10ريــاالت وجميعهـــا أســـهم عاديـــة نقديــة ،وتـــم قيـــد الشـــركة بســـجل الشـــركات المســاهمة بموجـــب القـــرار
الـــوزاري رقـــم (ق )11574/بتاريــخ 1442/10/22هـــ (الموافــق 2021/06/03م) القاضــي بالموافقــة علــى الترخيــص بتحــول
الش ــركة م ــن ش ــركة ذات مس ــؤولية مح ــدودة إل ــى ش ــركة م ــع االحتف ــاظ باس ــم ورق ــم وتاري ــخ الس ــجل التج ــاري.

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010918075بتاريخ 1439/03/11هـ (الموافق 2017/11/29م).
تتمث ــل أنش ــطة الش ــركة وفق ــاً لبيان ــات الس ــجل التج ــاري ف ــي (تقدي ــم خدم ــات االستش ــارات اإلداري ــة العلي ــا ،إص ــاح وصيان ــة
الحواس ــيب الش ــخصية والمحمول ــة بجمي ــع أنواعه ــا ،بي ــع مع ــدات وأجه ــزة س ــلكية والس ــلكية) .وتتمث ــل أنش ــطة الش ــركة
كمــا فــي النظــام األساســي بمزاولــة وتنفيــذ األغــراض التاليــة )1( :المعلومــات واالتصــاالت ( )2الخدمــات اإلداريــة وخدمــات

ملخص أنشطة
الشركة

الدع ــم ( )3األنش ــطة المهني ــة والعلمي ــة والتقني ــة ( )4تحلي ــل النظ ــم ( )5تصمي ــم وبرمج ــة البرمجي ــات الخاص ــة ( )6صيان ــة
برمجي ــات ( )7تصمي ــم صفح ــات المواق ــع ( )8إع ــادة تأهي ــل وهيكل ــة العملي ــات اإلداري ــة والمالي ــة والتش ــغيلية للمنش ــآت
( )9العالق ــات العام ــة واالتص ــال وتقدي ــم خدم ــات االستش ــارات اإلداري ــة العلي ــا ( )10إقام ــة البني ــة األساس ــية الس ــتضافة
المواق ــع عل ــى الش ــبكة وخدم ــات تجهي ــز البيان ــات واالنش ــطة المتصل ــة بذل ــك ( )11تقدي ــم م ــوارد بش ــرية أخ ــرى يش ــمل
(تقدي ــم الم ــوارد البش ــرية عل ــى أس ــاس طوي ــل األج ــل أو دائ ــم بش ــكل ع ــام) ( )12أنش ــطة الخدم ــات اإلداري ــة المتكامل ــة
للمكات ــب ( )13إدارة الش ــركات التابع ــة له ــا أو المش ــاركة ف ــي إدارة الش ــركات األخ ــرى وتوفي ــر الدع ــم له ــا ( )14أي أنش ــطة
ـتقبال .وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول علــى
أخــرى يقــرر صاحــب الصالحيــة إضافتهــا مسـ
ً
التراخي ــص الالزم ــة م ــن الجه ــات المختص ــة إن وج ــدت.

كال منهــم نســبة ( )5%أو أكثــر مــن أســهم الشــركة وهــم المســاهمون الذيــن تظهــر
إن المســاهمين الكبــار هــم الذيــن يملــك ً
أســماؤهم ونســبة ملكيتهــم فــي الجــدول التالــي:

قبل اإلدراج
المساهم

المساهمون الكبــــــار،
وعــــــــــــدد أسهمهم،
ونسب ملكيتهم قبل
اإلدراج

قيمة

عدد األسهم

النسبة الملكية

عدد األسهم غير

النسبة الملكيىة

األسهم(ريال)

المباشرة

المباشرة

المباشرة

غير المباشرة

ماجد سعد العصيمي*

10

630,000

21%

49,000

%1.63

علي محمد رشيد البالع**

10

629,243

20.97%

49,000

%1.63

شركة أنوفا لالستثمار***

10

300,000

10%

49,000

%1.63

نوف خالد الجريوي****

10

146,667

4.89%

174,500

5.82%

1,705,910

56.86%

321,500

10.71%

اإلجمالي

*يش ــغل منص ــب رئي ــس مجل ــس اإلدارة ويمل ــك ( )33.33%م ــن ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة الت ــي بدوره ــا تمل ــك ( )4.90%لتصب ــح نس ــبة ملكيت ــه غي ــر
المباشـــرة فـــي الشـــركة (.)1.63%

**يش ــغل منص ــب العض ــو المنت ــدب والرئي ــس التنفي ــذي ويمل ــك ( )33.33%م ــن ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة الت ــي بدوره ــا تمل ــك ( )4.90%لتصب ــح نس ــبة

ملكيت ــه غي ــر المباش ــرة ف ــي الش ــركة (.)1.63%

***تملك ( )33.33%من شركة عزم السعودية القابضة التي بدورها تملك ( )4.90%لتصبح نسبة الملكية غير المباشرة (.)1.63%
**** تعتبـــر الســـيدة نـــوف خالـــد الجريـــوي مـــن كبـــار المســـاهمين ألن نســـبة ملكيتهـــا تتجـــاوز ( )5%مـــن خـــال األســـهم المملوكـــة بصـــورة مباشـــرة (عددهـــا
 146,667ســـهم أي مـــا نســـبته حوالـــي  )4.89%وغيـــر مباشـــرة (مـــن خـــال تملكهـــا  50%مـــن حصـــص شـــركة أنوفـــا لالســـتثمار).

ز

المساهمـــــــــون الكبــــــــــــار
الذيــــــ ــن يجـــ ــوز لمؤسس ــة
السـ ــوق المالي ــة المعين ــة
بموجـــب قواعـــد اإلدراج
بـــيـــ ــع أسهمهــــــ ــم وفقـ ــاً
لتقديرهـــــــــــــــا ،وعــــــــــــــدد
أسهمهـــــــــــــــــم ،ونسبـــــــــة
ملكيتهـــــم قبــــل اإلدراج
وبعـــــــد تطبيـــــــق خطــــــة
استيفــــــــــــاء متطلبــــــــــات
الســـيولة المقدمــــة إلـــى
الســــوق وفقـــــاً لقواعـــد
اإلدراج

المصدر
رأس مال ُ
إجمالي عدد أسهم
المصدر
ُ
القيمة االسمية
للسهم
سعر السهم
االسترشادي عند اإلدراج
األحقية في األرباح

اس ــتوفت الش ــركة متطلب ــات الس ــيولة ال ــواردة ف ــي الم ــادة ( )41م ــن قواع ــد اإلدراج ،حي ــث أن ع ــدد المس ــاهمين ف ــي
الشــركة مــن فئــة الجمهــور بلــغ ( )65مســاهماً يمتلكــون مــا نســبته ( )33.09%مــن رأس مــال الشــركة .وبالتالــي ،فإنــه
ال يوج ــد أي م ــن المس ــاهمين الكب ــار الذي ــن يج ــوز لمؤسس ــة الس ــوق المالي ــة المعين ــة بموج ــب قواع ــد اإلدراج بي ــع
أس ــهمهم وفق ــاً لتقديره ــا.

ثالثون مليون ( )30,000,000ريال سعودي.

ثالثة ماليين ( )3,000,000سهم عادي.

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

رياال سعودياً لكل سهم.
( )70سبعون ً

تســتحق األســهم محــل اإلدراج المباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة بعــد تاريــخ إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة وعــن
الســنوات الماليــة التــي تليهــا (ولمزيــد مــن المعلومــات ،الرجــاء االطــاع علــى القســم رقــم “ -5-سياســة توزيــع األربــاح”).

للش ــركة فئ ــة واح ــدة فق ــط م ــن األس ــهم ولي ــس ألي مس ــاهم أي ــة حق ــوق تصوي ــت تفضيلي ــة .ويحم ــل كل س ــهم م ــن

حقوق التصويت

األس ــهم المطروح ــة ح ــق التصوي ــت ،ول ــكل مس ــاهم الح ــق ف ــي حض ــور الجمعي ــة العام ــة والتصوي ــت فيه ــا .ويج ــوز
للمس ــاهم تفوي ــض أي مس ــاهم آخ ــر ،م ــن غي ــر أعض ــاء مجل ــس إدارة الش ــركة أو موظفيه ــا ،لين ــوب عن ــه ف ــي حض ــور
اجتماع ــات الجمعي ــة العام ــة والتصوي ــت عل ــى قراراته ــا.

القيود المفروضة على
األسهم

س ــيخضع كب ــار المس ــاهمين الذي ــن يظه ــر مس ــتند التس ــجيل ملكيته ــم ألس ــهم ف ــي الش ــركة لقي ــود ت ــداول عل ــى أس ــهمهم
لم ــدة ( )12اثن ــي عش ــر ش ــهراً م ــن تاري ــخ ب ــدء ت ــداول األس ــهم ف ــي الس ــوق الموازي ــة (فت ــرة الحظ ــر) .ويج ــوز له ــم بع ــد انته ــاء
ه ــذه الفت ــرة التص ــرف ف ــي أس ــهمهم دون الحص ــول عل ــى موافق ــة الهيئ ــة المس ــبقة.

ح

األسهم التي سبق
للمصدر إدراجها
ُ

فئات المستثمرين
المستهدفين

ســـواء داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا قبـــل إدراجهـــا بشـــكل مباشـــر
لـــم يســـبق إدراج أســـهم الشـــركة فـــي أي ســـوق لألســـهم
ً

ف ــي الس ــوق الموازي ــة ،وق ــد تقدم ــت الش ــركة بطل ــب للهيئ ــة لتس ــجيل أس ــهمها ف ــي الس ــوق المالي ــة الس ــعودية ،وق ــد ت ــم
الحصــول علــى كافــة الموافقــات والمســتندات التــي طلبتهــا الهيئــة فيمــا يتعلــق بمســتند التســجيل هــذا وكافــة المتطلبــات
الالزم ــة ل ــإدراج المباش ــر.

يقتصـــر التـــداول فـــي األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر فـــي الســـوق الموازيـــة علـــى المســـاهمين الحالييـــن (باســـتثناء
المس ــاهمين الكب ــار ف ــي الش ــركة الذي ــن يملك ــون ( )5%أو أكث ــر م ــن رأس ماله ــا المذكوري ــن ف ــي الصفح ــة (ز) والذي ــن تنطب ــق
عليه ــم فت ــرة الحظ ــر) ،باإلضاف ــة إل ــى فئ ــات المس ــتثمرين المؤهلي ــن وه ــم:
1.1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2.2عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة
قــد ُع ّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي نمــو – الســوق
الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة ســابقة منــه.
3.3حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى
تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة (“مركــز اإليــداع”).
4.4الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي
ممارســة أعمــال اإلدارة.
5.5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6.6صناديق االستثمار.
7.7األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن يســتوفون المتطلبــات المنصــوص
عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
8.8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9.9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
1010أش ــخاص طبيعي ــون يحمل ــون جنس ــية إح ــدى ال ــدول الت ــي تطب ــق معايي ــر تنظيمي ــة ورقابي ــة مماثل ــة للمعايي ــر الت ــي
تطبقه ــا الهيئ ــة أو مقبول ــة لديه ــا ويج ــوز له ــم فت ــح حس ــاب اس ــتثماري ف ــي المملك ــة وحس ــاب ل ــدى مرك ــز اإلي ــداع
بش ــرط اس ــتيفاء أي م ــن المعايي ــر اآلتي ــة:
أأن يكـــون قـــد قـــام بصفقـــات فـــي أســـواق األوراق الماليـــة ال يقـــل مجمـــوع قيمتهـــا عـــن أربعيـــن مليـــون ريـــال

.

ســـعودي وال تقـــل عـــن عشـــرة صفقـــات فـــي كل ربـــع ســـنة خـــال االثنـــي عشـــر شـــهراً الماضيـــة.

 .بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.

.

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

.

حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة “.”CME-1
دأن يكون
ً

.

ـا عل ــى ش ــهادة مهني ــة متخصص ــة ف ــي مج ــال أعم ــال األوراق المالي ــة معتم ــدة م ــن جه ــة معت ــرف
هأن يك ــون حاص ـ ً
به ــا دولي ــاً .

1111أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

ط

ملخص المعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين
يهــدف ملخــص المعلومــات األساســية هــذا إلــى إعطــاء نبــذة موجــزة عــن المعلومــات الــواردة فــي مســتند التســجيل هــذا؛ ونظــراً لكونــه

ملخص ــاً فإن ــه ال يش ــتمل عل ــى جمي ــع المعلوم ــات الت ــي ق ــد ته ــم المس ــتثمرين المؤهلي ــن .ويتعي ــن عل ــى مس ــتلمي ه ــذا المس ــتند قراءت ــه
بش ــكل كام ــل قب ــل اتخاذه ــم ق ــراراً باالس ــتثمار ف ــي أس ــهم الش ــركة بع ــد االنته ــاء م ــن تس ــجيلها وإدراجه ــا إدراج ــاً مباش ــراً ف ــي الس ــوق

الموازي ــة .وق ــد ت ــم تعري ــف بع ــض المصطلح ــات والعب ــارات المختص ــرة ال ــواردة ف ــي مس ــتند التس ــجيل ه ــذا (القس ــم رق ــم “ -1-التعريف ــات
والمصطلح ــات”).

نبذة عن الشركة
تأسس ــت الش ــركة بداي ــة كش ــركة ذات مس ــؤولية مح ــدودة بي ــن الش ــريكين :ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة والس ــيد/علي محم ــد رش ــيد
الب ــاع باالس ــم التج ــاري “ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات” ،وت ــم قيده ــا بالس ــجل التج ــاري ف ــي مدين ــة الري ــاض تح ــت
الرقــم ( )1010918075بتاريــخ 1439/03/11هـــ (الموافــق 2017/11/29م) .بلــغ رأس مــال الشــركة عنــد التأســيس خمســين ألــف ()50,000
مقس ــم إل ــى خمس ــين أل ــف ( )50,000حص ــة نقدي ــة متس ــاوية القيم ــة وقيم ــة كل حص ــة ( )1ري ــال واح ــد ،وت ــم توزيعه ــا عل ــى الش ــريكين
ري ــال
ّ

بل ــغ ع ــدد حص ــص الش ــريك األول ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة س ــبعاً وأربعي ــن أل ــف وخمس ــمائة ( )47,500حص ــة (أي م ــا نس ــبته 95%
مــن الحصــص) بقيمــة إجماليــة قدرهــا ســبعة وأربعــون ألــف وخمســمائة ( )47,500ريــال ،كمــا بلــغ عــدد حصــص الشــريك الثانــي علــي محمــد
رش ــيد الب ــاع ألفي ــن وخمس ــمائة ( )2,500حص ــة (أي م ــا نس ــبته  5%م ــن الحص ــص) بقيم ــة إجمالي ــة قدره ــا ألف ــان وخمس ــمائة ( )2,500ري ــال.
بتاري ــخ 1440/03/13هـــ (المواف ــق 2018/11/21م) ،ق ــرر الش ــريكان تعدي ــل عق ــد التأس ــيس بزي ــادة رأس م ــال الش ــركة م ــن خمس ــين أل ــف
( )50,000ري ــال إل ــى خمس ــمائة أل ــف ( )500,000ري ــال وق ــد تم ــت الزي ــادة ع ــن طري ــق رس ــملة ج ــزء م ــن األرب ــاح المبق ــاة وت ــم زي ــادة قيم ــة

الحصــة مــن ( )1ريــال واحــد لتصبــح عشــرة ( )10ريــاالت للحصــة الواحــدة .بموجــب عقــد التعديــل هــذاُ ،حــدد رأس مــال الشــركة بخمســمائة ألــف
مقس ــم إل ــى خمس ــين أل ــف ( )50,000حص ــة نقدي ــة متس ــاوية القيم ــة وقيم ــة كل حص ــة عش ــرة ( )10ري ــاالت ،وت ــم توزيعه ــا
( )500,000ري ــال
ّ

عل ــى الش ــريكين بحي ــث بل ــغ إجمال ــي قيم ــة حص ــص الش ــريك األول ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة خمس ــة وعش ــرين أل ــف ( )25,000ري ــال
والش ــريك الثان ــي عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع أربعمائ ــة وخمس ــة وس ــبعين أل ــف ( )475,000ري ــال .ت ــم تدقي ــق ه ــذا الق ــرار ل ــدى وزارة التج ــارة
واالس ــتثمار برق ــم طل ــب ( )107899ف ــي 1440/03/12هـــ (المواف ــق 2018/11/20م) وإثبات ــه ل ــدى كات ــب الع ــدل بالرق ــم (.)40455084

بتاريــخ 1440/04/20ه (الموافــق 2018/12/27م) قــرر الشــريك علــي محمــد رشــيد البــاع التنــازل عــن جــزء مــن حصصــه بالشــركة وعددهــا
خمس ــة واربع ــون أل ــف ( )45,000حص ــة وقيمته ــا أربعمائ ــة وخمس ــون أل ــف ( )450,000ري ــال إل ــى الش ــريك الثان ــي ف ــي الش ــركة (ش ــركة

عــزم الســعودية القابضــة) حيــث أصبحــت تملــك فــي رأســمال الشــركة نســبة  95%وذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل والمثبــت لــدى
كتابــة العــدل بالصــك ( )40715647بتاريــخ 1440/04/20ه (الموافــق 2018/12/27م).

وبتاري ــخ 11/02/1441هـــ (المواف ــق 10/10/2019م) ،ق ــرر الش ــريكان تعدي ــل عق ــد تأس ــيس الش ــركة وإضاف ــة أنش ــطة جدي ــدة وتوس ــيع

صالحي ــات مدي ــر الش ــركة ،دون أن يط ــرأ أي تعدي ــل عل ــى توزي ــع الحص ــص فيم ــا بينهم ــا.

وبتاريــخ 1442/08/16هـــ (الموافــق 2021/03/29م) ،تــم زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســمائة ألــف ( )500,000ريــال إلــى ثالثيــن مليــون
مقســماً إلــى ثــاث مالييــن ( )3,000,000حصــة
( )30,000,000ريــال عــن طريــق التحويــل مــن حســاب “األربــاح المبقــاة” ليصبــح رأس المــال
ّ

نقديــة متســاوية القيمــة وقيمــة كل حصــة عشــرة ( )10ريــاالت .وقــد تــوزّ ع رأس المــال بيــن الشــريكين ،بحيــث أصبــح عــدد حصــص الشــريك

األول شــركة عــزم الســعودية القابضــة مليونيــن وتســعمائة وســبعة وتســعين ألــف وخمســمائة ( )2,997,500حصــة (أي مــا نســبته تقريبــاً

 99.91%م ــن الحص ــص) بقيم ــة إجمالي ــة قدره ــا تس ــعة وعش ــرون ملي ــون وتس ــعمائة وخمس ــة وس ــبعون أل ــف ( )29,975,000ري ــال كم ــا

بلــغ عــدد حصــص الشــريك الثانــي علــي محمــد رشــيد البــاع ألفيــن وخمســمائة ( )2,500حصــة (أي مــا نســبته تقريبــاً  0.09%مــن الحصــص)
وقيمتهــا اإلجماليــة خمســة وعشــرون ألــف ( )25,000ريــال.

بتاريــخ 1442/10/22ه (الموافــق 2021/06/03م) ،قـــرر الشـــركاء باإلجمــاع الموافقــة علـــى تحـــول الشـــركة مـــن شـــركة ذات مســـؤولية

محـــدودة إلـــى شـــركة مســـاهمة مقفلـــة .وقــد أصبحــت شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مســاهمة مقفلــة تضــم
عـــدد ثمانيـــة وســـبعين ( )78مســـاهماً وقـــد تنازلـــت شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة عـــن عـــدد مليونيـــن وثمانمائـــة وخمســـين ألـــف
وخمس ــمائة ( )2,850,500س ــهم بقيم ــة ثماني ــة وعش ــرين ملي ــون وخمس ــمائة وخمس ــة آالف ( )28,505,000ري ــال س ــعودي وجميعه ــا

ت ــم تخصيصه ــا لصال ــح المس ــاهمين الج ــدد البال ــغ عدده ــم س ــتة وس ــبعين ( )76مس ــاهماً جدي ــداً ولصال ــح عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع ،وق ــد

ي

ت ــم تدقي ــق ق ــرار الش ــركاء ه ــذا ل ــدى وزارة التج ــارة برق ــم الطل ــب ( )281200واعتم ــاده ل ــدى موظ ــف وزارة التج ــارة بالرق ــم ()10004896
بتاريـــخ 1442/11/05ه (الموافـــق 2021/06/15م).

مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم ،قيمـــة كل ســـهم منهـــا عشـــرة
يبلــغ رأس مــال الشــركة ثالثيــن مليــون ( )30,000,000ريــال
ّ
( )10ريــاالت وجميعهـــا أســـهم عاديـــة نقديــة ،وتـــم قيـــد الشـــركة بســـجل الشـــركات المســاهمة بموجـــب القـــرار الـــوزاري رقـــم (ق)11574/

بتاريـــخ 1442/10/22هـــ (الموافـــق 2021/06/03م) القاضـــي بالموافقـــة علـــى الترخيـــص بتحـــول الشـــركة مـــن شـــركة ذات مســـؤولية

محــدودة إلــى شــركة مــع االحتفــاظ باســم ورقــم وتاريــخ الســجل التجــاري( .لمزيــد مــن المعلومــات حــول التغييــرات التــي طــرأت علــى رأس
م ــال الش ــركة ،الرج ــاء االط ــاع عل ــى الفق ــرة الفرعي ــة “ -3.2-تاري ــخ الش ــركة والتعدي ــات الت ــي ط ــرأت عل ــى رأس الم ــال م ــن القس ــم رق ــم
“ -3-خلفي ــة ع ــن الش ــركة وطبيع ــة أعماله ــا” م ــن ه ــذا المس ــتند).

يدي ــر الش ــركة مجل ــس إدارة مك ــون م ــن خمس ــة ( )5أعض ــاء باإلضاف ــة ألمي ــن مجل ــس اإلدارة (ولمزي ــد م ــن التفاصي ــل ع ــن تش ــكيلة مجل ــس

اإلدارة الحالــي ومهامــه وصالحياتــه ،الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة رقــم “ -4.3-أعضــاء مجلــس اإلدارة وأميــن ســر المجلــس” مــن
القس ــم رق ــم  -4-هي ــكل الملكي ــة والهي ــكل التنظيم ــي” م ــن ه ــذا المس ــتند).

كال م ــن الس ــيد /ماج ــد س ــعد العصيم ــي (رئي ــس
بتاري ــخ 1442/11/12هـــ (المواف ــق 2021/06/22م) ،واف ــق مجل ــس اإلدارة عل ــى تعيي ــن ً

مجل ــس اإلدارة) والس ــيد /عل ــي محم ــد الب ــاع (العض ــو المنت ــدب والرئي ــس التنفي ــذي) كممثلي ــن للش ــركة أم ــام الهيئ ــة وش ــركة ت ــداول
الســـعودية “تـــداول” وذلـــك لجميـــع األغـــراض المتعلقـــة بالنظـــام ولوائحـــه التنفيذيـــة ذات العالقـــة وقواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة

وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد الســوق ولوائحهــا وقواعــد اإلدراج واإلجــراءات التــي تتطلبهــا شــركة تــداول الســعودية (تــداول) .وتضمــن

القــرار الموافقــة علــى إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة وقــد تــم اعتمــاده باإلجمــاع (ولمزيــد مــن المعلومــات ،الرجــاء االطــاع
عل ــى القس ــم رق ــم “ -10-المس ــتندات المتاح ــة للمعاين ــة” م ــن ه ــذا المس ــتند).

وفيما يلي جدول يبين ملكية الشركة قبل اإلدراج:
الجدول رقم “أ” :هيكل الملكية في الشركة قبل اإلدراج
م

1

المساهمين

ماجد سعد العصيمي *

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية المباشرة

630,000

10

21%

2

علي محمد رشيد البالع**

629,243

4

شركة عزم القابضة

147,000

10

4,127

10

3
5
6
7
8
9

شركة أنوفا لالستثمار***
نوف خالد الجريوي****

شركة عين التنموية لالستثمار*****
فراس خالد الجريوي

روان هشام الشرهان

50
30

10
10
10

إسماعيل سعيد القحطاني

60

عبد العزيز خالد الجريوي

30

10

شركة الفوزان القابضة

105,000

10

3,000,000

10

10
12

شركة معالي القابضة

14

الجمهور ( 65مساهماً )

13

146,667

10

10

روان عبد الله الشثري

11

300,000

10

المجموع

45
45,000

992,748

10

نسبة الملكية غير
المباشرة

%1.63

20.97%

%1.63

%4.90

-

0.1375%

10%

4.89%

%1.63
5.82%
-

0.0016%

-

0.002%

-

0.001%

-

0.0015%

-

10

1.50%

1.05%

10

33.09%

0.001%
3.50%

5.82%
-

100%

المصدر :الشركة
*يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة ويملك ( )33.33%من شركة عزم السعودية القابضة التي بدورها تملك ( )4.90%لتصبح نسبة ملكيته غير المباشرة في الشركة (.)1.63%
**يش ــغل منص ــب العض ــو المنت ــدب والرئي ــس التنفي ــذي ويمل ــك ( )33.33%م ــن ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة الت ــي بدوره ــا تمل ــك ( )4.90%لتصب ــح نس ــبة ملكيت ــه غي ــر المباش ــرة
ف ــي الش ــركة (.)1.63%

***تملك ( )33.33%من شركة عزم السعودية القابضة التي بدورها تملك ( )4.90%لتصبح نسبة الملكية غير المباشرة (.)1.63%
**** تعتبــر الســيدة نــوف خالــد الجريــوي مــن كبــار المســاهمين ألن نســبة ملكيتهــا تتجــاوز ( )5%مــن خــال األســهم المملوكــة بصــورة مباشــرة (عددهــا  146,667ســهم أي مــا نســبته
حوالــي  )4.89%وغيــر مباشــرة (مــن خــال تملكهــا  50%مــن حصــص شــركة أنوفــا لالســتثمار).

*****شركة عين التنموية لالستثمار هي شركة شخص واحد مملوكة بالكامل من قبل عضو مجلس اإلدارة السيد/عمر عبدالرحمن الجريسي.

ك

األنشطة الرئيسة للشركة
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010918075بتاريخ 1439/03/11هـ (الموافق 2017/11/29م).
تتمث ــل أنش ــطة الش ــركة وفق ــاً لبيان ــات الس ــجل التج ــاري ف ــي (تقدي ــم خدم ــات االستش ــارات اإلداري ــة العلي ــا ،إص ــاح وصيان ــة الحواس ــيب
الش ــخصية والمحمول ــة بجمي ــع أنواعه ــا ،بي ــع مع ــدات وأجه ــزة س ــلكية والس ــلكية).

وتتمثل أنشطة الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
•المعلومات واالتصاالت
•الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
•األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
•تحليل النظم
•تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة
•صيانة برمجيات
•تصميم صفحات المواقع
•إعادة تأهيل وهيكلة العمليات االدارية والمالية والتشغيلية للمنشاة
•العالقات العامة واالتصال وتقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا
•إقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المتعلقة بذلك
•تقديم موارد بشرية أخرى يشمل (تقديم الموارد البشرية على أساس طويل األجل أو دائم بشكل عام)
•أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب
•إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في ادارة الشركات األخرى وتوفير الدعم لها
•أية أنشطة أخرى يقرر صاحب الصالحية إضافتها مستقبال
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
كم ــا يتمث ــل نش ــاط الش ــركة الحال ــي ف ــي :أنش ــطة تقني ــة المعلوم ــات وبن ــاء وتش ــغيل المنص ــات التقني ــة ،أنش ــطة االستش ــارات التنفيذي ــة،
أنشــطة تأســيس وتشــغيل مكاتــب تحقيــق الرؤيــة وهيئــات البيانــات ،أنشــطة التشــغيل واالستشــارات المتخصصــة ،أنشــطة الشــراكة مــع
القطــاع العــام.

كما بتاريخ هذا المستند لم تقم الشركة بفتح أي نشاط تجاري أو شركات تابعة أو فروع لها خارج المملكة العربية السعودية.

ل

المصدر واستراتيجيته العامة
رسالة ُ
رؤية الشركة
رواد تقديم الحلول التقنية من خالل استغالل خبراتنا االستشارية والتقنية لتقديم قيمة ذات فعالية بالغة األثر لعمالئنا.
أن نكون ّ

رسالة الشركة
نتطلــع ألن نكــون الشــريك المفضــل لعمالئنــا فــي تقديــم خدمــات تقنيــة المعلومــات واالستشــارات التنفيذيــة ،وأن نكــون ركيــزة أساســية
ـال ،نقــوم
مســاهمة فــي تحقيــق بالدنــا القتصــاد مزدهــر ،ومجتمــع حيــوي ووطــن طمــوح ،وذلــك بالتركيــز علــى مشــاريع نوعيــة ذات أثــر عـ ٍ
بتنفيذهــا بكفــاءة ومرونــة عاليــة.

استراتيجية الشركة
وضعت الشركة الخطط االستراتيجية بما يتواءم مع الرؤية المستقبلية وذلك من خالل:
•اســتهداف مشــاريع مســتدامة وطويلــة األمــد ذات أثــر نوعــي مــن خــال الشــراكة مــع القطاعيــن العــام والخــاص فــي بنــاء وتشــغيل
المشــاريع ومشــاركة األربــاح.

•التركيز على تطوير األعمال في مجال تقنية المعلومات باستخدام أحدث التقنيات.
•التركي ــز عل ــى العم ــل م ــع المنظم ــات ف ــي قطاع ــات األعم ــال ( )Business to Business: B2Bوقطاع ــات الحكوم ــة (Business to
.)Government B2G

•التخصص والتميز في بناء المنصات وتشغيلها وربطها مع االستشارات اإلدارية المتكاملة مع هذه التقنيات.
•تفعيل تقنيات التطوير البرمجي منخفضة األكواد في بناء األنظمة والتطبيقات.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

•تح ــرص الش ــركة عل ــى امت ــاك أفض ــل المواه ــب والقي ــادات ف ــي مج ــال عمله ــا االستش ــاري والتقن ــي ،وذل ــك م ــن خ ــال منهجي ــة
واضح ــة ف ــي االس ــتقطاب والمحافظ ــة عل ــى الم ــوارد البش ــرية ،والح ــرص عل ــى تطويره ــم وتنمي ــة مهاراته ــم.

•قاعدة عمالء واسعة ومستقرة ومتنوعة.
•أداء مالي وتنفيذي مميز منذ تأسيس الشركة.
•بناء قدرات تقنية ومنهجيات تساعد على سرعة تنفيذ األنظمة والمشاريع

م

ملخص معلومات السوق
لمحة عن قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
يش ــهد قط ــاع االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات تنامي ــاً كبي ــراً ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية وم ــن المتوق ــع أن يرتف ــع اإلنف ــاق المباش ــر
عل ــى تقني ــة المعلوم ــات بالمملك ــة إل ــى  48ملي ــار ري ــال ف ــي 2021م حس ــب ش ــركة آي دي س ــي (المص ــدر موق ــع ش ــركة آي دي س ــي)،
وذلــك يمثــل نمــواً مركبــاً بمعــدل  4.1%ســنوياً خــال آخــر خمــس ســنوات ،ولذلــك مــن المتوقــع أن يــزداد معــدل النمــو فــي قطــاع تقنيــة

المعلوم ــات بس ــبب أزم ــة كورون ــا الت ــي ألزم ــت الكثي ــر م ــن الكيان ــات الحكومي ــة والخاص ــة بتطوي ــر قدراته ــا الرقمي ــة واالس ــتثمار أكث ــر ف ــي

التقني ــة .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،أعلن ــت مؤخ ــراً حكوم ــة المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ع ــن برنام ــج ش ــريك ال ــذي يطم ــح إل ــى تحفي ــز القط ــاع
الخ ــاص بزي ــادة االس ــتثمارات الرأس ــمالية ،منه ــا المتعلق ــة بالبني ــة التحتي ــة الرقمي ــة وقط ــاع تقني ــة المعلوم ــات ،بحج ــم متوق ــع أن يص ــل

إل ــى ف ــوق الخمس ــة ترلي ــون ري ــال خ ــال العش ــر س ــنوات القادم ــة .م ــن الجدي ــر بالذك ــر أن نس ــبة اس ــتخدام اإلنترن ــت ف ــي المملك ــة العربي ــة
الس ــعودية مس ــتمرة ف ــي االرتف ــاع خ ــال الس ــنوات الماضي ــة حي ــث ارتفع ــت م ــن  91%ع ــام 2014م إل ــى حوال ــي  97.8%ف ــي نهاي ــة ع ــام

2020م .وأن نس ــبة التغطي ــة الس ــكانية لخدم ــات االنترن ــت بلغ ــت قراب ــة  99%ف ــي المملك ــة .كم ــا قف ــز ترتي ــب المملك ــة  40مرتب ــة ف ــي

المؤش ــر الدول ــي للبني ــة التحتي ــة الرقمي ــة لتص ــل إل ــى المرتب ــة  27عالمي ــاً وف ــي المرتب ــة  8عل ــى مس ــتوى دول مجموع ــة العش ــرين.

رؤية المملكة  2030وقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
تعتب ــر المملك ــة العربي ــة الس ــعودية أكب ــر اقتص ــاد بي ــن دول مجل ــس التع ــاون الخليج ــي والعال ــم العرب ــي بش ــكل ع ــام ،وذل ــك بنات ــج محل ــي
إجمال ــي يبل ــغ  2662ملي ــار ري ــال م ــع حل ــول 2022م حس ــب توقع ــات صن ــدوق النق ــد الدول ــي .وق ــد ُأطل ــق برنام ــج التح ــول الوطن ــي ف ــي
عـــام 2017م ،ســـعياً لتحقيـــق التميـــز فـــي األداء الحكومـــي وتأســـيس البنيـــة التحتيـــة الالزمـــة لتحســـين عوامـــل التمكيـــن االقتصـــادي

ورف ــع مس ــتوى العي ــش ف ــي المملك ــة كم ــا يه ــدف البرنام ــج إل ــى تطوي ــر البني ــة التحتي ــة الالزم ــة ،وتهيئ ــة البيئ ــة الممكن ــة للقط ــاع الع ــام
والخــاص وغيــر الربحــي لتحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030وذلــك بالتركيــز علــى تحقيــق التميــز فــي األداء الحكومــي ،ودعــم التحــول الرقمــي،

واإلســهام فــي تنميــة القطــاع الخــاص ،وتطويــر الشــراكات االقتصاديــة ،وتعزيــز التنميــة المجتمعيــة ،وضمــان اســتدامة المــوارد الحيويــة.
حي ــث تمث ــل رؤي ــة  2030وجمي ــع برامجه ــا ومش ــاريعها فرص ــة نوعي ــة للش ــركات التقني ــة ،وق ــد أك ــد س ــمو ول ــي العه ــد األمي ــر محم ــد ب ــن

س ــلمان أن التقني ــة س ــوف تك ــون ج ــزءاً محوري ــاً م ــن الرؤي ــة والمش ــاريع العمالق ــة المرتبط ــة به ــا مث ــل ني ــوم والقدي ــة.

وم ــن ضم ــن مس ــتهدفات برنام ــج التح ــول الوطن ــي الخ ــاص بالقط ــاع التقن ــي الوص ــول إل ــى  19.20%م ــن حص ــة االقتص ــاد الرقم ــي م ــن
النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي بحل ــول 2025م والوص ــول إل ــى  92%مس ــتوى نض ــج الخدم ــات الحكومي ــة الرئيس ــية والت ــي منه ــا الخدم ــات
الحكومي ــة الرقمي ــة.

وق ــد أق ــر مجل ــس ال ــوزراء ف ــي ع ــام 2020م سياس ــة االقتص ــاد الرقم ــي ،والت ــي ته ــدف إل ــى دع ــم تنمي ــة االقتص ــاد الوطن ــي وإيج ــاد

مزاي ــا تنافس ــية للمملك ــة وتحقي ــق نم ــو اقتص ــادي متن ــوع ومس ــتدام وري ــادة عالمي ــة ف ــي القطاع ــات الواع ــدة ،باإلضاف ــة إلب ــراز توجه ــات

المملك ــة دولي ــاً ف ــي الملف ــات ذات العالق ــة باالقتص ــاد الرقم ــي .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،يتوق ــع أن مع ــدل النم ــو ف ــي الص ــرف عل ــى تقني ــة
المعلوم ــات ،خاص ـ ًـة م ــن القط ــاع الخ ــاص ،سيش ــهد نم ــواً جي ــداً نظ ــراً لم ــا يل ــي:

•نمو االقتصاد السعودي بشكل عام ،ونموه في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بشكل خاص مثل القطاعات التقنية
•محوري ــة تقني ــة المعلوم ــات ف ــي خط ــط الحكوم ــة الس ــعودية وأهمي ــة مواكب ــة القط ــاع الخ ــاص له ــذه الخط ــط (مث ــل رب ــط األنظم ــة
التقني ــة بي ــن الجه ــات الحكومي ــة والش ــركات الخاص ــة).

•الحاجة إلى مواءمة األعمال التجارية مع أحدث التقنيات للمنافسة مع الشركات العالمية التي تدخل السوق المحلي.

ن

ملخص المعلومات المالية
إن ملخ ــص المعلوم ــات المالي ــة ال ــوارد أدن ــاه مبن ــي عل ــى القوائ ــم المالي ــة المراجع ــة للش ــركة للس ــنة المالي ــة المنتهي ــة ف ــي  30يوني ــو

2021م (التــي تتضمــن أرقــام المقارنــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م وللســنة الماليــة المنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م)
بم ــا ف ــي ذل ــك اإليضاح ــات المرفق ــة به ــا.

السنة المالية المنتهية

السنة المالية المنتهية

السنة المالية المنتهية

اإليرادات

67,453,488

102,982,762

135,143,015

تكلفة اإليرادات

)(48,908,829

)(82,266,827

)(105,914,878

مجمل الربح

18,544,659

20,715,935

29,228,137

صافي الربح من العمليات الرئيسية

9,497,514

14,123,067

17,314,927

صافي الربح قبل الزكاة

7,966,731

12,563,564

16,492,014

صافي الربح

7,755,575

11,874,370

15,536,093

صافي الدخل الشامل

7,773,849

12,123,630

15,346,866

إجمالي الموجودات المتداولة

31,258,227

56,388,704

65,248,662

إجمالي الموجودات غير المتداولة

2,580,986

7,869,123

13,408,280

إجمالي الموجودات

33,839,213

64,257,827

78,656,941

إجمالي المطلوبات المتداولة

23,022,063

40,731,972

40,803,298

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

1,407,817

1,992,892

5,327,279

إجمالي المطلوبات

24,429,880

42,724,864

46,130,577

إجمالي حقوق المساهمين

9,409,333

21,532,963

35,526,364

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

33,839,213

64,257,827

78,656,941

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)(5,183,410

29,700,572

)(1,057,100

)(2,470,342

)(5,064,412

)(11,292,703

10,761,428

)(906,893

)(1,288,555

معدل النمو في اإليرادات

342.1%

52.7%

31.2%

معدل النمو في صافي الربح

160.0%

53.1%

29.01%

هامش صافي الربح

11.5%

11.5%

11.3%

هامش مجمل الربح

27.5%

20.1%

21.6%

نسبة التداول (مرة)

1.36

1.38

1.6

اإليرادات /إجمالي األصول

2.0

1.6

1.72

العائد على األصول

22.9%

18.5%

19.5%

العائد على حقوق الملكية

82.4%

55.1%

43.1%

في 2019/06/30م

قائمة الدخل
(ريال سعودي)*
المركز المالي
(ريال سعودي)*
التدفقات النقدية
(ريال سعودي)*

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة
االستثمارية

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة
التمويلية

في 2020/06/30م

في 2021/06/30م

المؤشرات المالية**

* المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م.
** المصدر :معلومات اإلدارة

س

ملخص عوامل المخاطرة
أ) المخاطر المتعلقة بالمصدر ونشاط الشركة وعملياتها
•المخاطـــر المتعلقـــة بعـــدم القـــدرة علـــى تنفيـــذ خطـــة

•المخاطــر المتعلقــة بانخفــاض مســتوى خدمــات التشــغيل

•المخاط ــر المتعلق ــة بق ــرارات إدارة الش ــركة فيم ــا يتعل ــق

•المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركة

العمـــل وتحقيـــق اســـتراتيجية النمـــو المســـتهدفة

بأعماله ــا وأنش ــطتها

•المخاطـــر المتعلقـــة بمشـــاركة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو
كب ــار التنفيذيي ــن ف ــي أعم ــال منافس ــة أعم ــال الش ــركة

•المخاطـــر المتعلقـــة بعـــدم الحصـــول علـــى التراخيـــص
والتصاريـــح والشـــهادات الالزمـــة وعـــدم تجديدهـــا

•المخاط ــر المتعلق ــة بع ــدم ق ــدرة الش ــركة عل ــى مواكب ــة
تط ــورات القط ــاع

•المخاط ــر المتعلق ــة بع ــدم ق ــدرة الش ــركة عل ــى التكي ــف
م ــع متطلب ــات العم ــاء

•المخاطر المتعلقة بالعقود مع الجهات الحكومية
•المخاطر المتعلقة باالعتماد على الجهات الحكومية
•المخاطـــر المتعلقـــة بتغيـــرات نســـبة اإليـــرادات بســـبب
إنهـــاء نطـــاق العمـــل أو تأجيلـــه أو تقليلـــه

•المخاطر المتعلقة بالتأخر في سداد المشاريع الحكومية

لــدى الشــركة

•المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال
•المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد )19
•المخاطر المتعلقة باالعتماد على تقنية المعلومات
•المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة األجنبية
•المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم
•المخاطر المتعلقة باالعتماد على موظفين رئيسيين
•المخاطر المتعلقة بالعالمة التجارية
•المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية
•المخاطر المتعلقة باالئتمان
•المخاطـــر المتعلقـــة بالدعـــاوى والمطالبـــات القضائيـــة
والتحكيـــم واإلجـــراءات اإلداريـــة

•المخاطـــر المتعلقـــة بعـــدم االلتـــزام بمتطلبـــات نظـــام
الشـــركات

•المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات وخدمات الشركة

•المخاطــر المتعلقــة باســتحقاقات الــزكاة الشــرعية القائمــة

•المخاطر المتعلقة بالتمويل

•المخاطــر المتعلقــة بعــدم االلتــزام بنظــام الســوق الماليــة

•المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة

والمحتملــة

ولوائحــه التنفيذيــة

ب) المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
•المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

•المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف

•المخاطــر المتعلقــة بعــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي

•المخاطـــر المتعلقـــة بالتغييـــرات الســـلبية فـــي أســـعار

•المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

•المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

•المخاط ــر المتعلق ــة بتغيي ــر البيئ ــة التنظيمي ــة والت ــي له ــا

•المخاط ــر المتعلق ــة بالرس ــوم الحكومي ــة عل ــى الموظفي ــن

•المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة الحوكمة

•المخاط ــر المتعلق ــة بتغيي ــر آلي ــة احتس ــاب ال ــزكاة وضريب ــة

فــي المنطقــة وتأثيرهــا علــى عمليــات الشــركة

تأثي ــرات عل ــى كيفي ــة ممارس ــة الش ــركة لعملياته ــا

•المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية

الفائـــدة

غي ــر الس ــعوديين
الدخ ــل

•المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة

ع

ج) المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها إدراجاً مباشراً في السوق الموازية
•المخاطـــر المتعلقـــة بالتذبذبـــات المحتملـــة فـــي ســـعر

•المخاطـــر المتعلقـــة بعـــدم وجـــود عـــدد محـــدد مـــن

• المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية

• المخاط ــر المتعلق ــة بع ــدم وج ــود عالق ــة قوي ــة أو ع ــدم

الســـهم

•المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة
• المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم
•المخاطـــر المتعلقـــة بالســـيطرة الفعليـــة مـــن قبـــل
المســـاهمين الحالييـــن بعـــد اإلدراج

• المخاطر المتعلقة بسيولة األسهم
• المخاط ــر المتعلق ــة ببي ــع ع ــدد كبي ــر م ــن األس ــهم ف ــي
الســـوق بعـــد عمليـــة اإلدراج

• المخاط ــر المتعلق ــة بع ــدم تمك ــن الش ــركة م ــن اس ــتيفاء
متطلبـــات االنتقـــال للســـوق الرئيســـية الحاليـــة أو أي

متطلبـــات تنظيميـــة مســـتقبلية

األســـهم المخصصـــة للبيـــع

وجـــود عالقـــة علـــى اإلطـــاق بيـــن األســـعار التاريخيـــة
لصفقــات البيــع والشــراء التــي تمــت علــى أســهم الشــركة
ف ــي الس ــابق وبي ــن س ــعر االفتت ــاح ف ــي أول ي ــوم ت ــداول

ألس ــهم الش ــركة ف ــي الس ــوق الموازي ــة

•المخاطـــر المتعلقـــة بحـــدوث تقلبـــات فـــي ســـعر ســـهم
الش ــركة مقارن ــة م ــع أس ــعار أس ــهم الش ــركات المطروح ــة
طرح ــاً أولي ــاً لع ــدم وج ــود س ــعر مح ــدد للط ــرح

•المخاطــر المتعلقــة باختــاف اإلدراج المباشــر مقارنــة مــع
اإلدراج مــن خــال الطــرح األولــي

•المخاطـــر المتعلقـــة برغبـــة الشـــركة فـــي االســـتمرار
بالســـوق الموازيـــة

ف
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ق

 .1التعريفات والمصطلحات

ر

 .1التعريفات والمصطلحات
الجدول رقم ( :)1جدول التعريفات واالختصارات

المصطلح
المصدر أو عزم
الشركة أو ُ
أو عزم السعودية

التعريف
شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات – شركة مساهمة مقفلة سعودية.
فريــق اإلدارة التنفيذيــة أو كبــار التنفيذييــن فــي شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وتشــمل علــى ســبيل

إدارة الشركة أو اإلدارة أو
اإلدارة العليا

المث ــال ال الحص ــر العض ــو المنت ــدب والرئي ــس التنفي ــذي (ونوابه ــم/إن وج ــدوا) ،ومدي ــر الش ــؤون المالي ــة والمحاس ــبية ومدي ــر
المــوارد البشــرية ومديــر إدارة المشــاريع ومديــر إدارة تطويــر األعمــال ،ومــن فــي حكمهــم ،وشــاغلي أي مناصــب أخــرى معتمــدة
ف ــي إدارات أو أقس ــام أخ ــرى كم ــا ه ــو مبي ــن ف ــي الهي ــكل التنظيم ــي (ولمزي ــد م ــن المعلوم ــات ،الرج ــاء االط ــاع عل ــى القس ــم
رقــم " -4-هيــكل الملكيــة والهيــكل التنظيمــي").

رئيس مجلس اإلدارة (أو
رئيس المجلس)
نائب رئيس مجلس اإلدارة
(أو نائب الرئيس)
أمين السر
الجريدة الرسمية
الحكومة
السهم

أحد أعضاء المجلس (غير التنفيذيين) الذي ينتخبه المجلس ليترأس اجتماعاته وتنظيم أعماله.

أحد أعضاء المجلس (غير التنفيذيين) الذي ينتخبه المجلس ليحل محل رئيس المجلس عند غيابه.
عين ــه مجل ــس اإلدارة أمين ــاً للس ــر وتح ـ َّـدد اختصاص ــات ومكاف ــآت أمي ــن الس ــر
أح ــد أعض ــاء المجل ــس أو م ــن غيره ــم ال ــذي ُي ّ
بق ــرار م ــن مجل ــس اإلدارة ف ــي ح ــال خل ــو النظ ــام األساس ــي أح ــكام ف ــي ه ــذا الش ــأن.

جريدة أم القرى ،الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.
وفقا لذلك.
حكومة المملكة العربية السعودية ،وتفسر كلمة "حكومية" ً
سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت.

تسجيل األسهم

تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض اإلدراج المباشر في السوق الموازية.

اإلدراج المباشر

اإلدراج المباشر ألسهم الشركة إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداولها.

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

السوق المالية السعودية
أو السوق المالية أو سوق شركة تداول السعودية (تداول).
األسهم أو السوق
السوق الموازية

القوائم المالية

الســوق التــي تُ تــداول فيهــا األســهم التــي تــم تســجيلها وقبــول إدراجهــا بموجــب "قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات
المســتمرة" و"قواعد اإلدراج".
القوائ ــم المالي ــة المراجع ــة للس ــنوات المالي ــة المنتهي ــة ف ــي  30يوني ــو 2021م و 30يوني ــو 2020م (الت ــي تتضم ــن أرق ــام
المقارن ــة للس ــنة المالي ــة المنتهي ــة ف ــي  30يوني ــو 2019م).

هـ

التقويم الهجري.

م

التقويم الميالدي.

1

المصطلح
سعر السهم االسترشادي
عند اإلدراج
أسهم المساهمين
الحاليين قبل اإلدراج
القيمة االسمية
الشخص

التعريف
رياال سعودياً لكل سهم.
( )70سبعون ً
 100%من اجمالي أسهم رأس المال والتي تبلغ ( )3,000,000ثالثة ماليين سهم عادي.
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
هو الشخص الطبيعي أو االعتباري.

المساهم أو المساهمون

حملة األسهم في أي وقت.

السنة المالية /السنوات

ه ــي الفت ــرة الزمني ــة لع ــرض نتيج ــة نش ــاط المنش ــأة والمح ــددة بدايته ــا ونهايته ــا ف ــي عق ــد التأس ــيس أو النظ ــام األس ــاس

المالية
السعودة
نظام العمل
المستشار المالي
المملكة أو السعودية
يوم عمل

للش ــركة المعني ــة .علم ــاً ب ــأن الس ــنة المالي ــة للش ــركة تنته ــي ف ــي  30يوني ــو م ــن كل ع ــام.
تعنــي السياســة التــي تنتهجهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية والهادفــة إلــى توطيــن الوظائــف فــي القطــاع الخــاص
الســعودي.

نظ ــام العم ــل الس ــعودي الص ــادر بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )51/بتاري ــخ 1426/8/23هـــ (المواف ــق 2005/09/27م) وم ــا

يط ــرأ علي ــه م ــن تعدي ــل والق ــرارات واللوائ ــح الص ــادرة تنفي ــذاً ألحكام ــه.
شركة الخير كابيتال السعودية (ويشار لها أيضاً باسم "الخير كابيتال").
المملكة العربية السعودية.
أي يــوم عمــل فيمــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت وأي يــوم يكــون عطلــة رســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو أي
يــوم تغلــق فيــه المؤسســات المصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل بموجــب األنظمــة الســارية واإلجــراءات الحكوميــة األخــرى.
النظ ــام األساس ــي للش ــركات المس ــاهمة ه ــو المس ــتند ال ــذي يحت ــوي عل ــى القواع ــد واللوائ ــح الخاص ــة ب ــإدارة الش ــركة
والــذي ينبغــي أن يصــدر وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات الســعودي واعتمــاده مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين؛ وبالنســبة
لشـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات ،تمـــت الموافقـــة علـــى نصـــوص النظـــام األساســـي مـــن قبـــل

النظام األساسي

ـاء علــى قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة
المســاهمين وقــد تــم آخــر تعديــل علــى النظــام األساســي للشــركة بنـ ً
بتاري ــخ 1442/11/16هـــ (المواف ــق 2021/06/26م) ،وت ــم تدقي ــق النظ ــام األساس ــي واعتم ــاده م ــن قب ــل وزارة التج ــارة
(إدارة حوكمـــة الشـــركات) بتاريـــخ 1442/11/19هـــ (الموافـــق 2021/06/29م) ويمكـــن معاينتـــه فـــي المقـــر الرئيســـي
للش ــركة أو ل ــدى مستش ــارها المال ــي.

وزارة التجارة
وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية
وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان
ريال

قواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات
المستمرة

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

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

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في المملكة العربية السعودية.
الريال السعودي ،العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.
قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بالقــرار رقــم ()7102-321-3
بتاريــخ 1439/04/09ه (الموافــق 2017/12/27م) والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2018-45-3بتاريــخ 07/08/1439هـــ
(المواف ــق 2018/04/23م) وق ــرار مجل ــس الهيئ ــة رق ــم ( )2019-104-1بتاري ــخ 1441/02/01هـــ (المواف ــق 2019/09/30م)
وكان آخــر تعديــل لهــا بقــرار مــن مجلــس الهيئــة رقــم (2021-7-1م) بتاريــخ 1442/06/01ه (الموافــق 2021/01/14م).
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قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن شــركة تــداول الســعودية (تــداول) والموافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم
قواعد اإلدراج

( )2017-123-3بتاريــخ 1439/04/09هـــ (الموافــق 2017/12/27م) والمعدلــة بموجــب قــراره رقــم ( )2019-104-1بتاريــخ
1441/02/01هـــ (المواف ــق 2019/09/30م) وكان آخ ــر تعدي ــل له ــا بق ــرار م ــن مجل ــس الهيئ ــة رق ــم ( )2021-22-1بتاري ــخ
1442/07/12هـــ (الموافــق 2021/02/24م).
مجلـــس إدارة الشـــركة المنتخـــب مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين وفـــق أحـــكام النظـــام األساســـي للشـــركة

المجلس أو مجلس اإلدارة
المستشارون/مستشارو
الشركة
مستند التسجيل/المستند

ومتطلبــات الجهــات المختصــة المتعلقــة بعضويــة مجالــس إدارة الشــركات المســاهمة (وباألخــص متطلبــات هيئــة الســوق
المالي ــة ووزارة التج ــارة) المتع ــارف عليه ــا بموج ــب األنظم ــة المعم ــول به ــا ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية.
هم األشخاص الموضحة أسماؤهم في صفحة (هـ).
الوثيق ــة المطلوب ــة لتس ــجيل األس ــهم ل ــدى الهيئ ــة لغ ــرض اإلدراج المباش ــر ف ــي الس ــوق الموازي ــة ،بموج ــب نظ ــام الس ــوق
المالي ــة وقواع ــد ط ــرح األوراق المالي ــة وااللتزام ــات المس ــتمرة.
نظ ــام الش ــركات ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية الص ــادر بموج ــب المرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )3/بتاري ــخ 1437/1/28هـــ

نظام الشركات

(الموافـــق 2015/11/10م) والـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي تاريـــخ 1437/07/25هـــ (الموافـــق 2016/5/2م) والمعـــدل
بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )79/بتاري ــخ 1439/07/25هـــ (المواف ــق 2018/04/11م).

هيئة السوق المالية أو
الهيئة

المساهمون الكبار (أو
المساهم الكبير)
المساهمون الحاليون

مساهمو األقلية

الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية
الجمعية العامة غير
العادية

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
مســـاهمو الشـــركة الذيـــن يملكـــون ( )5%فأكثـــر مـــن أســـهم الشـــركة والـــواردة أســـمائهم فـــي صفحـــة (ز) مـــن مســـتند
التســـجيل هـــذا.
المس ــاهمون المبي ــن أس ــماؤهم ف ــي الصفح ــة (ك) والج ــدول رق ــم (أ) م ــن ه ــذا المس ــتند (هي ــكل ملكي ــة الش ــركة قب ــل
اإلدراج).
المس ــاهمون المالك ــون لنس ــب قليل ــة م ــن رأس م ــال الش ــركة والذي ــن ال يمتلك ــون منفردي ــن ق ــوة تصوي ــت مؤث ــرة ف ــي
الجمعيـــات العامـــة للمســـاهمين.
الجمعي ــة العام ــة الت ــي تنعق ــد بحض ــور المس ــاهمين ف ــي الش ــركة بموج ــب أح ــكام نظ ــام الش ــركات والنظ ــام األساس ــي
للش ــركة.
الجمعية العامة العادية للمساهمين.

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم ( )2017-16-8بتاريــخ 1438/05/16هـــ (الموافــق
الئحة حوكمة الشركات

ـاء عل ــى نظ ــام الش ــركات الص ــادر بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )3/بتاري ــخ 1437/01/28هـــ (المواف ــق
2017/02/13م) بن ـ ً
2015/11/10م) والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2019-57-3بتاريــخ 1440/09/15هـــ (الموافــق 2019/05/20م)
وكان آخ ــر تعدي ــل له ــا بق ــرار م ــن مجل ــس الهيئ ــة رق ــم ( )2021-7-1بتاري ــخ 1442/06/01هـــ (المواف ــق 2021/01/14م).

الئحة حوكمة الشركات

الئحــة حوكمــة الشــركات المســاهمة غيــر المدرجــة الصــادرة بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة بالقــرار رقــم ( )44239بتاريــخ

المساهمة غير المدرجة

1439/08/14هـ (الموافق 2018/04/30م).
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المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه:
1.1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2.2عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة
ق ــد ُع ّين ــت بش ــروط تمكنه ــا م ــن اتخ ــاذ الق ــرارات الخاص ــة بقب ــول المش ــاركة ف ــي الط ــرح واالس ــتثمار ف ــي الس ــوق
الموازي ــة نياب ــة ع ــن العمي ــل دون الحاج ــة إل ــى الحص ــول عل ــى موافق ــة مس ــبقة من ــه.

3.3حكوم ــة المملك ــة ،أو أي جه ــات حكومي ــة ،أو أي هيئ ــة دولي ــة تعت ــرف به ــا الهيئ ــة ،أو الس ــوق ،أو أي س ــوق مالي ــة
أخ ــرى تعت ــرف به ــا الهيئ ــة ،أو مرك ــز اإلي ــداع.

4.4الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي
ممارســة أعمــال اإلدارة.

5.5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
فئات المستثمرين
المؤهلين

6.6صناديق االستثمار.
7.7األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن يســتوفون المتطلبــات المنصــوص
عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.

8.8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة
9.9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
1010أش ــخاص طبيعي ــون يحمل ــون جنس ــية إح ــدى ال ــدول الت ــي تطب ــق معايي ــر تنظيمي ــة ورقابي ــة مماثل ــة للمعايي ــر الت ــي
تطبقه ــا الهيئ ــة أو مقبول ــة لديه ــا ويج ــوز له ــم فت ــح حس ــاب اس ــتثماري ف ــي المملك ــة وحس ــاب ل ــدى مرك ــز اإلي ــداع،
ويس ــتوفون أي م ــن المعايي ــر اآلتي ــة( :أ) أن يك ــون ق ــد ق ــام بصفق ــات ف ــي أس ــواق األوراق المالي ــة ال يق ــل مجم ــوع
قيمته ــا ع ــن أربعي ــن ملي ــون ري ــال س ــعودي وال تق ــل ع ــن عش ــر صفق ــات ف ــي كل رب ــع س ــنة خ ــال االثن ــي عش ــر ش ــهراً
الماضيــة( .ب) أن ال تقــل قيمــة صافــي أصولــه عــن خمســة مالييــن ريــال ســعودي( .ج) أن يعمــل أو ســبق لــه العمــل
ـا عل ــى الش ــهادة العام ــة للتعام ــل ف ــي
م ــدة ث ــاث س ــنوات عل ــى األق ــل ف ــي القط ــاع المال ــي( .د) أن يك ــون حاص ـ ً

ـا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال
األوراق الماليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة( .هـــ) أن يكــون حاصـ ً
األوراق المالي ــة معتم ــدة م ــن جه ــة معت ــرف به ــا دولي ــاً ؛

1111أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
المصدر
1.1تابعي ُ
المصدر
2.2المساهمين الكبار في ُ
3.3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر
الجمهور

المصدر
4.4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي ُ
المصدر
5.5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في ُ
6.6أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( ،4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله
7.7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله
8.8األشخاص الذين يعملون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين ( )5%أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.
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يحظــر علــى كبــار المســاهمين المذكوريــن فــي الصفحــة (ز) مــن هــذا المســتند التصــــرف فــــي أســــهمهم لمــــدة ( )12اثنــي
فترة الحظر

عشــر شــهراً (فتــرة الحظــر نفرضهــا الهيئــة) مــــن تاريــــخ بــــدء تــــداول أســــهم الشــــركة فــــي الســــوق الموازيــــة؛ ويجــوز لهــم
التص ــرف ف ــي أس ــهمهم بع ــد انته ــاء فت ــرة الحظ ــر.

المستثمر
عوامل المخاطرة

المعايير المحاسبية
الدولية إلعداد التقارير
المالية ()IFRS

كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد إدراجها في السوق الموازية.
مجموع ــة المؤث ــرات المحتمل ــة الت ــي يج ــب اإللم ــام به ــا والتح ــوط له ــا قب ــل اتخ ــاذ الق ــرار باالكتت ــاب ف ــي األس ــهم مح ــل
التس ــجيل واإلدراج المباش ــر ف ــي الس ــوق الموازي ــة.
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين ،والتــي تضــم المعاييــر الدوليــة
باإلضاف ــة إل ــى المتطلب ــات واإلفصاح ــات اإلضافي ــة المطلوب ــة م ــن الهيئ ــة الس ــعودية للمراجعي ــن والمحاس ــبين وغيره ــا
م ــن المعايي ــر والتصريح ــات الت ــي أقرته ــا الهيئ ــة الس ــعودية للمراجعي ــن والمحاس ــبين ،والت ــي تش ــمل المعايي ــر واإلص ــدارات
الفني ــة المتعلق ــة بالمس ــائل الت ــي ال تغطيه ــا المعايي ــر الدولي ــة ،مث ــل مس ــألة ال ــزكاة.
مجموع ــة المعايي ــر المحاس ــبية وتفس ــيراتها الص ــادرة ع ــن مجل ــس معايي ــر المحاس ــبة الدولي ــة المعتم ــدة ف ــي المملك ــة

المعيار الدولي للتقرير
المالي للمنشآت الصغيرة
ومتوسطة الحجم (IFRS
)for SMEs

العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين .وتعتمــد هــذه
المعايي ــر عل ــى متطلب ــات إفص ــاح أق ــل ،ومتطلب ــات قي ــاس أس ــهل م ــن تل ــك الت ــي تطلبه ــا النس ــخة الكامل ــة م ــن المعايي ــر
الدولي ــة للتقري ــر المال ــي ( ،)IFRS) (International Financial Reporting Standardsويت ــم تطبي ــق ه ــذه المعايي ــر م ــن
المنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة الحج ــم والت ــي تع ـ ّـرف لغ ــرض تطبي ــق معايي ــر المحاس ــبة بأنه ــا تل ــك المنش ــآت الت ــي ال

تخضــع للمســاءلة العامــة بغــض النظــر عــن حجمهــا أو شــكلها القانونــي( .يقصــد بالشــركات التــي تخضــع للمســاءلة العامــة
مث ــل الش ــركات المالي ــة والش ــركات المدرج ــة ف ــي الس ــوق المالي ــة).

االحتياطي النظامي

المبال ــغ الت ــي يج ــب عل ــى الش ــركة اقتطاعه ــا وتخصيصه ــا بحس ــب أح ــكام نظ ــام الش ــركات والنظ ــام األساس ــي للش ــركة
وذل ــك لتغطي ــة التزاماته ــا المالي ــة.

الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

()SOCPA
ت ــم اعتم ــاد برنام ــج الس ــعودة (نطاق ــات) بموج ــب ق ــرار معال ــي وزي ــر الم ــوارد البش ــرية والتنمي ــة (وزارة العم ــل والتنمي ــة
االجتماعي ــة س ــابقاً ) رق ــم ( )4040بتاري ــخ 1432/10/12هـــ (المواف ــق 2011/09/10م) المبن ــي عل ــى ق ــرار مجل ــس ال ــوزراء
رقــم ( )50بتاريــخ 1415/04/21هـــ (الموافــق 1994/09/27م) .وقــد أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة
بالمملكـــة البرنامـــج لتقديـــم حوافـــز للمنشـــآت كـــي تقـــوم بتوظيـــف الســـعوديين ،ويقيـــم البرنامـــج أداء المنشـــأة علـــى
أس ــاس نطاق ــات مح ــددة (البالتين ــي واألخض ــر واألحم ــر) وف ــق النش ــاط والقط ــاع الل ــذان تن ــدرج تحتهم ــا الش ــركة .وبتاري ــخ
1441/03/29هـــ (الموافــق 2019/11/16م) صــدر القــرار الــوزاري رقــم ( )63717والــذي قضــى بإلغــاء النطــاق األصفــر فــي
برنام ــج نطاق ــات.
نطاقات

بتاريـــخ 1442/10/11هـــ (الموافـــق 2021/05/23م) ،أطلقـــت وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة برنامـــج
“نطاق ــات” المط ــور ال ــذي يق ــدم ث ــاث مزاي ــا رئيس ــة :األول ــى :خط ــة توطي ــن واضح ــة ال ــرؤى وش ــفافة لم ــدة ث ــاث س ــنوات
قادم ــة به ــدف زي ــادة االس ــتقرار التنظيم ــي ل ــدى منش ــآت القط ــاع الخ ــاص ،الثاني ــة :تعتم ــد العالق ــة الطردي ــة بي ــن ع ــدد
العاملي ــن ونس ــب التوطي ــن المطلوب ــة ل ــكل منش ــأة م ــن خ ــال معادل ــة خطي ــة ترتب ــط بش ــكل متناس ــب م ــع ع ــدد العاملي ــن
ـدال م ــن نظ ــام نس ــب التوطي ــن الحالي ــة المبني ــة عل ــى تصني ــف المنش ــآت إل ــى أحج ــام مح ــددة وثابت ــة،
ل ــدى المنش ــأة ،ب ـ ً

والثالث ــة :تبس ــيط تصمي ــم البرنام ــج وتحس ــين تجرب ــة العمي ــل م ــن خ ــال دم ــج تصنيف ــات األنش ــطة ذات الصف ــات المش ــتركة
ـاطا فــي “نطاقــات” .كمــا سيســهم هــذا البرنامــج فــي توفيــر أكثــر مــن  340ألــف
ـدل مــن  85نشـ ً
ـاطا بـ ً
لتكــون بعــدد  32نشـ ً
وظيف ــة حت ــى ع ــام 2024م.
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التعريف

المصطلح

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية* .
هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

الهيئ ــة العام ــة لل ــزكاة والدخ ــل س ــابقاً (مصلح ــة ال ــزكاة والدخ ــل س ــابقاً ) ،وه ــي إح ــدى الجه ــات الحكومي ــة الت ــي ترتب ــط
تنظيمي ــاً بوزي ــر المالي ــة ،وه ــي الجه ــة الموكل ــة بأعم ــال جباي ــة ال ــزكاة وتحصي ــل الضرائ ــب.
*بتاري ــخ 1442/09/22هـــ (المواف ــق 2021/05/04م) ،أق ــر مجل ــس ال ــوزراء دم ــج الهيئ ــة العام ــة لل ــزكاة والدخ ــل والهيئ ــة
العام ــة للجم ــارك ،ف ــي هيئ ــة واح ــدة باس ــم “هيئ ــة ال ــزكاة والضريب ــة والجم ــارك”.

شهادة الزكاة

الشهادة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.
قـــرر مجلـــس الـــوزراء بتاريـــخ 1438/05/02هـــ (الموافـــق 2017/01/30م) الموافقـــة علـــى االتفاقيـــة الموحـــدة لضريبـــة
ـداء مــن  1ينايــر 2018م ،كضريبــة
القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا ابتـ ً

ضريبة القيمة المضافة
()VAT

جديــدة تضــاف لمنظومــة الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي المملكــة ،وفــي

دول مجل ــس التع ــاون ل ــدول الخلي ــج العرب ــي .مق ــدار ه ــذه الضريب ــة ( )5%مس ــتثنى منه ــا ع ــدد م ــن المنتج ــات (كاألغذي ــة
األساســـية والخدمـــات المتعلقـــة بالرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم) .تجـــدر اإلشـــارة أنـــه بتاريـــخ 1441/10/17هـــ (الموافـــق
2020/06/09م) ق ــرر مجل ــس إدارة الهيئ ــة العام ــة لل ــزكاة والدخ ــل تعدي ــل نظ ــام ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة للس ــماح بزي ــادة
نس ــبة الضريب ــة األساس ــية إل ــى  15٪بداي ــة م ــن تاري ــخ  1يولي ــو 2020م.

رؤية 2030

رأس المال

البرنام ــج االقتص ــادي االس ــتراتيجي الوطن ــي ال ــذي يه ــدف إل ــى تقلي ــل االعتم ــاد عل ــى النف ــط وصناع ــة البتروكيماوي ــات
وتنويـــع االقتصـــاد الســـعودي وتطويـــر الخدمـــات العامـــة.
الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.
 .أكبار المساهمين في الشركة.
 .بأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
 .تكبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
 .ث أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.
 .جالمنشآت – من غير الشركات – المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.
 .حالشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكاً فيها.
 .خالش ــركات الت ــي يك ــون أي م ــن أعض ــاء مجل ــس اإلدارة أو كب ــار التنفيذيي ــن أو أقاربه ــم عض ــواً ف ــي مجل ــس إدارته ــا أو

األطراف ذوو العالقة

م ــن كب ــار التنفيذيي ــن في ــه.

 .دش ــركات المس ــاهمة الت ــي يمل ــك فيه ــا أي م ــن أعض ــاء مجل ــس اإلدارة أو كب ــار التنفيذيي ــن وأقاربه ــم م ــا نس ــبته ()5%
أو أكث ــر ،م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي الفق ــرة (ث) م ــن ه ــذا التعري ــف.

 .ذالشــركات التــي يكــون ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو أقاربهــم تأثيــر فــي قراراتهــا ولــو بإســداء
النصــح أو التوجيــه.

 .رأي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها.
 .زالشركات القابضة أو التابعة للشركة.
.سويس ــتثني م ــن الفقرتي ــن (ذ) و (ر) م ــن ه ــذا التعري ــف النصائ ــح والتوجيه ــات الت ــي تق ـ َّـدم بش ــكل مهن ــي م ــن ش ــخص
مرخ ــص ل ــه ف ــي ذل ــك.
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المصطلح
التقاضي

نظام السجل التجاري

أصحاب المصالح

قائمة المصطلحات
المستخدمة في لوائح
هيئة السوق المالية
وقواعدها

شهادة التأمينات
االجتماعية
التأمين
الشركات التابعة

التعريف
اللجوء إلى المحاكم للوصول إلى تسوية نزاع.
نظ ــام الس ــجل التج ــاري الص ــادر بموج ــب المرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )1/بتاري ــخ 1416/2/21هـــ (المواف ــق 1995/07/19م)
والئحت ــه التنفيذي ــة الص ــادرة بموج ــب ق ــرار وزاري رق ــم ( )1003بتاري ــخ 1416/9/21هـــ (المواف ــق 1996/02/11م).
األشـــخاص أو األطـــراف الذيـــن لهـــم مصلحـــة فيمـــا تقـــوم بـــه الشـــركة ،بمـــن فيهـــم ،العامليـــن ،والدائنيـــن ،والعمـــاء،
والمورديـــن ،والمجتمـــع.
قائمـــة المصطلحـــات المســـتخدمة فـــي لوائـــح هيئـــة الســـوق الماليـــة وقواعدهـــا الصـــادرة عـــن مجلـــس هيئـــة الســـوق
ـاء عل ــى نظ ــام الس ــوق
المالي ــة بموج ــب الق ــرار رق ــم ( )2004-11-4بتاري ــخ 1425/08/20هـــ المواف ــق 2004/10/04م بن ـ ً

الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 30 /بتاريــخ 1424/06/02هـــ المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم
( )2018-7-1بتاري ــخ 01/05/1439هـــ (المواف ــق 2018/01/18م) ،وكان آخ ــر تعدي ــل له ــا بق ــرار م ــن مجل ــس الهيئ ــة رق ــم
( )2021-7-1بتاريـــخ 1442/06/01هـــ (الموافـــق 2021/01/14م).

الشهادة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.
المؤمــن ،وتعويــض مــن يتعــرض منهــم للضــرر أو الخســارة
المؤمــن لهــم إلــى
هــو آليــة التعاقــد لتحويــل أعبــاء المخاطــر مــن
ِّ
َّ
المؤمــن.
مــن قبــل
ِّ

أي شركة سعودية أخرى تسيطر عليها الشركة.
الق ــدرة عل ــى التأثي ــر عل ــى أفع ــال أو ق ــرارات ش ــخص آخ ــر ،بش ــكل مباش ــر أو غي ــر مباش ــر ،منف ــرداً أو مجتمع ــاً م ــع قري ــب أو

السيطرة /المسيطر

تاب ــع ،م ــن خ ــال أي م ــن اآلت ــي:
 .أامتالك نسبة تساوي  30%أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة،
 .بحق تعيين  30%أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري

سجل المساهمين

أطراف

الشركات الزميلة

القطاع العام

س ــجل المس ــاهمين ال ــذي تع ـ ّـده وتحفظ ــه الش ــركة ،وال ــذي يتضم ــن أس ــماء المس ــاهمين وجنس ــياتهم ومهنه ــم وأماك ــن
إقامته ــم وعنوانيه ــم وأرق ــام األس ــهم ،وتقي ــد في ــه جمي ــع التصرف ــات الت ــي ت ــرد عل ــى األس ــهم الص ــادرة ع ــن الش ــركة.

أي فــرد أو شــركة أو شــراكة أو جمعيــة أو منظمــة أو أي كيــان آخــر ،بمــا فــي ذلــك أي مــن خلفائهــم أو ورثتهــم ،عــن طريــق
الدمــج أو خــاف ذلــك عــن طريــق أي مــن المذكــور ســالفاً .
الشـــركات الموضحـــة فـــي الفقـــرة الفرعيـــة رقـــم " -3.14-الشـــركات التابعـــة والشـــركات الزميلـــة" مـــن القســـم رقـــم -3-
"خلفي ــة ع ــن الش ــركة وطبيع ــة أعماله ــا" م ــن مس ــتند التس ــجيل ه ــذا.
القطاع الحكومي وشبه الحكومي
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 .2عوامل المخاطرة
إن االســـتثمار فـــي األســـهم التـــي ســـيتم إدراجهـــا إدراجـــاً مباشـــراً فـــي الســـوق الموازيـــة ينطـــوي علـــى مخاطـــر عاليـــة ،وقـــد ال يكـــون

االســـتثمار فيهـــا مالئمـــاً إال للمســـتثمرين القادريـــن علـــى تقييـــم مزايـــا ومخاطـــر هـــذا االســـتثمار وتحمـــل أي خســـارة قـــد تنجـــم عنـــه.

يتعيـــن علـــى كل مـــن يرغـــب فـــي االســـتثمار فـــي األســـهم التـــي ســـيتم إدراجهـــا إدراجـــاً مباشـــراً فـــي الســـوق الموازيـــة دراســـة كافـــة

المعلومــات التــي يحتويهــا مســتند التســجيل هــذا بعنايــة بمــا فيهــا عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار ،علمــاً بــأن

المخاط ــر الموضح ــة أدن ــاه ق ــد ال تش ــمل كاف ــة المخاط ــر الت ــي يمك ــن أن تواجهه ــا الش ــركة .وم ــن الممك ــن وج ــود عوام ــل إضافي ــة ليس ــت
معلوم ــة للش ــركة ف ــي الوق ــت الحال ــي والت ــي ق ــد يك ــون م ــن ش ــأنها التأثي ــر عل ــى عملياته ــا.

إن نشــاط الشــركة وأعمالهــا ،وظروفهــا الماليــة ،وتوقعاتهــا المســتقبلية ،ونتائــج عملياتهــا ،والتدفقــات النقديــة ،قــد تتأثــر ســلباً وبصــورة
جوهريــة إذا مــا حدثــت أو تحققــت أي مــن المخاطــر الت ــي يتضمنهــا هــذا القســم والت ــي ت ــرى إدارة الش ــركة حالي ــاً أنه ــا جوهريــة .باإلضافــة

إلــى أي مخاطــر أخــرى لــم يحددهــا مجلــس اإلدارة أو يصنفهــا حاليــاً بأنهــا غيــر جوهريــة ،لكنهــا قــد تحــدث بالفعــل وتصبــح مخاطــر جوهريــة.
وفــي حالــة حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد إدارة الشــركة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا جوهريــة ،أو حــدوث أيــة مخاطــر
أخــرى لــم يتسـ َّـن لــإدارة أن تحددهــا ،أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحاضــر غيــر جوهريــة ولكنهــا عنــد حدوثهــا تبيــن بأنهــا مخاطــر جوهريــة،

ف ــإن ذل ــك ق ــد ي ــؤدي إل ــى انخف ــاض س ــعر األس ــهم ف ــي الس ــوق وإضع ــاف إمكاني ــة الش ــركة عل ــى توزي ــع أرب ــاح عل ــى المس ــاهمين وق ــد
يخس ــر المس ــتثمر كام ــل اس ــتثماره ف ــي أس ــهم الش ــركة أو ج ــزء من ــه.

ويق ــر أعض ــاء مجل ــس اإلدارة بأن ــه عل ــى ح ــد علمه ــم واعتقاده ــم ،فإن ــه ال توج ــد أي مخاط ــر جوهري ــة أخ ــرى كم ــا ف ــي تاري ــخ ه ــذا المس ــتند
بخ ــاف م ــا ت ــم ذك ــره ف ــي ه ــذا القس ــم ،يمك ــن أن تؤث ــر عل ــى ق ــرارات المس ــتثمرين باالس ــتثمار ف ــي األس ــهم الت ــي س ــيتم إدراجه ــا إدراج ــاً
مباش ــراً ف ــي الس ــوق الموازي ــة.

إن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب ال يعبــر عــن مــدى أهميتهــا .كمــا أن هنــاك مخاطــر وشــكوك واحتمــاالت أخــرى ،بمــا
فيهــا تلــك غيــر المعروفــة حاليــاً أو التــي تعتبرهــا إدارة الشــركة غيــر جوهريــة ،قــد يكــون لهــا التأثيــرات المبينــة أعــاه.

 2.1المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
 .2.1.1المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة
يعتم ــد أداء الش ــركة ف ــي المس ــتقبل عل ــى قدرته ــا عل ــى تنفي ــذ أهدافه ــا وتحقي ــق اس ــتراتيجياتها الحالي ــة بنج ــاح .وتخض ــع ق ــدرة
الشــركة علــى تنفيــذ اســتراتيجياتها الحاليــة لعوامــل مختلفــة منهــا مــا هــو خــارج عــن ســيطرتها .وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن
تحقي ــق أهدافه ــا واس ــتراتيجياتها ألي س ــبب م ــن األس ــباب فس ــيؤثر ذل ــك س ــلباً وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا

المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية .كمــا أنــه ال يوجــد أي ضمــان بــأن تنفيــذ الشــركة الســتراتيجيتها بنجــاح ســينعكس
إيجاب ــاً عل ــى نتائ ــج عملياته ــا .وق ــد تتحم ــل الش ــركة تكالي ــف إضافي ــة تش ــمل اس ــتقطاب موظفي ــن أكف ــاء وإس ــناد مه ــام إضافي ــة
لط ــرف خارج ــي (المستش ــارين المختصي ــن) للعم ــل عل ــى إع ــداد الدراس ــات الالزم ــة للوص ــول إل ــى خط ــط بديل ــة ووض ــع اس ــتراتيجيات

جدي ــدة وال ــذي س ــيؤثر س ــلباً وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.2المخاطر المتعلقة بقرارات إدارة الشركة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها
تعتم ــد نتائ ــج أعم ــال الش ــركة بش ــكل رئي ــس عل ــى ق ــدرة إدارته ــا عل ــى اتخ ــاذ الق ــرارات الصحيح ــة والمناس ــبة فيم ــا يتعل ــق بأنش ــطتها
والت ــي تش ــمل اختي ــار عم ــاء ومش ــاريع جدي ــدة ،الدخ ــول ف ــي أس ــواق جدي ــدة ،تحدي ــث قاع ــدة المنتج ــات والخدم ــات باإلضاف ــة أو

اإللغــاء ،فتــح أو إغــاق قنــوات بيــع ،اختيــار المورديــن ،اختيــار أجهــزة ومعــدات ،وغيرهــا مــن األعمــال اليوميــة والقــرارات االســتراتيجية
التـــي مـــن شـــأنها التأثيـــر علـــى أداء الشـــركة علـــى المـــدى القصيـــر والطويـــل .وبالتالـــي فـــإن إخفـــاق اإلدارة فـــي اتخـــاذ القـــرارات
الصحيح ــة س ــيؤثر س ــلباً وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.3المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في أعمال منافسة أعمال الشركة
ق ــد يق ــوم بع ــض م ــن أعض ــاء مجل ــس إدارة الش ــركة أو كب ــار تنفيذييه ــا بمنافس ــة الش ــركة ،إم ــا ع ــن طري ــق عضويته ــم ف ــي مجال ــس
إدارات أو مــن خــال التملــك فــي أعمــال تدخــل فــي إطــار أعمــال الشــركة وتكــون هــذه األعمــال مماثلــة ألعمــال الشــركة أو منافســة

ألعماله ــا بش ــكل مباش ــر أو غي ــر مباش ــر .وف ــي ح ــال ح ــدوث تع ــارض ف ــي المصال ــح بي ــن أعم ــال الش ــركة م ــن جه ــة وأعم ــال أعض ــاء
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مجل ــس اإلدارة أو كب ــار التنفيذيي ــن م ــن جه ــة أخ ــرى ،فس ــيكون لذل ــك أث ــر س ــلبي وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا
المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

هــذا ويمكــن لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن االطــاع علــى المعلومــات الداخليــة للشــركة ،وقــد يســتخدمون تلــك
المعلومــات لمصالحهــم الخاصــة أو بمــا يتعــارض مــع مصالــح الشــركة وأهدافهــا .وإذا كان أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن
الذيــن لهــم مصالــح متعارضــة مــع مصلحــة الشــركة تأثيــر ســلبي علــى قــرارات الشــركة ،أو إذا اســتخدموا المعلومــات المتاحــة لهــم

ع ــن الش ــركة عل ــى نح ــو يض ــر بمصالحه ــا ،فس ــيترتب عل ــى ذل ــك أث ــر س ــلبي وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي
ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.4المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها
تخضــع الشــركة للعديــد مــن األنظمــة واللوائــح التــي تســتدعي حصولهــا علــى عــدد مــن التراخيــص والتصاريــح والموافقــات الالزمــة

مـــن الجهـــات التنظيميـــة المختصـــة فـــي المملكـــة لمزاولـــة نشـــاطها؛ حيـــث تمـــارس الشـــركة نشـــاطها حاليـــاً بموجـــب عـــدد مـــن
التراخيــص والشــهادات والتصاريــح ذات العالقــة بنشــاط (تصميــم وبرمجــة البرمجيــات الخاصــة) .وتشــمل :شــهادات الســجل التجــاري
للش ــركة الص ــادرة م ــن وزارة التج ــارة ،ش ــهادة عضوي ــة الغرف ــة التجاري ــة ف ــي الري ــاض ،رخص ــة البلدي ــة ،ش ــهادات الس ــعودة وال ــزكاة
والتأمين ــات االجتماعي ــة (ولمزي ــد م ــن المعلوم ــات ع ــن الش ــهادات والتراخي ــص والموافق ــات الت ــي حصل ــت عليه ــا الش ــركة ،الرج ــاء
االط ــاع عل ــى الفق ــرة الفرعي ــة رق ــم “ -3.14-التراخي ــص والتصاري ــح والش ــهادات الت ــي حصل ــت عليه ــا الش ــركة” م ــن القس ــم رق ــم
“ -3-خلفي ــة ع ــن الـشــركـــ ــة وطبيع ــة أعماله ــا”.

ينبغ ــي عل ــى الش ــركة بصفته ــا (صاح ــب الترخي ــص) االلت ــزام بالش ــروط واألح ــكام الخاص ــة ب ــكل رخص ــة وش ــهادة حصل ــت عليه ــا .وف ــي

ح ــال ع ــدم ق ــدرة الش ــركة عل ــى ذل ــك ،فق ــد ال تتمك ــن م ــن تجدي ــد ه ــذه التراخي ــص والش ــهادات أو الحص ــول عل ــى تراخي ــص أخ ــرى

جدي ــدة والت ــي ق ــد تحتاجه ــا م ــن حي ــن إل ــى آخ ــر ألغ ــراض التوس ــع ف ــي أنش ــطتها ،األم ــر ال ــذي ق ــد ينت ــج عن ــه إيق ــاف أو تعث ــر أعم ــال
الش ــركة أو ف ــرض غرام ــات مالي ــة عليه ــا م ــن الجه ــات الحكومي ــة وبالتال ــي س ــيؤثر س ــلباً وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة
ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

إن الشــركة ُملزَ مــة بالحصــول علــى تراخيــص البلديــة والدفــاع المدنــي لممارســة نشــاطها ،وللحصــول علــى الرخصــة يجــب اســتخراجها

م ــن البلدي ــة أو األمان ــة الت ــي يق ــع ضم ــن نط ــاق صالحياته ــا اإلش ــرافية عل ــى المق ــرات المس ــتأجرة م ــن قب ــل الش ــركة وتتطل ــب كل

بلدية/أمانــة الوثائــق التاليــة :صــورة الســجل التجــاري وصــورة عقــد التأســيس (النظــام األساســي) وصــورة مــن عقــد اإليجــار وصــورة
مــن فســح البنــاء للمبنــى الــذي تــم االســتئجار فيــه وصــورة مــن ترخيــص المكتــب العقــاري وتصويــر المبنــى مــن بعــد ويشــمل اللوحــة
(مــع نســخة عــن فاتــورة اللوحــة وتســجيل ملكيــة العالمــة التجاريــة للشــركة ليتــم اســتخدامها علــى الواجهــة) باإلضافــة إلــى ترخيــص
الدفــاع المدنــي.

لــدى الشــركة عــدد ( )2عيــن مســتأجرة وفــق مــا هــو مبيــن فــي الفقــرة الفرعيــة (“ )3.15قائمــة العقــارات التــي تســتأجرها الشــركة”

م ــن القس ــم (“ )3خلفي ــة ع ــن الـشــركـــ ــة وطبيع ــة أعماله ــا” .وق ــد حصل ــت الش ــركة عل ــى رخص ــة البلدي ــة لمزاول ــة نش ــاط تج ــاري

للمق ــر الرئيس ــي ف ــي الري ــاض والص ــادرة ع ــن أمان ــة منطق ــة الري ــاض – بلدي ــة المع ــذر .وق ــد ت ــم االس ــتحصال عل ــى ش ــهادة إنه ــاء
تركيبــات لنظــام اإلنــذار المبكــر وأنظمــة اإلطفــاء العــادي واآللــي (صــادرة عــن مؤسســة وقايتــك للســامة) بتاريــخ 2011/07/02م

ومعتمــدة مــن الدفــاع المدنــي ومشــهد فحــص للمضخــات الرئيســة (صــادر عــن مؤسســة المدائــن العربيــة) بتاريــخ 2016/02/24م،

إال أن ــه ل ــم يت ــم اس ــتصدار تصري ــح الدف ــاع المدن ــي (ش ــهادة س ــامة) الخ ــاص بالمبن ــى حي ــث اس ــتأجرت الش ــركة مكتبيه ــا ،وف ــق م ــا
ه ــو مبي ــن ف ــي الفق ــرة الفرعي ــة رق ــم “ -3.11-التراخي ــص والتصاري ــح والش ــهادات الت ــي حصل ــت عليه ــا الش ــركة” م ــن القس ــم رق ــم
“ -3-خلفي ــة ع ــن الـشــركـــ ــة وطبيع ــة أعماله ــا” م ــن ه ــذا المس ــتند.

وبصــورة عامــة فــإن أي مخالفــة لنظــام الدفــاع المدنــي تعــرض مرتكبهــا للعقوبــات والغرامــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة ()30

م ــن نظ ــام الدف ــاع المدن ــي ،والت ــي تن ــص عل ــى أن ــه “يعاق ــب المخال ــف ألي حك ــم م ــن أح ــكام ه ــذا النظ ــام أو لوائح ــه أو الق ــرارات
الص ــادرة بن ــاء علي ــه بالس ــجن م ــدة ال تزي ــد عل ــى س ــتة أش ــهر ،أو بغرام ــة ال تزي ــد عل ــى  30أل ــف ري ــال أو بهم ــا مع ــاً ” ع ــن كل مخالف ــة

كمــا قــد تصــل العقوبــة إلــى األمــر بإغــاق الموقــع المســتأجر .وفــي حــال أصبحــت الشــركة فــي موقــف ُيعــد مخالفــاً لنظــام الدفــاع
المدن ــي ،فإن ــه س ــيكون لذل ــك تأثي ــر س ــلبي وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا
المســتقبلية( .ولمزيــد مــن المعلومــات حــول الموافقــات والتراخيــص الحكوميــة ،الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة الفقــرة رقــم
“ -3.14-التراخي ــص والتصاري ــح والش ــهادات الت ــي حصل ــت عليه ــا الش ــركة” م ــن القس ــم رق ــم “ -3-خلفي ــة ع ــن الـشــركـــ ــة وطبيع ــة

أعماله ــا” م ــن ه ــذا المس ــتند).
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اس ــتخرجت الش ــركة رخص ــة بلدي ــة لمقره ــا الرئيس ــي وف ــي ح ــال انته ــت ه ــذه الرخص ــة ول ــم يت ــم تجديده ــا أو ت ــم فت ــح أي ف ــرع دون

اس ــتخراج ه ــذه التراخي ــص والش ــهادات ف ــإن ع ــدم الت ــزام الش ــركة بأنظم ــة البلدي ــة س ــيعرضها إل ــى العقوب ــات المنص ــوص عليه ــا
بالئح ــة الغرام ــات والج ــزاءات ع ــن مخالف ــات البلدي ــة الص ــادرة بتاري ــخ 1442/02/05هـــ (المواف ــق 2020/09/22م) وق ــد تص ــل إل ــى

ح ــد إغ ــاق الموق ــع (الف ــرع) مم ــا ق ــد يؤث ــر س ــلباً عل ــى عملي ــات الش ــركة ونتائ ــج عملياته ــا ومركزه ــا المال ــي.

 .2.1.5المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع
يتمي ــز قط ــاع تقني ــة المعلوم ــات واالتص ــاالت بتغي ــرات تكنولوجي ــة س ــريعة ،ويش ــمل ذل ــك التغي ــر والتط ــور عل ــى معايي ــر صناعي ــة

وتقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة للعمــاء التــي مــن الممكــن أن تتســبب بتقليــص مــدة فعاليــة المنتــج وتقليــل عمــره االفتراضــي.
ويعتم ــد نج ــاح الش ــركة المس ــتقبلي عل ــى قدرته ــا عل ــى إدخ ــال تل ــك التط ــورات وتحس ــين محفظته ــا التقني ــة والفني ــة الحالي ــة أو
الحص ــول عل ــى خدم ــات جدي ــدة الس ــتيفاء متطلب ــات العم ــاء ضم ــن إط ــار زمن ــي وتكالي ــف معقول ــة وفعال ــة.

وال يوج ــد ضم ــان أن تحق ــق الش ــركة نجاح ــاً ف ــي تقدي ــم تل ــك التحديث ــات أو االس ــتجابة له ــا وفق ــاً إلط ــار زمن ــي فع ــال وتكالي ــف

معقولــة ،وال يوجــد أي ضمــان لنجــاح تلــك الخدمــات أو التقنيــات التــي يقدمهــا المــورد فــي القطــاع حتــى فــي حــال تمكــن الشــركة
كاف
م ــن االس ــتجابة لتل ــك التط ــورات .وق ــد ال تنج ــح الش ــركة ف ــي تقدي ــم خدم ــات جدي ــدة أو مط ــورة نتيج ــة لع ــدم وج ــود طل ــب ٍ

م ــن قب ــل عمالئه ــا لتل ــك الخدم ــات أو ف ــي ح ــال ل ــم تس ــتطيع الش ــركة أن تق ــدم أو تح ـ ّـدث تل ــك الخدم ــات الجدي ــدة بطريق ــة فعال ــة.

س ــيكون لع ــدم ق ــدرة الش ــركة عل ــى تلبي ــة متطلب ــات قط ــاع تقني ــة المعلوم ــات واالتص ــاالت المتط ــورة باس ــتمرار ،وخصوص ــاً فيم ــا
يتعل ــق بالتقني ــات المس ــتجدة أو القديم ــة تأثي ــر س ــلبي وجوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ومركزه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا.

 .2.1.6المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات العمالء
يع ــد قط ــاع تقني ــة المعلوم ــات واالتص ــاالت حساس ــاً للتغي ــرات ف ــي رغب ــات العم ــاء واتج ــاه الس ــوق .وق ــد يؤث ــر أي تغيي ــر يط ــرأ

علــى رغبــات العمــاء ومتطلباتهــم علــى منتجــات وخدمــات الشــركة مــن خــال جعلهــا أقــل فعاليــة وطلبــاً  ،علــى ســبيل المثــال :أي

مخ ــاوف خاص ــة بحص ــول احتي ــال أو المتعلق ــة بخصوصي ــة المعلوم ــات أو غيره ــا م ــن المس ــائل المش ــابهة ق ــد تقل ــل رغب ــة العم ــاء

ـتقبال.
والش ــركات التجاري ــة ف ــي طل ــب المنتج ــات والخدم ــات الت ــي تقدمه ــا الش ــركة أو س ــتقوم بطرحه ــا مس ـ
ً

وق ــد تك ــون الش ــركة غي ــر ق ــادرة عل ــى التأقل ــم م ــع التغيي ــرات ف ــي رغب ــات العم ــاء خ ــال وق ــت مناس ــب أو بتكلف ــة مقبول ــة .وكم ــا

ق ــد تك ــون الش ــركة غي ــر ق ــادرة عل ــى توفي ــر منتج ــات جدي ــدة تلب ــي رغب ــات العم ــاء م ــن مورديه ــا و/أو ق ــد يوف ــر منافس ــوا الش ــركة

خي ــارات أفض ــل للعم ــاء .وق ــد ي ــؤدي أي تغيي ــر يط ــرأ عل ــى رغب ــات العم ــاء إل ــى االنخف ــاض ف ــي طلبه ــم عل ــى المنتج ــات والخدم ــات
الت ــي تقدمه ــا الش ــركة ،وس ــيكون لذل ــك تأثي ــر س ــلبي وجوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ومركزه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا.

 .2.1.7المخاطر المتعلقة بالعقود مع الجهات الحكومية
تق ــدم الش ــركة خدم ــات تقني ــة المعلوم ــات واالتص ــاالت لع ــدد م ــن الجه ــات الحكومي ــة وش ــبه الحكومي ــة .وكم ــا تق ــوم الش ــركات

المختصــة فــي تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت األخــرى بالتعاقــد مــن الباطــن مــع الشــركة للقيــام بالمشــاريع الحكوميــة (لمزيــد مــن
المعلومــات ،الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة رقــم “ -3.10-كبــار عمــاء الشــركة” مــن القســم رقــم “ -3-خلفيــة عــن الـشــركـــــة

وطبيع ــة أعماله ــا”).

بلغــت نســبة العقــود الحكوميــة وشــبة الحكوميــة المبرمــة  14%و 31%و 63%و 82%مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة خــال األعــوام
2018م و2019م و2020م و 2021علــى التوالــي .وتتركــز المخاطــر المتعلقــة فــي العقــود الحكوميــة بعمليــة التعاقــد نفســها ،بمــا

فــي ذلــك التأخــر فــي عمليــة الحصــول علــى الموافقــات الداخليــة للجهــة الحكوميــة المختصــة لمباشــرة العقــود وعوامــل سياســية
واقتصادي ــة ق ــد تؤث ــر عل ــى ع ــدد وقيم ــة وش ــروط العق ــود الت ــي يت ــم ترس ــيتها م ــن قب ــل الجه ــات الحكومي ــة .كم ــا تحت ــوي العق ــود
الحكومي ــة عل ــى ش ــروط أكث ــر صرام ــة مقارن ــة م ــع العق ــود التجاري ــة األخ ــرى وكم ــا أن ــه يصع ــب مناقش ــة ش ــروط وأح ــكام العق ــود

الحكومي ــة الت ــي تبرمه ــا الش ــركة مقارن ــة بالعق ــود التجاري ــة األخ ــرى .وس ــيكون لذل ــك تأثي ــر س ــلبي وجوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة
ومركزه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا ف ــي ح ــال ح ــدوث أي م ــن المخاط ــر المذك ــورة أع ــاه.

 .2.1.8المخاطر المتعلقة باالعتماد على الجهات الحكومية
تعتمــد أعمــال وأربــاح الشــركة بشــكل كبيــر علــى الخدمــات التــي تقدمهــا لعمالئهــا بشــكل عــام وللخدمــات التــي تقدمهــا لألطــراف
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الحكومي ــة وش ــبه الحكومي ــة بش ــكل خ ــاص ،حي ــث بلغ ــت نس ــبة العق ــود الحكومي ــة وش ــبة الحكومي ــة المبرم ــة  14%و 31%و63%

و 82%مـــن إجمالـــي مبيعـــات الشـــركة خـــال األعـــوام 2018م و2019م و2020م و 2021علـــى التوالـــي ،لألطـــراف الحكوميـــة

وش ــبة الحكومي ــة (وتش ــمل ال ــوزارات بش ــكل مباش ــر والهيئ ــات الحكومي ــة والش ــركات المملوك ــة للحكوم ــة بش ــكل مباش ــر أو غي ــر

مباشــر أو الشــركات التــي تســيطر عليهــا الحكومــة مــن خــال نســبة ملكيتهــا أو قدرتهــا علــى تعييــن أعضــاء اإلدارة) .وفــي حــال لــم
تتمكــن الشــركة مــن االحتفــاظ بعالقــات جيــدة وثابتــة مــع عمالئهــا فــي القطــاع الحكومــي ألي ســبب ســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي

وجوه ــري عل ــى نتائ ــج عملياته ــا ،حي ــث سيس ــبب ذل ــك انخف ــاض أو تقلب ــات ف ــي نس ــبة مبيعاته ــا وأرباحه ــا .وس ــيكون لذل ــك تأثي ــر

س ــلبي وجوه ــري عل ــى أداء الش ــركة ف ــي المس ــتقبل ونتائجه ــا وتوقعاته ــا ومركزه ــا المال ــي وس ــعر أس ــهمها .وتش ــمل المس ــائل
الت ــي تؤث ــر س ــلبياً وجوهري ــاً عل ــى إي ــرادات الش ــركة م ــن األط ــراف الحكومي ــة التال ــي:

•عدم مقدرة الشركة على تجديد عقودها مع العميل عند انتهائها ،أو في حال رغبة العمالء بعدم تجديد العقد.
•تعديل أحكام العقد بحيث ال تتوافق مع المصالح المالية للشركة.
•عدم مقدرة الشركة على االلتزام بأحكام عقود معينة والتي ينتج عنها إنهاء ذلك العقد أو تعديل أحكامه.
بناء على طلب من العميل.
•إنهاء أو سحب العقد ً

 .2.1.9المخاطر المتعلقة بتغير نسبة اإليرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تأجيله أو تقليله
تنــص العقــود وأوامــر الشــراء المبرمــة بيــن الشــركة وعمالئهــا علــى شــروط وأحــكام تتعلــق بإنهــاء نطــاق عمــل المشــروع أو تأجيلــه
أو تقليل ــه وفق ــاً لرغب ــة العم ــاء .وف ــي ح ــال ق ــام أح ــد عم ــاء الش ــركة بإنه ــاء نط ــاق عم ــل المش ــروع أو تأجيل ــه أو تقليل ــه ف ــإن ذل ــك
س ــيؤثر بش ــكل س ــلبي عل ــى إي ــرادات المش ــروع وس ــيولته النقدي ــة .وف ــي ح ــال كان العق ــد أو أم ــر الش ــراء يتعل ــق بأح ــد مش ــاريع

الشــركة الكبيــرة والجوهريــة الخاضعــة لشــروط وأحــكام اإلنهــاء أو التأجيــل أو التقليــل لنطــاق عملهــا ،فســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي
وجوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ومركزه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا.

 .2.1.10المخاطر المتعلقة بالتأخر في سداد المشاريع الحكومية
تخض ــع الش ــركة ف ــي تعامالته ــا م ــع الجه ــات الحكومي ــة وش ــبه الحكومي ــة إلج ــراءات ص ــرف المس ــتحقات المعين ــة بموج ــب نظ ــام

المنافس ــات والمش ــتريات الحكومي ــة والئحت ــه التنفيذي ــة .وتم ــر ه ــذه اإلج ــراءات بمراح ــل ع ــدة وف ــق اآلت ــي:

•المرحلــة األولــى :قيــام الشــركة بصفتهــا المتعاقـــــد بعــد إنجــاز نســـــبة مـــــن األعمــال ،بحصــر مـــــا تــم تنفيــذه وإعـــــداد مســـــتخلص
وفقـــــاً لشـــــروط الدفـــــع المحـــــددة فـــــي العقـــــد ،ورفعـــــه إلـــــى االستشاري أو إلـــــى الجهـــــة الحكوميـــــة مباشـــــرة فـــي حال عـــدم
وجــود استشـــــاري.

•المرحلة الثانية :علـــــى استشـــــاري المشـــــروع بعـــــد استالمه المســـــتخلص ،معاينـــــة األعمال المنجـــزة وإعـــداد تقريـــر بذلـــك يتـــم
رفعـــــه مـــــع المســـــتخلص خالل (عشر) أيـــــام عمـــل مـــــن تاريـــخ استالم المســـتخلص.

•المرحل ــة الثالث ــة :عل ــى الجه ــة الحكومي ــة اســـ ــتكمال إج ــراءات اعتم ــاد المســـ ــتخلص ،ورف ــع أم ــر الدف ــع إل ــى وزارة المالي ــة خ ــال
(خمســـــة عشـــــر) يـــــوم عمــل مــن تاريــخ اســتالمها تقريــر االستشــاري أو المســـــتخلص الـــــذي يرفعــه المتعاقــد.

•المرحل ــة الرابع ــة :قي ــام وزارة المالي ــة بصـــ ــرف أمـــ ــر الدف ــع خ ــال مـــ ــدة ال تتج ــاوز (ســـ ــتين) يوم ــاً مـــ ــن تاري ــخ ورود أمـــ ــر الدف ــع
إليهـــــا .وفــي حــال إعـــــادة أمـــــر الدفـــــع للجهـــــة الحكوميــة لغـــــرض التعديــل أو االســتيضاح ،تبــدأ المـــــدة مــن تاريـــــخ إعـــــادة الجهـــــة
الحكوميــة إرســـــال أمـــــر الدفــع بعــد اســـــتكمالها مــا يلــزم بشـــــأنه.

•المرحل ــة الخامس ــة :فـــ ــي حـــ ــال وج ــود خ ــاف بي ــن استشـــ ــاري المشـــ ــروع والمتعاقـــ ــد ،يرف ــع االستش ــاري مطالب ــة المتعاقـــ ــد
مرفق ــاً به ــا م ــا لديـــ ــه مـــ ــن تحفظـــ ــات إل ــى الجهـــ ــة الحكومي ــة خ ــال (عش ــر) أي ــام عم ــل م ــن تاري ــخ اس ــتالمه للمطالبـــ ــة .وعل ــى

الجه ــة الحكوميـــ ــة الفصـــ ــل فـــ ــي موض ــوع الخ ــاف بينهم ــا خ ــال (خمســـ ــة عشـــ ــر) ي ــوم عمـــ ــل م ــن تلقيهـــ ــا المطالب ــة ،عل ــى أن
تقـــ ــوم الجهـــ ــة الحكومي ــة بص ــرف المســـ ــتحقات الت ــي ال تكـــ ــون موض ــوع خ ــاف.

وتكــون إجــراءات دفــع المســتحقات عرضــة للتأخيــر فــي مرحلــة أو أكثــر مــن المراحــل المذكــورة أعــاه ،كالتأخــر فــي معاينـــــة األعمــال
المنجـــــزة وإعـــــداد التقريـــــر علــى ســبيل المثــال ،أو التأخــر فــي صــدور أمــر الدفــع عــن وزارة الماليــة فــي طــور اجتيــازه اإلجــراءات اإلداريــة

المتبعــة ،أو وجــود مــا يســتدعي إعـــــادة أمـــــر الدفـــــع للجهـــــة الحكوميــة للتعديــل أو االســتيضاح ،أو حصــول خــاف بيــن استشـــــاري

المشـــــروع والشــركة .وإن حصــول أي مــن العوامــل المذكــورة ســيؤدي إلــى التأخــر فــي دفــع الجهــة الحكوميــة للمســتحقات لصالــح
الش ــركة ع ــن المش ــاريع الت ــي أنجزته ــا ،مم ــا س ــيؤدي إل ــى التأثي ــر ف ــي إي ــرادات الش ــركة أو ع ــدم توف ــر الس ــيولة ل ــدى الش ــركة بالق ــدر
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والوقــت المتوقــع ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

 .2.1.11المخاطر المتعلقة بأسعار ومنتجات وخدمات الشركة
•المنافسة بين مقدمي خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

ق ــد يطل ــب عم ــاء الش ــركة أس ــعاراً أق ــل مقاب ــل الخدم ــات المقدم ــة م ــن قب ــل الش ــركة .وق ــد ي ــؤدي دخ ــول ش ــركات وموردي ــن ج ــدد

لقط ــاع تقني ــة المعلوم ــات أو توس ــيع أعم ــال المنافس ــين الحاليي ــن وتطويره ــا أو دمجه ــا ،زي ــادة نس ــبة وع ــدد مقدم ــي الخدم ــات
وبالتال ــي إل ــى انخف ــاض أس ــعار المنتج ــات والخدم ــات الت ــي تقدمه ــا الش ــركة لعمالئه ــا .وس ــينتج ع ــن تقلي ــل األس ــعار ألح ــد األس ــباب

المذك ــورة أع ــاه انخف ــاض نس ــبة هام ــش الرب ــح الت ــي تحققه ــا الش ــركة م ــن خدماته ــا المقدم ــة للعم ــاء ،وبالتال ــي تقلي ــل نس ــبة
أربــاح الشــركة مــن أعمالهــا بشــكل عــام .وســيكون للعوامــل المذكــورة أعــاه فــي حــال حدوثهــا تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال
الش ــركة ومركزه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا.
•تكاليف عمليات التشغيل

يوج ــد زي ــادة ف ــي تكالي ــف عملي ــات تش ــغيل الش ــركة خ ــال الس ــنوات الماضي ــة .وم ــن أح ــد األس ــباب له ــذه الزي ــادة ه ــو زي ــادة أع ــداد
الموظفي ــن وبالتال ــي الزي ــادة ف ــي روات ــب الموظفي ــن بنس ــبة تبل ــغ ( )204%خ ــال الفت ــرة م ــا بي ــن 2019م و2021م .ه ــذا وتتوق ــع

الش ــركة ازدي ــاد تكالي ــف التش ــغيل خ ــال الس ــنوات القادم ــة.

وس ــيكون لذل ــك ف ــي ح ــال ع ــدم مق ــدرة الش ــركة عل ــى إدارة ومراقب ــة تل ــك الزي ــادات ف ــي تكالي ــف عملياته ــا واالحتف ــاظ بهام ــش

الرب ــح (ع ــن طري ــق زي ــادة أس ــعار الخدم ــات المقدم ــة بالتناس ــب م ــع تكالي ــف العملي ــات التش ــغيلية) تأثي ــر س ــلبي وجوه ــري عل ــى
أعم ــال الش ــركة ومركزه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا.

 .2.1.12المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة
تتعام ــل الش ــركة ف ــي س ــياق أعماله ــا المعت ــاد م ــع ع ــدد م ــن األط ــراف ذوي العالق ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك الش ــركات المملوك ــة بش ــكل

كامــل أو جزئــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،وتتــم هــذه العقــود والتعامــات علــى أســس تجاريــة بحتــة .كمــا أن هنــاك تعامــات لبعــض
أعض ــاء مجل ــس اإلدارة فيه ــا مصلح ــة مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة .وتق ــوم جمي ــع تعام ــات الش ــركة واتفاقياته ــا م ــع األط ــراف ذوي
العالق ــة عل ــى أس ــس تجاري ــة بحت ــة ووف ــق م ــا تبرم ــه الش ــركة م ــن عق ــود واتفاقي ــات.

وق ــد بل ــغ الرصي ــد المس ــتحق ع ــن التعام ــات للش ــركة م ــع األط ــراف ذات العالق ــة ( )9,969,898ري ــال س ــعودي ويش ــكل م ــا نس ــبته
 2.7%م ــن إجمال ــي قيم ــة عق ــود الش ــركة المبرم ــة كم ــا ف ــي 2021/06/30م وف ــق م ــا يل ــي:

الجدول رقم ( :)2المعامالت مع أطراف ذات عالقة للسنة المالية  30يونيو 2020م

مبالغ مستحقة من طرف
ذي عالقة

شركة اإلتمام االستشارية
شركة منجم تطوير
األعمال واالستثمار
التجاري
شركة عزم الهند الخاصة

طبيعة العالقة

طرف ذات عالقة
(شركة زميلة)
طرف ذو عالقة
(شركة زميلة)
طرف ذو عالقة
(شركة شقيقة)
اإلجمالي

طبيعة التعامل

إجمالي قيمة
التعامالت

الرصيد كما
في  30يونيو
2020م

النسبة من إجمالي
قيمة العقود
والتعامالت خالل
الفترة ()%

النسبة من إجمالي
اإليرادات خالل الفترة
()%

تجاري

15,893,631.03

1,807,583

4.35%

15.43%

تجاري

3,224,330.13

1,333,272

0.88%

3.13%

تجاري

ال ينطبق

25,351

ال ينطبق

ال ينطبق

3,166,206
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مبالغ مستحقة إلى طرف
ذي عالقة

شركة عزم السعودية
القابضة

طبيعة العالقة

طرف ذو عالقة
(شركة شقيقة
ومساهم)
طرف ذو عالقة

شركة عزم فون

(شركة زميلة/
شقيقة)

طبيعة
التعامل

مصروفات
باإلنابة

مصروفات
باإلنابة

إجمالي قيمة
التعامالت

ال ينطبق

ال ينطبق

اإلجمالي

الرصيد كما
في  30يونيو
2020م

8,863

334

النسبة من إجمالي
قيمة العقود
والتعامالت خالل
الفترة ()%

ال ينطبق

ال ينطبق

النسبة من إجمالي
اإليرادات خالل
الفترة ()%

ال ينطبق

ال ينطبق

9,197

الجدول رقم ( :)3المعامالت مع أطراف ذات عالقة للسنة المالية  30يونيو 2021

مبالغ مستحقة من طرف
ذي عالقة

شركة اإلتمام االستشارية
شركة منجم األعمال
للتطوير اواالستثمار
التجاري
شركة عزم الهند الخاصة

شركة عزم للتقنية المالية

شركة عزم السعودية
القابضة

طبيعة العالقة

طرف ذو عالقة
(شركة زميلة)
طرف ذو عالقة
(شركة زميلة)

طبيعة التعامل

إجمالي قيمة
التعامالت

الرصيد كما
في  30يونيو
2021م

النسبة من إجمالي
قيمة العقود
والتعامالت خالل
الفترة ()%

النسبة من إجمالي
اإليرادات خالل الفترة
()%

تجاري

12,779,625.04

2,683,407

3.50%

9.45%

تجاري

2,817,348.16

3,578,573

0.77%

2.64%

طرف ذو عالقة

مصروفات
باإلنابة

ال ينطبق

25,350

ال ينطبق

ال ينطبق

طرف ذو عالقة

مصروفات
باإلنابة +
تجارية

ال ينطبق

1,960,744

ال ينطبق

ال ينطبق

مصروفات
باإلنابة

ال ينطبق

(شركة شقيقة)

(شركة شقيقة)
طرف ذو عالقة
(شركة شقيقة
ومساهم)
اإلجمالي

1,721,824

ال ينطبق

ال ينطبق

9,969,898
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وبتاريــخ 1443/03/17هـــ (الموافــق 2021/10/23م) ،وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة علــى اإلفصاحــات بشــأن التعامــات القائمــة مــع
األطــراف ذوي العالقــة ،وهــي:

•شركة منجم تطوير األعمال للتطوير واالستثمار التجاري :يملك رئيس مجلس اإلدارة أغلبية الحصص في الشركة.
•شركة اإلتمام االستشارية :يملك رئيس مجلس اإلدارة أغلبية الحصص في الشركة.
كما وبتاريخ 1443/05/14هـ (الموافق 2021/12/18م) ،وافقت الجمعية العامة العادية على تعامالت مع أطراف ذوي عالقة ،وهي:
•ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة :يش ــغل منص ــب رئي ــس مجل ــس إدارته ــا رئي ــس مجل ــس إدارة ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت
وتقنيــة المعلومــات ماجــد بــن ســعد العصيمــي ،كمــا أن عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة عــزم الســعودية

لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــي محمــد البــاع هــو عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة عــزم الســعودية

القابضــة .ويشــغل عضــو مجلــس إدارة شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــراس خالــد الجريــوي عضويــة مجلــس
إدارة ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة.

•شــركة عــزم التقنيــة الماليــة :يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارتهــا رئيــس مجلــس إدارة شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة
المعلوم ــات ماج ــد ب ــن س ــعد العصيم ــي ،كم ــا يش ــغل كل م ــن عض ــو مجل ــس اإلدارة المنت ــدب والرئي ــس التنفي ــذي لش ــركة ع ــزم
الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات عل ــي محم ــد الب ــاع وعض ــو مجل ــس إدارة ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة
المعلوم ــات ف ــراس خال ــد الجري ــوي عضوي ــة مجل ــس إدارة ش ــركة ع ــزم التقني ــة المالي ــة.

•شـــركة عـــزم الهنـــد :يشـــغل عضـــو مجلـــس اإلدارة المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة
المعلومـــات علـــي محمـــد البـــاع منصـــب الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة عـــزم الهنـــد.

(ولمزيـــد مـــن المعومـــات حـــول التعامـــات مـــع األطـــراف ذوي العالقـــة وأبـــرز تفاصيلهـــا ،الرجـــاء االطـــاع علـــى الفقـــرة رقـــم -8.6-
“التعامـــات مـــع األطـــراف ذوي العالقـــة” مـــن القســـم رقـــم “ -8-المعلومـــات القانونيـــة” مـــن هـــذا المســـتند).

ـتقبال بموج ــب اتفاقي ــات إطاري ــة ،أو ف ــي ح ــال ع ــدم
وف ــي ح ــال ع ــدم توثي ــق العق ــود والمعام ــات م ــع األط ــراف ذوي العالق ــة مس ـ
ً

إبرامهــا علــى أســس تجاريــة ،أو عــدم حصولهــا علــى ترخيــص الجمعيــة العامــة ،أو عــدم قــدرة الشــركة علــى تحصيــل هــذه المبالــغ ،فمــن
ش ــأن ذل ــك أن يؤث ــر س ــلباً وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.13المخاطر المتعلقة بالتمويل

كم ــا بتاري ــخ مس ــتند التس ــجيل ه ــذا ،أبرم ــت الش ــركة اتفاقي ــات تس ــهيالت ائتماني ــة مطابق ــة للش ــريعة االس ــامية م ــع ع ــدد م ــن
البن ــوك المحلي ــة .وق ــد بل ــغ إجمال ــي المديوني ــة القائم ــة عل ــى الش ــركة م ــن ه ــذه االتفاقي ــات مبل ــغ وق ــدره حوال ــي ()11,669,632
ري ــال س ــعودي ،وبل ــغ مع ــدل الس ــيولة الس ــريعة ل ــدى الش ــركة  1.6وق ــد بلغ ــت نس ــبة الدي ــون م ــن إجمال ــي األص ــول م ــا مق ــداره
 14.07%للس ــنة المنتهي ــة ف ــي  30يوني ــو 2021م .ويبي ــن الج ــدول أدن ــاه ملخص ــاً ع ــن التس ــهيالت االئتماني ــة وعق ــود التموي ــل:
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الجدول رقم ( :)4نبذة عن التسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها الشركة وحالتها
المبالغ المسددة
بالريال

المبالغ المتبقية
بالريال

(حتى  30يونيو 2021م)

(حتى  30يونيو 2021م)

3,000,000

الجهة الممولة

تاريخ االتفاقية

مدة االتفاقية

الحد االئتماني
بالريال

المبالغ المستخدمة
بالريال

البنك السعودي
الفرنسي

1442/04/14ـه
(الموافق
29/11/2020م)

حتى تاريخ
2021/12/31م

23,300,000

3,158,259

158,259

شركة معالم للتمويل

1442/01/11هـ
(الموافق
2020/08/31م)

حتى تاريخ
2023/03/01م

5,500,000

5,175,216

5,818,859

4,561,216

مصرف الراجحي*

2020/11/15م

حتى تاريخ
2022/10/31م

35,000,000

0

0

0

بنك الرياض**

2020/01/19م

حتى تاريخ
2023/01/19م

61,100,000

9,775,033

5,666,620

4,108,413

المصدر :الشركة
*بتاريــخ 2021/12/09م ،وإلحاقــاً التفاقيــة التســهيالت المصرفيــة المؤرخــة فــي 2020/11/15م ،تــم إبــرام اتفاقيــة تســهيالت مصرفيــة

أكــد فيهــا مصــرف الراجحــي أنــه ســوف يســتمر فــي تقديــم التســهيالت علــى أن تتــم المراجعــة الســنوية بتاريــخ 2022/10/31م.

**كم ــا بتاري ــخ ه ــذا المس ــتند ،تم ــت تس ــوية جمي ــع األرص ــدة الخاص ــة به ــذه التس ــهيالت دون أن يت ــم تجديده ــا .وبتاري ــخ ه ــذا المس ــتند
يوج ــد ل ــدى الش ــركة م ــع بن ــك الري ــاض خطاب ــات ضم ــان قائم ــة بمبل ــغ ق ــدره  175,000ري ــال س ــعودي وه ــي مغط ــاة كام ــا بالنق ــد.
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أ .مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية المطابقة للشريعة االسالمية:
ـا حظــرت اتفاقيــة التســهيالت
تحــد شــروط التســهيالت التمويليــة القائمــة مــن قــدرة الشــركة علــى القيــام بأنــواع معينــة مــن اإلجــراءات مثـ ً

المبرمــة مــع شــركة الراجحــي المصرفيــة لالســتثمار إجــراء أي تغييــر فــي رأس الشــركة دون موافقــة خطيــة مســبقة مــن المصــرف .وبالفعــل،
وتحولهــا مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة
بتغيــر شــكلها القانونــي
بتاريــخ 2021/04/12م أرســلت الشــركة خطابــاً إلــى المصــرف إلخطــاره
ّ
ّ

إل ــى ش ــركة مس ــاهمة مقفل ــة وإدراجه ــا مباش ــرة ف ــي الس ــوق الموازي ــة .بتاري ــخ 2021/04/27م ،أت ــى رد المص ــرف بع ــدم ممانعت ــه بتغيي ــر

الشــكل القانونــي للشــركة وإعــادة هيكلــة المــاك بــدون أي تغييــر علــى الضمانــات /الكفــاالت القائمــة لــدى المصــرف.

كذل ــك تتضم ــن اتفاقي ــة الش ــركة م ــع البن ــك الس ــعودي الفرنس ــي قي ــوداً عل ــى الش ــركة بع ــدم توزي ــع أرب ــاح تف ــوق م ــا نس ــبته ( )%50م ــن
صاف ــي أرب ــاح الش ــركة إال بع ــد موافق ــة البن ــوك .وأن يت ــم إي ــداع م ــا ال يق ــل ع ــن  30%م ــن عائ ــدات األعم ــال ف ــي حس ــاب الش ــركة ل ــدى
البنـــك الســـعودي الفرنســـي وإبقـــاء نســـبة الرفـــع المالـــي علـــى  X1.5كحـــد أقصـــى ،طـــوال مـــدة التســـهيالت االئتمانيـــة .وقـــد يـــؤدي
اإلخ ــال ب ــأي م ــن تل ــك التعه ــدات إل ــى تعجي ــل س ــداد دي ــون الش ــركة األخ ــرى.

وفــي حــال وقــوع أي حالــة إخــال بموجــب اتفاقيــات التمويــل الخاصــة بالشــركة ،فقــد يقــرر الدائنــون إنهــاء االلتزامــات الخاصــة باإلقــراض

واالع ــان ب ــأن جمي ــع الق ــروض الحالي ــة إل ــى جان ــب العم ــوالت المتراكم ــة والت ــي ل ــم تس ــدد بع ــد وأي رس ــوم وغيره ــا م ــن االلتزام ــات
أصبح ــت مس ــتحقة وواجب ــة الدف ــع ،وم ــن ش ــأن ح ــدوث أي م ــن العوام ــل الس ــابق ذكره ــا التأثي ــر س ــلباً وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال
الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

الممولة وفق اآلتي:
كذلك فقد قامت الشركة بتقديم ضمانات وسندات ألمر لصالح الجهات ُ

ب .الضمانات الشخصية المقدمة من الشركة بموجب التسهيالت االئتمانية المطابقة للشريعة:
•بالنسبة التفاقية التسهيالت /التمويل مع البنك السعودي الفرنسي:
 -سند ألمر بقيمة ( )23,300,000ريال سعودي. -ضمانــة تضامنيــة وتكافليــة بقيمــة ( )23,300,000ريــال ســعودي مــن قبــل الســيد علــي محمــد رشــيد البــاع ،الســيد عبــد العزيــز خالــدإبراهي ــم الجري ــوي ،الس ــيد ماج ــد س ــعد حم ــود العصيم ــي والس ــيدة ن ــوف خال ــد إبراهي ــم الجري ــوي تغط ــي إجمال ــي مبل ــغ التس ــهيالت/
التموي ــل المذك ــور أع ــاه.

 -كفال ــة بقيم ــة ( )1,600,000ري ــال س ــعودي م ــن قب ــل صن ــدوق التنمي ــة الصناعي ــة الس ــعودي (تح ــت برنام ــج كفال ــة) لصال ــح البن ــكالســـعودي الفرنســـي.

 -التنــازل عــن عائــدات العقــد عنــد إصــدار أي ســندات صــادرة عــن عقــود بقيمــة تزيــد علــى ( )3,000,000ريــال ســعودي علــى أن ُيعتــرفبهــا حســب األصــول مــن قبــل صاحــب العقــد.

 -التن ــازل ع ــن عائ ــدات عق ــد مش ــروع الخدم ــات االستش ــارية لبرنام ــج التح ــول الرقم ــي عل ــى أن ُيعت ــرف به ــا حس ــب األص ــول م ــن قب ــلصاح ــب /أصح ــاب العق ــد.

•بالنسبة لعقد منتج المرابحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع شركة معالم للتمويل:
 -كفالة غرم وأداء باسم الكفيل الغارم :علي محمد رشيد البالع. -كفالة غرم وأداء باسم الكفيل الغارم :ماجد سعد حمود العصيمي. -كفالة غرم وأداء باسم الكفيل الغارم :شركة عزم السعودية القابضة. -كفالــة تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن برنامــج كفالــة بمبلــغ وقــدره تســعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )9,500,000ريــالســعودي علــى أن تنتهــي الكفالــة بتاريــخ 1443/10/28هـــ (الموافــق 2022/05/29م).

•بالنسبة التفاقية التسهيالت مع شركة الراجحي المصرفية لالستثمار:
 -كفالة غرم وأداء والتزام من كل من علي بن محمد بن رشيد البالع وشركة عزم السعودية القابضة.وقع حسب األصول من قبل علي محمد بن رشيد البالع وشركة عزم السعودية القابضة.
 -ضمان ُم ّالممولــة طلــب التنفيــذ علــى الضمانــات المقدمــة فــوراً ممــا ســيكون
وقــد يــؤدي اإلخــال بــأي مــن تلــك االتفاقيــات إلــى قيــام الجهــات ُ

لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 .2.1.14المخاطر المتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة
تعتمــد قــدرة الشــركة علــى االحتفــاظ بعمالئهــا الحالييــن وكســب عمــاء جــدد وتقديــم خدمــات فعالــة ودقيقــة ذات مســتوى أداء
ـادرة عل ــى الحف ــاظ عل ــى ه ــذه المعايي ــر ف ــي المس ــتقبل .س ــتتأثر عملي ــات الش ــركة
ـال .وال يوج ــد أي ضم ــان أن الش ــركة س ــتكون ق ـ ً
عـ ٍ

ف ــي ح ــال ت ــم ربطه ــا ف ــي ح ــاالت اخت ــراق أنظم ــة ،أو ع ــدم التزامه ــا بإتم ــام المش ــاريع ف ــي الوق ــت المح ــدد أو إخالله ــا بالبيان ــات

أو خس ــارة أو ض ــرر نتيج ــة ألجه ــزة أو أنظم ــة توفره ــا الش ــركة لعمالئه ــا .وس ــيكون لذل ــك تأثي ــر كبي ــر عل ــى نط ــاق أعم ــال الش ــركة،
خصوصــاً فــي حــال سـ ّـبب ذلــك انخفاضــاً ملحوظــاً فــي حجــم وعــدد عمــاء الشــركة أو التأثيــر علــى قــدرة الشــركة علــى جــذب عمــاء

ج ــدد .وس ــيكون لذل ــك تأثي ــر س ــلبي وجوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ونتائ ــج عملياته ــا ومركزه ــا المال ــي وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.15المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركة
تعم ــل الش ــركة وتدي ــر عملياته ــا حالي ــاً عب ــر مكتبه ــا الرئيس ــي ف ــي مدين ــة الري ــاض .ونظ ــراً لتركي ــز طاق ــم عم ــل الش ــركة والمص ــادر
األخ ــرى ف ــي ه ــذه المراف ــق س ــيكون هنال ــك تأثي ــر عل ــى أعم ــال الش ــركة ونتائ ــج عملياته ــا ف ــي ح ــال تعرض ــت إح ــدى ه ــذه المراف ــق

ألضــرار ناتجــة عــن كــوارث طبيعيــة ،بمــا فــي ذلــك الــزالزل والفيضانــات والحرائــق أو غيرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة والتــي مــن شــأنها
أن تخل ــف أو تتس ــبب بأض ــرار جس ــيمة للمراف ــق والعق ــارات .وس ــيكون لذل ــك تأثي ــر س ــلبي وجوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ومركزه ــا
المال ــي وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.16المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال
يعتم ــد دخ ــل الش ــركة بش ــكل رئي ــس عل ــى العملي ــات التش ــغيلية للنش ــاط ،وعلي ــه ف ــإن ح ــدوث أي انقط ــاع ف ــي ه ــذه العملي ــات ألي
س ــبب كان كص ــدور أو تغي ــر أي أنظم ــة حكومي ــة أو ح ــوادث انقط ــاع خدم ــات الكهرب ــاء أو ح ــدوث حري ــق أو غيره ــا م ــن األح ــداث

ســيؤدي إلــى انقطــاع فــي أعمــال الشــركة وبالتالــي ســوف تتأثــر إيــرادات وأربــاح الشــركة األمــر الــذي ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري
عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.17المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد )19
وبـــاء
بـــدأ انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد ( )COVID-19فـــي ديســـمبر 2019م ،وأعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة الفيـــروس
ً
عالمي ــاً ف ــي م ــارس 2020م ،وانتش ــر الفي ــروس بع ــد ذل ــك بش ــكل واس ــع وس ــريع ليؤث ــر عل ــى أكث ــر م ــن  194دول ــة ح ــول العال ــم،

ليواجــه العالــم أزمــة صحيــة واقتصاديــة .وفــي النصــف الثانــي مــن شــهر فبرايــر 2020م ،عندمــا انتشــر الفيــروس وأصــاب الكثيــر مــن

األشــخاص حــول العالــم الكثيــر مــن األشــخاص حــول العالــم ،حيــث بــدأت الكثيــر مــن الــدول بفــرض تدابيــر احتــواء صحيــة عامــة لتأخيــر
انتش ــاره وتعزي ــز ق ــدرة القط ــاع الصح ــي ،وق ــد أدى تط ــور الوض ــع به ــذا الش ــكل إل ــى توق ــف مفاج ــئ ف ــي األنش ــطة االقتصادي ــة
وانخف ــاض ح ــاد ف ــي اآلف ــاق االقتصادي ــة .ونتيج ــة لذل ــك كان النتش ــار الفي ــروس تأثي ــر كبي ــر عل ــى االقتص ــاد العالم ــي وش ــكل ضغط ــاً
عل ــى األف ــراد والش ــركات والحكوم ــات.

وق ــد قام ــت حكوم ــة المملك ــة العربي ــة الس ــعودية بف ــرض تدابي ــر صحي ــة واقتصادي ــة الحت ــواء تبع ــات تزاي ــد تفش ــي الفي ــروس مث ــل
كثي ــر م ــن دول العال ــم والمنطق ــة ،وش ــملت التدابي ــر الصحي ــة ف ــرض اإلغ ــاق الكام ــل والجزئ ــي لألنش ــطة االقتصادي ــة والحكومي ــة،

والحج ــر الصح ــي ،وتقيي ــد الس ــفر أو منع ــه .بينم ــا تضمن ــت التدابي ــر االقتصادي ــة الدع ــم المال ــي للمواطني ــن والمتضرري ــن م ــن جائح ــة
كورون ــا ،واإلج ــازات العائلي ــة والمرضي ــة المدفوع ــة م ــن الدول ــة ،والتوس ــع ف ــي تعويض ــات البطال ــة ،وتأخي ــر مدفوع ــات الضرائ ــب،
وتدابي ــر أخ ــرى لدع ــم الش ــركات.

كمــا بتاريــخ نشــر مســتند التســجيل لــم تتأثــر أنشــطة الشــركة حيــث ارتفعــت إيــرادات الشــركة لنفــس الفتــرات لعــام 2020م ،وذلــك
مقارن ــة بنف ــس الفت ــرة م ــن ع ــام 2019م بنس ــبة ( )35%تقريب ــاً  .وق ــد اس ــتفادت الش ــركة م ــن مب ــادرات الحكوم ــة الس ــعودية لدع ــم

وحماي ــة القط ــاع الخ ــاص م ــن مخاط ــر انخف ــاض الس ــيولة النقدي ــة وع ــدم الق ــدرة عل ــى س ــداد االلتزام ــات قصي ــرة األج ــل وذل ــك م ــن
خــال المبــادرات التــي تــم طرحهــا مــن قبــل الدولــة و التــي شــملت تحمــل الحكومــة نســبة مــن رواتــب بعــض الموظفيــن الســعوديين
والمتمث ــل بدع ــم س ــاند للقط ــاع الخ ــاص بدع ــم  60%م ــن روات ــب الموظفي ــن الس ــعوديين بح ــد أقص ــى  9,000ري ــال س ــعودي ل ــكل

موظ ــف أو عام ــل س ــعودي بح ــد خمس ــة عاملي ــن أو أق ــل بحس ــب األعل ــى م ــن العمال ــة المس ــجلة ف ــي التأمين ــات االجتماعي ــة قب ــل
تاريــخ 2020/1/1م ويســري هــذا الدعــم لمــدة ثالثــة أشــهر إنفــاذا لألمــر الملكــي الكريــم رقــم  47299بتاريــخ 1441/8/8هـــ القاضــي

بدع ــم منش ــآت القط ــاع الخ ــاص المتأث ــرة م ــن تداعي ــات مكافح ــة في ــروس كورون ــا ،أعلن ــت المؤسس ــة العام ــة للتأمين ــات االجتماعي ــة
الي ــوم األربع ــاء  8أبري ــل 2020م ع ــن ب ــدء اس ــتقبال طلب ــات الدع ــم عب ــر الموق ــع اإللكترون ــي للمؤسس ــة ،وس ــيكون الدع ــم م ــن

18

خ ــال صن ــدوق نظ ــام التأمي ــن ض ــد التعط ــل ع ــن العم ــل “س ــاند” ال ــذي ت ــم تصميم ــه لمواجه ــة مث ــل ه ــذه الح ــاالت الت ــي ته ــدد

ق ــدرة أصح ــاب العم ــل عل ــى االس ــتمرار بممارس ــة النش ــاط وته ــدد العاملي ــن بفق ــدان مص ــدر دخله ــم بس ــبب تع ــرض القط ــاع الخ ــاص
ـاء عل ــى م ــا قررت ــه اللجن ــة المفوض ــة باألم ــر الملك ــي الكري ــم رق ــم  47299بتاري ــخ 1441/8/8هـــ
لظ ــروف خارج ــة ع ــن الس ــيطرة .بن ـ ً

كال مـــن وزارات (الماليـــة ،االقتصـــاد والتخطيـــط ،المـــوارد البشـــرية
الخاصـــة بوضـــع الضوابـــط وشـــروط االســـتحقاق والتـــي تضـــم ً

والتنمي ــة االجتماعي ــة) ،والمؤسس ــة العام ــة للتأمين ــات االجتماعي ــة .حي ــث ت ــم تمدي ــده لفت ــرة مماثل ــة لم ــدة ثالث ــة أش ــهر إضافي ــة
ليصب ــح مجم ــوع م ــدة أش ــهر الدع ــم س ــتة أش ــهر ،وأوضح ــت المؤسس ــة أن الدع ــم لدفع ــة ش ــهر أغس ــطس للع ــام 2020م س ــيكون
بنفــس آليــة أشــهر الدعــم الســابقة ،حيــث ســيتم صــرف التعويــض لجميــع المســتفيدين المســجلين حاليــاً فــي ســجالت ســاند حســب
المعت ــاد ف ــي الي ــوم األول م ــن الش ــهر ووفق ــاً لنس ــب الدع ــم الحالي ــة .أم ــا فيم ــا يخ ــص الدع ــم لدفع ــة ش ــهر س ــبتمبر للع ــام 2020م
فس ــوف تك ــون نس ــبة الدع ــم للمنش ــآت األق ــل تض ــرراً  50%كح ــد أقص ــى م ــن العاملي ــن الس ــعوديين ،عل ــى أن يس ــتمر الدع ــم بنس ــبة
 70%كح ــد أقص ــى م ــن العاملي ــن الس ــعوديين ف ــي المنش ــآت العامل ــة ف ــي األنش ــطة األكث ــر تض ــرراً والت ــي تش ــمل أنش ــطة اإلقام ــة

ووكاالت الس ــفر ومش ــغلو الج ــوالت الس ــياحية وخدم ــات الحج ــز واألنش ــطة المتصل ــة به ــا والنق ــل الج ــوي واألنش ــطة الرياضي ــة
وأنش ــطة التس ــلية والترفي ــه واألنش ــطة اإلبداعي ــة والفن ــون وأنش ــطة الخدم ــات الش ــخصية األخ ــرى .أم ــا بالنس ــبة للعامي ــن ف ــي

منشــآت تعمــل فــي القطاعــات األخــرى التــي توقــف عنهــا الدعــم ،فســيتم اســتبعادهم مــن الدعــم وإعــادة تســجيلهم لــدى نفــس
صاحــب العمــل فــي وقــت الحــق مــن شــهر أكتوبــر للعــام 2020م ،علــى أن يكــون تســجيلهم بأثــر رجعــي اعتبــاراً مــن األول مــن أكتوبــر
للعــام 2020م ،ويلــزم علــى صاحــب العمــل دفــع األجــور واشــتراكات التأمينــات ألولئــك العامليــن بشــكل كامــل وفقــاً لألمــر الملكــي
الكري ــم رق ــم  47299بتاري ــخ 1441/8/8هـــ بش ــأن ص ــرف تعوي ــض للمنش ــآت المتض ــررة م ــن تداعي ــات أزم ــة كورون ــا م ــن خ ــال نظ ــام

س ــاند ،ووفق ــاً لنظ ــام العم ــل ونظ ــام التأمين ــات االجتماعي ــة .وق ــد انته ــت فت ــرة الدع ــم ف ــي نهاي ــة ش ــهر س ــبتمبر 2020م باإلضاف ــة

إل ــى اإلعف ــاء م ــن دف ــع اش ــتراكات التأمين ــات االجتماعي ــة لجمي ــع المش ــتركين المس ــتفيدين م ــن دع ــم س ــاند وتمدي ــد رخ ــص العم ــل
للموظفي ــن غي ــر الس ــعوديين وتأجي ــل س ــداد مس ــتحقات ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة وال ــزكاة.

تج ــدر اإلش ــارة إل ــى الت ــزام الش ــركة بتحصي ــن موظفيه ــا ض ــد فاي ــروس كورون ــا للح ــد م ــن ه ــذا الوب ــاء ،وتك ــون الش ــركة ق ــد ع ــززت

حرصه ــا عل ــى اس ــتمرارية أعماله ــا واس ــتبعاد فرضي ــة إصاب ــة أي م ــن موظفيه ــا بالفاي ــروس األم ــر ال ــذي ق ــد ي ــؤدي إل ــى انقطاعه ــم
ع ــن العم ــل خ ــال فت ــرة الحج ــر الصح ــي ( 14يوم ــاً ) ،دون أن يك ــون له ــذا االس ــتبعاد مفع ــول كل ــي وحتم ــي .باإلضاف ــة إل ــى متطلب ــات

األمانــة والبلديــات فيمــا يخــص ســكن العمــال مــن خــال تطبيــق تدابيــر أكثــر صرامــة تماشــياً مــع متطلبــات وإجــراءات التباعــد ومنــع

التجمع ــات ،وق ــد تضط ــر الش ــركة إل ــى تكب ــد مصاري ــف وتكالي ــف إضافي ــة ،وق ــد تتأث ــر الش ــركة م ــن ه ــذه المتطلب ــات واإلج ــراءات
وذلــك فيمــا لــو أعــادت الحكومــة فــرض إجــراءات احترازيــة إضافيــة لفتــرة طويلــة .وعــدم االلتــزام بالتعليمــات مــن شــأنه التأثيــر ســلباً
وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.18المخاطر المتعلقة باالعتماد على تقنية المعلومات
تعتمــد الشــركة فــي أعمالهــا بشــكل كبيــر علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات حتــى تتمكــن مــن الربــط بيــن وحــدات أعمالهــا عــن طريــق
برمجيــات الشــركة وأنظمتهــا وأجهزتهــا .وســيؤثر أي تعطــل فــي أنظمــة تقنيــة المعلومــات علــى الشــركة بشــكل ســلبي وجوهــري
تعق ــب وتس ــجيل وتحلي ــل الخدم ــات الت ــي تقدمه ــا الش ــركة لعماله ــا ،مم ــا س ــيقلل م ــن قدرته ــا عل ــى تقدي ــم
عل ــى قدرته ــا عل ــى ّ

خدماته ــا بفعالي ــة .وس ــيكون لذل ــك تأثي ــر س ــلبي وجوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ومركزه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا.

 .2.1.19المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة األجنبية
تن ــدرج الش ــركة تح ــت النط ــاق (البالتين ــي) وف ــق التصني ــف الوطن ــي لألنش ــطة االقتصادي ــة ،وق ــد ت ــم تصنيفه ــا كمنش ــأة متوس ــطة

فئــة (ج) ضمــن النطــاق البالتينــي وفقــاَ لتصنيــف برنامــج تحفيــز المنشــآت علــى توطيــن الوظائــف “نطاقــات” ،حيــث حققــت الشــركة
نس ــبة س ــعودة قدره ــا  81.37%كم ــا ف ــي أكتوب ــر  2021حي ــث بل ــغ ع ــدد الموظفي ــن الس ــعوديين ف ــي الش ــركة والمس ــجلين بتاريخ ــه
ل ــدى الجه ــات الحكومي ــة ع ــدد ( )129موظف ــاً س ــعودياً وع ــدد ( )30موظف ــاً غي ــر س ــعودي .وق ــد بلغ ــت رس ــوم إقام ــات الموظفي ــن

غيــر الســعوديين مــا قيمتــه ثمانيــة وعشــرون ألــف وثالثمائــة وخمســون ( )28,350ريــال ســعودي للفتــرة المنتهيــة بتاريــخ  30يونيــو
2020م ،كم ــا بلغ ــت رس ــوم رخ ــص العم ــل للموظفي ــن غي ــر الس ــعوديين ثالثمائ ــة وخمس ــة وأربع ــون أل ــف ومئت ــان وواح ــد وس ــبعون
( )354,271ريــال ســعودي للفتــرة المنتهيــة بتاريــخ  30يونيــو 2021م.

إال أن ــه ق ــد يصع ــب عل ــى الش ــركة الحف ــاظ عل ــى النس ــبة ذاته ــا م ــن المواطني ــن الس ــعوديين واالحتف ــاظ به ــا ف ــي المس ــتقبل ،وم ــن

ثــم ال تصبــح مســتوفية لمتطلبــات برنامــج “نطاقــات” .وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن مواصلــة التقيــد بمتطلبــات برنامــج “نطاقــات”
فإنه ــا ق ــد تُ صن ــف ضم ــن الفئ ــة الحم ــراء .وف ــي تل ــك الحال ــة ،ق ــد تتع ــرض الش ــركة لع ــدد م ــن العقوب ــات م ــن بينه ــا:
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•تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة.
•تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل.
•منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغيير مهنهم في تأشيرات العمل.
•إمكاني ــة قي ــام ع ــدد م ــن الموظفي ــن غي ــر الس ــعوديين العاملي ــن لديه ــا بنق ــل كفاالته ــم إل ــى ش ــركات أخ ــرى تق ــع ضم ــن النط ــاق
األخض ــر أو النط ــاق (البالتين ــي) دون الحص ــول عل ــى موافقته ــا.

•استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية.
إضاف ــة إل ــى ذل ــك ،ف ــإن الحكوم ــة تتخ ــذ تدابي ــر لتنظي ــم توظي ــف العم ــال غي ــر الس ــعوديين ف ــي المملك ــة وفق ــاً لقان ــون العم ــل
وقوانيــن اإلقامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وتشــمل هــذه التدابيــر اتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد الموظفيــن غيــر الســعوديين
الذي ــن  )1ال يعمل ــون ل ــدى كفيله ــم و  )2ال تتطاب ــق طبيع ــة عمله ــم م ــع متطلباته ــم الوظيفي ــة (كم ــا ج ــاء ف ــي تصري ــح عمله ــم)

خاصــة بعــد إلغــاء نظــام كفيــل (بــدءاً مــن الربــع الثانــي 2021م) الــذي سيســمح للموظــف األجنبــي عنــد انتهــاء عقــد عملــه باالنتقــال

للعم ــل م ــن جه ــة إل ــى جه ــة أخ ــرى م ــن دون موافق ــة صاح ــب العم ــل وذل ــك ضم ــن مب ــادرة “تحس ــين العالق ــة التعاقدي ــة” لعامل ــي
منش ــآت القط ــاع الخ ــاص .كم ــا تح ــد المب ــادرة م ــن آلي ــات االنتق ــال خ ــال س ــريان العق ــد ش ــريطة االلت ــزام بفت ــرة اإلش ــعار والضواب ــط

المح ــددة ،وتس ــمح خدم ــة الخ ــروج والع ــودة للعام ــل الواف ــد بالس ــفر خ ــارج المملك ــة وذل ــك عن ــد تقدي ــم الطل ــب م ــع إش ــعار صاح ــب

العمــل إلكترونيــاً  ،فيمــا تُ مكــن خدمــة الخــروج النهائــي العامــل الوافــد مــن المغــادرة بعــد انتهــاء العقــد مباشــرة مــع إشــعار صاحــب
العم ــل إلكتروني ــاً دون اش ــتراط موافقت ــه ،إضاف ــة إل ــى إمكاني ــة مغ ــادرة المملك ــة م ــع تحم ــل العام ــل جمي ــع م ــا يترت ــب م ــن تبع ــات
فســخ العقــد ،علمــاً بــأن جميــع هــذه الخدمــات ســتتاح عبــر منصــة “أبشــر” ومنصــة “قــوى” التابعــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعي ــة .علم ــاً أن ــه وبتاري ــخ 1442/11/17هـــ (المواف ــق 2021/06/27م) ،أعلن ــت وزارة الم ــوارد البش ــرية والتنمي ــة االجتماعي ــة

ع ــن انته ــاء فت ــرة الس ــماح لق ــرار توطي ــن مه ــن االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات ،وب ــدء تطبي ــق الق ــرار حي ــث يس ــري ه ــذا الق ــرار عل ــى
جمي ــع المنش ــآت ف ــي س ــوق العم ــل الت ــي يعم ــل به ــا  5عاملي ــن فأكث ــر ف ــي وظائ ــف هندس ــة االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات،
وتطوي ــر التطبيق ــات والبرمج ــة والتحلي ــل ،والدع ــم الفن ــي والوظائ ــف الفني ــة لالتص ــاالت.

وم ــن المنتظ ــر أن يس ــهم ه ــذا الق ــرار ف ــي توفي ــر  9آالف فرص ــة وظيفي ــة ف ــي مج ــال االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات ،وتحفي ــزه

للنم ــو ،حي ــث يأت ــي ضم ــن مجموع ــة م ــن ق ــرارات توطي ــن المه ــن الت ــي عمل ــت عليه ــا ال ــوزارة ،و امت ــداداً التفاقي ــة خط ــة توطي ــن

وظائ ــف االتص ــاالت و تقني ــة المعلوم ــات الت ــي أبرمته ــا وزارة الم ــوارد البش ــرية والتنمي ــة االجتماعي ــة م ــع وزارة االتص ــاالت وتقني ــة
ممثـــا باللجنـــة الوطنيـــة لتقنيـــة المعلومـــات
المعلومـــات ،و صنـــدوق تنميـــة المـــوارد البشـــرية ومجلـــس الغـــرف الســـعودية
ً

واالتصــاالت والتــي تهــدف لتمكيــن خريجــي االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن أبنــاء الوطــن مــن الحصــول علــى فــرص عمــل الئقــة

وتوفي ــر بيئ ــة عم ــل مناس ــبة ومحف ــزة له ــم ف ــي القط ــاع الخ ــاص ،وتعزي ــز عمله ــم ف ــي الوظائ ــف المحوري ــة لإلس ــهام ف ــي تنمي ــة

القط ــاع الخ ــاص .ه ــذا وق ــد ح ــددت ال ــوزارة األج ــر المحتس ــب ف ــي توطي ــن وظائ ــف االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات المس ــتهدفة
بحي ــث يب ــدأ م ــن  7,000ري ــال للمه ــن التخصصي ــة و 5,000ري ــال للمه ــن الفني ــة.

ال يوج ــد أي ضم ــان ب ــأن الش ــركة س ــوف تك ــون ق ــادرة عل ــى تأمي ــن الي ــد العامل ــة الالزم ــة أو توظي ــف الع ــدد المطل ــوب م ــن العمال ــة
األجنبيــة وفقــاً لشــروط مؤاتيــة للشــركة .كمــا قــد تواجــه الشــركة تحديــات فــي الحفــاظ علــى موظفيهــا مــن المواطنيــن الســعوديين،
وفــي حــال انخفــاض عــدد هــذه الفئــة مــن الموظفيــن فــإن ذلــك ســيودي إلــى انخفــاض نســبة الســعودة اإلجماليــة لديهــا .إن وقــوع

أي م ــن األح ــداث المش ــار إليه ــا أع ــاه س ــيكون ل ــه تأثي ــر س ــلبي وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي
أو تحق ــق ٍّ
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 .2.1.20المخاطر المتعلقة بتطبيق أنظمة العمل
ُيعــد نظــام حمايــة األجــور إحــدى برامــج وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة الهادفــة إلــى توفيــر بيئــة عمــل مناســبة وآمنــة

ف ــي القط ــاع الخ ــاص ،وتع ــد الش ــركة ملتزم ــة بنظ ــام حماي ــة األج ــور وق ــد بلغ ــت نس ــبة االلت ــزام ( )%96وذل ــك وفق ــاً لتقري ــر ص ــادر
(م ــدد) كم ــا بتاري ــخ 1443/11/18هـــ (المواف ــق 2021/11/23م) ،علم ــاً أن ع ــدم الت ــزام الش ــركة برف ــع مل ــف األج ــور إل ــى
ع ــن منص ــة ُ

موق ــع ال ــوزارة ف ــي تاري ــخ االس ــتحقاق وع ــدم ص ــرف األج ــور ف ــي الوق ــت و/أو القيم ــة المتف ــق عليهم ــا ق ــد يعرضه ــا إل ــى ف ــرض
عقوبــات وغرامــات قــد تصــل إلــى إيقــاف خدمــات الــوزارة وبغرامــة ماليــة بمبلــغ ( )10,000عشــرة آالف ريــال تتعــدد بتعــدد العمــال
مم ــا ق ــد يؤث ــر عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي.
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كمــا تنــص المــادة الثانيــة عشــرة ( )12مــن نظــام العمــل علــى أن تضــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة نموذجــاً موحــداً

– أو أكث ــر – لالئح ــة تنظي ــم العم ــل ،بحي ــث يلت ــزم كل صاح ــب عم ــل بإع ــداد الئح ــة لتنظي ــم العم ــل ف ــي منش ــأته وف ــق النم ــوذج

المع ــد م ــن ال ــوزارة .وبالرغ ــم م ــن الت ــزام الش ــركة به ــذه الم ــادة بحي ــث وضع ــت الئح ــة تنظي ــم عم ــل داخلي ــة ت ــم اعتماده ــا م ــن وزارة
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بتاريــخ (2020/08/27م) وتحمــل الرقــم ( )556509ووضعهــا فــي مــكان ظاهــر فــي منشــآت

الش ــركة الط ــاع موظف ــي الش ــركة ومنس ــوبيها عليه ــا ،إال أن ــه ال تضم ــن الش ــركة س ــوء س ــلوك موظفيه ــا أو ع ــدم ح ــدوث أخط ــاء
منهــم ،ســواء كانــت متعمــدة أو غيــر متعمــدة كالقيــام بأنشــطة غيــر نظاميــة أو ســوء اســتخدام المعلومــات واألنظمــة أو إفشــاء

معلوم ــات س ــرية أو الت ــورط ف ــي نش ــر معلوم ــات مضلل ــة أو ع ــدم التقي ــد بالضواب ــط الداخلي ــة أو الغ ــش أو االخت ــاس أو إس ــاءة
اس ــتخدام ممتل ــكات الش ــركة أو التص ــرف دون الحص ــول عل ــى تفويض ــات إداري ــة مطلوب ــة ،والت ــي ق ــد ينت ــج عنه ــا خس ــائر أو ف ــرض

عقوب ــات أو التزام ــات مالي ــة عل ــى الش ــركة أو يس ــبب ض ــرراً لس ــمعتها .وحي ــث أن الش ــركة ال تضم ــن من ــع حص ــول أخط ــاء الموظفي ــن

فإنــه فــي حــال حــدوث مثــل هــذه األخطــاء أو فــي حــال فــرض عقوبــات علــى الشــركة لمخالفتهــا أنظمــة العمــل ،ســيؤثر ذلــك ســلباً
وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.21المخاطر المتعلقة باالعتماد على موظفين رئيسيين
تعتم ــد الش ــركة عل ــى ق ــدرات وخب ــرات الموظفي ــن الرئيس ــيين العاملي ــن لديه ــا ،لذل ــك ف ــإن نج ــاح الش ــركة ف ــي تحقي ــق أهدافه ــا

يعتمـــد علـــى المحافظـــة علـــى موظفيهـــا واســـتقطاب وتوظيـــف الكفـــاءات وأصحـــاب المؤهـــات للعمـــل لديهـــا ،وبالتالـــي فـــإن

الش ــركة مطالب ــة بالمحافظ ــة عل ــى ه ــؤالء الموظفي ــن أو اس ــتقطاب غيره ــم م ــن ذوي الخب ــرة .ولتحقي ــق ه ــذا األم ــر س ــيتعين عل ــى
الش ــركة تحم ــل تكالي ــف رس ــوم المقاب ــل المال ــي للموظفي ــن غي ــر الس ــعوديين وعائالته ــم وتحم ــل زي ــادة تكلف ــة المعيش ــة أو ج ــزء

منهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن طريــق رفــع األجــور الخاصــة بهــم ،ومــن جهــة أخــرى يتحتــم علــى الشــركة اســتقطاب كفــاءات

س ــعودية والمحافظ ــة عليه ــا لضم ــان االس ــتمرارية عل ــى الم ــدى الطوي ــل وااللت ــزام بأنظم ــة ولوائ ــح نظ ــام العم ــل ف ــي المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية .باإلضاف ــة لذل ــك ،ف ــي ح ــال ح ــدوث أي تغيي ــر ف ــي السياس ــات واللوائ ــح الس ــارية ف ــي المملك ــة ف ــإن ذل ــك ق ــد
يؤثــر علــى قــدرة الشــركة علــى اســتقطاب الكفــاءات والمحافظــة عليهــا .وإذا لــم تســتطع الشــركة تحقيــق مــا ورد ذكــره فــإن ذلــك
س ــيؤثر س ــلباً وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.22المخاطر المتعلقة بالعالمة التجارية
تعتمـــد قـــدرة الشـــركة فـــي تســـويق منتجاتهـــا وتطويـــر أعمالهـــا علـــى اســـتخدام اســـمها وشـــعارها وعالمتهـــا التجاريـــة ،والتـــي

تدع ــم منتجاته ــا ومركزه ــا التنافس ــي وتمنحه ــا تمي ــزاً واضح ــاً ف ــي الس ــوق بي ــن العم ــاء .ل ــدى الش ــركة ش ــعار (ع ــزم) تس ــتخدمه

ف ــي تعامالته ــا التجاري ــة ،وق ــد قام ــت الش ــركة باالس ــتحصال عل ــى ش ــهادة تس ــجيل لعالمته ــا التجاري ــة ل ــدى الجه ــة الحكومي ــة
المختص ــة (الهيئ ــة الس ــعودية للملكي ــة الفكري ــة) وه ــي مس ــجلة تح ــت الفئ ــة ( )38وه ــي إح ــدى فئ ــات العالم ــات التجاري ــة الت ــي

تختــص بـــ (خدمــات االتصــاالت وخدمــات بــث البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة) ،وبالتالــي تكــون الشــركة قــد منحــت العالمــة التجاريــة

الحماي ــة القانوني ــة الالزم ــة وفق ــاً لنظ ــام العالم ــات التجاري ــة ،م ــا س ــيمكنها م ــن وضعه ــا واس ــتخدامها عل ــى منتجاته ــا أو وضعه ــا

عل ــى الواجه ــة الخارجي ــة لمكاتبه ــا .وبذل ــك تك ــون ق ــد منحته ــا الحماي ــة م ــن أي اخ ــال بحق ــوق الملكي ــة أو اس ــتخدام غي ــر مش ــروع
للعالم ــة التجاري ــة للش ــركة األم ــر ال ــذي ق ــد ي ــؤدي إل ــى التأثي ــر عل ــى س ــمعة الش ــركة ،ورف ــع دع ــاوى قضائي ــة ومطالب ــات أم ــام

المحاكــم المختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق .علمــاً أن هــذه العمليــة مكلفــة وتحتــاج إلــى وقــت وجهــد كبيريــن مــن قبــل اإلدارة فــي

متابعتهــا ،وفــي حــال فشــلت الشــركة فــي حمايــة عالمتهــا التجاريــة بشــكل فعــال عنــد إصــدار شــهادة التســجيل النهائيــة أو تجديــد
شــهادة التســجيل أو تتبــع العالمــات المشــابهة ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى قيمتهــا ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى
أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.23المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية
ل ــدى الش ــركة وثيق ــة تأمي ــن صح ــي (ع ــدد  )2م ــع ش ــركة بوب ــا العربي ــة للتأمي ــن التعاون ــي وه ــي ش ــركة مرخ ــص له ــا للعم ــل ف ــي

المملك ــة .باإلضاف ــة للتأمي ــن الطب ــي ،حصل ــت الش ــركة عل ــى ش ــهادة غط ــاء تأمين ــي ص ــادرة ع ــن ش ــركة المتوس ــط والخلي ــج لتأمي ــن

وإعــادة التأميــن التعاونــي – ميدغلــف( ،ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التغطيــة التأمينيــة المشــمولة بهــذه الوثائــق ،الرجــاء االطــاع
عل ــى الفق ــرة رق ــم (“ )8.10وثائ ــق التأمي ــن” م ــن القس ــم رق ــم (“ )8المعلوم ــات القانوني ــة” م ــن ه ــذا المس ــتند).

تتضم ــن عق ــود التأمي ــن ه ــذه عل ــى مبال ــغ مقتطع ــة وعوام ــل مس ــتثناة م ــن التغطي ــة التأميني ــة ،باإلضاف ــة إل ــى قي ــود أخ ــرى تتعل ــق
بالغط ــاء التأمين ــي يت ــم التف ــاوض علي ــه م ــع ش ــركات التأمي ــن ،كم ــا تعتم ــد إمكاني ــة حص ــول الش ــركة عل ــى التعوي ــض المس ــتحق له ــا
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م ــن قب ــل ش ــركة التأمي ــن ذات العالق ــة عل ــى مالءته ــا المالي ــة وقدرته ــا عل ــى الوف ــاء بقيم ــة ه ــذا التعوي ــض ،ل ــذا ق ــد ال يغط ــي
التأمي ــن جمي ــع الخس ــائر الت ــي تكبدته ــا الش ــركة وال يت ــم إعط ــاء أي ضم ــان بأن ــه ل ــن تتكب ــد الش ــركة خس ــائر تتج ــاوز ح ــدود وثائ ــق
التأمي ــن أو خ ــارج نط ــاق التغطي ــة ال ــواردة ف ــي ه ــذه الوثائ ــق .وم ــن الممك ــن أن تنش ــأ ح ــاالت تتج ــاوز فيه ــا قيم ــة المطالب ــة قيم ــة

التأميــن الــذي تحتفــظ بــه الشــركة أو أن يتــم رفــض مطالبــة التعويــض المقدمــة مــن قبــل الشــركة لشــركة التأميــن ذات العالقــة أو
أن تطــول فتــرة المطالبــة والتعويــض ،ممــا ســيؤثر ســلبياً علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا المســتقبلية ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا
المال ــي.

 .2.1.24المخاطر المتعلقة باالئتمان
تنش ــأ مخاط ــر االئتم ــان عندم ــا يعج ــز أح ــد األط ــراف ع ــن الوف ــاء بالت ــزام مال ــي معي ــن للط ــرف اآلخ ــر .وق ــد تواج ــه الش ــركة مخاط ــر
االئتمـــان فـــي عـــدة حـــاالت مؤقتـــة أو دائمـــة منهـــا وجـــود أرصـــدة مدينـــة مـــن العمـــاء؛ وفشـــل أطـــراف أخـــرى دائنـــة بالوفـــاء
بالتزاماتهـــا تجـــاه الشـــركة.

ال تس ــتطيع الش ــركة ضم ــان ع ــدم فش ــل األط ــراف الت ــي تتعام ــل معه ــا ف ــي الوف ــاء بالتزاماته ــم ،وه ــي ال تس ــتطيع أيض ــاً توق ــع

الق ــدرة المس ــتقبلية لتل ــك األط ــراف عل ــى االلت ــزام بش ــكل دقي ــق .وف ــي حال ــة ع ــدم الت ــزام الدائني ــن بس ــداد مس ــتحقات الش ــركة
فس ــوف يؤث ــر ذل ــك س ــلباً وبش ــكل جوه ــري عل ــى الش ــركة ف ــي وضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا.

 .2.1.25المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم واإلجراءات اإلدارية
علم ــاً ب ــأن ل ــدى الش ــركة دع ــوى واح ــدة مقام ــة ضده ــا أم ــام المحكم ــة العمالي ــة بالري ــاض (ولمزي ــد م ــن المعلوم ــات ،الرج ــاء االط ــاع
عل ــى الفق ــرة رق ــم ( )8.9م ــن القس ــم رق ــم (“ )8المعلوم ــات القانوني ــة” م ــن ه ــذا المس ــتند) .وكغيره ــا م ــن الش ــركات ،ف ــإن الش ــركة

معرضــة للدعــاوى والشــكاوى بحكــم طبيعــة أنشــطتها ومعامالتهــا مــع الغيــر فــي إطــار ممارســتها ألعمالهــا التجاريــة ،وقــد تشــمل
ه ــذه الدع ــاوى – عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر – المس ــائل الزكوي ــة والضريبي ــة والقضاي ــا العمالي ــة واألض ــرار األخ ــرى الت ــي تنج ــم ع ــن

اإلهمــال أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات بشــكل يكــون خارجــاً عــن نطــاق ســيطرة الشــركة .لذلــك ال تســتطيع الشــركة أن
ـتقبال ،والت ــي يمك ــن أن تقيمه ــا الش ــركة
تتوق ــع بش ــكل دقي ــق حج ــم تكلف ــة الدع ــاوى أو اإلج ــراءات القضائي ــة ،ف ــي ح ــال حدوثه ــا مس ـ
ً
أو تق ــام ضده ــا ،كم ــا ال يمك ــن أن تتوق ــع الش ــركة النتائ ــج النهائي ــة لتل ــك الدع ــاوى أو األح ــكام الت ــي تص ــدر فيه ــا وم ــا تتضمن ــه م ــن
تعويض ــات وج ــزاءات .وبالتال ــي ف ــإن أي نتائ ــج س ــلبية لمث ــل ه ــذه القضاي ــا ق ــد تؤث ــر س ــلباً عل ــى الش ــركة ونتائ ــج عملياته ــا.

 .2.1.26المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة
قدم ــت الش ــركة إقراراته ــا الزكوي ــة والضريبي ــة لهيئ ــة ال ــزكاة والضريب ــة والجم ــارك ع ــن جمي ــع الس ــنوات من ــذ تأسيس ــها ولغاي ــة ع ــام
2020م ،وهـــي تُ قــــدم إقــــراراتها الزكويـــة والضريبيـــة خـــال الوقـت المحـدد وتقـوم بسـداد المبالــغ المســتحقة عليهـا بشــكل ســنوي،

وفق ــاً للنظ ــام الضريب ــي المعم ــول ب ــه ف ــي المملك ــة .وعلي ــه فق ــد حصل ــت الش ــركة عل ــى الش ــهادة رق ــم ( )1110934706بتاري ــخ
1443/03/20هـــ (الموافــق 2021/10/26م) التــي تفيــد بــأن الشــركة قــد قدمــت إقرارهــا عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 2020/02/30م

وهــي صالحــة حتــى تاريــخ 1444/04/05هـــ (الموافــق 2022/10/30م).

هــذا وبلغــت قيمــة الــزكاة المدفوعــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م مبلغــاً وقــدره خمســمائة وأربعــة وخمســون
ـاال ســعودياً  ،وبلغــت قيمــة مخصــص الــزكاة كمــا فــي 2021/06/30م مبلــغ تســعمائة
ألفــاً ومائتــان وخمســة وثالثــون ( )554,235ريـ ً

وثماني ــة وس ــتون أل ــف وتس ــعمائة وواح ــد وس ــتون ( )968,961ري ــال س ــعودي .علم ــاً أن الش ــركة ق ــد س ــددت ال ــزكاة المتوجب ــة عليه ــا
للس ــنة المالي ــة المنتهي ــة ف ــي  30يوني ــو 2021م وق ــد بلغ ــت القيم ــة المس ــددة س ــبعمائة واثني ــن وخمس ــين ألف ــاً وثمانمائ ــة وواح ــد
ـاال ســعودياً وذلــك بحس ــب الفاتــورة الص ــادرة مــن الهيئــة العام ــة للــزكاة والدخــل والجم ــارك عــن ع ــام 2021م.
أربعي ــن ( )752,841ري ـ ً

ل ــم تحص ــل الش ــركة عل ــى أي رب ــوط زكوي ــة وردته ــا م ــن هيئ ــة ال ــزكاة والضريب ــة والجم ــارك من ــذ تأسيس ــها وحت ــى تاري ــخ إع ــداد ه ــذا
المس ــتند.

وال تســتطيع الشــركة التنبــؤ مــا إذا كانــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك ســتقبل تقديراتهــا الزكويــة عــن جميــع الســنوات الســابقة
ـتقبال ع ــن
م ــن بداي ــة تأسيس ــها وحت ــى الع ــام المال ــي المنته ــي ف ــي 2021/06/30م ،أو س ــتطالبها بدف ــع أي فروق ــات زكوی ــة مس ـ
ً

ه ــذه األع ــوام ،وف ــي ه ــذه الحال ــة س ــتتحمل الش ــركة بصفته ــا الش ــخص الخاض ــع لل ــزكاة ه ــذه الفروق ــات .وإذا قام ــت هيئ ــة ال ــزكاة
ـتقبال ،فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أربــاح
والضريبــة والجمــارك بمطالبــة الشــركة بدفــع مثــل هــذه الفروقــات مسـ
ً
الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلة.
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 .2.1.27المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمتطلبات نظام الشركات
يفـــرض نظـــام الشـــركات بعـــض المتطلبات النظاميـــة التـــي يتوجـــب علـى الشـركة االلتزام بهـا .وسيســـتلزم ذلـك قيـام الشـركة باتخـاذ
طويال .كمـــا
اإلجراءات والتدابيـــر لاللتزام بمثـــل هـــذه المتطلبات والتـــي مـــن الممكن أن تؤثـــر علـــى خطـــة أعمالهـــا أو تســـتغرق وقتاً
ً

فـــرض نظـــام الشـــركات الحالـــي عقوبـــات أشـــد صرامـــة علـــى مخالفـــة أحكامـــه وقواعـــده اإللزامية حيـث تصـل حسـب نظـــام الشـركات
الحالـــي (المادة  )213إلى ( )500,000ريـــال ،كمـــا نصـــت المادة ( )214مـــن نظـــام الشـــركات علـــى تضاعـــف العقوبـــات فـــي حـــال تكـــرار

المخالفــات ،وبالتالـــي فـــإن الشـــركة ســـتكون عرضـــة إلـــى مثـــل هـــذه العقوبـــات فـــي حـــال عـــدم التزامهـــا بتلـــك القواعـــد واألحــكام،
والـــذي مـــن شـــأنه التأثيـــر ســـلباً وبشكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالي ونتائـــج عملياتهـا.

 .2.1.28المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
ســتخضع الشــركة بعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة لنظــام الســوق الماليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميـم الصـادرة
مـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة ،وفـــي حـــال عـــدم مقـــدرة الشـــركة علـــى التقيـــد بأي مـــن اللوائـــح واألنظمة التــــي تخضــــع لهــــا ،ســتتحمل

تكاليــــف ،وعقوبــــات مثــــل إيقــــاف التــــداول علــــى األسهم مؤقتــــاً أو إلغــاء إدراج أسـهم الشـركة فـي حـال عـدم التزامهـا؛ ممـا سـيؤثر
بشـــكل ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـال الشـركة ونتائـــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا.

 .2.1.29المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة
تتك ــون إي ــرادات الش ــركة م ــن خمس ــة أنش ــطة رئيس ــة وه ــي )1( :أنش ــطة التش ــغيل واالستش ــارات المتخصص ــة )2( ،أنش ــطة تقني ــة
المعلوم ــات وبن ــاء وتش ــغيل المنص ــات التقني ــة )3( ،أنش ــطة التأس ــيس والتش ــغيل )4( ،أنش ــطة االستش ــارات التقني ــة )5( ،أنش ــطة

الش ــراكة م ــع القط ــاع الع ــام .وتترك ــز اإلي ــرادات ف ــي نش ــاط التش ــغيل واالستش ــارات المتخصص ــة بحي ــث ش ــكلت اإلي ــرادات م ــن ه ــذا
القط ــاع م ــا نس ــبته ( )42.2%و( )35.6%و( )35.9%م ــن إجمال ــي إي ــرادات الش ــركة كم ــا ف ــي  30يوني ــو 2019م و2020م و2021م،

علــى التوالــي .وإذا انخفضــت إيــرادات الشــركة بشــكل عــام ومــن نشــاط التشــغيل واالستشــارات المتخصصــة بشــكل خــاص ،فــإن ذلــك
س ــيؤثر بش ــكل س ــلبي وجوه ــري عل ــى إي ــرادات الش ــركة وبالتال ــي عل ــى نتائ ــج عملياته ــا ووضعه ــا المال ــي وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.1.30المخاطر المتعلقة بتركز عمالء الشركة
ل ــدى الش ــركة ع ــدد م ــن كب ــار العم ــاء الذي ــن تق ــوم العالق ــة معه ــم عل ــى أس ــس تعاقدي ــة ،بحي ــث ش ــكلت اإلي ــرادات الناتج ــة ع ــن
تعامــات الشــركة مــع كبــار العمــاء وعددهــم خمســة ( ،)5مــا نســبته ( )97.5%و( )89.2%و( )79.5%مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة
كم ــا ف ــي  30يوني ــو 2019م و2020م و2021م ،عل ــى التوال ــي.

وفــي حــال عــدم محافظــة الشــركة علــى عالقــة جيــدة ومســتمرة مــع كبــار العمــاء هــؤالء ،أو فــي حــال عــدم قدرتهــا علــى تطويــر

عالقاتهــا مــع عمــاء جــدد ،فســوف يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي.

 .2.1.31المخاطر المتعلقة بتركز موردي الشركة
تعتم ــد الش ــركة ف ــي عملياته ــا عل ــى مجموع ــة م ــن الموردي ــن والذي ــن تق ــوم العالق ــة معه ــم عل ــى أس ــس تعاقدي ــة ،وه ــم أط ــراف

محليــون أو مــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية .بلغــت مشــتريات الشــركة مــن كبــار المورديــن وعددهــم خمســة ( ،)5مــا نســبته
( )20.8%و( )20.2%و( )14.0%م ــن تكلف ــة المبيع ــات كم ــا ف ــي  30يوني ــو 2019م و2020م و2021م ،عل ــى التوال ــي.

وف ــي ح ــال ح ــدوث أي ترك ــز إضاف ــي لعملي ــات الش ــركة م ــع كب ــار الموردي ــن وح ــدوث أي خل ــل أو عط ــل أو انقط ــاع ف ــي عمله ــم ،أو
ف ــي ح ــال إيق ــاف العالق ــة معه ــم أو تغي ــر الش ــروط أو االلتزام ــات الت ــي ترع ــى عالقاته ــم م ــع الش ــركة ،س ــيؤثر ذل ــك بش ــكل س ــلبي
وجوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة وبالتال ــي عل ــى نتائ ــج عملياته ــا وأدائه ــا المال ــي وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.
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 2.2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
 .2.2.1المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي المملكــة بشــكل عــام

وتشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك .ويعتمــد اقتصــاد
المملك ــة الكل ــي والجزئ ــي بش ــكل أساس ــي عل ــى النف ــط والصناع ــات النفطي ــة والت ــي ال ت ــزال تس ــيطر عل ــى حص ــة كبي ــرة م ــن النات ــج

المحل ــي اإلجمال ــي ،وعلي ــه ف ــإن أي تقلب ــات غي ــر مواتي ــة تح ــدث ف ــي أس ــعار النف ــط س ــيكون له ــا أثره ــا المباش ــر والجوه ــري عل ــى
خطــط ونمــو اقتصــاد المملكــة بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي ،والــذي مــن شــأنها التأثيــر ســلباً علــى أداء الشــركة

المال ــي ،نظ ــراً لعمله ــا ضم ــن منظوم ــة اقتص ــاد المملك ــة وتأثره ــا بمع ــدالت اإلنف ــاق الحكوم ــي .وعل ــى س ــبيل المث ــال ،ق ــد تخف ــض
الحكومــة حجــم التكاليــف والمصروفــات بمــا يتعلــق بتوفيــر خدمــات تقنيــة المعلومــات ،والتــي قــد تــؤدي إلــى التــدرج العكســي أو
إلغــاء العقــود الحاليــة والمســتقبلية ،إذ يمثــل عمــاء الشــركة مــن الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة مــا تبلــغ نســبته  % 63مــن
عائ ــدات الش ــركة كم ــا بتاري ــخ 2020/12/31م .وق ــد يؤث ــر ذل ــك بش ــكل جوه ــري عل ــى أداء الش ــركة ونتائجه ــا المالي ــة.

كم ــا يعتم ــد اس ــتمرار نم ــو اقتص ــاد المملك ــة عل ــى ع ــدة عوام ــل أخ ــرى بم ــا فيه ــا اس ــتمرار النم ــو الس ــكاني واس ــتثمارات القطاعي ــن

الحكومــي والخــاص فــي البنيــة التحتيــة ،لــذا فــإن أي تغييــر ســلبي فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد
وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 .2.2.2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة وتأثيرها على عمليات الشركة
يعتم ــد األداء المال ــي للش ــركة عل ــى الظ ــروف االقتصادي ــة والسياس ــية الس ــائدة ف ــي المملك ــة باإلضاف ــة للظ ــروف االقتصادي ــة

العالمي ــة الت ــي تؤث ــر بدوره ــا عل ــى اقتص ــاد المملك ــة .وال ي ــزال قط ــاع النف ــط يحت ــل النصي ــب األكب ــر م ــن إجمال ــي النات ــج المحل ــي
للمملك ــة .وق ــد تح ــدث تقلب ــات ف ــي أس ــعار النف ــط ،مم ــا ق ــد يؤث ــر بش ــكل س ــلبي عل ــى اقتص ــاد المملك ــة.

كم ــا تعان ــي العدي ــد م ــن دول منطق ــة الش ــرق األوس ــط م ــن ع ــدم االس ــتقرار السياس ــي أو األمن ــي ف ــي الوق ــت الحاض ــر ،وال يوج ــد
ضمان ــات ب ــأن الظ ــروف السياس ــية واألمني ــة واالقتصادي ــة ف ــي تل ــك البل ــدان أو أي بل ــدان أخ ــرى ل ــن يك ــون له ــا تأثي ــر س ــلبي عل ــى
اقتص ــاد المملك ــة أو االس ــتثمار األجنب ــي المباش ــر فيه ــا أو عل ــى أس ــواق الم ــال ف ــي المملك ــة بوج ــه ع ــام ،وق ــد تؤث ــر تل ــك العوام ــل
عل ــى أعم ــال الش ــركة ونتائ ــج عملياته ــا ووضعه ــا المال ــي وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

م ــن ش ــأن أي تغيي ــرات كب ــرى غي ــر متوقع ــة ف ــي البيئ ــة السياس ــية أو االقتصادي ــة أو القانوني ــة ف ــي المملك ــة و/أو أي ــة دول أخ ــرى

فــي الشــرق األوســط ،بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :التقلبــات العاديــة فــي األســواق والركــود االقتصــادي وارتفــاع
مع ــدالت البطال ــة والتح ــوالت التكنولوجي ــة وغيره ــا م ــن التط ــورات ،أن تؤث ــر س ــلباً وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ونتائ ــج
عملياته ــا ووضعه ــا المال ــي وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.2.3المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
قــد يــؤدي أي ضــرر مــن الكــوارث الطبيعيــة الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة والــذي قــد يصيــب مرافــق الشــركة أو يصيــب العمــال مثــل
الفيضانــات والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى ،إلــى تكبــد الشــركة تكاليــف كبيــرة وطائلــة .كمــا يؤثــر بشــدة علــى قــدرة الشــركة

عل ــى أداء ممارس ــة عملياته ــا وبالتال ــي التقلي ــل م ــن نتائجه ــا التش ــغيلية .وف ــي حال ــة ح ــدوث ك ــوارث طبيعي ــة وإضراره ــا بمراف ــق

الش ــركة ،فس ــيكون لذل ــك أث ــر س ــلبي وجوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ونتائ ــج عملياته ــا ومركزه ــا المال ــي وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.2.4المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها
تخضـــع أعمـــال الشـــركة لألنظمـــة واللوائـــح التنفيذيـــة والقواعـــد والتعليمـــات العامـــة والتعاميـــم المعمـــول بهـــا فـــي المملكـــة
العربيــة الســعودية علمــاً بــأن البيئــة النظاميــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة تتعــرض للتغييــر ،والجديــر بالذكــر أن التغييــرات التنظيميــة
الناتج ــة ع ــن العوام ــل السياس ــية واالقتصادي ــة والتقني ــة والعوام ــل البيئي ــة يمك ــن أن تؤث ــر عل ــى عملي ــات الش ــركة وأن تح ــد م ــن

ـف االلت ــزام به ــا،
المكْ لِ ـ ِ
تط ــور الش ــركة أو أعماله ــا .وإذا فرض ــت األنظم ــة أو اللوائ ــح الجدي ــدة متطلب ــات إضافي ــة م ــن الصع ــب أو ُ
وإذا اضط ــرت الش ــركة إل ــى تعدي ــل خدماته ــا أو عملياته ــا لاللت ــزام به ــذه األنظم ــة ،فس ــينتج ع ــن ذل ــك زي ــادة ف ــي تكلف ــة المنتج ــات
أو الخدم ــات وق ــد تتطل ــب التزام ــات إضافي ــة هام ــة تفرضه ــا عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر وزارة التج ــارة ووزارة الم ــوارد البش ــرية
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والهيئ ــة العام ــة لل ــزكاة والدخ ــل ووزارة الش ــؤون البلدي ــة والقروي ــة واإلس ــكان وال ــذي س ــيؤثر س ــلباً وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال
الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.2.5المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة الحوكمة
أصـدر مجلـس الهيئـة الئحـة حوكمـة الشـركات بموجـب القـرار رقـم ( )2017-16-8بتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/12/13م)
ـاء عل ــى نظ ــام الشـ ــركات الصـ ــادر بالمرس ــوم الملك ــي رقـ ــم م 3/بتاري ــخ 1437/01/28هـــ (المواف ــق 2015/11/11م) ،والمعدل ــة
بنـ ـ ً

بقـــرار مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليــة رقـــم ( )2021-07-1بتاريــخ 1442/06/01هـــ (الموافــق 2021/01/14م).

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الئحـــة حوكمـــة الشـــركات تعتبـــر استرشـــادية للشـــركات المدرجــة فـــي الســـوق الموازيــة كمـــا فـــي تاريـــخ هـــذا

المستند ،إال أنـــه فـــي حـــال تطبيقهـــا بشـــكل إلزامـــي فـــإن نجـــاح الشـــركة فـــي تطبيـــق الحوكمـــة بشـــكل صحيـــح يعتمـــد علـــى مـــدى
اسـ ــتيعاب وفهـ ــم المجل ــس ولجانـ ــه واإلدارة والعامليـ ــن فـ ــي الشـ ــركة لهـ ــذه القواعـ ــد واإلج ــراءات .وإن مخالفـ ــة هـ ــذه القواعـ ــد
واإلجراءات أو الفشـــل فـــي تطبيقهـــا يعـــرض الشـــركة للمخالفـــات الجزائيـــة مـــن قبـــل هيئـــة الســـوق المالية ،والتـي ســـيكون لهـا تأثيـر
ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ومركزهـــا المالــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســتقبلية.

 .2.2.6المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية
تعمــل الشــركة فــي بيئــة تنافســية وتواجــه منافســة قويــة وال يوجــد ضمــان باســتمرار قــدرة الشــركة علــى المنافســة بشــكل فعــال

مـــع الشـــركات األخـــرى فـــي الســـوق .وتتميـــز تلـــك المنافســـة بأنهـــا ســـريعة التغيـــر مـــن الناحيـــة التقنيـــة ومتطلبـــات المســـتخدم
ومعايي ــر القط ــاع وتطوي ــر وتحدي ــث المنتج ــات المقدم ــة إل ــى الس ــوق حديث ــاً وتحديثاته ــا ،وتتوق ــع الش ــركة أن تواج ــه منافس ــة ف ــي
المنت ــج أو الزي ــادة ف ــي األس ــعار .وق ــد ينت ــج ع ــن المنافس ــة القوي ــة ف ــي المنتج ــات واألس ــعار زي ــادة ف ــي التكالي ــف والمصروف ــات،

منــه علــى ســبيل المثــال تكاليــف اإلعالنــات والتســويق والمبيعــات المســتقبلية والبحــوث والتطويــر وخصومــات المنتجــات ورســوم

اســتبدال المنتــج ودعــم التســويق والخدمــات المســتمرة المتعلقــة بالمنتجــات ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تعمــل الشــركات المنافســة
الحالي ــة والرئيس ــية للش ــركة عل ــى إنش ــاء عالق ــات ش ــراكة فيم ــا بينه ــم أو م ــع أط ــراف أخ ــرى والت ــي م ــن ش ــأنها أن تحس ــن وتط ــور
مصادره ــم .ونتيج ـ ًـة لصفق ــات االس ــتحواذ تل ــك ،ق ــد تحت ــاج الش ــركات المنافس ــة الحالي ــة والرئيس ــية للش ــركة أن تعم ــل عل ــى تطوي ــر

التقني ــات الجدي ــدة ومتطلب ــات المس ــتخدم أو العمي ــل وتخصي ــص مص ــادر أكب ــر لبي ــع أو ع ــرض حلوله ــم ،وب ــدء أو إيق ــاف المنافس ــة

ف ــي األس ــعار ،واالس ــتفادة م ــن الف ــرص األخ ــرى المتواج ــدة بس ــرعة أكب ــر أو تطوي ــر وتوس ــيع عروضه ــم بس ــرعة وبش ــكل أوس ــع م ــن
الش ــركة .وق ــد يعم ــل المنافس ــون عل ــى مضاعف ــة منتجاته ــم وخدماته ــم المعروض ــة والت ــي م ــن ش ــأنها أن تقل ــل حص ــص الش ــركة

الحالي ــة ف ــي الس ــوق .وس ــيكون ل ــكل م ــا ذك ــر أع ــاه تأثي ــر س ــلبي كبي ــر عل ــى أعم ــال الش ــركة ومركزه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا.

 .2.2.7المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة
ف ــي ح ــال أصبح ــت الش ــركة ف ــي وض ــع مهيم ــن ف ــي الس ــوق أو ت ــم احتس ــابها كش ــركة ف ــي وض ــع مهيم ــن م ــن قب ــل الهيئ ــة العام ــة

للمنافس ــة ،فس ــتخضع عملي ــة الش ــركة للش ــروط والضواب ــط ال ــواردة ف ــي نظ ــام المنافس ــة وال ــذي يس ــعى أن يحم ــي المنافس ــة
العادل ــة ف ــي األس ــواق الس ــعودية وتش ــجيع وترس ــيخ قواع ــد الس ــوق وحري ــة األس ــعار وش ــفافيتها .وف ــي ح ــال خالف ــت الش ــركة
أحــكام نظــام المنافســة ُ
وأصــدر بحقهــا حكــم يتعلــق بتلــك المخالفــة ،فقــد تخضــع لغرامــة ال تتجــاوز عشــرة مالييــن ريــال ســعودي.

وإضاف ــة إل ــى ذل ــك ،يح ــق للهيئ ــة العام ــة للمنافس ــة طل ــب إيق ــاف أنش ــطة الش ــركة بش ــكل مؤق ــت أو دائ ــم (جزئي ــاً أو كلي ــاً ) وذل ــك

ف ــي ح ــال ك ــررت الش ــركة المخالف ــة .وع ــاوة عل ــى ذل ــك ،ق ــد تك ــون إج ــراءات إقام ــة الدع ــاوى أط ــول ومكلف ــة مادي ــاً للش ــركة،
وس ــيكون لذل ــك تأثي ــر س ــلبي وجوه ــري عل ــى إي ــرادات الش ــركة ومركزه ــا المال ــي.

 .2.2.8المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف
يعتم ــد أداء الش ــركة عل ــى قدرته ــا عل ــى الحف ــاظ عل ــى مس ــتوى ومع ــدالت أرباحه ــا ع ــن طري ــق إع ــداد وتوفي ــر أس ــعار معقول ــة لمنتجاته ــا

وخدماته ــا ،وقدرته ــا عل ــى تحمي ــل أي زي ــادة ف ــي تكالي ــف اإلنت ــاج أو الخدم ــات لعمالئه ــا م ــن خ ــال زي ــادة أس ــعار تل ــك المنتج ــات أو الخدم ــات.
وال يمك ــن للش ــركة أن تتحك ــم كلي ــاً بأس ــعار منتجاته ــا أو خدماته ــا ،نظ ــراً ألن تل ــك األس ــعار تعتم ــد عل ــى نس ــبة توافره ــا ونس ــبة
ـاء علــى ذلــك ،فــي حــال ارتفعــت تكاليــف التشــغيل أو اإلنتــاج أو الخدمــات المقدمــة ولــم تتمكــن الشــركة
الطلــب فــي الســوق .وبنـ ً

م ــن رف ــع أس ــعار منتجاته ــا وخدماته ــا لتعوي ــض تل ــك التكالي ــف ،فس ــتتأثر ربحي ــة الش ــركة بش ــكل كبي ــر وجوه ــري مم ــا س ــيؤثر جوهري ــاً
عل ــى أعم ــال الش ــركة ونتائ ــج عملياته ــا ومركزه ــا المال ــي وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.
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 .2.2.9المخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة
تعتمــد الشــركة فــي أعمالهــا التوســعية وتطويــر منتجاتهــا وخدماتهــا علــى الحصــول علــى تمويــل وتســهيالت مــن جهــات تمويليــة

خارجيــة كالبنــوك التجاريــة وجهــات أخــرى .لذلــك ،تتأثــر ترتيبــات التمويــل الخارجيــة الخاصــة بأســعار الفائــدة بصــورة كبيــرة والتــي تعــد
ـال مــن الحساســية تجــاه عــدد مــن العوامــل الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة ،ومــن ضمنهــا السياســات الحكوميــة
بدورهــا علــى قــدر عـ ٍ

والنقديــة والضريبيــة ،والظــروف االقتصاديــة والسياســية المحليــة والعالميــة .وقــد تــؤدي الزيــادة فــي أســعار الفائــدة مــن تكاليــف

التموي ــل وتكالي ــف الفائ ــدة إل ــى الح ــد ال ــذي ق ــد ي ــؤدي إل ــى انخف ــاض تدفق ــات الش ــركة النقدي ــة .وعلي ــه ق ــد يك ــون للتذبذب ــات

الس ــلبية ف ــي أس ــعار الفائ ــدة أث ــر س ــلبي وجوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ونتائ ــج عملياته ــا ومركزه ــا المال ــي وتوقعاته ــا المس ــتقبلية.

 .2.2.10المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
قام ــت المملك ــة بإص ــدار نظ ــام ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة وال ــذي دخ ــل حي ــز النف ــاذ بتاري ــخ  1يناي ــر 2018م .ويف ــرض ه ــذا النظ ــام
قيمـــة مضافـــة بنســـبة  %5علـــى عـــدد مـــن المنتجـــات والخدمـــات وذلـــك حســـبما هـــو وارد فـــي النظـــام ،وقـــد قـــررت حكومـــة

المملكـــة زيـــادة نســـبة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مـــن  %5إلـــى  %15والـــذي بـــدأ تطبيقـــه مـــن شـــهر يوليـــو 2020م .وبالتالـــي،

فإن ــه يتعي ــن عل ــى المنش ــآت ذات العالق ــة معرف ــة طبيع ــة ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة وطريق ــة تطبيقه ــا وكيفي ــة حس ــابها .كم ــا
ـاء علــى ذلــك ،يتعيــن علــى الشــركة التكيــف مــع
ســيتعين عليهــا تقديــم تقاريرهــا الخاصــة إلــى الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة .وبنـ ً
التغييــرات الناتجــة عــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة ،والتــي تشــمل تحصيلهــا وتســليمها ،وتأثيــر تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة

المضاف ــة عل ــى أعم ــال الش ــركة .وق ــد أدى تطبي ــق ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة ف ــي المملك ــة إل ــى زي ــادة أس ــعار معظ ــم البضائ ــع
والخدم ــات بم ــا ف ــي ذل ــك منتج ــات وخدم ــات الش ــركة .وال يوج ــد ف ــي الوق ــت الحال ــي أي مطالب ــات أو اعتراض ــات حالي ــة متعلق ــة
بضريب ــة القيم ــة المضاف ــة .وبحس ــب الدلي ــل اإلرشــ ــادي لألح ــكام المتعلق ــة بضريب ــة القيم ــة المضاف ــة ف ــي النش ــاط االقتص ــادي
(النس ــخة المحدث ــة ف ــي س ــبتمبر 2021م) ،يت ــم ف ــرض الغرام ــات والعقوب ــات عل ــى األش ــخاص الخاضعي ــن للضريب ــة فيم ــا يتعل ــق

بمخالف ــة أح ــكام وش ــروط نظ ــام ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة ،وف ــي ه ــذه الحال ــة يت ــم تحمي ــل الغرام ــات والعقوب ــات عل ــى الش ــركة

بصفته ــا الش ــخص الخاض ــع للضريب ــة ف ــي ح ــال ح ــدوث أي انته ــاك أو تطبي ــق خاط ــئ لنظ ــام الضريب ــة م ــن قب ــل إدارة الش ــركة .كم ــا

ق ــد ي ــؤدي ذل ــك إل ــى اإلض ــرار بس ــمعتها مم ــا س ــيزيد أيض ــاً م ــن التكالي ــف والمصاري ــف التش ــغيلية ،وه ــو م ــا يمك ــن أن يقل ــل م ــن
الوض ــع التنافس ــي للش ــركة ومس ــتوى الطل ــب عل ــى منتجاته ــا وخدماته ــا ،مم ــا س ــيكون ل ــه تأثي ــر س ــلبي عل ــى الش ــركة ووضعه ــا

المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية .علمــاً أن الشــركة قــد ســددت مبالــغ ضريبــة القيمــة المضافــة وقدرهــا ثالثمائــة
وس ــتة وأربعي ــن أل ــف وثمانمائ ــة وس ــبعة وأربعي ــن ( )346,847ري ــال ف ــي ش ــهر يولي ــو 2021م وأربعمائ ــة وثماني ــة وعش ــرين أل ــف
وخمس ــة وس ــتين ( )428,065ري ــال ف ــي ش ــهر يولي ــو 2020م.

 .2.2.11المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين
أق ــرت الحكوم ــة خ ــال ع ــام 2016م ع ــدداً م ــن الق ــرارات الت ــي ته ــدف إل ــى إج ــراء إصالح ــات ش ــاملة عل ــى س ــوق العم ــل ف ــي

المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،والت ــي م ــن ضمنه ــا إق ــرار ف ــرض رس ــوم إضافي ــة مقاب ــل كل موظ ــف غي ــر س ــعودي يعم ــل ل ــدى جه ــة
ســعودية اعتبــاراً مــن 2018/01/01م بواقــع أربعمائــة ( )400ريــال ســعودي شــهرياً عــن كل موظــف غيــر ســعودي لعــام 2018م،

تزيـــد إلـــى ســـتمائة ( )600ريـــال ســـعودي شـــهرياً لعـــام 2019م ثـــم إلـــى ثمانمائـــة ( )800ريـــال ســـعودي شـــهرياً لعـــام 2020م.

وس ــيؤدي ذل ــك إل ــى زي ــادة ف ــي تكالي ــف الش ــركة بش ــكل ع ــام ،األم ــر ال ــذي س ــيؤثر بش ــكل س ــلبي عل ــى أعماله ــا وأدائه ــا المال ــي
ونتائ ــج عملياته ــا.

باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك فق ــد فرض ــت الحكوم ــة رس ــوم مقاب ــل مال ــي عل ــى تابع ــي ومرافق ــي الموظفي ــن غي ــر الس ــعوديين اعتب ــاراً م ــن
2017/07/01م ،بواق ــع مائ ــة ( )100ري ــال س ــعودي ش ــهرياً ع ــن كل تاب ــع ف ــي ع ــام 2017م ،وترتف ــع س ــنوياً لتص ــل إل ــى أربعمائ ــة
( )400ري ــال س ــعودي ش ــهرياً ل ــكل تاب ــع ف ــي ع ــام 2020م ،وعلي ــه ف ــإن رس ــوم المقاب ــل المال ــي الت ــي س ــيتحملها الموظ ــف غي ــر

الس ــعودي ع ــن عائلت ــه س ــتؤدي إل ــى زي ــادة تكلف ــة المعيش ــة علي ــه ،األم ــر ال ــذي م ــن ش ــأنه أن ي ــؤدي إل ــى توجه ــه للعم ــل ف ــي
دول أخ ــرى تك ــون تكلف ــة المعيش ــة فيه ــا أق ــل ،وإذا م ــا ح ــدث مث ــل ه ــذا األم ــر فس ــتواجه الش ــركة صعوب ــة ف ــي المحافظ ــة عل ــى

موظفيه ــا غي ــر الس ــعوديين ،األم ــر ال ــذي ق ــد يضطره ــا إل ــى تحم ــل تل ــك التكالي ــف ع ــن الموظفي ــن غي ــر الس ــعوديين أو ج ــزء منه ــا
بش ــكل مباش ــر ،أو بطريق ــة غي ــر مباش ــرة ع ــن طري ــق رف ــع األج ــور الخاص ــة بموظفيه ــا غي ــر الس ــعوديين ،األم ــر ال ــذي س ــيؤدي إل ــى
زي ــادة ف ــي تكالي ــف الش ــركة مم ــا س ــيؤثر بش ــكل س ــلبي عل ــى نتائ ــج عملياته ــا.
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 .2.2.12المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
أصـدرت الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل التعميـم رقـم ( )1438/16/6768بتاريـخ 1438/03/05هـ (الموافق 2016/12/05م) والـذي

يلـــزم الشـــركات الســـعودية المدرجــة فـــي الســـوق الماليــة بحســـاب الدخـــل والـــزكاة علـــى أســـاس جنســـية المســاهمين والملكيــة
الفعليـــة بيـــن المواطنين الســـعوديين والخليجييـــن وغيرهـــم علـــى النحـو الـوارد فـــي “نظـام تداوالتي” فـي نهايـة العـام .وقبـل إصـدار

هـــذا التعميـــم ،كانـــت الشـــركات المدرجــة فـــي الســـوق الماليــة خاضعـــة بوجـــه عـــام لدفـــع الـــزكاة أو الضريبـــة علـــى أســـاس ملكيـــة
مؤسســـيها وفقــاً لنظامهـــا األساســي ،ولـــم يتـــم األخــذ باالعتبــار أثـــر األســهم المدرجــة فـــي تحديـــد وعـــاء الـــزكاة .وكان مـــن المقــرر
تطبيـــق هـــذا التعميـــم فـــي الســـنة المنتهيــة فـــي  31ديســمبر 2016م والســـنوات الالحقــة لذلـــك .ولكـــن أصـــدرت الهيئـــة العامـــة
للـــزكاة والدخـــل خطابهـــا رقـــم ( )1438/16/12097بتاريـــخ 1438/04/19هـ (الموافق 2017/01/17م) الـــذي يقتضي تأجيـــل تنفيـــذ

التعميـــم للســـنة المالية المنتهية فـــي  31ديســـمبر 2017م والســـنوات التـــي تليهـــا .وإلـــى أن تصـــدر الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل

توجيهاتهـــا فيمـــا يتعلـــق بآليـــات وإجـــراءات تنفيـــذ هـــذا التعميـــم ،فـــإن تنفيـــذ هـــذا التعميـــم بمـــا فـــي ذلـــك المتطلبات النهائيـــة التـي

يجـــب الوفـــاء بهـــا ال يـــزال قيـــد النظـــر ،وكذلـــك القواعـد التـي تفـرض ضريبـة الدخـل علـــى جميـع المقيمين غيـر الخليجييـن المساهمين
فـــي الشـــركات الســـعودية المدرجــة والتـــي تطبـــق ضريبـــة االســتقطاع علـــى توزيعـــات األربــاح الخاصـــة بالمســاهمين غيـــر المقيميـــن
بغـــض النظـــر عـــن جنســـياتهم .ولـــم تقـــم الشـــركة بتقييـــم األثر المالي لهـــذا التعميـــم واتخـــاذ الخطـــوات الكافيـــة لضمـــان االلتزام بـــه

حيـــث أنهـــا شـــركة مســـاهمة مقفلـــة مملوكـــة مـــن مســـاهمين ســـعوديين ،وفـــي حـــال كان األثر المالي لهـــذا التعميـــم حـــال تطبيقـــه

كبيراً أو فـــي حـــال تكبـــدت الشـــركة تكاليـــف إضافيـــة التخاذ الخطـــوات الالزمة لضمـــان االلتزام بـــه فســـيؤثر ذلـــك ســـلباً علـــى أعمالهـا
ونتائـــج عملياتهـــا ومركزهـــا المالـــي وتوقعاتهـــا المستقبلية.

 2.3المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها إدراجاً مباشراً في السوق الموازية
 .2.3.1المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم
ق ــد ال يك ــون الس ــعر الس ــوقي ألس ــهم الش ــركة مس ــتقراً بع ــد اإلدراج ،وق ــد يتأث ــر بش ــكل كبي ــر بس ــبب العدي ــد م ــن العوام ــل منه ــا
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :ظــروف ســوق األســهم ،أو قلــة الســيولة فــي الســوق الموازيــة مقارنــة بالســوق الرئيســة ،أو ضعــف

أداء الش ــركة ،أو ع ــدم الق ــدرة عل ــى تنفي ــذ خط ــط الش ــركة المس ــتقبلية ،أو دخ ــول منافس ــين ج ــدد للس ــوق ،أو التغي ــر ف ــي رؤي ــة أو
تقدي ــرات الخب ــراء والمحللي ــن لس ــوق األوراق المالي ــة ،أو أي إع ــان للش ــركة أو أي م ــن منافس ــيها فيم ــا يتعل ــق بعملي ــات اندم ــاج
واس ــتحواذ أو تحالف ــات اس ــتراتيجية.

 .2.3.2المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
إن النتائـ ــج المس ــتقبلية وبيانـ ــات األداء للشـ ــركة ال يمكـ ــن توقعهـ ــا فعلي ــاً وقـ ــد تختلـ ــف عـ ــن الموج ــودة فـ ــي هـ ــذا المس ــتند .إذ أن
إنجازات وقـــدرة الشـــركة علـــى التطـــور هـــي مـــن تحـــدد النتائـــج الفعليـــة والتـــي ال يمكـــن توقعهـــا أو تحديدهـــا .إن عـدم دقـــة البيانـات
والنتائـــج تعتبـــر إحـــدى المخاطر التـــي يجـــب علـــى المســـاهم التعـــرف عليهـــا حتـــى ال تؤثـــر علـــى قـــراره االستثماري.
 .2.3.3المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة
فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة فــي المســتقبل ،فمــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى التأثيــر ســلباً علــى ســعر الســهم
فــي الســوق أو تدنــي نســبة ملكيــة المســاهمين فــي الشــركة فــي حــال عــدم اســتثمارهم فــي األســهم الجديــدة فــي ذلــك الحيــن.

 .2.3.4المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح على حاملي األسهم
يعتم ــد التوزي ــع المس ــتقبلي لألرب ــاح عل ــى ع ــدة عوام ــل تش ــمل عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر :األرب ــاح المس ــتقبلية والوض ــع المال ــي

ومتطلبـــات رأس المـــال واحتياطيـــات الشـــركة القابلـــة للتوزيـــع واألوضـــاع االقتصاديـــة العامـــة وتحليـــل الفـــرص واالحتياجـــات

االســتثمارية وغيرهــا مــن العوامــل ذات الصلــة والتــي قــد يعتبرهــا مجلــس اإلدارة مهمــة بيــن الحيــن واآلخــر ،والتــي علــى أساســها
ســوف يقــرر مجلــس اإلدارة فيمــا إذا كان ســيرفع أي توصيــة للجمعيــة العامــة للمســاهمين بتوزيــع أربــاح فــي المســتقبل أم ال .وال
تقــدم الشــركة أي ضمــان علــى اإلطــاق بــأن مجلــس اإلدارة ســيوصي بتوزيــع أربــاح أو أنــه ســتتم الموافقــة مــن قبــل المســاهمين

فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أي أربــاح ،كمــا ال تقــدم أي ضمــان بشــأن مقــدار المبالــغ التــي

س ــيتم دفعه ــا كتوزيع ــات أرب ــاح ف ــي أي ع ــام مح ــدد .يخض ــع توزي ــع األرب ــاح لقي ــود وش ــروط معين ــة ين ــص عليه ــا النظ ــام األساس ــي
للش ــركة (لمزي ــد م ــن المعلوم ــات ،الرج ــاء االط ــاع عل ــى القس ــم رق ــم “ -5-سياس ــة توزي ــع األرب ــاح” م ــن ه ــذا المس ــتند).
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 .2.3.5المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج
بعــد إتمــام عمليــة اإلدراج ســيتمكن المســاهمون الحاليــون معــاً أو مــع مســاهمين آخريــن مــن الســيطرة علــى القــرارات والتصرفــات
التــي تتطلــب موافقــة المســاهمين ،بمــا فــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :عمليــات االندمــاج واالســتحواذ وبيــع األصــول ،انتخــاب
أعضــاء مجلــس اإلدارة والموافقــة والمصادقــة علــى عقــود وأنشــطة الشــركة المهمــة ،والتعديــات التــي قــد تطــرأ علــى رأس مــال
الش ــركة وم ــواد نظامه ــا األساس ــي ،وإص ــدار أو ع ــدم إص ــدار أس ــهم إضافي ــة ،أو توزي ــع األرب ــاح أو أي تغيي ــر ف ــي الش ــركة .وف ــي ح ــال

حص ــول أي ح ــدث في ــه تع ــارض بي ــن مصال ــح المس ــاهمين الحاليي ــن م ــع مصال ــح مس ــاهمي األقلي ــة ،ف ــإن ذل ــك ق ــد يض ــع مس ــاهمي
األقليــة فــي وضــع ليــس فــي صالحهــم ،وقــد يمــارس المســاهمون الحاليــون ســيطرتهم علــى الشــركة بطريقــة تؤثــر بشــكل ســلبي
علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 .2.3.6المخاطر المتعلقة بسيولة األسهم
ال يوجــد حاليــاً ولــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة ،وال توجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فاعلــة ومســتمرة

لت ــداول أس ــهم الش ــركة بع ــد اإلدراج ،وق ــد يترت ــب عل ــى اإلدراج المباش ــر وج ــود ع ــرض أو طل ــب مح ــدود مم ــا س ــيؤثر ذل ــك عل ــى

س ــعر الس ــهم ،وإذا ل ــم يتط ــور س ــوق نش ــط لت ــداول أس ــهم الش ــركة ف ــإن ذل ــك س ــيؤثر عل ــى س ــيولة وس ــعر ت ــداول أس ــهم الش ــركة
بش ــكل س ــلبي وكبي ــر ،وال ــذي س ــيؤثر س ــلباً وبش ــكل جوه ــري عل ــى أعم ــال الش ــركة ووضعه ــا المال ــي ونتائ ــج عملياته ــا وتوقعاته ــا
المس ــتقبلية.

 .2.3.7المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج
قـد يؤثـر بيـع عـدد كبيـر مـن األسهم فـي السـوق المالية بعـد اكتمـال عمليـة اإلدراج ،أو احتماليـة حـدوث عمليـة البيـع هـذه ،بصـورة
ســـلبية علـــى ســـعر األســهم فـــي الســـوق .وقـــد يـــؤدي بيـــع المســاهمين الحالييـــن أو أي منهـــم (ال ســيما المســاهمين الكبـــار الذيـــن
يملكـــون  5%أو أكثـــر مـــن أســـهم الشـــركة ويحـــق لهـــم التصـــرف بأســـهمهم بعـــد انتهـــاء فتـــرة الحظر) لعـــدد كبيـــر مـــن األسهم إلـــى

التأثيـــر ســـلباً علـــى أســـهم الشـركة ،وبالتالـي انخفـاض ســـعرها فـي السـوق.

 .2.3.8المخاط ــر المتعلق ــة بع ــدم تمك ــن الش ــركة م ــن اس ــتيفاء متطلب ــات االنتق ــال للس ــوق الرئيس ــية الحالي ــة أو أي
متطلب ــات تنظيمي ــة مس ــتقبلية

قـــد ترغـــب الشـــركة فـــي المســتقبل باالنتقــال إلـــى الســـوق الرئيســة ،وعليـــه ،يجـــب عليهـــا اســـتيفاء جميـــع المتطلبــات النظاميـــة
ـاء عل ــى قواع ــد اإلدراج ،والمتعلق ــة بانتقـ ــال
الصـ ــادرة عـ ــن هيئـ ــة السـ ــوق المالي ــة وعـ ــن السـ ــوق المالي ــة الس ــعودي (ت ــداول) بن ـ ً
الشـــركات المدرجة فـــي الســـوق الموازية إلـــى الســـوق الرئيســة ،وبالتالـــي فإنـــه فـــي حـــال عـــدم تمكـــن الشـــركة مـــن اســـتيفاء تلـــك
المتطلبات أو أي متطلبـــات نظاميـــة إضافيـــة مســـتقبلية قـــد تفرضهـــا الجهـــات الرقابيـــة علـــى الشـــركة أو الســـوق ،فـــإن الشـــركة لـــن

تتمكـــن مـــن االنتقال إلـــى الســـوق الرئيسة .وبمـــا أن الســـوق الموازية حتـــى تاريـــخ مسـتند التسـجيل هـي سـوق يقتصـر فيهـا التـداول

علـــى المستثمرين المؤهلين فقـــط ،فـــإن حجـــم التـــداول اليومـــي والســـيولة ســـيكون أقـــل منـــه فـي الســـوق الرئيسة وبالتالـي التأثير
سلباً علـــى ســـيولة أســـهم الشـــركة وقيمتهـــا الســـوقية.

 .2.3.9المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم المخصصة للبيع
يختلــف اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة عــن اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي مــن حيــث عــدم وجــود

تحدي ــد مس ــبق لألس ــهم المخصص ــة للبي ــع ،حي ــث أن جمي ــع المس ــاهمين الحاليي ــن ف ــي الش ــركة يح ــق له ــم بع ــد اإلدراج المباش ــر
ع ــرض األس ــهم الت ــي يملكونه ــا للبي ــع (باس ــتثناء المس ــاهمين الكب ــار الذي ــن يملك ــون  5%أو أكث ــر م ــن أس ــهم الش ــركة والذي ــن يح ــق

لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر) .وقــد يترتــب علــى عــدم وجــود عــدد محــدد مــن األســهم مخصصــة للبيــع وجــود

عــرض أو طلــب محــدود ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم ،وإذا لــم يكــن هنــاك ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فقــد تتأثــر
س ــيولة وس ــعر ت ــداول أس ــهم الش ــركة بش ــكل س ــلبي وكبي ــر.

 .2.3.10المخاط ــر المتعلق ــة بع ــدم وج ــود عالق ــة قوي ــة أو ع ــدم وج ــود عالق ــة عل ــى اإلط ــاق بي ــن األس ــعار التاريخي ــة

لصفق ــات البي ــع والش ــراء الت ــي تم ــت عل ــى أس ــهم الش ــركة ف ــي الس ــابق وبي ــن س ــعر االفتت ــاح ف ــي أول ي ــوم ت ــداول

ألس ــهم الش ــركة ف ــي الس ــوق الموازي ــة

لـــم يســـبق وجـــود ســـوق مالـــي لتـــداول أســـهم الشـــركة ،كمـــا أنـــه ال توجـــد عالقـــة علـــى اإلطـــاق بيـــن األسعار التاريخيـــة لصفقـــات
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البيـــع والشـــراء التـــي تمـــت علـــى أســـهم الشـــركة فـي السـابق وبيـن سـعر االفتتاح فـي أول يـوم تـداول ألسـهم الشـركة فـي السـوق
الموازيــة ،وال يوجـــد أي تأكيـــدات بشـــأن وجـــود ســـوق فعالـــة ومســـتمرة لتـــداول أســـهم الشـــركة بعـــد إدراج أســـهم الشـــركة ،وقـــد
يترتـــب علـــى اإلدراج المباشر وجـــود عـــرض أو طلـــب محـــدود ممـــا ســـيؤثر ذلـــك علـــى ســـعر الســـهم ،وإذا لـــم يكـن هنـــاك سـوق نشـط

لتـــداول أســـهم الشـــركة فقـــد تتأثـــر ســـيولة وســـعر تـــداول أســـهم الشـركة بشـكل ســـلبي وكبيـر.

 .2.3.11المخاطــر المتعلقــة بحــدوث تقلبــات فــي ســعر ســهم الشــركة مقارنــة مــع أســعار أســهم الشــركات المطروحــة

طرحــاً أوليــاً لعــدم وجــود ســعر محــدد للطــرح

يختلـــف اإلدراج المباشر ألســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازية بشـــكل كبيـــر مقارنـــة مـــع اإلدراج مـــن خـالل الطـــرح العـام األولي مـن

حيـــث عـــدم وجـــود ســـعر محـــدد للطـــرح ،حيـــث أنـه ال يوجـد سـعر محـدد عنـد اإلدراج وتكـون آليـة تحديـد السـعر االسترشادي موضحـة
فـ ــي هـ ــذا المس ــتند (لمزيـ ــد مـ ــن المعلوم ــات ،الرج ــاء االط ــاع عل ــى الفق ــرة الفرعي ــة رق ــم “ -9.2-س ــعر السـ ــهم االسترش ــادي عنـ ــد
اإلدراج والقيمـــة االســمية لـــكل ســـهم” مــن القســم رقــم “ -9-المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام اإلدراج المباشــر وشــروطه”

ـاء علـــى العـــرض والطلـب علـى السـهم وال يكـــون السـعر محدداً مسـبقاً  .األمر
فـــي هـــذا المستند) ،ويتـــم تحديـــد الســـعر االفتتاحي بنــ ً

الـذي قـد يـؤدي إلـى حـدوث تقلبـات كبيـرة فـي سـعر سـهم الشـركة ال سـيما أن نسـبة التذبـذب اليوميـة المسموح بهـا فـي السـوق
الموازيــة هـــي ( 30%ارتفاعــاً وهبوطــاً ) ،وعليـــه فإنـــه ليـــس هنـــاك مـــا يضمـــن أن المســـاهم ســـوف يتمكـــن مـــن بيـــع أســـهمه بســـعر
يســـاوي ســـعر الشـــراء أو يزيـد عنـــه فـي المستقبل.

 .2.3.12المخاطر المتعلقة باختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي
يختلـــف اإلدراج المباشر ألســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازية بشـــكل كبيـــر مقارنـــة مـــع اإلدراج مـن خالل الطـــرح العـام األولي ،مـن

حيـــث عـــدم وجـــود طـــرح لعـــدد معيـــن مـــن أســـهم الشـــركة للبيـــع قبـــل اإلدراج وعـــدم وجـــود متعهـــد للتغطيـــة ،وعـــدم وجـــود عمليـة
بنـــاء ســـجل األوامر لتحديـــد ســـعر الســـهم ،وعـــدم وجـــود آليـــة اســـتقرار ســـعري ،حيث أن المساهمين الحاليين في الشركة (باستثناء
المســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون  5%أو أكثــر مــن أســهم الشــركة والذيــن يحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر)

والمس ــتثمرين المؤهلي ــن س ــيتمكنون م ــن بي ــع وش ــراء أس ــهم الش ــركة بع ــد إدراجه ــا ف ــي الس ــوق الموازي ــة ،وال يوج ــد أي تأكي ــدات
بشــأن وجــود طلــب علــى أســهم الشــركة بعــد إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة ،كمــا ال يوجــد ضمــان ببيــع األســهم عنــد ســعر محــدد

عن ــد اإلدراج ،وال يوج ــد ضم ــان باس ــتقرار الس ــعر عن ــد اإلدراج ف ــي الس ــوق ،وعلي ــه ،فق ــد ال يتمك ــن أي مس ــاهم م ــن بي ــع كل أو ج ــزء
م ــن أس ــهمه ف ــي ح ــال رغبت ــه بالبي ــع ،وق ــد تتأث ــر س ــيولة وس ــعر ت ــداول أس ــهم الش ــركة بش ــكل س ــلبي وكبي ــر بع ــد اإلدراج.

 .2.3.13المخاطر المتعلقة برغبة الشركة في االستمرار بالسوق الموازية
بعـــد اإلدراج فـــي الســـوق الموازيــة ،وبعـــد مضـــي الفتـــرة النظاميـــة بموجـــب القواعـــد ذات الصلـــة قـــد تكـــون الشـــركة مســـتوفية
للشـــروط الخاصـــة باالنتقــال إلـــى الســـوق الرئيســة ،ولكنهـــا ترغـــب فـــي االســتمرار كشـــركة مدرجـــة فـــي الســـوق الموازيــة وعـــدم

االنتق ــال للسـ ــوق الرئيس ــة .وبمـ ــا أن السـ ــوق الموازي ــة حتـ ــى تاريـ ــخ مسـ ــتند التسـ ــجيل هـ ــي سـ ــوق يقتص ــر فيه ــا الت ــداول عل ــى
المس ــتثمرين المؤهلي ــن فق ــط ،ف ــإن حج ــم الت ــداول اليوم ــي والسـ ــيولة سـ ــيكون أق ــل من ــه ف ــي السـ ــوق الرئيس ــة وبالتال ــي التأثي ــر
ســـلباً علــى ســـيولة ســـهم الشـــركة وقيمتـــه الســـوقية.
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 .3خلفية عن الـشــركـــة وطبيعة أعمالها
 .3.1نبذة عن الشركة
“المص ــدر” أو “ع ــزم الس ــعودية”) ه ــي
ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات (يش ــار إليه ــا فيم ــا بع ــد بـــ “الش ــركة” أو ُ

شـــركة مســـاهمة مقفلـــة تـــم قيدهـــا بســـجل الشـــركات المســـاهمة بموجـــب شـــهادة الســـجل التجـــاري رقـــم ( )1010918075بتاريـــخ
1439/03/11هـــ (المواف ــق 2017/11/29م) الص ــادر م ــن مكت ــب الس ــجل التج ــاري بمدين ــة الري ــاض .يق ــع عن ــوان المق ــر الرئيس ــي للش ــركة

فـــي مدينـــة الريـــاض (مكتـــب رقـــم  – 601مبنـــى رقـــم  – 2163طريـــق العروبـــة – المعـــذر الشـــمالي – ص.ب – 2645 .الرمـــز البريـــدي
 .)11461حيــث تأسســت الشــركة مــن قبــل الشــريكين؛ شــركة عــزم الســعودية القابضــة والســيد علــي محمــد رشــيد البــاع باســم “شــركة

ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات” به ــدف خل ــق تجرب ــة جدي ــدة تجم ــع أفض ــل العق ــول ف ــي مج ــال تقني ــة المعلوم ــات

لتنفي ــذ مش ــاريع نوعي ــة ومس ــتدامة طويل ــة األم ــد تجع ــل م ــن الحل ــول الرقمي ــة ممك ــن أساس ــي لرف ــع ج ــودة حي ــاة الن ــاس والرق ــي بيه ــا.

 .3.2تاريخ الشركة والتعديالت التي طرأت على رأس المال
•تأسس ــت ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات كش ــركة ذات مس ــؤولية مح ــدودة بي ــن الش ــريكين ش ــركة ع ــزم
الس ــعودية القابض ــة والس ــيد عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع باس ــم “ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات” ،وق ــد بل ــغ
مقســم إلــى خمســين ألــف ( )50,000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة
رأس مــال الشــركة عنــد التأســيس خمســين ألــف ( )50,000ريــال
ّ
وقيم ــة كل حص ــة ( )1ري ــال واح ــد ،وت ــم توزيعه ــا عل ــى الش ــريكين بحي ــث بل ــغ ع ــدد حص ــص الش ــريك األول ش ــركة ع ــزم الس ــعودية

القابضـــة ســـبعاً وأربعيـــن ألـــف وخمســـمائة ( )47,500حصـــة (أي مـــا نســـبته  95%مـــن الحصـــص) بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا ســـبعة
وأربع ــون أل ــف وخمس ــمائة ( )47,500ري ــال ،كم ــا بل ــغ ع ــدد حص ــص الش ــريك الثان ــي؛ عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع ألفي ــن وخمس ــمائة
(( )2,500أي م ــا نس ــبته  5%م ــن الحص ــص) حص ــة بقيم ــة إجمالي ــة قدره ــا ألف ــان وخمس ــمائة ( )2,500ري ــال.

•بتاريــخ 1440/03/13هـــ (الموافــق 2018/11/21م) ،قــرر الش ــريكين تعديــل عق ــد التأس ــيس بزي ــادة رأس م ــال الش ــركة م ــن خمســين
ألــف ( )50,000ريــال إلــى خمســمائة ألــف ( )500,000ريــال وقــد تمــت الزيــادة عــن طريــق رســملة جــزء مــن األربــاح المبقــاة وتــم زيــادة

قيم ــة الحص ــة م ــن ( )1ري ــال واح ــد لتصب ــح عش ــرة ( )10ري ــاالت للحص ــة الواح ــدة .وبموج ــب عق ــد التعدي ــل ه ــذا ،فق ــد ُح ــدد رأس م ــال

مقس ــم إل ــى خمس ــين أل ــف ( )50,000حص ــة نقدي ــة متس ــاوية القيم ــة وقيم ــة كل حص ــة
الش ــركة بخمس ــمائة أل ــف ( )500,000ري ــال
ّ
عشــرة ( )10ريــاالت ،وتــم توزيعهــا علــى الشــريكين بحيــث بلــغ إجمالــي قيمــة حصــص الشــريك األول شــركة عــزم الســعودية القابضــة

خمس ــة وعش ــرين أل ــف ( )25,000ري ــال والش ــريك الثان ــي عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع أربعمائ ــة وخمس ــة وس ــبعين أل ــف ()475,000
ري ــال .ت ــم تدقي ــق ه ــذا الق ــرار ل ــدى وزارة التج ــارة برق ــم طل ــب ( )107899بتاري ــخ 1440/03/12هـــ (المواف ــق 2018/11/20م) وت ــم

إثبات ــه ل ــدى كات ــب الع ــدل بالرق ــم (.)40455084

•بتاري ــخ 1440/04/20هـــ (المواف ــق 2018/12/27م) ،تن ــازل الش ــريك عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع ع ــن بع ــض حصص ــه ف ــي رأس م ــال
الش ــركة وقدره ــا خمس ــة وأربع ــون أل ــف ( )45,000حص ــة بقيم ــة إجمالي ــة قدره ــا أربعمائ ــة وخمس ــون أل ــف ( )450,000ري ــال إل ــى

الش ــريك اآلخ ــر ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة ،ليصب ــح رأس الم ــال موزع ــاً عل ــى الش ــكل اآلت ــي :الش ــريك األول عل ــي محم ــد الب ــاع
يمل ــك ع ــدد ألفي ــن وخمس ــمائة ( )2,500حص ــة (أي م ــا نس ــبته  5%م ــن الحص ــص) بقيم ــة إجمالي ــة قدره ــا خمس ــة وعش ــرون أل ــف
( )25,000ريــال والشــريك الثانــي شــركة عــزم الســعودية القابضــة تملــك عــدد ســبعة وأربعيــن ألــف وخمســمائة ( )47,500حصــة (أي

م ــا نس ــبته  95%م ــن الحص ــص) بقيم ــة إجمالي ــة قدره ــا أربعمائ ــة وخمس ــة وس ــبعون أل ــف ( )475,000ري ــال س ــعودي.

•بتاري ــخ 1441/02/11هـــ (المواف ــق 2019/10/10م) ،ق ــرر الش ــريكان تعدي ــل عق ــد تأس ــيس الش ــركة دون أن يط ــرأ أي تعدي ــل عل ــى
توزي ــع الحص ــص فيم ــا بينهم ــا.

•بتاريــخ 1442/08/16هـــ (الموافــق 2021/03/29م) ،تــم زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســمائة ألــف ( )500,000ريــال إلــى ثالثيــن مليــون
مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة وقيمــة كل حصــة عشــرة ( )10ريــاالت .وقــد
( )30,000,000ريــال
ّ

تــوزّ ع رأس المــال بيــن الشــريكين ،بحيــث أصبــح عــدد حصــص الشــريك األول شــركة عــزم الســعودية القابضــة مليونيــن وتســعمائة وســبعة
وتس ــعين أل ــف وخمس ــمائة ( )2,997,500حص ــة (أي م ــا نس ــبته تقريب ــاً  99.91%م ــن الحص ــص) بقيم ــة إجمالي ــة قدره ــا تس ــعة وعش ــرون

ملي ــون وتس ــعمائة وخمس ــة وس ــبعون أل ــف ( )29,975,000ري ــال كم ــا بل ــغ ع ــدد حص ــص الش ــريك الثان ــي عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع ألفي ــن

وخمســمائة ( )2,500حصــة (أي مــا نســبته تقريبــاً  0.09%مــن الحصــص) وقيمتهــا اإلجماليــة خمســة وعشــرون ألــف ( )25,000ريــال.
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•بتاري ــخ 1442/10/22هـــ (المواف ــق 2021/06/03م) ،قـ ــرر الشـ ــركاء باإلجم ــاع الموافق ــة علـ ــى تحـ ــول الشـ ــركة مـ ــن شـ ــركة ذات
مســـؤولية محـــدودة إلـــى شـــركة مســـاهمة مقفلـــة .وقــد أصبحــت شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مســاهمة
مقفل ــة تض ــم ع ــدد ثماني ــة وس ــبعين ( )78مس ــاهماً وق ــد تنازل ــت ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة ع ــن ع ــدد مليوني ــن وثمانمائ ــة

وخمس ــين أل ــف وخمس ــمائة ( )2,850,500س ــهم بقيم ــة ثماني ــة وعش ــرين ملي ــون وخمس ــمائة وخمس ــة آالف ( )28,505,000ري ــال
س ــعودي وجميعه ــا ت ــم تخصيصه ــا لصال ــح المس ــاهمين الج ــدد البال ــغ عدده ــم س ــتة وس ــبعين ( )76مس ــاهماً جدي ــداً ولصال ــح عل ــي

محم ــد رش ــيد الب ــاع ،وق ــد ت ــم تدقي ــق ق ــرار الش ــركاء ه ــذا ل ــدى وزارة التج ــارة برق ــم الطل ــب ( )281200واعتم ــاده ل ــدى موظ ــف
وزارة التجـــارة بالرقـــم ( )10004896بتاريـــخ 1442/11/05هـــ (الموافـــق 2021/06/15م) .وعليـــه فقـــد تغييـــر الشـــكل القانونـــي

لشــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتصبــح مســاهمة مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم (ق )11574/بتاريــخ
1442/10/22هـــ (المواف ــق 2021/06/03م) ،وت ــم االحتف ــاظ باس ــم ورق ــم وتاري ــخ الس ــجل التج ــاري ل ــدى قيده ــا بالس ــجل التج ــاري
ف ــي مدين ــة الري ــاض.

•يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مبلغــاً وقــدره ثالثــون مليــون ( )30,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ()3,000,000
س ــهم ع ــادي مدف ــوع بالكام ــل وبقيم ــة اس ــمية قدره ــا عش ــرة ( )10ري ــاالت س ــعودية للس ــهم الواح ــد (وجميعه ــا أس ــهم عادي ــة
نقدي ــة).

 .3.3رؤية الشركة
رواد تقدي ــم الحل ــول ف ــي مج ــال تقني ــة المعلوم ــات م ــن خ ــال اس ــتغالل خبراتن ــا االستش ــارية والتقني ــة لتقدي ــم قيم ــة ذات
أن نك ــون ّ

فعالي ــة وأث ــر عال ــي لعمالئن ــا.

 .3.4رسالة الشركة
نتطلـــع ألن نكـــون الشـــريك المفضـــل لعمالئنـــا فـــي تقديـــم خدمـــات تقنيـــة المعلومـــات واالستشـــارات التنفيذيـــة ،وأن نكـــون ركيـــزة
أساس ــية مس ــاهمة ف ــي تحقي ــق بالدن ــا القتص ــاد مزده ــر ،ومجتم ــع حي ــوي ووط ــن طم ــوح ،وذل ــك بالتركي ــز عل ــى مش ــاريع نوعي ــة ذات أث ــر
عال ــي ،نق ــوم بتنفيذه ــا بكف ــاءة ومرون ــة عالي ــة.

 .3.5قيم الشركة
نؤم ــن ف ــي ع ــزم الس ــعودية بأهمي ــة النوعي ــة والكيفي ــة الت ــي ن ــؤدي فيه ــا أعمالن ــا وم ــدى جودته ــا .لذل ــك قام ــت ع ــزم بخل ــق بيئ ــة عم ــل
منتج ــة ومب ــادرة ،تك ــون القي ــم التالي ــة البوصل ــة الت ــي توج ــه جمي ــع طاق ــات العاملي ــن فيه ــا لتحقي ــق أه ــداف الش ــركة:
•هويتنا صادقة :توحدنا وترفع سقف أخالقياتنا وسلوكياتنا.
•شملنا واحد :يجمعنا واختالفنا يلهمنا ويطلق امكانياتنا.
•فريقنا مميز :يزرعون روح التحدي حتى نحقق األفضل.
•عملنا ريادة :تشعل المرونة واالبتكار والسعي وراء األثر.
•عزمنا إنجاز :يوقد فينا الشغف واإلصرار لتحقيق النتائج.

 .3.6استراتيجية الشركة
وضعت الشركة الخطط االستراتيجية بما يتواءم مع الرؤية المستقبلية وذلك من خالل:

 3.6.1اســتهداف مشــاريع مســتدامة وطويلــة األمــد ذات أثــر نوعــي مــن خــال الشــراكة مــع القطاعيــن العــام والخــاص

فــي بنــاء وتشــغيل المشــاريع ومشــاركة األربــاح.

تس ــعى ش ــركة ع ــزم لتس ــخير خبراته ــا لتنفي ــذ مش ــاريع نوعي ــة ومس ــتدامة طويل ــة األم ــد ،وتؤم ــن بأهمي ــة الش ــراكة بي ــن القطاعي ــن

الع ــام والخ ــاص وم ــا لذل ــك م ــن أث ــر عل ــى االقتص ــاد والمجتم ــع ،لذل ــك تس ــعى الش ــركة عل ــى اس ــتهداف ع ــدد مح ــدد م ــن عمالئه ــا
للعم ــل عل ــى مش ــاريع نوعي ــة ف ــي ه ــذا المج ــال،
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كمــا قــد وافــق مجلــس الــوزراء مؤخــراً علــى أســلوب مشــاركة القطــاع الخــاص للقطــاع الحكومــي فــي الدخــل كأحــد أســاليب التعاقــد

لتأمي ــن الخدم ــات والس ــلع للجه ــات الحكومي ــة بم ــا يمكّ ــن االبت ــكار التقن ــي ف ــي القط ــاع الحكوم ــي ويس ــاهم ف ــي تطوي ــر البني ــة
التحتي ــة الرقمي ــة (*) ،وتع ــد ه ــذه الموافق ــة محف ــزاً الس ــتخدام منهجي ــات إدارة األعم ــال الت ــي تزي ــد الفاعلي ــة ف ــي التنفي ــذ وتحف ــز
عل ــى الش ــراكة بي ــن القطاعي ــن.

وتعتقد الشركة أنها تمتلك العوامل األساسية للنجاح في تنفيذ المشاريع المستدامة بالشراكة مع القطاع العام ومن أهمها:
•الخبرة السابقة لتقديم االستشارات للمشاريع التي تتبع هذه المنهجية.
•مب ــدأ “العمي ــل أوال” :حي ــث ته ــدف عملي ــات الش ــراكة م ــع القط ــاع الع ــام إل ــى زي ــادة الكف ــاءة ورف ــع الج ــودة وتقدي ــم الخدم ــات
الت ــي توف ــر التكالي ــف عل ــى العم ــاء ،وتس ــعى الش ــركة جاه ــدة لتقدي ــم أعل ــى المس ــتويات ف ــي األداء لضم ــان نج ــاح المش ــاريع
للعمي ــل وتج ــاوز توقعات ــه.

•توفي ــر الخب ــرات التقني ــة واإلداري ــة لبن ــاء المنص ــات الحكومي ــة وربطه ــا م ــع أنظم ــة الدف ــع والتوثي ــق واألنظم ــة األخ ــرى ،وه ــو
عام ــل أساس ــي ف ــي نج ــاح مش ــاريع المنص ــات الرقمي ــة المس ــتدامة.

•توف ــر الخب ــرات االستش ــارية ع ــن طري ــق منس ــوبي الش ــركة أو عالقاته ــا م ــع مكات ــب االستش ــارات العالمي ــة ،مم ــا يس ــاهم ف ــي
خل ــق الحل ــول والدراس ــات المناس ــبة قب ــل تنفي ــذ مش ــاريع الش ــراكة م ــع القط ــاع الع ــام ،وتوفي ــر جمي ــع الدراس ــات الالزم ــة للب ــدء
ف ــي األعم ــال.

 3.6.2التركي ــز عل ــى تطوي ــر األعم ــال ف ــي مج ــال تقني ــة المعلوم ــات باس ــتخدام أح ــدث التقني ــات والتركي ــز عل ــى العم ــل

م ـ�ع المنظم ـ�ات ف ـ�ي قطاع ـ�ات األعم ـ�ال والحكوم ـ�ة( ( )Business to Government B2Gوقطاع ــات األعم ــال (�Busi
.)ness to Business B2B

يتي ــح الدع ــم ال ــذي تقدم ــه رؤي ــة المملك ــة  2030فرص ــة كبي ــرة ف ــي مج ــال تقني ــة المعلوم ــات ل ــكال القطاعي ــن الحكوم ــي والخ ــاص،

وتمتلــك الشــركة عالقــات وطيــدة فــي كال القطاعيــن ويتضــح ذلــك مــن أحجــام المشــاريع التــي تــم إســنادها للشــركة .حيــث تقــدم

الش ــركة خدماته ــا التقني ــة والرب ــط م ــع األنظم ــة الحكومي ــة والمالي ــة بأح ــدث التقني ــات ،وتعتق ــد الش ــركة أن موقعه ــا الحال ــي ف ــي
الســوق وخبراتهــا فــي تقنيــات التطويــر ومنهجيتهــا فــي تنفيــذ األعمــال باإلضافــة إلــى الدعــم المتعلــق بالتوجــه الحكومــي لتطويــر
القط ــاع التقن ــي ،يمكّ نه ــا م ــن الحص ــول عل ــى حص ــة مس ــتقبلية أكب ــر ف ــي الس ــوق.

 3.6.3التخصص والتميز في بناء المنصات وتشغيلها وربطها مع الخدمات االستشارية المتكاملة مع هذه التقنيات.
أح ــد أه ــم عوام ــل بن ــاء المنص ــات النوعي ــة ه ــو القي ــام بعملي ــات تحلي ــل األعم ــال والدراس ــات االستش ــارية الالزم ــة والدقيق ــة قب ــل
الب ــدء ف ــي عملي ــات التطوي ــر البرمج ــي بش ــكل موس ــع ،وحي ــث أن الش ــركة متخصص ــة ف ــي بن ــاء ه ــذا الن ــوع م ــن المنص ــات ،فإنه ــا

ـال يمي ــز
تس ــعى جاه ــدة إل ــى االس ــتثمار بش ــكل كبي ــر ف ــي رأس الم ــال البش ــري ف ــي خدم ــات االستش ــارات اإلداري ــة مم ــا ل ــه أث ــر ع ـ ٍ
الش ــركة ف ــي تقدي ــم ه ــذه الخدم ــات وج ــودة المخرج ــات .حي ــث يعم ــل ل ــدى الش ــركة كف ــاءات مؤهل ــة ومدرب ــة ف ــي جمي ــع مراح ــل
تنفي ــذ المش ــاريع التقني ــة م ــن مستش ــارين وإداريي ــن ومحلل ــي أعم ــال ومبرمجي ــن ومطوري ــن ومس ــؤولي الدع ــم الفن ــي ،وتؤم ــن

الشــركة أن توجههــا ومنهجيتهــا فــي أدائهــا للعمــل هــو أحــد أســباب تميزهــا ،وتقــوم الشــركة بعمليــات التطويــر المســتمر وتأهيــل
العاملي ــن وف ــرق العم ــل لضم ــان المحافظ ــة عل ــى ج ــودة مخرجاته ــا والمحافظ ــة عل ــى تميزه ــا ،وتعتق ــد الش ــركة أن س ــمعتها ف ــي
ه ــذا المج ــال تؤهله ــا للتوس ــع والحص ــول عل ــى حص ــة أكب ــر ف ــي الس ــوق ،خصوص ــاً ف ــي مج ــاالت المنص ــات الحكومي ــة واألتمت ــة
ومش ــاريع التح ــول الرقم ــي المتزاي ــدة.

 3.6.4تفعيل تقنيات التطوير البرمجي منخفضة األكواد في بناء األنظمة والتطبيقات.
تعمـــل الشـــركة بشـــكل وثيـــق مـــع شـــركائها وعمالئهـــا لالســـتفادة مـــن أحـــدث التقنيـــات الناشـــئة فـــي مجـــال التطويـــر البرمجـــي
وإنشــاء المنصــات كبيــرة الحجــم بأعلــى قــدر مــن الكفــاءة مــن حيــث ســرعة اإلطــاق وتخفيــض التكاليــف ،ولذلــك تســتهدف الشــركة
االســتفادة مــن تقنيــات التطويــر البرمجــي منخفضــة األكــواد ( )low codeالتــي أثبتــت نجاحهــا فــي بنــاء وأتمتــة العديــد مــن المشــاريع

التقنيــة النوعيــة ،ويعتبــر هــذا التوجــه هــو أحــد التوجهــات العالميــة الحديثــة فــي بنــاء المنصــات وتنفيــذ المشــاريع ،وتتوقــع الشــركة

االزدي ــاد المضط ــرد ف ــي اس ــتخدامه ف ــي الس ــوق المحل ــي وذل ــك لمواكب ــة س ــرعة تط ــور الس ــوق وأنظم ــة الحكوم ــة اإللكتروني ــة.

(*) هيئة الحكومة الرقمية
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 .3.7نموذج عمل الشركة
تتبنــى شــركة عــزم نمــاذج أعمــال مرنــة تتــواءم مــع رؤيتهــا واســتراتيجيتها وقيمهــا ،ويختلــف نمــوذج العمــل المتبــع بحســب نــوع المشــروع

ونــوع المؤثــرات اإلقليميــة والمحليــة وبحســب ميزاتهــا التنافســية المتعلقــة بكافــة المشــاريع ،وذلــك مــن أجــل ضمــان تنفيــذ المشــاريع
عل ــى أكم ــل وج ــه بالش ــكل ال ــذي يتج ــاوز توقع ــات العمي ــل ،ولذل ــك تق ــوم ش ــركة ع ــزم بالتركي ــز عل ــى النق ــاط التالي ــة لتك ــون متمي ــزة ف ــي
إرضــاء العمــاء وتنفيــذ المشــاريع بفعاليــة:

 3.7.1إدارة المشاريع بفاعلية
يتمي ــز قط ــاع تقني ــة المعلوم ــات بنم ــوه الس ــريع وتش ــعب التقني ــات وتطوره ــا ،حي ــث تعم ــل إدارة المش ــاريع ( )PMOف ــي الش ــركة

علــى مواكبــة وتبنــي آخــر المنهجيــات المتاحــة لرفــع الجــودة وتحســين األداء فــي منتجاتهــا ،ومــن المنهجيــات المعمــول بهــا داخــل

الشــركة هــي إعطــاء مديــر المشــروع صالحيــات واســعة فــي إطــار عمــل المشــروع ومســاحة عمــل مرنــة لتنفيــذ تلــك المشــاريع ،مــع
وجــود نظــام لمراقبــة األداء والجــودة والتمويــل والميزانيــة وتوفيــر التقاريــر الالزمــة لتلــك المشــاريع.

باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،تق ــوم الش ــركة باس ــتقطاب أفض ــل الكف ــاءات للعم ــل ف ــي إدارة المش ــاريع وتح ــرص عل ــى تطويره ــم المس ــتمر.

تؤم ــن الش ــركة أن نم ــوذج عمله ــا ف ــي إدارة المش ــاريع ه ــو أح ــد أس ــباب نجاحه ــا الحال ــي ورض ــا عمالئه ــا وأن ــه س ــيدعمها للتوس ــع
ف ــي مش ــاريعها المقبل ــة.

 3.7.2إعادة استخدام األصول البرمجية
م ــن أه ــم مي ــزات قط ــاع االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات وباألخ ــص قط ــاع التطوي ــر البرمج ــي ،أن ــه يمك ــن إع ــادة اس ــتخدام النم ــاذج
البرمجي ــة ( )Modulesف ــي أكث ــر م ــن مش ــروع ،دون الحاج ــة إل ــى الب ــدء ف ــي التطوي ــر البرمج ــي م ــن جدي ــد .حي ــث قام ــت ع ــزم ببن ــاء

مكتب ــة نم ــاذج برمجي ــة جاه ــزة الس ــتخدامها م ــع العم ــاء بحس ــب متطلباته ــم الخاص ــة مم ــا يمكّ نه ــا م ــن س ــرعة تنفي ــذ المش ــاريع

وضم ــان ج ــودة األعم ــال ،وي ــؤدي ذل ــك إل ــى االس ــتغالل األمث ــل للم ــوارد وتقلي ــل التكالي ــف عل ــى العم ــاء .كم ــا بن ــت ع ــزم خبراته ــا
ف ــي مج ــاالت الرب ــط التقن ــي نظ ــرا الحتي ــاج غالبي ــة العم ــاء وذل ــك ع ــن طري ــق الرب ــط م ــع األنظم ــة الحكومي ــة وأنظم ــة التوثي ــق
وأنظم ــة الس ــداد اإللكترون ــي والمدفوع ــات مم ــا يمكّ نه ــا م ــن تقدي ــم خدماته ــا بموثوقي ــة عالي ــة.

 3.7.3االستخدام الفعال للموارد
تس ــعى الش ــركة بش ــكل مس ــتمر إل ــى تحس ــين الكف ــاءة والق ــدرات التش ــغيلية ع ــن طري ــق االس ــتخدام األمث ــل للم ــوارد ،وتق ــوم
بش ــكل دوري بالتأك ــد م ــن مناس ــبة أع ــداد الموظفي ــن للمش ــاريع ومراجع ــة أماك ــن التحس ــين المحتمل ــة ،مم ــا يحق ــق االس ــتغالل
األمث ــل للم ــوارد وتحس ــين هوام ــش الرب ــح.

 3.7.4منهجيات مشاركة الدخل
وافــق مجلــس الــوزراء برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين مؤخــراً علــى الســماح للجهــات الحكوميــة باســتخدام المشــاركة فــي الدخــل
لتك ــون أح ــد أس ــاليب التعاق ــد لتأمي ــن الس ــلع والخدم ــات ،وتع ــد ه ــذه الموافق ــة محف ــزاً الس ــتخدام منهجي ــات إدارة األعم ــال الت ــي

تزي ــد الفاعلي ــة ف ــي التنفي ــذ وتحف ــز عل ــى الش ــراكة بي ــن القطاعي ــن .وتعتق ــد الش ــركة أن ــه بس ــبب خبرته ــا ف ــي ه ــذا المج ــال باإلضاف ــة
إل ــى الموافق ــة الس ــامية عل ــى ه ــذا النم ــوذج س ــتمكنها م ــن أخ ــذ حص ــة س ــوقية مس ــتقبلية خصوص ــاً ف ــي القط ــاع الحكوم ــي ،حي ــث
توف ــر ه ــذه المنهجي ــة الكف ــاءة ف ــي اإلنف ــاق عل ــى المش ــاريع والتمي ــز ف ــي التنفي ــذ.

 3.7.5توفير مظلة موحدة للحلول التقنية واالستشارية
بن ــت الش ــركة خبراته ــا ف ــي مج ــاالت االستش ــارات التنفيذي ــة والتقني ــة وبن ــاء المنص ــات الرقمي ــة وتكام ــل األنظم ــة والتش ــغيل،
وتق ــوم الش ــركة بتقدي ــم خدماته ــا ف ــي مختل ــف ه ــذه المج ــاالت وتوظي ــف خبراته ــا لضم ــان نج ــاح العم ــاء ،ويش ــمل ذل ــك الب ــدء

م ــع العم ــاء بتوفي ــر الخدم ــات االستش ــارية لـ ــتأسيس أنظمته ــم اإللكتروني ــة وتوفي ــر أفض ــل الممارس ــات المعتم ــدة ف ــي الس ــوق
المحل ــي والعالم ــي ،وذل ــك ع ــن طري ــق اس ــتقطاب رأس الم ــال البش ــري م ــن أفض ــل الش ــركات العالمي ــة ،وش ــراكاتها م ــع ع ــدد م ــن
شــركات االستشــارات العالميــة .كمــا تمتلــك الشــركة المواهــب البرمجيــة القــادرة علــى بنــاء المنصــات الرقميــة بحســب المخرجــات

االستش ــارية وخارط ــة الطري ــق المتف ــق عليه ــا م ــع العم ــاء ،وكذل ــك تق ــوم بتوفي ــر خدم ــة الدع ــم الفن ــي والتش ــغيلي ،مم ــا يتي ــح

لعمالئه ــا الحص ــول عل ــى كاف ــة خدم ــات تكوي ــن وإنش ــاء المنص ــات الرقمي ــة م ــن خ ــال مظل ــة موح ــدة بكف ــاءة.
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 3.7.6اإلدارة النشطة لعالقة العمالء
تفخ ــر الش ــركة بعالقاته ــا االس ــتراتيجية م ــع العدي ــد م ــن الجه ــات الرائ ــدة ف ــي القط ــاع الحكوم ــي والخ ــاص ،وتعم ــل بش ــكل نش ــط

ومس ــتمر عل ــى تعزي ــز س ــمعتها والتأك ــد م ــن رض ــا عمالئه ــا وتغطي ــة احتياجاته ــم بش ــكل مثال ــي ،وتق ــوم الش ــركة بدع ــم عمالئه ــا
بش ــكل اس ــتباقي م ــن خ ــال توفي ــر االستش ــارات والدع ــم ال ــازم ف ــي جمي ــع مراح ــل العم ــل ،مم ــا يكس ــبها الثق ــة ويجعله ــا أح ــد
خي ــارات العم ــاء األول ــى لتنفي ــذ المش ــاريع النوعي ــة.

 3.7.7التركيز على التقنيات الناشئة ()emerging technologies
حي ــث أن قط ــاع تقني ــة المعلوم ــات يتط ــور بش ــكل س ــريع ،ف ــإن ع ــزم تح ــرص عل ــى اس ــتثمار ج ــزء م ــن موارده ــا لمواكب ــة ه ــذا التط ــور
والدخ ــول ف ــي ش ــراكات اس ــتراتيجية ف ــي مج ــاالت التقني ــات الناش ــئة .حي ــث أن دخ ــول الش ــركة المبك ــر ف ــي ه ــذا المج ــال يتي ــح له ــا
فرص ــة تكوي ــن الخب ــرات التقني ــة وتطوي ــر وتدري ــب العاملي ــن ف ــي الش ــركة عل ــى أح ــدث ه ــذه التقني ــات ،مم ــا ي ــؤدي لفعالي ــة تنفي ــذ
المش ــاريع وتطوي ــر األعم ــال بش ــكل مس ــتمر.

 .3.8نواحي القوة والمزايا التنافسية
 3.8.1قاعدة عمالء واسعة ومستقرة ومتنوعة.
بن ــت الش ــركة قاع ــدة عم ــاء واس ــعة وس ــمعة جي ــدة تولّ ــد ف ــرص أعم ــال عدي ــدة للش ــركة ،وتش ــمل قاع ــدة عمالئه ــا العدي ــد م ــن
الجه ــات الرائ ــدة ف ــي القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص مث ــل :وزارة الع ــدل ،وزارة االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات ،وزارة الم ــوارد البش ــرية

والتنميــة االجتماعيــة ،البنــك الســعودي لالســتثمار ،وزارة التجــارة ،شــركة ســمة للمعلومــات اإلتمانيــة ،شــركة نيــوم ،وزارة الشــؤون
البلدي ــة والقروي ــة واإلس ــكان ،وزارة الصح ــة ،وغيره ــم م ــن العم ــاء.

كم ــا تح ــرص الش ــركة عل ــى تعزي ــز الثق ــة بمنهجياته ــا ومخرجاته ــا ف ــي تخطي ــط وتنفي ــذ وإدارة المش ــاريع وتقدي ــم كاف ــة الدع ــم ،ولذل ــك

تــم توقيــع العديــد مــن العقــود واالتفاقيــات اإلطاريــة طويلــة األمــد مــع عــدة عمــاء .وتســعى الشــركة الختيــار عمالئهــا ومشــاريعها
بشــكل انتقائــي ،حيــث تؤمــن عــزم أن نجــاح المشــروع يعتمــد علــى مــدى توافــق فــرق العمــل واألهــداف بيــن الجهــة والشــركة.

 3.8.2أداء مالي وتنفيذي مميز منذ تأسيس الشركة.
تتميــز الشــركة بأدائهــا اإلداري والمالــي المميــز ،ويتضــح ذلــك مــن خــال زيــادة الدخــل بشــكل مســتمر ،مــع المحافظــة علــى نســب
صحيــة مــن هوامــش الربــح.

 3.8.3المرونة العالية والسرعة في التنفيذ واالعتمادية العالية في البناء والتطوير والتشغيل الرقمي.
تتبــع الشــركة منهجيــات معتمــدة فــي تطويــر البرمجيــات بشــكل مــرن ( ،)Agile Methodologyوتتميــز بمنهجيتهــا الخاصــة فــي إدارة

المش ــاريع وتقدي ــم الدع ــم االستش ــاري والتقن ــي ،وتمتل ــك الكف ــاءات والخب ــرات الالزم ــة لتحقي ــق رض ــا العم ــاء وتنفي ــذ المش ــاريع
البرمجيــة والتشــغيلية بكفــاءة عاليــة ،وتقــوم الشــركة بشــكل مســتمر باســتخدام أحــدث التقنيــات البرمجيــة المثبــت نجاحهــا عالميــاً

وتنفــذ المشــاريع بــروح الشــراكة مــع عمالئهــا ،ممــا ينتــج عنــه سالســة التنفيــذ والموثوقيــة العاليــة للمشــاريع المنفــذة.

 3.8.4إدارة المحافظة على المواهب والثقافة التنظيمية في شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات
عمليـــة إدارة المحافظـــة علـــى المواهـــب وتنميتهـــا ودعمهـــا تمثـــل دورا أساســـياً فـــي الشـــركة ،وذلـــك مـــن خـــال وجـــود خطـــة
اس ــتراتيجية الس ــتهداف واس ــتقطاب أفض ــل المواه ــب والخب ــرات وتوفي ــر ف ــرص التط ــور والتعل ــم المس ــتمرة له ــم ،كم ــا ت ــؤدي
تجرب ــة الموظ ــف والثقاف ــة التنظيمي ــة وبيئ ــة العم ــل ( )company cultureإل ــى اس ــتبقاء ذوي المواه ــب المتمي ــزة ومع ــدل بق ــاء
صح ــي م ــع ش ــركة ع ــزم لتحقي ــق مي ــزة تنافس ــية للمنظم ــة م ــن خ ــال العنص ــر البش ــري.

استقطاب أفضل المواهب في سوق العمل
تعتم ــد اس ــتراتيجية الم ــوارد البش ــرية عل ــى اس ــتقطاب أفض ــل المواه ــب م ــن خ ــال فري ــق عم ــل ومنهجي ــة واضح ــة لبن ــاء قاع ــدة
بيانــات مرجعيــة للمواهــب المســتهدفة واســتقطابهم مــن خــال االختيــار والتعييــن بنــاء علــى أعلــى المعاييــر ،وتركــز الشــركة علــى
معايي ــر الكف ــاءة ومه ــارات الق ــدرة عل ــى التعل ــم كعاملي ــن أساس ــين ف ــي االختي ــار وتصفي ــة المتقدمي ــن.
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تطوير القدرات المحلية
يعتبــر المــورد البشــري فــي عــزم الســعودية أداة التطويــر والتغييــر والميــزة التنافســية األساســية للشــركة ،لذلــك تعتمــد اســتراتيجية
المــوارد البشــرية وبشــكل أساســي علــى دعــم التطويــر والتعليــم المســتمر مــن خــال التحقــق مــن إمكانيــات ومهــارات المواهــب مــع

متطلبــات ســوق العمــل الحاليــة والمســتقبلية وذلــك مــن خــال تبنــي أفضــل الممارســات فــي إدارة التعليــم والتطويــر ،مــن خــال:

•سياســـات عمـــل مرنـــة تشـــجع التدويـــر بيـــن المســـؤوليات لزيـــادة الخبـــرات واكتســـاب المهـــارات :حيـــث يتـــم تطبيـــق أفضـــل
الممارســـات التـــي تدعـــم العمـــل المـــرن والتنـــوع فـــي الخبـــرات خـــال مســـيرة الموظـــف مـــع الشـــركة.

•توفيــر التدريــب والتوجيــه الشــخصي ( )Mentoringمــن خــال مدربيــن معتمديــن للفريــق القيــادي والمواهــب :حيــث يتــم تحديــد
أهــداف تطويريــة مهنيــة مــع المــدرب المعتمــد بشــكل فــردي ومتابعــة تقــدم وتطــور الموظــف بشــكل خــاص.

•توفير فرص التعلم للجميع من خالل وسائل التعليم المختلفة.
•دم ــج التعل ــم النظ ــري م ــع تجرب ــة الموظ ــف العملي ــة وتنوي ــع مجموع ــة األس ــاليب المس ــتخدمة لتحقي ــق أقص ــى فائ ــدة ممكن ــة
م ــن التعل ــم والتطوي ــر.

•سياسة االحتفاظ بالمواهب.
منصة عزم إلدارة التعليم
توفــر شــركة عــزم منصــة داخليــة خاصــة للتدريــب والتعليــم ( )LMSمــن خاللهــا يتــم توفيــر المحتــوى التعليمــي المتعلــق باســتخدام

أنظمـــة الشـــركة وثقافـــة الشـــركة وسياســـات وبيئـــة العمـــل ،ويتـــم تحديـــث المنصـــة بشـــكل دوري والتأكـــد مـــن حصـــول جميـــع
الموظفي ــن عل ــى التدري ــب ال ــازم لضم ــان مواكب ــة الس ــوق بأفض ــل الممارس ــات والخب ــرات

الثقافة التنظيمية:
تحقــق الثقافــة التنظيميــة لعــزم المرونــة المؤسســية وإدارة التغييــر بشــكل فعــال لالســتجابة للمتغيــرات فــي ســوق العمــل ،مــن

خــال القيــم التنظيميــة األساســية وتمكيــن المواهــب العاملــة علــى االســتجابة وبنــاء حــس المســؤولية والتمكيــن باتخــاذ القــرارات
لتلبيــة احتياجــات العمــل ولرفــع جــودة الخدمــات .وتســاهم هــذه الثقافــة فــي جــذب المواهــب واالحتفــاظ بهــا.

 .3.9الطبيعة العامة ألعمال الشركة
تم ــارس الش ــركة نش ــاطها بموج ــب الس ــجل التج ــاري رق ــم ( )1010918075بتاري ــخ 1439/03/11هـــ (المواف ــق 2017/11/29م) .وتتمث ــل

أنشــطة الشــركة وفقــاً لبيانــات الســجل التجــاري فــي (تقديــم خدمــات االستشــارات اإلداريــة العليــا ،إصــاح وصيانــة الحواســيب الشــخصية

والمحمولــة بجميــع أنواعهــا ،بيــع معــدات وأجهــزة ســلكية والســلكية) .كمــا تعــد الشــركة رائــدة فــي تقديــم خدمــات االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات وتتمثــل أنشــطة الشــركة بمزاولــة وتنفيــذ األغــراض التاليــة:
•أنشطة تقنية المعلومات وبناء وتشغيل المنصات التقنية.
•أنشطة االستشارات التنفيذية.
•أنشطة التأسيس والتشغيل.
•أنشطة التشغيل واالستشارات المتخصصة.
•أنشطة الشراكة مع القطاع العام.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة والتشريعات المطبقة بعد الحصول على جميع التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.
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 3.9.1مجاالت الشركة الرئيسة
 3.9.1.1أنشطة تقنية المعلومات وبناء وتشغيل المنصات التقنية
تقدم الشركة خدماتها في مجال تقنية المعلومات وتشمل:
•تقديم االستشارات التقنية لتصميم النظم وتحسين األداء.
•تحليل رحلة العميل وأصحاب المصلحة ومتطلبات التطوير والربط والتشغيل.
•وضع االستراتيجية الرقمية ومتطلبات التحول الرقمي.
•أتمتة العمليات.
•توفير الرخص والبرمجيات الالزمة.
•عمليات التطوير البرمجي.
•عمليات التشغيل والدعم الفني.

 3.9.1.2أنشطة االستشارات التنفيذية
تقــوم الشــركة بتوفيــر االستشــارات اإلداريــة والتنفيذيــة عاليــة المســتوى لعمالئهــا باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى التنفيــذ،
ويشــمل ذلــك:

•خدمات تحليل السوق ووضع الخطط االستشارية.
•االستشارات المتعلقة بتحسين األداء وإعادة الهيكلة.
•تحسين العمليات الداخلية واللوائح واألنظمة.
•اإلشراف على العمليات التنفيذية للخطط وإدارة المشاريع.

 3.9.1.3أنشطة التأسيس والتشغيل
لــدى الشــركة الخبــرة فــي تأســيس وتشــغيل عــدد مــن مكاتــب تحقيــق الرؤيــة والمؤسســات والمنظمــات ومكاتــب البيانــات،
وتشــمل تلــك الخدمــات:

•الخدمات التأسيسية من تحليل متطلبات الجهة ووضع الخطط واللوائح والهيكلة المناسبة لها.
•توفير فرق التدخل السريع لرفع كفاءة التنفيذ ودعم األعمال.
•توفير الدعم االستشاري للخدمات المالية والقانونية والموارد البشرية والعقود والمشتريات.
•توفير خدمات االستعانة بمصادر خارجية والتعهيد.

 3.9.1.4أنشطة التشغيل واالستشارات المتخصصة
لـــدى الشـــركة العديـــد مـــن العالقـــات والعقـــود مـــع مكاتـــب استشـــارات عالميـــة ،ممـــا يتيـــح لهـــا القـــدرة علـــى توفيـــر

مستشــارين مؤهليــن فــي مجــاالت متخصصــة بحســب حاجــة العميــل ،وكمــا أنهــا تمتلــك الكفــاءات والمواهــب المتخصصــة
وذات الخب ــرة العالي ــة ف ــي العدي ــد م ــن المج ــاالت التقني ــة واالستش ــارية.

 3.9.1.5أنشطة الشراكة مع القطاع العام
تعتب ــر الش ــركة نم ــاذج الش ــراكة م ــع القط ــاع الع ــام أح ــد نم ــاذج األعم ــال المس ــتقبلية الواع ــدة ف ــي الس ــوق المحل ــي ،حي ــث

تمل ــك الش ــركة خب ــرات ممي ــزة ف ــي مج ــاالت تأس ــيس وإدارة المنص ــات الرقمي ــة والمش ــاريع بش ــكل عال ــي الكف ــاءة.
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 3.9.2نبذة عن أبرز مشاريع الشركة
لدى الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع التي نفذتها لعمالئها المختلفين ،وفيما يلي نبذة عن بعض هذه المشاريع:

 3.9.2.1نافذ
منص ــة رقمي ــة تح ــت إش ــراف وزارة الع ــدل تمك ــن المتعاملي ــن م ــن إص ــدار وإدارة الس ــندات التنفيذي ــة ب ــكل س ــهولة وأم ــان،

وته ــدف إل ــى تقدي ــم خدم ــات إدارة الس ــندات التنفيذي ــة اإللكتروني ــة وتنظيمه ــا بكف ــاءة عالي ــة بم ــا يحم ــي حق ــوق أط ــراف
التعام ــات التجاري ــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،تســعى منصــة نافــذ إلــى تنظيــم وحمايــة التعامــات التجاريــة بيــن األفــراد والمؤسســات بمــا يتوافــق
مــع خطــة التحــول الرقمــي لرؤيــة المملكــة  2030بتفعيــل وتمكيــن الحكومــة اإللكترونيــة.

كم ــا أنه ــا تس ــعى إلدارة جمي ــع الس ــندات التنفيذي ــة وتقدي ــم خدم ــات إلكتروني ــة متكامل ــة للس ــندات التنفيذي ــة بم ــا يس ــهم
ف ــي تحقي ــق رؤي ــة المملك ــة  2030ف ــي التح ــول الرقم ــي واالرتق ــاء بج ــودة الخدم ــات اإللكتروني ــة لتيس ــير تعامالته ــم م ــع

المؤسس ــات المالي ــة والتنفي ــذ القضائ ــي إلكتروني ــاً .

الجديــر بالذكــر أنــه تــم تدشــين المنصــة بحضــور وزراء العــدل والتجــارة واإلســكان واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ومحافــظ

البنــك المركــزي عبــر االتصــال المرئــي عــام .2020
أهم مميزات منصة نافذ:

•الرب ــط م ــع محاك ــم التنفي ــذ :الرب ــط المباش ــر م ــع نظ ــام التنفي ــذ ف ــي وزارة الع ــدل مم ــا يس ــهل إج ــراءات التنفي ــذ ل ــدى
محاك ــم التنفي ــذ.

•التحقق اإللكتروني :ربط السندات التنفيذية اإللكترونية من خالل نظام النفاذ الوطني الموحد.
•الموثوقية.
•الحفظ واألرشفة :حفظ كــافة السنــدات وأرشفــتهــا إلكترونياً وإمــكـانيــة الرجوع إليها في أي وقت.
إنج ــازات منص ــة ناف ــذ :اس ــتفاد م ــن المنص ــة أكث ــر م ــن  706أل ــف مس ــتفيد ،كم ــا ت ــم إص ــدار أكث ــر م ــن  1,6ملي ــون س ــند ألم ــر
م ــن خ ــال أف ــراد وش ــركات عب ــر المنص ــة.
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 3.9.2.2صندوق النفقة
يع ــد صن ــدوق النفق ــة أح ــد المش ــروعات الت ــي نفذته ــا ش ــركة ع ــزم ب ــدءاً م ــن مرحل ــة تقدي ــم الخدم ــات االستش ــارية ودراس ــة
المش ــروع وبن ــاء مس ــتهدفات ورس ــم التص ــور الكام ــل ل ــه وحت ــى مرحل ــة تقدي ــم خدم ــات تقني ــة لبن ــاء المنص ــة اإللكتروني ــة
الخاصـــة بالصنـــدوق وإطـــاق خدماتهـــا للجمهـــور المســـتهدف بإشـــراف مباشـــر مـــن وزارة العـــدل وذلـــك بهـــدف تغطيـــة

الحاجـــات األساســـية لألســـرة التـــي امتنـــع فيهـــا المنفـــق عـــن القيـــام بنفقتهـــم خـــال فتـــرة التقاضـــي وعـــدم االســـتقرار
األس ــري ،وبع ــد انته ــاء التقاض ــي وع ــدم الت ــزام المنف ــق بدف ــع النفق ــة الواجب ــة.

كم ــا يق ــوم الصن ــدوق بتحصي ــل كل م ــا ت ــم دفع ــه م ــن المنف ــذ ض ــده حس ــب م ــا ورد ف ــي تنظي ــم صن ــدوق النفق ــة الص ــادر
بموج ــب ق ــرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )679بتاري ــخ  15ذو القع ــدة 1438هـــ.

يس ــهم الصن ــدوق ف ــي اس ــتقرار األس ــرة والمجتم ــع م ــن خ ــال ص ــرف النفق ــة لم ــن يس ــتحق وضم ــان اس ــتردادها لتعزي ــز

المســـؤولية لـــدى أفـــراد المجتمـــع و تنظيـــم العالقـــة بيـــن المنفـــق ومســـتحق النفقـــة.

كم ــا يس ــعى الصن ــدوق إل ــى أن يك ــون صندوق ــاً رائ ــداً ف ــي توفي ــر نفق ــة األس ــرة خ ــال مرحل ــة التقاض ــي لضم ــان االس ــتدامة
وتنمي ــة الم ــوارد المالي ــة.

أهم مميزات مشروع صندوق النفقة:
•الربط التقني المتقدم :حيث تتم معالجة كافة الطلبات المقدمة للصندوق عن طريق منصة إلكترونية متقدمة.
•التحق ــق اإللكترون ــي :يت ــم التأك ــد م ــن اس ــتحقاق المتق ــدم ع ــن طري ــق خدم ــة التحق ــق االلكترون ــي لتس ــريع العملي ــات
المتقدمـــة للصنـــدوق لضمـــان صـــرف المســـتحقات للمســـتفيدين دون تأخـــر.

•السرية :تتم عمليات تنفيذ المعامالت على منصة صندوق النفقة بشكل سري لضمان خصوصية كل طرف.
•الحف ــظ واألرش ــفة :حــ ــفظ كــ ــافة األوراق المتعلق ــة ب ــكل عملي ــة بحي ــث يت ــم االس ــتفادة من ــه ف ــي حال ــة االحتي ــاج له ــذه
الوثائ ــق ف ــي المس ــتقبل.
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 3.9.2.3منصة جود اإلسكان
منصـــة جـــود اإلســـكان هـــي إحـــدى منصـــات التمويـــل الجماعـــي التـــي تســـاهم فـــي ســـد الفجـــوة بيـــن المتبـــرع واألســـر

المحتاج ــة إل ــى س ــكن وه ــي إح ــدى مب ــادرات مؤسس ــة اإلس ــكان التنم ــوي األهلي ــة والت ــي ته ــدف إل ــى إش ــراك المجتم ــع

أف ــراداً ومنظم ــات ف ــي العط ــاء الخي ــري الس ــكني م ــن خ ــال منص ــة إلكتروني ــة تحق ــق الش ــفافية والدق ــة واالحترافي ــة ف ــي
تقديـــم المســـاهمة الخيريـــة.

تســعى منصــة جــود اإلســكان الســتدامة العطــاء اإلســكاني لألســر األشــد حاجــة مــن خــال توفيــر الجســر اآلمــن للربــط بيــن
المتبــرع واألســر المحتاجــة بشــكل ســريع.

كم ــا تس ــاهم منص ــة ج ــود ف ــي حوكم ــة وتيس ــير عملي ــة مس ــاهمة األف ــراد والمنظم ــات ف ــي المج ــال الخي ــري الس ــكني م ــن
خ ــال منص ــة إلكتروني ــة تضم ــن وص ــول مس ــاهمتهم لمس ــتحقيها ب ــكل يس ــر وس ــهولة.

تهدف المنصة إلى:
•المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة  2030لتمكين حياة صحية وعامرة.
•زيادة معدل االستقرار األسري وتكاتف المجتمع.
•رفع مستوى الموثوقية في تقديم المساعدات في مجال اإلسكان.
•تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي واألهلي والخاص لتحقيق األولويات الوطنية.
أهم مميزات منصة جود:
•منص ــة تقني ــة متقدم ــة :تعتم ــد منص ــة ج ــود عل ــى تقني ــة التموي ــل الجماع ــي التقني ــة الت ــي تس ــاهم ف ــي إتاح ــة فرص ــة
للجمي ــع ف ــي المش ــاركة الخيري ــة التنموي ــة.

•التحقق اإللكتروني :يتم التأكد من استحقاق األسرة المتقدمة عبر شركاء المنصة من القطاع الخيري.
•السرية والخصوصية :تتم عمليات تنفيذ المعامالت الخاصة بالتبرعات بشكل سري وعالي الخصوصية.
•الوصول :أصبحت المشاركة المجتمعية في دعم األسر األكثر حاجة أسهل وأضمن من خالل المنصة.
إنجازات منصة جود:
تش ــرفت المنص ــة بتلق ــي دع ــم س ــخي م ــن خ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين المل ــك س ــلمان ب ــن عب ــد العزي ــز بإجمال ــي تب ــرع بقيم ــة
 100ملي ــون ،وبتب ــرع س ــخي م ــن س ــمو ول ــي عه ــده األمي ــن األمي ــر محم ــد ب ــن س ــلمان بقيم ــة  50ملي ــون .كم ــا بل ــغ ع ــدد

المس ــاهمين أكث ــر م ــن  3,400,000مس ــاهم والت ــي نت ــج عنه ــا م ــا مجموع ــه أكث ــر م ــن  500ملي ــون ري ــال س ــعودي وال ــذي
اس ــتفاد منه ــا أكث ــر م ــن  56أل ــف مس ــتفيد ح ــول المملك ــة.
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 3.9.2.4منصة وقفي:
منص ــة وقف ــي ه ــي أح ــد منص ــات التموي ــل الجماع ــي التابع ــة للهيئ ــة العام ــة لألوق ــاف وه ــي منص ــة للتموي ــل الجماع ــي

تح ــت إش ــراف الهيئ ــة ته ــدف إل ــى تحفي ــز المش ــاركة المجتمعي ــة ف ــي المج ــال الوقف ــي ،وتتي ــح الفرص ــة للمس ــاهمة الجزئي ــة
أو الكلي ــة ف ــي دع ــم المش ــاريع وتمويله ــا بش ــكل رقم ــي م ــن خ ــال خي ــارات دف ــع آمن ــة .حي ــث تع ــرض المنص ــة حزم ــة م ــن

المنتج ــات والمش ــاريع الوقفي ــة والتنموي ــة للكيان ــات غي ــر الربحي ــة ،لتمكي ــن مختل ــف فئ ــات المجتم ــع والجه ــات المانح ــة م ــن
المس ــاهمة ف ــي دعمه ــا لإلس ــهام ف ــي التنمي ــة وتلبي ــة االحتياج ــات واألولوي ــات التنموي ــة.

م ــن اآلث ــار المتوقع ــة للمنص ــة أن تفع ــل دور األوق ــاف ف ــي التنمي ــة وتوجي ــه الدع ــم لمش ــاريع تنموي ــة مس ــتدامة ،وتمكي ــن
أبن ــاء وبن ــات الفئ ــات المس ــتفيدة وتطوي ــر قدراته ــم ،كم ــا تس ــعى المنص ــة إليج ــاد ح ــل موث ــوق وموح ــد لع ــرض مش ــاريع

ومب ــادرات الجه ــات غي ــر الربحي ــة الوقفي ــة ،كم ــا ته ــدف المنص ــة لب ــث روح المنافس ــة بي ــن الجه ــات لط ــرح مش ــاريع مبتك ــرة
ونوعيــة تالمــس احتياجــات المجتمــع وأولوياتــه ،وتعزيــز مفهــوم الشــراكة والتكامــل بيــن مختلــف القطاعــات والجهــات ذات
ّ

العالق ــة ،تس ــعى المنص ــة للوص ــول ألكب ــر ع ــدد ممك ــن م ــن الجه ــات والمناط ــق والمس ــتفيدين ف ــي المملك ــة.
أهم مميزات منصة وقفي:

•منصة آمنة :تقديم منصة آمنة تعزز من شفافية الدعم وقياس أثر المشاركة المجتمعية في المشاريع الوقفية.
•التحقق اإللكتروني :يتم التأكد من استحقاق المشاريع الوقفية المتقدمة عبر شركاء المنصة.
•المشاركة المجتمعية :إشراك كافة فئات المجتمع في دعم المشاريع الوقفية والتنموية.
•تيسير العمليات :تسهيل عمليات المنح للراغبين في المساهمة وفق بيئة تنظيمية محفزة.
إنجازات منصة وقفي:
بل ــغ ع ــدد المنتج ــات الوقفي ــة ف ــي منص ــة وقف ــي أكث ــر م ــن  123منتج ــاً ف ــي مختل ــف المج ــاالت الت ــي تس ــتهدفها المنص ــة
مثــل (خدمــة ضيــوف الرحمــن وخدمــة بيــوت اللــه – الرعايــة الصحيــة والتعليميــة – البيئــة والميــاه – الفئــات األشــد حاجــة –

االس ــتدامة المالي ــة) .كم ــا بل ــغ ع ــدد المس ــاهمين أكث ــر م ــن  228أل ــف مس ــاهم م ــن أف ــراد المجتم ــع.
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 3.9.2.5مشروع المنصة المالية لشبكة إيجار:
تق ــدم ش ــركة ع ــزم الح ــل المال ــي التقن ــي لمنص ــة إيج ــار وه ــي ش ــبكة إلكتروني ــة متكامل ــة ته ــدف إل ــى تنظي ــم قط ــاع اإليج ــار

العقـــاري فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وحفـــظ حقـــوق أطـــراف العمليـــة اإليجاريـــة (المســـتأجر ،المؤجـــر ،الوســـيط
العق ــاري) ،تق ــدم مجموع ــة م ــن الحل ــول اإللكتروني ــة الت ــي تس ــهم ف ــي تطوي ــر قط ــاع اإليج ــار العق ــاري وتنظيم ــه وتيس ــير
أعمال ــه ،بم ــا يحق ــق الت ــوازن ف ــي القط ــاع وتعزي ــز الثق ــة ب ــه ،ويس ــهم ف ــي تحفي ــز االس ــتثمار في ــه.

يس ــعى المش ــروع إل ــى رف ــع كف ــاءة قط ــاع اإليج ــار العق ــاري ،وتعزي ــز الثق ــة ب ــه ،وتنظي ــم إج ــراءات القط ــاع وتيس ــيرها ،وتعزي ــز
ويحف ــز عل ــى االس ــتثمار ف ــي القط ــاع.
ّ
الثق ــة ب ــه ،وتحقي ــق الت ــوازن ال ــذي يحف ــظ حق ــوق أط ــراف العملي ــة اإليجاري ــة

يهــدف (إيجــار) إلــى تنظيــم قطــاع اإليجــار العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية بصــورة متوازنــة تحفــظ حقــوق أطــراف
العمليــة اإليجاريــة ،ومــن أهدافــه:

•حفـــظ حقـــوق جميـــع أطـــراف العمليـــة اإليجاريـــة (المســـتأجر ،والمؤجـــر ،والوســـيط العقـــاري) مـــن خـــال عقـــود إيجـــار
موحـــدة ومعتمـــدة مـــن وزارة العـــدل.
إلكترونيـــة
ّ

•توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة (إيجار) اإللكترونية ،وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.
•تقليص النزاعات المتصلة بقطاع اإليجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
•رفع كفاءة قطاع اإليجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.
•تقلي ــل مخاط ــر االس ــتثمار ف ــي اإليج ــار العق ــاري والتحفي ــز عل ــى االس ــتثمار في ــه؛ لتحقي ــق الت ــوازن بي ــن الع ــرض والطل ــب،
بم ــا ينعك ــس إيجاب ــاً عل ــى أس ــعار الوح ــدات اإليجاري ــة.

•وضع السياسات واإلجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.
•توطين العمل في القطاع ،وخلق فرص وظيفية جديدة ومالئمة.
•تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج اإلسكان.
ّ
التعثر عن سداد أجرة المسكن.
•تيسير التعامل مع حاالت
•توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة ،تسهم في تيسير العملية اإليجارية.
•تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص ،مما يعزز األمن الوطني ،ويحقق األهداف الوطنية في التحول الرقمي.
أهم مميزات مشروع إيجار:
•ح ــل تقن ــي مال ــي متق ــدم :تعتم ــد منص ــة إيج ــار عل ــى توفي ــر ح ــل مال ــي تقن ــي متق ــدم لضم ــان س ــير األعم ــال بش ــكل عال ــي
الدق ــة وضم ــان حق ــوق المس ــتفيدين.

•ضبط العمليات :يستخدم إيجار تقنيات متقدمة لضبط العمليات الداخلية للمنصة لضمان عملها وتوفير خدماتها للمستفيدين.
•السرية والخصوصية :توفر المنصة سرية عالية وخصوصية للعمليات الداخلية.
حـــا مبتكـــراً لخدمـــة مســـتفيديها بشـــكل ســـهل وميســـر لضمـــان
•الوصـــول وســـهولة االســـتخدام :تقـــدم منصـــة إيجـــار
ً
اســـتفادتهم مـــن خدماتهـــا المقدمـــة.

إنج ــازات منص ــة إيج ــار :أعل ــن برنام ــج “إيج ــار” ع ــن ارتف ــاع أع ــداد المس ــتفيدين م ــن الش ــبكة اإللكتروني ــة لخدم ــات اإليج ــار من ــذ
بدايـــة البرنامـــج حتـــى نهايـــة الربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري  ،2021متجـــاوزاً  1.5مليـــون مســـتفيد تـــم توثيـــق عقودهـــم

الســكنية أو التجاريــة فــي جميــع مناطــق المملكــة ،كاشــفاً عــن إطالقــه التجريبــي للنســخة المطــورة مــن شــبكة إيجــار التــي

ـرة واس ــتخدام قن ــاة الدف ــع “م ــدى” وغيره ــا م ــن المزاي ــا الجدي ــدة.
تتضم ــن توثي ــق العق ــود م ــن خ ــال الش ــبكة مباش ـ ً
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 3.9.2.6مشروع منصة الربط مع رصد:
أنشــأت الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء نظــام التتبــع اإللكترونــي للمســتحضرات الصيدالنيــة (رصــد) ضمــن خطتهــا للمســاهمة
فــي برنامــج التحــول الوطنــي  2020الــذي يهــدف لتحقيــق «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030وذلــك بتبنــي أحــدث

الوس ــائل التقني ــة واس ــتخدامها ف ــي تتب ــع وتعق ــب جمي ــع األدوي ــة البش ــرية المصنع ــة داخ ــل المملك ــة أو المس ــتوردة م ــن
خارجهــا.

وتق ــوم ع ــزم بالرب ــط بي ــن األنظم ــة الخاص ــة بالهيئ ــة واألنظم ــة المس ــاعدة م ــع الجه ــات األخ ــرى وس ــاهمت ع ــزم وفق ــاً
لخبرته ــا ف ــي المش ــاريع التقني ــة بالعم ــل عل ــى رف ــع وتحس ــين الرب ــط لمنص ــة رص ــد.

أهداف نظام رصد:
•مكافح ــة الغ ــش الدوائ ــي ومراقب ــة عملي ــات سلس ــلة التوري ــد كامل ـ ًـة ،والتأك ــد م ــن أن األدوي ــة المباع ــة أو المس ــتهلكة
ه ــي أدوي ــة غي ــر مغشوش ــة كم ــا يوف ــر رص ــد بيان ــات موثوق ــة ح ــول األدوي ــة المس ــتهدفة ف ــي الغ ــش ومص ــادر األدوي ــة
المغشوش ــة.

•التوفــر الدوائــي والحصــول علــى معلومــات عــن توفــر ومــكان وجــود الــدواء خــال وقــت وجيــز ،وتمكيــن المســتهلك مــن
معرفــة بيانــات الــدواء ،ودعــم االســتخدام األمثــل للمســتحضرات وتقليــل الهــدر.

•تحقيــق األمــن الدوائــي مــن خــال إيقــاف مباشــر لتــداول األدويــة المســحوبة مــع التحذيــر عنهــا ،وضمــان عــدم تداولهــا،
وتمكيــن المســتهلك مــن التحقــق عــن مــدى ســامة الــدواء واإلبــاغ عــن أي عــرض جانبــي بعــد اســتخدامه.

أهم مميزات مشروع رصد:
•ربط تقني متكامل :تم العمل على ربط ومواءمة األنظمة المعمول بها في الهيئة مع نظام رصد.
•ضبط العمليات :المساهمة في ضبط العمليات الخاصة بمنصة رصد للتتبع الدوائي اإللكتروني.
•زي ــادة الق ــدرة عل ــى تتب ــع األدوي ــة ف ــي المملك ــة :القط ــاع الدوائ ــي م ــن أه ــم القطاع ــات الحساس ــة ف ــي أي بل ــد ولذل ــك
م ــن الض ــروري إيج ــاد نظ ــام متكام ــل.

إنجازات منصة رصد:
أب ــرز إنج ــازات نظ ــام «رص ــد» للتتب ــع الدوائ ــي اإللكترون ــي ،اإلس ــهام ف ــي تس ــجيل أكث ــر م ــن  4.800منش ــأة وتنفي ــذ نح ــو 1.2
ملي ــار عملي ــة عل ــى عب ــوات ال ــدواء حت ــى نهاي ــة ع ــام .2020
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 3.9.2.7مشروع دعم وتشغيل مبادرات مكتب تحقيق الرؤية:
تقدم شركة عزم الدعم والتشغيل لعدد من مبادرات مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل.
يهدف مشروع دعم وتشغيل مبادرات مكتب تحقيق الرؤية إلى:
توفير فريق العمل للمبادرات وذلك للعمل على كل من:
 .1إدارة المشاريع والبرامج للمبادرات في مبادرة إدارة القضايا المتكامل ومبادرة التوثيق وغيرها .
 .2تطوير وتحليل األعمال لمبادرات بشكل كامل ومفصل.
 .3توفير الخدمات القانونية والنظامية للمبادرات لدعم أعمالهم.
 .4المشاركة في وضع األهداف الرئيسية لكل مبادرة.
 .5تنفيذ مجموعة من ورش العمل ونقل المعرفة لموظفي الوزارة.
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 3.9.2.8مشروع دعم وتشغيل وحدة التحول الرقمي

في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات:

تقـــدم شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات الدعـــم والتشـــغيل لوحـــدة التحـــول الرقمـــي فـــي وزارة
االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات وه ــي مرك ــز امتي ــاز أنش ــئت ع ــام  2017بأم ــر ملك ــي كجه ــة مس ــتقلة تعم ــل عل ــى تس ــريع
التح ــول الرقم ــي ف ــي المملك ــة وتحقي ــق أه ــداف رؤي ــة  2030م ــن خ ــال التوجي ــه االس ــتراتيجي وتقدي ــم الخب ــرة واإلش ــراف

عب ــر التع ــاون المش ــترك م ــع القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص م ــن أج ــل االرتق ــاء بمكان ــة المملك ــة لتك ــون بي ــن مص ــاف ال ــدول
المتط ــورة رقمي ــاً م ــن خ ــال تنمي ــة اقتصادي ــة مس ــتدامة تعتم ــد عل ــى تعزي ــز قي ــم ومفاهي ــم االبت ــكار واالس ــتثمار ف ــي
المواه ــب الش ــابة.

تســعى الوحــدة لتمكيــن الوطــن مــن اغتنــام الفــرص المتاحــة فــي العصــر الرقمــي وتحقيــق االســتدامة االقتصاديــة لتحســين
ج ــودة الحي ــاة ،وألن التح ــول الرقم ــي أح ــد الركائ ــز األساس ــية لتحقي ــق رؤي ــة المملك ــة  2030تس ــعى وح ــدة التح ــول الرقم ــي
م ــن خ ــال التع ــاون م ــع ش ــركاء التح ــول الرقم ــي لتس ــريع وتمكي ــن التح ــول الرقم ــي ف ــي المملك ــة وتحقي ــق الكثي ــر م ــن
اإلنج ــازات الوطني ــة الرقمي ــة م ــن خ ــال منظ ــور وطن ــي رقم ــي يعك ــس رؤيتن ــا الرقمي ــة.

يهدف (المشروع) إلى:
•توفير فريق العمل لكل المبادرات المختلفة في الوحدة.
•إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالوحدة.
•تطوير وتحليل األعمال لمبادرات الوحدة.
•توفير الخدمات األساسية للوحدة وتلبية االحتياجات لتنفيذ مبادرات الوحدة.
•المشاركة في وضع األهداف الرئيسة لكل مبادرة والمشاركة في صياغتها.
•تنفيذ مجموعة من ورش العمل ونقل المعرفة لموظفي الوحدة والوزارة.
أهم مميزات مشروع دعم وتشغيل مبادرات مكتب تحقيق الرؤية:
•أحد أهم مبادرات التحول الرقمي في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.
•أحد مبادرات رؤية  2030الخاصة بالتحول الرقمي.
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 3.9.2.9مشروع دعم الحكومة الرقمية في نيوم:
تق ــدم ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات الدع ــم والتش ــغيل للحكوم ــة الرقمي ــة ف ــي مش ــروع ني ــوم

وه ــي م ــن المش ــاريع الرائ ــدة الت ــي ترب ــط ع ــزم بني ــوم ف ــي عق ــد ممت ــد لث ــاث س ــنوات لتقدي ــم خدم ــات الدع ــم والمس ــاندة.
يهدف (المشروع) إلى:
•إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالحكومة الرقمية.
•تطوير وتحليل األعمال للمشاريع الموجودة من ضمن مستهدفات حكومة نيوم.
•توفير الخدمات األساسية للحكومة وتلبية االحتياجات للتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية.
•المشاركة في وضع األهداف الرئيسية للحكومة الرقمية في نيوم والمشاركة في صياغتها.
أهم مميزات المشروع:

الطموح ــة الت ــي ستش ــكل المس ــتقبل الجدي ــد ه ــي مواجه ــة تح ــدي التغيي ــر ال ــذي ل ــم يج ــرؤ أح ــد عل ــى
•تعتب ــر ني ــوم الرؤي ــة ّ
خوضــه مــن قبــل ،فــي زمــن يحتــاج فيــه العالــم للتفكيــر بطريقــة مبتكــرة وإيجــاد حلــول جديــدة .وبعبــارة أوضــح ،لــن تكــون
نيــوم مجــرد وجهــة ،بــل ســتفتح أبوابهــا لتكــون موطنــاً ألصحــاب األحــام الكبيــرة ،ولــكل مــن يطمــح أن ُيســهم فــي بنــاء
نمــوذج جديــد الســتدامة الحيــاة والعمــل واالزدهــار.

•واحد من أهم المشاريع الضخمة لرؤية .2030
•واحــدة مــن المشــاريع التــي حصلــت علــى اهتمــام العالــم والمتابعــة بشــكل دقيــق مــن شــريحة عريضــة مــن المســتثمرين
والمهتميــن.
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 .3.10تفاصيل إيرادات الشركة
 3.10.1إيرادات الشركة بحسب األنشطة
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة بحسب األنشطة الرئيسة لديها
الجدول رقم ( :)5إيرادات الشركة بحسب النشاط
 30يونيو 2019م
النشاط

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

قيمة اإليرادات
(بالريال السعودي)

النسبة من إجمالي
اإليرادات

قيمة اإليرادات
(بالريال السعودي)

النسبة من إجمالي
اإليرادات

قيمة اإليرادات
(بالريال السعودي)

النسبة من إجمالي
اإليرادات

أنشطة التشغيل
واالستشارات المتخصصة

28,449,095

42.18%

36,624,408

35.56%

48,448,282

35.85%

أنشطة تقنية المعلومات
وبناء وتشغيل المنصات
التقنية

14,801,535

21.94%

35,486,693

34.46%

37,905,972

28.05%

أنشطة التأسيس والتشغيل

15,832,229

23.47%

22,827,419

22.17%

36,799,576

27.23%

أنشطة االستشارات
التنفيذية

8,370,629

12.41%

8,044,242

7.81%

8,928,425

6.61%

أنشطة الشراكة مع
القطاع العام

-

0.00%

-

0.00%

3,060,760

2.26%

اإلجمالي

67,453,488

100%

102,982,762

100%

135,143,015

100%

المصدر :الشركة

 3.10.2إيرادات الشركة بحسب فئات العمالء
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة بحسب الفئات الرئيسة لعمالئها
الجدول رقم ( :)6إيرادات الشركة بحسب فئات العمالء
 30يونيو 2019م
فئة العميل

النسبة من

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

اإليرادات

النسبة من
اإليرادات

اإليرادات

النسبة من
اإليرادات

20,910,581

31.00%

64,879,140

63.00%

110,817,272

82.00%

قطاع خاص

46,542,906

69.00%

34,937,415.94

33.93%

14,355,844

10.62%

طرف ذو عالقة

-

0.0%

3,166,206

3.07%

9,969,898

7.38%

اإلجمالي

67,453,488

100%

102,982,762

100%

135,143,015

100%

جهات حكومية\شبه
حكومية

اإليرادات

اإليرادات

المصدر :الشركة
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 .3.11كبار عمالء الشركة
ويوض ــح الج ــدول التال ــي كب ــار عم ــاء الش ــركة والذي ــن ه ــم أط ــراف محلي ــون مس ــتقلون وم ــن ذوي العالق ــة والت ــي تق ــوم العالق ــة
معه ــم عل ــى أس ــاس عق ــود واتفاقي ــات:

الجدول رقم ( :)7تعامالت الشركة مع كبار عمالئها
طبيعة العالقة

 30يونيو 2019م

 30يونيو 2020م

فئة العميل

طرف
مستقل
 /غير
مستقل

تعاقدية /
غير تعاقدية

(ريال سعودي)

وزارة العدل

طرف
مستقل

تعاقدية

14,204,280

21.06%

وزارة االتصاالت
وتقنية المعلومات

طرف
مستقل

تعاقدية

5,603,809

8.31%

20,592,586

شركة اإلتمام
االستشارية

طرف غير
مستقل

تعاقدية

-

-

18,903,342

18.36%

شركة تكامل
القابضة

طرف
مستقل

تعاقدية

-

-

2,202,900

2.14%

معهد الملك
عبد الله للبحوث
والدراسات
االستشارية

طرف
مستقل

اإليرادات

 30يونيو 2021م

النسبة من
إجمالي
اإليرادات

(ريال سعودي)

34,094,711

33.11%

20.00%

33,613,049

12,779,625

9.46%

8,986,669

6.65%

اإليرادات

النسبة من
إجمالي
اإليرادات

(ريال سعودي)

43,132,432

31.92%

24.87%

اإليرادات

النسبة من
إجمالي
اإليرادات

تعاقدية

-

-

-

-

8,928,426

6.61%

تعاقدية

17,610,779

26.11%

12,446,598

12.09%

-

-

شركة الشبكات
المتكاملة

طرف
مستقل

تعاقدية

19,133,237

28.37%

3,563,239

3.46%

-

-

شركة أنظمة
الحاسب العربي

طرف
مستقل

تعاقدية

9,192,648

13.63%

-

-

-

-

65,744,753

97.48%

91,803,376

89.16%

107,440,200

%79.5

شركة ابتكار

طرف

مستقل

االجمالي

المصدر :الشركة
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 .3.12كبار موردي الشركة
ويوض ــح الج ــدول التال ــي كب ــار م ــوردي الش ــركة والذي ــن ه ــم أط ــراف محلي ــون وخارجي ــون ،مس ــتقلون وغي ــر مس ــتقلين والت ــي تق ــوم
العالق ــة معه ــم عل ــى أس ــاس عق ــود واتفاقي ــات:

الجدول رقم ( :)8تعامالت الشركة مع كبار الموردين
طبيعة العالقة

اسم المورد

طرف
مستقل
 /غير
مستقل

تعاقدية /
غير تعاقدية

Pegasystems
Limited
شركة أنظمة بيقا
المحدودة

طرف
مستقل

تعاقدية

 30يونيو 2019م
المشتريات

(ريال سعودي)

-

النسبة
من تكلفة
المبيعات
()%

-

 30يونيو 2020م
المشتريات

(ريال سعودي)

1,476,215

النسبة
من تكلفة
المبيعات
()%

1.79%

 30يونيو 2021م
المشتريات

(ريال سعودي)

5,093,459

النسبة
من تكلفة
المبيعات ()%

4.81%

Azm Financial
Technology
Company
شركة عزم التقنية
المالية

طرف غير
مستقل

تعاقدية

-

-

-

-

5,047,075

4.77%

شركة عمليات
النظم اآلمنة

طرف
مستقل

تعاقدية

3,850,327

7.87%

4,092,909

4.98%

2,652,022

2.50%

Bupa Arabia

طرف
مستقل

تعاقدية

3,433,258

7.02%

1,823,699

2.22%

3,288,497

2.50%

Tech Heights
Company
شركة أعالي
التقنية للتجارة

شركة بوبا

طرف
مستقل

تعاقدية

-

-

2,476,190

3.01%

2,106,430

1.99%

Rollen
شركة رولين

طرف
مستقل

تعاقدية

844,298

1.73%

448,950

0.55%

163,194.74

0.15%

AASEYA IT SERVICES PRIVATE
LIMITED
شركة آسيا التقنية
للخدمات

طرف
مستقل

تعاقدية

-

-

5,762,630

7.00%

141,343.23

0.13%

Sparx co
شركة وميض
التقنية

طرف
مستقل

تعاقدية

1,148,085

2.35%

55,428

0.07%

-

-

King Abdullah
Institute
معهد الملك
عبدالله للبحوث
والدراسات

طرف
مستقل

اإلجمالي

تعاقدية

881,999

1.80%

480,419

0.58%

-

-

10,157,968

20.77%

16,616,445

20.20%

18,796,559

14.01%

المصدر :الشركة
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 .3.13النشاط التجاري خارج المملكة
تمتلك الشركة استثمارات خارج المملكة متمثلة بأسهم/حصص في شركات أجنبية وهي:
• US & Global Tech Opportunities Holding Companyوتمتلـــك فيهـــا الشـــركة نســـبة ( )0.74%مـــن رأس مالهـــا وبلـــد
التأســـيس هـــو البحريـــن.

• SITECH INCوتمتلك فيها الشركة نسبة ( )3.12%من رأس مالها وبلد التأسيس هو جزر كايمان .Cayman Island -

 .3.14السجل التجاري للشركة
تنــص المــادة الخامســة ( )5مــن النظــام األساســي للشــركة أن يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة

الســعودية ،ويجــوز لهــا أن تنشــئ لهــا فروعــاً أخــرى داخــل المملكــة أو خارجهــا بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة.
كما بتاريخ إصدار مستند التسجيل هذا ،ليس لدى الشركة أية فروع داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
الجدول رقم ( :)9السجل التجاري للشركة
االسم التجاري

نوع الكيان
القانوني

رقم السجل
التجاري

شركة عزم
السعودية

شركة

لالتصاالت

مساهمة

وتقنية

مقفلة

المعلومات

1010918075

النشاط

تاريخ اإلصدار

تقديم خدمات
االستشارات اإلدارية
العليا ،إصالح وصيانة
الحواسيب الشخصية
والمحمولة بجميع
أنواعها ،بيع معدات
وأجهزة سلكية والسلكية

1439/03/11ـه
الموافق
2017/11/29م

تاريخ االنتهاء

1447/12/17ـه
الموافق
2026/06/03م

الجهة
المصدرة

مالحظة

وزارة التجارة –
مكتب السجل
التجاري بمدينة
الرياض

المصدر :الشركة
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 .3.15التراخيص والتصاريح والشهادات التي حصلت عليها الشركة
ُي ِّبين الجدول أدناه التراخيص والتصاريح والشهادات التي حصلت عليها الشركة:
الجدول رقم ( :)10التراخيص والتصاريح والشهادات التي حصلت عليها الشركة
نوع الترخيص

الغرض

رقم الترخيص

قيد الشركة في سجل
السجل التجاري

الشركات التجارية

1010918075

(شركة مساهمة)

شهادة عضوية

التزام الشركة بنظام

الصناعية (الدرجة

على الشركة االشتراك

الغرفة التجارية
الثانية)

شهادة التأمينات
االجتماعية*

شهادة الزكاة
والدخل

شهادة تسجيل
في الضريبة
المضافة

السجل التجاري الذي يوجب

1439/03/11ـه

1447/12/17ـه

)2017/11/29م

2026/06/03م

(الموافق

2017/11/29م

(الموافق

2024/09/14م

بالغرفة التجارية الصناعية

التزام الشركة تجاه

أنظمة المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

لإلفادة بأن الشركة قدمت
إقرارها السنوي والتزمت
بسداد الزكاة

التزاماً بالنظام الضريبي
المطبق بالمملكة

42845916

شهادة التزام
األجور**

والرفع المنتظم لملف

عن طريق البنوك المحلية
األجور

وزارة التجارة –
مكتب السجل

التجاري بمدينة
الرياض

الغرفة التجارية

والصناعية بالرياض

1443/05/10هـ

1443/06/10هـ

المؤسسة

2021/12/14م)

2022/01/13م)

االجتماعية

1443/03/20هـ

1444/04/05هـ

(الموافق

(الموافق

الهيئة العامة

1110934706

 2021/10/26م)

2022/10/30م)

310302876700003

 2020/07/08م

بدون

1443/05/10ه

1443/07/13هـ

وزارة الموارد

2021/12/14م)

2022/02/14م)

االجتماعية

20012112024415

(الموافق

(الموافق

العامة للتأمينات

(الموافق

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة
بإيداع أجور العاملين بها

بنظام حماية

431158

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

(الموافق

مالحظة

للزكاة والدخل

رقم االشتراك

()528878164

الشهادة صالحة

لصرف المستحقات
النهائية عن
العقود

الهيئة العامة

للزكاة والدخل

البشرية والتنمية
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نوع الترخيص

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

1443/03/26ه

1443/06/29ه

وزارة الموارد

مالحظة
رقم ملف الشركة
(.)1-1693967

شهادة

السعودة***

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة
بنسبة التوطين المطلوبة

منها وفق برنامج نطاقات

2002111000822

(الموافق

 2021/11/01م)

(الموافق

 2022/02/01م)

البشرية والتنمية
االجتماعية

تقييم كيان الشركة
وفقاً لبرنامج

نطاقات يشير إلى
أن الشركة في

النطاق (البالتيني)
كما بتاريخ أكتوبر
2021م.

وزارة الشؤون

رخصة مزاولة
نشاط تجاري

للمقر الرئيسي
في الرياض

شهادة تصنيف
المقاولين

تصريح البلدية المعطى

للشركة لمزاولة نشاطها
من خالل المقر الرئيسي

لتصنيف الشركة في مجال
تقنية االتصاالت (الدرجة
الثانية)

41022578705

23318

1446/02/07ه

شهادة منشآت

ضمن المنشآت الصغيرة

والمتوسطة وفقاً للتعريف

--

1442/04/07ه

1446/04/07ه

البلدية والقروية

2020/11/22م)

2024/10/10م)

لشؤون تصنيف

(الموافق

(الموافق

2020/08/10م

--

المعتمد لدى "منشآت"

شهادة تسجيل
نطاق

شهادة تسجيل
معلومات

لإلفادة بتسجيل نطاق
 azm.saلدى المركز

السعودي لمعلومات

--

2021/03/28م

--

الشبكة ()SaudiNIC

لإلفادة بتسجيل

معلومات الشركة لدى

هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات

2021114170

(أمانة منطقة

(الموافق

2024/08/11م)

لإلفادة بأن الشركة مندرجة
2037515829

البلدية والقروية

1443/03/26ه
(الموافق

2021/11/01م)

1444/03/07ه
(الموافق

2022/11/01م)

الرياض – بلدية
المعذر)

وزارة الشؤون

– وكالة الوزارة

رقم الملف:
19869

المقاولين

الهيئة العامة

للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة

هيئة االتصاالت

وتقنية المعلومات

هيئة االتصاالت

وتقنية المعلومات

المصدر :الشركة

*شهادة تكون صالحيتها لمدة شهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

**شهادة تكون صالحيتها لمدة ( )60يوماً بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

***شهادة تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.
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 .3.16قائمة العقارات التي تستأجرها الشركة
الجدول رقم ( :)11قائمة العقارات التي تستأجرها الشركة
الرقم

1

2

المؤجر

شركة البيوت المكتبية

شركة البيوت المكتبية

مدينة الرياض – تقاطع طريق العروبة مع طريق

مدينة الرياض – تقاطع طريق العروبة مع طريق األمير تركي

المكتب رقم

المكتب رقم

( 1 – 6بمساحة إجمالية  142م)2

( 2 – 6بمساحة إجمالية 259م)2

مكتبي – تجاري

مكتبي – تجاري

شامال رسوم الخدمة وضريبة القيمة
 246,015ريال
ً

شامال رسوم الخدمة وضريبة القيمة
 388,889ريال
ً

الموقع

العقار

نوع استخدام
العقار

القيمة االيجارية

مدة العقد

التجديد

األمير تركي األول

المضافة

ثالث سنوات تبدأ من 2018/06/01م

قابال للتجديد باتفاق الطرفين على
يكون العقد
ً

ذلك خطياً قبل انتهاء المدة األصلية أو المجددة
بمدة ال تقل عن ستة أشهر ،وال يتجدد تلقائياً .

األول

المضافة

ثالث سنوات تبدأ من 2019/03/01وتنتهي في
2022/02/28م

قابال للتجديد باتفاق الطرفين على ذلك خطياً
يكون العقد
ً

قبل انتهاء المدة األصلية أو المجددة بمدة ال تقل عن ستة
أشهر ،وال يتجدد تلقائياً .

بتاريخ 1442/10/20ه (الموافق 2021/06/01م)،
مالحظة

اتفق الطرفان على تمديد عقد اإليجار من تاريخ
 2021/06/01م وحتى تاريخ 2022/05/31م.

وتم تعديل القيمة اإليجارية وشاملة ضريبة القيمة
المضافة ،لتصبح ( )269,445ريال سعودي.

المصدر :الشركة
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 .3.17العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية
•لـــدى الشـــركة شـــعار (عـــزم) تســـتخدمه فـــي تعامالتهـــا التجاريـــة وقـــد قامـــت الشـــركة باالســـتحصال علـــى شـــهادة تســـجيل
لعالمته ــا التجاري ــة ل ــدى الجه ــة الحكومي ــة المختص ــة (الهيئ ــة الس ــعودية للملكي ــة الفكري ــة) وه ــي مس ــجلة تح ــت الفئ ــة ()38
وهــي إحــدى فئــات العالمــات التجاريــة التــي تختــص بـــ (خدمــات االتصــاالت وخدمــات بــث البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة) ،وقــد
ت ــم تحدي ــد المنتج ــات أو الخدم ــات المرخ ــص به ــا بموج ــب ه ــذه الش ــهادة بـــ (االتص ــاالت).

وبالتالــي تكــون الشــركة قــد منحــت العالمــة التجاريــة الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة ،مــا ســيمكنها
مــن وضعهــا واســتخدامها علــى منتجاتهــا أو وضعهــا علــى الواجهــة الخارجيــة لمكاتبهــا.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل العالمة التجارية الخاصة بالشركة:

الجدول رقم ( :)12شهادة تسجيل العالمة التجارية

رقم التسجيل

الفئة

1442030384

83

تاريخ التسجيل

تاريخ بداية الحماية

تاريخ نهاية الحماية

1442/12/22هـ

1442/09/29هـ

1452/09/28هـ

(الموافق

(الموافق

(الموافق

2021/08/01م)

 2021/05/11م)

 2031/01/22م)

العالمة التجارية

المصدر :الشركة
ـوال غي ــر ملموس ــة ،وه ــي عب ــارة ع ــن منص ــة عل ــى
•كم ــا وتج ــدر اإلش ــارة ب ــأن ل ــدى الش ــركة ،باإلضاف ــة إل ــى عالمته ــا التجاري ــة ،أص ـ ً
اإلنترن ــت إلح ــدى المنش ــآت ،كم ــا وتق ــوم الش ــركة بتطوي ــر منصتي ــن أخريي ــن للقط ــاع الخ ــاص ،وبلغ ــت صاف ــي القيم ــة الدفتري ــة
للموجــودات غيــر الملموســة مبلغــاً وقــدره مائتيــن وســتة وتســعين ألــف وتســعمائة وســتة وثمانيــن ( )296,986ريــال ســعودي
كم ــا ف ــي  30يوني ــو 2021م.

•الش ــركة ملتزم ــة بتس ــجيل موق ــع االنترن ــت الخ ــاص به ــا ( )azm.saحي ــث أمن ــت حمايت ــه ومن ــع انتهاك ــه واس ــتخدامه م ــن قب ــل
الغيـــر بموجـــب شـــهادة صـــادرة عـــن هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات – المركـــز الســـعودي لمعلومـــات الشـــبكة بتاريـــخ
1442/08/15هـــ (المواف ــق 2021/03/28م) ،وعلي ــه أصب ــح نط ــاق موق ــع انترن ــت الش ــركة محم ــي ( )azm.saحت ــى تتمك ــن م ــن
من ــع انته ــاك حقوقه ــا به ــذا الخص ــوص ومن ــع الغي ــر م ــن اس ــتعمال نط ــاق مماث ــل.
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 .3.18الشركات التابعة والشركات الزميلة
ليس لدى الشركة أية شركات تابعة .هذا وتجدر اإلشارة إلى وجود شركات زميلة وهي كاآلتي:

شركة عزم التقنية المالية:
نبذة عن الشركة:
بتاريـــخ 1440/08/19هـــ (الموافـــق 2019/04/24م) ،تأسســـت شـــركة عـــزم التقنيـــة الماليـــة كشـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة

برأس ــمال ق ــدره خمس ــون أل ــف ( )50,000ري ــال س ــعودي مقس ــم إل ــى خمس ــين أل ــف ( )50,000حص ــة نقدي ــة وقيم ــة كل حص ــة ()1

ري ــال واح ــد ،وت ــم توزيع ــه عل ــى ش ــريكين هم ــا )1( :ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة (تمل ــك ع ــدد  49,500حص ــة أي م ــا نس ــبته 99%

م ــن إجمال ــي الحص ــص) و( )2الش ــريك عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع (يمل ــك ع ــدد  500حص ــة أي م ــا نس ــبته  1%م ــن إجمال ــي الحص ــص).

ت ــم قي ــد الش ــركة ف ــي الس ــجل التج ــاري بمدين ــة الري ــاض بموج ــب ش ــهادة تس ــجيل رق ــم ( )1010597983بتاري ــخ 1441/02/08هـــ
(المواف ــق 2019/10/07م) والت ــي تنته ــي صالحيته ــا بتاري ــخ 1446/02/08هـــ (المواف ــق 2024/08/12م) .يق ــع المرك ــز الرئيس ــي

للش ــركة ف ــي مدين ــة الري ــاض ،2163 :طري ــق العروب ــة ،المع ــذر الش ــمالي – 7795 ،الرم ــز البري ــدي.7795 :

بتاري ــخ 1442/04/04هـــ (المواف ــق 2020/11/19م) ،ق ــرر الش ــركاء زي ــادة رأس م ــال الش ــركة إل ــى ثالث ــة ماليي ــن ( )3,000,000ري ــال
س ــعودي.

وفق ــاً للم ــادة الثالث ــة م ــن عق ــد تأس ــيس الش ــركة ،تح ــدد أغ ــراض الش ــركة باألنش ــطة المالي ــة وأنش ــطة التأمي ــن (أن ــواع الوس ــاطة
الماليــة األخــرى ،أنشــطة الخدمــات الماليــة األخــرى باســتثناء التأميــن وتمويــل المعاشــات التقاعديــة غيــر المصنفــة فــي موضــع آخــر

واألنش ــطة األخ ــرى المس ــاعدة ألنش ــطة الخدم ــات المالي ــة) وبأنش ــطة المعلوم ــات واالتص ــاالت (أنش ــطة البرمج ــة الحاس ــوبية).

كم ــا ت ــم تحدي ــد نش ــاط الش ــركة بموج ــب الس ــجل التج ــاري بتصمي ــم وبرمج ــة البرمجي ــات الخاص ــة ،التقني ــة ف ــي الخدم ــات المالي ــة
والتعويض ــات ،نظ ــم المدفوع ــات والتس ــويات المالي ــة والخدم ــات المتعلق ــة به ــا.
مدة الشركة
نص ــت الم ــادة الخامس ــة م ــن عق ــد تأس ــيس الش ــركة عل ــى أن مدته ــا خمس ــين ( )50س ــنة تب ــدأ م ــن تاري ــخ قيده ــا بالس ــجل التج ــاري

ويج ــوز م ــد أج ــل الش ــركة قب ــل انقضائ ــه م ــدة أخ ــرى بق ــرار تص ــدره الجمعي ــة العام ــة أي م ــن ع ــدد م ــن الش ــركاء المالكي ــن لنص ــف
الحصــص الممثلــة لــرأس المــال أو مــن غالبيــة الشــركاء .وتشــير بيانــات الســجل التجــاري إلــى انتهــاء مــدة الشــركة فــي 1492/08/21هـــ
(المواف ــق 2069/10/07م).
اإلدارة
يدير الشركة مدير واحد وهو السيد فراس موصلي وتم تحديد صالحياته بموجب عقد التأسيس.
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 .3.19الموظفون والسعودة
كم ــا ف ــي تاري ــخ ه ــذا المس ــتند ،بل ــغ ع ــدد موظف ــي الش ــركة ( )159موظف ــاً منه ــم ( )129موظف ــاً س ــعودياً و ( )30موظ ــف غي ــر
س ــعودياً أي بنس ــبة س ــعودة قدره ــا  81.37%حت ــى أكتوب ــر 2021م ،وتن ــدرج الش ــركة حالي ــاً تح ــت النط ــاق “البالتين ــي” م ــن برنام ــج
نطاق ــات للس ــعودة.

الش ــركة ملتزم ــة بتطبي ــق األنظم ــة والتعليم ــات الص ــادرة ع ــن الجه ــات المختص ــة بالنس ــبة لتش ــغيل الموظفي ــن غي ــر الس ــعوديين

وهــم يعملــون بطريقــة نظاميــة وعلــى كفالــة الشــركة .وتفيــد قائمــة الموظفيــن غيــر الســعوديين الصــادرة عــن وزارة الداخليــة كمــا
ف ــي 2021/11/01م ب ــأن ع ــدد الموظفي ــن غي ــر الس ــعوديين ( )30موظ ــف ،م ــا يش ــير إل ــى تطاب ــق ف ــي بيان ــات الش ــركة ل ــدى وزارة

الداخلي ــة ومكت ــب العم ــل.

وتوضح الجدول التالي أعداد الموظفين وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2019م و2020م و2021م.
الجدول رقم ( :)13أعداد العاملين بالشركة وتوزيعهم حسب الجنسية

البيان

2020م

2019م

نوفمبر 2021م

2021م

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

السعوديين

123

78.43%

171

79.62%

188

84.3%

129

81.1%

غير السعوديين

33

21.56%

44

20.37%

35

15.7%

30

18.9%

المجموع

153

100%

216

100%

223

100%

159

100%

المصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)14أعداد العاملين بالشركة وتوزيعهم حسب اإلدارات

البيان

2020م

2019م

نوفمبر 2021م

2021م

السعوديون

غير
السعوديين

السعوديون

غير
السعوديين

السعوديون

غير
السعوديين

السعوديون

غير
السعوديين

الموارد البشرية

3

0

7

0

4

0

4

0

تطوير األعمال

2

6

4

5

3

3

4

5

المالية

2

3

6

1

4

1

3

1

إدارة المشاريع

4

2

10

3

8

1

10

1

107

22

144

35

169

30

110

22

118

33

171

44

188

35

131

29

الخدمات المساندة/
المشاريع

المجموع
المصدر :الشركة

•كما بتاريخ نشر هذا المستند ،ال يوجد لدى الشركة نشاط تجاري خارج المملكة.
•باســـتثناء مـــا تـــم ذكـــره فـــي الفقـــرة “ -3.12-النشـــاط التجـــاري خـــارج المملكـــة” مـــن القســـم رقـــم “ -3-خلفيـــة عـــن الشـــركة
وطبيعـــة أعمالهـــا” ،ال تمتلـــك الشـــركة أصـــول خـــارج المملكـــة كمـــا بتاريـــخ نشـــر مســـتند التســـجيل هـــذا.

•لدى الشركة سياسات محددة ومكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.
•ال يوجد أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون له تأثير ملحوظ في الوضع المالي خالل ( )12شهراً األخيرة.
يقر أعضاء المجلس بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.
•كما ّ
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 .4هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
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 .4هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
 4.1هيكل الملكية في الشركة قبل اإلدراج
فيما يلي جدول يبين هيكل الملكية في الشركة قبل اإلدراج:
الجدول رقم ( :)15هيكل الملكية قبل اإلدراج
عدد األسهم

نسبة الملكية

(غير مباشرة)

عدد األسهم

المباشرة

1

ماجد سعد العصيمي *

630,000

21%

49,000

%1.63

2

علي محمد رشيد البالع**

629,243

20.97%

49,000

%1.63

3

شركة أنوفا لالستثمار***

300,000

10%

49,000

%1.63

4

شركة عزم القابضة

147,000

%4.90

-

-

5

نوف خالد الجريوي****

146,667

4.89%

174,500

5.82%

6

شركة عين التنموية لالستثمار*****

4,127

0.1375%

-

-

7

فراس خالد الجريوي

50

0.0016%

-

-

8

روان هشام الشرهان

30

0.0010%

-

-

9

إسماعيل سعيد القحطاني

60

0.0020%

-

-

10

روان عبد الله الشثري

45

0.0015%

-

-

11

عبد العزيز خالد الجريوي

30

0.0010%

174,500

5.82%

12

شركة معالي القابضة

45,000

1.50%

31,500

1.05%

13

شركة الفوزان القابضة

105,000

3.50%

-

الجمهور ( 65مساهم)

992,748

33.09%

-

3,000,000

100%

االسم

م

المجموع

(المباشرة)

المباشرة

نسبة الملكية غير

-

المصدر :الشركة

*يش ــغل منص ــب رئي ــس مجل ــس اإلدارة ويمل ــك ( )33.33%م ــن ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة .تمل ــك ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة ( )4.90%م ــن أس ــهم ش ــركة ع ــزم الس ــعودية
لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات لتك ــون نس ــبة الملكي ــة غي ــر المباش ــرة للس ــيد ماج ــد س ــعد العصيم ــي ف ــي ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات ( )1.63%م ــن
األس ــهم م ــن خ ــال ملكيت ــه ف ــي ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة.
**يش ــغل منص ــب العض ــو المنت ــدب والرئي ــس التنفي ــذي ويمل ــك ( )33.33%م ــن ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة .تمل ــك ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة ( )4.90%م ــن أس ــهم ش ــركة
ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات لتك ــون نس ــبة الملكي ــة غي ــر المباش ــرة للس ــيد عل ــي محم ــد رش ــيد الب ــاع ف ــي ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات
( )1.63%م ــن األس ــهم م ــن خ ــال ملكيت ــه ف ــي ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة.
***تملــك ( )33.33%مــن شــركة عــزم الســعودية القابضــة .تملــك شــركة عــزم الســعودية القابضــة ( )4.90%مــن أســهم شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتكــون
نس ــبة الملكي ــة غي ــر المباش ــرة للس ــيدة ن ــوف خال ــد الجري ــوي ف ــي ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات ( )1.63%م ــن األس ــهم م ــن خ ــال ملكيته ــا ف ــي ش ــركة ع ــزم
الســعودية القابضــة.
**** تعتبــر الســيدة نــوف خالــد الجريــوي مــن كبــار المســاهمين ألن نســبة ملكيتهــا تتجــاوز ( )5%مــن خــال األســهم المملوكــة بصــورة مباشــرة (عددهــا  146,667ســهم أي مــا نســبته
حوالــي  )4.89%وغيــر مباشــرة (مــن خــال تملكهــا  50%مــن حصــص شــركة أنوفــا لالســتثمار).
***** شركة عين التنموية لالستثمار هي شركة شخص واحد مملوكة بالكامل من قبل عضو مجلس اإلدارة السيد/عمر عبدالرحمن الجريسي.
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 4.2الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة وحوكمتها
يحـــدد تقســـيم اإلدارات وتوزيـــع الصالحيـــات واألعمـــال بيـــن أقســـامها .ويتألـــف الهيـــكل اإلداري
لـــدى الشـــركة هيـــكل تنظيمـــي
ّ

الرئيس ــي للش ــركة م ــن مجل ــس اإلدارة واللج ــان المنبثق ــة عن ــه وفري ــق م ــن المس ــؤولين التنفيذيي ــن (اإلدارة العلي ــا) .يت ــرأس الهي ــكل

التنظيم ــي اإلداري مجل ــس اإلدارة واللج ــان التابع ــة ل ــه وتُ عاونهم ــا اإلدارة العلي ــا الت ــي تتول ــى مس ــؤولية اإلش ــراف عل ــى نش ــاطات
الش ــركة اليومي ــة .كم ــا يتول ــى المجل ــس المس ــؤولية النهائي ــة ع ــن التوجي ــه واإلش ــراف الع ــام والرقاب ــة عل ــى الش ــركة .وق ــد خ ـ ّـول

المجل ــس مس ــؤولية تنفي ــذ الخط ــط االس ــتراتيجية وإدارة األعم ــال اليومي ــة للش ــركة إل ــى اإلدارة العلي ــا ،والت ــي يترأس ــها العض ــو
ـرة عل ــى وض ــع السياس ــات واإلج ــراءات الالزم ــة لضم ــان كف ــاءة وفعالي ــة
المنت ـ َـدب وه ــو الرئي ــس التنفي ــذي وكذل ــك يش ــرف مباش ـ ً
إدارة الش ــركة ونظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة ودرء المخاط ــر بأقص ــى ح ــد ممك ــن.

لدى الشركة لجنة واحدة تعاونه في أعماله :لجنة المراجعة.
تق ــع مس ــؤولية إدارة العملي ــات اليومي ــة ف ــي الش ــركة عل ــى عات ــق الرئي ــس التنفي ــذي وغي ــره م ــن كب ــار أعض ــاء اإلدارة العلي ــا الذي ــن
خوله ــم مجل ــس اإلدارة صالحي ــات تنفيذي ــة مح ـ ّـددة.
ّ

ت ــم تحدي ــد صالحي ــات رئي ــس المجل ــس ونائب ــه وأمي ــن الس ــر والعض ــو المنت ــدب والمدي ــر التنفي ــذي للش ــركة ف ــي الم ــادة ( )20م ــن
النظ ــام األساس ــي.

وفيما يلي رسم توضيحي يبين الهيكل التنظيمي للشركة وقد تم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/06/22م:

الشكل رقم ( :)1الهيكل التنظيمي للشركة

ﻟﺠﻨــــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌـــــــــﺔ

ﻣﺠﻠـــــــــــــــﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻳــــــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴــــﺬي

ﻣﺪﻳـــــــــــــــــــــــــــﺮ إدارة
ﺗﻄﻮﻳــــــﺮ اﻷﻋﻤــــــــﺎل

ﻣﺪﻳــــــــــــﺮ اﻟﺸـــــﺆون
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

ﻣﺪﻳـــــــــــﺮ اﻟﻤـــــــــﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

ﻣﺪﻳـــــــــــــــــــــــــــﺮ إدارة
اﻟﻤﺸﺎرﻳــــــــــــــــــــــــــــــﻊ

اﻟﻤﺮاﺟـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻊ
اﻟﺪاﺧﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ
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 4.3أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس
بتاري ــخ 1442/11/11هـــ (المواف ــق 2021/06/21م) ،انتخب ــت الجمعي ــة العام ــة التحولي ــة أول مجل ــس إدارة للش ــركة وذل ــك لم ــدة

خمــس ســنوات مــن تاريــخ الجمعيــة .يتألــف المجلــس مــن خمســة ( )5أعضــاء مــن بينهــم ثالثــة ( )3أعضــاء غيــر مســتقلين وعضويــن
اثني ــن ( )2مس ــتقلين.

كال مـــن الســـيد ماجـــد ســـعد العصيمـــي رئيســـاً لـــه
وبتاريـــخ 1442/11/12هـــ (الموافـــق 2021/06/22م)ّ ،
عيـــن مجلـــس اإلدارة ً

والس ــيد أحم ــد عب ــد العزي ــز الحقبان ــي نائب ــاً للرئي ــس ،كم ــا ت ــم تعيي ــن الس ــيد عل ــي محم ــد الب ــاع عض ــو مجل ــس اإلدارة المنت ــدب
والرئيـــس التنفيـــذي والســـيد هيثـــم نعيـــم حنـــون كأميـــن ســـر مجلـــس اإلدارة.

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:
الجدول رقم ( :)16أعضاء مجلس اإلدارة

االسم

ماجد سعد
العصيمي

المنصب

الجنسية

العمر

مجلس

سعودي

41

رئيس

اإلدارة

نائب

أحمد

عبدالعزيز

الحقباني

علي محمد
البالع

رئيس

مجلس

سعودي

43

إدارة

صفة
العضوية**

غير

تنفيذي

غير

تنفيذي

التمثيل/
االستقاللية***

اسم
الممثل

والرئيس

غير مستقل

-

فراس خالد

سعودي

37

مجلس

عبدالرحمن

مجلس

سعودي

35

هيثم نعيم

أمين سر

أردني

32

عمر

الجريسي

عضو
إدارة

إجمالي

(الموافق

630,000

21%

49,000

1.63%

22.63%

679,000

1442/11/11هـ

مستقل

-

(الموافق

0

0

0

0%

0%

0

2021/06/21م)

تنفيذي

غير مستقل

-

(الموافق

629,243

20,97%

49,000

1.63%

22.6%

678,243

2021/06/21م)

سعودي

الجريوي

العدد

النسبة

العدد

النسبة

النسبة

1442/11/11هـ

33

إدارة

العضوية****

مباشر

2021/06/21م)

التنفيذي

عضو

تاريخ

غير مباشر*****

1442/11/11هـ

العضو

المنتدب

األسهم المملوكة

غير

تنفيذي

غير

تنفيذي

شركة

غير مستقل

أنوفا

مستقل

-

لالستثمار

1442/11/11هـ
(الموافق

50

0.002%

45

0.0015%

0.0035%
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2021/06/21م)

1442/11/11هـ
(الموافق

0

0

4,127

0.14%

4,127

0.14%

2021/06/21م)

أمين سر مجلس اإلدارة

حنون

المجلس

1442/11/11هـ

تنفيذي

غير مستقل

-

(الموافق

0

0

0

0%

0%

0

2021/06/21م)

المصدر :الشركة
وافقــت الجمعيــة التحوليــة المنعقــدة بتاريــخ 1442/11/11هـــ (الموافــق 2021/06/21م) علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة المذكوريــن أعــاه كأول مجلــس إدارة للشــركة وذلــك
لم ــدة خمس ــة س ــنوات م ــن تاري ــخ الجمعي ــة.
**يكتس ــب عض ــو مجل ــس اإلدارة صف ــة «العض ــو التنفي ــذي» عندم ــا يك ــون عض ــواً ف ــي اإلدارة التنفيذي ــة للش ــركة ويش ــارك ف ــي أعم ــال اإلدارة اليومي ــة له ــا أو يتقاض ــى راتب ــاً منه ــا لق ــاء
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ذل ــك .بالنس ــبة «للعض ــو غي ــر التنفي ــذي» فه ــو عض ــو مجل ــس اإلدارة ال ــذي ال يك ــون متفرغ ــاً إلدارة الش ــركة أو ال يتقاض ــى راتب ــاً منه ــا ع ــدا مكاف ــأة العضوي ــة ع ــن المجل ــس واللج ــان.
***بالنس ــبة للعض ــو المس ــتقل :فه ــو عض ــو مجل ــس اإلدارة غي ــر التنفي ــذي وال ــذي يتمت ــع باالس ــتقالل الت ــام ف ــي مرك ــزه وقرارات ــه ،وال تنطب ــق علي ــه أي م ــن ع ــوارض االس ــتقالل
المنص ــوص عليه ــا فيم ــا يل ــي:
 .أأن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
 .بأن يكون
ً
 .تأن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
 .ثأن يعم ــل أو كان يعم ــل موظف ــاً خ ــال العامي ــن الماضيي ــن ل ــدى الش ــركة أو أي ط ــرف متعام ــل معه ــا أو بش ــركة أخ ــرى م ــن مجموعته ــا ،كمراجع ــي الحس ــابات وكب ــار الموردي ــن،
أو أن يك ــون مال ــكاً لحص ــص س ــيطرة ل ــدى أي م ــن تل ــك األط ــراف خ ــال العامي ــن الماضيي ــن.
 .جأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
 .حأن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.
 .خأن يشترك في عمل من شانه منافسة الشركة أو أن يتّ جر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
****قام مجلس اإلدارة المنتخب بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة في مناصبهم وأمين سر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/11/12هـ (الموافق 2021/06/22م).
*****الملكيــة غيــر المباشــرة تعنــي األســهم المملوكــة مــن قبــل أعضــاء المجلــس أو مســاهمين بشــكل غيــر مباشــر فــي الشــركة مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهماً فــي
الشــركة .كمــا بتاريــخ هــذا المســتند ،يوجــد ملكيــة غيــر مباشــرة فــي أســهم الشــركة لثالثــة ( )3أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وهــي علــى الشــكل التالــي:
1.1يمل ــك رئي ــس مجل ــس اإلدارة ماج ــد س ــعد العصيم ــي ع ــدد ( )49,000س ــهم أي م ــا نس ــبته ( )1.63%م ــن األس ــهم بطريق ــة غي ــر مباش ــرة ع ــن طري ــق ش ــركة ع ــزم الس ــعودية
القابض ــة.
2.2يملــك الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس اإلدارة علــي محمــد البــاع عــدد ( )49,000ســهم أي مــا نســبته ( )1.63%مــن األســهم بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق شــركة عــزم
الســعودية القابضــة.
3.3يمل ــك عض ــو مجل ــس اإلدارة عم ــر عب ــد الرحم ــن الجريس ــي ع ــدد ( )4,127س ــهم أي م ــا نس ــبته ( )0.14%م ــن األس ــهم بطريق ــة غي ــر مباش ــرة ع ــن طري ــق ش ــركة عي ــن التنموي ــة
لالس ــتثمار ش ــركة ش ــخص واح ــد والت ــي يملكه ــا بالكام ــل.
4.4يملك عضة مجلس اإلدارة فراس خالد الجريوي عدد ( )45سهم أي ما نسبته ( )0.0015%من األسهم بطريقة غير مباشرة عن طريق زوجته.
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صالحيات رئيس مجلس اإلدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:
تضمن ــت الم ــادة العش ــرون م ــن النظ ــام األساس ــي للش ــركة تحدي ــداً لصالحي ــات رئي ــس مجل ــس اإلدارة والنائ ــب والعض ــو المنت ــدب
وأمي ــن الس ــر ،وفيم ــا يل ــي أب ــرز ه ــذه الصالحي ــات:

يختص رئيس مجلس اإلدارة:
•تمثي ــل الش ــركة ف ــي البي ــع والش ــراء واإلف ــراغ وقبول ــه ف ــي األراض ــي والعق ــارات واس ــتالم الثم ــن والتأجي ــر واس ــتالم األج ــرة
والقســـمة والفـــرز والرهـــن وتســـليم الثمـــن والتأجيـــر واســـتالم األجـــرة وتوقيـــع العقـــود الخاصـــة بهـــا وبالشـــركة.

•الدخ ــول ف ــي المناقص ــات والمزاي ــدات والمش ــتريات والمق ــاوالت الحكومي ــة والش ــركات والمؤسس ــات العام ــة والفردي ــة وإب ــرام
العق ــود الخاص ــة به ــا والتوقي ــع عل ــى كاف ــة المس ــتندات المتعلق ــة به ــا وتنفيذه ــا واإلش ــراف عليه ــا.

•إنش ــاء ش ــركات ومؤسس ــات تك ــون الش ــركة ش ــريكاً فيه ــا أو مس ــتقلة بذاته ــا ،والتوقي ــع عل ــى عق ــود تأس ــيس الش ــركات أو الت ــي
تش ــارك الش ــركة فيه ــا وتوثي ــق عقوده ــا ل ــدى كات ــب الع ــدل ،واالنس ــحاب وبي ــع بع ــض أو كل الحص ــص فيه ــا أو ع ــدم المش ــاركة
فيه ــا ،أو طل ــب تصفيته ــا وش ــطبها والموافق ــة والتصوي ــت نياب ــة ع ــن الش ــركة ف ــي الجمعي ــات التأسيس ــية أو جمعي ــة الش ــركاء،

بي ــع وش ــراء الحص ــص وقب ــول التن ــازل ف ــي الش ــركات والتوقي ــع عل ــى االتفاقي ــات والصك ــوك أم ــام كاف ــة الجه ــات الرس ــمية.

•المتاجــرة بكافــة األعمــال التجاريــة واألســهم والســندات والعقــارات واألمــاك التجاريــة والســكنية وغيرهــا والقبــول والتســجيل
عنــد الشــراء واإلفــراغ.

•المداع ــاة والمخاصم ــة وس ــماع الدع ــاوى وال ــرد عليه ــا وإقام ــة البين ــة والدف ــع وقب ــول الحك ــم واالعت ــراض علي ــه والتن ــازل وذل ــك
ف ــي أي قضي ــة تق ــام م ــن أو ض ــد الش ــركة أم ــام أي محكم ــة وف ــي أي جه ــة.

•اســتالم وتحصيــل المبالــغ مــن الغيــر ســواء نقــداً أو شــيكات ومــن الجهــات المختصــة وفتــح الحســابات وإيقــاف التواقيــع الخاصــة
باألط ــراف ف ــي الش ــركات والمؤسس ــات أو األف ــراد ول ــه ح ــق فت ــح االعتم ــادات والضمان ــات والتوقي ــع عل ــى اتفاقي ــات الق ــروض
دون الفوائ ــد الربوي ــة واس ــتالمها وصرفه ــا وإيداعه ــا ف ــي حس ــاب الش ــركة ،وفت ــح وإدارة المحاف ــظ االس ــتثمارية بأنواعه ــا وبي ــع

وشــراء األســهم والحصــص وطلــب التمويــل وفتــح االعتمــادات والتســهيالت والســحب واإليــداع ،وإصــدار الضمانــات المصرفيــة
والتوقي ــع عل ــى كاف ــة األوراق والمس ــتندات والش ــيكات.

•شــراء وبيــع واالســتثمار فــي األســهم الشــخصية أو المملوكــة للغيــر كحصــص فــي الشــركات أو أفــراد للمشــاركة فــي إدارة تلــك
الشــركات.

•تمثيـــل الشـــركة وتصريـــف أعمالهـــا أمـــام وفيمـــا يخـــص :العقـــارات واألراضـــي – الشـــركات – الســـجالت التجاريـــة – البنـــوك
والمصـــارف – األمانـــات والبلديـــات – الجـــوازات – العمـــل والعمـــال – صنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة – اإلدارة العامـــة للمـــرور –
الـــوزارات – المؤسســـات الحكوميـــة – الهيئـــات الحكوميـــة – الســـيارات – شـــركات االتصـــاالت – شـــركة الكهربـــاء – البريـــد –
التراخيـــص الصناعيـــة.

•ويعي ــن مجل ــس اإلدارة أمي ــن س ــر للمجل ــس م ــن بي ــن أعضائ ــه أو م ــن غيره ــم ويخت ــص بإثب ــات م ــداوالت المجل ــس وقراراته ــا
وتدوينه ــا ف ــي الس ــجل الخ ــاص ،وكذل ــك حف ــظ ه ــذا الس ــجل وتح ــدد مكافأت ــه بق ــرار م ــن مجل ــس اإلدارة .وال تزي ــد م ــدة رئي ــس

المجل ــس ونائب ــه والعض ــو المنت ــدب وأمي ــن الس ــر وعض ــو مجل ــس اإلدارة عل ــى م ــدة عضوي ــة كل ش ــخص منه ــم ف ــي المجل ــس،
ويج ــوز إع ــادة انتخابه ــم وللمجل ــس ف ــي أي وق ــت أن يعزله ــم أو ًأي ــا منه ــم دون إخ ــال بح ــق م ــن ع ــزل ف ــي التعوي ــض إذا وق ــع
الع ــزل لس ــبب غي ــر مش ــروع أو ف ــي وق ــت غي ــر مناس ــب.
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فيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء المجلس:
الجدول رقم ( :)17ملخص السيرة الذاتية لـرئيس مجلس اإلدارة ماجد سعد العصيمي
االسم

ماجد سعد العصيمي

العمر

41

الجنسية

سعودي

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية
الخبرات العملية

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

•2004م :بكالوريوس نظم المعلومات – جامعة الملك سعود.
•2015م – حتى 2017م :مستشار الوزير والمشرف العام على قطاع التنمية االجتماعية – وزارة العمل والتنمية
االجتماعية.

•2018م – حتى تاريخه :الرئيس التنفيذي – شركة اتحاد نورة لالستثمار المحدودة.
•2019م – حتى تاريخه :رئيس مجلس إدارة – شركة عزم التقنية المالية.
•2018م– حتى تاريخه :رئيس مجلس إدارة – شركة كفاءات العالمية.

•2017م– حتى تاريخه :رئيس مجلس – شركة عزم السعودية القابضة.
•2021م – حتى تاريخه :عضو مجلس إدارة مستقل – كوارا.

المصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)18ملخص السيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة أحمد عبد العزيز الحقباني
االسم

أحمد عبد العزيز الحقباني

العمر

43

الجنسية

سعودي

المنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

•2000م :بكالوريوس نظم المعلومات – جامعة الملك سعود.
•2009م :ماجستير إدارة أعمال – جامعة انسياد – فرنسا.

•2021م – حتى تاريخه :مستشار – شركة بواء لتقنية المعلومات المالية (بواتك).

الخبرات العملية

•2017م – 2021م :محافظ الهيئة العامة للجمارك – الهيئة العامة للجمارك.

•2016م – 2017م :وكيل الوزارة للتجارة الخارجية والمشرف العام على المكاتب التجارية الخارجية في وزارة التجارة –
وزارة التجارة.

•2021م – حتى تاريخه :رئيس مجلس إدارة – وجبة أسرتي للوجبات الجاهزة.

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

المصدر :الشركة

•2021م– حتى تاريخه :المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية – عضو مجلس إدارة.
•2021م – حتى تاريخه :شركة العبيكان للزجاج – عضو مجلس إدارة.
•2021م – حتى تاريخه :شركة أكوا بور  -عضو مجلس إدارة.

•2020م – حتى تاريخه :شركة أبتاون جدة – رئيس مجلس اإلدارة.
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الجدول رقم ( :)19ملخص السيرة الذاتية لـعضو مجلس اإلدارة علي محمد البالع
االسم

علي محمد البالع

العمر

37

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

المؤهالت العلمية
الخبرات العملية

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

2008م :بكالوريوس نظم المعلومات – جامعة الملك سعود.
•2017م – حتى تاريخه :الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات.
•2015م – حتى 2017م :مدير عام – شركة أرامس.

•2019م – حتى تاريخه :عضو مجلس إدارة – شركة عزم التقنية المالية.

•2018م – حتى تاريخه :عضو مجلس إدارة – شركة اإلتمام االستشارية.

•2017م – حتى تاريخه :عضو مجلس إدارة – شركة عزم السعودية القابضة.

المصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)20ملخص السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة فراس خالد الجريوي
االسم

فراس خالد الجريوي

العمر

33

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

•2012م :بكالوريوس الهندسة المدنية – جامعة الملك سعود.

•2016م :بكالوريوس الشريعة – جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.

•2018م :ماجستير في القضاء التجاري – جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.
•2017م – حتى تاريخه :مدير عام – مكتب فراس الجريوي للمحاماة.
•2015م – حتى تاريخه :مستشار قانوني – مجموعة شركة أنوفا.

•2019م – :حتى تاريخه عضو مجلس إدارة – شركة آرام المتقدمة للتطوير العقاري.
•2019م – حتى تاريخه :عضو مجلس إدارة – شركة أنوفا لالستثمار.

•2018م – حتى تاريخه :عضو مجلس إدارة – شركة ميدان المستهلك.

المصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)21ملخص السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة عمر عبد الرحمن الجريسي
االسم

عمر عبد الرحمن الجريسي

العمر

35

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

2012م :بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة األمير سلطان.
•2020م – حتى تاريخه :الرئيس التنفيذي – شركة ميم.

الخبرات العملية

•2018م – حتى تاريخه :رئيس مجلس المديرين – مصنع الجريسي لتقنية البطاقات.
•2018م – حتى تاريخه :رئيس مجلس المديرين – شركة إنتاج ورق الكمبيوتر.
•2017م – حتى 2019م :نائب المدير العام – شركة مجموعة الجريسي.

•2014م – حتى 2017م :مساعد المدير العام – شركة مجموعة الجريسي.

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

•2020م – حتى تاريخه :عضو مجلس إدارة – .Myrkott Animation Studio
•2019م – حتى تاريخه :شركة رحاب نجد للتطوير العقاري.

•2018م– حتى تاريخه :عضو مجلس إدارة – شركة أكسا للتأمين التعاوني.

المصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)22ملخص السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة هيثم نعيم حنون
االسم

هيثم نعيم حنون

العمر

32

الجنسية

أردني

المنصب

أمين سر مجلس اإلدارة ومدير إدارة تطوير األعمال

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

•2013م :بكالوريوس هندسة حاسب آلي – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
•2016م :ماجستير إدارة هندسية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
•2018م – حتى تاريخه :مدير تطوير أعمال – شركة عزم السعودية

•2016م – حتى 2018م :مهندس إنترنت األشياء – شركة Machines Talk
•2015م – حتى 2016م :مهندس مبيعات – شركة مجموعة العجو
ال يوجد

المصدر :الشركة

65

 4.4اإلدارة التنفيذية
الجدول رقم ( :)23أعضاء اإلدارة التنفيذية
االسم

المنصب

تاريخ االنضمام

الجنسية

علي محمد البالع

الرئيس التنفيذي

2017/10/01م

سعودي

محمد حماد الرحمان

مدير الشؤون المالية والمحاسبية

2019/11/10م

باكستاني

روان هشام الشرهان*

مدير الموارد البشرية

2019/01/20م

سعودية

إسماعيل سعيد القحطاني*

مدير إدارة المشاريع

2018/07/31م

سعودي

هيثم نعيم حنون

مدير إدارة تطوير األعمال

2018/03/08م

أردني

سارة الصقهان

المراجع الداخلي

2021/11/28م

سعودية

المصدر :الشركة
*كم ــا بتاري ــخ نش ــر ه ــذا المس ــتند ،ل ــدى مدي ــر إدارة المش ــاريع إس ــماعيل س ــعيد القحطان ــي ملكي ــة س ــتين ( )60س ــهماً م ــن أس ــهم الش ــركة (بص ــورة مباش ــرة) ولمدي ــرة الم ــوارد البش ــرية
روان هش ــام الش ــرهان ملكي ــة ثالثي ــن ( )30س ــهماً م ــن أس ــهم الش ــركة (بص ــورة مباش ــرة).

وفيما يلي نبذة عن ملخص السير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية.

ملخص السيرة الذاتية لـعلي محمد البالع (لطفاً مراجعة الجدول رقم )19

الجدول رقم ( :)24ملخص السيرة الذاتية لمحمد حماد الرحمان
االسم

محمد حماد الرحمان

العمر

44

الجنسية

باكستاني

المنصب

مدير الشؤون المالية والمحاسبية
•2016م :ماجستير إدارة أعمال – جامعة مانشستر.

•2014م – FCCA :جمعية المحاسبيين القانونين المعتمدين.

المؤهالت العلمية

•2004م :ماجستير اقتصاد – جامعة كراتشي.
•2003م – DAIBP :معهد المصرفيين.

•2003م – FCMA :معهد محاسبة التكاليف واإلدارة.
•1997م – BCOM :جامعة كراتشي.

الخبرات العملية

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

•2019م – حتى تاريخه :المدير المالي – شركة عزم السعودية.

•2019م – 2019م :المدير المالي –الصفوة مباشر للخدمات المالية.

•2006م – 2019م :مراقب مالي – الشارقة اإلسالمية للخدمات المالية.
ال يوجد

المصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)25ملخص السيرة الذاتية لروان هشام الشرهان
االسم

روان هشام الشرهان

العمر

25

الجنسية

سعودية

المنصب

مدير الموارد البشرية

المؤهالت العلمية
الخبرات العملية
العضويات في مجلس
إدارات أخرى

•2018م :بكالوريوس إدارة موارد بشرية – جامعة الملك سعود
•CIPD level5

•2019م – حتى تاريخه :مدير الموارد البشرية – شركة عزم السعودية.

•2018م – 2018م :محلل أداء – المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ال يوجد

المصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)26ملخص السيرة الذاتية إلسماعيل سعيد القحطاني
االسم

إسماعيل سعيد القحطاني

العمر

33

الجنسية

سعودي

المنصب

مدير إدارة المشاريع

المؤهالت العلمية

•2011م :بكالوريوس نظم المعلومات – جامعة الملك سعود
•2016م :ماجستير علوم حاسب ومعلومات – جامعة ميزوري

•2018م – حتى تاريخه :مدير إدارة المشاريع – شركة عزم السعودية.

الخبرات العملية

•2013م – 2015م :مدير المنطقة – شركة هواوي.

•2012م – 2013م :مدير مشاريع – الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
•2009م – 2012م :قائد فريق -موبايلي.

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

ال يوجد

المصدر :الشركة

ملخص السيرة الذاتية لهيثم نعيم حنون (لطفاً مراجعة الجدول رقم )22
الجدول رقم ( :)27ملخص السيرة الذاتية لسارة الصقهان
االسم

سارة الصقهان

العمر

24

الجنسية

سعودية

المنصب

مراجع حسابات داخلي

المؤهالت العلمية
الخبرات العملية

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

2020م :بكالوريوس في المالية – جامعة الملك سعود
2020م – 2021م :بروتيفيتي :تدقيق داخلي واستشاري مخاطر
ال يوجد

المصدر :الشركة
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 4.5لجان مجلس اإلدارة
أصـــدر مجلـــس الهيئـــة الئحـــة حوكمـــة الشـــركات الجديـــدة بموجـــب القـــرار رقـــم ( )2017-16-8بتاريـــخ 1438/05/16هـــ (الموافـــق
ـاء عل ــى نظ ــام الش ــركات الجدي ــد والمعدل ــة بموج ــب ق ــرار مجل ــس هيئ ــة الس ــوق المالي ــة رق ــم ( )2018-45-3بتاري ــخ
2017/02/13م) ،بن ـ ً
1439/08/07هـــ (المواف ــق 2018/04/23م) والمعدل ــة بق ــرار مجل ــس الهيئ ــة رق ــم ( )2019-57-3بتاري ــخ 1440/09/15هـــ (المواف ــق

تعدل ــت مؤخ ــراً بق ــرار مجل ــس الهيئ ــة رق ــم ( )2021-7-1بتاري ــخ 1442/06/01هـــ (المواف ــق 2021/01/14م)،
2019/05/20م) والت ــي ّ

باإلضافــة إلــى الئحــة حوكمــة الشــركات المســاهمة غيــر المدرجــة الصــادرة بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة بالقــرار رقــم ( )44239بتاريــخ
1439/08/14هـــ (الموافـــق 2018/04/30م).

وف ــق الم ــادة ( )49م ــن الئح ــة حوكم ــة الش ــركات غي ــر المدرج ــة ،يش ــكل مجل ــس اإلدارة (م ــع مراع ــاة الم ــادة ( )101األول ــى بع ــد المائ ــة

م ــن نظ ــام الش ــركات والم ــادة ( )53م ــن الئح ــة حوكم ــة الش ــركات – الم ــواد الخاص ــة بلجن ــة المراجع ــة) لجان ــاً متخصص ــة وفق ــاً لم ــا يل ــي:
1.1حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكّ نها من تأدية مهامها بفعالية.

2.2يك ــون تش ــكيل اللج ــان وفق ــاً إلج ــراءات عام ــة يضعه ــا المجل ــس تتضم ــن تحدي ــد مهم ــة كل لجن ــة وم ــدة عمله ــا والصالحي ــات المخول ــة
له ــا خ ــال ه ــذه الم ــدة وكيفي ــة رقاب ــة مجل ــس اإلدارة عليه ــا ،وعل ــى اللجن ــة أن تبل ــغ المجل ــس بم ــا تتوص ــل إلي ــه م ــن نتائ ــج أو تتخ ــذه
م ــن ق ــرارات بش ــفافية ،وعل ــى المجل ــس أن يتاب ــع عم ــل ه ــذه اللج ــان بانتظ ــام للتحق ــق م ــن ممارس ــتها األعم ــال الموكل ــة إليه ــا.

3.3تك ــون كل لجن ــة مس ــؤولة ع ــن أعماله ــا أم ــام المجل ــس ،وال يخ ـ ّـل ذل ــك بمس ــؤولية المجل ــس ع ــن تل ــك األعم ــال وع ــن الصالحي ــات أو
الس ــلطات الت ــي فوضه ــا إليه ــا.

4.4أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ( )3ثالثة وال يزيد على ( )5خمسة.
5.5يجب حضور رؤساء اللجان (أو من ينوب عنهم من أعضائها) للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمين.
6.6علــى الشــركة أن تشــعر الهيئــة بأســماء أعضــاء اللجــان وصفــات عضويتهــم خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تعيينهــم وأي تغييــرات
تطــرأ علــى ذلــك خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ حــدوث التغييــرات.

تلتـــزم الشـــركة بكافـــة متطلبـــات الحوكمـــة اإللزاميـــة الـــواردة فـــي نظـــام الشـــركات ،وتتمثـــل سياســـة الشـــركة فـــي تبنـــي معاييـــر متقدمـة
فـــي حوكمـــة الشـــركات بمـــا فـــي ذلـــك مـــن فصـــل لمســؤوليات ومهــام مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والسياســات التــي تضمــن عمــل
مجل ــس إدارة الش ــركة بم ــا يحق ــق مصال ــح المس ــاهمين.

قامـــت الشـــركة بتشـــكيل لجنـــة المراجعة نظـــراً لحاجـــة الشـــركة وظروفهـــا بمـــا يمكّ نها مـــن تأديـــة مهامهـــا بفعاليـــة باإلضافـــة إلـــى الوفـــاء
بالمتطلبـــات النظاميـــة ذات العالقـــة ،وفيمـــا يلـــي وصـــف لهــذه اللجنــة ومســـؤولياتها وأعضائهــا الحالييـــن.
وكما بتاريخ نشر هذا المستند ،تم تشكيل لجنة أساسية واحدة ( )1على النحو التالي:

 4.5.1لجنة المراجعة
الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات ونظامهــا األساســي لناحيــة تشــكيل لجنــة مراجعــة وقــد تــم تخصيــص البــاب الخامــس مــن النظــام
األساســـي (المـــواد  )37-40حيـــث نصـــت علـــى تشـــكيل لجنـــة مراجعـــة مكونـــة مـــن ( )3أعضـــاء (مـــن غيـــر أعضـــاء مجلـــس اإلدارة

التنفيذيي ــن س ــواء م ــن المس ــاهمين أو غيره ــم) ويح ــدد ف ــي الق ــرار مهم ــات اللجن ــة وضواب ــط عمله ــا ومكآف ــات أعضائه ــا.

وبتاريــخ 1442/11/12هـــ (الموافــق 2021/06/22م) قــرر المجلــس التوصيــة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة بتشــكيل لجنــة مراجعــة،

وق ــد ت ــم اعتم ــاد التوصي ــة ف ــي اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة (العادي ــة) بتاري ــخ 1442/11/16هـــ (المواف ــق 2021/06/26م) .وق ــد ت ــم
تش ــكيل اللجن ــة م ــن أعض ــاء م ــن خ ــارج مجل ــس اإلدارة وفق ــاً للش ــروط التالي ــة:

 .4.5.1.1اختصاصات لجنة المراجعة
وفــق المــادة الثالثــة ( )3مــن الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة الخاصــة بالشــركة ،تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة

والتحق ــق م ــن س ــامة ونزاه ــة التقاري ــر والقوائ ــم المالي ــة وأنظم ــة الرقاب ــة الداخلي ــة فيه ــا ،وتش ــمل مه ــام لجن ــة المراجع ــة
بصفــة خاصــة مــا يلــي:

68

أول :التقارير المالية:
ً
1.1دراس ــة القوائ ــم المالي ــة األولي ــة والس ــنوية للش ــركة قب ــل عرضه ــا عل ــى مجل ــس اإلدارة وإب ــداء رأيه ــا والتوصي ــة بش ــأنها،
لضم ــان نزاهته ــا وعدالته ــا وش ــفافيتها.

ـاء عل ــى طل ــب مجل ــس اإلدارة – فيم ــا إذا كان تقري ــر مجل ــس اإلدارة والقوائ ــم المالي ــة للش ــركة
2.2إب ــداء ال ــرأس الفن ــي – بن ـ ً
عادلـــة ومتوازنـــة ومفهومـــة وتتضمـــن المعلومـــات التـــي تتيـــح للمســـاهمين والمســـتثمرين تقييـــم المركـــز المالـــي
للش ــركة وأدائه ــا ونم ــوذج عمله ــا واس ــتراتيجيتها.

3.3دراسة أي مسائل مهمة وغير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4.4البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهــام أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو
مراجــع الحســابات.
ِ

5.5التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6.6دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
ثانياً  :المراجعة الداخلية:
7.7دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
8.8دراسة تقرير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
9.9الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة – إن وجــدت – للتحقــق
مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا .وإذا لــم يكــن للشــركة مراجــع داخلــي،
فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى المجلــس بشــأن مــدى الحاجــة إلــى التعييــن.

1010التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير بحث أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
ثالثاً  :مراجع الحسابات:
1111التوصي ــة لمجل ــس اإلدارة بترش ــيح مراجع ــي الحس ــابات وعزله ــم وتحدي ــد أتعابه ــم وتقيي ــم أدائه ــم ،بع ــد التحق ــق م ــن
اس ــتقاللهم ومراجع ــة نط ــاق عمله ــم وش ــروط التعاق ــد معه ــم.

1212التحق ــق م ــن اس ــتقالل مراج ــع الحس ــابات وموضوعيت ــه وعدالت ــه ،ومـــدى فعاليـــة أعمـــال المراجعـــة م ــع األخ ــذ ف ــي
االعتبـــار القواعـــد والمعاييـــر ذات الصلـــة.

ـال فني ــة أو إداري ــة تخ ــرج ع ــن نط ــاق أعم ــال
1313مراجع ــة خط ــة مراج ــع حس ــابات الش ــركة ،والتحق ــق م ــن ع ــدم تقدي ــم أعم ـ ٍ
المراجع ــة ،وإب ــداء مرئياته ــا حي ــال ذل ــك.

1414اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
رابعاً  :االلتزام:
1515مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
1616التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
1717مراجع ــة العق ــود والتعام ــات المقت ــرح أن تجريه ــا الش ــركة م ــع األط ــراف ذوي العالق ــة ،وتقدي ــم مرئياته ــا حي ــال ذل ــك
إل ــى مجل ــس اإلدارة.

1818رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة ،وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات التــي يتعيــن
اتخاذهــا.
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باإلضافة إلى مهام وصالحيات أخرى هي:
1919إع ــداد تقري ــر مكت ــوب ع ــن رأيه ــا ف ــي ش ــأن م ــدى كفاي ــة نظ ــم الرقاب ــة الداخلي ــة والمالي ــة وإدارة المخاط ــر ف ــي الش ــركة
وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا ،وعلــى مجلــس اإلدارة أن يــودع نســخة كافيــة مــن هــذا

التقريــر فــي مركــز الشــركة الرئيســي قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة بعشــر أيــام علــى األقــل ،لتزويــد كل مــن يرغــب
مــن المســاهمين بنســخة منــه ويتلــى التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.

2020االس ــتعانة بم ــن ت ــراه م ــن الخب ــراء والمختصي ــن م ــن داخ ــل الش ــركة أو م ــن خارجه ــا ف ــي ح ــدود صالحياته ــا ،عل ــى أن يض ــم
ف ــي محض ــر اجتم ــاع اللجن ــة ،م ــع ذك ــر اس ــم الخبي ــر وعالقت ــه بالش ــركة واإلدارة التنفيذي ــة.

للجن ــة المراجع ــة ف ــي س ــبيل أداء مهامه ــا ح ــق االط ــاع عل ــى س ــجالت الش ــركة ووثائقه ــا ،طل ــب أي إيض ــاح أو بي ــان م ــن
أعض ــاء مجل ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــة .وله ــا أن تطل ــب م ــن مجل ــس اإلدارة دع ــوة الجمعي ــة العام ــة للش ــركة لالنعق ــاد
إذا أع ــاق عمله ــا وكان ــت الش ــركة تتع ــرض ألض ــرار أو خس ــائر جس ــيمة.

 .4.5.1.2تشكيل لجنة المراجعة
وف ــق الئح ــة عم ــل لجن ــة المراجع ــة ،تش ــكل الجمعي ــة العام ــة لجن ــة المراجع ــة عل ــى أن تتك ــون م ــن ع ــدد أعض ــاء ال يق ــل ع ــن
ثالث ــة ( )3وال يزي ــد ع ــن خمس ــة ( .)5وتك ــون دورة عم ــل اللجن ــة لم ــدة ث ــاث س ــنوات تب ــدأ العضوي ــة فيه ــا م ــع ب ــدء دورة

مجل ــس اإلدارة وتنته ــي بانته ــاء دورت ــه.

ت ــم تعيي ــن أعضائه ــا الحاليي ــن بموج ــب محض ــر الجمعي ــة العام ــة (غي ــر العادي ــة) المنعق ــدة بتاري ــخ 1442/11/16هـــ المواف ــق
2021/06/26م لم ــدة  3س ــنوات ،وه ــم:

الجدول رقم ( :)28تشكيل لجنة المراجعة
االسم

المنصب

من داخل أو خارج مجلس اإلدارة

عبد الرحمن إبراهيم الهدلق

رئيس لجنة المراجعة

من خارج المجلس

محمد أمين ناصر مراح

عضو لجنة المراجعة

من خارج المجلس

د .يزيد العبد الكريم

عضو لجنة المراجعة

من خارج المجلس
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 .4.5.1.3اجتماعات لجنة المراجعة
دوريــا علــى أال تقــل عــدد اجتماعاتهــا عــن
وفــق المــادة الخامســة مــن الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة ،تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا
ً
أربعــة ( )4اجتماعــات خــال الســنة الماليــة للشــركة .كمــا تجتمــع هــذه اللجنــة بصفــة دوريــة مــع مراجــع الحســابات والمراجــع

الداخلــي (إن وجــد) .وكمــا بتاريــخ مســتند التســجيل هــذا ،اجتمعــت لجنــة المراجعــة مــرة واحــدة.

وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة
الجدول رقم ( :)29ملخص السيرة الذاتية لرئيس لجنة المراجعة عبد الرحمن إبراهيم الهدلق
االسم

عبد الرحمن إبراهيم الهدلق

العمر

32

الجنسية

سعودي

المنصب

رئيس لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

•2011م :بكالوريوس محاسبة – جامعة اإلمام محمد بن سعود
•2015م :ماجستير إدارة أعمال – كلية الشرق العربي

•2020م – حتى تاريخه :الرئيس التنفيذي – شركة صدر للخدمات اللوجستية.
•2019م – 2020م :عضو لجنة المراجعة الداخلية – شركة مصنع الصمعاني.

الخبرات العملية

•2018م – 2020م :الرئيس التنفيذي – شركة أبناء عبد الرحمن الشعالن للتجارة.

•2017م – 2018م :نائب الرئيس التنفيذي – شركة أبناء عبد الرحمن الشعالن للتجارة.
•2015م – 2017م :مراجع داخلي – هيئة تقويم التعليم والتدريب.
•2012م – 2015م :محاسب – هيئة تقويم التعليم والتدريب.

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

•2021م – حتى تاريخه :رئيس مجلس إدارة – شركة كود العقارية.
•2021م – حتى تاريخه :عضو لجنة المراجعة – شركة الرهدن.

•2018م – حتى تاريخه :عضو مجلس إدارة – شركة أبناء عبد الرحمن الشعالن للتجارة.

المصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)30ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة يزيد بن إبراهيم العبد الكريم
االسم

يزيد بن إبراهيم العبد الكريم

العمر

 37سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

• :2007بكالوريوس علوم الحاسب والنظم – جامعة الملك سعود.

•2012م :ماجستير علوم الحاسب – جامعة .Southern California

•2018م :دكتوراة في علوم الحاسب – جامعة .Southern California
•2018م – حتى تاريخه :أستاذ مساعد – جامعة الملك سعود.

الخبرات العملية

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

•2017م – 2018م :مساعد تدريس – جامعة جنوب كاليفورنيا.
•2009م – 2018م :مساعد تدريس – جامعة الملك سعود.
•2009م – 2018م :مطور التكامل – مصرف اإلنماء.
ال يوجد
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الجدول رقم ( :)31ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة محمد أمين ناصر مراح
االسم

محمد أمين ناصر مراح

العمر

 30سنة

الجنسية

كندي

المنصب

عضو لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

•2011م :بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
•محاسب قانوني ()CPA

•2021م – حتى تاريخه :شريك مؤسس – منجم المستثمر.

الخبرات العملية

العضويات في مجلس
إدارات أخرى

•2021م – حتى تاريخه :شريك استراتيجي – أتار كالود.

•2020م – حتى تاريخه :مؤسس ،شريك استراتيجي ،أصيل.

•2019م – حتى تاريخه :مؤسس وشريك إداري – منجم تطوير األعمال.
•2017م – 2019م :مؤسس – منجم تطوير األعمال.
ال يوجد
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 4.6حوكمة الشركة
تهـــدف حوكمـــة الشـــركات إلـــى إيجـــاد نظـــام ُيتـــاح بموجبـــه قيـــادة الشـــركة وتوجيههـــا ،ويتضمـــن هـــذا النظـــام إجـــراءات تنظيـــم
العالق ــات المختلف ــة داخ ــل الش ــركة بي ــن المس ــاهمين (م ــن خ ــال اجتماع ــات المس ــاهمين الس ــنوية أو االجتماع ــات االس ــتثنائية)

ومجل ــس اإلدارة م ــن جه ــة وبي ــن مجل ــس اإلدارة والمديري ــن التنفيذيي ــن م ــن جه ــة أخ ــرى ،باإلضاف ــة إل ــى تنظي ــم عالق ــة الش ــركة
م ــع أصح ــاب المصال ــح ،وذل ــك بوض ــع القواع ــد واإلج ــراءات الخاص ــة لتس ــهيل عملي ــة اتخ ــاذ الق ــرار ف ــي ش ــؤون الش ــركة ،وإضف ــاء
طابــع الشــفافية والمصداقيــة علــى هــذه القــرارات؛ حمايــة لحقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح وتحقيقــاً للعدالــة والتنافســية

والش ــفافية ف ــي الس ــوق .ف ــي حي ــن ال تق ــدم الحوكم ــة آلي ــات تفصيلي ــة التخ ــاذ الق ــرارات اليومي ــة ،فل ــكل ش ــركة طابعه ــا الممي ــز
وأهدافه ــا الخاص ــة به ــا؛ مم ــا يتوج ــب مع ــه تطوي ــر ه ــذه الش ــركات للوائحه ــا الخاص ــة بالحوكم ــة ،وذل ــك وفق ــاً لألنظم ــة واللوائ ــح

والتعليم ــات الص ــادرة ع ــن الهيئ ــة وعل ــى وج ــه الخص ــوص الئح ــة حوكم ــة الش ــركات .وعل ــى الرغ ــم م ــن أن الئح ــة حوكم ــة الش ــركات
تعتب ــر استرش ــادية للش ــركات الت ــي تُ ــدرج أس ــهمها ف ــي الس ــوق الموازي ــة ،وضع ــت الش ــركة مجموع ــة م ــن السياس ــات واللوائ ــح
الداخليــة واإلجــراءات التنظيميــة المكتوبــة لتنظيــم عمــل الشــركة وأنشــطتها .وتجــدر اإلشــارة بأنــه تــم اعتمــاد السياســات واللوائــح
الداخلي ــة الخاص ــة بالش ــركة.

الجدول رقم ( :)32قائمة اللوائح الداخلية والسياسات واإلجراءات التنظيمية التي اعتمدتها الشركة
المستند

الجهة اإلدارية التي اعتمدت الالئحة وتاريخ االعتماد

الئحة عمل لجنة المراجعة

تم اعتماد الئحة عمل لجنة المراجعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ (الموافق
2021/06/22م)

سياسة اإلفصاح وتعارض المصالح

تم اعتماد سياسة اإلفصاح وتعارض المصالح من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ
(الموافق 2021/06/22م)

سياسة االلتزام بسرية المعلومات

تم اعتماد سياسة االلتزام بسرية المعلومات من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ
(الموافق 2021/06/22م)

الئحة تنظيم العمل

مصفوفة الصالحيات

خطة تطوير األدلة والسياسات

سياسة توزيع األرباح

سياسة عزم للمسؤولية االجتماعية

سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية

تم اعتماد الئحة عمل تنظيم العمل من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ
(الموافق 2021/06/22م)

تم اعتماد مصفوفة الصالحيات من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ (الموافق
2021/06/22م).

تم اعتماد خطة تطوير األدلة والسياسات من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ
(الموافق 2021/06/22م).

تم اعتماد سياسة توزيع األرباح من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/03/12هـ (الموافق
2021/10/18م).

تم اعتماد سياسة عزم للمسؤولية االجتماعية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
1443/03/12هـ (الموافق 2021/10/18م).

تم اعتماد سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
1443/03/12هـ (الموافق 2021/10/18م).
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 .5سياسة توزيع األرباح
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 .5سياسة توزيع األرباح
تخض ــع عملي ــة توزي ــع األرب ــاح إل ــى قي ــود معين ــة وفق ــاً للنظ ــام األساس ــي للش ــركة ،حي ــث تن ــص الم ــادة الخامس ــة واألربع ــون ( )45م ــن
النظ ــام األساس ــي للش ــركة عل ــى أن يت ــم توزي ــع أرب ــاح الش ــركة الصافي ــة الس ــنوية عل ــى الوج ــه اآلت ــي:

1.1تجنّ ـــب ( )10%مـــن صافـــي األربـــاح لتكويـــن االحتياطـــي النظامـــي للشـــركة ويجـــوز أن تقـــرر الجمعيـــة العامـــة العاديـــة وقـــف هـــذا
التجنيـــب متـــى بلـــغ االحتياطـــي المذكـــور ( )30%مـــن رأس المـــال المدفـــوع.

ـاء عل ــى اقت ــراح مجل ــس اإلدارة أن تجن ــب ( )10%م ــن صاف ــي األرب ــاح لتكوي ــن احتياط ــي اتفاق ــي يخص ــص
2.2للجمعي ــة العام ــة العادي ــة بن ـ ً
لغ ــرض أو أغ ــراض معين ــة.

3.3للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة
ق ــدر اإلم ــكان عل ــى المس ــاهمين .وللجمعي ــة المذك ــورة كذل ــك أن تقتط ــع م ــن صاف ــي األرب ــاح مبال ــغ إلنش ــاء مؤسس ــات اجتماعي ــة
لعامل ــي الش ــركة أو لمعاون ــة م ــا يك ــون قائم ــاً م ــن ه ــذه المؤسس ــات.

4.4يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ( )5%من رأسمال الشركة المدفوع.
5.5مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة ( )19مــن هــذا النظــام ،والمــادة ( )47مــن نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ()%10
مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة ،علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.

وفق ــا لق ــرار الجمعي ــة العام ــة الص ــادر ف ــي ه ــذا الش ــأن ويبي ــن الق ــرار تاري ــخ االس ــتحقاق وتاري ــخ
ً
يس ــتحق المس ــاهم حصت ــه ف ــي األرب ــاح
التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق .هــذا ويتــم
توزي ــع األرب ــاح المق ــرر توزيعه ــا عل ــى المس ــاهمين ف ــي الم ــكان والمواعي ــد الت ــي يحدده ــا مجل ــس اإلدارة.

أمــا بالنســبة لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ،يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل
م ــا حص ــل علي ــه أعض ــاء مجل ــس اإلدارة خ ــال الس ــنة المالي ــة م ــن مكاف ــآت وب ــدل مصروف ــات وغي ــر ذل ــك م ــن المزاي ــا ،وأن يش ــتمل كذل ــك

علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات .وأن يشــتمل

أيضــاً علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

ه ــذا م ــع اإلش ــارة إل ــى أن الش ــركة لي ــس لديه ــا أس ــهم ممت ــازة ول ــم تق ــم بإص ــدار أي منه ــا من ــذ تأسيس ــها وحت ــى تاري ــخ نش ــر مس ــتند
التس ــجيل ه ــذا.

وعل ــى الرغ ــم م ــن رغب ــة الش ــركة ف ــي توزي ــع أرب ــاح األس ــهم لمس ــاهميها وذل ــك به ــدف تعزي ــز قيم ــة اس ــتثماراتهم ،إال أنه ــا ال تق ــدم أي
ضمانــات بتوزيــع األربــاح ،وكذلــك ال تقــدم أي ضمــان بقيمــة هــذه األربــاح التــي يمكــن توزيعهــا خــال أي ســنة بعينهــا ،وإنمــا يعتمــد ذلــك

عل ــى دخ ــل الش ــركة ووضعه ــا المال ــي وحال ــة الس ــوق والمن ــاخ االقتص ــادي الع ــام وغيره ــا م ــن العوام ــل ،بم ــا ف ــي ذل ــك تحلي ــل الف ــرص
االس ــتثمارية المتاح ــة للش ــركة وحاجته ــا إلع ــادة االس ــتثمار واالحتياج ــات النقدي ــة والمتطلب ــات الرأس ــمالية والتوقع ــات المس ــتقبلية،
وكذل ــك اعتب ــارات قانوني ــة ونظامي ــة أخ ــرى.

الجدول رقم ( :)33توزيعات األرباح خالل السنوات السابقة
(بالريال السعودي)

2019م*

2020م

2021م

صافي ربح السنة

7,755,575

11,874,370

15,536,093

توزيعات األرباح المعلنة

363,310

-

-

توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة

363,310

-

-

ربجية السهم من صافي الدخل**

155.11

237.48

5.17

تاريخ إعالن توزيعات األرباح

28/01/2019

-

-

تاريخ توزيعات األرباح

28/01/2019

-

-

المصدر :الشركة

*قرر الشركاء بتاريخ 2019/01/28م على توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30/06/2018م بقيمة  363,310ريال سعودي ،وتم دفع هذه األرباح خالل 2019م.

**تــم احتســاب القيمــة علــى أســاس عــدد األســهم  50,000ســهم كمــا فــي الســنوات المنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م و 2020م ،وعــل أســاس عــدد األســهم  3,000,000ســهم كمــا
فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م.
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 .6تكاليف اإلدراج المباشر
م ــن المتوق ــع أن تبل ــغ إجمال ــي تكالي ــف اإلدراج المباش ــر ألس ــهم الش ــركة ف ــي الس ــوق الموازي ــة حوال ــي تس ــعمائة أل ــف ( )900,000ري ــال

س ــعودي ،والت ــي تش ــمل أتع ــاب المستش ــار المال ــي ،والمصاري ــف والتكالي ــف األخ ــرى المتعلق ــة ب ــاإلدراج المباش ــر ف ــي الس ــوق الموازي ــة.
وس ــتتحمل الش ــركة جمي ــع تكالي ــف اإلدراج ،وس ــيتم تضمي ــن تكالي ــف اإلدراج المباش ــر ضم ــن مصاري ــف الش ــركة ،علم ــاً ب ــأن هن ــاك دفع ــات
ق ــد ت ــم س ــدادها ودفع ــات أخ ــرى تس ــتحق بع ــد موافق ــة هيئ ــة الس ــوق المالي ــة وبع ــد اإلدراج.
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 .7إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة
إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذا المستند ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
المص ــدر يمك ــن أن يؤث ــر أو يك ــون ق ــد أث ــر تأثي ــراً ملحوظ ــاً ف ــي الوض ــع المال ــي خ ــال ال ()12
 .أل ــم يك ــن هن ــاك أي انقط ــاع ف ــي أعم ــال ُ
ش ــهراً األخي ــرة.

المص ــدر خ ــال الس ــنة الس ــابقة مباش ــرة
أي عم ــوالت أو خصوم ــات أو أتع ــاب وس ــاطة أو أي ع ــوض غي ــر نق ــدي م ــن قب ــل ُ
 .بل ــم تُ من ــح ّ
لتاري ــخ طل ــب التس ــجيل فيم ــا يتعل ــق بإص ــدار أو ط ــرح أي أس ــهم.

للمصــدر خــال الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب
أي تغيــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري ُ
 .تلــم يكــن هنــاك ّ
التســجيل.

 .ثبخ ــاف م ــا ورد ف ــي الفق ــرة رق ــم “ -4.3-أعض ــاء مجل ــس اإلدارة وأمي ــن الس ــر” م ــن القس ــم رق ــم “ -4-هي ــكل الملكي ــة والهي ــكل

المص ــدر.
أي أس ــهم أو مصلح ــة م ــن أي ن ــوع ف ــي ُ
ألي م ــن أقربائه ــم ّ
التنظيم ــي” م ــن ه ــذا المس ــتند ،لي ــس ألعض ــاء مجل ــس اإلدارة أو ٍّ

 .جبخ ــاف م ــا ورد ف ــي الفق ــرة رق ــم “ -8.9-النزاع ــات القضائي ــة” م ــن القس ــم رق ــم “ -8-المعلوم ــات القانوني ــة” م ــن ه ــذا المس ــتند،
إن الش ــركة ليس ــت خاضع ــة ألي دع ــاوى أو إج ــراءات قانوني ــة ق ــد تؤث ــر بمفرده ــا أو بمجمله ــا جوهري ــاً ف ــي أعم ــال الش ــركة أو ف ــي
وضعه ــا المال ــي.

 .حبخــاف مــا ورد فــي عامــل المخاطــرة رقــم “ -2.1.12-المخاطــر المتعلقــة بتعامــات األطــراف ذات العالقــة” مــن القســم رقــم -2-
“عوام ــل المخاط ــرة” والفق ــرة رق ــم “ -8.6-التعام ــات م ــع األط ــراف ذوي العالق ــة” م ــن القس ــم رق ــم “ -8-المعلوم ــات القانوني ــة”

م ــن ه ــذا المس ــتند ،ال يوج ــد ل ــدى الش ــركة أي تعام ــات م ــع أط ــراف ذات عالق ــة ،وأن الش ــركة س ــتحصل عل ــى موافق ــة الجمعي ــة
العامــة لمســاهمي الشــركة علــى جميــع التعامــات التجاريــة مــع األطــراف ذات العالقــة ،وأنــه ســيتم التصويــت علــى جميــع األعمــال
والعق ــود م ــع األط ــراف ذات العالق ــة ف ــي الجمعي ــة العام ــة لمس ــاهمي الش ــركة.

كما يؤكد مجلس اإلدارة أنه حتى تاريخ نشر هذا المستند على:
 .أع ــدم دخ ــول أعض ــاء مجل ــس اإلدارة ف ــي أعم ــال منافس ــة ألعم ــال الش ــركة إال بموافق ــة م ــن الجمعي ــة العام ــة العادي ــة لمس ــاهمي
الش ــركة وذل ــك تطبيق ــاً للم ــادة الثاني ــة والس ــبعين ( )72م ــن نظ ــام الش ــركات؛

 .بأنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذا المستند؛
 .تأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها؛
 .ثأن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية؛
 .جأن الشركة قد حصلت على موافقات الجهات الممولة الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية؛
 .حبخ ــاف م ــا ورد ف ــي القس ــم رق ــم “ -2-عوام ــل المخاط ــرة” م ــن ه ــذا المس ــتند ،ف ــإن أعض ــاء مجل ــس اإلدارة ليس ــوا عل ــى عل ــم ب ــأي
مخاط ــر جوهري ــة أخ ــرى م ــن الممك ــن أن تؤث ــر عل ــى ق ــرار المس ــتثمرين المحتملي ــن ف ــي االس ــتثمار ف ــي أس ــهم الش ــركة؛

 .خال يوجد أية قيود أو رهونات على أسهم المساهمين المؤسسين الواردة أسماؤهم في مستند التسجيل هذا؛
 .دل ــم يس ــبق أن ُأش ــهر إف ــاس أي م ــن المس ــاهمين المؤسس ــين ف ــي أي وق ــت تح ــت أي والي ــة قضائي ــة ول ــم يك ــن أح ــداً منه ــم طرف ــاً
واق م ــن اإلف ــاس ف ــي أي وق ــت ول ــم يخضع ــوا إلج ــراءات إف ــاس؛
ف ــي ترتي ــب صل ـ ٍـح ٍ

 .ذليس ألي من أقارب المساهمين المؤسسين أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة؛
 .رإن المساهمين المؤسسين هم المالك القانونيون لألسهم وال يوجد مالك نفعيون؛
المصدر؛
 .زال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من ُ
.سال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما؛
.شال يوجد أي حق خيار على أسهم الشركة؛
.صال يحكم عالقتهم إال النظام األساسي وعقد التأسيس.
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 .8المعلومات القانونية
 .8.1إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالمعلومات القانونية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 .أأن تس ــجيل األس ــهم لغ ــرض إدراجه ــا المباش ــر ف ــي الس ــوق الموازي ــة – نم ــو ،ال يخال ــف األنظم ــة واللوائ ــح ذات العالق ــة ف ــي
المملك ــة العربي ــة الس ــعودية.

بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
 .بأن تسجيل األسهم لغرض اإلدراج المباشر ال ّ
يخل ٍّ
 .تأنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في مستند التسجيل.
 .ثباس ــتثناء م ــا ت ــم اإلفص ــاح عن ــه ف ــي الفق ــرة رق ــم (( )2.1.24المخاط ــر المتعلق ــة بالدع ــاوى والمطالب ــات القضائي ــة والتحكي ــم
ألي دعــاوى أو
واإلجــراءات اإلداريــة) مــن القســم رقــم (( )2عوامــل المخاطــرة) مــن هــذا المســتند ،فــإن الشــركة ليســت خاضعــة ّ

إج ــراءات قانوني ــة ق ــد تؤث ــر بمفرده ــا أو بمجمله ــا جوهري ــاً عل ــى أعم ــال الش ــركة أو عل ــى وضعه ــا المال ــي.

ألي دع ــاوى أو إج ــراءات قانوني ــة ق ــد تؤث ــر بمفرده ــا أو بمجمله ــا جوهري ــاً عل ــى أعم ــال
 .جأن أعض ــاء مجل ــس اإلدارة ال يخضع ــون ّ
الش ــركة أو عل ــى وضعه ــا المال ــي.

 .8.2الشركة
تأسس ــت الش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات كش ــركة ذات مس ــؤولية مح ــدودة ف ــي مدين ــة الري ــاض بموج ــب
ش ــهادة الس ــجل التج ــاري رق ــم ( )1010918075بتاري ــخ 1439/03/11هـــ (المواف ــق 2017/11/29م) ،وب ــرأس م ــال ق ــدره خمس ــون
مقس ــماً إل ــى خمس ــين أل ــف ( )50,000حص ــة نقدي ــة متس ــاوية القيم ــة وقيم ــة كل حص ــة ( )1ري ــال واح ــد.
أل ــف ( )50,000ري ــال
ّ

تحولــت شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات إلــى شــركة مســاهمة وفقــاً للقــرار الــوزاري رقــم (ق )11574/بتاريــخ
1442/10/22هـــ (المواف ــق 2021/06/03م) المتعل ــق بإع ــان تح ــول الش ــركة ب ــرأس م ــال وق ــدره ثالث ــون ملي ــون ()30,000,000

ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم عــادي مدفــوع بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت

ســعودية للســهم الواحــد.

ت ــم تحدي ــد األنش ــطة ف ــي الس ــجل التج ــاري بم ــا يل ــي :تقدي ــم خدم ــات االستش ــارات اإلداري ــة العلي ــا ،إص ــاح وصيان ــة الحواس ــيب
الش ــخصية والمحمول ــة بجمي ــع أنواعه ــا ،بي ــع مع ــدات وأجه ــزة س ــلكية والس ــلكية.

علمـــاً أن الشـــركة مســـجلة لـــدى هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات بموجـــب شـــهادة تســـجيل معلومـــات تحمـــل الرقـــم
( )2021114170وهــي ســارية مــن تاريــخ 2021/11/01م وحتــى تاريــخ 2022/11/01م .وتضمنــت بيانــات تصنيــف األعمــال بموجــب
ه ــذه الش ــهادة م ــا يل ــي:

1.1البرمجيات (البرامج الوسيطة والبرامج الثابتة – برامج األعمال – برامج األنظمة).
2.2التقنيات الناشئة (البيانات الضخمة).
3.3الصناعات الناشئة والقطاعات الخدمية (الصناعات الناشئة).
4.4خدم ــة تقني ــة المعلوم ــات (الخدم ــات االستش ــارية – إدارة خدم ــات تقني ــة المعلوم ــات – خدم ــات التوظي ــف الخاص ــة بتقني ــة
المعلوم ــات – خدم ــات األم ــن الس ــيبراني – الدع ــم والصيان ــة – تكام ــل األنظم ــة والتطوي ــر).

ويتمثل النشاط الرئيس للشركة بموجب نظامها األساسي فيما يلي:
1.1المعلومات واالتصاالت.
2.2الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.
3.3األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
4.4تحليل النظام.
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5.5تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.
6.6صيانة برمجيات.
7.7تصميم صفحات المواقع.
8.8إعادة تأهيل وهيكلة العمليات اإلدارية والمالية والتشغيلية للمنشآت.
9.9العالقات العامة واالتصال وتقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا.
1010إقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المتصلة بذلك.
1111تقديم موارد بشرية أخرى يشمل (تقديم الموارد البشرية على أساس طويل األجل أو دائم بشكل عام).
1212أنشطة الخدمات االدارية المتكاملة للمكاتب.
1313إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى وتوفير الدعم لها.
مستقبال.
1414أي أنشطة أخرى يقرر صاحب الصالحية إضافتها
ً
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

 .8.3التراخيص والموافقات والشهادات األساسية
يتعيـــن علـــى الشـــركة الحصـــول علـــى التصاريـــح والتراخيـــص والموافقـــات النظاميـــة الالزمـــة والمحافظـــة عليهـــا فيمـــا يتعلـــق
بنش ــاطها .وتش ــمل ه ــذه التراخي ــص عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر :ش ــهادة تس ــجيل الش ــركة الص ــادرة م ــن ال ــوزارة ،ش ــهادة عضوي ــة
الغرفــة التجاريــة التــي يفرضهــا نظــام الســجل التجــاري ،وشــهادة تســجيل العالمــات التجاريــة ،باإلضافــة إلــى شــهادات تســجيل لــدى
جهــات حكوميــة أخــرى كمكتــب العمــل (للحصــول علــى شــهادة ســعودة ونطاقــات وخدمــات أخــرى تقدمهــا وزارة المــوارد البشــرية

والتنميــة االجتماعيــة كاســتخراج تأشــيرات للموظفيــن األجانــب ورخــص عمــل ،إلــخ) وهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك والمؤسســة
العام ــة للتأمين ــات االجتماعي ــة.

ولمزي ــد م ــن المعلوم ــات ح ــول التراخي ــص والتصاري ــح والش ــهادات الت ــي حصل ــت عليه ــا الش ــركة ،الرج ــاء االط ــاع عل ــى الج ــدول رق ــم
( )6م ــن ه ــذا المس ــتند.

هذا وتُ لزم الجهات الرقابية أدناه الشركة بصفتها صاحب الترخيص االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

 .8.3.1االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة
•الش ــركة ملتزم ــة بنظ ــام الس ــجل التج ــاري لناحي ــة التس ــجيل ل ــدى إدارة الس ــجل التج ــاري ف ــي مدين ــة الري ــاض حي ــث المق ــر
الرئيســـي بموجـــب شـــهادة رقـــم ( )1010918075بتاريـــخ 1439/03/11هـــ (الموافـــق 2017/11/29م) والتـــي تنتهـــي
صالحيته ــا بتاري ــخ 1447/12/17هـــ (المواف ــق 2026/06/03م).

•كمـــا أن الشـــركة ملتزمـــة بنظـــام الســـجل التجـــاري لناحيـــة اســـتخراج شـــهادة عضويـــة فـــي الغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة
بموجــب الشــهادة رقــم ( )4311158بتاريــخ 1439/03/11هـــ (الموافــق 2017/11/29م) والتــي تنتهــي صالحيتهــا بتاريــخ
1446/03/11هـــ (الموافـــق 2024/09/14م).

•ل ــدى الش ــركة ش ــعار (ع ــزم) تس ــتخدمه ف ــي تعامالته ــا التجاري ــة وق ــد قام ــت الش ــركة باالس ــتحصال عل ــى ش ــهادة تس ــجيل
لعالمتهـــا التجاريـــة لـــدى الجهـــة الحكوميـــة المختصـــة (الهيئـــة الســـعودية للملكيـــة الفكريـــة) وهـــي مســـجلة بالرقـــم
( )1442030384تح ــت الفئ ــة ( )38وه ــي إح ــدى فئ ــات العالم ــات التجاري ــة الت ــي تخت ــص بـــ (خدم ــات االتص ــاالت وخدم ــات

ب ــث البرام ــج اإلذاعي ــة والتلفزيوني ــة) ،وق ــد ت ــم تحدي ــد المنتج ــات أو الخدم ــات المرخ ــص به ــا بموج ــب ه ــذه الش ــهادة بـــ
(االتص ــاالت).

وبالتال ــي تك ــون الش ــركة ق ــد منح ــت العالم ــة التجاري ــة الحماي ــة القانوني ــة الالزم ــة وفق ــاً لنظ ــام العالم ــات التجاري ــة ،م ــا
س ــيمكنها م ــن وضعه ــا واس ــتخدامها عل ــى منتجاته ــا أو وضعه ــا عل ــى الواجه ــة الخارجي ــة لمكاتبه ــا.
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 .8.3.2االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
•الشـــركة كغيرهـــا مـــن المنشـــآت والشـــركات المســـجلة والتـــي تعمـــل فـــي المملكـــة ملزمـــة بتقديـــم إقراراتهـــا الزكويـــة
والضريبي ــة خ ــال ( )120يوم ــاً م ــن انته ــاء الس ــنة المالي ــة وذل ــك لغ ــرض تجدي ــد الش ــهادة الت ــي تص ــدر ع ــن هيئ ــة ال ــزكاة

والضريبــة والجمــارك .تــم تســجيل الشــركة بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي المميــز ( )3103028767وقــد قدمــت

الشـــركة إقرارهـــا الزكـــوي عـــن الفتـــرة المنتهيـــة فـــي  30يونيـــو 2021م ،وحصلـــت علـــى شـــهادة زكاة مـــن هيئـــة الـــزكاة
والضريبــة والجمــارك بالرقــم ( )1110934706بتاريــخ 1443/03/20هـــ (الموافــق 2021/10/26م) وهــي صالحــة حتــى تاريــخ
1444/04/05هـــ (الموافـــق 2022/10/30م).

•تج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن قيم ــة ال ــزكاة المدفوع ــة ع ــن الس ــنة المالي ــة المنتهي ــة ف ــي  30يوني ــو 2020م ق ــد بلغ ــت خمس ــمائة
وأربع ــة وخمس ــين أل ــف ومائتي ــن وخمس ــة وثالثي ــن ( )554,235ري ــال س ــعودي ،وبلغ ــت قيم ــة مخص ــص ال ــزكاة كم ــا ف ــي
2021/06/30م مبل ــغ تس ــعمائة وثماني ــة وس ــتون أل ــف وتس ــعمائة وواح ــد وس ــتون ( )968,961ري ــال س ــعودي .علم ــاً أن

الش ــركة ق ــد س ــددت ال ــزكاة المتوجب ــة للس ــنة المالي ــة المنتهي ــة ف ــي  30يوني ــو 2021م ،وق ــد بلغ ــت القيم ــة المس ــددة
س ــبعمائة واثني ــن وخمس ــين أل ــف وثمانمائ ــة وواح ــد أربعي ــن ( )752,841ري ــال س ــعودي.

•ول ــم تحص ــل الش ــركة عل ــى أي رب ــوط زكوي ــة وردته ــا م ــن هيئ ــة ال ــزكاة والضريب ــة والجم ــارك من ــذ تأسيس ــها وحت ــى تاري ــخ
إع ــداد ه ــذا المس ــتند.

•الشــركة ملتزمــة بنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة وهــي مســجلة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك
تحــت الرقــم الضريبــي ( )310302876700003بتاريــخ 1441/11/17هـــ (الموافــق 2020/07/08م).

•علم ــاً أن ــه ل ــم ي ــرد للش ــركة أي رب ــوط زكوي ــة م ــن هيئ ــة ال ــزكاة والضريب ــة والجم ــارك من ــذ تأسيس ــها وحت ــى تاري ــخ إع ــداد ه ــذا
المس ــتند.

 .8.3.3االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
•ت ــم فت ــح مل ــف ل ــدى وزارة الم ــوارد البش ــرية والتنمي ــة االجتماعي ــة (مكت ــب العم ــل) بالرق ــم الموح ــد ( )1693967-1وفق ــاً

لشـــهادة الســـعودة .وكمـــا بتاريـــخ مســـتند التســـجيل هـــذا ،ســـتفيد الشـــركة مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة لـــوزارة المـــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،وتــم اســتخراج شــهادة الســعودة لإلفــادة بــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة

منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة ( )81.37%وتقــع فــي النطــاق البالتينــي وهــي مصنفــة علــى أنهــا منشــأة متوســطة
فئ ــة (ب).

•لــدى الشــركة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة (مكتــب العمــل)
بالرقــم ( )556509وتاريــخ 1442/01/08هـــ (الموافــق 2020/08/27م).

•الشـــركة ملتزمـــة بنظـــام حمايـــة األجـــور والرفـــع المنتظـــم ألجـــور العامليـــن لديهـــا وذلـــك بموجـــب شـــهادة التـــزام رقـــم
( )20012110020626بتاريــخ 1443/02/24هـــ (الموافــق 2021/10/01م) وهــي صالحــة حتــى 1443/04/26هـــ (الموافــق
2021/12/01م).

•كمــا بتاريــخ 1443/11/18هـــ (الموافــق 2021/11/23م) ،الشــركة ملتزمــة بنظــام حمايــة األجــور وقــد بلغــت نســبة االلتــزام
(مــدد).
( )%96وذلــك وفقــاً لتقريــر صــادر عــن منصــة ُ

 .8.3.4االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
•ت ــم فت ــح مل ــف للش ــركة ل ــدى المؤسس ــة العام ــة للتأمين ــات االجتماعي ــة بموج ــب رق ــم االش ــتراك ( )528878164وق ــد
قامــت الشــركة باالشــتراك فــي فرعــي المعاشــات واألخطــار المهنيــة للمشــتركين الســعوديين وبالنســبة لغيــر الســعوديين

االشـــتراك بفـــرع األخطـــار المهنيـــة ،وفقـــاً لشـــهادة االشـــتراك لـــدى المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة رقـــم
( )41295022بتاريـــخ 1443/02/25هـــ (الموافـــق 2021/10/02م) .وقـــد بلغـــت قيمـــة االشـــتراكات المســـددة لـــدى

المؤسس ــة مبلغ ــاً وق ــدره ثماني ــة ماليي ــن وثمانمائ ــة وأربع ــة وأربعي ــن أل ــف وتس ــعمائة وثماني ــة ري ــال وس ــبعة وتس ــعون
هللـــة ( )8,844,908.97ريـــال ســـعودي حتـــى  30يونيـــو 2021م.
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 .8.3.5االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
•ينبغ ــي اس ــتخراج رخص ــة بلدي ــة للمكات ــب اإلداري ــة والمنش ــآت حت ــى تتمك ــن الش ــركة م ــن تش ــغيلها م ــع األخ ــذ باالعتب ــار أن
البلديــة أو األمانــة تتطلــب الوثائــق التاليــة :صــورة الســجل التجــاري وصــورة عقــد التأســيس (النظــام األساســي) وصــورة مــن

عق ــد اإليج ــار أو ص ــك الملكي ــة وص ــورة م ــن فس ــح البن ــاء للمبن ــى أو المنش ــاة أو المح ــل التج ــاري أو المس ــتودع أو المخ ــزن
وصــورة مــن ترخيــص المكتــب العقــاري وتصويــر المبنــى عــن بعــد ويشــمل اللوحــة (مــع نســخة عــن فاتــورة اللوحــة وتســجيل
ملكي ــة العالم ــة التجاري ــة للش ــركة ليت ــم اس ــتخدامها عل ــى الواجه ــة) باإلضاف ــة إل ــى ترخي ــص الدف ــاع المدن ــي.

•قامــت الشــركة باســتئجار مكتبيــن بصفتهــا مســتأجرة ،وقــد اســتحصلت علــى رخصــة بلديــة صــادرة عــن أمانــة منطقــة الريــاض
– بلدي ــة المع ــذر لمزاول ــة نش ــاط مكت ــب إدارة أعم ــال مؤسس ــات وش ــركات .تحم ــل ه ــذه الرخص ــة الرق ــم ()41022578705
وهــي صالحــة حتــى تاريــخ 1446/02/07هـــ (الموافــق 2024/08/11م).

•علم ــاً أن الش ــركة تفي ــد بأنه ــا ملتزم ــة بنظ ــام الدف ــاع المدن ــي وغي ــر ملزم ــة باس ــتصدار ش ــهادة س ــامة ،وق ــد ت ــم االط ــاع
عل ــى ش ــهادة إنه ــاء تركيب ــات لنظ ــام اإلن ــذار المبك ــر وأنظم ــة اإلطف ــاء الع ــادي واآلل ــي (م ــن مؤسس ــة وقايت ــك للس ــامة)
بتاريــخ 1432/08/01هـــ (الموافــق 2011/07/02م) ومعتمــدة مــن الدفــاع المدنــي كمــا تــم االطــاع علــى شــهادة فحــص

للمضخ ــات الرئيس ــة (ص ــادر ع ــن مؤسس ــة المدائ ــن العربي ــة) بتاري ــخ 1437/05/15هـــ (المواف ــق 2016/02/24م).

وباس ــتثناء م ــا ت ــم ذك ــره أع ــاه وف ــي الفق ــرة رق ــم (“ )2.1.4المخاط ــر المتعلق ــة بع ــدم الحص ــول عل ــى التراخي ــص والتصاري ــح

والشــهادات الالزمــة وعــدم تجديدهــا” مــن القســم رقــم (“ )2عوامــل المخاطــرة” مــن هــذا المســتند ،فــإن الشــركة ملتزمــة
بمتطلب ــات وزارة الش ــؤون البلدي ــة والقروي ــة واإلس ــكان.

 .8.3.6االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة المالية
إن عق ــود الش ــركة م ــع الجه ــات الحكومي ــة (ال ــوزارات واألجه ــزة الحكومي ــة والهيئ ــات والمصال ــح والمؤسس ــات العام ــة واألجه ــزة
ذات الش ــخصية المعنوي ــة العام ــة المس ــتقلة) وبالتحدي ــد م ــع ال ــوزارات والمؤسس ــات المش ــار له ــا ف ــي الفق ــرة الفرعي ــة ()8.5.2

م ــن ه ــذا القس ــم تخض ــع لنظ ــام المنافس ــات والمش ــتريات الحكومي ــة وال ــذي أعط ــى وزارة المالي ــة كجه ــة مختص ــة صالحي ــة
تحدي ــد اإلط ــار التعاق ــدي ،وق ــد تبي ــن أن العق ــود ه ــذه تُ ل ـ ِـزم الش ــركة المتعاق ــدة م ــع الجه ــات الحكومي ــة بالبن ــود اآلتي ــة:
1.1استمرارية المحافظة على معايير التأهيل التي على أساسها تم ترسية العقد عليه؛
2.2استمرارية المحافظة على الشروط الالزمة لتنفيذ األعمال وتأمين المشتريات وفقاً للنظام والئحته التنفيذية.
3.3ال تتجـــاوز مـــدة عقـــود الخدمـــات ذات التنفيـــذ المســـتمر (خمـــس) ســـنوات ،وتجـــوز زيادتهـــا فـــي العقـــود التـــي تتطلـــب
طبيعتهـــا ذلـــك؛ بعـــد موافقـــة وزارة الماليـــة.

4.4اس ــتمرارية المحافظ ــة عل ــى مس ــتوى األداء وف ــق المعايي ــر والمقي ــاس المتف ــق عليه ــا لتقدي ــم الخدم ــة وف ــي ح ــال ح ــدوث
مرضي ــا.
أي تراج ــع يج ــوز للجه ــة الحكومي ــة إنه ــاء العق ــد أو تقلي ــص الدفع ــات إذا ل ــم يك ــن األداء
ً

5.5استمرارية المحافظة على نقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
6.6تقديم ضمان نهائي بنسبة ( )5%من قيمة العقد.
7.7االحتف ــاظ بالضم ــان النهائ ــي إل ــى أن تف ــي الش ــركة بالتزاماته ــا وتس ــتلم الجه ــة الحكومي ــة المش ــروع اس ــتالماً نهائي ــاً  ،وفق ــاً
ألح ــكام العق ــد وش ــروطه.

8.8للجه ــة الحكومي ــة – ف ــي ح ــدود احتياجاته ــا الفعلي ــة – إص ــدار أوام ــر تغيي ــر بالزي ــادة ف ــي العق ــد بم ــا ال يتج ــاوز ( )10%م ــن
قيمت ــه ،وله ــا إص ــدار أوام ــر تغيي ــر بالتخفي ــض بم ــا ال يتج ــاوز ( )20%م ــن قيمت ــه.

ـورد آخ ــر إال بع ــد الحص ــول عل ــى موافق ــة مكتوب ــة
9.9ال يج ــوز للش ــركة التن ــازل ع ــن العق ــد أو ج ــزء من ــه لمق ــاول أو متعه ــد أو م ـ ّ
م ــن الجه ــة الحكومي ــة ووزارة المالي ــة.

مورد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
1010وال يجوز التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو ّ
قص ــرت الش ــركة ف ــي تنفي ــذ التزاماته ــا؛ ق ــد تُ ف ــرض عليه ــا غرام ــة ال تتج ــاوز ( )20%م ــن قيم ــة العق ــد ،م ــع حس ــم قيم ــة
1111إذا ّ
األعم ــال الت ــي ل ــم تُ نف ــذ.
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1212للجهــة الحكوميــة ســحب جــزء مــن األعمــال والمشــتريات وتنفيذهــا عل ــى حســاب الشــركة؛ إذا أخلــت بالتزاماتهــا التعاقديــة
بعــد إنذارهــا.

1313تتولـــى الجهـــة الحكوميـــة تقييـــم أداء الشـــركة بعـــد اكتمـــال تنفيذهـــا للعقـــد ،وذلـــك باســـتخدام نمـــوذج تقييـــم أداء
نهائيـــا.
المتعاقديـــن .وال تعلـــن نتائـــج تقييـــم أداء المتعاقديـــن؛ إال بعـــد أن يكـــون قـــرار التقييـــم
ً

1414للجه ــة الحكومي ــة إنه ــاء العق ــد إذا اقتض ــت المصلح ــة العام ــة ذل ــك ،أو إذا ت ــم االتف ــاق عل ــى اإلنه ــاء م ــع المتعاق ــد مع ــه
وذل ــك بع ــد موافق ــة ال ــوزارة.

 .8.4النظام األساسي
تتضم ــن ه ــذه الفق ــرة أب ــرز النص ــوص الت ــي تضمنه ــا النظ ــام األساس ــي ،علم ــاً أن ــه ال يج ــب االعتم ــاد عل ــى ه ــذا الملخ ــص اعتم ــاداً تام ــاً
عوض ــاً ع ــن النظ ــام األساس ــي الكام ــل وال ــذي يمك ــن معاينت ــه ف ــي المق ــر الرئي ــس للش ــركة أو عب ــر مستش ــارها المال ــي.

اسم الشركة
شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات( ،شركة مساهمة سعودية مقفلة).

أغراض الشركة
إن األغراض التي تأسست الشركة ألجلها هي:
1.1المعلومات واالتصاالت.
2.2الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.
3.3األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
4.4تحليل النظام.
5.5تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.
6.6صيانة برمجيات.
7.7تصميم صفحات المواقع.
8.8إعادة تأهيل وهيكلة العمليات اإلدارية والمالية والتشغيلية للمنشآت.
9.9العالقات العامة واالتصال .تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا.
1010إقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المتصلة بذلك.
1111تقديم موارد بشرية أخرى ،يشمل (تقديم الموارد البشرية على أساس طويل األجل أو دائم بشكل عام).
1212أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب.
1313إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى ،وتوفير الدعم الالزم لها.
مستقبال.
1414أي أنشطة أخرى يقرر صاحب الصالحية إضافتها
ً
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
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المشاركة والتملك في الشركات
1.1يج ــوز للش ــركة المش ــاركة ف ــي الش ــركات األخ ــرى كم ــا يج ــوز له ــا إنش ــاء ش ــركات بمفرده ــا (ذات مس ــؤولية مح ــدودة أو
مس ــاهمة مقفل ــة) بش ــرط أال يق ــل رأس م ــال الش ــركة ع ــن خمس ــة ماليي ــن ري ــال س ــعودي.

2.2يجــوز للشــركة أن تمتلــك األســهم والحصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج معهــا ولهــا حــق فــي تأســيس الشــركات
س ــواء بمفرده ــا أو بالش ــراكة م ــع الغي ــر وذل ــك بع ــد اس ــتيفاء م ــا تتطلب ــه األنظم ــة والتعليم ــات المتبع ــة ف ــي ه ــذا الش ــأن.

3.3يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المركز الرئيسي للشركة
يكــون المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة (الريــاض) بالمملكــة العربيــة الســعودية ولمجلــس اإلدارة أن ينشــئ فروعــا أو مكاتــب أو
توكيــات داخــل أو خــارج المملكــة العربيــة الســعودية بعــد موافقــة الجهــات المختصــة.

مدة الشركة
مــدة الشــركة ( )99ســنة ميالديــة تبــدأ مــن تاريــخ القيــد بالســجل التجــاري كشــركة مســاهمة ويجــوز إطالــة مــدة الشــركة بقــرار تصــدره

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قبــل انتهــاء أجلهــا بســنة واحــدة علــى األقــل.

رأس المال
ُحــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ ( )30,000,000ريــال ســعودي فقــط (ثالثــون مليــون ريــال ســعودي) ُم َّقســم إلــى ( )3,000,000ســهم
اســمي متســاوية القيمــة تبلــغ القيمــة األســمية لــكل منهــا ( )10ريــال ســعودي وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.

االكتتاب في األسهم
اكتت ــب المؤسس ــون ف ــي كام ــل أس ــهم رأس الم ــال البالغ ــة ( )3,000,000ثالث ــة ماليي ــن س ــهم مدفوع ــة بالكام ــل وبقيم ــة إجمالي ــة
تبل ــغ ( )30,000,000ثالث ــون ملي ــون ري ــال.

بيع األسهم غير مستوفاة القيمة
يلت ــزم المس ــاهم بدف ــع قيم ــة الس ــهم ف ــي المواعي ــد المعين ــة لذل ــك ،وإذا تخل ــف ع ــن الوف ــاء ف ــي ميع ــاد االس ــتحقاق ،ج ــاز لمجل ــس

اإلدارة بع ــد إعالم ــه وإبالغ ــه بخط ــاب مس ــجل ع ــن طري ــق البري ــد االلكترون ــي أو إبالغ ــه بخط ــاب مس ــجل بي ــع الس ــهم ف ــي الم ــزاد

العلن ــي أو س ــوق األوراق المالي ــة بحس ــب األح ــوال وفق ــاً للضواب ــط الت ــي تحدده ــا الجه ــة المختص ــة .وتس ــتوفي الش ــركة م ــن حصيل ــة

ـف حصيل ــة البي ــع للوف ــاء به ــذه المبال ــغ ،ج ــاز للش ــركة
البي ــع المبال ــغ المس ــتحقة له ــا وت ــرد الباق ــي إل ــى صاح ــب الس ــهم .وإذا ل ــم تك ـ ِ
أن تس ــتوفي الباق ــي م ــن جمي ــع أم ــوال المس ــاهم ،وم ــع ذل ــك يج ــوز للمس ــاهم المتخل ــف ع ــن الدف ــع إل ــى ي ــوم البي ــع دف ــع القيم ــة
وفق ــا ألح ــكام
ً
مضاف ــا إليه ــا المصروف ــات الت ــي أنفقته ــا الش ــركة ف ــي ه ــذا الش ــأن ،وتلغ ــي الش ــركة الس ــهم المبي ــع
ً
المس ــتحقة علي ــه
ه ــذه الم ــادة ،وتعط ــي المش ــتري س ــهماً جدي ــداً يحم ــل رق ــم الس ــهم الملغ ــى وتؤش ــر ف ــي س ــجل األس ــهم بوق ــوع البي ــع م ــع بي ــان
اس ــم المال ــك الجدي ــد.

إصدار األسهم
تك ــون األس ــهم اس ــمية وال يج ــوز أن تص ــدر بأق ــل م ــن قيمته ــا االس ــمية ،وإنم ــا يج ــوز أن تص ــدر بأعل ــى م ــن ه ــذه القيم ــة وف ــي ه ــذه

الحال ــة األخي ــرة يض ــاف ف ــرق القيم ــة ف ــي بن ــد مس ــتقل ضم ــن حق ــوق المس ــاهمين وال يج ــوز توزيعه ــا كأرب ــاح عل ــى المس ــاهمين

والس ــهم غي ــر قاب ــل للتجزئ ــة ف ــي مواجه ــة الش ــركة ،ف ــإذا مل ــك الس ــهم أش ــخاص متع ــددون وج ــب عليه ــم أن يخت ــاروا أحده ــم لين ــوب
عنه ــم ف ــي اس ــتعمال الحق ــوق المتعلق ــة ب ــه ،ويك ــون ه ــؤالء األش ــخاص مس ــئولين بالتضام ــن ع ــن االلتزام ــات الناش ــئة ع ــن ملكي ــة
الس ــهم.
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تداول االسهم
ال يجــوز تــداول األســهم التــي يكتتــب بهــا المؤسســون إال بعــد نشــر القوائــم الماليــة عــن ســنتين ( )2ماليتيــن ال تقــل كل منهمــا عــن اثنــي عشــر ()12

ش ــهراً م ــن تاري ــخ إع ــان تح ــول الش ــركة ،ويؤش ــر عل ــى صك ــوك ه ــذه األس ــهم بم ــا ي ــدل عل ــى نوعه ــا وتاري ــخ تحوي ــل الش ــركة والم ــدة الت ــي يمن ــع فيه ــا

تداولهــا .ومــع ذلــك يجــوز خــال فتــرة الحظــر نقــل ملكيــة األســهم وفقــاً ألحــكام بيــع الحقــوق مــن أحــد المســاهمين إلــى مســاهم آخــر أو مــن ورثــة
أحــد المســاهمين فــي حالــة وفاتــه إلــى الغيــر أو فــي حالــة التنفيــذ علــى أمــوال المســاهم المعســر أو المفلــس ،علــى أن تكــون أولويــة امتــاك تلــك

األســهم للمســاهمين اآلخريــن ،وتســري أحــكام هــذه المــادة علــى مــا يكتتــب بــه المســاهمون فــي حالــة زيــادة رأس المــال قبــل انقضــاء فتــرة الحظــر.

سجل المساهمين
عـــده أو تتعاقـــد علـــى إعـــداده الشـــركة ،الـــذي يتضمـــن أســـماء
تتـــداول أســـهم الشـــركة بالقيـــد فـــي ســـجل المســـاهمين الـــذي تُ ّ

المســاهمين وجنســياتهم وأماكــن إقامتهــم ومهنهــم وأرقــام األســهم والقــدر المدفــوع منهــا ،ويؤشــر فــي هــذا القيــد علــى الســهم.
وال يعت ــد بنق ــل ملكي ــة الس ــهم االس ــمي ف ــي مواجه ــة الش ــركة أو الغي ــر إال م ــن تاري ــخ القي ــد ف ــي الس ــجل المذك ــور.

زيادة رأس المال
ـا ،وال يش ــترط
1.1للجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة أن تق ــرر زي ــادة رأس م ــال الش ــركة ،بش ــرط أن يك ــون رأس الم ــال ق ــد دف ــع كام ـ ً
أن يكــون رأس المــال قــد دفــع بأكملــه إذا كان الجــزء غيــر المدفــوع مــن رأس المــال يعــود إلــى أســهم صــدرت مقابــل تحويــل
أدوات ديــن أو صكــوك تمويليــة إلــى أســهم ولــم تنتــه بعــد المــدة المقــررة لتحويلهــا إلــى أســهم.

2.2للجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة ف ــي جمي ــع األح ــوال أن تخص ــص األس ــهم المص ــدرة عن ــد زي ــادة رأس الم ــال أو ج ــزءاً منه ــا
للعاملي ــن ف ــي الش ــركة والش ــركات التابع ــة أو بعضه ــا أو أي م ــن ذل ــك ،وال يج ــوز للمس ــاهمين ممارس ــة ح ــق األولوي ــة عن ــد
إص ــدار الش ــركة لألس ــهم المخصص ــة للعاملي ــن.

3.3للمس ــاهم المال ــك للس ــهم وق ــت ص ــدور ق ــرار الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة بالموافق ــة عل ــى زي ــادة رأس الم ــال األولوي ــة
فــي االكتتــاب باألســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل حصــص نقديــة ،ويبلــغ هــؤالء بأولويتهــم بالنشــر فــي جريــدة يوميــة أو
ومدت ــه وتاري ــخ بدايت ــه وانتهائ ــه.
بإبالغه ــم بواس ــطة البري ــد المس ــجل ع ــن ق ــرار زي ــادة رأس الم ــال وش ــروط االكتت ــاب
ّ

4.4يح ــق للجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة وق ــف العم ــل بح ــق األولوي ــة للمس ــاهمين ف ــي االكتت ــاب بزي ــادة رأس الم ــال مقاب ــل
حص ــص نقدي ــة أو إعط ــاء األولوي ــة لغي ــر المس ــاهمين ف ــي الح ــاالت الت ــي تراه ــا مناس ــبة لمصلح ــة الش ــركة.

5.5يح ــق للمس ــاهم بي ــع ح ــق األولوي ــة أو التن ــازل عن ــه خ ــال الم ــدة م ــن وق ــت ص ــدور ق ــرار الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة
بالموافقــة علــى زيــادة رأس المــال إلــى آخــر يــوم لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المرتبطــة بهــذه الحقــوق ،وفقــاً للضوابــط
الت ــي تضعه ــا الجه ــة المختص ــة.

6.6م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي الفق ــرة ( )4أع ــاه ،ت ــوزع األس ــهم الجدي ــدة عل ــى َح َملَ ــة حق ــوق األولوي ــة الذي ــن طلب ــوا االكتت ــاب،
بنس ــبة م ــا يملكون ــه م ــن حق ــوق أولوي ــة م ــن إجمال ــي حق ــوق األولوي ــة الناتج ــة م ــن زي ــادة رأس الم ــال ،بش ــرط أال يتج ــاوز م ــا
يحصلــون عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم الجديــدة ويــوزع الباقــي مــن األســهم الجديــدة علــى حملــة حقــوق األولويــة الذيــن

طلب ــوا أكث ــر م ــن نصيبه ــم ،بنس ــبة م ــا يملكون ــه م ــن حق ــوق أولوي ــة م ــن إجمال ــي حق ــوق األولوي ــة الناتج ــة م ــن زي ــادة رأس

الم ــال ،بش ــرط أال يتج ــاوز م ــا يحصل ــون علي ــه م ــا طلب ــوه م ــن األس ــهم الجدي ــدة ،ويط ــرح م ــا تبق ــى م ــن األس ــهم عل ــى الغي ــر،
م ــا ل ــم تق ــرر الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة أو ين ــص نظ ــام الس ــوق المالي ــة عل ــى غي ــر ذل ــك.

تخفيض رأس المال
للجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة أن تق ــرر تخفي ــض رأس الم ــال إذا زاد عل ــى حاج ــة الش ــركة أو إذا مني ــت بخس ــائر ،ويج ــوز ف ــي الحال ــة
األخي ــرة وحده ــا تخفي ــض رأس الم ــال إل ــى م ــا دون الح ــد المنص ــوص علي ــه ف ــي الم ــادة (الرابع ــة والخمس ــين) م ــن نظ ــام الش ــركات،
وال يص ــدر ق ــرار التخفي ــض إال بع ــد ت ــاوة تقري ــر خ ــاص يع ــده مراج ــع الحس ــابات ع ــن األس ــباب الموجب ــة ل ــه وع ــن االلتزام ــات الت ــي عل ــى
الش ــركة وع ــن أث ــر التخفي ــض ف ــي ه ــذه االلتزام ــات.

وإذا كان تخفي ــض رأس الم ــال نتيج ــة زيادت ــه عل ــى حاج ــة الش ــركة ،وجب ــت دع ــوة الدائني ــن إل ــى إب ــداء اعتراضاته ــم علي ــه خ ــال س ــتين

( )60يومــاً مــن تاريــخ نشــر قــرار التخفيــض فــي جريــدة يوميــة تــوزع فــي المنطقــة التــي يقــع فيهــا مركــز الشــركة الرئيــس ،فــإن اعتــرض

ـاال أو أن تقــدم
أحــد الدائنيــن وقــدم إلــى الشــركة مســتنداته فــي الميعــاد المذكــور ،وجــب علــى الشــركة أن تــؤدي إليــه دينــه إذا كان حـ ً
ـا.
لــه ضمانــاُ كافيــاُ للوفــاء بــه إذا كان آجـ ً
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إدارة الشركة
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن خمســة ( )5أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين لمــدة ال تزيــد عــن
يعيـ ُـن المؤسســين أول مجلــس إدارة لمــدة خمــس ( )5ســنوات.
ـتثناء مــن ذلــك ِّ
ثــاث ســنوات واسـ ً

انتهاء عضوية المجلس
تنته ــي عضوي ــة المجل ــس بانته ــاء مدت ــه أو باس ــتقالته أو بانته ــاء صالحي ــة العض ــو له ــا وفق ــاً ألي نظ ــام أو تعليم ــات س ــارية ف ــي

المملكــة ،ومــع ذلــك يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة فــي كل وقــت عــزل جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أو بعضهــم وذلــك دون إخــال

بح ــق العض ــو المع ــزول تج ــاه الش ــركة بالمطالب ــة بالتعوي ــض إذا وق ــع الع ــزل لس ــبب غي ــر مقب ــول أو ف ــي وق ــت غي ــر مناس ــب ولعض ــو

ـؤوال م ــن قب ــل الش ــركة عم ــا يترت ــب عل ــى االعت ــزال
مجل ــس اإلدارة أن يعت ــزل بش ــرط أن يك ــون ذل ــك ف ــي وق ــت مناس ــب وإال كان مس ـ ً
م ــن أض ــرار.

المركز الشاغر في المجلس
إذا ش ــغر مرك ــز أح ــد أعض ــاء مجل ــس اإلدارة كان للمجل ــس أن يعي ــن عض ــواً مؤقت ــاً ف ــي المرك ــز الش ــاغر بحس ــب الترتي ــب ف ــي الحص ــول
عل ــى األص ــوات ف ــي الجمعي ــة الت ــي انتخب ــت المجل ــس ،عل ــى أن يك ــون مم ــن تتواف ــر فيه ــم الخب ــرة والكفاي ــة ويج ــب أن تبل ــغ بذل ــك
ال ــوزارة خ ــال خمس ــة ( )5أي ــام عم ــل م ــن تاري ــخ التعيي ــن وأن يع ــرض التعيي ــن عل ــى الجمعي ــة العام ــة العادي ــة ف ــي أول اجتم ــاع له ــا

ويكم ــل العض ــو الجدي ــد م ــدة س ــلفه ،وإذا ل ــم تتواف ــر الش ــروط الالزم ــة النعق ــاد مجل ــس اإلدارة بس ــبب نق ــص ع ــدد أعضائ ــه ع ــن الح ــد

االدن ــى المنص ــوص علي ــه ف ــي نظ ــام الش ــركات أو ه ــذا النظ ــام وج ــب عل ــى بقي ــة األعض ــاء دع ــوة الجمعي ــة العام ــة العادي ــة لالنعق ــاد
خ ــال س ــتين ( )60يوم ــاً النتخ ــاب الع ــدد ال ــازم م ــن األعض ــاء.

صالحيات المجلس
م ــع مراع ــاة االختصاص ــات المق ــررة للجمعي ــة العام ــة ،يك ــون لمجل ــس اإلدارة أوس ــع الس ــلطات والصالحي ــات ف ــي إدارة الش ــركة بم ــا
يحق ــق أغراضه ــا ول ــه ف ــي ذل ــك:

1.1حــق االشــتراك فــي شــركات أخــرى كمــا يكــون لــه فــي حــدود اختصاصــه أن يفــوض واحــداً أو أكثــر مــن أعضائــه أو مــن الغيــر
فــي مباشــرة عمــل معيــن أو أعمــال معينــة.

2.2لــه الحــق فــي تصريــف أمورهــا والتصــرف فــي أصولهــا وممتلكاتهــا وعقاراتهــا ،إال أنــه ال يجــوز لمجلــس اإلدارة بيــع عقــارات
الشــركة أو رهنهــا إال بموافقــة الجمعيــة العموميــة العاديــة مــع مراعــاة الشــروط التاليــة:
•أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.
•أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.
•أن يكون البيع حاضراً إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية.
•أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
3.3تعيي ــن الموظفي ــن والعم ــال وعزله ــم وطل ــب التأش ــيرات واس ــتقدام األي ــدي العامل ــة م ــن خ ــارج الملك ــة والتعاق ــد معه ــم
وتحدي ــد مرتباته ــم واس ــتخراج اإلقام ــات ونق ــل الكف ــاالت والتن ــازل عنه ــا.

4.4يج ــوز ل ــه عق ــد الق ــروض م ــع صنادي ــق ومؤسس ــات التموي ــل الحكومي ــة والق ــروض التجاري ــة ،عل ــى أن يت ــم مراع ــاة الش ــروط
التالي ــة بالنس ــبة للق ــروض التجاري ــة الت ــي ال تتج ــاوز آجاله ــا ث ــاث س ــنوات:

 .أأن يراع ــى ف ــي ش ــروط الق ــرض والضمان ــات المقدم ــة ل ــه ع ــدم اإلض ــرار بالش ــركة ومس ــاهميها والضمان ــات العام ــة
للدائني ــن.

 .بأن يحدد المجلس في قراره أوجه استخدامات القرض وكيفية سداده.
 .تأال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أية سنة مالية واحدة عن ( )50%من رأس مال الشركة.
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4.4حـــق إبـــراء ذمـــة مدينـــي الشـــركة مـــن التزاماتهـــم طبقـــاً لمـــا يحقـــق مصلحتهـــا علـــى أن يتضمـــن محضـــر مجلـــس اإلدارة
وحيثيـــات قـــراره مراعـــاة الشـــروط التاليـــة:

 .أأن يكــون إبــراء الذمــة بعــد مضــي ســنة كاملــة علــى اســتحقاق الديــن كحــد أدنــى وأن تكــون الشــركة قــد قامــت باتخــاذ
اإلجــراءات النظاميــة للمطالبــة بالديــن خــال هــذه المــدة.

 .بأن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام ولدين واحد لكل مدين.
 .تاإلبراء حق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه.

مكافآت أعضاء المجلس
تتك ــون مكاف ــأة مجل ــس اإلدارة م ــن مبل ــغ معي ــن أو النس ــبة المنص ــوص عليه ــا ف ــي الم ــادة ( )5/45م ــن ه ــذا النظ ــام وف ــي ح ــدود م ــا
نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه ،ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا

حص ــل علي ــه أعض ــاء مجل ــس اإلدارة خ ــال الس ــنة المالي ــة م ــن مكاف ــآت وب ــدل مصروف ــات وغي ــر ذل ــك م ــن المزاي ــا ،وأن يش ــتمل كذل ــك
عل ــى بي ــان م ــا قبض ــه أعض ــاء المجل ــس بوصفه ــم عاملي ــن أو إداريي ــن أو م ــا قبض ــوه نظي ــر أعم ــال فني ــة أو إداري ــة أو استش ــارات وأن
يش ــتمل أيض ــا عل ــى بي ــان بع ــدد جلس ــات المجل ــس وع ــدد الجلس ــات الت ــي حضره ــا كل عض ــو م ــن تاري ــخ آخ ــر اجتم ــاع للجمعي ــة العام ــة.

ويح ــدد مجل ــس اإلدارة مكاف ــآت رئي ــس وأعض ــاء مجل ــس اإلدارة بالش ــكل ال ــذي ي ــراه مناس ـ ًـبا ،ويج ــوز أن تك ــون ه ــذه المكاف ــأة مبلغ ــاً

معين ــاً أو ب ــدل حض ــور ع ــن الجلس ــات أو مزاي ــا عيني ــة أو نس ــبة معين ــة م ــن صاف ــي األرب ــاح ،ويج ــوز الجم ــع بي ــن اثنتي ــن أو أكث ــر م ــن ه ــذه
المزاي ــا ،وإذا تج ــاوز ذل ــك الح ــد فيج ــب الع ــرض عل ــى الجمعي ــة العام ــة لتق ــرر م ــا ت ــراه مناس ــباً .

صالحيات الرئيس ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي وأمين السر
1.1يعي ــن مجل ــس اإلدارة م ــن بي ــن أعضائ ــه رئيس ــاً ونائب ــاً للرئي ــس ،كم ــا يج ــوز للمجل ــس أن يعي ــن عض ــواً منتدب ــاً  ،وال يج ــوز الجم ــع
بي ــن منص ــب رئي ــس مجل ــس اإلدارة وأي منص ــب تنفي ــذي بالش ــركة.

2.2يختــص الرئيــس بتمثيــل الشــركة فــي البيــع والشــراء واإلفــراغ وقبولــه فــي األراضــي والعقــارات والشــقق والفلــل واســتالم
الثمــن والتأجيــر واســتالم األجــرة والقســمة والفــرز والرهــن وتســليم الثمــن وتوقيــع العقــود الخاصــة بهــا وبالشــركة.

ً
مصلحـــة والدخـــول فـــي المناقصـــات والمزايـــدات والمشـــتريات والمقـــاوالت الحكوميـــة
3.3االســـتيراد والتصديـــر بمـــا يـــراه
والش ــركات والمؤسس ــات العام ــة والفردي ــة وإب ــرام العق ــود الخاص ــة به ــا والتوقي ــع عل ــى كاف ــة المس ــتندات المتعلق ــة به ــا
وتنفيذهــا واإلشــراف عليهــا ،وإنشــاء شــركات ومؤسســات تكــون الشــركة شــريكة فيهــا أو مســتقلة بذاتهــا ومراجعــة وزارة

التج ــارة واالس ــتثمار إلتم ــام تأسيس ــها واس ــتخراج الس ــجالت التجاري ــة والتراخي ــص واإلضاف ــة والش ــطب وإص ــدار ب ــدل فاق ــد
وتعديله ــا وحذفه ــا وش ــطبها والتوقي ــع عل ــى عق ــود تأس ــيس الش ــركات أو الت ــي تش ــارك الش ــركة فيه ــا وتوثي ــق عقوده ــا
ل ــدى كات ــب الع ــدل.

4.4التوقي ــع عل ــى المالح ــق أو تعدي ــات عق ــود التأس ــيس أم ــام كات ــب الع ــدل وجمي ــع الجه ــات المختص ــة ،واالنس ــحاب وبي ــع
كل الحص ــص فيه ــا وع ــدم المش ــاركة فيه ــا ،أو طل ــب تصفيته ــا وش ــطبها والموافق ــة والتصوي ــت نياب ـ ًـة ع ــن الش ــركة ف ــي

الجمعي ــات التأسيس ــية أو جمعي ــة الش ــركاء.

5.5بي ــع وش ــراء الحص ــص وقب ــول التن ــازل ف ــي الش ــركات والتوقي ــع عل ــى االتفاقي ــات والصك ــوك أم ــام كاف ــة الجه ــات الرس ــمية،
المتاجـــرة بكافـــة األعمـــال التجاريـــة واألســـهم والســـندات والعقـــارات واألمـــاك التجاريـــة والســـكنية وغيرهـــا وقبـــول
التس ــجيل عن ــد الش ــراء واإلف ــراغ وعن ــد البي ــع والش ــفعة والب ــدل والتن ــازل واالس ــتالم والتس ــليم وقب ــض الثم ــن المب ــاع.

6.6المطالب ــة والمداع ــاة والمخاصم ــة وس ــماع الدع ــوى وال ــرد عليه ــا وإقام ــة البين ــة والدف ــع وقب ــول الحك ــم واالعت ــراض علي ــه
والتنــازل وذلــك فــي أي قضيــة تقــام مــن أو ضــد الشــركة فــي أي محكمــة وفــي أي جهــة ،ولــه حــق حلــف اليميــن وســماعه
ورده وإنهــاء كافــة اإلجــراءات الشــرعية واإلداريــة المتعلقــة بالشــركة.

7.7اس ــتالم وتحصي ــل المبال ــغ م ــن الغي ــر س ــواء نق ــداً أو ش ــيكات وم ــن الجه ــات المختص ــة ،وفت ــح الحس ــابات وإيق ــاف التواقي ــع
الخاصــة باألطــراف فــي الشــركة والمؤسســات أو األفــراد ولــه حــق فتــح االعتمــادات والضمانــات والتوقيــع علــى اتفاقيــات
القـــروض دون الفوائـــد الربويـــة واســـتالمها وصرفهـــا وإيداعهـــا فـــي حســـاب الشـــركة ،وفتـــح وإنشـــاء وإدارة الصناديـــق
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االســـتثمارية والعقاريـــة علـــى اختـــاف أنواعهـــا ،وشـــراء وبيـــع واالســـتثمار فـــي األســـهم الشـــخصية أو المملوكـــة للغيـــر

كحصــص فــي الشــركات أو أفــراد للمشــاركة فــي إدارة تلــك الشــركات بمــا يمكنهــا مــن االســتحواذ أو الحصــول علــى األربــاح
المناس ــبة والمرافع ــة والمدافع ــة ع ــن الش ــركة وإناب ــة الغي ــر ف ــي مباش ــرة عم ــل أو أعم ــال معين ــة.

8.8يك ــون ل ــه أوس ــع الس ــلطات ف ــي إدارة الش ــركة ورس ــم سياس ــاتها وتحدي ــد اس ــتثماراتها واإلش ــراف عل ــى أعماله ــا وأمواله ــا
وتصري ــف أموره ــا داخ ــل المملك ــة وخارجه ــا ،ول ــه عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر تمثي ــل الش ــركة ف ــي عالقاته ــا م ــع الغي ــر
والجه ــات الحكومي ــة والخاص ــة وأم ــام المحاك ــم الش ــرعية والهيئ ــات القضائي ــة ودي ــوان المظال ــم ومكات ــب العم ــل والعم ــال

واللج ــان العلي ــا واالبتدائي ــة ولج ــان األوراق التجاري ــة وكاف ــة اللج ــان القضائي ــة األخ ــرى وهيئ ــات التحكي ــم والحق ــوق المدني ــة

وأقســـام الشـــرطة والغـــرف التجاريـــة والصناعيـــة والهيئـــات الخاصـــة والشـــركات والمؤسســـات علـــى مختلـــف أنواعهـــا
والدف ــاع المدن ــي ووزارة الدف ــاع وفروعه ــا وح ــرس الح ــدود وفروع ــه واالتص ــاالت الس ــلكية والالس ــلكية وكاف ــة المصال ــح
والهيئ ــات الحكومي ــة والج ــوازات والم ــرور ووزارة التج ــارة والخارجي ــة والهيئ ــة العام ــة لل ــزكاة والدخ ــل.

9.9القبـــض والتســـديد واإلقـــرار والمطالبـــة والمرافعـــة والمخاصمـــة والمخالصـــة والصلـــح وطلـــب اليميـــن وردهـــا وســـماع
الشــهود وقبــول األحــكام واالعتــراض عليهــا والتحكيــم عــن الشــركة وطلــب تنفيــذ األحــكام وقبــض مــا يحصــل مــن التنفيــذ
ويخت ــص بتمثي ــل الش ــركة وتصري ــف أعماله ــا.

1010فيم ــا يخ ــص العق ــارات :الهب ــة واإلف ــراغ ،قب ــول الهب ــة واإلف ــراغ والتن ــازل ،الره ــن ،قب ــول الره ــن ،دم ــج الصك ــوك ،التجزئ ــة
والف ــرز ،تحدي ــث الصك ــوك وإدخاله ــا ف ــي النظ ــام الش ــامل ،اس ــتالم الصك ــوك ،اس ــتخراج مجموع ــة صك ــوك ب ــدل مفق ــود،

اس ــتخراج مجموع ــة صك ــوك ب ــدل تال ــف ،التن ــازل ع ــن النق ــص ف ــي المس ــاحة ،تحوي ــل األراض ــي الزراعي ــة إل ــى س ــكنية ،تعدي ــل

اســـم المالـــك ورقـــم الســـجل المدنـــي الحفيظـــة ،تعديـــل الحـــدود واالطـــوال والمســـاحة وأرقـــام القطـــع والمخططـــات
والصكــوك وتواريخهــا وأســماء األحيــاء ،توقيــع عقــود األجــرة ،اســتالم األجــرة ،إلغــاء وفســخ عقــود التأجيــر ،البيــع واإلفــراغ
للورث ــة.

1111فيمــا يخــص الشــركات :تأســيس شــركة ،التوقيــع علــى عقــود التأســيس ومالحــق التعديــل ،توقيــع قــرارات الشــركاء ،تعييــن
الم ــدراء وعزله ــم ،تعيي ــن بن ــد اإلدارة ،دخ ــول وخ ــروج ش ــركاء ،الدخ ــول ف ــي ش ــركات قائم ــة ،زي ــادة رأس الم ــال ،خف ــض رأس
الم ــال ،تحدي ــد رأس الم ــال ،اس ــتالم فائ ــض التخصي ــص ،ش ــراء الحص ــص واألس ــهم ودف ــع الثم ــن ،بي ــع الحص ــص واألس ــهم
واســتالم القيمــة ،بيــع فــرع الشــركة ،التنــازل عــن الحصــص واألســهم مــن رأس المــال ،قبــول التنــازل عــن الحصــص واألســهم

ورأس الم ــال ،نق ــل الحص ــص واألس ــهم والس ــندات ،تعدي ــل أغ ــراض الش ــركة ،فت ــح الحس ــابات ل ــدى البن ــوك باس ــم الش ــركة،

توقي ــع االتفاقي ــات ،تعدي ــل اس ــم الش ــركة ،قف ــل الحس ــابات ل ــدى البن ــوك باس ــم الش ــركة ،تعدي ــل بن ــود عق ــود التأس ــيس
أو مالح ــق التعدي ــل ،تس ــجيل الش ــركة ،تس ــجيل ال ــوكاالت والعالم ــات التجاري ــة ،التن ــازل ع ــن العالم ــات التجاري ــة أو إلغائه ــا،

حض ــور الجمعي ــات العام ــة ،فت ــح الملف ــات للش ــركة ،فت ــح الف ــروع للش ــركة ،تصفي ــة الش ــركة ،تحوي ــل الش ــركة م ــن مس ــاهمة
إلــى ذات مســؤولية محــدودة ،تحويــل الشــركة مــن ذات مســؤولية محــدودة إلــى مســاهمة ،تحويــل الشــركة مــن تضامنيــة

إلــى ذات مســؤولية محــدودة ،إلغــاء عقــود التأســيس ومالحــق التعديــل ،التوقيــع علــى عقــود التأســيس ومالحــق التعديــل
ل ــدى كات ــب الع ــدل ،اس ــتخراج الس ــجالت التجاري ــة وتجديده ــا للش ــركة ،االش ــتراك بالغرف ــة التجاري ــة وتجديده ــا ،مراجع ــة

إدارة الج ــودة والنوعي ــة وهيئ ــة المواصف ــات والمقايي ــس ،اس ــتخراج التراخي ــص وتجديده ــا للش ــركة ،تحوي ــل ف ــرع الش ــركة
إل ــى مؤسس ــة ،تحوي ــل الش ــركة م ــن ش ــركة توصي ــة بس ــيطة إل ــى ذات مس ــؤولية مح ــدودة ،مراجع ــة ش ــركات االتص ــاالت
وتأس ــيس الهوات ــف الثابت ــة أو الج ــواالت باس ــم الش ــركة ،مراجع ــة الهيئ ــة العام ــة لالس ــتثمار والتوقي ــع أمامه ــا ،مراجع ــة
هيئ ــة س ــوق الم ــال ،دخ ــول المناقص ــات واس ــتالم االس ــتمارات ،توقي ــع العق ــود الخاص ــة بالش ــركة م ــع الغي ــر ،نش ــر عق ــد

التأس ــيس ومالح ــق التعدي ــل وملخصاته ــا واألنظم ــة األساس ــية ف ــي الجري ــدة الرس ــمية ،تغيي ــر الكي ــان القانون ــي للش ــركة.

1212فيمــا يخــص الســجالت التجاريــة :مراجعــة إدارة الســجالت ،نقــل الســجالت التجاريــة ،حجــز االســم التجــاري ،تســجيل العالمــة
التجاري ــة ،التن ــازل ع ــن العالم ــة التجاري ــة ،التن ــازل ع ــن االس ــم التج ــاري ،فت ــح االش ــتراك ل ــدى الغرف ــة التجاري ــة وتجدي ــده،
التوقيـــع علـــى جميـــع المســـتندات لـــدى الغرفـــة التجاريـــة ،اعتمـــاد التوقيـــع لـــدى الغـــرف التجاريـــة ،إلغـــاء التوقيـــع لـــدى

الغرفــة التجاريــة ،إدارة أعمــال الشــركة التجاريــة ،إضافــة نشــاط ،دخ ــول المناقصــات واس ــتالم االس ــتمارات ،اســتخراج ســجل
تج ــاري ،تجدي ــد س ــجل تج ــاري ،إدارة وإلغ ــاء الس ــجل التج ــاري ،اإلش ــراف عل ــى الس ــجل التج ــاري وتعديل ــه ،فت ــح ف ــرع للس ــجل

التج ــاري ،نق ــل الس ــجل التج ــاري ،اس ــتخراج س ــجل ب ــدل تال ــف أو مفق ــود ،مراجع ــة التأمين ــات االجتماعي ــة ،مراجع ــة مصلح ــة
ال ــزكاة والدخ ــل ،مراجع ــة الهيئ ــة العام ــة لل ــزكاة والدخ ــل ،مراجع ــة الدف ــاع المدن ــي.

1313فيمـــا يخـــص المطالبـــات لـــدى المحاكـــم :المطالبـــة وإقامـــة الدعـــاوى ،المرافعـــة والمدافعـــة ،ســـماع الدعـــاوى والـــرد
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عليه ــا ،اإلق ــرار ،اإلن ــكار ،الصل ــح ،التن ــازل ،اإلب ــراء ،طل ــب اليمي ــن ورده واالمتن ــاع عن ــه ،إحض ــار الش ــهود والبين ــات والطع ــن

فيه ــا ،اإلجاب ــة والج ــرح والتعدي ــل ،الطع ــن بالتزوي ــر ،إن ــكار الخط ــوط واألخت ــام والتواقي ــع ،طل ــب المن ــع م ــن الس ــفر ورفع ــه،
مراجعـــة دوائـــر الحجـــز والتنفيـــذ ،طلـــب الحجـــز والتنفيـــذ ،طلـــب التحكيـــم ،تعييـــن الخبـــراء والمحكميـــن ،الطعـــن بتقاريـــر
الخب ــراء والمحكمي ــن ورده ــم واس ــتبدالهم ،طل ــب تطبي ــق الم ــادة ( )230م ــن نظ ــام المرافع ــات الش ــرعية ،المطالب ــة بتنفي ــذ

األح ــكام ،قب ــول األح ــكام ونفيه ــا ،االعت ــراض عل ــى األح ــكام وطل ــب االس ــتئناف ،التم ــاس إع ــادة النظ ــر ،التهمي ــش عل ــى

صك ــوك األح ــكام ،طل ــب رد االعتب ــار ،طل ــب الش ــفعة ،إنه ــاء م ــا يل ــزم حض ــور الجلس ــات ف ــي جمي ــع الدع ــاوى ل ــدى جمي ــع
المحاكــم ،اســتالم المبالــغ ،قســمة التركــة وفــرز النصيــب ،تنفيــذ الوصيــة ،اســتالم صكــوك األحــكام ،طلــب إحالــة الدعــوى،

طل ــب تنح ــي القاض ــي ،طل ــب اإلدخ ــال والتداخ ــل ( ل ــدى المحاك ــم الش ــرعية ،ل ــدى المحاك ــم اإلداري ــة ،ل ــدى اللج ــان الطبي ــة

الش ــرعية ،ل ــدى اللج ــان العمالي ــة ،ل ــدى لج ــان ف ــض المنازع ــات المالي ــة وتس ــوية المنازع ــات المصرفي ــة ،ل ــدى لج ــان الفص ــل
فــي منازعــات األوراق الماليــة ،لــدى مكاتــب الفصــل فــي منازعــات األوراق التجاريــة ولجــان حســم المنازعــات التجاريــة ،لــدى
اللج ــان الجمركي ــة ولج ــان الغ ــش التج ــاري ،ل ــدى لج ــان الفص ــل ف ــي المنازع ــات والمخالف ــات التأميني ــة ،ل ــدى هيئ ــة الرقاب ــة

والتحقي ــق ،ل ــدى النياب ــة العام ــة ،ل ــدى المجل ــس األعل ــى للقض ــاء) ،طل ــب نق ــض الحك ــم ل ــدى المحكم ــة العلي ــا ،ل ــدى لجن ــة

النظ ــر ف ــي مخالف ــات نظ ــام مزاول ــة المه ــن الصحي ــة ،ل ــدى لجن ــة النظ ــر ف ــي مخالف ــات أح ــكام نظ ــام المؤسس ــات الصحي ــة.
1414فيم ــا يخ ــص البن ــوك والمص ــارف :مراجع ــة جمي ــع البن ــوك والمص ــارف ،التحوي ــل م ــن الحس ــابات بالعمل ــة األجنبي ــة والمحلي ــة،
اســـتخراج البطاقـــات االئتمانيـــة المتوافقـــة مـــع األحـــكام الشـــرعية واســـتالمها واســـتالم األرقـــام الســـرية لهـــا ،اســـتخراج

دفات ــر ش ــيكات واس ــتالمها وتحريريه ــا ،إص ــدار الش ــيكات المصدق ــة واس ــتالمها ،اس ــتالم الح ــواالت وصرفه ــا ،االش ــتراك ف ــي
صنادي ــق األمان ــات وتجدي ــده ،فت ــح صنادي ــق األمان ــات ،اس ــترداد وح ــدات صنادي ــق األمان ــات ،التوقي ــع عل ــى طل ــب الق ــروض

البنكي ــة المتوافق ــة م ــع األح ــكام والضواب ــط الش ــرعية القب ــول بش ــروطها وأحكامه ــا وأس ــعارها وتوقي ــع عقوده ــا ونماذجه ــا
وتعهداتهــا وجــداول ســدادها واســتالم القــرض والتصــرف فيــه ،طلــب اإلعفــاء مــن القــروض ،إعــادة جدولــة األقســاط ،طلــب

اعتمــاد بنكــي ،التوقيــع علــى العقــود والنمــاذج ،طلــب ضمــان بنكــي والتوقيــع عليــه واســتالمه وتســجيله ،طلــب نقــاط البيــع،
االعت ــراض عل ــى الش ــيكات ،اس ــتالم الش ــيكات ،إدارة المحاف ــظ االس ــتثمارية ،اس ــتخراج إثب ــات مديوني ــة ،تصفي ــة المحاف ــظ

االس ــتثمارية ،طل ــب المعلوم ــات ع ــن األوراق المالي ــة بأنواعه ــا وقس ــمتها وتداوله ــا وبالبي ــع وقب ــض الثم ــن و إيداعه ــا ف ــي
محافــظ وحســابات الشــركة ،فتــح حســاب بضوابــط شــرعية ،الســحب مــن الحســاب ،اإليــداع فــي الحســاب ،اســتخراج بطاقــة

صــراف آلــي واســتالمها وإدخــال واســتالم األرقــام الســرية لهــا  -اســتخراج كشــف حســاب  -تنشــيط الحســاب  -صــرف الشــيك
 -تحديــث بيانــات الحســاب ،قفــل الحســاب ،اســتالم شــهادات المســاهمات ،اســتالم قيمــة األســهم ،اســتالم األربــاح اســتالم

الفائــض فتــح المحافــظ االســتثمارية بالضوابــط الشــرعية وتحريــر وتعديــل وإلغــاء األوامــر ،االشــتراك فــي وحــدات الصناديــق
االس ــتثمارية المتوافق ــة م ــع األح ــكام الش ــرعية ،اس ــترداد وح ــدات الصنادي ــق االس ــتثمارية.

1515فيم ــا يخ ــص األمان ــات والبلدي ــات :فت ــح المح ــات ،اس ــتخراج رخ ــص ،تجدي ــد الرخ ــص ،إلغ ــاء الرخ ــص ،نق ــل الرخ ــص ،اس ــتخراج
فس ــحات البن ــاء والترمي ــم ،اس ــتخراج رخ ــص تس ــوير ،اس ــتخراج رخ ــص ه ــدم ،مراجع ــة اإلدارة العام ــة للتخطي ــط العمران ــي،
اس ــتخراج ش ــهادات إتم ــام البن ــاء ،تخطي ــط األراض ــي ،اس ــتخراج الك ــروت الصحي ــة ،تحوي ــل األراض ــي الزراعي ــة إل ــى س ــكنية،
دخ ــول المناقص ــات واس ــتالم االس ــتمارات.

1616وفيم ــا يخ ــص الج ــوازات :اس ــتخراج ج ــواز س ــفر ،تجدي ــد ج ــواز الس ــفر ،اس ــتخراج ج ــواز س ــفر ب ــدل مفق ــود أو تال ــف ،اس ــتخراج
اإلذن بالســفر ،إضافــة تابــع ،اســتخراج بطاقــة معقــب ،نقــل كفالــة العمالــة ،اســتخراج تأشــيرات ســفر بــدل تالــف أو مفقــود،

إس ــقاط العمال ــة ،إدارة ش ــؤون المناف ــذ ،التس ــجيل ف ــي الخدم ــة اإللكتروني ــة ،اس ــتخراج إقام ــة ،تجدي ــد اإلقام ــة ،اس ــتخراج
إقام ــة ب ــدل مفق ــود ،عم ــل خ ــروج وع ــودة ،عم ــل خ ــروج نهائ ــي ،نق ــل كفال ــة ،نق ــل معلوم ــات وتحدي ــث بيان ــات ،التن ــازل ع ــن
العام ــل ،تعدي ــل مهن ــة ،التبلي ــغ ع ــن ه ــروب ،إلغ ــاء ب ــاغ ه ــروب ،إلغ ــاء الخ ــروج والع ــودة ،إلغ ــاء الخ ــروج النهائ ــي ،اس ــتخراج
تمدي ــد تأش ــيرة زي ــارة ،اس ــتخراج كش ــف بيان ــات (برن ــت) ،مراجع ــة إدارة الترحي ــل والوافدي ــن.

1717فيم ــا يخ ــص مكت ــب العم ــل والعم ــال :إلغ ــاء التأش ــيرات ،تحدي ــث بيان ــات العم ــال ،تصفي ــة العمال ــة وإلغاؤه ــا ،التبلي ــغ ع ــن
هـــروب العمالـــة ،إلغـــاء بالغـــات الهـــروب للعمالـــة ،إنهـــاء إجـــراءات العمالـــة لـــدى التأمينـــات االجتماعيـــة ،مراجعـــة إدارة
الحاس ــب اآلل ــي ف ــي الق ــوى العامل ــة إلس ــقاط العمال ــة وإلضاف ــة العمال ــة ،إضاف ــة وح ــذف الس ــعوديين ،اس ــتالم ش ــهادات

الســعودة ،فتــح الملفــات األساســية والفرعيــة وتجديدهــا وإلغاؤهــا ،اســتخراج كشــف بيانــات (برنــت) ،نقــل ملكيــة المنشــآت

وتصفيته ــا وإلغاؤه ــا ،مراجع ــة قس ــم المكات ــب األهلي ــة لالس ــتقدام ،اس ــتخراج تأش ــيرة ،إلغ ــاء تأش ــيرة ،اس ــتقدام ،اس ــتالم

تعوي ــض التأش ــيرة ،نق ــل كفال ــة ،تعدي ــل مهن ــة ،اس ــتخراج رخص ــة عم ــل ،التبلي ــغ ع ــن ه ــروب ،إلغ ــاء ب ــاغ اله ــروب ،فت ــح مل ــف،
تفعي ــل البواب ــة الس ــعودية ،الترقي ــة للمس ــتوى الثان ــي.
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1818وفيم ــا يخ ــص صن ــدوق التنمي ــة الصناعي ــة :التقدي ــم عل ــى ق ــرض ،إب ــرام العق ــد م ــع الصن ــدوق ،تقدي ــم الكف ــاء والتضام ــن
معه ــم ،التوقي ــع أم ــام كات ــب الع ــدل.

1919فيما يخص الرهن الصناعي :استالم القرض ،التنازل عن القرض ،طلب عدم وجود أي التزامات مادية ،تسديد القرض.
2020فيمــا يخــص اإلدارة العامــة للمــرور :إصــدار رخصــة قيــادة ،إصــدار بــدل تالــف أو مفقــود لرخصــة قيــادة ،تجديــد رخصــة قيــادة،
إصــدار رخصــة ســير ،إصــدار رخصــة ســير بــدل تالــف أو مفقــود ،تجديــد رخصــة ســير ،إصــدار لوحــات ،تجديــد لوحــات ،نقــل لوحــات
الســيارة ،إســقاط لوحــات الســيارة ،اســتخراج تصريــح إصــاح للســيارة ،شــراء لوحــة ســيارة مــن المــرور ،تصديــر الســيارة ،تغييــر

ل ــون الس ــيارة ،إص ــدار تفوي ــض قي ــادة للس ــيارة ،عم ــل ب ــاغ س ــرقة ،إلغ ــاء ب ــاغ س ــرقة ،االعت ــراض والتس ــوية والفص ــل ف ــي
المخالفــات ،اســتخراج كشــف بيانــات (برنــت) – بالســيارات – بالمخالفــات.

2121فيمــا يخــص الجهــات األمنيــة :مراجعــة األمــارة وشــعبة تنفيــذ األحــكام الحقوقيــة ،مراجعــة مراكــز الشــرطة ،مراجعــة قيــادة
أم ــن الط ــرق مراجع ــة الرئاس ــة العام ــة لالس ــتخبارات ،مراجع ــة اإلدارة العام ــة للمجاهدي ــن ،مراجع ــة ق ــوات أم ــن المنش ــآت،
مراجع ــة المباح ــث العام ــة ،مراجع ــة المباح ــث اإلداري ــة ،مراجع ــة المباح ــث الجنائي ــة ،مراجع ــة المديري ــة العام ــة لمكافح ــة

المخ ــدرات ،مراجع ــة المديري ــة العام ــة للس ــجون ،مراجع ــة المديري ــة العام ــة للدف ــاع المدن ــي ،مراجع ــة المديري ــة العام ــة
لح ــرس الح ــدود.

2222وفيم ــا يخ ــص ال ــوزارات :مراجع ــة الدي ــوان الملك ــي ،مراجع ــة وزارة الع ــدل ،مراجع ــة وزارة الداخلي ــة ،مراجع ــة وزارة الخارجي ــة،
مراجع ــة وإدارة العالم ــات التجاري ــة وإدارة ال ــوكاالت التجاري ــة والتن ــازل ع ــن ال ــوكاالت التجاري ــة وإلغ ــاء ال ــوكاالت التجاري ــة
وإدارة الجــودة والنوعيــة والمعــادن الثمينــة وإدارة المهــن الحــرة واســتخراج شــهادة منشــأ وطلــب إعفــاء جمركــي ،مراجعــة
وزارة التجــارة واالســتثمار ،مراجعــة وزارة الماليــة ،مراجعــة وزارة الزراعــة ،مراجعــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،مراجعــة

وزارة الش ــؤون البلدي ــة والقروي ــة ،مراجع ــة وزارة التعلي ــم ،مراجع ــة وزارة الصح ــة و إدارة الش ــؤون الصحي ــة والمستش ــفيات
األهلي ــة والحكومي ــة وطل ــب التقاري ــر الطبي ــة واس ــتالمها ،مراجع ــة وزارة الثقاف ــة واإلع ــام اس ــتخراج تصاري ــح لـ ــاستخراج

رخصـــة ،مراجعـــة وزارة اإلســـكان ،مراجعـــة وزارة الكهربـــاء والميـــاه ،مراجعـــة وزارة الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة،
مراجعـــة وزارة النقـــل ،مراجعـــة وزارة الخدمـــة المدنيـــة ،مراجعـــة وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات ،مراجعـــة وزارة
االقتص ــاد والتخطي ــط ،وفروعه ــا وم ــا يتبعه ــا م ــن إدارات وأقس ــام.

2323وفيم ــا يخ ــص المؤسس ــات الحكومي ــة :مراجع ــة مؤسس ــة النق ــد العرب ــي الس ــعودي ،مراجع ــة المؤسس ــة العام ــة للتدري ــب
التقن ــي والمهن ــي ،مراجع ــة المؤسس ــة العام ــة للموان ــئ ،مراجع ــة المؤسس ــة العام ــة لصوام ــع الغ ــال ومطاح ــن الدقي ــق،

مراجعــة المؤسســة العامــة للتقاعــد ،مراجعــة المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،مراجعــة المؤسســة
العام ــة للتأمين ــات االجتماعي ــة ،وفروعه ــا وم ــا يتبعه ــا م ــن إدارات وأقس ــام.

2424وفيمــا يخــص الهيئــات الحكوميــة :مراجعــة الهيئــة العامــة للواليــة علــى أمــوال القصــر ومــن فــي حكمهــم ،مراجعــة هيئــة الرقابــة
والتحقيــق ،مراجعــة النيابــة العامــة ،مراجعــة الهيئــة العامــة لالســتثمار ،مراجعــة هيئــة ســوق المــال ،مراجعــة الهيئــة الســعودية
للمواصفــات والمقاييــس والجــودة ،مراجعــة الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،مراجعــة هيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة،

مراجعــة الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع ،مراجعــة الهيئــة العليــا لتســوية الخالفــات العماليــة – وفروعهــا ومــا يتبعهــا مــن إدارات
وأقســام ،مراجعــة الهيئــة االبتدائيــة لتســوية الخالفــات العماليــة ،مراجعــة الهيئــة العامــة لإلعــام المرئــي والمســموع.

2525وفيمـــا يخـــص الســـيارات :بيـــع وشـــراء الســـيارات دون قيادتهـــا ،نقـــل الملكيـــات اســـتالم الثمـــن ودفـــع الثمـــن ،اســـتيراد
الس ــيارات ،بي ــع وش ــراء المع ــدات الثقيل ــة دون قيادته ــا ،نق ــل الملكي ــات اس ــتالم الثم ــن ودف ــع الثم ــن ،مراجع ــة الجم ــارك
وجمركــة الســيارات وإصــدار لوحــات ســير ،مراجعــة وزارة النقــل الســتخراج كــروت تشــغيل الســيارات -بيــع الســيارات العائــدة
ب ــاإلرث دون قيادته ــا ونق ــل ملكيته ــا واس ــتالم الثم ــن ،ش ــراء س ــيارة دون قيادته ــا وتس ــجيل الملكي ــة.

2626وفيم ــا يخ ــص ش ــركات االتص ــاالت :وذل ــك ف ــي طل ــب وبي ــع الخدم ــات المقدم ــة م ــن ش ــركات االتص ــاالت ،اس ــتخراج ش ــريحة
ج ــوال ،اس ــتبدال ش ــريحة الج ــوال ،اس ــتخراج ش ــريحة ب ــدل تال ــف أو مفق ــود للج ــوال ،نق ــل ش ــريحة الج ــوال ،التن ــازل أو إلغ ــاء
ش ــريحة الج ــوال ،طل ــب تأس ــيس هات ــف ثاب ــت ،نق ــل الهات ــف الثاب ــت ،إلغ ــاء أو التن ــازل ع ــن الهات ــف الثاب ــت.

2727وفيما يخص شركة الكهرباء :طلب فصل عدادات الكهرباء ،االعتراض على الفواتير.
2828وفيم ــا يخ ــص البري ــد :طل ــب صن ــدوق بري ــد ،اس ــتالم مفت ــاح صن ــدوق البري ــد ،اس ــتالم البري ــد المس ــجل ،اس ــتخراج بطاق ــة
تفويـــض للصنـــدوق ،تجديـــد أو إلغـــاء االشـــتراك فـــي الصنـــدوق ،صـــرف المبالـــغ المودعـــة فـــي الدفاتـــر البريديـــة.
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2929وفيم ــا يخ ــص التراخي ــص الصناعي ــة :اس ــتخراج التراخي ــص ،تجدي ــد التراخي ــص ،تعدي ــل التراخي ــص ،إضاف ــة نش ــاط ،حج ــز األس ــماء،
إلغــاء التراخيــص ،االشــتراك بالغرفــة التجاريــة ،تجديــد االشــتراك بالغرفــة التجاريــة ،مراجعــة التأمينــات االجتماعيــة ،مراجعــة
الدفــاع المدنــي ،مراجعــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،نقــل التراخيــص.

ول ــه ح ــق االس ــتالم والتس ــليم ف ــي جمي ــع م ــا س ــبق ولوكالئه ــم ح ــق االس ــتالم والتس ــليم ،ومراجع ــة جمي ــع الجه ــات ذات العالق ــة

بــكل مــا ســبق وإنهــاء جميــع اإلجــراءات الالزمــة والتوقيــع فيمــا يتطلــب ذلــك ،ولهــم حــق توكيــل الغيــر ولوكالئهــم حــق توكيــل الغيــر.
ويعي ــن مجل ــس اإلدارة أمي ــن س ــر للمجل ــس م ــن بي ــن أعضائ ــه أو م ــن غيره ــم ويخت ــص بإثب ــات م ــداوالت المجل ــس وقراراته ــا وتدوينه ــا
ف ــي الس ــجل الخ ــاص ،وكذل ــك حف ــظ ه ــذا الس ــجل وتحدي ــد مكافأت ــه بق ــرار م ــن مجل ــس اإلدارة.

وال تزي ــد م ــدة رئي ــس المجل ــس ونائب ــه والعض ــو المنت ــدب وأمي ــن الس ــر عض ــو مجل ــس اإلدارة عل ــى م ــدة عضوي ــة كل منه ــم ف ــي
المجل ــس ،ويج ــوز إع ــادة انتخابه ــم وللمجل ــس ف ــي أي وق ــت أن يعزله ــم أو أي ــاً منه ــم دون إخ ــال بح ــق م ــن ع ــزل ف ــي التعوي ــض إذا
وق ــع الع ــزل لس ــبب غي ــر مش ــروع أو ف ــي وق ــت غي ــر مناس ــب.

اجتماعات المجلس
يجتم ــع المجل ــس بدع ــوة م ــن رئيس ــه ،عل ــى أال تق ــل اجتماع ــات المجل ــس ع ــن مرتي ــن ( )2س ــنوياً  ،وتك ــون الدع ــوة خطي ـ ًـة ومصحوب ـ ًـة

بجــدول األعمــال ،ويجــب علــى رئيــس المجلــس أن يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان ( )2مــن األعضــاء ،وتوجــه

الدعــوة لــكل عضــو بالبريــد المســجل أو مناولــة أو بالبريــد اإللكترونــي وذلــك قبــل الموعــد المحــدد لالجتمــاع بأســبوعين علــى األقــل.
علــى أن يوقــع جميــع األعضــاء علــى محضــر كل اجتمــاع.

يجــوز لعضــو المجلــس حضــور االجتمــاع عــن طريــق اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة التــي تســمح للعضــو باالشــتراك فــي اجتماعــات
وم ــداوالت المجل ــس وف ــق الضواب ــط الت ــي يضعه ــا المجل ــس به ــذا الش ــأن والت ــي تمكن ــه م ــن المش ــاركة ف ــي ه ــذه االجتماع ــات
والم ــداوالت واالس ــتماع والمناقش ــة والتصوي ــت عل ــى الق ــرارات الت ــي يتخذه ــا المجل ــس.

نصاب اجتماع المجلس
ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــاً إال إذا حضــره ثالثــة أعضــاء باألصالــة علــى األقــل ،ويجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن ينيــب عنــه غيــره
مــن األعضــاء فــي حضــور اجتماعــات المجلــس طبقــاً للضوابــط اآلتيــة:

1.1ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
2.2أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.
3.3ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.
وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين فيه.

مداوالت المجلس وقراراته
تثب ــت م ــداوالت المجل ــس وقرارات ــه ف ــي محاض ــر يوقعه ــا رئي ــس المجل ــس وأعض ــاء مجل ــس اإلدارة الحاض ــرون وأمي ــن الس ــر ،وت ــدون
ه ــذه المحاض ــر ف ــي س ــجل خ ــاص يوقع ــه رئي ــس المجل ــس وأمي ــن الس ــر.

حضور الجمعيات
لــكل مكتت ــب أي ــاً كان ع ــدد أس ــهمه حــق حضــور الجمعي ــة التحوليــة ،ول ــكل مس ــاهم ح ــق حض ــور الجمعي ــات العام ــة للمســاهمين ،ول ــه
ف ــي ذلــك أن ي ــوكل عنــه شــخصاً آخ ــر مــن غيــر أعض ــاء مجلــس اإلدارة أو عامل ــي الش ــركة ف ــي حض ــور الجمعي ــة العام ــة.

الجمعية التحولية
يدعــو المســاهمون جميــع المكتتبيــن إلــى عقــد جمعيــة تحوليــة خــال خمســة وأربعيــن يومــاً مــن تاريــخ قــرار الــوزارة بالترخيــص بتحــول
الش ــركة ،ويش ــترط لصح ــة االجتم ــاع حض ــور ع ــدد م ــن المكتتبي ــن يمث ــل نص ــف رأس الم ــال عل ــى األق ــل ،ف ــإذا ل ــم يتواف ــر ه ــذا النص ــاب
ـان يعق ــد بع ــد خمس ــة عش ــر يوم ــاً عل ــى األق ــل م ــن توجي ــه الدع ــوى إلي ــه.
وجه ــت دع ــوة إل ــى اجتم ــاع ث ـ ٍ

وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحاً ًّأيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.
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اختصاصات الجمعية التحولية
تختص الجمعية التحولية باألمور الواردة في المادة (الثالثة والستين) من نظام الشركات.

اختصاصات الجمعية العامة العادية
فيمــا عــدا األمــور التــي تختــص بهــا الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،تختــص الجمعيــة العامــة العاديــة بجميــع األمــور المتعلقــة بالشــركة،

وتنعقــد مــرة علــى األقــل فــي الســنة خــال األشــهر الســتة ( )6التاليــة النتهــاء الســنة الماليــة للشــركة ،ويجــوز دعــوة جمعيــات عامــة

عاديــة أخــرى كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تخت ــص الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة بتعدي ــل نظ ــام الش ــركة األس ــاس باس ــتثناء األم ــور المحظ ــور عليه ــا تعديله ــا نظام ــاً  ،وله ــا أن

ـا ف ــي اختصاص ــات الجمعي ــة العام ــة العادي ــة وذل ــك بالش ــروط واألوض ــاع نفس ــها المق ــررة
تص ــدر ق ــرارات ف ــي األم ــور الداخل ــة أص ـ ً
للجمعي ــة العام ــة العادي ــة.

دعوة الجمعيات
تنعق ــد الجمعي ــات العام ــة أو الخاص ــة للمس ــاهمين بدع ــوة م ــن مجل ــس اإلدارة ،وعل ــى مجل ــس اإلدارة أن يدع ــو الجمعي ــة العام ــة
العادي ــة لالنعق ــاد إذا طل ــب ذل ــك مراج ــع الحس ــابات أو لجن ــة المراجع ــة أو ع ــدد م ــن المس ــاهمين يمث ــل ( )5%م ــن رأس الم ــال عل ــى

األق ــل ،ويج ــوز لمراج ــع الحس ــابات دع ــوة الجمعي ــة لالنعق ــاد إذا ل ــم يق ــم المجل ــس بدع ــوة الجمعي ــة خ ــال ثالثي ــن ( )30ثالثي ــن يوم ــاً
م ــن تاري ــخ طل ــب مراج ــع الحس ــابات.

وتنش ــر الدع ــوة النعق ــاد الجمعي ــة العام ــة ف ــي صحيف ــة يومي ــة ت ــوزع ف ــي مرك ــز الش ــركة الرئي ــس قب ــل الموع ــد المح ــدد لالنعق ــاد
بـ ــواحد وعش ــرين ( )21يوم ــاً عل ــى األق ــل وم ــع ذل ــك يج ــوز االكتف ــاء بتوجي ــه الدع ــوة ف ــي الموع ــد المذك ــور إل ــى جمي ــع المس ــاهمين

بخطاب ــات مس ــجلة ،وترس ــل ص ــورة م ــن الدع ــوة وج ــدول األعم ــال إل ــى ال ــوزارة ،وذل ــك خ ــال الم ــدة المح ــددة للنش ــر.

سجل حضور الجمعيات
يس ــجل المس ــاهمون الذي ــن يرغب ــون ف ــي حض ــور الجمعي ــة العام ــة أو الخاص ــة أس ــماءهم ف ــي مرك ــز الش ــركة الرئيس ــي قب ــل الوق ــت

المح ــدد النعق ــاد الجمعي ــة ،كم ــا يع ــد المس ــاهمون الذي ــن يصوت ــون ع ــن بع ــد م ــن ضم ــن الحض ــور.

نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
ال يك ــون انعق ــاد اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة العادي ــة صحيح ــاً إال إذا حض ــره مس ــاهمون يمثل ــون رب ــع رأس الم ــال عل ــى األق ــل ،وإذا ل ــم
ـان يعق ــد خ ــال ثالثي ــن يوم ــاً التالي ــة لالجتم ــاع الس ــابق،
يتوف ــر النص ــاب ال ــازم النعق ــاد ه ــذا االجتم ــاع ّ
وجه ــت الدع ــوة إل ــى اجتم ــاع ث ـ ٍ

وتنش ــر ه ــذه الدع ــوة بالطريق ــة المنص ــوص عليه ــا ف ــي الم ــادة ( )29م ــن ه ــذا النظ ــام.
وفي جميع األحوال يعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياًّ كان عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
ال يك ــون اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة صحيح ــاً إال إذا حض ــره مس ــاهمون يمثل ــون نص ــف رأس الم ــال ،ف ــإذا ل ــم يتوف ــر ه ــذا

ـان ،يعق ــد بنف ــس األوض ــاع المنص ــوص عليه ــا ف ــي الم ــادة ( )29م ــن ه ــذا
النص ــاب ف ــي االجتم ــاع األول ّ
وجه ــت الدع ــوة إل ــى اجتم ــاع ث ـ ٍ
النظ ــام.

وفي جميع األحوال يعتبر االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.
وجهــت دعــوة إلــى اجتمــاع ثالــث ينعقــد باألوضــاع نفســها المنصــوص عليهــا فــي المــادة
وإذا لــم يتوفــر النصــاب فــي االجتمــاع الثانــي ّ

صحيحــا ًّأيــا كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه بعــد موافقــة الجهــة المختصــة.
( )29مــن هــذا النظــام ويكــون االجتمــاع الثالــث
ً
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التصويت في الجمعيات
لــكل مكتتــب صــوت عــن كل ســهم يمثلــه فــي الجمعيــة التحوليــة ولــكل مســاهم صــوت عــن كل ســهم فــي الجمعيــات العامــةـ ويجــب
اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس اإلدارة.

قرارات الجمعيات
تص ــدر الق ــرارات ف ــي الجمعي ــة التحولي ــة باألغلبي ــة المطلق ــة لألس ــهم الممثل ــة فيه ــا ،وتص ــدر ق ــرارات الجمعي ــة العام ــة العادي ــة

باألغلبي ــة المطلق ــة لألس ــهم الممثل ــة ف ــي االجتم ــاع ،كم ــا تص ــدر ق ــرارات الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة بأغلبي ــة ثلث ــي األس ــهم
الممثلــة فــي االجتمــاع ،إال إذا كان قــراراً متعلقــاً بزيــادة رأس المــال أو تخفيضــه أو بإطالــة مــدة الشــركة أو بحلّ هــا قبــل انقضــاء المــدة

المحــددة فــي نظامهــا األســاس أو باندماجهــا مــع شــركة أخــرى فــا يكــون صحيحــاً إال إذا صــدر بأغلبيــة ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة
ف ــي االجتم ــاع.

المناقشة في الجمعيات
ل ــكل مس ــاهم ح ــق مناقش ــة الموضوع ــات المدرج ــة ف ــي ج ــدول أعم ــال الجمعي ــة وتوجي ــه األس ــئلة ف ــي ش ــأنها إل ــى أعض ــاء مجل ــس

اإلدارة ومراج ــع الحس ــابات ،ويجي ــب مجل ــس اإلدارة أو مراج ــع الحس ــابات ع ــن أس ــئلة المس ــاهمين بالق ــدر ال ــذي ال يع ــرض مصلح ــة
الش ــركة للض ــرر ،وإذا رأى المس ــاهم أن ال ــرد عل ــى س ــؤاله غي ــر مقن ــع احتك ــم إل ــى الجمعي ــة وكان قراراه ــا ف ــي ه ــذا الش ــأن ناف ــذاً .

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
ي ــرأس اجتماع ــات الجمعي ــات العام ــة للمس ــاهمين رئي ــس مجل ــس اإلدارة أو نائب ــه عن ــد غياب ــه أو م ــن ينتدب ــه مجل ــس اإلدارة م ــن بي ــن
أعضائ ــه لذل ــك ف ــي ح ــال غي ــاب رئي ــس مجل ــس اإلدارة ونائب ــه.

ويح ــرر باجتم ــاع الجمعي ــة محض ــر يتضم ــن ع ــدد المس ــاهمين الحاضري ــن أو الممثلي ــن وع ــدد األس ــهم الت ــي ف ــي حيازته ــم باألصال ــة أو
الوكال ــة وع ــدد األص ــوات المق ــررة له ــا والق ــرارات الت ــي اتخ ــذت وع ــدد األص ــوات الت ــي وافق ــت عليه ــا أو خالفته ــا وخالص ــة وافي ــة

للمناقشــات التــي دارت فــي االجتمــاع ،وتــدون المحاضــر بصفــة منتظمــة عقــب كل اجتمــاع فــي ســجل خــاص يوقعــه رئيــس الجمعيــة
وأمي ــن س ــرها وجام ــع األص ــوات.

لجنة المراجعة
تش ــكل بق ــرار م ــن الجمعي ــة العام ــة العادي ــة لجن ــة مراجع ــة مكون ــة م ــن ( )3أعض ــاء م ــن غي ــر أعض ــاء مجل ــس اإلدارة التنفيذيي ــن م ــن
مهم ــات اللجن ــة وضواب ــط عمله ــا ومكاف ــآت أعضائه ــا.
المس ــاهمين أو غيره ــم ،ويح ــدد ف ــي الق ــرار
ّ

يش ــترط لصح ــة اجتم ــاع لجن ــة المراجع ــة حض ــور أغلبي ــة أعضائه ــا وتص ــدر قراراته ــا بأغلبي ــة أص ــوات الحاضري ــن ،وعن ــد تس ــاوي األص ــوات
يرج ــح الجان ــب ال ــذي ص ــوت مع ــه رئي ــس اللجن ــة.

وتخت ــص لجن ــة المراجع ــة بالمراقب ــة عل ــى أعم ــال الش ــركة ،وله ــا ف ــي س ــبيل ذل ــك ح ــق االط ــاع عل ــى س ــجالتها ووثائقه ــا وطل ــب أي

إيض ــاح أو بي ــان م ــن أعض ــاء مجل ــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي ــة ،ويج ــوز له ــا أن تطل ــب م ــن مجل ــس اإلدارة دع ــوة الجمعي ــة العام ــة
للش ــركة لالنعق ــاد إذا أع ــاق مجل ــس اإلدارة عمله ــا أو تعرض ــت الش ــركة ألض ــرار أو خس ــائر جس ــيمة.

وعلــى لجنــة المراجعــة النظــر فــي القوائــم الماليــة للشــركة والتقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات ،وإبــداء مرئياتهــا
حياله ــا إن وج ــدت ،وعليه ــا كذل ــك إع ــداد تقري ــر ع ــن رأيه ــا ف ــي ش ــأن م ــدى كفاي ــة نظ ــام الرقاب ــة الداخلي ــة ف ــي الش ــركة وعم ــا قام ــت

بــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا ،وعلــى مجلــس اإلدارة أن يــودع نســخاً كافيــة مــن هــذا التقريــر فــي مركــز الشــركة
ـخة
الرئيــس قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة بـــواحد وعشــرين ( )21يومــاً علــى األقــل لتزويــد كل مــن رغــب مــن المســاهمين بنسـ ٍ
منــه ،ويتلــى التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.

مراجع الحسابات
يجــب أن يكــون للشــركة مراجــع حســابات مــن بيــن مراجعــي الحســابات المرخــص لهــم بالعمــل فــي المملكــة تعينــه الجمعيــة العامــة

العاديــة ســنوياً  ،وتحــدد مكافأتــه ومــدة عملــه ،ويجــوز للجمعيــة أيضــاً فــي كل وقــت تغييــره مــع عــدم اإلخــال بحقــه فــي التعويــض
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إذا وق ــع التغيي ــر ف ــي وق ــت غي ــر مناس ــب أو لس ــبب غي ــر مش ــروع.
أي وق ــت ح ــق االط ــاع عل ــى دفات ــر الش ــركة وس ــجالتها وغي ــر ذل ــك م ــن الوثائ ــق ،ول ــه أيض ــاً طل ــب البيان ــات
لمراج ــع الحس ــابات ف ــي ّ

واإليضاح ــات الت ــي ي ــرى ض ــرورة الحص ــول عليه ــا ،ليتحق ــق م ــن موج ــودات الش ــركة والتزاماته ــا وغي ــر ذل ــك مم ــا يدخ ــل ف ــي نط ــاق

عمل ــه ،وعل ــى رئي ــس مجل ــس اإلدارة أن يمكن ــه م ــن أداء واجب ــه ،وإذا ص ــادف مراج ــع الحس ــابات صعوب ــة ف ــي ه ــذا الش ــأن أثب ــت ذل ــك
ف ــي تقري ــر يق ــدم إل ــى مجل ــس اإلدارة ،ف ــإذا ل ــم ييس ــر المجل ــس عم ــل مراج ــع الحس ــابات ،وج ــب علي ــه أن يطل ــب م ــن مجل ــس اإلدارة
دع ــوة الجمعي ــة العام ــة العادي ــة للنظ ــر ف ــي األم ــر.

السنة المالية
تستمر الشركة في نفس فترات سنتها المالية التي تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي بنهاية شهر يونيو من كل سنة.

الوثائق المالية
1.1يج ــب عل ــى مجل ــس اإلدارة ف ــي نهاي ــة كل س ــنة مالي ــة للش ــركة أن ُيع ـ ّـد القوائ ــم المالي ــة للش ــركة وتقري ــراً ع ــن نش ــاطها
ويتضمــن هــذا التقريــر الطريقــة المقترحــة لتوزيــع األربــاح ،ويضــع المجلــس
ومركزهــا المالــي عــن الســنة الماليــة المنقضيــة،
ّ

هــذه الوثائــق تحــت تصــرف مراجــع الحســابات قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة بـــخمسة وأربعيــن ( )45يومــاً
عل ــى األق ــل.

2.2يج ــب أن يوق ــع رئي ــس مجل ــس إدارة الش ــركة ورئيس ــها التنفي ــذي ومديره ــا المال ــي الوثائ ــق المش ــار إليه ــا ف ــي الفق ــرة ()1
مــن هــذه المــادة ،وتــودع نســخ منهــا فــي مركــز الشــركة الرئيــس تحــت تصــرف المســاهمين قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد
الجمعيــة العامــة بـــواحد وعشــرين ( )21يومــاً علــى األقــل.

3.3علـــى رئيـــس مجلـــس اإلدارة أن يـــزود المســـاهمين بالقوائـــم الماليـــة للشـــركة ،وتقريـــر مجلـــس اإلدارة ،وتقريـــر مراجـــع
الحســابات ،مــا لــم تنشــر فــي جريــدة يوميــة تــوزع فــي مركــز الشــركة الرئيــس وعليــه أيضــاً أن يرســل صــورة مــن هــذه الوثائــق
إل ــى ال ــوزارة ،وذل ــك قب ــل تاري ــخ انعق ــاد الجمعي ــة العام ــة بـ ــخمسة عش ــر ( )15يوم ــاً عل ــى األق ــل.

توزيع األرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
1.1تجن ــب عش ــرة بالمائ ــة ( )10%م ــن صاف ــي األرب ــاح لتكوي ــن االحتياط ــي النظام ــي للش ــركة ويج ــوز أن تق ــرر الجمعي ــة العام ــة
العادي ــة وق ــف ه ــذا التجني ــب مت ــى بل ــغ االحتياط ــي المذك ــور ثالثي ــن بالمائ ــة ( )30%م ــن رأس الم ــال المدف ــوع.

2.2للجمعي ــة العام ــة العادي ــة بن ــاء عل ــى اقت ــراح مجل ــس اإلدارة أن تجن ــب عش ــرة بالمائ ــة ( )10%م ــن صاف ــي األرب ــاح لتكوي ــن
احتياط ــي اتفاق ــي يخص ــص لغ ــرض أو أغ ــراض معين ــة.

3.3للجمعي ــة العام ــة العادي ــة أن تق ــرر تكوي ــن احتياطي ــات أخ ــرى ،وذل ــك بالق ــدر ال ــذي يحق ــق مصلح ــة الش ــركة أو يكف ــل توزي ــع
أرب ــاح ثابت ــة ق ــدر اإلم ــكان عل ــى المس ــاهمين ،وللجمعي ــة المذك ــورة كذل ــك أن تقتط ــع م ــن صاف ــي األرب ــاح مبال ــغ إلنش ــاء
مؤسس ــات اجتماعي ــة لعامل ــي الش ــركة أو لمعاون ــة م ــا يك ــون قائم ــاً م ــن ه ــذه المؤسس ــات.

4.4يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل خمسة بالمائة ( )5%من رأسمال الشركة المدفوع.
5.5مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة ( )19مــن هــذا النظــام ،والمــادة ( )76السادســة والســبعين مــن نظــام الشــركات
يخص ــص بع ــد م ــا تق ــدم نس ــبة عش ــرة بالمائ ــة ( )10%م ــن الباق ــي لمكاف ــأة مجل ــس اإلدارة ،عل ــى أن يك ــون اس ــتحقاق ه ــذه
المكاف ــأة متناس ــبة م ــع ع ــدد الجلس ــات الت ــي يحضره ــا العض ــو.

استحقاق األرباح
يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ

التوزيــع ،وتكــون أحقيــة االربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحـ ّـدد لالســتحقاق.
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خسائر الشركة
1.1إذا بلغـــت خســـائر شـــركة المســـاهمة نصـــف رأس المـــال المدفـــوع فـــي أي وقـــت خـــال الســـنة الماليـــة وجـــب علـــى أي
مس ــؤول ف ــي الش ــركة أو مراج ــع الحس ــابات ف ــور علم ــه بذل ــك إب ــاغ رئي ــس مجل ــس اإلدارة ،وعل ــى رئي ــس مجل ــس اإلدارة
إبــاغ أعضــاء المجلــس فــوراً بذلــك ،وعلــى مجلــس اإلدارة خــال خمســة عشــر ( )15يومــاً مــن علمــه بذلــك دعــوة الجمعيــة

العام ــة غي ــر العادي ــة لالجتم ــاع خ ــال خمس ــة وأربعي ــن ( )45يوم ــاً م ــن تاري ــخ علم ــه بالخس ــائر؛ لتق ــرر إم ــا زي ــادة رأس م ــال
الش ــركة أو تخفيض ــه وفق ــاً ألح ــكام نظ ــام الش ــركات وذل ــك إل ــى الح ـ ّـد ال ــذي تنخف ــض مع ــه نس ــبة الخس ــائر إل ــى م ــا دون
نص ــف رأس الم ــال المدف ــوع ،أو ح ـ ّـل الش ــركة قب ــل األج ــل المح ــدد ف ــي نظ ــام الش ــركات.

2.2تُ ع ـ ّـد الش ــركة منقضي ــة بق ــوة نظ ــام الش ــركات إذا ل ــم تجتم ــع الجمعي ــة العام ــة خ ــال الم ــدة المح ــددة ف ــي الفق ــرة ()1
م ــن ه ــذه الم ــادة ،أو إذا اجتمع ــت وتع ــذر عليه ــا إص ــدار ق ــرار ف ــي الموض ــوع ،أو إذا ق ــررت زي ــادة رأس الم ــال وف ــق األوض ــاع
المقــررة فــي هــذه المــادة ولــم يتــم االكتتــاب فــي كل زيــادة رأس المــال خــال تســعين ( )90يومــاً مــن صــدور قــرار الجمعيــة
بالزي ــادة.

دعوى المسؤولية
لــكل مســاهم الحــق فــي رفــع دعــوى المســؤولية المقــررة للشــركة علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إذا كان مــن شــأن الخطــأ الــذي صــدر

منهــم إلحــاق ضــرر خــاص بــه ،وال يجــوز للمســاهم رفــع الدعــوى المذكــورة إال إذا كان حــق الشــركة فــي رفعهــا ال يــزال قائمــاً  ،ويجــب
علــى المســاهم أن يبلــغ الشــركة بعزمــه علــى رفــع الدعــوى.

انقضاء الشركة  
تدخـــل الشـــركة بمجـــرد انقضائهـــا دور التصفيـــة وتحتفـــظ بالشـــخصية االعتباريـــة بالقـــدر الـــازم للتصفيـــة ،ويصـــدر قـــرار التصفيـــة

االختياري ــة م ــن الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة ،ويج ــب أن يش ــتمل ق ــرار التصفي ــة عل ــى تعيي ــن المصف ــي وتحدي ــد س ــلطاته وأتعاب ــه

والقيــود المفروضــة علــى ســلطاته والمــدة الزمنيــة الالزمــة للتصفيــة ويجــب أال تتجــاوز مــدة التصفيــة االختياريــة خمــس ( )5ســنوات
وال يج ــوز تمديده ــا ألكث ــر م ــن ذل ــك إال بأم ــر قضائ ــي ،وتنته ــي س ــلطة مجل ــس إدارة الش ــركة بحله ــا وم ــع ذل ــك يظ ــل ه ــؤالء قائمي ــن

عل ــى إدارة الش ــركة ويع ــدون بالنس ــبة إل ــى الغي ــر ف ــي حك ــم المصفي ــن إل ــى أن يعي ــن المصف ــي ،وتبق ــى جمعي ــات المس ــاهمين قائم ــة
خ ــال م ــدة التصفي ــة ويقتص ــر دوره ــا عل ــى ممارس ــة اختصاصاته ــا الت ــي ال تتع ــارض م ــع اختصاص ــات المصف ــي.

الشخصية االعتبارية
نظام ــا وتتمت ــع بالش ــخصية االعتباري ــة المس ــتقلة م ــن وق ــت التأس ــيس ،وعل ــى مجل ــس إدارة الش ــركة اتخ ــاذ
تعتب ــر الش ــركة قائم ــة
ً

اإلج ــراءات الالزم ــة لش ــهر الش ــركة وتحوله ــا إل ــى ش ــركة مس ــاهمة مقفل ــة.
المادة الثالثة والخمسون :شراء الشركة ألسهمها وارتهانها وبيعها

يجــوز للشــركة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إصــدار أســهم ممتــازة أو عاديــة وشــراء أســهمها العاديــة أو الممتــازة وبيعهــا
وفقــا لضوابــط وسياســة الشــركة الداخليــة وبمــا ال يتعــارض مــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.
ً
ورهنهــا وتحويلهــا

قرارات المجلس
 )8تصدر قرارات المجلس باألغلبية آلراء األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
 )9يج ــوز للمجل ــس أن يص ــدر ق ــرارات ف ــي الح ــاالت العاجل ــة  -ب ــدون عق ــد اجتم ــاع  -بالموافق ــة عليه ــا كتابي ــاً ع ــن طري ــق عرضه ــا عل ــى

األعضــاء متفرقيــن مالــم يطلــب أحــد األعضــاء اجتمــاع المجلــس للمداولــة فيهــا .وال تكــون هــذه القــرارات صحيحــة إال إذا وقــع عليهــا
ـال ل ــه.
أغلبي ــة األعض ــاء ،وتع ــرض ه ــذه الق ــرارات عل ــى مجل ــس اإلدارة ف ــي أول اجتم ــاع ت ـ ٍ

صالحيات الرئيس التنفيذي
يق ــوم الرئي ــس التنفي ــذي بتنفي ــذ ق ــرارات مجل ــس اإلدارة االس ــتراتيجية والخط ــة الس ــنوية ،وإدارة أعم ــال الش ــركة اليومي ــة ورئاس ــة

العاملي ــن فيه ــا .ولمجل ــس اإلدارة تحدي ــد اختصاص ــات وصالحي ــات الرئي ــس التنفي ــذي فيم ــا ل ــم ين ــص علي ــه ه ــذا النظ ــام.
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صالحية التوقيع عن الشركة
لرئيس مجلس اإلدارة أو من ينيبه الحق في التوقيع نيابة عن الشركة.

أدوات الدين والصكوك التمويلية
يج ــوز للش ــركة إص ــدار الصك ــوك والس ــندات وأدوات الدي ــن األخ ــرى ب ــأي ش ــكل م ــن األش ــكال وطرحه ــا لالكتت ــاب الع ــام أو الخ ــاص،

وفق ــا لألنظم ــة واللوائ ــح ذات العالق ــة والضواب ــط الت ــي تضعه ــا الجه ــات المختص ــة .ويك ــون عق ــد أي اجتم ــاع لحامل ــي الصك ــوك
ً
وفق ــا لش ــروط وأح ــكام وثائ ــق طرحه ــا.
ً
والس ــندات وأدوات الدي ــن األخ ــرى

 .8.5االتفاقيات الجوهرية
ـددا م ــن العق ــود الجوهري ــة لتقدي ــم الخدم ــات التش ــغيلية والدع ــم وإدارة وإع ــداد
ف ــي إط ــار ممارس ــتها ألعماله ــا ،أبرم ــت الش ــركة ع ـ ً

وفق ــا لم ــا يل ــي:
ً
المش ــاريع م ــع جه ــات خاص ــة باإلضاف ــة لجه ــات حكومي ــة وش ــبه حكومي ــة

.8.5.1عقود مع كيانات ومنشآت خاصة

الجدول رقم ( :)34ملخص عقود الشركة الجوهرية مع كيانات ومنشآت خاصة

م

نوع العقد

تاريخ العقد

اتفاقية
تعاون

1

Pegasystems

لتحقيق

1441/05/18ه

شركة تطوير

2020/01/13م)

مشروع

لتقنيات

الطرف األول

(الموافق

Limited

(شركة أنظمة

بيقا المحدودة)

التعليم

الطرف الثاني

موضوع العقد
يقوم الطرف األول بتوفير البيانات

شركة عزم

والمعلومات الفنية والتجارية

لالتصاالت

وخدماتها إلى الطرف الثاني ،الذي

المعلومات

أنظمة الطرف األول ومنتجاتها إلى

شركة عزم

تحديد األطر والمبادئ التوجيهية

لالتصاالت

األول لخدمات في إطار مشاريع

المعلومات

بتنفيذها.

السعودية
وتقنية

الالزمة المتعلقة بمنتجاتها

سيعيد بيع ترخيص البرنامج وصيانة
شركة تطوير لتقنيات التعليم.

قيمة العقد

()5,889,956
ريال سعودي
سنوياً ،غير

شاملة لقيمة
الضرائب.

مدة العقد

مدة العقد ( )8أشهر
من تاريخ التوقيع

قابلة للتمديد باتفاق
الطرفين الخطي.

سنة واحدة تبدأ من

تاريخ 2020/01/01م
وحتى تاريخ

2

اتفاقية

1441/07/13هـ

شركة الخدمات

السعودية

خدمات

2020/03/08م)

البرمجيات

وتقنية

تقديم

(الموافق

اآلمنة لصناعة

لعملية تقديم موظفو الطرف
محددة يقوم الطرف الثاني

2020/12/31م مع

إمكانية التجديد .كما

يتم دفع

الفواتير شهرياً .

يمكن فسخ العقد من
قبل أي من الطرفين
بموجب إشعار خطي
ُيقدم إلى الطرف

اآلخر قبل ثالثة أشهر

في حال وجود مخالفة
للقوانين أو لبنود
االتفاقية.

3

اتفاقية

شركة عزم

خدمات

لالتصاالت وتقنية

تقديم

لوجستية

السعودية

المعلومات

مالحظة

الطرف األول هو شركة
قائمة حسب قوانين
المملكة األردنية
الهاشمية.

وبتاريخ 1442/06/22هـ
(الموافق

2021/02/04م) ،تم
إبرام اتفاقية تقديم

خدمات جديدة ما بين

الطرفين ،تضمنت البنود
نفسها لناحية الموضوع
والقيمة والمدة مع

تغيير في تحديد فريق
العمل.

( )6أشهر من تاريخ

شركة أعالي

التقنية للتجارة

يقوم الطرف الثاني بتقديم خدمات
كمقاول بالباطن لتنفيذ عدد من
الخدمات التسويقية اللوجستية.

()3,801,540

ريال سعودي.

التوقيع .كما يمكن

إنهاء االتفاقية قبل
حلول أجلها وفق

شروط منصوص عليها
في االتفاقية.

المصدر :الشركة
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 .8.5.2عقود مع كيانات ومنشآت حكومية وشبه حكومية

الجدول رقم ( :)35ملخص عقود الشركة الجوهرية مع كيانات ومنشآت حكومية وشبه حكومية
تاريخ العقد

م

نوع العقد

1

عقد مشروع
الخدمات
التشغيلية
لتحسين
األداء إلدارة
االستراتيجية
في مكتب
تحقيق الرؤية

2

عقد مشروع
برنامج المصدر
المفتوح
(رقمنة
القطاعات:
الحكومية
– الصناعية
– غير الربحية
– المنشآت
الصغيرة
والمتوسطة)

(الموافق

3

4

1440/11/29هـ
(الموافق

2019/08/01م)

الطرف األول

معهد الملك
عبدالله
للبحوث
والدراسات
االستشارية
بجامعة الملك
سعود

الطرف الثاني

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

موضوع العقد

قيمة العقد

قيام الطرف الثاني
بتنفيذ مشروع الخدمات
التشغيلية لتحسين األداء
إلدارة اإلستراتيجية في
مكتب تحقيق الرؤية،
حسب المواصفات
الموضحة في العرض
الفني والمالي المقدم.

( )24,441,480ريال
سعودي.

مدة العقد

ميالديا ،تبدأ
شهرا
()18
ً
ً
من تاريخ اإلشعار الخطي
بمباشرة العمل والبدء
بالمشروع.

ميالديا ،تبدأ
شهرا
()14
ً
ً
من تاريخ إشعار البدء
بالعمل.

يجوز للوزارة سحب
العمل من الطرف
الثاني في حاالت
عديدة قد نص عليها
العقد .كما يجوز
للوزارة إنهاء العقد في
أي وقت قبل إتمام
الخدمات بعد إشعار
الطرف الثاني بمدة ال
تزيد على ( )15يوم.

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

( )15,700,650ريال
سعودي.

عقد مشروع
برنامج
الخدمات
اللوجستية
لبرنامج نشر
المعرفة
الرقمية

1441/05/19هـ
(الموافق
2020/01/14م)

وزارة
االتصاالت
وتقنية
المعلومات

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

تقديم الدعم اللوجستي
لفعاليات برنامج نشر
المعرفة الرقمية،
ويشمل ذلك تقديم
الخدمات واإلفراد
والموظفين والمواد وكل
ما يلزم ،لتنفيذ وإتمام
األعمال المشار إليها في
العقد وفقاً لما يطلبه
الطرف األول من الثاني.

( )18,481,050ريال
سعودي.

من تاريخ إشعار البدء
بالعمل حتى تاريخ
1442/05/16هـ (الموافق
2020/12/31م) .علماً أن
العقد قد تم تمديده مدة
( )7أشهر تبدأ من تاريخ
1442/05/17هـ (الموافق
2021/01/01م).
وحصل التمديد بموجب
أمر تعديل صادر عن
وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات بتاريخ
1442/06/26هـ (الموافق
2021/02/08م) استناداً
إلى نظام المشتريات
والمنافسات الحكومية
وتعميم وزارة المالية بشأن
تمديد العقود بسبب
جائحة كورونا.

عقد تقنية
المعلومات

1442/04/28هـ
(الموافق
2020/12/13م)

وزارة التجارة

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

تنفيذ لمشروع بوابة
إفالس التابع لمبادرة
ممكنات تطبيق نظام
اإلفالس.

()3,493,208.81
ريال سعودي.

ابتداء
( )18شهراً ميالدياً
ً
من تاريخ توقيع العقد.

1441/07/13هـ
2020/03/08م)

للطرف األول أن
ينهي هذا العقد في
أي وقت قبل إتمام
الخدمات بعد إشعار
الطرف الثاني بمدة ال
تقل عن شهرين.

يجوز للوزارة سحب
العمل من الطرف
الثاني في حاالت
عديدة قد نص عليها
العقد .كما يجوز
للوزارة إنهاء العقد في
أي وقت قبل إتمام
الخدمات بعد إشعار
الطرف الثاني بمدة ال
تزيد على ( )15يوم.

القيام بتطوير وتنفيذ
سياسات تحفيزية لتبني
حلول المصدر المفتوح
من قبل الجهات
الحكومية والصناعية
وغير الربحية والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة.

وزارة
االتصاالت
وتقنية
المعلومات

مالحظة

 يخضع هذا العقدلنظام المنافسات
والمشتريات الحكومية.
 قدمت الشركةضماناً بنكياً نهائياً
بمبلغ ()175,000
ريال سعودي صادر
من بنك الرياض برقم
()RLG 6461623
بتاريخ 1442/04/18هـ
(الموافق
2020/12/03م)
وهو ساري المفعول
لغاية 1443/11/02هـ
(الموافق
2022/06/01م).
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الطرف األول

م

نوع العقد

تاريخ العقد

5

عقد مشروع
دعم وتشغيل
مبادرات
مكتب تحقيق
الرؤية بوزارة
العدل

1441/09/04هـ
(الموافق
2020/04/27م)

6

عقد تطوير
وتشغيل
المنصة
الوطنية
للدعم
السكني جود
اإلسكان
وتقديم الدعم
الفني

1442/08/05هـ
(الموافق
2021/03/18م)

7

عقد مشروع
تقديم خدمات
استشارية
لبرنامج
التسريع
للتحول
الرقمي.

1441/03/27هـ
(الموافق
2019/11/24م)

وزارة
االتصاالت
وتقنية
المعلومات

8

عقد عملية
تأمين
الخدمات
االستشارية
إلدارة تقنية
المعلومات.

1441/11/30هـ
(الموافق
2020/07/21م)

وزارة الموارد
البشرية
والتنمية
االجتماعية

وزارة العدل

مؤسسة
اإلسكان
التنموي
األهلية

موضوع العقد

قيمة العقد

الطرف الثاني

القيام بمشروع "دعم
وتشغيل مبادرات مكتب
تحقيق الرؤية" لمبادرات
"إدارة القضايا المتكامل/
التوثيق المتكامل/
إشراك القطاع الخاص
في األعمال المساندة
لقضاء التنفيذ".

()111,126,260.03
ريال سعودي.

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

تنفيذ تطوير وتشغيل
منصة جود اإلسكان
وتقديم الدعم الفني
لعمليات المنصة ،والقيام
بتدريب الموظفين
المختصين على الخدمات
الجديدة التي يتم
بناء على طلب
تطويرها ً
مالك المشروع وفقاً
للشروط والمواصفات
ووثائق العقد.

( )3,431,162ريال
سعودي.

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

القيام بتحديد متطلبات
وحدة التحول الرقمي
بالمملكة العربية
السعودية لتوفير الكوادر
البشرية المحترفة التي
ستعمل على تشغيل
اعمال الوحدة لتحقيق
األهداف المرجوة منها
ويشمل ذلك تقديم
الخدمات واألفراد
والموظفين والمواد
وجميع األشياء الالزمة
لتنفيذ األعمال المبينة
في العقد.

( )65,894,850ريال
سعودي.

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

تقديم الخدمات
االستشارية إلدارة تقنية
المعلومات ويشمل ذلك
تقديم الخدمات والمواد
وجميع األشياء الالزمة
لتنفيذ وإتمام األعمال
المبينة في العقد
كذلك األعمال المؤقتة
واإلضافية والتكميلية
والتعديالت.

()16,672,061.91
ريال سعودي.

شركة عزم
السعودية

مدة العقد

مالحظة
 يمكن للطرف األولإنهاء العقد وذلك في
أي وقت قبل إتمام
الخدمات وذلك بعد
إخطار الطرف الثاني
بمدة ال تزيد عن ()15
يوماً .

( )24شهراً ميالدياً تسري
من تاريخ محضر بدء
األعمال.

( )36شهراً ابتداء من تاريخ
1442/07/11هـ (الموافق
2021/02/23م).

( )15شهراً ميالدية تبدأ
من تاريخ إشعار البدء
بالعمل.

 قدمت الشركةخطاب ضمان نهائي
صادر من بنك
الرياض برقم (212
)6453273RLG
بتاريخ 1441/8/15هـ
(الموافق
2020/04/09م)
بمبلغ ()5,556,314
ريال سعودي ساري
المفعول حتى نهاية
يوم 2022/05/08م.

يخضع هذا العقد
نظام المنافسات
والمشتريات في
مؤسسة اإلسكان
التنموي.

يخضع هذا العقد
نظام المنافسات
والمشتريات

 للوزارة أن تنهي العقدفي أي وقت قبل
إتمام الخدمات بعد
إشعار الطرف الثاني
بمدة ال تزيد على ()15
يوماً .
( )24شهراً ميالدية تبدأ
من تاريخ إشعار بدء العمل.

 يخضع هذاالعقد ألحكام
نظام المنافسات
والمشتريات الحكومية
والئحته التنفيذية
فيما يتعلق بتوريد أي
منتجات أو شحنها،
باإلضافة ألنظمة
وأحكام االستيراد
والجمارك.
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م

نوع العقد

9

تاريخ العقد

الطرف األول

عقد عملية
تأمين
الخدمات
االستشارية
إلدارة تقنية
المعلومات

1441/05/19هـ
(الموافق
2020/01/14م)

شركة تطوير
لتقنيات
التعليم

الطرف الثاني

موضوع العقد

قيمة العقد

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

إنجاز خدمات ترخيص
.PEGA

( )6,478,950ريال
سعودي بدون
ضريبة قيمة مضافة.

10

عقد تقديم
خدمات
لمشروع
حلول الفوترة
والدفع

1441/07/10هـ
(الموافق
2020/03/05م)

الشركة
الوطنية
لإلسكان

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

توفير وتقديم خدمات
لمشروع حلول الفوترة
والدفع إلى الطرف
األول.

()3,012,766.05
ريال سعودي.

11

المواطنة
الرقمية

1442/09/01هـ
(الموافق
2021/04/13م)

وزارة
االتصاالت
وتقنية
المعلومات

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

--

12

تأسيس
وبناء منظمة
التعاون
الرقمي

--

وزارة
االتصاالت
وتقنية
المعلومات

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

--

( )11,000,000ريال
سعودي

( )19,728,250ريال
سعودي

مدة العقد

( )12شهراً ميالدية تبدأ
من تاريخ التوقيع.

مالحظة
يعتبر الضمان البنكي
النهائي المقدم من
الطرف الثاني جزء ال
يتجزأ من العقد ويكون
صالحاً طوال فترة
سريان العقد وهو
يعادل ( )5%من القيمة
اإلجمالية للعقد.

تبدأ من 1442/03/03هـ
(الموافق
2020/10/20م) إلى
تاريخ 1442/10/15هـ
(الموافق
2021/05/27م).

مدة ( )18شهراً
ابتداء من تاريخ إشعار
ً
بدء العمل (بتاريخ
1442/09/09ه الموافق
2021/04/21م).

--

يخضع هذا العقد
لنظام المنافسات
والمشتريات
الحكومية.
تم االطالع على
خطاب ضمان نهائي
صادر عن مصرف
الراجحي بتاريخ
2021/04/08م بدفع
مبلغ يعادل ()5%
من قيمة العقد إلى
الشركة.

تم االطالع على إشعار
الترسية بالمشروع
الصادر عن وزارة
االتصاالت وتقنية
المعلومات بتاريخ
1443/03/26هـ
(الموافق
2021/11/01م).
كما تم االطالع على
خطاب ضمان نهائي
صادر عن مصرف
الراجحي بتاريخ
2021/11/03م بدفع
مبلغ يعادل ()5%
من قيمة العقد إلى
الشركة.
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م

نوع العقد

13

14

تاريخ العقد

الطرف األول

موضوع العقد

الطرف الثاني

مشروع
تقيم وتنفيذ
خدمات
منظومة
الدفعة األول

--

الهيئة العامة
للمنشآت
الصغيرة
والمتوسطة

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

--

الخدمات
المدارة لقطاع
الخدمة
المدنية

1443/03/21هـ
(الموافق
2021/10/27م)

وزارة الموارد
البشرية
والتنمية
االجتماعية

شركة عزم
السعودية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

--

قيمة العقد

( )9,758,492ريال
سعودي

مدة العقد

--

مالحظة
تم االطالع على إشعار
الترسية بالمشروع
الصادر عن وزارة الهيئة
العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
بتاريخ 1443/03/21هـ
(الموافق
2021/10/27م).
كما تم االطالع على
خطاب ضمان نهائي
صادر عن مصرف
الراجحي بتاريخ
2021/11/02م بدفع
مبلغ يعادل ()5%
من قيمة العقد إلى
الشركة.
يخضع هذا العقد
لنظام المنافسات
والمشتريات
الحكومية.

()45,632,200.10

مدة ( )36شهراً ميالدياً
ابتداء من تاريخ إشعار
ً
البدء بالعمل.

تم االطالع على
خطاب ضمان نهائي
صادر عن مصرف
الراجحي بتاريخ
2021/10/05م بدفع
مبلغ يعادل ()5%
من قيمة العقد إلى
الشركة.

المصدر :الشركة

 .8.5.3عقود اإليجار
أبرم ــت الش ــركة عق ــدي إيج ــار بصفته ــا مس ــتأجرة م ــع ش ــركة البي ــوت المكتبي ــة (المؤج ــر) لغ ــرض اس ــتعمالها لمزاول ــة نش ــاط مكت ــب
إدارة أعمــال مؤسســات وشــركات .علمــاً أن هذيــن العقديــن مبرميــن لمــدة ثــاث ( )3ســنوات قابلــة للتجديــد باتفــاق الطرفيــن علــى

ذلــك خطيــاً قبــل انتهــاء المــدة األصليــة أو المجــددة .ولمزيــد مــن المعلومــات حــول عقــدي اإليجــار المبرميــن ،الرجــاء االطــاع علــى
الفق ــرة (“ )3.12قائم ــة العق ــارات الت ــي تس ــتأجرها الش ــركة” م ــن القس ــم رق ــم (“ )3خلفي ــة ع ــن الش ــركة وطبيع ــة أعماله ــا” م ــن ه ــذا

المســتند.
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 .8.6التعامالت مع األطراف ذوي العالقة
•ل ــدى الش ــركة عق ــود وتعام ــات م ــع أط ــراف ذات عالق ــة وق ــد التزم ــت الش ــركة ب ــأن تك ــون جمي ــع التعام ــات عل ــى أس ــاس تنافس ــي
تج ــاري بح ــت يضم ــن حق ــوق المس ــاهمين .يبي ــن الج ــدول التال ــي أب ــرز م ــا تضمنت ــه عق ــود الش ــركة المبرم ــة م ــع أط ــراف ذوي عالق ــة.

الجدول رقم ( :)36ملخص عقود الشركة مع أطراف ذات عالقة

م

نوع العقد

عقد إدارة
1

تاريخ العقد

02/11/1440هـ

مشروع

(الموافق

تشغيل

09/05/2019م)

ودعم

الطرف األول

شركة منجم

األعمال للتطوير
واالستثمار
التجاري

الطرف الثاني

موضوع العقد

شركة عزم

يقوم الطرف الثاني

السعودية

بكافة األعمال

لالتصاالت

الالزمة لتشغيل

المعلومات

تحقيق الرؤية.

وتقنية

ودعم أعمال مكتب

قيمة العقد

مالحظة

مدة العقد
( )36شهراً

()13,707,480
ريال سعودي

إن رئيس مجلس إدارة شركة عزم
السعودية لالتصاالت وتقنية

تبدأ من تاريخ

1440/08/23هـ

المعلومات السيد ماجد العصيمي

2019/05/09م).

للتطوير واالستثمار التجاري.

شريك في شركة منجم األعمال

(الموافق

باإلضافة لالتفاقية اإلطارية

الرئيسة ،تم التوقيع على مالحق

اتفاقية
اطارية

2

شركة عزم

لتقديم

1441/04/22هـ

السعودية

استشارية

2019/12/19م)

وتقنية

(الموافق

خدمات

(ومالحقها)

لالتصاالت

يقوم الطرف الثاني
شركة عزم

التقنية المالية

المعلومات

بتقديم خدمات

استشارية لمشاريع
تعود ملكيتها

للطرف األول.

خاصة بكل مشروع بتواريخ مختلفة.

حسب الكلفة

إن العضو المنتدب والرئيس

الفعلية التي
تم العمل

عليها وبعد أخذ

التنفيذي لشركة عزم السعودية

--

لالتصاالت وتقنية المعلومات

السيد علي البالع وشركة عزم

موافقة الطرف

السعودية القابضة (مساهمة في

األول

شركة عزم السعودية لالتصاالت
وتقنية المعلومات) شريكان في
شركة عزم التقنية المالية.

المصدر :الشركة

•باإلضاف ــة للتعام ــات المذك ــورة ف ــي الج ــدول أع ــاه ،ل ــدى الش ــركة تعام ــات م ــع ش ــركة اإلتم ــام االستش ــارية (إن رئي ــس مجل ــس
إدارة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات الس ــيد ماج ــد العصيم ــي ش ــريكاً ف ــي ش ــركة اإلتم ــام االستش ــارية) ،والت ــي

أصبح ــت منج ــزة .بحي ــث أص ــدرت ش ــركة إتم ــام االستش ــارية مخالصال ــت نهائي ــة ،تفي ــد باس ــتالمها جمي ــع مخرج ــات المش ــاريع م ــن

ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات وال يوج ــد أي أعم ــال أو مخرج ــات متأخ ــرة لصال ــح المش ــاريع ،وف ــق اآلت ــي:

	-مخالصة نهائية بتاريخ 2021/11/08م بخصوص مشروع الخدمات االستشارية لتأسيس منصة تطوير إدارة اإلجراءات بنظام ناجز.
	-مخالصة نهائية بتاريخ 2021/11/08م بخصوص مشروع تشغيل مركز التميز اإلقليمي بالمنطقة الوسطى.
	-مخالصة نهائية بتاريخ 2021/11/08م بخصوص مشروع تشغيل مركز التميز اإلقليمي بالمنطقة الغربية.
•بتاري ــخ 1443/03/17هـــ (المواف ــق 2021/10/23م) ،انعق ــدت الجمعي ــة العام ــة العادي ــة ( )2ونظ ــرت ف ــي إفصاح ــات األط ــراف ذات

العالق ــة ،بحي ــث ع ــرض رئي ــس مجل ــس اإلدارة خط ــاب لجن ــة المراجع ــة بالتعام ــات القائم ــة م ــع األط ــراف ذوي العالق ــة وه ــي كالتال ــي:

الجدول رقم ( :)37إفصاحات األطراف ذات العالقة
الجهة

الطرف ذو العالقة

نوع التعامل

عالقته بشركة عزم

مكتب تحقيق الرؤية في وزارة

شركة منجم تطوير األعمال

عقد إدارة مشروع تشغيل ودعم أعمال

رئيس المجلس يملك حصة أغلبية

العدل

للتطوير واالستثمار التجاري

مكتب تحقيق الرؤية

في الشركة

مركز التمييز اإلقليمي بالمنطقة
الوسطى – وزارة الصحة
وزارة العدل

شركة االتمام االستشارية
شركة االتمام االستشارية

عقد إدارة مشروع تشغيل مركز التميز االقليمي

رئيس المجلس يملك حصة أغلبية

بالمنطقة الوسطى

في الشركة

عقد إدارة مشروع الخدمات االستشارية

رئيس المجلس يملك حصة أغلبية

لتأسيس منصة تطوير ادارة اإلجراءات بنظام ناجز

في الشركة

المصدر :الشركة
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وأف ــادت لجن ــة المراجع ــة ب ــأن اإلفص ــاح مطاب ــق لتبلي ــغ رئي ــس مجل ــس اإلدارة ،وأن ــه ت ــم إس ــنادها م ــن األط ــراف ذات العالق ــة إل ــى
ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لخبرته ــا ف ــي المج ــال.

وف ــي الجمعي ــة المنعق ــدة ،أف ــاد رئي ــس المجل ــس أن ــه وفق ــاً لمتطلب ــات الفق ــرة ( )1م ــن الم ــادة الحادي ــة والس ــبعون ( )71م ــن نظ ــام

الش ــركات ،الخاص ــة بتنظي ــم آلي ــة إج ــراءات األعم ــال والعق ــود م ــع الش ــركات والت ــي يك ــون لعض ــو مجل ــس اإلدارة أو كب ــار التنفيذيي ــن
ـاء عل ــى أس ــس تجاري ــة وم ــن غي ــر ش ــروط تفضيلي ــة .وق ــد ت ــم
مصلح ــة مباش ــرة أو غي ــر مباش ــرة فيه ــا ،أن ه ــذه التعام ــات تت ــم بن ـ ً

التصوي ــت بالموافق ــة عل ــى إفصاح ــات األط ــراف ذات العالق ــة وعل ــى التعام ــات المس ــتقبلية م ــع األط ــراف ذوي العالق ــة باإلجم ــاع.

•بتاريــخ 1443/05/14هـــ (الموافــق 2021/12/18م) ،انعقــدت الجمعيــة العامــة العاديــة ( )3للتصويــت علــى تعامــات للشــركة مــع
أطــراف ذات عالقــة ،وفــق اآلتــي:

1.1التعامـــات بيـــن الشـــركة وشـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة :يشـــغل منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم الســـعودية
القابضــة رئيــس مجلــس إدارة شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ماجــد بــن ســعد العصيمــي ،كمــا أن عضــو

مجلــس اإلدارة المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــي محمــد البــاع هــو
عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة عــزم الســعودية القابضــة .ويشــغل عضــو مجلــس إدارة شــركة عــزم

الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات ف ــراس خال ــد الجري ــوي عضوي ــة مجل ــس إدارة ش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة.
وتفصيل هذه التعامالت وفق ما يلي:

	-قيمـــة أعمـــال بموجـــب اتفاقيـــة إطاريـــة لتقديـــم خدمـــات استشـــارية فـــي تاريـــخ 2020/02/13م وملحـــق االتفاقيـــة
اإلطاري ــة رق ــم ( ،)1والمبرم ــة بي ــن الش ــركة وش ــركة ع ــزم الس ــعودية القابض ــة لتقدي ــم خدم ــات استش ــارية لش ــركة ع ــزم

القابض ــة بإجمال ــي قيم ــة س ــتة ماليي ــن ومائ ــة وس ــبعة وتس ــعين ألف ــاً وس ــبعمائة وس ــتين ري ــال وخمس ــة وثماني ــن هلل ــة
( )6,197,760.85ري ــال وإجمال ــي قيم ــة أعم ــال لصال ــح الش ــركة بمبل ــغ وق ــدره أربع ــة ماليي ــن وأربعمائ ــة وس ــبعة وس ــتين

ألف ــاً وثالث ــة وس ــبعين ري ــال وثالث ــة وس ــتين هلل ــة ( )4,467,073.63ري ــال س ــعودي ،وعلي ــه ف ــإن صاف ــي رصي ــد التعام ــات

بي ــن الطرفي ــن نهاي ــة الس ــنة المالي ــة بقيم ــة إجمالي ــة قدره ــا ملي ــون وس ــبعمائة وواح ــد وعش ــرين أل ــف وثمانمائ ــة وأربع ــة
وعشـــرين ريـــال واثنيـــن وعشـــرين هللـــة ( )1,721,824.22ريـــال لصالـــح عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات،

واالتفاقي ــة عب ــارة ع ــن خدم ــات استش ــارية لم ــدة خم ــس ( )5س ــنوات ميالدي ــة لخدم ــات استش ــارية متبادل ــة ف ــي س ــياق

األعم ــال العادي ــة ووفق ــاً لألنظم ــة واللوائ ــح المعم ــول به ــا ف ــي المملك ــة ،ودون أي ش ــروط تفضيلي ــة.

	-إجـــازة االســـتمرار باالتفاقيـــة اإلطاريـــة المشـــار لهـــا أعـــاه ويشـــمل ذلـــك( :خدمـــات استشـــارية ،ومدفوعـــات حكوميـــة
مشـــتركة ،ورســـوم التدقيـــق والخدمـــات المشـــتركة) لمـــدة ســـنة قادمـــة مـــن تاريـــخ نهايـــة الســـنة الماليـــة.

2.2ش ــركة ع ــزم التقني ــة المالي ــة :يش ــغل منص ــب رئي ــس مجل ــس إدارته ــا رئي ــس مجل ــس إدارة ش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت
وتقني ــة المعلوم ــات ماج ــد ب ــن س ــعد العصيم ــي ،كم ــا يش ــغل كل م ــن عض ــو مجل ــس اإلدارة المنت ــدب والرئي ــس التنفي ــذي
لش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات عل ــي محم ــد الب ــاع وعض ــو مجل ــس إدارة ش ــركة ع ــزم الس ــعودية
لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات ف ــراس خال ــد الجري ــوي عضوي ــة مجل ــس إدارة ش ــركة ع ــزم التقني ــة المالي ــة.

وتفصيل هذه التعامالت وفق ما يلي:
	-قيمــة أعمــال بموجــب اتفاقيــة إطاريــة لتقديــم خدمــات استشــارية فــي تاريــخ 2019/12/19م واالتفاقيــة اإلطاريــة لتقديــم
خدم ــات استش ــارية ف ــي تاري ــخ 2020/02/13م ،ومالح ــق االتفاقي ــات اإلطاري ــة م ــن ملح ــق رق ــم ( )1إل ــى ملح ــق رق ــم (،)7

والمبرم ــة بي ــن الش ــركة وش ــركة ع ــزم التقني ــة المالي ــة لتقدي ــم خدم ــات استش ــارية لش ــركة ع ــزم التقني ــة المالي ــة بإجمال ــي
قيمــة ثمانيــة مالييــن وثالثمائــة وســتين ألــف وســتمائة وخمســة عشــر ريــال وســبعة وتســعين هللــة ( )8,360,615.97ريــال

وإجمالــي قيمــة أعمــال لصالــح الشــركة بمبلــغ وقــدره ســتة مالييــن وأربعيــن ألــف وتســعمائة وســتة وســتين ريــال وتســعة
وثماني ــن هلل ــة ( )6,040,966.89ري ــال ،وعلي ــه ف ــإن صاف ــي رصي ــد التعام ــات بي ــن الطرفي ــن نهاي ــة الس ــنة المالي ــة بقيم ــة

إجمالي ــة قدره ــا ملي ــون وتس ــعمائة وس ــتين أل ــف وس ــبعمائة وثالث ــة وأربعي ــن ري ــال وثالث ــة وس ــتين هلل ــة ()1,960,743.63

ري ــال لصال ــح ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات ،واالتفاقي ــة عب ــارة ع ــن خدم ــات استش ــارية لم ــدة خم ــس ()5
ســنوات ميالديــة لخدمــات استشــارية متبادلــة فــي ســياق األعمــال العاديــة ووفقــاً لألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا فــي
المملك ــة ،ودون أي ش ــروط تفضيلي ــة.

	-إجـــازة االســـتمرار باالتفاقيـــة اإلطاريـــة المشـــار لهـــا أعـــاه ويشـــمل ذلـــك( :خدمـــات استشـــارية ،ومدفوعـــات حكوميـــة
مشـــتركة ،ورســـوم التدقيـــق والخدمـــات المشـــتركة) لمـــدة ســـنة قادمـــة مـــن تاريـــخ نهايـــة الســـنة الماليـــة.
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3.3ش ــركة ع ــزم الهن ــد :يش ــغل عض ــو مجل ــس اإلدارة المنت ــدب والرئي ــس التنفي ــذي لش ــركة ع ــزم الس ــعودية لالتص ــاالت وتقني ــة
المعلوم ــات عل ــي محم ــد الب ــاع منص ــب الرئي ــس التنفي ــذي لش ــركة ع ــزم الهن ــد.

وتفصيل هذه التعامالت وفق ما يلي:
	-بمبلــغ وقــدره خمســة وعشــرون ألفــاً وثالثمائــة وخمســين ( )25,350ريــال ،وهــي عبــارة عــن تعامــات فــي ســياق األعمــال
العاديــة ووفقــاً لألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا ،ودون أي شــروط تفضيليــة.

هذا وتلتزم الشركة بعرض التعامالت التي تتم مع األطراف ذات العالقة على الجمعية العامة للتصويت عليها.

 .8.7العالمة التجارية وحقوق الملكة الفكرية
•لــدى الشــركة شــعار (عــزم) تســتخدمه فــي تعامالتهــا التجاريــة وقــد قامــت الشــركة باالســتحصال علــى شــهادة تســجيل لعالمتهــا
التجاريـــة لـــدى الجهـــة الحكوميـــة المختصـــة (الهيئـــة الســـعودية للملكيـــة الفكريـــة) وهـــي مســـجلة بالرقـــم ()1442030384
تح ــت الفئ ــة ( )38وه ــي إح ــدى فئ ــات العالم ــات التجاري ــة الت ــي تخت ــص بـــ (خدم ــات االتص ــاالت وخدم ــات ب ــث البرام ــج اإلذاعي ــة

والتلفزيوني ــة) ،وق ــد ت ــم تحدي ــد المنتج ــات أو الخدم ــات المرخ ــص به ــا بموج ــب ه ــذه الش ــهادة بـــ (االتص ــاالت).

•وبالتال ــي تك ــون الش ــركة ق ــد منح ــت العالم ــة التجاري ــة الحماي ــة القانوني ــة الالزم ــة وفق ــاً لنظ ــام العالم ــات التجاري ــة ،م ــا س ــيمكنها
م ــن وضعه ــا واس ــتخدامها عل ــى منتجاته ــا أو وضعه ــا عل ــى الواجه ــة الخارجي ــة لمكاتبه ــا.

•ل ــدى الش ــركة موق ــع الكترون ــي خ ــاص به ــا ( )azm.saحي ــث أمن ــت حمايت ــه ومن ــع انتهاك ــه واس ــتخدامه م ــن قب ــل الغي ــر ،م ــن خ ــال
تس ــجيله هيئ ــة االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات – المرك ــز الس ــعودي لمعلوم ــات الش ــبكة.

ـوال غي ــر ملموس ــة ،وه ــي عب ــارة ع ــن منص ــة عل ــى االنترن ــت إلح ــدى المنش ــآت باإلضاف ــة لتطوي ــر منص ــات
•كم ــا تمتل ــك الش ــركة أص ـ ً
أخ ــرى للقط ــاع الخ ــاص ،علم ــاً أن القوائ ــم المالي ــة للس ــنة المنتهي ــة ف ــي  30يوني ــو 2021م ،تش ــير إل ــى أن صاف ــي القيم ــة الدفتري ــة
للموج ــودات غي ــر الملموس ــة ق ــد بل ــغ مائتي ــن وس ــتة وتس ــعين أل ــف وتس ــعمائة وس ــتة وثماني ــن ( )296,986ري ــال س ــعودي.

ولمزي ــد م ــن التفاصي ــل ح ــول األص ــول غي ــر الملموس ــة ،الرج ــاء االط ــاع عل ــى الفق ــرة رق ــم (“ )3.13العالم ــات التجاري ــة وحق ــوق
الملكي ــة الفكري ــة” م ــن القس ــم (“ )3خلفي ــة ع ــن الـشــركـــ ــة وطبيع ــة أعماله ــا” م ــن ه ــذا المس ــتند.

 .8.8التسهيالت االئتمانية
أبرم ــت الش ــركة أرب ــع ( )4اتفاقي ــات تس ــهيالت ائتماني ــة مطابق ــة للش ــريعة االس ــامية م ــع ع ــدد م ــن البن ــوك المحلي ــة .وق ــد بل ــغ

إجمال ــي المديوني ــة القائم ــة عل ــى الش ــركة م ــن ه ــذه االتفاقي ــات مبلغ ــاً وق ــدره حوال ــي ( )11,669,632ري ــال س ــعودي ،وبل ــغ مع ــدل
الس ــيولة الس ــريعة ل ــدى الش ــركة ( )1.6وق ــد بلغ ــت نس ــبة الدي ــون م ــن إجمال ــي األص ــول م ــا مق ــداره ( )14.07%للس ــنة المنتهي ــة
ف ــي  30يوني ــو 2021م.

وق ــد التزم ــت الش ــركة بإخط ــار جمي ــع الجه ــات الممول ــة ع ــن تغيي ــر ش ــكلها القانون ــي م ــن ش ــركة مس ــاهمة مقفل ــة إل ــى مس ــاهمة
عام ــة ع ــن طري ــق تس ــجيل أس ــهم الش ــركة وإدراجه ــا مباش ــرة ف ــي الس ــوق الموازي ــة ،وق ــد حصل ــت عل ــى موافق ــة:
1.1البنك الفرنسي السعودي بتاريخ 1442/10/19هـ (الموافق 2021/05/31م).
2.2كوارا للتمويل (شركة معالم التمويل سابقاً ) بتاريخ 1443/04/19هـ (الموافق 2021/11/24م).
3.3شركة الراجحي المصرفية لالستثمار بتاريخ 1442/09/15هـ (الموافق 2021/04/27م).
وبتاريخ 2021/05/19م ،أفاد بنك الرياض عن عدم ممانعته بما أنه لم يتم تجديد التسهيالت.
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه االتفاقيــات وأبــرز مــا تضمنتــه مــن التزامــات علــى عاتــق الشــركة والضمانــات المقدمــة بموجبهــا،
الرج ــاء االط ــاع عل ــى الفق ــرة رق ــم (“ )2.1.12المخاط ــر المتعلق ــة بالتموي ــل” م ــن القس ــم رق ــم (“ )2عوام ــل المخاط ــرة” م ــن ه ــذا
المس ــتند.
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 .8.9النزاعات القضائية
لدى الشركة دعوى عمالية وفق ما هو مبين في الجدول أدناه:

الجدول رقم ( :)38النزاعات القضائية
المدعي

المدعى عليه

موضوع
القضية

المطالبة

شركة عزم
عامل

السعودية

لالتصاالت وتقنية
المعلومات

طلبات
المدعي

مطالبة مالية

طلبات المدعى عليه

بتعويضات عن
مكافأة نهاية

بأن تدفع للشركة عن مهلة

الخدمة  +بدل
اإلجازة.

تم إصدار الحكم برد طلب المدعية لراتب

رفض الدعوى لكون المدعية
هي من تركت العمل دون

أجر شهرين +

الجهة القضائية

االجراء/الحالي/الالحق

المحكمة

إشعار مسبق  +إلزام المدعية

العمالية بالرياض

اإلشعار راتب شهرين من الراتب

الثانية عشر.

– الدائرة العمالية

المحدد بعقد عمل الموظفة.

شهرين وإلزام الشركة (المدعى عليها)

بتسليم المدعية بدل إجازة وإلزامه بتسليمها
مكافأة نهاية الخدمة ورد باقي الطلبات لما

هو موضح في األسباب .وتقدمت المدعية
باستئناف الحكم ومازالت منظورة لدى
محكمة االستئناف بالرياض.

المصدر :الشركة

تؤكــد إدارة الشــركة بأنــه ،كمــا بتاريــخ إعــداد مســتند التســجيل هــذا ،الشــركة ليســت طرفــاً فــي أي دعــوى أو قضايــا أو شــكاوى أو مطالبــة
أو تحكي ــم أو إج ــراءات إداري ــة او تحقيق ــات قائم ــة أو م ــن المحتم ــل إقامته ــا ،م ــن ش ــأنها أن يك ــون له ــا ،مجتمع ــة أو منف ــردة ،تأثي ــراً جوهري ــاً

عل ــى أعم ــال الش ــركة أو وضعه ــا المال ــي ،كم ــا ل ــم يص ــل إل ــى عل ــم إدارة الش ــركة وج ــود أي نزاع ــات قضائي ــة جوهري ــة منظ ــورة حالي ــاً أو
محتمل ــة أو حقائ ــق يمك ــن أن ينش ــأ عنه ــا ،مجتمع ــة أو منف ــردة ،خط ــر مح ــدق متعل ــق بن ــزاع جوه ــري.

 .8.10وثائق التأمين
•قام ــت الش ــركة بتوقي ــع عق ــد تأمي ــن صح ــي لموظفيه ــا وبع ــض أف ــراد أس ــرهم م ــع ش ــركة بوب ــا العربي ــة للتأمي ــن التعاون ــي ،وه ــي
شـــركة مرخـــص لهـــا بمزاولـــة نشـــاط التأميـــن مـــن قبـــل مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي .تُ غطـــي هـــذه الوثيقـــة التـــي تحمـــل
الرق ــم ( )46861700الرعاي ــة الصحي ــة م ــن خ ــال ش ــبكة مقدم ــي الخدم ــة المعيني ــن م ــن ِقب ــل الش ــركة وبش ــرط أن تك ــون الحال ــة

المبينيــن ضمــن كشــوف
مشــمولة بالتغطيــة التأمينيــة .وتشــمل منافــع وتعويضــات التغطيــة جميــع الموظفيــن الحالييــن أو الجــدد
ّ
الرواتــب( ،الزوج/الزوجــة واألطفــال واألبنــاء – الحــد األدنــى :مــن تاريــخ الــوالدة – الحــد األقصــى :لغايــة  25ســنة ،األبنــاء اإلنــاث غيــر
المتزوج ــات بم ــن فيه ــن األرام ــل والمطلق ــات) .تس ــري ه ــذه الوثيق ــة م ــن تاري ــخ 2021/02/11م حت ــى تاري ــخ 2022/02/10م .علم ــاً
أن ع ــدد األعض ــاء المش ــمولين به ــذه الوثيق ــة ه ــو (.)522

ويكــون مجلــس التأميــن الصحــي التعاونــي واللجنــة المشــكلة بقــرار مــن رئيــس المجلــس للنظــر فــي مخالفــات أحــكام نظــام التأميــن
الصح ــي التعاون ــي مختص ــة لتس ــوية جمي ــع الخالف ــات والنزاع ــات الناش ــئة أو المتعلق ــة به ــذه الوثيق ــة وذل ــك وفق ــاً للبن ــد ( )14م ــن
النظ ــام المذك ــور.

كم ــا أبرم ــت الش ــركة وثيق ــة تأمي ــن طب ــي أخ ــرى تحم ــل عن ــوان “الوالدي ــن” م ــع ش ــركة بوب ــا العربي ــة للتأمي ــن التعاون ــي عل ــى أن تك ــون
م ــدة التغطي ــة نفس ــها م ــن تاري ــخ 2021/02/11م حت ــى تاري ــخ 2022/02/10م ول ــدى ش ــبكة مقدم ــي الخدم ــات الطبي ــة المح ــددة
بموجبهــا .وحــددت هــذه الوثيقــة عــدد األعضــاء المشــمولين بهــا بـــ (.)102

•تأمي ــن الممتل ــكات ض ــد كاف ــة المخاط ــر :وفق ــاً لش ــهادة الغط ــاء التأمين ــي الص ــادرة ع ــن ش ــركة المتوس ــط والخلي ــج لتأمي ــن وإع ــادة
التأمي ــن التعاون ــي – ميدغل ــف ،س ــوف تس ــتفيد الش ــركة م ــن تأمي ــن لكاف ــة األض ــرار المادي ــة لممتلكاته ــا الناتج ــة ع ــن أي س ــبب م ــا
ع ــدا االس ــتثناءات ال ــواردة ف ــي الوثيق ــة لفت ــرة تغطي ــة ممت ــدة م ــن 2021/06/29م وحت ــى 2022/06/28م .ويك ــون إجمال ــي مبال ــغ
التأمي ــن مبلغ ــاً وق ــدره مائ ــة وواح ــد وأربع ــون أل ــف ( )141,000ري ــال س ــعودي.
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 .8.11وصف األسهم
 .8.11.1األسهم العادية
تكــون األســهم اســمية وال يجــوز أن تصــدر بأقــل مــن قيمتهــا االســمية .ومــع ذلــك يجــوز أن تصــدر بقيمــة أعلــى مــن قيمتهــا االســمية،

وف ــي ه ــذه الحال ــة يض ــاف ف ــرق القيم ــة إل ــى االحتياط ــي النظام ــي حت ــى ل ــو بل ــغ ه ــذا االحتياط ــي النظام ــي ح ــده األقص ــى .علم ــاً ب ــأن
الس ــهم غي ــر قاب ــل للتجزئ ــة فيم ــا يتعل ــق بالش ــركة .وإذا امتل ــك ع ــدة أش ــخاص س ــهماً واح ــداً  ،تعي ــن عليه ــم اختي ــار ش ــخص واح ــد م ــن

بينهــم لممارســة الحقــوق المتعلقــة بهــذا الســهم نيابــة عنهــم ،كمــا أنهــم يتحملــون جميعــاً المســؤولية عــن االلتزامــات الناشــئة عــن
امتــاك هــذا الســهم.

 .8.11.2إعادة شراء األسهم
اس ــتناداً للم ــادة ( )112م ــن نظ ــام الش ــركات ،الت ــي تن ــص عل ــى أن ــه يج ــوز للش ــركة أن تش ــتري أس ــهمها وفق ــاً لضواب ــط تضعه ــا الجه ــة

المختص ــة ،عل ــى أال يك ــون لألس ــهم الت ــي تش ــتريها الش ــركة أص ــوات ف ــي جمعي ــات المس ــاهمين.

 .8.11.3حقوق حملة األسهم العادية
بموجـــب المـــادة ( )110مـــن نظـــام الشـــركات ،تثبـــت للمســـاهم جميـــع الحقـــوق المتصلـــة بالســـهم ،ال ســـيما حقـــه فـــي الحصـــول

عل ــى نصي ــب م ــن األرب ــاح الت ــي يتق ــرر توزيعه ــا والحص ــول عل ــى نصي ــب م ــن أص ــول الش ــركة عن ــد التصفي ــة وحض ــور الجمعي ــات العام ــة

والمشـــاركة فـــي مداوالتهـــا والتصويـــت علـــى قراراتهـــا والتصـــرف فـــي األســـهم وطلـــب االطـــاع علـــى دفاتـــر الشـــركة ووثائقهـــا
ومراقب ــة أعم ــال مجل ــس اإلدارة ورف ــع دع ــوى المس ــؤولية ض ــد أعض ــاء المجل ــس والطع ــن بالبط ــان ف ــي ق ــرارات الجمعي ــة العام ــة
وذل ــك بالش ــروط والقي ــود ال ــواردة ف ــي نظ ــام الش ــركات والنظ ــام األساس ــي.

ويح ــق ل ــكل مس ــاهم مناقش ــة األم ــور المدرج ــة ف ــي ج ــدول أعم ــال الجمعي ــة وتوجي ــه األس ــئلة بش ــأنها إل ــى أعض ــاء مجل ــس اإلدارة

ومراجع ــي الحس ــابات .ويتعي ــن عل ــى أعض ــاء مجل ــس اإلدارة أو مراج ــع الحس ــابات ال ــرد عل ــى أس ــئلة المس ــاهمين إل ــى الم ــدى ال ــذي
ال يع ــرض مصلح ــة الش ــركة للخط ــر .وإذا رأى المس ــاهم أن ال ــرد عل ــى س ــؤاله مقن ــع ،يج ــوز ل ــه االحت ــكام إل ــى الجمعي ــة عل ــى أن يك ــون
قراره ــا ف ــي ه ــذا الش ــأن ناف ــذاً .

 .8.11.4حقوق التصويت
ل ــكل مس ــاهم ص ــوت واح ــد ع ــن كل س ــهم يمثل ــه ف ــي اجتم ــاع الجمعي ــة التأسيس ــية ويت ــم احتس ــاب ع ــدد األص ــوات ف ــي الجمعي ــات
العام ــة العادي ــة وغي ــر العادي ــة عل ــى أس ــاس ص ــوت ل ــكل س ــهم .ويج ــب اس ــتخدام التصوي ــت التراكم ــي ف ــي انتخ ــاب أعض ــاء مجل ــس
اإلدارة وفق ــاً لالئح ــة حوكم ــة الش ــركات الص ــادرة ع ــن الهيئ ــة وأي تعدي ــات تط ــرأ عليه ــا م ــن وق ــت آلخ ــر.

 .8.11.5تعديل حقوق المساهمين
إن حق ــوق المس ــاهمين المتعلق ــة بالحص ــول عل ــى نصي ــب م ــن األرب ــاح الت ــي يتق ــرر توزيعه ــا ،والح ــق ف ــي الحص ــول عل ــى نصي ــب م ــن
فائ ــض موج ــودات الش ــركة عن ــد التصفي ــة ،وح ــق حض ــور الجمعي ــات العام ــة ،واالش ــتراك ف ــي مداوالته ــا ،والتصوي ــت عل ــى قراراته ــا

وح ــق التص ــرف ف ــي األس ــهم وح ــق طل ــب االط ــاع عل ــى دفات ــر الش ــركة ووثائقه ــا ومراقب ــة أعم ــال مجل ــس اإلدارة ورف ــع دع ــوى
المس ــؤولية عل ــى أعض ــاء المجل ــس والطع ــن بالبط ــان ف ــي ق ــرارات الجمعي ــة العام ــة (وذل ــك بالش ــروط والقي ــود ال ــواردة ف ــي نظ ــام
الش ــركات والنظ ــام األساس ــي) مس ــتمدة م ــن نظ ــام الش ــركات وبالتال ــي ال يمك ــن تغييره ــا.
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 .9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطه
 .9.1تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق الموازية
تقدم ــت الش ــركة بطل ــب تس ــجيل األس ــهم الخاضع ــة له ــذا المس ــتند إل ــى هيئ ــة الس ــوق المالي ــة ،وت ــم تقدي ــم جمي ــع المس ــتندات

المطلوب ــة إل ــى الجه ــات ذات العالق ــة واس ــتيفاء جمي ــع المتطلب ــات ،وت ــم الحص ــول عل ــى جمي ــع الموافق ــات المتعلق ــة بعملي ــة
التس ــجيل واإلدراج المباش ــر ألس ــهم الش ــركة ف ــي الس ــوق الموازي ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك موافق ــة الهيئ ــة عل ــى مس ــتند التس ــجيل ه ــذا.

 .9.2سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم
ال توجـــد صفقـــات طـــرح خـــاص تمـــت مؤخـــراً علــى أســهم الشــركة ،وفـــي حـــال حدثـــت مثـــل هـــذه الصفقـــات فإنـــه يتـــم نقـــل الملكيــة
بموجـــب عقـــد بيـــع بيـــن الطرفيـــن وليـــس للشـــركة عالقـــة فـــي معرفـــة ســـعر البيـــع الـــذي تـــم بينهـم.

ت ــم تحدي ــد الس ــعر االسترش ــادي م ــن خ ــال تحدي ــد القيم ــة السـ ــوقية العادل ــة للشـ ــركة والت ــي قام ــت به ــا شـ ــركة الخي ــر كابيت ــال.
ـاال س ــعودياً  ،وتبل ــغ القيم ــة االس ــمية للس ــهم ( )10عش ــرة ري ــاالت
وفق ــاً لذل ــك ،يبل ــغ الس ــعر االسترش ــادي للس ــهم ( )70س ــبعون ري ـ ً

س ــعودية ،ومم ــا تج ــدر اإلش ــارة إلي ــه ب ــأن رأس م ــال الش ــركة يبل ــغ ثالثي ــن ملي ــون ( )30,000,000ري ــال مقس ــم إل ــى ثالث ــة ماليي ــن
( )3,000,000س ــهم ع ــادي.

ـاء عل ــى الع ــرض والطل ــب عل ــى الس ــهم ع ــن طري ــق آلي ــة م ــزاد االفتت ــاح وه ــي فت ــرة تس ــبق
يت ــم تحدي ــد س ــعر االفتت ــاح للس ــهم بن ـ ً
افتتــاح الســوق (مــن الســاعة  9:30صباحــاً إلــى الســاعة  10:00صباحــاً ) ،ويمكــن للمســتثمرين خــال هــذه الفتــرة إدخــال أوامــر البيــع

والش ــراء ،وم ــن ث ــم يق ــوم نظ ــام الت ــداول بإيج ــاد الس ــعر الع ــادل ال ــذي يت ــم عن ــده تنفي ــذ األوام ــر بع ــد مطابقته ــا ف ــي فت ــرة الم ــزاد،
ويك ــون س ــعر التنفي ــذ ه ــو س ــعر االفتت ــاح م ــع نس ــبة تذب ــذب يومي ــة مس ــموح به ــا تبل ــغ ( 30%ارتفاع ــاً وهبوط ــاً ) .ويعتب ــر الس ــعر

االسترش ــادي كمرج ــع فق ــط للقيم ــة الس ــوقية العادل ــة وه ــو س ــعر اإلدراج للي ــوم األول فق ــط ،كمـ ــا سـ ــيتم تطبيـ ــق حـ ــدود ثابتـ ــة
للتذبـــذب الســـعري عنـــد وصـــول ســـعر الورقـــة الماليــة إلـــى  10%ســـواء ارتفاعــاً أو انخفاضــاً  ،ممــا يــؤدي إلـــى تفعيـــل مـــزاد التذبـــذب

ـاء علـــى الســـعر المرجعــي الجديـــد الناتــج مــن مـــزاد التذبـــذب الســـعري .ويفعـــل
الســـعري ،لتحديـــد حـــد ثابـــت جديـــد للورقـــة الماليــة بنــ ً
سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً  ،وهـــو مـزاد يبـدأ
مـــزاد التذبـــذب الســـعري لمدة خمـــس دقائـــق عنـــد وصـــول ســـعر الورقـــة المالية إلـــى ،10%
ً

عندمـــا يصـــل ســـعر الورقـــة المالية إلـــى الحـــد الثابـــت للتذبـــذب السـعري ويمكـن أن يتكـرر عـــدة مـرات خالل جلسـة التـداول وينتـج عنـه
ســـعر مرجعـــي جديـــد تُ بنــى عليــه حـــدود ســـعرية ثابتـــة .ســيتم تطبيــق هــذه الحــدود فقــط خــال األيــام الثالثــة األولــى مــن اإلدراج،
ـداء م ــن الي ــوم الراب ــع للت ــداول ،س ــيتم إع ــادة ضب ــط ح ــدود التذب ــذب الس ــعرية اليومي ــة وفق ــاً ل ــأوراق المالي ــة المدرج ــة ف ــي
وابت ـ ً

الســوق الموازيــة إلــى ( 30%ارتفاعــاً أو هبوطــاً ) ،وإلغــاء الحــدود الثابتــة للتذبــذب الســعري .يتـــم تمديـــد مـــزادي االفتتــاح واإلغــاق

لم ــدة دقيقتي ــن تلقائي ــاً ف ــي ح ــال وج ــود أوام ــر س ــوق غي ــر مطابق ــة ،أو ف ــي ح ــال أن الس ــعر االفتراض ــي عن ــد نهاي ــة الح ــد العل ــوي أو
ـاء
الس ــفلي م ــن الح ــد الثاب ــت ( )10% -/+ف ــي ه ــذه الحال ــة ،س ــينتهي الم ــزاد خ ــال  30ثاني ــة بش ــكل متغي ــر يومي ــاً بي ــن  3:12:00مس ـ ً
ـاء .أمــا بالنســبة لجلســة التــداول علــى ســعر اإلغــاق فإنهــا ســوف تبــدأ مباشــرة بعــد نهايــة مــزاد اإلغــاق وتنتهــي
و 3:12:30مسـ ً

ـاء.
 3:20:00مس ـ ً

وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغالق حسب اآلتي:
1.1يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.
متبق ،وهـو
2.2إذا كان هنـــاك ســـعران أو أكثـــر قـــد يتداوالن الكميـــة نفســـها ،يحـــدد نظـــام التـــداول الســـعر الـــذي يتـرك أقـل حـــد أدنى
ٍ
عـــدد األوراق الماليــة غيـــر المطابقــة بهــذا الســـعر.

3.3إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي ،يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:
 .أاألعلى سعراً عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط.
 .باألقل سعراً عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف البيع فقط.
 .جمتوس ــط أس ــعار (أ) و (ب) عن ــد ع ــدم ت ــوازن الكمي ــة غي ــر المطابق ــة ف ــي الطرفي ــن (البي ــع والش ــراء) .يق ــرب متوس ــط الس ــعرين
إل ــى أق ــرب وح ــدة تغي ــر الس ــعر عن ــد اإلم ــكان.

يكــون تــداول األســهم مــن يــوم األحــد إلــى يــوم الخميــس ،باســتثناء العطــات الرســمية فــي المملكــة .ويتبــع يــوم التــداول تسلســل
الجلســات المحــدد فــي الجــدول اآلتــي:
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الجلسة

الجدول الزمني

الجلسة األولى :مزاد االفتتاح

10:00 – 9:30

الجلسة الثانية :السوق مفتوح – تنفيذ

15:00 – 10:00

الجلسة الثالثة :مزاد اإلغالق

15:10 – 15:00

الجلسة الرابعة :التداول على سعر اإلغالق

15:20 – 15:10

الجلسة الخامسة :السوق مغلق

16:00 – 15:20

المصدر :إجراءات التداول والعضوية – تداول

•يتـــاح تمريـــر وتعديـــل وإلغـــاء األوامــر خــال الجلســـة األولــى والجلســـة الثانيـــة والجلســـة الثالثـــة والجلســـة الرابعـــة ،ويتـــاح تعديـــل
صالحيـــة األمــر وإلغـــاؤه خـــال الجلســـة الخامســـة ،ويتـــاح تعطيـــل األوامــر غيـــر المنفــذة خـــال يـــوم التـــداول.

•تع ــرض األوام ــر مجتمع ــة بحس ــب الس ــعر عن ــد مس ــتوى س ــعري مح ــدد (ع ــرض الس ــوق بحس ــب الس ــعر) خ ــال الجلس ــة األول ــى
والجلس ــة الثالث ــة.

•تُ طابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.
•يح ــدد وق ــت انته ــاء الجلس ــتين األول ــى والثالث ــة بش ــكل متغي ــر يومي ــاً خ ــال  30ثاني ــة وف ــق األوق ــات المح ــددة للجلس ــتين ف ــي
الج ــدول أع ــاه.
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 .9.3األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة
 .9.3.1تعليق اإلدراج أو إلغائه
مناسبا في أي من الحاالت اآلتية:
 .أيجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه
ً
1.1إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.
2.2إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
3.3إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
4.4إذا رأت أن الشـــركة أو أعمالهـــا أو مســـتوى عملياتهـــا أو أصولهـــا لـــم تعـــد مناســـبة الســـتمرار إدراج األســـهم فـــي الســـوق
الموازيـــة.

5.5عن ــد اإلع ــان ع ــن اس ــتحواذ عكس ــي ال يتضم ــن معلوم ــات كافي ــة بش ــأن الصفق ــة المقترح ــة .وف ــي ح ــال أعلن ــت الش ــركة ع ــن
معلومــات كافيــة تتعلــق بالكيــان المســتهدف ،واقتنعــت الهيئــة ،بعــد إعــان الشــركة ،بأنــه ســتتوافر معلومــات كافيــة متاحــة
للجمه ــور ح ــول الصفق ــة المقترح ــة لالس ــتحواذ العكس ــي ،فللهيئ ــة اتخ ــاذ ق ــرار بع ــدم تعلي ــق الت ــداول ف ــي ه ــذه المرحل ــة.

6.6عن ــد تس ــرب معلوم ــات ع ــن الصفق ــة المقترح ــة لالس ــتحواذ العكس ــي ،ويتع ــذر عل ــى الش ــركة تقيي ــم وضع ــه المال ــي بدق ــة
ويتع ــذر إب ــاغ الس ــوق وفق ــاً لذل ــك.

تستوف متطلبـــات الســـيولة المحددة فـــي الفقـــرة (ب) مـــن المادة الحاديـــة واألربعين مـــن قواعـــد اإلدراج بعـــد مضـــي
7.7إذا لم
َ
المــدة المحــددة فـــي الفقـــرة الفرعيـــة ( )1مــن الفقــرة (د) مــن المــادة الثالثــة واألربعيــن مـــن قواعـــد اإلدراج.

8.8عن ــد قي ــد طل ــب افتت ــاح إج ــراء إع ــادة التنظي ــم المال ــي للمص ــدر ال ــذي بلغ ــت خس ــائره المتراكم ــة  % 50فأكث ــر م ــن رأس مال ــه
ل ــدى المحكم ــة بموج ــب نظ ــام اإلف ــاس.

9.9عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
1010عن ــد ص ــدور حك ــم المحكم ــة النهائ ــي بإنه ــاء إج ــراء إع ــادة التنظي ــم المال ــي وافتت ــاح إج ــراء التصفي ــة أو إج ــراء التصفي ــة اإلداري ــة
للمص ــدر بموج ــب نظ ــام اإلف ــاس.

1111عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
 .بيخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) أعاله لالعتبارات اآلتية:
ً
حماية للمستثمرين.
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق
1.1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
2.2أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
1.1التزام ُ
2.2عنـــد صـــدور حكـــم المحكمة النهائـــي بافتتـــاح إجـــراء إعـــادة التنظيـم المالـي للمصـدر بموجـب نظـام اإلفالس مـا لـم يكـن موقفاً

عن مزاولـــة نشـــاطاته مـــن قبـــل الجهـــة المختصة ذات العالقـــة ،وذلـــك فـــي حـــال كان التعليـــق وفـــق الفقـــرة الفرعيـــة ( )13مـن
الفقـــرة (أ) مـــن المادة السادســـة والثالثين لقواعـــد اإلدراج.

3.3عنـــد صـــدور حكـــم المحكمة النهائـــي برفـــض افتتـــاح إجـــراء التصفيـــة أو إجـــراء التصفيـــة اإلدارية بموجـــب نظـــام اإلفالس مـــا لـــم
يكـن موقفاً عـن مزاولـة نشـاطاته مـن قبـل الجهـة المختصة ذات العالقة ،وذلـك فـي حـال كان التعليـق وفـق الفقـرة الفرعيـة
( )14مـــن الفقـــرة (أ) مـــن المادة السادســـة والثالثين لقواعـــد اإلدراج.

 .جتعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:
1.1عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
2.2عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأياً معارضاً أو امتناعاً عن إبداء الرأي.
3.3إذا ل ــم تس ــتوف متطلب ــات الس ــيولة المح ــددة ف ــي البابي ــن الثان ــي والثام ــن م ــن قواع ــد اإلدراج بع ــد مض ــي المهل ــة الت ــي
تحدده ــا الس ــوق المالي ــة للش ــركة لتصحي ــح أوضاعه ــا م ــا ل ــم تواف ــق الهيئ ــة عل ــى خ ــاف ذل ــك.
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4.4عند نفاذ قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.
 .دترفـــع الســـوق التعليـــق المشار إليـــه فـــي الفقـــرات ( )1و ( )2مـــن الفقـــرة (ج) مـــن المادة السادســـة والثالثين لقواعـــد اإلدراج،
بعـــد مضـــي جلســـة تـــداول واحـــدة تلـــي انتفـــاء ســـبب التعليـــق ،وفـــي حالـــة إتاحـــة تـــداول أســـهم المصدر خـــارج المنصة ،ترفـــع
الســـوق التعليـــق خـــال مـــدة ال تتجـــاوز خمس جلســـات تـــداول تلـــي انتفـــاء ســـبب التعليـــق.

 .هيج ــوز للسـ ــوق ف ــي أي وق ــت أن تقت ــرح عل ــى الهيئ ــة تعلي ــق ت ــداول أي أوراق مالي ــة مدرج ــة أو إلغ ــاء إدراجه ــا إذا رأت م ــن
المرج ــح ح ــدوث أي م ــن الح ــاالت ال ــواردة ف ــي الفق ــرة (أ) م ــن الم ــادة السادس ــة والثالثي ــن لقواع ــد اإلدراج.

 .ويجب على الشركة التي ُعلق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 .زإذا اســـتمر تعليـــق تـــداول األسهم مـــدة ( )6أشـــهر مـــن دون أن تتخـــذ الشـــركة إجـراءات مناســـبة لتصحيـح ذلـك التعليـق ،فيجـوز
للهيئـــة إلغـــاء إدراج أســـهم الشركة.

 .حعنـــد إكمـــال الشـــركة لعمليـــة اســـتحواذ عكسي ،يلغـــى إدراج أســـهم الشـــركة .وإذا رغبـــت الشـــركة فـــي إعـــادة إدراج أســـهمها،
فعليهـــا تقديـــم طلـــب جديـــد إلدراج أســـهمها وفقـــاً لقواعـــد اإلدراج واســـتيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليهـــا فـــي
قواعـــد طـــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

بنـــاء علـــى اللوائـــح التنفيذيـــة وقواعـــد
تخـــل هـــذه المـــادة بتعليـــق التـــداول أو إلغـــاء اإلدراج الناتـــج عـــن خســـائر الشـــركة
ّ
 .طال
ً
الســـوق ذات العالقـــة.

 .9.3.2اإللغاء االختياري لإلدراج
 .أال يجــوز للشــركة بعــد إدراج أوراقهــا الماليــة فــي الســوق الموازيــة إلغــاء اإلدراج إال بموافقــة ســابقة مــن الهيئــة .وللحصــول
عل ــى موافق ــة الهيئ ــة يج ــب عل ــى الش ــركة تقدي ــم طل ــب اإللغ ــاء إل ــى الهيئ ــة م ــع تقدي ــم إش ــعار متزام ــن للس ــوق المالي ــة
بذل ــك ،وأن يش ــمل الطل ــب المعلوم ــات اآلتي ــة:

2.2األسباب المحددة لطلب اإللغاء.
3.3نسخة من اإلفصاح المشار إليه في البند (د) أدناه.
4.4نس ــخة م ــن المس ــتندات ذات العالق ــة ونس ــخة م ــن كل وثيق ــة مرس ــلة إل ــى المس ــاهمين ،إذا كان إلغ ــاء اإلدراج نتيج ــة لعملي ــة
اس ــتحواذ أو أي إج ــراء آخ ــر تتخ ــذه الش ــركة.

5.5أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
بناء على تقديرها – قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
 .بيجوز للهيئة – ً
 .جيجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.
ـاء علــى طلــب المصــدر ،يجــب علــى المصــدر أن يفصــح للجمهــور عــن ذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن .ويجــب
 .دعنــد إلغــاء اإلدراج بنـ ً
أن يتضمــن اإلفصــاح علــى األقــل ســبب اإللغــاء وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات المصــدر.

 .9.3.3التعليق المؤقت
 .أيج ــوز للش ــركة أن تطل ــب م ــن الس ــوق المالي ــة تعلي ــق ت ــداول أوراقه ــا المالي ــة مؤقت ــاً عن ــد وق ــوع ح ــدث خ ــال فت ــرة الت ــداول
يج ــب اإلفص ــاح عن ــه م ــن دون تأخي ــر بموج ــب نظ ــام الس ــوق المالي ــة أو لوائح ــه التنفيذي ــة أو قواع ــد الس ــوق وال تس ــتطيع
الش ــركة تأمي ــن س ــريته حت ــى نهاي ــة فت ــرة الت ــداول ،وتق ــوم الس ــوق المالي ــة بتعلي ــق ت ــداول األوراق المالي ــة لذل ــك المص ــدر
ف ــور تلقيه ــا للطل ــب.

المصــدر ،يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــي -أقــرب وقــت ممكــن -عــن
ـاء علــى طلــب ُ
 .بعنــد تعليــق التــداول مؤقتــا بنـ ً
ســبب التعليــق والمــدة المتوقعــة لــه وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات الشــركة.

 .جيج ــوز للهيئ ــة أن تعل ــق الت ــداول مؤقت ــا م ــن دون طل ــب م ــن الش ــركة عندم ــا يك ــون لديه ــا معلوم ــات أو تك ــون هن ــاك ظ ــروف
قــد تؤثــر فــي نشــاطات الشــركة ،وتــرى أن تلــك الظــروف ربمــا تؤثــر فــي نشــاط الســوق الماليــة أو تخــل بحمايــة المســتثمرين.
ويج ــب عل ــى الش ــركة عندم ــا تخض ــع أوراقه ــا المالي ــة للتعلي ــق المؤق ــت للت ــداول االس ــتمرار ف ــي االلت ــزام بنظ ــام الس ــوق
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المالي ــة ولوائح ــه التنفيذي ــة وقواع ــد الس ــوق.
 .دللس ــوق أن تقت ــرح عل ــى الهيئ ــة ممارس ــة صالحيته ــا وف ــق البن ــد (ج) المذك ــورة أع ــاه إذا تبي ــن له ــا معلوم ــات أو ظ ــروف ق ــد
تؤث ــر ف ــي نش ــاطات الش ــركة ،وم ــن المحتم ــل أن تؤث ــر ف ــي نش ــاط الس ــوق أو ف ــي حماي ــة المس ــتثمرين.

 .هيرف ــع التعلي ــق المؤق ــت للت ــداول عن ــد انته ــاء الم ــدة المح ــددة ف ــي اإلفص ــاح المش ــار إلي ــه ف ــي البن ــد (ب) المذك ــور أع ــاه ،م ــا
ل ــم ت ـ َـر الهيئ ــة أو الس ــوق المالي ــة خ ــاف ذل ــك.

 .9.3.4إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
المص ــدر ف ــي إدراج أوراق مالي ــة س ــبق إلغ ــاء طل ــب إدراجه ــا ،يج ــب علي ــه تقدي ــم طل ــب جدي ــد وف ــق اإلج ــراءات المنص ــوص
إذا رغ ــب ُ

عليه ــا ف ــي قواع ــد ط ــرح األوراق المالي ــة وااللتزام ــات المس ــتمرة وقواع ــد اإلدراج.

 .9.4القرارات والموافقات التي ستدرج األسهم بموجبها
بناء على القرارات والموافقة االتية:
سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية ً
1.1قــرار مجلــس إدارة الشــركة الصــادر بتاريــخ 1442/11/12هـــ (الموافــق 2021/06/22م) بالموافقــة علــى اإلدراج المباشــر ألســهم
الشــركة فــي الســوق الموازيــة وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات النظاميــة الالزمــة.

2.2موافقـــة شـــركة تـــداول الســـعودية “تـــداول” طلـــب اإلدراج المباشـــر ألســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازيـــة وذلـــك بتاريـــخ
******/**/هـــ (الموافـــق ******/**/م).

3.3موافق ــة هيئ ــة الس ــوق المالي ــة عل ــى نش ــر مس ــتند التس ــجيل ه ــذا وكاف ــة المس ــتندات المؤي ــدة الت ــي طلبته ــا الهيئ ــة لتمكي ــن
الش ــركة م ــن تس ــجيل أس ــهمها ف ــي الس ــوق الموازي ــة وذل ــك بتاري ــخ إعالنه ــا ع ــن ص ــدور الموافق ــة عل ــى موق ــع الهيئ ــة الرس ــمي
ف ــي ي ــوم **** ******/**/هـــ (المواف ــق ******/**/م).

 .9.5الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر)
يحظــر علــى كبــار المســاهمين الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي هــذا المســتند (الرجــاء مراجعــة “المســاهمون الكبــار الذيــن يملكــون 5%

أو أكثــر مــن أســهم الشــركة فــي صفحــة (ز) التصــرف فيمــا يملكونــه مــن أســهم قبــل مضــي فتــرة ( )12اثنــي عشــر شــهراً مــن تاريــخ

بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة .ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحصــول علــى
موافق ــة الهيئ ــة؛ وبخ ــاف فت ــرة الحظ ــر المفروض ــة م ــن الهيئ ــة عل ــى المس ــاهمين الكب ــار ،ال توج ــد أي ترتيب ــات قائم ــة أخ ــرى تمن ــع
التصــرف فــي أســهم معينــة.

 .9.6نبذة عن السوق المالية السعودية (تداول)
ت ــم تأس ــيس نظ ــام ت ــداول ف ــي ع ــام 2001م كنظ ــام بدي ــل لنظ ــام معلوم ــات األوراق المالي ــة اإللكترون ــي ،وب ــدأ ت ــداول األس ــهم

اإللكترون ــي ف ــي المملك ــة ع ــام 1990م.

ـاء بتســويتها .ويتــم التــداول كل يــوم عمــل
ـداء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهـ ً
تتــم عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتـ ً

مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة  10صباحــاً وحتــى الســاعة  3عصــراً  ،ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر.
أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة  9:30صباحــاً وحتــى الســاعة  10صباحــاً .

ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــاً للســعر .وبشــكل عــام تنفــذ
أوال وه ــي األوام ــر المش ــتملة عل ــى أفض ــل األس ــعار ،وتليه ــا األوام ــر مح ــددة الس ــعر ،وف ــي ح ــال إدخ ــال ع ــدة أوام ــر
أوام ــر الس ــوق ً

بنف ــس الس ــعر فإن ــه يت ــم تنفيذه ــا وفق ــاً لتوقي ــت اإلدخ ــال.

يق ــوم نظ ــام ت ــداول بتوزي ــع نط ــاق ش ــامل م ــن المعلوم ــات م ــن خ ــال قن ــوات مختلف ــة أبرزه ــا موق ــع ت ــداول عل ــى اإلنترن ــت ،ويت ــم

توفي ــر بيان ــات الس ــوق بش ــكل ف ــوري لم ــزودي المعلوم ــات المعروفي ــن مث ــل “رويت ــرز” .وتت ــم تس ــوية الصفق ــات آلي ــا خ ــال يومي ــن
حس ــب (.)T+2

وينبغ ــي عل ــى الش ــركة اإلفص ــاح ع ــن جمي ــع الق ــرارات والمعلوم ــات المهم ــة بالنس ــبة للمس ــتثمرين عب ــر نظ ــام “ت ــداول” .ويتول ــى
نظ ــام ت ــداول مس ــؤولية مراقب ــة الس ــوق ،به ــدف ضم ــان عدال ــة الت ــداول وكف ــاءة عملي ــات الس ــوق.
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 .10المستندات المتاحة للمعاينة
س ــتكون المس ــتندات التالي ــة متاح ــة للمعاين ــة ف ــي المرك ــز الرئيس ــي للش ــركة الواق ــع ف ــي الري ــاض وذل ــك بي ــن الس ــاعة ( )9صباح ــاً

ـداء م ــن ي ــوم األح ــد المواف ــق (2022/01/23م) حت ــى ي ــوم األربع ــاء المواف ــق (2022/02/09م) خ ــال
ـاء ابت ـ ً
وحت ــى الس ــاعة ( )5مس ـ ً
أي ــام العم ــل (م ــن األح ــد إل ــى الخمي ــس) ،عل ــى أال تق ــل تل ــك الفت ــرة ع ــن س ــبعة ( )7أي ــام قب ــل اإلدراج):

1.1النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس.
2.2السجل التجاري الرئيس للشركة.
3.3قــرار مجلــس اإلدارة بالتوصيــة علــى تحــول الشــركة مــن مســاهمة مقفلــة إلــى مســاهمة عامــة عــن طريــق اإلدراج المباشــر فــي
الســوق الموازيــة.

4.4ق ــرار الجمعي ــة العام ــة (غي ــر العادي ــة) بالموافق ــة عل ــى التح ــول م ــن مس ــاهمة مقفل ــة إل ــى مس ــاهمة عام ــة ع ــن طري ــق اإلدراج
المباش ــر ألس ــهم الش ــركة ف ــي الس ــوق الموازي ــة مش ــروطة بالحص ــول عل ــى موافق ــة الجه ــات المختص ــة (هيئ ــة الس ــوق المالي ــة
وت ــداول ووزارة التج ــارة).

5.5موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى تســجيل أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة كنســخة مطبوعــة مــن موقــع هيئــة الســوق
الماليــة.

بناء عليها السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق الموازية.
6.6اآللية التي ُح ّدد ً
7.7القوائ ــم المالي ــة المراجع ــة للش ــركة للس ــنة المالي ــة المنتهي ــة ف ــي  30يوني ــو 2021م و 30يوني ــو 2020م (الت ــي تتضم ــن أرق ــام
المقارن ــة للس ــنة المالي ــة المنتهي ــة ف ــي  30يوني ــو 2019م) واإليضاح ــات المرفق ــة به ــا.

لكل من:
8.8الموافقات الخطية على تضمين االسم والشعار واإلفادة في مستند التسجيل ٍ
	-المستشار المالي للشركة “شركة الخير كابيتال السعودية”.

	-المستشار القانوني للشركة “شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية”.
	-المحاسب القانوني “شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون .”KPMG
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 .11تقرير المحاسب القانوني
 11-1الملحق ( :)1القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في  30يونيو 2021م
 11-1الملحق ( :)2القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  30يونيو 2020م
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