
 

  

شور العاملية للتقنية  شركة مستند تسجيل أسهم    
)املوافق   ه 16/09/1427( وتاريخ  1010224037، والسجل التجاري رقم )م(16/09/2020ه )املوافق  28/01/1442( وتاريخ  5293والقرار الوزاري رقم )ق/  (م25/08/2020ه )املوافق  06/01/1442تاريخ  و (  5292)ق/   رقم شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري 

 الصادر بمدينة الرياض. م( 09/10/2006

 ريال سعودي( 70)في السوق املوازية  الشركة  سهماالسترشادي لتداول السعر 
 

م( الصادر بمدينة الرياض، وبرأس مال قدره  09/10/2006هـ )املوافق  16/09/1427( وتاريخ  1010224037م( وتم قيدها بالسجل التجاري رقم )30/03/2006ه )املوافق  01/03/1427العاملية للتقنية )"الشركة"( كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس بتاريخ  تأسست شركة شور  

( حصص.  5عبداإلله عبدالرحمن الفنتوخ بعدد )/السيد  ( حصة والشريك495مؤسسة شور املستقبل للتقنية بعدد )  /السادة  ( ريال سعودي، مقسمة على الشريك 1,000( حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها ألف )500يال سعودي مقسم إلى خمسمائة )( ر 500,000خمسمائة ألف )

مؤسسة شور املستقبل  السادة/  م( قرر الشريك  19/02/2014ه )املوافق  19/04/1435املقبل. وبتاريخ  حمد  ( حصص لصالح الشريك الجديد السيد/ خالد عبدالرحمن  5البالغة )  جميع حصصهعبداإلله عبدالرحمن الفنتوخ بالتنازل عن    م( قرر الشريك/24/06/2009ه )املوافق  01/07/1430وبتاريخ  

( ريال 500,000)  قرر الشركاء زيادة رأس املال من خمسمائة ألف  ماك  ،( حصة300)  دالرحمن عبدهللا الشعالن بعددمحمد عب  /الجديد السيدولصالح الشريك   ،( حصة195خالد عبدالرحمن حمد املقبل بعدد )السيد/  الشريك    ( حصة لصالح كل من495جميع حصصه البالغة )عن  للتقنية بالتنازل  

م(  27/01/2016ه )املوافق  17/04/1437للشركة. وبتاريخ    ة( ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح املبقا1,500,000لف )أوتم الوفاء بالزياد البالغة مليون وخمسمائة    ،( ريال سعودي1,000( حصة نقدية, قيمة كل حصة منها ألف )2,000مقسم إلى ألفي )  ،( ريال سعودي2,000,000سعودي إلى مليوني )

  (1,100عبدهللا الشعالن بالتنازل عن عدد ) م( قرر الشريك السيد/ محمد عبدالرحمن05/09/2018ه )املوافق 25/12/1439( حصة لصالح الشريك الجديد السادة/ شركة املعرفة العربية للتجارة. وبتاريخ 800حصصه البالغة ) جميع خالد عبدالرحمن حمد املقبل بالتنازل عن السيد/ قرر الشريك 

  رغب الشركاء في تعديل م(  25/08/2020املوافق  ه )06/01/1442( حصة لصالح الشريك الجديد السادة/ شركة الرياض الواعد لالستثمار. وبتاريخ  297عدد )عن    التنازل حصة من حصصه إلى الشريك السادة/ شركة املعرفة العربية للتجارة، ورغب الشريك السادة/ شركة املعرفة العربية للتجارة ب

 من ألف )10القيمة االسمية لكل حصة لتصبح بـ عشرة )
ً
 من ألفان )200,000( ريال سعودي، بحيث يصبح عدد الحصص اإلجمالي مائتان ألف )1,000( ريال سعودي بدال

ً
  ن ي الف وتسعمائة وثمانآ   ةستثمار عن عدد ثالثشركة الرياض الواعد لال   /السادةتنازل الشريك  ( حصة، وثم  2,000( حصة بدال

م ( سه5,000,000مقسم إلى خمسة ماليين )  ،سعودي  ( ريال50,000,000( ريال سعودي إلى خمسين )2,000,000كما قرر الشركاء بتحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة، وزيادة رأس مال الشركة من مليوني )،  شركة املعرفة العربية للتجارة  /السادة( حصة إلى الشريك  3,980)

ورسملة  ،ة( ريال سعودي من األرباح املبقا30,976,367ستين )( ريال سعودي عن طريق رسملة ثالثين مليون وتسعمائة وستة وسبعين ألف وثالثمائة وسبعة و 48,000,000وتم الوفاء بالزياد البالغة ثمانية وأربعين مليون ) ،( رياالت سعودية10قيمة كل سهم منها عشرة ) ،عادي مدفوعة القيمة بالكامل

( 5292/ق)  رقم  الوزاري   القرار(  م25/08/2020  املوافق)  ه06/01/1442  بتاريخ  وصدر( ريال سعودي من حساب جاري الشريك إلى حساب رأس املال.  16,023,633حتياطي النظامي وتحويل مبلغ ستة عشر مليون وثالثة وعشرين ألف وستمائة وثالثة وثالثين )( ريال سعودي من اال 1,000,000مليون )

( 5293/ق)  رقم  الوزاري   القرار  صدرو   ،مقفلة  مساهمة   إلى  محدودة  وليةمسؤ   ذات  من  الشركة  تحول   على(  التحولية  الجمعية)  للمساهمين   العامة  الجمعية  وافقت(  م10/09/2020  املوافق)  ه22/01/1442  وبتاريخ.  مقفلة  مساهمة  إلى   محدودة  مسؤولية  ذات  من  الشركة  بتحول   الترخيص  على  باملوافقة

و مقفلة  مساهمة  لىإ  محدودة  مسؤولية  ذات  من  الشركة  تحول   عالنإ   على  باملوافقة(  م16/09/2020  املوافق)  ه28/01/1442  تاريخو  )املوافق  09/1427/ 16وتاريخ  (  1010224037)  رقم  التجاري   السجل  شهادة  بموجب  وتسجيلها  الرياض،  بمدينة  املساهمة  الشركات  بسجل  الشركة  قيد  تم،  ه 

 وخمسين  ئتاناوم  وألف  ماليين  خمس   إلى  مقسم   سعودي  ريال(  50,012,500)  وخمسمائة  ألف  عشر  يوإثن  مليون   خمسين  إلى  سعودي   ريال(  50,000,000)  مليون   خمسين   من  املال  رأس  زيادة  على   العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت(  م23/11/2020  املوافق )   ه08/04/1442  وبتاريخ.  م(09/10/2006

وقد تنازل املساهمون املؤسسون عن حقوق األولوية  ، جديد سهم( 1,250) وخمسون  ومائتان ألف  دعد إصدار طريق عن  سعودي ريال(  12,500) وخمسمائة ألف عشر يإثن  البالغة بالزيادة الوفاء وتم  ، سعودية رياالت ( 10) عشرة منها سهم  كل  قيمة  ،بالكامل القيمة مدفوعة عادي  سهم ( 5,001,250)

 من املساهمو ( سهم جديد لصالح املساهمون الجدد 1,250)ومائتان وخمسون املصدرة البالغ عددها ألف   همفي أسهم الزيادة وتم تخصيص إجمالي عدد األس
ً
م( وافقت الجمعية العامة غير العادية  04/05/2021ه )املوافق 22/09/1442وبتاريخ  .الجدد  ن لصالح املساهمينين املؤسسيتم سدادها نقدا

( سهم عادي مدفوعة 5,129,750ن ومائة وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين )( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليي51,297,500( ريال سعودي إلى واحد وخمسين مليون ومائتان وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة )50,012,500على زيادة رأس املال من خمسين مليون وإثني عشر ألف وخمسمائة )

 عن طريق إصدار عدد  1,285,000( رياالت سعودية، وتم الوفاء بالزيادة البالغة مليون ومائتان وخمسة وثمانين ألف )10القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )
ً
( سهم جديد اكتتب بها املساهم/ باسم عبدهللا السلوم، حيث  128,500)  ف وخمسمائةوعشرون أل  يةمائة وثمان( ريال سعودي نقدا

 تنازل املساهميين الحاليين عن حق األولوية في أسهم الزيادة.

 جميع ,سعودية رياالت( 10) عشرة منها سهم كل قيمة ،( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل5,129,750ومائة وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين )ي مقسم إلى خمسة ماليين ( ريال سعود51,297,500واحد وخمسين مليون ومائتان وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة )يبلغ رأس مال الشركة الحالي 

 كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )"الجمعية العامة"( والتصويت في )"املساهم"(  أي مساهم  ، وال يعطىعادية من فئة واحدةأسهم الشركة أسهم  
ً
 أخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة  ها،أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم أيا

ً
أو عاملي  وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا

 من تاريخ مستند التسجيل هذا أي أرباح تعلنها الشركة  حصتها من األسهم محل اإلدراج املباشرتستحق  .في حضور الجمعية العامةالشركة 
ً
 راجع قسم رقم )وعن السنوات املالية التي تليها اعتبارا

ً
 (. املستند هذا "سياسة توزيع األرباح" في   (5. )فضال

 راجع وملزيد من التفاصيل حول املساهمين )، %(12.53لالستثمار بنسبة ملكية ) الواعد الرياض وشركة %( 80.06)بنسبة ملكية للتجارة  العربية املعرفة شركة أكثر من رأس مالها هم: أو) %5)ن الذين يملكو في الشركة   ، فإن املساهمين الكباراملستند وكما في تاريخ هذا
ً
هيكل  ( "4.1)الفرعي  قسم الفضال

 من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية )"فترة الحظر"(، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون 12مدة اثني عشر ) املساهمين املذكورين أعاله التصرف في أسهمهمويحظر على كبار  (.املستند  هذافي  " دراجاإل الشركة قبل  ملكية
ً
هيئة السوق   الحصول على موافقة   ( شهرا

 املسبقة. املالية )"الهيئة"( 

  وبيعها بعرضها يقين املالية "يقين كابيتال" وتم تفويض شركة الشركة،  أسهم إجمالي من %(25.04) نسبة تشكل سهم( 1,284,380) مليون ومائتان وأربع وثمانون ألف وثالثمائة وثمانون  عدد تخصيص املساهمين على باالتفاق مع قامت الشركة اإلدراج  محل لألسهم  السيولة متطلبات  استيفاء  ولغرض

 :بيانهم اآلتي من منهم شخص أي يكون  ال أن  على( معنويين أو طبيعيين سواء) األشخاص من عدد في السوق إلى"( للبيع املعروضة األسهم)"

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار  املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين  وكباراإلدارة   مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين  وكباراإلدارة   مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

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

 )املقصود بالقريب الزوج والزوجة واألبناء القصر(.  .( أعاله5أو  4 ، 3 ،2 ، 1) في إليهم املشار  ألشخاصل أقرباء أي (6

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

 ويملكون  باالتفاق يتصرفون  الذيناألشخاص  (8
َ
 .إدراجها  املراد األسهم فئة من أكثرأو  (%5) مجتمعين معا

 : وهم املؤهلين املستثمرين فئات إلى باإلضافة ،(الحظر فترة  عليهم تنطبق والذين أعاله املذكورين مالها رأس من أكثر أو (%5) يملكون  الذين الشركة  في الكبار املساهمين  باستثناء) الحاليين املساهمين على املوازية السوق   في املباشر اإلدراج  محل األسهم في التداول  ويقتصر

 . مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص .1

 .ستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منهال بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح وا ُعّينت قد  مؤسسة السوق املالية كون تدارة شريطة أن إل في ممارسة أعمال ا  امرخص له عمالء مؤسسة سوق مالية .2

 .يداعإل وق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز احكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو الس .3

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

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

 . ستثمارال صناديق ا .6

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

 .جنبية املؤهلةأل املؤسسات املالية ا .8

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

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

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

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

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

 أن يكون حاص (د
ً
 .وراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأل هادة العامة للتعامل في اعلى الش ال

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

 . أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة .11
 

   عشر  اثنا(  12)  ملــدة  أســهمهم  فــي  التصــرف  حظر  لفترة"(  اإلدراج  قبل  الشركة  في  امللكية  هيكل"  (4)  رقم  القسم  من(  4.1)  الفرعية  الفقرة  في  إليهم  املشار)  املساهمين  كبار  سيخضع
ً
  ستقوم   التي  للبيع  املعروضة  األسهم  باستثناء"( الحظر  فترة)"  املوازيــة  الســوق   فــي  الشــركة  أســهم  تــداول   بــدء  تاريــخ  مــن   شهرا

  ببيعها املالية "يقين كابيتال"يقين  شركة
ً
 .الهيئة من مسبقة موافقة على الحصول  دون  من الحظر فترة انتهاء بعد أسهمهم في التصرف  لهم ويجوز "(. السعودية  تداول )" شركة تداول السعودية إلى املقدمة السيولة  متطلبات استيفاء خطة تطبيق  حدود في ذلك يكون  أن على لتقديرها وفقا

 شركة تداول السعودية   إلى هيئة السوق املالية السعودية )"الهيئة"( وبطلب إدراجها إلى  املستند  لهذاالخاضعة    األسهم  تسجيلوقد تقدمت الشركة بطلب  في السوق املوازية.  إدراجها بشكل مباشر  أو خارجها قبل    العربية السعودية  داخل اململكة   في أي سوق لألسهم سواءً الشركة  أسهم    يسبق إدراجلم  

 .  هذا مستند التسجيل موافقة الهيئة على بما في ذلك سهم الشركة في السوق املوازية، وتم الحصول على جميع املوافقات املتعلقة بعملية التسجيل واإلدراج املباشر أل "(، وتم تقديم جميع املستندات املطلوبة إلى الجهات ذات العالقة واستيفاء جميع املتطلبات، السعودية )"تداول 

 باالستثمار في أسهم الشركة وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة قسمي "إشعار مهم" و"عوامل املخاطرة" الواردين في مستند التسجيل هذا بعناية من ِقَبل املستثمرين ا  ينطوي االستثمار في األسهم محل التسجيل واإلدراج املباشر في السوق املوازية على مخاطر 
ً
ملؤهلين املحتملين قبل أن يتخذوا قرارا

 في السوق املوازي
ً
 مباشرا

ً
 ة. بعد االنتهاء من تسجيلها وإدراجها إدراجا

      

 

 
 

  
دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية

ُ
ج( مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية  )باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "الهيئة"(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة  يحتوي هذا املستند على معلومات ق

ال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية )تداول السعودية(  ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في املستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. و  عن دقة املعلومات الواردة في هذا املستند، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه

ء منه. ويجب على الراغبين في االستثمار بموجب هذا املستند تحري مدى  ولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا املستند أو االعتماد على أّي جزأي مسؤولية عن محتويات هذا املستند، وال تعطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذا املستند أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤ 

 .ر مالي مرخص لهصحة املعلومات املتعلقة باألسهم محل اإلدراج املباشر في السوق املوازية. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا املستند، يجب استشارة مستشا

 م(29/06/2022هـ )املوافق 30/11/1443صدر هذا املستند بتاريخ 

 املستشار املالي



 
 



 

 أ

 مهم إشعار 

  املستثمرون املؤهلون املحتملون   وسيعامل.  محل اإلدراج املباشر  واألسهم  شور العاملية للتقنية  شركةعن  معلومات تفصيلية كاملة    املستند  اهذ  يقدم

قرار    على أساس أن   ةفي السوق املوازي  وبدء تداولها  أسهم الشركة  من تسجيل  االنتهاء بعد  املباشر  محل اإلدراج  سهم  األ في    االستثمارب  يرغبون   الذين

و  أ (www.sure.com.sa) الشركة على اإلنترنت موقع خالل زيارة  منعليها   االطالعوالتي يمكن  ،ا املستندهذ يحتويهالى املعلومات التي إستند ي االستثمار

شركة تداول  أو موقع     (www.cma.org.sa)أو موقع هيئة السوق املالية(  www.yaqeen.saاملالية "يقين كابيتال" ) شركة يقين  املستشار املالي  موقع  

  موقع  على" )"يقين كابيتال"(يقين املالية  شركة" املالي املستشار قبل من اإلعالن سيتم كما (.www.saudiexchange.sa"تداول السعودية" ) السعودية

  املالية   األوراق  طرح  قواعد  وفق  املحددة   املدة   خالل  املؤهلين  للمستثمرين  وإتاحته  التسجيل  مستند  نشر  عن"  السعودية   تداول "  شركة تداول السعودية

 قبل اإلدراج املباشر(14املستمرة )خالل فترة ال تقل عن ) لتزاماتواال
ً
 أخرى.  تطورات أي وعن ( يوما

 ويتحمل  هيئة،ال  عن  الصادرة   طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة قواعد    متطلبات  حسب  تقديمها  تم  تفاصيل  على  اهذ  مستند التسجيل  حتوي ي

  حسب   ويؤكدون   ،ا املستندهذ  في  الواردة   املعلومات  دقة  عن  املسؤولية  كامل  ومنفردين،  مجتمعين) ج)   صفحة  في  هممائأس  الواردة   اإلدارة   مجلس  أعضاء

  إلى   املستند  هذا في  تضمينها  عدم  يؤدي  أن   يمكن  أخرى   وقائع   أي  توجد  ال  أنه  املعقول،  الحد  وإلى  املمكنة  الدراسات  جميع   إجراء  بعد  واعتقادهم  علمهم

 . مضللة فيها واردة   إفادة  أي جعل

أَي تأكيدات تتعلق  "تداول السعودية" أي مسؤولية عن محتويات هذا املستند، وال تعطيان    شركة تداول السعوديةوال تتحمل هيئة السوق املالية و 

مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا املستند أو االعتماد على أّي بدقة هذا املستند أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي  

ق املوازية.  جزء منه. ويجب على الراغبين في االستثمار بموجب هذا املستند تحري مدى صحة املعلومات املتعلقة باألسهم محل اإلدراج املباشر في السو 

 استشارة مستشار مالي مرخص له. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا املستند، يجب

 

مالي )"املستشار املالي"( فيما يتعلق بطلب تسجيل أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشر في   كمستشار)""يقين كابيتالاملالية(وقد تم تعيين شركة يقين  

 السوق املوازية. 

محل   األسهم  وقيمة  للشركة  املالي  الوضع  يتأثر  أن  يمكن  الخصوص  وجه   وعلى  للتغيير،  عرضة  إصداره   تاريخ  في  كماا املستند  هذ  في  الواردة   املعلومات  إن

  أخرى   سياسية  أو  قتصاديةا  عوامل  أي  أو  والضرائب  الفائدة   ومعدالت  التضخم  بعوامل  املتعلقة  املستقبلية  بالتطورات  سلبي  بشكل  املباشر  اإلدراج

 راجع قسم    الشركة  سيطرة   نطاق  عن  خارجة
ً
  على  شكل   بأي  عتمادال ا  أو  تفسير   أو  اعتبار  يجب   وال(،  املستند  اهذ  في"  عوامل املخاطرة "  (2رقم ))فضال

 أو  النتائج  أو  باألرباح  يتعلق  فيما  بيان  أو  كوعد  تفسيرها  أو  دراجاإل   بأسهم   يتعلق  فيما  مطبوعة  أو  كتابية  أو  شفهية   اتصاالت  أي  على  وال  املستند  هذا

 . املستقبلية األحداث

  محل اإلدراج في األسهم    االستثمار  عملية  في  باملشاركة  مستشارها املالي  أوأو أعضاء مجلس إدارتها    الشركة  من  توصية   بمثابة  ا املستندهذ  عتبارا  يجوز   ال

 ستثماريةال ا  األهداف  عتبارال ا  في  األخذ   دون   هذا املستند  إعداد  تمقد  و   ،عامة  طبيعة  ذات ا املستند  هذ  التي يحتوي عليها  املعلومات  وتعتبر .  املباشر

املباشر  الخاصة  ستثماريةال ا   االحتياجات  أو   املالي  الوضع  أو  الفردية اإلدراج  محل  األسهم  في  باالستثمار  الراغبين  قرار    .لألشخاص  أي  اتخاذ  وقبل 

 بعد بدء تداولها   املباشر  األسهم محل اإلدراجفي    االستثمار  بخصوص  باالستثمار، على كل مستلم لهذا املستند الحصول على استشارة مهنية مستقلة

  واألوضاع  لألهداف  املستند  اهذ  في  املدرجة  املعلوماتفرصة االستثمار و   مالءمة  مدى  لتقييم  وذلك  ،من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة

بما في ذلك املزايا واملخاطر املتعلقة باالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر، قد يكون االستثمار في األسهم    ،به  الخاصة  االستثمارية  واالحتياجات

 لبعض املستثمرين دون غيرهم، ويجب على املستثمرين املحتملين عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار
ً
أو عدم    محل اإلدراج املباشر مناسبا

 ألولئك املستثمرين.  ةالظروف الخاصللدراسة املفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على االستثمار كأساس 

 ومراعاة التقيد بها. دراجاإل أو بيع أسهم  بشراءاالطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق  املستند هذاواملستشار املالي من متلقي  وتطلب الشركة

  

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


 

 ب

 

 الية املعلومات امل

ديسمبر    31)التي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املنتهية في   م2021ديسمبر   31تم إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  

 للمعايير الدولية للتقرير املالي ) م(2020
ً
العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي  ( املعتمدة في اململكة  IFRS، واإليضاحات املرفقة بها وفقا

بيكر  (، وقد تمت مراجعة وتدقيق القوائم املالية للشركة املشار إليها أعاله من قبل شركة  SOCPAاعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين )

 املالية بالريال السعودي. وتقوم الشركة بإصدار قوائمها  هذا. )محاسبون قانونيون(  تيلي م ك م وشركاه 

 التوقعات واإلفادات املستقبلية

  عن   املستقبل  في  الشركة  ظروف   تختلف   وقد.  ومفصح عنها في هذا املستند  محددة   افتراضات  أساس  على  املستند  اهذ  في  الواردة   التوقعات  إعداد  تم

 .التوقعات هذه  كتمالا أو بدقة يتعلق فيما يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فإنه ال وبالتالي املستخدمة، فتراضاتال ا

 

  ذات   كلماتال  بعض  استخدام  خالل  من  عام  بشكل  عليها  يستدل  أن  يمكن  والتي  ،"مستقبلية  إفادات"  املستند  اهذ  في  الواردة   التوقعات   بعض  وتمثل

  ، " املحتمل  من"  "،يحتمل"   ،"املمكن  من"  "،يمكن"  ،"املتوقع  من"  ، "يتوقع"  ،" يعتقد"  ،"يقدر"  ،"ينوي "  ،"يعتزم"  ، "يخطط"  مثل  ستقبليةامل  داللةال

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

   تشكل  ال  لكنها  مستقبلية،  أحداث
ً
   أو  ضمانا

ً
  الفعلي   األداء  على  تؤثر  قد  التي  العوامل  من  العديد  هناك  أن  إذ  للشركة،  مستقبلي  فعلي  أداء  ألي  تأكيدا

   اإلفادات  هذه   تضمنته  عما   كبير   بشكل  ختالفهاا  إلى  وتؤدي  نتائجها  أو  إنجازاتها  أو  للشركة
ً
   أو  صراحة

ً
 والعوامل  املخاطر  أهم  ستعراضا  تم  وقد.  ضمنا

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

 قد  للشركة  ةالفعلي  النتائج  فإن  ،املستند  ا هذ  في  الواردة   التقديرات  أو   التوقعات  من  أي  دقة  عدم   أو  صحة  عدم  ثبت  لو  أو  العوامل،  هذه   من  أكثر  أو

 .املستند اهذ في  املوضحة تلك عن جوهري  بشكل تختلف

 

 و 
ً
 بعد  وقت   أي في علمت إذا  الهيئة لىإ تكميلي تسجيل مستند بتقديم  الشركة ستقوم ،طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة قواعد تطلبات مل مراعاة

 أي  ظهور (  2)  أو  ،مستند التسجيلوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في  (  1)  بأي من اآلتي:  اإلدراجاكتمال    وقبل  الهيئة  من  املستند  اهذ  اعتماد

التسجيل  في  تضمينها  يجب  كان   مهمة  مسائل   ا هذ  تضمنها  معلومات   أي  تعديل   أو  تحديث  تعتزم  ال  الشركة  فإن  الحالتين،   هاتين  ستثناءاوب.  مستند 

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

   تحدث   ال  وقد  الشركة  تتوقعه  الذي  النحو   على   تحدث  ال   قد  املستند   اهذ  يتناولها  التي   املستقبلية  والتوقعات  والظروف 
ً
  على   يتعين   وعليه،.  مطلقا

 . أساس ي بشكل   املستقبلية اإلفادات على االعتماد عدم مع اإليضاحات هذه   ضوء في املستقبلية اإلفادات جميع فحص  املحتملين املؤهلين املستثمرين

 

  



 

 ج

 دليل الشركة

 *  اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم 
صفة 

 العضوية 

االستقاللية 

*** *** 
 العمر  الجنسية

 اململوكة  األسهم

 "مباشرة"

 اململوكة  األسهم

 ** ***** "غير مباشرة"

 النسبة العدد النسبة العدد

 **نواف عبدهللا علي الفوزان
رئيس مجلس  

 اإلدارة 

غير  

 تنفيذي
 - - - - 53 سعودي مستقل

عزيز عبدهللا حسن  

 *الصفيان**

نائب رئيس مجلس  

 اإلدارة 

غير  

 تنفيذي
 - - - - 39 سعودي غير مستقل 

 باسم عبدهللا عبدالكريم السلوم 
  مجلس عضو 

 املنتدب  اإلدارة
 % 0.0014 74 % 2.51 128,520 39 سعودي غير مستقل  تنفيذي

 *** محمد سعود محمد العيس ى

عضو مجلس  

اإلدارة والرئيس  

 التنفيذي 

 % 27.22 1,396,380 % 0.0004 20 36 سعودي غير مستقل  تنفيذي

 ****  ياسر زومان سعد الزومان
عضو مجلس  

 اإلدارة  

غير  

 تنفيذي
 - - - - 39 سعودي مستقل

 أمين سر مجلس اإلدارة 

 حمدان أحمد عبدهللا

 *****الحمدان
 - - % 0.0002 10 27 سعودي - - أمين سر املجلس 

 الشركة: املصدر

لدورة مجلس اإلدارة الحالية التي بدأت من    املذكورين أعاله  أعضاء مجلس اإلدارة  تعيينم( على  2020/ 09/ 10ه )املوافق  22/01/1442املنعقدة في تاريخ    تحولية* وافقت الجمعية ال

 . م( 2025/ 09/ 10ه )املوافق 17/03/1447، تنتهي في تاريخ سنوات ( خمس5)وملدة  م( 2020/ 09/ 10ه )املوافق  22/01/1442 تاريخ

 ملجلس اإلدارة وذلك لدورة املجلس الحالية    نواف عبدهللا علي الفوزان م( تعيين السيد/  06/06/2021ه )املوافق  25/10/1442املنعقد بتاريخ    اجتماعه**قرر مجلس اإلدارة في  
ً
رئيسا

 . م(10/09/2025ه )املوافق 1447/ 03/ 17في تاريخ  التي تنتهي 

م( تعيين السيد/ عزيز عبدهللا حسن الصفيان كعضو في مجلس اإلدارة ونائب لرئيس مجلس  2020/ 12/ 17ق  ه )املواف1442/ 02/05املنعقد بتاريخ   اجتماعه** قرر مجلس اإلدارة في *

 لشركة الرياض الواعد لالستثمار
ً
ه  17/03/1447التي تنتهي في تاريخ  وذلك لدورة مجلس اإلدارة الحالية    كعضو في مجلس اإلدارة  السيد/ محمد سعود محمد العيس ىو   اإلدارة وممثال

 . ، على التعيينم( 2022/ 01/ 19ه )املوافق 1443/ 06/ 16وصادقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ  ،م(10/09/2025)املوافق 

اإلدارة وذلك لدورة مجلس  ياسر زومان سعد الزومان كعضو في مجلس    السيد/  تعيينم(  2022/ 07/ 26ه )املوافق  1442/ 01/04املنعقد بتاريخ  قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه    ****

 . م(، على التعيين09/2022/ 11ه )املوافق  1444/ 02/ 15وصادقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ ، م(10/09/2025ه )املوافق  17/03/1447اإلدارة الحالية التي تنتهي في تاريخ  

وذلك لدورة    جلس اإلدارةمل  أمين سرك   الحمدانحمدان  أحمد عبدهللا  السيد/  تعيين    م( 2021/ 11/ 25ه )املوافق  20/04/1443تاريخ  قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد ب  *****

   .م(10/09/2025ه )املوافق 1447/ 03/ 17مجلس اإلدارة الحالية التي تنتهي في تاريخ  

 

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

 للشركة في كل من: 

 أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها  ✓
ً
 له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.   أوأن يكون مالكا

 مثم يكون  أن ✓
ً
 مجموعتها.  من أخرى  شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أكثر أوفي املائة  خمسة هنسبت ما لكيم اعتبارية صفة ذي لشخص ال

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات   ✓
ً
املوردين، أو أن يكون  وكبار  أن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين
ً
 . مالكا

 

بأس  شركة  %، حيث أن  99بنسبة  شركة بأس لالستثمار  عن ملكيته في  ناتجة    باسم عبدهللا عبدالكريم السلوم   /السيداملنتدب  مجلس اإلدارة    عضوإن امللكية غير املباشرة ل***  ****

 .شور العاملية للتقنيةفي شركة  %0.0015لالستثمار تمتلك نسبة 

%، حيث 34.00بنسبة  شركة املعرفة العربية للتجارة  عن ملكيته في  ناتجة   محمد سعود محمد العيس ى  / السيدعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  لإن امللكية غير املباشرة  ***  ****

 .شور العاملية للتقنيةفي شركة  %80.06تمتلك نسبة شركة املعرفة العربية للتجارة أن 
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 تنويه

اداتهم في  ستشار املالي واملحاسب القانوني ومؤسسة السوق املالية املذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفملا

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

 أو مصلحة من أي نوع في الشركة كما في تاريخ هذا املستند. 
ً
 والعاملين فيها أو أي من أقاربهم ال يملكون أسهما

 



 

 و

 لخص امل
قد تكون   هذا امللخص ال يحتوي على كافة املعلومات التييهدف هذا امللخص إلى تقديم خلفية موجزة عن املعلومات الواردة في هذا املستند. وعليه فإن 

ومراجعة   مهمة بالنسبة للمستثمرين املحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا امللخص كمقدمة لهذا املستند، وينبغي على املستثمرين املحتملين قراءة 

محل اإلدراج املباشر من قبل املستثمرين املحتملين على مراعاة هذا املستند  هذا املستند بالكامل، ويجب أن ُيبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم  

( )عوامل املخاطرة( قبل اتخاذ أي  2والقسم رقم )  (أالصفحة ) « في  مهموعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار    ككل.

 .ا املستندقرار استثماري في األسهم محل اإلدراج املباشر الخاضعة لهذ

 ووصفها وتأسيسها  الشركةاسم 

صدر" )"الشركة" شور العاملية للتقنيةشركة 
ُ
  الوزاري  القرار بموجب مقفلةسعودية   مساهمة شركة، (أو "امل

( 5293/ق)   رقم  الوزاري   والقرار(  م25/8/2020  املوافق)  ه06/01/1442  بتاريخ   الصادر  رقم (  5292/ق)  رقم

)  التجاري   والسجل  ،(م09/2020/ 16  املوافق)  ه28/01/1442  وتاريخ وتاريخ 1010224037رقم   )

)املوافق  16/09/1427 الرياض09/10/2006ه  بمدينة  الصادر  تاريخ    م(  في  صالحيته  تنتهي  والذي 

)املوافق  17/01/1446 ومائتان  و .  م(23/07/2024ه  مليون  وخمسين  واحد  الحالي  الشركة  مال  رأس  يبلغ 

وتسعة وعشرين  ( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين ومائة  51,297,500وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة )

( 10) عشرة  منها سهم كل قيمة ،( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل5,129,750ألف وسبعمائة وخمسين )

   .سعودية رياالت

تقاطع طريق العليا العام مع طريق اإلمام محمد بن سعود    – الرياض  في  املقر الرئيس للشركة  عنوان  ويتمثل

امل  - البريدي    301334  ص.ب. ،  روجحي  السعودية  11372الرمز  العربية  لتأسيس    . اململكة  شرح  يلي  وفيما 

 :مالها وأهم التطورات في هيكل رأس هاتاريخو الشركة 

مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس  تأسست شركة شور العاملية للتقنية )"الشركة"( كشركة ذات  ▪

)املوافق  01/03/1427بتاريخ   )2006/ 30/03ه  رقم  التجاري  بالسجل  قيدها  وتم  (  1010224037م( 

م( الصادر بمدينة الرياض، وبرأس مال قدره خمسمائة 2006/ 09/10هـ )املوافق  16/09/1427وتاريخ  

قدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة  ( حصة ن500( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة )500,000ألف )

للتقنية بعدد    /السادة   ( ريال سعودي، مقسمة على الشريك 1,000منها ألف ) مؤسسة شور املستقبل 

 ( حصص.  5عبداإلله عبدالرحمن الفنتوخ بعدد )/السيد ( حصة والشريك495)

عبدالرحمن الفنتوخ بالتنازل   عبداإلله  الشريك/  م( قرر 2009/ 24/06ه )املوافق  01/07/1430وبتاريخ   ▪

 املقبل. حمد ( حصص لصالح الشريك الجديد السيد/ خالد عبدالرحمن 5البالغة ) جميع حصصهعن 

مؤسسة شور املستقبل للتقنية  السادة/ م( قرر الشريك 2014/ 19/02ه )املوافق 19/04/1435وبتاريخ  ▪

خالد عبدالرحمن حمد  السيد/  ك  الشري  ( حصة لصالح كل من495جميع حصصه البالغة )عن  بالتنازل  

محمد عبدالرحمن عبدهللا الشعالن بعدد    /الجديد السيدولصالح الشريك    ،( حصة195املقبل بعدد )

( ريال سعودي إلى مليوني  500,000قرر الشركاء زيادة رأس املال من خمسمائة ألف )ما  ك  ،( حصة300)

( 1,000قدية, قيمة كل حصة منها ألف )( حصة ن2,000مقسم إلى ألفي )  ،( ريال سعودي2,000,000)

( ريال سعودي عن طريق  1,500,000لف )أوتم الوفاء بالزياد البالغة مليون وخمسمائة    ،ريال سعودي

 للشركة.   ة رسملة األرباح املبقا

)املوافق  17/04/1437وبتاريخ   ▪ خالد عبدالرحمن حمد املقبل  السيد/  م( قرر الشريك  27/01/2016ه 

( حصة لصالح الشريك الجديد السادة/ شركة املعرفة العربية  800حصصه البالغة ) عجميبالتنازل عن 

 للتجارة. 

)املوافق  25/12/1439وبتاريخ   ▪ عبدهللا  05/09/2018ه  عبدالرحمن  محمد  السيد/  الشريك  قرر  م( 

( عدد  عن  بالتنازل  العربية  1,100الشعالن  املعرفة  شركة  السادة/  الشريك  إلى  حصصه  من  حصة   )

( حصة لصالح 297عدد )عن    التنازل رة، ورغب الشريك السادة/ شركة املعرفة العربية للتجارة بللتجا

 الشريك الجديد السادة/ شركة الرياض الواعد لالستثمار. 

)املوافق  06/01/1442وبتاريخ   ▪ لكل حصة م(  25/08/2020ه  القيمة االسمية  تعديل  في  الشركاء  رغب 

بـ عشرة )  من ألف )10لتصبح 
ً
( ريال سعودي، بحيث يصبح عدد الحصص 1,000( ريال سعودي بدال

 من ألفان )200,000اإلجمالي مائتان ألف )
ً
شركة    /السادة تنازل الشريك  ( حصة، وثم  2,000( حصة بدال



 

 ز

 /السادة ( حصة إلى الشريك  3,980ن )يالف وتسعمائة وثمانآ  ةثالثالرياض الواعد لالستثمار عن عدد  

كما قرر الشركاء بتحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة    ،شركة املعرفة العربية للتجارة 

( ريال 50,000,000( ريال سعودي إلى خمسين )2,000,000مقفلة، وزيادة رأس مال الشركة من مليوني )

قيمة كل سهم منها    ،( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل5,000,000ى خمسة ماليين )مقسم إل  ،سعودي

( ريال سعودي  48,000,000وتم الوفاء بالزياد البالغة ثمانية وأربعين مليون )  ، ( رياالت سعودية10عشرة )

( 30,976,367عن طريق رسملة ثالثين مليون وتسعمائة وستة وسبعين ألف وثالثمائة وسبعة وستين )

املبقا األرباح  من  سعودي  )  ،ة ريال  مليون  اال 1,000,000ورسملة  من  سعودي  ريال  النظامي  (  حتياطي 

( ريال سعودي  16,023,633وتحويل مبلغ ستة عشر مليون وثالثة وعشرين ألف وستمائة وثالثة وثالثين )

 من حساب جاري الشريك إلى حساب رأس املال.  

 الترخيص   على  باملوافقة(  5292/ق)  رقم  الوزاري   القرار(  م2020/ 08/ 25  املوافق)  ه06/01/1442  وبتاريخ ▪

 . مقفلة مساهمة إلى محدودة  مسؤولية ذات  من الشركة بتحول 

 الجمعية )  للمساهمين  العامة  الجمعية  وافقت(  م10/09/2020  املوافق)  ه22/01/1442  وبتاريخ ▪

 رقم   الوزاري   القرار  مقفلة، وصدر  مساهمة  إلى  محدودة   مسؤولية  ذات  من  الشركة  تحول   على(  التحولية

باملوافقة على إعالن تحول الشركة من ذات    م(16/09/2020ه )املوافق  28/01/1442وتاريخ  (  5293/ق)

الرياض،   بمدينة  املساهمة  الشركات  بسجل  الشركة  قيد  وتم  مقفلة،  مساهمة  إلى  محدودة  مسؤولية 

( رقم  التجاري  السجل  شهادة  بموجب  )املوافق 16/09/1427وتاريخ  (  1010224037وتسجيلها  ه 

   .م(09/10/2006

  رأس   زيادة   على  العادية  غير   العامة  الجمعية  وافقت(  م23/11/2020  املوافق)  ه08/04/1442  وبتاريخ ▪

  وخمسمائة   ألف  عشر  وإثني  مليون   خمسين  إلى  سعودي  ريال(  50,000,000)  مليون   خمسين   من  املال

  عادي   سهم(  5,001,250)  وخمسين  ومائتان   وألف   ماليين   خمس  إلى  مقسم   سعودي  ريال(  50,012,500)

  إثني   البالغة  بالزيادة   الوفاء  وتم  سعودية،  رياالت(  10)  عشرة   منها  سهم  كل  قيمة  بالكامل،  القيمة  مدفوعة

( 1,250)  وخمسون   ومائتان  ألف  عدد  إصدار  طريق  عن  سعودي  ريال(  12,500)  وخمسمائة  ألف  عشر

وقد تنازل املساهمون املؤسسون عن حقوق األولوية في أسهم الزيادة وتم تخصيص إجمالي  جديد، سهم

( سهم جديد لصالح املساهمون الجدد 1,250)ومائتان وخمسون  املصدرة البالغ عددها ألف    همعدد األس

 من املساهم و 
ً
   ن لصالح املساهمين الجدد.ي ن املؤسسيتم سدادها نقدا

)امل22/09/1442وبتاريخ   ▪ العادية على زيادة رأس  04/05/2021وافق  ه  العامة غير  م( وافقت الجمعية 

( ألف وخمسمائة  مليون وإثني عشر  إلى واحد وخمسين  50,012,500املال من خمسين  ريال سعودي   )

( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين  51,297,500مليون ومائتان وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة )

( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة  5,129,750ف وسبعمائة وخمسين )ومائة وتسعة وعشرين أل

( رياالت سعودية، وتم الوفاء بالزيادة البالغة مليون ومائتان وخمسة وثمانين ألف  10كل سهم منها عشرة )

عدد  1,285,000) إصدار  طريق  عن   
ً
نقدا سعودي  ريال  وخمسمائة (  ألف  وعشرون  وثمانية    مائة 

الحاليين عن    املساهمينم جديد اكتتب بها املساهم/ باسم عبدهللا السلوم، حيث تنازل  ( سه128,500)

 حق األولوية في أسهم الزيادة. 
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 ملخص أنشطة الشركة

)املوافق 16/09/1427وتاريخ  (  1010224037)  رقم  التجاري   السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس ه 

البيع بالجملة  وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في    .الرياض  بمدينة  الصادر  ،م(09/10/2006

وال ومستلزماتها  وملحقاتهاللحواسيب  للحواسيب  بالتجزئة  وأحبارها(  بيع  الطابعات  )بيع  تحليل  ،  يشمل 

 .اإلدارية العليا االستشاراتتقديم خدمات النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، 

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

 النارية والدراجات املحركات ذات املركبات وإصالح والتجزئة الجملة تجارة  •

 واالتصاالت املعلومات •

 املحاجر واستغالل التعدين •

 التحويلية الصناعات •

 الهواء وتكييف  والبخار والغاز الكهرباء إمدادات •

 ومعالجتها النفايات وإدارة  الصحي الصرف وأنشطة املياه  إمدادات •

 التشييد  •

 والتخزين  النقل •

 العقارية  األنشطة •

 الدعم  وخدمات اإلدارية الخدمات •

  املعلومات   من  وملزيدوتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة. )

بموجبها  حول  أنشطتها  الشركة  تمارس  التي     التراخيص 
ً
"3.17)  القسم  راجع  فضال والشهادات  (  التراخيص 

 (.املستند هذا في" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" الحكومية

مزاولة وتقديم االستشارات التقنية واإلدارية واملوارد البشرية وإدارة املشاريع    في   الحالي  الشركة  نشاط  يتمثلو 

نترنت وتحليل وتطوير وتركيب  وخدمات الحاسب اآللي ونظم تطبيقية وقواعد ومعلومات وتطوير املواقع واال 

وت املعلومات  وتقنية  لنظم  املتكاملة  الحلول  وتقديم  الحاأالنظم  وتجارة  الشبكات  وحماية  اآللي مين  سب 

 . ولوازمها وصيانتها وقطع غيارها

   الشركة  نشاط  حول   املعلومات  من  وملزيد)
ً
(  3)  القسم  من"  نموذج عمل الشركة( "3.4)  القسم  راجع  فضال

 (. املستند هذا  في" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية"

 مهمة حتى تاريخ هذا املستند.  ة أي منتجات أو نشاطات جديدوشركتها التابعة ال يوجد للشركة 

الااااااكاااااابااااااار وعاااااادد   ،املسااااااااااااااااااا اااااامااااااون 

أسااااااااااااهمهم، ونساااااااااااااب ملكي  م قباال 

 اإلدراج

  يملك الذين الكبار املساهمين إن 
ً
 هم:  الشركة أسهم من أكثر  ( أو5%باملائة ) خمسة منهم كال

 االسم 
 قبل اإلدراج 

 النسبة  عدد األسهم 

 80.06% 4,107,000 شركة املعرفة العربية للتجارة 

 12.53% 643,000 شركة الرياض الواعد لالستثمار

 % 92.59 4,750,000 اإلجمالي 

 الشركة: املصدر



 

 ط

املساااااااااااااااا مون الكبااااار الاااا ي  يجوز  

املرخص ملؤسااااسااااة السااااوق املالية 

ناااااا   الااااهاااااا  قااااواعااااااد   ةاملااااعااااياااا  باااامااااو ااااااب 

    اإلدراج
 
أساااااااااااااااااهاااااماااااهااااام وفاااااقااااااا باااااياااااف 

، وعدد أسهمهم، ونسبة التقدير 

اإلدراج وبعاد تطبي   ملكي  م قبال 

خطة اساتيفاء متطلبات السايولة 

 لقواعد 
 
املقدمة إلى الساااااااوق وفقا

 اإلدراج

( مساهم ينطبق عليهم 95( مساهم، منهم عدد ) 105يبلغ عدد مساهمي الشركة كما في تاريخ هذا املستند )

( نسبته  ما  ويملكون  الجمهور  اإل 4.89تعريف  قيمتها  تبلغ  والتي  الشركة  مال  رأس  من  مليونين سمية  %( 

 على  2,510,650)  وخمسمائة وعشر أالف وستمائة وخمسون 
ً
( ريال سعودي كما بتاريخ هذا املستند. وبناءا

متطلبات السيولة الواردة في املادة الحادية واألربعون من قواعد اإلدراج فإن الشركة لم تستوفي متطلبات 

ء متطلبات السيولة لألسهم محل اإلدراج بالتعاون  السيولة قبل اإلدراج، لهذا قامت الشركة من أجل استيفا

مع مؤسسة سوق مالية )شركة يقين املالية "يقين كابيتال"( بتطبيق خطة استيفاء متطلبات السيولة، من 

صدر، وذلك  %25.04( سهم، والتي تشكل ما نسبته )1,284,380خالل عرض وبيع عدد )
ُ
( من رأس مال امل

صدر في السوق املوازية. مع العلم أن األسهم التي سيتم عرضها 
ُ
 التالية إلدراج أسهم امل

ً
خالل اإلثني عشر شهرا

 حسب نسبة ملكيته في الشركة. ويبين 
ً
وبيعها ستكون من جميع مساهمي الشركة )"املساهمين البائعين"( كال

فوضو مؤسسة السوق املالية لعرض وبيع أسهمهم في السوق بعد اإلدراج   الذين الجدول التالي املساهمين  

 لغرض استيفاء متطلبات السيولة:

 االسم 
 قبل اإلدراج 

  خطة من تطبيق االنتهاءبعد 

 السيولة 

 النسبة  عدد األسهم  النسبة  عدد األسهم 

 % 62.57 3,209,650 80.06% 4,107,000 للتجارة  العربية املعرفة شركة

 % 4.99 255,970 12.53% 643,000 شركة الرياض الواعد لالستثمار 

 % 67.56 3,465,620 92.59% 4,750,000 اإل مالي  
 

صدر رأس مال 
ُ
 . ( ريال سعودي51,297,500مائة )واحد وخمسين مليون ومائتان وسبعة وتسعين ألف وخمس امل

صدر   إ مالي عدد
ُ
 أسهم امل

( سهم عادي مدفوعة القيمة 5,129,750وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين )خمسة ماليين ومائة وتسعة 

 .بالكامل

 ( رياالت سعودية. 10عشرة ) القيمة االسمية للسهم 

الساااااااهم االساااااااترشاااااااادي عند  ساااااااعر 

 دراجاإل 
 ريال سعودي للسهم الواحد. (70)

 األحقية في األرباح
 من تاريخ مستند التسجيل    حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة  املباشر  األسهم محل اإلدراجتستحق  

َ
اعتبارا

 راجع قسم وعن السنوات املالية التي تليها ) هذا
ً
 (.هذا املستند في ( "سياسة توزيع األرباح"5رقم )فضال

 حقوق التصويت 

  ويعطي .  تفضيلية  حقوق   لحامله  سهم  أي  يعطي  وال  واحدة،  فئة  أسهم عادية منهي    الشركة  أسهم  جميع  إن

 العامة  الجمعية  اجتماع  حضور   الشركة  في  مساهم  لكل  ويحق   واحد   صوت  في  الحق  لحامله  سهم   كل

 أخر من غير    .فيه  والتصويت(  العادية  غير  أو  العادية  سواءً )  للمساهمين
ً
وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا

 . في حضور الجمعية العامةأو عاملي الشركة أعضاء مجلس اإلدارة 

 القيود املفروضة على األسهم 

اثني    أسهمهم مدة   فياملستند التصرف    ( في هذاحالصفحة ) املذكور أسمائهم في    املساهمين   كبار  يحظر على 

   (12)  عشر
ً
، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد  املوازية  السوق من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في    شهرا

الهيئة   موافقة  الحصول على  الفترة دون    مع   االتفاق   تم   التي  األسهم  ذلك   من  ويستثنى   املسبقة.انتهاء هذه 

 السيولة   متطلبات  استيفاء  لغرض  وبيعها  عرضها  على"(  يقين كابيتال)"  مؤسسة السوق املالية يقين املالية

 .هذا  التسجيل مستند في لها املشار واألحكام  والشروط  اإلدراج قواعد وفق

  ُمصاااااااااااااااااادرلالا   ساااااااااااابا   الايا   األسااااااااااااهام

 إدرا ها

يسبق   الشركة    إدراج لم  لألسهم سواًء  أسهم  أي سوق  أو خارجها قبل  في  السعودية  العربية  اململكة  داخل 

 في السوق املوازية. إدراجها بشكل مباشر 

 لهم يح   ال ي   املستثمري  فئات

 الشركة أسهم تداول 

على   املوازية  السوق  في  املباشر  اإلدراج  محل  األسهم  في  التداول  )باستثناء  يقتصر  الحاليين  املساهمين 

  ( والذين حالصفحة ) أو أكثر من رأس مالها املذكورين في  ) %5املساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون )

 تنطبق عليهم فترة الحظر(، باإلضافة إلى فئات املستثمرين املؤهلين وهم: 

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. ✓



 

 ي

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق   ✓

املشاركة في الطرح واالستثمار  املالية قد تم ُعينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول  

 في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

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

 مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

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

 لها في ممارسة أعمال اإلدارة.

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

 صناديق االستثمار.  ✓

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

 املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.

 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. ✓

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

 اإليداع.

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

 :ويستوفون أي من املعايير اآلتية

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون   •

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

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

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

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

 على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة  •
ً
ن جهة  م أن يكون حاصال

 معترف بها دولًيا. 

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. ✓

 

 

 

  



 

 ك

 ملخص املعلومات األساسية

 تنويه للمستثمري  

في   الواردة  املعلومات  عن  موجزة  نبذة  امللخص  هذا  مهمة    ،املستند  اهذيقدم  تكون  قد  التي  املعلومات  كل  على  يشتمل  ال  فإنه  ملخص  ألنه   
ً
ونظرا

إدراجها و نتهاء من تسجيلها  بعد اال   الشركة أسهم  ستثمار في  ال با  همبالكامل قبل اتخاذ قرار   قراءته  املستند  اهذويجب على مستلمي    ،للمستثمرين املؤهلين

 في السوق املوازية
ً
 مباشرا

ً
  " املصطلحاتو   تعريفاتال"  (1)  قسمال في    املستند  اهذالعبارات املختصرة الواردة في  . وقد تم تعريف بعض املصطلحات و إدراجا

 . املستند اهذ في

  نب ة ع  الشركة

م(  30/03/2006ه )املوافق  01/03/1427مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس بتاريخ  تأسست شركة شور العاملية للتقنية )"الشركة"( كشركة ذات   ▪

م( الصادر بمدينة الرياض، وبرأس مال قدره خمسمائة  09/10/2006هـ )املوافق  16/09/1427( وتاريخ  1010224037وتم قيدها بالسجل التجاري رقم )

( ريال سعودي، مقسمة على  1,000قدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها ألف )( حصة ن500( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة )500,000ألف )

 ( حصص. 5عبداإلله عبدالرحمن الفنتوخ بعدد ) /السيد ( حصة والشريك495مؤسسة شور املستقبل للتقنية بعدد ) /السادة  الشريك

( حصص لصالح 5)  البالغة  جميع حصصهن الفنتوخ بالتنازل عن  عبداإلله عبدالرحم  / الشريك  م( قرر 24/06/2009ملوافق  ه )ا01/07/1430وبتاريخ   ▪

 املقبل. حمد السيد/ خالد عبدالرحمن  الشريك الجديد

( حصة  495جميع حصصه البالغة )عن  مؤسسة شور املستقبل للتقنية بالتنازل  السادة/  م( قرر الشريك  19/02/2014ه )املوافق  19/04/1435وبتاريخ   ▪

محمد عبدالرحمن عبدهللا الشعالن   / الجديد السيدولصالح الشريك   ،( حصة195خالد عبدالرحمن حمد املقبل بعدد )السيد/  الشريك    لصالح كل من

مقسم إلى ألفي    ،( ريال سعودي2,000,000( ريال سعودي إلى مليوني )500,000قرر الشركاء زيادة رأس املال من خمسمائة ألف )ما  ك  ،( حصة300بعدد )

( ريال سعودي عن  1,500,000لف )أوتم الوفاء بالزياد البالغة مليون وخمسمائة    ، ( ريال سعودي1,000نها ألف )ية, قيمة كل حصة م( حصة نقد2,000)

 للشركة.   ة طريق رسملة األرباح املبقا

( حصة  800حصصه البالغة )  جميعخالد عبدالرحمن حمد املقبل بالتنازل عن  السيد/  م( قرر الشريك  2016/ 27/01ه )املوافق  17/04/1437وبتاريخ   ▪

 لصالح الشريك الجديد السادة/ شركة املعرفة العربية للتجارة.  

)املوافق  25/12/1439وبتاريخ   ▪ )05/09/2018ه  عدد  عن  بالتنازل  الشعالن  عبدهللا  عبدالرحمن  محمد  السيد/  الشريك  قرر  من  1,100م(  حصة   )

( حصة لصالح  297عدد )عن    التنازل ، ورغب الشريك السادة/ شركة املعرفة العربية للتجارة بحصصه إلى الشريك السادة/ شركة املعرفة العربية للتجارة 

 الشريك الجديد السادة/ شركة الرياض الواعد لالستثمار. 

 من ألف  10رغب الشركاء في تعديل القيمة االسمية لكل حصة لتصبح بـ عشرة )م(  2020/ 25/08ه )املوافق  06/01/1442وبتاريخ   ▪
ً
( ريال سعودي بدال

 من ألفان )200,000( ريال سعودي، بحيث يصبح عدد الحصص اإلجمالي مائتان ألف )1,000)
ً
 /السادة تنازل الشريك  ( حصة، وثم  2,000( حصة بدال

كما قرر    ،شركة املعرفة العربية للتجارة   /السادة ( حصة إلى الشريك  3,980ن )يالف وتسعمائة وثمانآ  ةثالثشركة الرياض الواعد لالستثمار عن عدد  

( ريال سعودي إلى خمسين  2,000,000الشركاء بتحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة، وزيادة رأس مال الشركة من مليوني )

سعودي50,000,000) ريال  إل  ،(  )مقسم  ماليين  خمسة  بالكامل5,000,000ى  القيمة  مدفوعة  عادي  سهم   )،  ( عشرة  منها  سهم  كل  رياالت 10قيمة   )

( ريال سعودي عن طريق رسملة ثالثين مليون وتسعمائة وستة وسبعين ألف  48,000,000وتم الوفاء بالزياد البالغة ثمانية وأربعين مليون )  ،سعودية

حتياطي النظامي وتحويل مبلغ  ( ريال سعودي من اال 1,000,000ورسملة مليون )  ،ة ( ريال سعودي من األرباح املبقا30,976,367وثالثمائة وسبعة وستين )

 ( ريال سعودي من حساب جاري الشريك إلى حساب رأس املال.  16,023,633ستة عشر مليون وثالثة وعشرين ألف وستمائة وثالثة وثالثين )

  إلى   محدودة   مسؤولية  ذات  من   الشركة  بتحول   الترخيص  على  باملوافقة(  5292/ق)  رقم  الوزاري   القرار(  م2020/ 25/08  املوافق)  ه06/01/1442  وبتاريخ ▪

 .مقفلة مساهمة

  محدودة   مسؤولية  ذات  من  الشركة  تحول   على(  التحولية  الجمعية)  للمساهمين  العامة  الجمعية  وافقت(  م2020/ 10/09  املوافق)  ه22/01/1442  وبتاريخ ▪

  ذات  من  الشركة  تحول   إعالن  على  باملوافقة  (م16/09/2020  املوافق)  ه28/01/1442  وتاريخ(  5293/ق)  رقم  الوزاري   القرار  صدر، و مقفلة  مساهمة  إلى

 رقم   التجاري   السجل  شهادة   بموجب  وتسجيلها  الرياض،  بمدينة  املساهمة  الشركات  بسجل  الشركة   قيد  تم، و مقفلة  مساهمة  إلى  محدودة   مسؤولية

 . م(09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427وتاريخ ( 1010224037)

 ريال (  50,000,000)  مليون   خمسين  من  املال   رأس  زيادة   على  العادية  غير   العامة  الجمعية  وافقت(  م23/11/2020  املوافق)  ه08/04/1442  وبتاريخ ▪

 سهم(  5,001,250)  وخمسين   ومائتان   وألف  ماليين  خمس  إلى  مقسم  سعودي  ريال(  50,012,500)  وخمسمائة  ألف  عشر   وإثني  مليون   خمسين  إلى  سعودي

 ريال (  12,500)  وخمسمائة  ألف   عشر  إثني  البالغة  بالزيادة   الوفاء  وتم  سعودية،  رياالت(  10)  عشرة   منها  سهم  كل   قيمة  بالكامل،  القيمة  مدفوعة  عادي

وقد تنازل املساهمون املؤسسون عن حقوق األولوية في أسهم الزيادة وتم   جديد،  سهم(  1,250)  وخمسون   ومائتان  ألف  عدد  إصدار  طريق  عن  سعودي



 

 ل

األس إجمالي عدد  ألف    همتخصيص  البالغ عددها  الجدد  1,250)ومائتان وخمسون  املصدرة  املساهمون  لصالح  من  و ( سهم جديد   
ً
نقدا تم سدادها 

  ن لصالح املساهمين الجدد.ي ن املؤسسياملساهم

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس املال من خمسين مليون وإثني عشر ألف وخمسمائة  2021/ 04/05ه )املوافق  22/09/1442وبتاريخ   ▪

( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين  51,297,500( ريال سعودي إلى واحد وخمسين مليون ومائتان وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة )50,012,500)

( رياالت سعودية، وتم 10( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )5,129,750ين ألف وسبعمائة وخمسين )ومائة وتسعة وعشر 

( ألف  وثمانين  وخمسة  ومائتان  مليون  البالغة  بالزيادة  عدد  1,285,000الوفاء  إصدار  طريق  عن   
ً
نقدا سعودي  ريال  ألف (  وعشرون  وثمانية  مائة 

 الحاليين عن حق األولوية في أسهم الزيادة.  املساهمين( سهم جديد اكتتب بها املساهم/ باسم عبدهللا السلوم، حيث تنازل 128,500) وخمسمائة

 
( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين  51,297,500يبلغ رأس مال الشركة الحالي واحد وخمسين مليون ومائتان وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة )

 سعودية.   رياالت( 10) عشرة  منها سهم  كل قيمة ،( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل5,129,750ألف وسبعمائة وخمسين ) ومائة وتسعة وعشرين

الرمز البريدي    301334  ص.ب.  .حي املروج  – العليا العام مع طريق اإلمام محمد بن سعود  تقاطع طريق    –  في الرياض  املقر الرئيس للشركة  عنوان  يتمثلو 

 . اململكة العربية السعودية 11372

 

 اإلدراج قبل لكية الشركةم يكل 

 :من تطبيق خطة السيولة واالنتهاءوبعد اإلدراج  دراجالشركة قبل اإل  هيكل ملكيةيوضح الجدول التالي 
 من تطبيق خطة السيولة واالنتهاءاإلدراج  وبعد اإلدراج(: هيكل ملكية الشركة قبل 1) رقم الجدول 

 قبل اإلدراج م  تطبي  خطة السيولة االن  اءو اإلدراج بعد 

 # االسم 
 النسبة

 القيمة االسمية 

 (ريال السعودي )
 النسبة عدد األسهم 

 القيمة االسمية 

 (ريال السعودي )
 عدد األسهم 

 1 شركة املعرفة العربية للتجارة  4,107,000 41,070,000 %80.06 3,209,650 32,096,500 % 62.57

 2 شركة الرياض الواعد لالستثمار  643,000 6,430,000 %12.53 255,970 2,559,700 % 4.99

7.40 % 3,797,500 379,750 7.40 % 3,797,500 379,750 
 %5يمتلكون أقل من  مساهمون آخرون

 * مساهم(103)
3 

 4 مستثمرون مؤهلون ** - - - 1,284,380 12,843,800 % 25.04

  مالي اإل  5,129,750 51,297,500 % 100 5,129,750 51,297,500 % 100

 الشركة: املصدر

 % تتمثل في:5اآلخرون الذين يمتلكون أقل من  للمساهمين*يوجد ملكية غير مباشرة 

 %(. 34.00%( ناتجة عن ملكيته في شركة املعرفة العربية للتجارة بنسبة )27.22السيد/ محمد سعود محمد العيس ى لديه ملكية غير مباشرة بنسبة ) ✓

 %(. 33.00ته في شركة املعرفة العربية للتجارة بنسبة )%( ناتجة عن ملكي26.42السيد/ خالد عبدالرحمن حمد املقبل لديه ملكية غير مباشرة بنسبة ) ✓

%، حيث أن شركة بأس لالستثمار  99%( ناتجة عن ملكيته في شركة بأس لالستثمار بنسبة  0.0014السيد/ باسم عبدهللا عبدالكريم السلوم لديه ملكية غير مباشرة بنسبة )  ✓

 % في شركة شور العاملية للتقنية.0.0015تمتلك نسبة 

 عليها  املوافق  السيولة  متطلبات  استيفاء  لغرض  وبيعها  بعرضها  )"يقين كابيتال"(  املالية  يقين  شركة  لتقوم  الشركة  أسهم  من  سهم(  1,284,380)  بعدد(  25.04)%  نسبة  تخصيص  ** تم

 (. السعودية" تداول ")  شركة تداول السعودية قبل من
 

 أنشطة الشركة الرئيسية 

بموجب   نشاطها  الشركة  )تمارس  رقم  التجاري  )املوافق  16/09/1427وتاريخ  (  1010224037السجل  الرياض   الصادر  م( 09/10/2006ه    . بمدينة 

البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها والبيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل )بيع الطابعات  وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في  

 . اإلدارية العليا اتاالستشار وأحبارها(، تحليل النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمات 

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

 .النارية والدراجات املحركات ذات املركبات وإصالح والتجزئة الجملة تجارة  •

 .واالتصاالت املعلومات •

 .املحاجر واستغالل التعدين •

 .التحويلية الصناعات •

 .الهواء وتكييف  والبخار والغاز الكهرباء إمدادات •



 

 م

 .ومعالجتها النفايات وإدارة  الصحي الصرف وأنشطة املياه  إمدادات •

 . التشييد •

 . والتخزين النقل •

 . العقارية األنشطة •

 . الدعم وخدمات اإلدارية الخدمات •

التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها   حول   املعلومات  من  وملزيدوتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة. )

  بموجبها
ً
 (. املستند هذا في"  أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3)  القسم من" والشهادات الحكوميةالتراخيص ( "3.17) القسم راجع  فضال

مزاولة وتقديم االستشارات التقنية واإلدارية واملوارد البشرية وإدارة املشاريع وخدمات الحاسب اآللي ونظم تطبيقية    في  الحالي  الشركة  نشاط  يتمثل

مين وحماية الشبكات  أنترنت وتحليل وتطوير وتركيب النظم وتقديم الحلول املتكاملة لنظم وتقنية املعلومات وتوقواعد ومعلومات وتطوير املواقع واال 

   الشركة  نشاط  حول   املعلومات  من  وملزيد. )وتجارة الحاسب اآللي ولوازمها وصيانتها وقطع غيارها
ً
  من "  نموذج عمل الشركة( "3.4)  القسم  راجع  فضال

 (.املستند هذا في" أعمالها وطبيعة شركةال عن خلفية( "3) القسم

 أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ هذا املستند.  وشركتها التابعة ال يوجد للشركة

 

 رسالة املصدر واستراتيجيته العامة

 رؤية الشركة  . أ

  ورفع   املختلفة،  األنشطة  وتطوير   تحسين  خالل  من  اململكة  في  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  مجال  في  رائدة   للتقنية  العاملية  شور   شركة  تكون   أن

 .م2030 اململكة رؤية  يحقق وبما. الرقمي التحول  وأداء فاعلية

 

 رسالة الشركة  .ب

 ، 2030  اململكة  رؤية  يحقق   بما  املستقبلية،  الشركة  مشاريع  نمو  في  ُمثلى  بطريقة  واستثمارها  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  مجال  في  القدرات  تطوير

 . العاملية والتطورات الوطنية املتطلبات ومواكبة املجتمع، وخدمة

 

 العامة  استراتيجية الشركة .ج

  تقنية   في  العاملين   لدى  التقنية  املهارات  وتحسين  العلمية،  الكفاءات  ذات   املؤهالت  استقطاب  على  تقوم  طموحة  عمل  خطة  االستراتيجية،  تتضمن

  التحول   عملية  تسريع   في   تسهم  ومتطورة،   قوية  رقمية  بنية  إرساء  في  الشركة  استراتيجية   تأتي .  التقني  والتطوير  االبتكار   عجلة  ودفع   املعلومات،

 .رقمي مجتمع  لبناء املعلومات وتقنية االتصاالت قطاع دور   تعزيز إلى الرامية ،2030 اململكة رؤية توجهات دعم وبالتالي الرقمي،

 

 التنافسية للشركة  وامليزات نواحي القوة 

 

 تتميز الشركة عن منافسيها، بما يلي:

 .والناشئة  العمالقة التقنيات من كبير  عدد في والعلمية العملية الخبرة  -1

 . مشروع 1,000 من اكثر  تنفيذ -2

 . املعلومات تقنية مجال في العالم مستوى  على رائدة  شركات  مع شراكات -3

 .عالية جودة  مع التنفيذ سرعة -4

 .اإلجراءات أتمتة على التركيز و  الرقمي التحول  في الخاص القطاع تساعد منتجات على العمل -5

 

 

 



 

 ن

 

 ملخص املعلومات املالية

املقارنة  م )التي تتضمن أرقام  2021ديسمبر    31الية املنتهية في  إن ملخص املعلومات املالية الوارد أدناه مبني على القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة امل

 واإليضاحات املرفقة بهم. م(2020ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 
 

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر قائمة 

 (سعودي ال ريالبال)

   املن  ية  املالية السنة

 م 2020 ديسمبر 31 في

 (مرا عة)

   املن  ية  املالية السنة

 م 2021 ديسمبر 31 في

 (مرا عة)

 185,433,299  134,800,540 اإليرادات 

 ( 144,275,377) (96,961,980) تكلفة اإليرادات 

 41,157,922 37,838,560 الربح  إ مالي

 20,582,876  18,157,927 ربح قبل الزكاةال

 18,127,614  15,412,141 الربح للسنة

 18,212,175  14,891,278 الدخل الشامل للسنة 

 . م2021 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة للشركة املراجعة املالية القوائم: املصدر
 

 قائمة املركز املالي  

 (سعودي ال ريالبال)

   املن  ية  املالية السنة

 م 2020 ديسمبر 31 في

 (مرا عة)

   املن  ية  املالية السنة

 م 2021 ديسمبر 31 في

 (مرا عة)

 92,603,209 86,687,947 املتداولة األصول  مجموع

 19,401,245 19,638,580 غير املتداولة  األصول  مجموع

 112,004,454 106,326,527 األصول  مجموع

 24,259,240 32,617,280 املتداولة  االلتزامات مجموع

 6,075,125 5,234,758 غير املتداولة  االلتزامات مجموع

 30,334,365 37,582,038 االلتزامات مجموع

 81,670,089 68,474,489   امللكيةحقوق  مجموع

 112,004,454 106,326,527   االلتزاماتو  امللكيةحقوق  مجموع

 . م2021 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة للشركة املراجعة املالية القوائم: املصدر

   

 

 

 



 

 س

 

 

 التدفقات النقدية )ريال سعودي(  قائمة 

   املن  ية  املالية السنة

 م 2020 ديسمبر 31 في

 (مرا عة)

   املن  ية  املالية السنة

 م 2021 ديسمبر 31 في

 (مرا عة)

في(   )املستخدمة   / من  املتوفرة  النقدية  التدفقات   األنشطة صافي 

 التشغيلية 
1,279,811  21,351,174 

 ( 1,753,879) (4,473,983) االستثمارية  )املستخدمة في( األنشطة النقدية التدفقات صافي

)   من  املتوفرة  النقدية  التدفقات  صافي األنشطة (  في   املستخدمة/ 

 التمويلية 
5,758,681  (11,761,617 ) 

 . م2021 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة للشركة املراجعة املالية القوائم: املصدر 

 

 وحدة املؤشر   األداء الرئيسيةمؤشرات 

   املن  ية  املالية السنة

 م 2020 ديسمبر 31 في

 (مرا عة)

   املن  ية  املالية السنة

 م 2021 ديسمبر 31 في

 (مرا عة)

 %37.56 25.72% % معدل النمو في اإليرادات 

 %17.62 68.03% % الربح للسنة / للفترةمعدل النمو في 

 %22.20 28.07% % الربح   إجماليهامش 

 %9.78 %11.43 % للفترة  /للسنة  هامش الربح

 3.82 2.66 مرة  تداول نسبة ال

 3.69 2.83 مرة االلتزامات  إجمالي /األصول  إجمالي 

 % 165.56 126.78% % األصول إجمالي  اإليرادات/

 %0.93 6.25% % األصول إجمالي  / نسبة الدين

 %1.27 9.70% % امللكية حقوق  / نسبة الدين

 %16.18 14.50% % األصول  على العائد

 %22.20 22.51% %   امللكية حقوق  على العائد

 .معلومات اإلدارة: املصدر

  



 

 ع

 ملخص عوامل املخاطرة
 وعمليات ا املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة  •

 االستراتيجية  تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة باالئتمان  •

 املستقلين األعضاء عدد بقلة املتعلقة املخاطر •

 املوردين  مع التعاقدية  الشروطاملخاطر املتعلقة ب  •

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  •

 التجاريون  بالدائنون املخاطر املتعلقة  املتعلقة املخاطر •

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية  املوظفين على املخاطر املتعلقة باالعتماد •

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم  •

•  
ً
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

 املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل  •

 املشاريع مستحقات على بالرهن املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة بالضمانات الشخصية  •

 الجديدة واملعايير  املحاسبية املعايير  في بالتغيرات املتعلقة املخاطر •

 السعودة  املخاطر املتعلقة بمتطلبات •

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية •

 اإلضافية  واملطالبات املحتملة الشرعية الزكاة  باستحقاقات املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة بتركز العمالء  •

 املخاطر املتعلقة بتركز إيرادات الشركة  •

 امللكية  وحقوق  التجارية العالمات بحماية املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية  •

 املخاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة  •

 بالسيولة  املخاطر املتعلقة •

 عدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجةاملخاطر املتعلقة ب  •

 املخاطر املتعلقة باستثمارات الشركة  •

 املخاطر املتعلقة باألعمال تحت التنفيذ  •

 املخاطر املتعلقة بتعارض املصالح  •

قة بالدعاوى القضائية  •
ّ
 املخاطر املتعل

 التنفيذية  لوائحهو  املالية السوق  بنظام االلتزام بعدم املتعلقة خاطرامل •

 عالقة الاملخاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات  •

 املعلومات  وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر •

 بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين  تعلقةاملخاطر امل •

 السعوديين   غير املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير  •

جائحة فيروس االنتشار العاملي املستمر لبتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك طر املتعلقة املخا •

  (19 - )كوفيد كورونا



 

 ف

 املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع  •

 العمالء  ملتطلبات التكيف على الشركة قدرة عدماملخاطر املتعلقة ب  •

 الحكومية  األطراف  مع العقودعلى  باالعتماد املتعلقة املخاطر •

 البشرية  كوادرها على املحافظة على الشركة قدرة بعدم املتعلقة املخاطر •

 الشركة لدى التشغيل خدمات مستوى  بانخفاض  املتعلقة املخاطر •

 الشركة  وخدمات منتجات بأسعار املتعلقة املخاطر •

 املوردين املخاطر املتعلقة بتركز  •

 ستيفاء السيولة املخاطر املتعلقة بإنهاء اتفاقية إدارة املحفظة قبل االنتهاء من تنفيذ خطة ا •

 املخاطر املتعلقة بالتزامات الشركة ومؤسسة السوق املالية لتطبيق خطة استيفاء السيولة  •

 املخاطر املتعلقة باملناصب الشاغرة في اإلدارة التنفيذية  •

 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع ال ي تعمل فيه الشركة •

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة •

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

 املنافسة  بنظام املتعلقة املخاطر •

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات  •

 الشركات  حوكمة الئحة بتطبيق املرتبطة املخاطر •

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

 بضريبة القيمة املضافة  تعلقةاملخاطر امل •

 املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة •

 

 في السوق املوازيةاملخاطر املتعلقة في األسهم  •
 
 مباشرا

 
 الي  سيتم إدرا ها إدرا ا

 السهم  سعر في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر •

 بالبيانات املستقبلية املخاطر املتعلقة  •

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة •

 األسهم توزيع أرباح لحاملي ب املتعلقة خاطرامل •

 اإلدراج بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد  املتعلقةاملخاطر  •

  املخاطر املتعلقة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة أو بعدم وجود طلب أو ضعف الطلب على أسهمها •

 بعد عملية اإلدراج  ببيع عدد كبير من األسهم في السوق  املتعلقةاملخاطر  •

 الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية االنتقال للسوق الرئيسيةتمكن الشركة من استيفاء متطلبات عدم ب  املتعلقة خاطرامل •

ية لصفقات البيع والشراء التي تمت عدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخاملتعلقة ب خاطر امل •

 على أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق املوازية 

 لعدم وجود سعر املتعلقة بخاطر امل •
ً
 أوليا

ً
حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا

 محدد للطرح 

 الطرح األولي اختالف اإلدراج املباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل املتعلقة ب خاطر امل •

 املوازية  السوق  في االستمرار في الشركة رغبةاملتعلقة ب خاطرامل •

 املخاطر املتعلقة بتعليق السهم لعدم نشر النتائج املالية أو وجود رأي معارض/امتناع عن إبداء الرأي من ِقبل املحاسب القانوني  •
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 واملصطلحات تعريفات ال 1
 : هذا مستند التسجيلختصارات للعبارات املستخدمة في دول التالي قائمة بالتعريفات واال يبين الج

 التعريف املصطلح أو االختصار املعرف 

 
ُ
 . شور العاملية للتقنية شركة صدر الشركة / امل

 . شور العاملية للتقنية شركة إدارة اإلدارة أو اإلدارة العليا 

 مجلس إدارة الشركة. املجلس أو مجلس اإلدارة 

 . الشركة في للمساهمين العامة الجمعية الجمعية العامة

 . الشركة في للمساهمين العادية العامة الجمعية الجمعية العامة العادية 

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

 . للشركةالنظام األساس ي  النظام األساس   

 نظام السوق املالية
السوق   م/نظام  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  )املوافق  02/06/1424وتاريخ    30املالية  من  07/2003/ 31ه  عليه  يطرأ  وما  م(. 

 تعديالت.

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

السعودية تداول  "تداول    شركة 

 السعودية" 

(   شركة السوق املالية السعودية)  "تداول السعودية"   شركة تداول السعودية
ً
 لقرار مجلس الوزراء سابقا

ً
، املؤسسة وفقا

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

لكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق املالية والجهة الوحيدة املصرح لها بالعمل كسوق لألوراق املالية في املم

 وتداولها. 

 أو  السااااااااااااعوديااااة  املاااااليااااة  السااااااااااااوق 

  األسااااااهم  سااااااوق  أو املالية  السااااااوق 

 السوق  أو

 السوق املالية السعودية لتداول األسهم. 

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.  نظام تداول / التداول 

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

 اإلدراج".

املاااااااالاااااااياااااااة   األوراق  طااااااارح  قاااااااواعاااااااد 

 وااللتزامات املستمرة

وتاريخ    2017-123-3  املالية بموجب القرار رقم قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق  

هـ،  1424/  6/  2وتاريخ    30م( بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/  27/12/2017هـ )املوافق    1439/  4/  9

 .تعديالت تطرأ عليها وأي  م(5/1/2022هـ )املوافق  2/6/1443 وتاريخ 2022-5-5واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  

 قواعد اإلدراج 

-2017  رقم   املالية  السوق   هيئة  مجلس  بقرار  عليها  واملوافق   "تداول السعودية"  شركة تداول السعودية  عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد 

 ه1441/02/01  بتاريخ  (1-104-2019)  رقم   قراره  بموجب  واملعدلة  ،(م2017/12/27  املوافق)  هـ1439/04/09  وتاريخ  123-3

)  قراره  بموجب  ، واملعدلة(م2019/09/30  املوافق) بتاريخ2021-22-1رقم    واملعدلة  (م2021/02/24  املوافق)   ه1442/07/12  ( 

(  1-52-2022)  رقم   قراره  بموجب  واملعدلة   ،(م2022/02/13  املوافق)  ه1443/07/12  بتاريخ(  1-19-2022)  رقم   قراره  بموجب

 . وأي تعديالت تطرأ عليها  (م 2022/04/13  املوافق) ه1443/09/12 بتاريخ

 مستند التسجيل / املستند 
مستند التسجيل هذا، وهو الوثيقة املطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج املباشر في السوق املوازية، وذلك بموجب  

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة. 

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

 والتنميااااة  املوارد البشااااااااااااريااااة  وزارة

 اال تماعية
 .السعودية العربية باململكةاالجتماعية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية(  والتنمية املوارد البشرية وزارة

 املوازية. السوق  في املباشر اإلدراج لغرض أسهم الشركة لتسجيل للهيئة تقديم طلب تسجيل األسهم 

 . واملوافقة على تداولها  قائمة الشركات املدرجة في السوق املوازية اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في املباشر  دراجاإل 

سعر السهم االسترشادي عند 

 اإلدراج 
 ريال سعودي لكل سهم. سبعون ( 70)

قبل  املسا مين الحاليين أسهم

 دراجاإل 

(  5,129,750خمسة ماليين ومائة وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين )تبلغ  التي و   الشركة  مال  رأس  أسهم   مجموع  % من100

 . سهم عادي

 . سعودية ( رياالت10سهم عادي بقيمة اسمية ) السهم 

 رياالت سعودية للسهم الواحد. 10 القيمة االسمية 

 .أو االعتباري  الشخص الطبيعي الشخص

 املستند. اهذ في( ححة )% أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صف5مساهمو الشركة الذين يملكون  املسا مون الكبار 
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 .(اإلدراجالشركة قبل  )هيكل ملكية املستند اهذ في( 4.1) القسم رقم املساهمون املبين أسمائهم في  املسا مون الحاليون 

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

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

 . األخرى  الحكومية واإلجراءات السارية األنظمة بموجب العمل عن أبوابها  املصرفية املؤسسات

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

 تعديالت.

 القوائم املالية 

  تم إعدادها    والتيواإليضاحات املرفقة بها،    م2021ديسمبر    31  فية املنتهية  املالي  ةلسنلللشركة    راجعةالقوائم املالية امل
ً
وفقا

املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة  (  IFRSللمعايير الدولية للتقرير املالي )

 (. SOCPA) للمراجعين واملحاسبينالسعودية 

 التقويم الهجري   ا

 التقويم امليالدي م

 .  )"يقين كابيتال"( املالية يقينشركة  املستشار املالي 

 . حكومة اململكة العربية السعودية الحكومة 

 فئات املستثمرون املؤ لون 

 املستثمرون املؤهلون هم أي من األشخاص املذكورين أدناه: 

 .الخاص  لحسابها  تتصرف مؤسسات سوق مالية (1

  ُعينت مؤسسة السوق املالية قد تكون  أن شريطة اإلدارة أعمال ممارسة في لها  مؤسسة سوق مالية مرخص عمالء (2

  ودون   العميل عن نيابة املوازية السوق  في واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات اتخاذ من تمكنها  بشروط 

 . منه مسبقة موافقة على الحصول  إلى الحاجة

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

 . اإليداع مركز أو الهيئة،

  أعمال ممارسة في لها  مؤسسة سوق مالية مرخص تديرها  محفظة طريق  عن أو مباشرة الحكومة، من اململوكة الشركات (4

 .اإلدارة

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

 .االستثمار صناديق (6

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

 . املوازية السوق  في املقيمين غير األجانب الستثمار االسترشادي

 . املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات (8

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

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

 : اآلتية

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

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

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

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

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

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

 . الهيئة تحددهم  آخرين أشخاص أي (11

 الجمهور 

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

صدر تابعي (9
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (10
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكباراإلدارة  مجلس أعضاء (11

صدر لتابعي التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء (12
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء (13
ُ
 .امل

 .( أعاله5أو  4 ،3  ،2 ،1) في إليهم  املشار ألشخاصل أقرباء أي (14

 . ( أعاله6أو  ،5 ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهم  املشار األشخاص من أي عليها  يسيطر شركة أي (15

 ويملكون  باالتفاق يتصرفون  الذيناألشخاص  (16
َ
 .إدراجها   املراد األسهم  فئة من  أكثرأو  (%5) مجتمعين معا

 فترة الحظر 

  (12) اثني عشر أسهمهم مدة في( في هذا املستند التصرف حاملذكورين في الصفحة ) املساهمين كبار يحظر على
ً
من تاريخ بدء   شهرا

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

 املسبقة.
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 حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.  املسا مون املسا م أو 

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

 اململكة العربية السعودية.  اململكة 

 عوامل املخاطرة 
قبل   لها  والتحوط  بها  اإلملام  التي يجب  املؤثرات املحتملة  واإلدراج هي مجموعة  التسجيل  محل  األسهم  في  االستثمار    اتخاذ قرار 

 . املباشر في السوق املوازية

 الدولية املحاسبية املعايير

 ( IFRS) املالي التقرير إلعداد

 . الدولية املحاسبة معايير مجلس عن  الصادرة وتفسيراتها   املحاسبية املعايير مجموعة

 (International Financial Reporting Standards) 

السعودية   الهيئة  من  املعتمدة  املالي  للتقرير  الدولية  واملحاسبيناملعايير  إلى  للمراجعين  باإلضافة  الدولية  املعايير  تضم  والتي   ،

وغيرها من املعايير والتصريحات التي أقرتها    ملحاسبينللمراجعين وابة من الهيئة السعودية  املتطلبات واإلفصاحات اإلضافية املطلو 

املعايير الدولية،  ا ال تغطيه، والتي تشمل املعايير واإلصدارات الفنية املتعلقة باملسائل التي للمراجعين واملحاسبينالهيئة السعودية 

 مثل مسألة الزكاة 

املعيار الدولي للتقرير املالي 

للمنشآت الصغيرة ومتوسطة  

 ( IFRS for SMEsالحجم )

 السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة  الدولية،  املحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  وتفسيراتها   املحاسبية  املعايير  مجموعة

 . للمراجعين واملحاسبين السعودية الهيئة  عن الصادرة  األخرى  واإلصدارات واملعايير

(For Small and medium-sized enterprises  International Financial Reporting Standards) 

وتعتمد هذه املعايير على متطلبات إفصاح أقل، ومتطلبات قياس أسهل من تلك التي تطلبها النسخة الكاملة من املعايير الدولية 

غرض تطبيق معايير املحاسبة (، ويتم تطبيق هذه املعايير من املنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم والتي تعّرف لIFRSللتقرير املالي )

تخضع  أ ب التي  بالشركات  )يقصد  القانوني.  شكلها  أو  عن حجمها  النظر  بغض  العامة  للمسائلة  تخضع  ال  التي  املنشآت  تلك  نها 

 لة العامة مثل الشركات املالية والشركات املدرجة في السوق املالية(. ءللمسا 

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

ً
  علما

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

للمرا عين    السعودية  الهيئة

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

 نظام الشركات 

)م/ رقم  امللكي  املرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  العربية  اململكة  في  الشركات  بتاريخ  3نظام  )املوافق  28/01/1437(  ه 

(  79باملرسوم امللكي رقم )م/م( واملعدل 02/05/2016املوافق )ه 1437/ 25/07م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 10/11/2015

 م(.11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439وتاريخ 

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

 م(. 14/01/2021هـ )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-1م(، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 13/02/2017

 نطاقات 

م( القائم على قرار 10/09/2011هـ )املوافق  12/10/1432بتاريخ    4040تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب القرار رقم  

وارد البشرية والتنمية االجتماعية  م(، وقد أطلقت وزارة امل 27/10/1994هـ )املوافق  12/05/1415بتاريخ    50مجلس الوزراء رقم  

املواطنين   بتوظيف  تقوم  كي  للمؤسسات  الحوافز  لتقديم  )نطاقات(  برنامج  باململكة   )
ً
سابقا االجتماعية  والتنمية  العمل  )وزارة 

 السعوديين، ويقّيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر واألحمر. 

 الزكاة والضريبة والجمارك  يئة 
لال)  السعودية  العربية  اململكة  في  الضريبة والجماركو   لزكاةا  هيئة العامة     والدخل  لزكاةهيئة 

ً
  بالقيام   املعنية  الهيئة  وهي   ،( سابقا

 .والجمارك الضرائب وتحصيل الزكاة، جباية بأعمال

 أو الفيروس أو  ائحة أو الوباء

 " 19 - كوفيد" كورونا فيروس

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

 م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بأنه جائحة. 2020اململكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 

 العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.  ريال / الريال السعودي / الريال 

 ( VAT) املضافة القيمة ضريبة

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

  الضرائب  ملنظومة  تضاف  جديدة  كضريبة  م،2018  يناير  1  من  ابتداء  بها   العمل  بدأ  والتي  العربية  الخليج  لدول   التعاون   مجلس

 هذه  مقدار. العربي  الخليج لدول  التعاون  مجلس  دول  وفي اململكة، في محددة قطاعات قبل من بها  العمل الواجب األخرى  والرسوم

وقررت  (.  والتعليم   الصحية  بالرعاية  املتعلقة  والخدمات  األساسية   كاألغذية)  منها   املنتجات  من  عدد  استثناء  تم   وقد  ،(5%)  الضريبة

 . م2020يوليو    1% ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداًء من تاريخ  15% إلى  5حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من  

  لاالااماالااكاايااااااة  السااااااااااااااعااوديااااااة  الااهااياائااااااة

 الفكرية

  امللكية   مجاالت  وتنظيم   حماية، وهي جهة حكومية مسؤولة عن  السعودية  العربية  اململكة  في  الفكرية  للملكية  السعودية  الهيئة

 في اململكة العربية السعودية. الفكرية

 ليتاح للعمالء استخدام خدماتها عن بعد اإلنترنتبرمجيات يتم نشرها عبر  SaaSنظام 
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  عوامل املخاطرة 2

   إدراجها  سيتم  التي  األسهم   في  االستثمار  إن
ً
   إدراجا

ً
   فيها  االستثمار  يكون   ال  وقد  عالية  مخاطر  على  ينطوي   املوازية  السوق   في  مباشرا

ً
  للمستثمرين   إال  مالئما

 .عنه تنجم قد خسارة  أّي  وتحمل االستثمار هذا ومخاطر مزايا تقييم على القادرين

   إدراجها  سيتم  التي  األسهم  في  ستثمارال ا  في  يرغب  من  كل  على  يتعين
ً
   إدراجا

ً
 حتويهاي   التي  املعلومات  كافة  دراسة  املوازية  السوق   فيوسيتم تداولها    مباشرا

 ستثمارال ا  قرار  اتخاذ  قبل  أدناه   املبينة  املخاطرة   عوامل  فيها  بما  بعناية  ستندامل  اهذ
ً
  التي  املخاطر  جميع  تشمل  ال   قد  أدناه   املوضحة   املخاطر  بأن  ، علما

 .عملياتها على التأثير  شأنها من والتي الحالي الوقت في للشركة معلومة ليست إضافية عوامل وجود املمكن من إنه بل الشركة، تواجهها أن يمكن

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

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

 بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية
ً
 .يصنفها حاليا

 دارة إل  يتسنى لم أخرى  مخاطر أية حدوث أو جوهرية، بأنها الحاضر الوقت في الشركة دارة إ تعتقد التي املخاطرة  عوامل أحد تحقق أو حدوث حالة وفي

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

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

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

  إدراجها سيتم التي األسهم في ستثمارال با املستثمرين قرارات   على تؤثر أن يمكن القسم، هذا في
ً
  إدراجا

ً
 .املوازية السوق  في مباشرا

غير املعلومة املخاطر  عن مدى أهميتها. كما أن املخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك    ر ال يعبإن املخاطر والشكوك املبينة أدناه مقدمة بترتيب  

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

 وعمليات ااملخاطر املتعلقة بنشاط الشركة   2.1

 االستراتيجية  تنفي  على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر  2.1.1

إن قدرة الشركة على . بنجاح الستراتيجيتها مدى التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة  على الشركة قدرة  تعتمد

  مواصلة تنفيذ وتحسين نظم املعلومات التشغيلية واملالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت املناسب، التوسع في أعمالها في املستقبل تعتمد على قدرتها على  

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

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

تحقيق الربحية املرجوة من هذه املشاريع والذي قد يعود  الحصول على التراخيص الالزمة، أو عدم  ووفق التكاليف املقدرة للمشروع أو في حال عدم  

   خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثرفي حال وجود  غير حالة السوق وقت تنفيذ هذه املشاريع أو  ألسباب مختلفة بما فيها ت
ً
على الوضع التنافس ي    سلبا

 . وتوقعاتها املستقبلية نتائج أعمالها وربحيتهاو  وضعها املالي على للشركة، وبالتالي

 املخاطر املتعلقة باالئتمان  2.1.2

في عدة حاالت مؤقتة   االئتمانعندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر    االئتمانتنشأ مخاطر  

 .من العمالء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرهامدينون تجاريون أو دائمة منها وجود أرصدة 

  من   ألكثر   املسددة   غير   املدينة  الذمم   وتمثل  م.2020  ديسمبر   31األصول كما في    من مجموع%(  51.19)  تمثل  ريال سعودي مليون  (  54.43)  الرصيد  بلغ

360  
ً
 . سعودي ريال( 13.58) وبقيمة املدينة الذمم صافي من( 24.65%) حوالي يوما

 من ألكثر  املسددة  غير  املدينة الذمم وتمثل م.2021 ديسمبر  31%( من مجموع األصول كما في 46.24) تمثل ريال سعوديمليون  ( 51.79) الرصيد وبلغ

360  
ً
 . سعودي ريال( 10.20) وبقيمة املدينة الذمم صافي من( 19.16%) حوالي يوما

 : م2021و م 2020ديسمبر  31للشركة كما في  املدينون التجاريون ويوضح الجدول التالي أعمار 

 للشركة  املدينون التجاريون (: أعمار 2) رقم  الجدول 

 املدينون التجاريون أعمار 

 )يوم( 

 م 2021 ديسمبر  31 م 2020 ديسمبر  31في  كما

 القيمة

 )ريال سعودي(

 النسبة 

)%( 

 القيمة

 )ريال سعودي(

 النسبة 

)%( 

 52.08% 27,730,303 67.95% 37,439,478 يوم 90 - 0

 28.76% 15,316,818 7.40% 4,078,275 يوم 360 - 91

 19.16% 10,201,310 24.65% 13,582,050 يوم  360أكثر م  

 %100.00 53,248,431 100.00% 55,099,803 اإل مالي

 معلومات اإلدارة. و  م2021ديسمبر  31املالية املنتهية في املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة 
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  31  في   كما  ( ريال سعودي1,456,009و)  م2020ديسمبر    31  في  كما  سعودي ريال(  670,453)  مبلغ   االنخفاض في قيمة املدينين التجاريين رصيد   بلغ  كما

  على   قادرة   تكون   لن  الشركة  أن  على   موضوعي  دليل  هناك يكون   عندماانخفاض في قيمة املدينون التجاريون    مخصص  أي  تكوين يتمو .  م2021ديسمبر  

  االعتراف   عند  التجاريون  املدينون   قياس   يتمو  ،مخصص انخفاض في قيمة املدينون التجاريون  بتكوين  الشركة  وتقوم . املستحقة  املبالغ   جميع  تحصيل

 االئتمانية  الخسائر  مخصص  منها   مطروحا  الفعلي،   العموالت  معدل  طريقة  باستخدام  املطفأة   بالتكلفة  الحًقا  قياسها  ويتم  العادلة  بالقيمة  املبدئي

. شطبها  يتم  للتحصيل،  قابلة  غير   املدينة  الذمم  تكون   عندما.  الخسارة   أو  الربح  في  املتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مخصص  في  التغيرات  إدراج  يتم.  املتوقعة

  املشطوبة املبالغ من الحقا  مبالغ أي ستردادا وعند
ً
 .الخسارة أو الربح في تدرج سابقا

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

يؤثر بشكل سلبي  ، فإن ذلك سأرصدة املدينين التجاريينبسداد مستحقات الشركة أو التأخر في تحصيل  التجاريين  دقيق. وفي حالة عدم التزام املدينين  

الي وجوهري على توفر السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها امل

 ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 املستقلين  األعضاء عدد بقلة املتعلقة املخاطر 2.1.3

 للخبرات العملية التي يمتلكونها، ويتكون مجلس إدارة الشركة في دورته ا
ً
لحالية التي تعتمد الشركة على مجلس إدارتها في تسيير أعمال الشركة نظرا

ملزيد  )،  ين( فقط مستقل 2)  ين( أعضاء من بينهم عضو 5)  خمسة سنوات من عدد    خمسةم( وملدة  10/09/2020ه )املوافق  22/01/1442بدأت من تاريخ  

 راجع القسم  
ً
(، إن وجود عدد كبير من أعضاء مجلس اإلدارة غير  من هذا املستند  "( "أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر4.3رقم )من املعلومات فضال

تقديم مصالح  املستقلين، قد يؤدي إلى بعض املخاطر منها على سبيل املثال ال الحصر؛ عدم التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها أو عدم  

وأداءها وتعيين اإلدارة   ئل كاستراتيجية الشركة وسياستهاالشركة ومساهميها عند حصول أي تضارب مصالح أو ضعف إبداء رأي مستقل في بعض املسا

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها. 
ً
 التنفيذية، األمر الذي سيؤثر سلبا

( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية على أن ال يقل  16( من املادة السادسة عشرة )3نصت الفقرة الثالثة )باإلضافة إلى ذلك  

ادية عدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجلس أيهما أكثر، وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرش

واد  املدرجة في السوق املوازية كما في تاريخ هذا املستند، إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن الشركة ستكون ملزمة بتطبيق جميع املللشركات  

للمخالفات    ضة اإللزامية فيها، بما في ذلك االلتزام بعدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين كما ذكر أعاله، وفي حال عدم التزامها بذلك فإنها ستكون عر 

 الجزائية من ِقبل هيئة السوق املالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها.

 املوردي   مف التعاقدية الشروطاملخاطر املتعلقة ب 2.1.4

مع منافس ي الشركة بخصوص   اتفاقياتللموردين إبرام    قيحذلك أنه    مع مورديها على أساس غير حصري، ويعني  اتفاقياتهاالشركة كافة  لقد أبرمت  

للموردين إنهاء بعض االتفاقيات بدون أي    يجوز نفس املنتجات والخدمات التي تتلقاها الشركة بموجب اتفاقياتها مع املوردين. وباإلضافة إلى ذلك،  

فإنه ال يوجد  منافس أو في حال تم إنهاء أو عدم تجديد اتفاقية الشركة مع ذلك املورد،أبرم أي من موردي الشركة اتفاقية حصرية مع  سبب. وفي حال

لخدمات أي ضمان أن الشركة قادرة على إبرام عقود بديلة مع موردين آخرين بشروط وأحكام مماثلة. وسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على املنتجات وا

 تي تعرضها الشركة وعلى أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها.ال

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 2.1.5

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

شهادة تصنيف مقدمي خدمات املدن )الدرجة و   هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات  عن  الصادرة   معلومات  تسجيل  شهادات  :الحصر  ال  املثال  سبيل   على

لالطالع على التراخيص والشهادات الحكومية )  .املضافة  القيمة  ضريبة  في  تسجيلال  وشهادة   الزكاة   شهاداتو األولى( في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات  

 راجع القسم الفرعي  
ً
"  أعمالها  وطبيعة  الشركة  عن  خلفية( "3)  القسم  ( "التراخيص والشهادات الحكومية" من3.17)التي حصلت عليها الشركة فضال

 . (املستند هذا في

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

  والتصاريح   الرخص  على  الحصول   على  الشركة  قدرة   عدم  حالة  في  أو  ،للشركة  مناسبة  غير   بشروط  التراخيص  تلك  من  أي  تجديد  تم  إذا  أو  تراخيصها  من

طلب  قد  التي  ضافيةإل ا  والشهادات   تجميد   أو  الشركة  قال غإك   بأعمالها  القيام  عن  تناعالموا  للتوقف  الشركة  يعرض  قد  ذلك  فإن  املستقبل،  في  منها  تُ

  أو   (لخإ...تال الكفا  ونقل  قامةإلا  ورخص  التأشيرات  واستخراج  والشهادات  التراخيص  كتجديد)  للشركة  الرقابية  الجهات  تقدمها  التي  الخدمات  جميع
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والتصاريح والشهادات  مالية  لغرامات  تعرضها بالتراخيص  العالقة  ذات  الجهات    تكاليف   وتكبدها  الشركة  عمليات  تعطل   عنه  سينتج  مما  ،تفرضها 

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري   والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي إضافية

 التجاريون  بالدائنون املخاطر املتعلقة  2.1.6

م، 2021  ديسمبر   31ريال سعودي كما في    مليون   (7.12و)،  م2020  ديسمبر   31  في  سعودي  ريال  مليون   (7.43)  للشركة  التجاريون   الدائنون بلغ إجمالي  

  ون الدائنوفي حال تقادم  على التوالي.  م  2021و  م2020ديسمبر    31كما في  %(  23.48و)  (%19.63)االلتزامات  من إجمالي    ائنون التجاريون وتمثل نسبة الد

أو سدادها في املدة املتفق عليها، األمر الذي قد ُيصعب حصول الشركة على اتفاقيات    ين التجاري  يهادائنفقد ال تتمكن الشركة من سداد كامل  التجاريون  

  شراء بالدين بشروط مناسبة في املستقبل أو قيام دائني الشركة باللجوء إلى القضاء للمطالبة بسداد مستحقاتهم من قبل الشركة، مما سيؤث
ً
ر سلبا

 املالية وأدائها املالي وتوقعاتها املستقبلية.وبشكل جوهري على عملياتها التشغيلية ونتائجها 

 الرئيسيين واإلدارة التنفي ية  املوظفين على املخاطر املتعلقة باالعتماد 2.1.7

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

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

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

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

ً
   سلبيا

ً
 ونتائج ةالشرك  أعمال  على  جوهريا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم  2.1.8

 عنها   نيابة  والتصرف  ممتلكاتها  استخدام  وإساءة   والتزوير  والسرقة  حتيالال وا  سال ختال وا  كالغشقد تواجه الشركة أخطاء من املوظفين أو سوء سلوك،  

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

  يؤثر سوف مما مالية مسؤولية
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها نتائج أو املالي ضعهاو و  الشركة سمعة  على سلبا

2.1.9  
 
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

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

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

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

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

   باتفاقيات التمويل تعلقةاملخاطر امل 2.1.10

 البنك األ لي السعودي اتفاقية  •

تعديل  و   تجديد  م(، وتم19/02/2020ه )املوافق  25/06/1441في تاريخ    البنك األهلي السعوديمع    تمويل وخدمات مصرفية  اتفاقيةيوجد لدى الشركة  

وجاري العمل على تجديد  ( ريال سعودي،  39,192,600السقف االئتماني مبلغ )  ليصبحم(  15/02/2021  ه )املوافق03/07/1442االتفاقية في تاريخ  

. تتمثل في خطابات ضمان  ( ريال سعودي 1,696,985م قامت الشركة باستخدام مبلغ )2021ديسمبر    31. وكما بتاريخ  كما بتاريخ هذا املستند  االتفاقية

 الشركة في السوق املوازية. على التسجيل واإلدراج املباشر ألسهم  البنك األهلي السعوديوالجدير بالذكر أن الشركة حصلت على عدم ممانعة 

لها    عن مستحقاتالتنازل  :  الضمانات املفتوح  هذه    اعتماداتاملشاريع  تمولها  التي  املشاريع  ومستحقات  لها   االتفاقيةمستندية  الصادر  واملشاريع 

 راجع القسم  خطابات ضمان نهائية  
ً
كفالة غرم وأداء تضامنية من قبل السادة شركة  ، باإلضافة إلى  ( "العقود الجوهرية" في هذا املستند(3.7))فضال

    .املعرفة العربية للتجارة والسادة محمد سعود العيس ى وعبدالقادر عبدهللا الفنتوخ 
ً
باإلضافة إلى أنه يجب على الشركة االلتزام ببعض التعهدات وفقا

 ستند.لالتفاقية والتي تعتبر الشركة ملتزمة بها كما في تاريخ هذا امل

 البنك العربي الوطن   تسهيالت اتفاقية  •

الوطني    مع  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  لدى  يوجد العربي  تاريخالبنك   يبلغ   ائتماني  بحد(  م2021/ 18/11  املوافق)  ه13/04/1443  في 

  قامت  م2021ديسمبر  31  بتاريخ وكماقابلة للتجديد.  (م 30/09/2022 املوافق) ه05/03/1444 اريخبتاالتفاقية  وتنتهيسعودي،  ريال( 25,000,000)

بالذكر أن   والجدير عتمادات مستندية.كا( 1,038,594تتمثل في خطابات ضمان واستخدام مبلغ ) سعودي  ريال( 1,847,424) مبلغ باستخدام الشركة

 .املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازيةالتسجيل واإلدراج على البنك العربي الوطني حصلت على عدم ممانعة الشركة 
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)  :الضمانات بمبلغ  البنك عن مستحقات املشاريع الصادر خطابات  ( ريال سعودي،  25,000,000سند ألمر باسم الشركة  والتنازل األصولي لصالح 

 لالتفاقية والتي تعتبر الشركة ملتزمة بها كما في    .ضمانها والدفعة املقدمة من البنك
ً
باإلضافة إلى أنه يجب على الشركة االلتزام ببعض التعهدات وفقا

 تاريخ هذا املستند. 

 بنك الرياض  تسهيالت اتفاقية •

  ريال (  15,000,000)  يبلغ  ائتماني بحد(  م05/09/2021  املوافق)  ه01/1443/ 28  في تاريخ  الرياضبنك    مع  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  الشركة   لدى  يوجد

باستخدام    الشركة  قامت  م 2021ديسمبر    31  بتاريخ  قابلة للتجديد. وكما  ( م05/09/2024  املوافق)  ه02/03/1446  بتاريخاالتفاقية    سعودي، وتنتهي

عدم ممانعة بنك الرياض على التسجيل واإلدراج والجدير بالذكر أن الشركة حصلت على    .( ريال سعودي0سعودي وسداد مبلغ )  ريال(  363,135)  مبلغ

 .املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية

 .للتجارة املساهم/ شركة املعرفة العربية  تضامنية من وكفالة غرم وأداء ( ريال سعودي15,500,000سند ألمر باسم الشركة بمبلغ ) :الضمانات

 البنك السعودي الفرنس   تسهيالت اتفاقية •

يتمثل في إصدار خطابات    (م 18/11/2021  املوافق)  ه13/04/1443  في تاريخ  البنك السعودي الفرنس ي  مع  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  لدى  يوجد

متعدد   وتمويل  متنوعة  بتاريخ   وتنتهي   ،سعودي  ريال(  15,000,000)  يبلغ   ائتماني   بحد  األغراضضمان   املوافق)  ه08/06/1444  االتفاقية 

والجدير بالذكر أن   .لم تقم الشركة باستخدام أي مبلغ من التسهيالت املمنوحة لها  م2021ديسمبر    31  بتاريخ  للتجديد. وكما  قابلة  (م31/12/2022

 .الشركة حصلت على عدم ممانعة البنك السعودي الفرنس ي على التسجيل واإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية

 ( 15,000,000وضمان من املساهم / شركة املعرفة العربية للتجارة بمبلغ )  ( ريال سعودي،15,000,000سند ألمر باسم الشركة بمبلغ )  :الضمانات

وأكثر مع إقرار   ريال سعودي  (10,000,000التي تبلغ قيمتها )و خطابات ضمانها    كافة متحصالت العقود الصادروالتنازل لصالح البنك عن  ،  ريال سعودي

 لالتفاقية والتي تعتبر الشركة ملتزمة بها كما في تاريخ بالقبول من صاحب املشروع
ً
. باإلضافة إلى أنه يجب على الشركة االلتزام ببعض التعهدات وفقا

 هذا املستند. 

الرغم من أن االتفاقيات املذكورة أعاله   اتفاقيات  طلب ضمانات أخرى مقابل  تقد  الجهات املمولة    إال أن،  بضمانات موضحة أعاله مضمونة  وعلى 

؛ وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات  ات وال تتمكن الشركة من تقديمها، األمر الذي سيجعل الشركة في حالة إخالل لبنود االتفاقي  التمويل

، أو أخلت في املستقبل بأي من  جهات املمولةطلبها ال ت ، أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد  التمويل  ات السداد املترتبة عليها بموجب اتفاقي

سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات املقدمة من الشركة. وفي    ات املمولةااللتزامات أو التعهدات الخاصة بالدين املترتب عليها، فقد تطلب الجه

جوهري  و من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد الدين. وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي    ةقد ال تتمكن الشرك  هذه الحالة،

 . على أعمال الشركة ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 مستحقات املشاريفاملخاطر املتعلقة بالر   على  2.1.11

مستندية    اعتماداتبالتنازل عن مستحقات املشاريع املفتوح لها  مضمونة    مات مصرفيةتمويل وخدمع البنك األهلي السعودي اتفاقية  أبرمت الشركة  

مع البنك العربي الوطني   ائتمانيةكما أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت  ،  واملشاريع الصادر لها خطابات ضمان نهائية  االتفاقيةواملشاريع التي تمولها هذه  

باإلضافة   ضمانها،  خطابات  الصادر  املشاريع  مستحقات  عن  البنك  لصالح  األصولي  بالتنازل  البنك   االتفاقيةإلى  مضمونة  مع  الشركة  أبرمتها  التي 

ء بالتزامات  مكن الشركة من الوفاإذا لم تت.  التنازل لصالح البنك عن كافة متحصالت العقود الصادر خطابات ضمانهاب السعودي الفرنس ي واملضمونة

با الخاصة  التعهدات  أو  االلتزامات  بأي من  املستقبل  في  أخلت  أو  املمولة،  الجهات  مع  املوقعة  االتفاقيات  بموجب  املترتبة عليها  التفاقيات، السداد 

، وعليه سيكون  مستحقات مشاريع الشركةئي على  فسيكون للجهات املمولة الحق بطلب سداد قيمة التمويل على الفور والبدأ بإجراءات التنفيذ القضا

 ألي من هذه العوامل تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بالضمانات الشخصية 2.1.12

ائتمانية مع  اتفاقية    بإبرامقامت الشركة   األهلي السعوديتسهيالت  بكفالة  البنك  البالغ حدها   تضامنيةغرم وأداء    مضمونة  التسهيالت  على كامل 

للتجارة  املساهمين  من قبل  ( ريال سعودي  39,192,600االئتماني ) العيس ى  والسيدالسادة شركة املعرفة العربية  عبدالقادر  السيد  و   ،محمد سعود 

 وشريك في شركة املعرفة العربية للتجاعبدهللا الفنتوخ  
ً
مع بنك   ائتمانيةاتفاقية تسهيالت  رة(. كما قامت الشركة بإبرام  )رئيس مجلس اإلدارة سابقا

ب )  كفالة غرم وأداء تضامنيةالرياض مضمونة  التسهيالت والبالغ حدها  العربية   ( ريال سعودي15,000,000على كامل  من املساهم/ شركة املعرفة 

( ريال سعودي من املساهم /  15,000,000واملبرمة مع البنك السعودي الفرنس ي واملضمونة بمبلغ )  االئتمانيةباإلضافة إلى اتفاقية التسهيالت    للتجارة.

ه سيكون  وبالتالي في حال عدم مقدرة الشركة على الحصول على الضمانات من كل من املساهمين املذكورين أعاله، فإنشركة املعرفة العربية للتجارة.  
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- ، أو ستضطر مقابل الحصول على التسهيالت البنكية إلى تقديم ضمانات أخرى  على التسهيالت البنكية املطلوبة  من الصعب على الشركة الحصول 

املالي  رهن جزء أو جميع أصول الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها    -على سبيل املثال ال الحصر

 وتوقعاتها املستقبلية. 

 الجديدة واملعايير املحاسبية املعايير في بالتغيرات املخاطر املتعلقة 2.1.13

 للمعايير الدولية للتقرير املالي )  بها  املرفقة  واإليضاحات  م 2021  ديسمبر   31  في  املنتهيةلسنة املالية  ل  املالية  القوائمتم إعداد  
ً
املعتمدة في (  IFRSوفقا

 الحالة هذه  في ملزمة  ةوالشرك  ،(SOCPA)  للمراجعين واملحاسبينواإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية    اململكة العربية السعودية واملعايير 

يو .  آلخر وقت من عايير امل هذه  على تطرأ التي التغييرات  أو  التعديالت بتطبيق لم  أنه  بالذكر  التطبيق  عن  نتجالجدير    املعالجات  في  تغيير   أي  هذا 

  .م2021 ديسمبر  31 في املنتهية املالية للسنة املالية القوائم في كما املحاسبية

أثرها  إلى تغييرات في السنوات املالية الالحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظهر قد يؤدي ( IFRSتطبيق الشركة ملعايير املحاسبة الدولية ) إن

 أو قد ال تعلمها الشركة. وبالتالي
ً
  أن تؤثر  املمكن  من الجديدة   املعايير  بعض  تطبيق إلزامية  أو  املعايير  هذه  في تغييرات أي فإن حاليا

ً
 القوائم على سلبا

 .املالي ومركزها للشركة املالية النتائج على وبالتالي املالية

 السعودة املخاطر املتعلقة بمتطلبات 2.1.14

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

ً
متطلبا

لبرنامج نطاقات الصادر    
ً
النسبة. ووفقا تلك  بين مجموع موظفيها واملحافظة على  البشر وزارة    عنمعينة من املوظفين السعوديين  والتنمية   يةاملوارد 

األخضر  النطاق "وُمصنفة ضمن    )%43.19)م(  19/05/2022ه )املوافق  1443/ 18/10كما في تاريخ    لدى الشركةالسعودة    نسبةبلغت  ،  االجتماعية

والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين    املوارد البشريةإال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة  ،  "املتوسط

ات على  والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوب  املوارد البشرية  وزارة   أكثر شدة في املستقبل، ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات

ري على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوه

 راجع القسم الفرعي )أ
ً

(  3) "املوظفون والسعودة" من القسم( 3.19عمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. )وملزيد من املعلومات، فضال

 (. طبيعة أعمالها" في هذا املستند"خلفية عن الشركة و 

 تلزم الشركة بحد أدنى لنسب التوطين للعام
ً
 من العقود مع جهات حكومية وشبه حكومية، والتي تتضمن بعضها شروطا

ً
لين  كما أبرمت الشركة عددا

 راجع القسم الفرعي ) )ملزيد من امل  في الوظائف الالزمة لهذه العقود
ً
"خلفية عن الشركة وطبيعة  ( 3( "العقود الجوهرية" من القسم )3.7علومات فضال

، فإن ذلك  بمتطلبات هذه العقود إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب ولم تتمكن الشركة من االلتزام (، أعمالها" في هذا املستند

عمال سيكون له تأثير سلبي جوهري على أ  مما،  من قبل الجهات املتعاقد معها أو سحب بعض األعمال منهاعلى الشركة    غراماتإلى فرض    قد يؤدي

 الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية  2.1.15

 والزالزل   والحرائق  الفيضانات  مثلالعمال  أو يصيب    شركةلا  رافقم  يصيب  كةالخارجة عن سيطرة الشر   الطبيعية  الكوارث  من  ضرر   أي  يؤدي  قد

تأمينية  وال  األخرى   الطبيعية  واألحداث تتوفر تغطية    أداء   على  ةالشرك  قدرة   على  بشدة   يؤثر   كما.  وطائلة  كبيرة   تكاليف   ةالشرك  تكبد  إلى  ،عليهاتي ال 

التعاقدية  اعملياته  ممارسةو    وأصول   بمرافق  وإضرارها  طبيعية  كوارث  حدوث  حالة  وفي.  التشغيلية  انتائجه  من  التقليل  وبالتالي  وااللتزام بمتطلباتها 

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج شركةال أعمال على وجوهري   سلبي أثر لذلك  فسيكون  ،ةالشرك

 باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافيةاملخاطر املتعلقة  2.1.16

 املالي العام وحتى م2006في عام   منذ تأسـيس الشـركة السـابقةلجميع السـنوات لهيئة الزكاة والضـريبة والجمارك اإلقرار الزكوي بتقديم   شـركةقامت ال

م، حيث 2021عن جميع األعوام الســـــــــابقة حتى عام هيئة الزكاة والضـــــــــريبة والجمارك ، وحصـــــــــلت على شـــــــــهادة زكاة من م2021  ديســـــــــمبر   31 في  املنتهي

  ه 10/10/1444م( وتنتهي في تاريخ  30/04/2022ه )املوافق  29/09/1443( وتاريخ 1020225968م برقم )2021حصـــــــلت على شـــــــهادة الزكاة عن العام 

لكافة الســـــــنوات من بداية تأســـــــيس  هيئة الزكاة والضـــــــريبة والجمارك . كما حصـــــــلت الشـــــــركة على الربوط الزكوية النهائية من (م30/04/2023 املوافق)

من سـداد    االنتهاءم، وتم 2018م وحتى 2015عوام  حيث صـدرت مطالبة زكاة إضـافية عن األ م،  2018ديسـمبر   31الشـركة وحتى السـنة املالية املنتهية في 

  م 2019أما بالنســـبة لألعوام من  .  ا املســـتنديوجد أي مبالغ أخرى قائمة مع هيئة الزكاة والضـــريبة والجمارك حتى تاريخ هذ  ال، و إلضـــافيةتلك املطالبات ا

وســـــــــداد الزكاة املســـــــــتحقة عليها لهذه األعوام، لكن لم يتم اســـــــــتالم الربط الزكوي النهائي من   م، فإن الشـــــــــركة قامت بتقديم اإلقرار الزكوي 2021وحتى 

 .ا املستندهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لهذه األعوام حتى تاريخ هذ
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،   لم تقم الشــــركة بتكوين مخصــــص عن الفروقات الزكوية
ً
ع اإلشــــارة إلى أنه في حال قيام مالتي قد تطالب بها هيئة الزكاة والضــــريبة والجمارك مســــتقبال

 بدفع مبالغ إضـــــــــــــافية وفروقات زكوية عن اإلقرارات املقدمة من الشـــــــــــــركة املقدمة 
ً
عن هيئة الزكاة والضـــــــــــــريبة والجمارك بمطالبة الشـــــــــــــركة مســـــــــــــتقبال

  .السنوات املالية السابقة، فإن الشركة ستتحمل سداد تلك الفروقات الزكوية واملبالغ اإلضافية

ــتطيع ال هيئة   تقم لم يتوالم 2021وحتى  م2019لألعوام من  الزكوية تقديراتها  هيئة الزكاة والضـــريبة والجمارك ســـتقبل كانت  إذا  ما  التنبؤ الشـــركة تسـ

، زكوية  فروقات أي  بدفع ســــــتطالبها أو  ،ا املســــــتندهذ  تاريخ لها حتى الزكوية النهائية  الربوط  بإصــــــدارالزكاة والضــــــريبة والجمارك 
ً
  قامت ما وإذا  مســــــتقبال

 هيئة الزكاة والضــــــريبة والجمارك 
ً
ـــكل  ســــــيؤثر  ذلك فإن  الفروقات، هذه  مثل  بدفع الشــــــركة بمطالبة  فعال  ونتائج الشــــــركة أرباح على  ســــــلبي وجوهري   بشـــ

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها  عملياتها

 تركز العمالء املتعلقة بخاطر امل 2.1.17

للشركة   عمالء رئيسين(  5، حيث أن أكبر خمسة ) تعاقديساس  أعلى    معهمتقوم العالقة  التي و   عدد من العمالء الرئيسين   الشركة على   إيراداتتعتمد  

 راجع  )  على التوالي  م2021و  م2020ديسمبر    31كما في    إيرادات الشركة  من إجمالي  )%50.09)و) %41.63)حوالي  شكلت نسبتهم  
ً
الفرعي  القسم  فضال

باإلضافة إلى ذلك تتركز إيرادات الشركة في اإليرادات   .(( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند3القسم )  من( "العمالء الكبار"  3.6)

 راجع )م على التوالي  2021م و2020ديسمبر  31%( كما في 83.86%( و) 85.54) هما نسبتعمالء القطاع الحكومي حيث بلغت الناتجة من 
ً
القسم  فضال

العالقة    هاءتنافإنه في حال    عليهو .  ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند(3" من القسم )اإليرادات حسب نوعية العمالء ( "3.5.2الفرعي )

على    وجوهري   سيؤثر بشكل سلبي  ، فإن ذلكمع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسين، وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد

 أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها املالي.

 تركز إيرادات الشركةاملتعلقة بخاطر امل 2.1.18

)وملزيد من  ،  وقطاع املنتجات  ة التحتية وقطاع الخدمات املدارة قطاعات وهي قطاع الخدمات اإلحترافية وقطاع البني  أربع تتوزع إيرادات الشركة على  

القسم  راجع 
ً
الشركة فضال أعمال  )  املعلومات حول قطاعات  "3.4.2الفرعي  الشركة(  )"  قطاعات عمل  القسم  الشركة وطبيعة  3من  "خلفية عن   )

و الخدمات  قطاعات البنية التحتية والخدمات املدارة  الناتجة من  في اإليرادات    قطاعاتوتتركز إيرادات الشركة من هذه ال(،  في هذا املستندأعمالها"  

 ما  2020  ديسمبر   31كما في  إجمالي اإليرادات    من%(  25.77)و%(  32.82)و%(  40.61)ما نسبته  شكلت    حيثحترافية  اإل 
ً
م على التوالي ، وشكلت أيضا

 راجع  م على التوالي2021 ديسمبر  31%( من إجمالي اإليرادات كما في 17.82%( و) 39.52%( و)41.72نسبته )
ً
اإليرادات ( "3.5.1) القسم الفرعي)فضال

 الشركةقطاعات    من  اإليرادات  انخفاض   حال  في  فإنه  وبالتاليفي هذا املستند(.  "  توزيع إيرادات الشركة( "3.5في القسم الفرعي )"  حسب قطاعات األعمال

  العمليات   نتائج  على  وبالتالي  الشركة  إيرادات   على  وجوهري   سلبي  بشكل  يؤثر  سوف   ذلك  فإن  أي قطاع من القطاعات بشكل خاص  من  وأ  عام  بشكل

 . واملالية التشغيلية

 املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية 2.1.19

 ومركزها   أعمالها  تدعم  والتي  ،التجارية  تهااالموع  وشعارها  اسمها  استخدام  على  أعمالها  وتطوير  منتجاتها وخدماتها  تسويق  في  الشركة  قدرة   تعتمد

   وتمنحها  التنافس ي
ً
   تميزا

ً
اململكة    في   للملكية الفكرية  السعودية   الهيئة  لدى التجارية    تهااالمع  الشركة بتسجيل   وقد قامت  . العمالء  بين   السوق   في  واضحا

 . )العربية السعودية
ً
هذا   في" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية ( "3) القسم  من " امللكية  وحقوق   التجارية العالمات ( "3.16) الفرعي القسم راجع  فضال

إن  قضائية   دعاوى   ورفع  سمعتها،  على  التأثير   إلى  للشركة سيؤدي  التجارية  اتللعالم  مشروع  غير   استخدام  أو  امللكية  بحقوق   إخالل  أي  املستند(. 

  فشلت   إذا  ما  حال  وفي.  متابعتها  في  اإلدارة   قبل  من  كبير   وجهد  وقت  إلى  وتحتاج  مكلفة  عملية  وهي.  الحقوق   هذه  لحماية  املختصة  املحاكم  أمام  ومطالبات

   سيؤثر  ذلك  فإن  املشابهة،  تالعالما  تتبع  أو  التسجيل  شهادة   تجديد  فعال عند  بشكل  التجارية  تهااعالم   حماية  الشركة في
ً
 ينعكس  مما  قيمتها،  على  سلبا

 
ً
 وجوهريا

ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها  ونتائج الشركة أعمال على سلبا

 التغطية التأمينيةكفاية املخاطر املتعلقة ب 2.1.20

لتغطية التكاليف أو الخسائر الناتجة عن الحرائق والكوارث الطبيعية    ، مملتكاتهاعلى    أي وثيقة تأمينكما في تاريخ هذا املستند    الشركة  ال يوجد لدى

فإن الشركة ستكون عرضة لتحمل تكاليف    لذا فإنه في حال حدوث أي من تلك املخاطر أو غيرها من األمور الغير مؤمن عليها  التي قد تحدث ملمتلكاتها

التأمينية الكافية لحادث ما، قد تفقد الشركة رأس املال    . إن عدم توافر التغطيةلخسائر كبيرة   سوف تؤدي إلى تكبد الشركةصيانة مرتفعة وبالتالي  

لتزامات املستثمر في أي ممتلكات تضررت أو دمرت وقد تخسر كذلك اإليرادات املستقبلية املتوقعة من تلك املمتلكات، وقد تتعرض في بعض الحاالت ال

 وقوع  بعدم  ضمانات الشركة  تقدم  ال  ، وبالتاليكون ألي من هذه الحوادث تأثير سلبي على األعمال املستقبلية للشركةمالية تتعلق بامللكية املتضررة. وسي

   تعويضها  من  الشركة  تتمكن  لن  مادية  إلى خسائر  تؤدي  أضرار  عنها ينتج  أن  يمكن   التي  األحداث  هذه   من  أي
ً
   أو  جزئيا

ً
  تغطية   أي  وجود عدم  بسبب  كليا
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  لها تأمينية
ً
  مما سيؤثر سلبا

ً
  حال وفي فإنه القانونية للتبعات . وبالنسبةعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبليةوجوهريا

 من  أي  بسبب  لها  املجاورة   أو   بالشركة  الخاصة  باملنشآت  أو  بالغير   يلحق  ضرر   أي  أو  مادية  أو  بشرية  خسائر  وحدوث  التأمينية  التغطية  وجود  عدم

   الشركة وبالتالي سيؤثر  على  جسيمة   مالية  أضرار  إلى  ذلك سيؤدي  فإن(  الطبيعية  الكوارث  أو  كالحرائق)  أعاله   املبينة  املخاطر
ً
 على  سلبا

ً
  نتائج  وجوهريا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها

مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود  عقود التأمين بالتأمين الطبي على موظفيها وأسرهم. وتتضمن  الشركة قامت

مع شركات التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض املستحق لها من قبل شركة    اأخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض عليه

وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها   لشركة التأمين  املالية  ة الءاملتأمين ذات العالقة على  ال

من املمكن أن تنشأ و   ها.لن تتكبد خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة فيالشركة  الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن  

تأمين ذات  حاالت تتجاوز فيها قيمة املطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة التعويض املقدمة من قبل الشركة لشركة ال

 
ً
  العالقة أو أن تطول فترة املطالبة والتعويض مما سيؤثر سلبا

ً
 . عها املالي وتوقعاتها املستقبليةعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضوجوهريا

 املنافسة بالبيئة املتعلقة خاطرامل 2.1.21

  . السوق  في األخرى  الشركات مع فعال بشكل  املنافسة على الشركة قدرة   باستمرار ضمان يوجد وال قوية منافسة وتواجه تنافسية  بيئة في  الشركة تعمل

  السوق  إلى املقدمة املنتجات  وتحديث وتطوير القطاع ومعايير  املستخدم ومتطلبات التقنية الناحية من التغير  سريعة بأنها املنافسة تلك وتتميز 
ً
 حديثا

  التكاليف   في  زيادة   واألسعار  املنتجات  في  القوية  املنافسة  عن  ينتج  وقد.  األسعار  في  الزيادة   أو  املنتج  في  منافسة  تواجه  أن  الشركة  وتتوقع  وتحديثاتها،

  املنتج   استبدال  ورسوم  املنتجات  وخصومات والتطوير والبحوث  املستقبلية  واملبيعات  والتسويق  اإلعالنات  تكاليف  املثال   سبيل على  منه  واملصروفات، 

 للشركة  والرئيسية  الحالية  املنافسة  الشركات   تعمل  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة  باملنتجات،  املتعلقة  املستمرة   والخدمات  التسويق  ودعمأو الخدمات املقدمة  

 .  مصادرهم  وتطّور   تحّسن  أن   شأنها  من  والتي  أخرى   أطراف  مع  أو  بينهم  فيما  شراكة  عالقات  إنشاء  على
ً
 تحتاج   قد  تلك،  االستحواذ  لصفقات  ونتيجة

  أو   لبيع  أكبر   مصادر  وتخصيص  العميل   أو  املستخدم  ومتطلبات  الجديدة   التقنيات  تطوير   على  تعمل   أن  للشركة  والرئيسية  الحالية  املنافسة  الشركات

  وبشكل   بسرعة  عروضهم  وتوسيع  تطوير  أو  أكبر   بسرعة  املتواجدة   األخرى   الفرص  من  واالستفادة   األسعار،  في  املنافسة  إيقاف  أو  وبدء  حلولهم،  عرض

. السوق   في  الحالية  الشركة  حصص  تقلل  أن  شأنها  من  والتي  املعروضة  وخدماتهم  منتجاتهم  مضاعفة  على  املنافسون   يعمل  وقد.  الشركة  من  أوسع

كر ما لكل  وسيكون 
ُ
 .عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على كبير  سلبي تأثير  أعاله  ذ

  بالسيولة املخاطر املتعلقة 2.1.22

 عدم   عن  السيولة  مخاطر  تنتج و   ،املالية  باألدوات  املتعلقة  بالتعهدات  للوفاء  األموال  توفير   في  الشركة تواجهها  التي  الصعوبات  في  السيولة  مخاطر  تتمثل

م 2020ديسمبر    31كما في  مرة(    3.82و)  (مرة   2.66)  للشركة  السيولة  معدل  بلغ   . لها  العادلة  القيمة  عادل ي   وبمبلغ  بسرعة  مالية  موجودات  بيع   على   املقدرة 

 تتطلب قد مفاجئة  أو  طارئة أحداث  أية وقد تقع  ،االستحقاق  مواعيد  في  بالتزاماتها  الوفاءعلى  الشركة    قدرة   على  ضمان  يوجد  الو   على التوالي،م  2021و

  يؤثر مما فورية، سيولة
ً
 .واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة أعمال على سلبا

 عدم و ود الخبرة في إدارة الشركات املسا مة املدر ةاملخاطر املتعلقة ب 2.1.23

وعليه فإن  ،  مساهمة مقفلة(ذات مسؤولية محدودة ثم تحولت إلى  )  وكانت منذ نشأتها شركة خاصة  في السوق املالية  لم يسبق للشركة إدراج أسهمها

قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيتوجب على كبار   في الشركة  كبار التنفيذيين

ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت    بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذيةالتنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة  

في  ه  إنباإلضافة إلى ذلك ف.  والذي بدوره قد يؤدي إلى التأثير على نتائج أعمال الشركة  ه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركةالذي يخصص

لعالقة  عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات اأو في حال    حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها

تائج عملياتها سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها املالي ون

 وتوقعاتها املستقبلية. 

 باستثمارات الشركةاملخاطر املتعلقة  2.1.24

( ريال 9,525,026( ريال و)8,496,519( حيث بلغ رصــــــيد االســــــتثمار )قنية املعلوماتشــــــركة مدفوعات شــــــور لتلدى الشــــــركة اســــــتثمار في شــــــركة زميلة )

 31كما في   ريال ســـــعودي  (5,721,134( و)5,710,905على شـــــهرة بمبلغ )يشـــــمل هذا الرصـــــيد   م على التوالي2021م و2020ديســـــمبر  31ســـــعودي كما في 

ديســــمبر    31( ريال ســــعودي كما في 1,119,793( و)1,011,319)  تبلغتكبدت الشــــركة خســــائر من هذا االســــتثمار .  على التواليم  2021م و2020ديســــمبر  

 على التوالي.م 2021م و2020
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ديســـــــمبر    31في كما ريال ســـــــعودي  (  187,500)شـــــــركة حصـــــــيل( حيث بلغ رصـــــــيد االســـــــتثمار )في رات وموجودات مالية  لدى الشـــــــركة اســـــــتثما  يوجد كما 

 راجع القســـــم الفرعي )م على التوالي  2021م و2020
ً
( "خلفية عن الشـــــركة 3( "االســـــتثمارات في الشـــــركات" من القســـــم )3.14)ملزيد من املعلومات فضـــــال

 (.ا املستندوطبيعة أعمالها" في هذ

 في حال عدم التوافق بين الشركاء الختالف وجهات    بشكل فعال،الزميلة واملستثمر بها  الشركة من السيطرة على هذه الشركات    ن ال تتمكوقد  
ً
وخصوصا

املتعلقة بها، مما سيكون له تأثير سلبي على عمليات   اتالنظر أو في حال وجود خالفات بين الشركة والشركاء اآلخرين إلدارة تلك الشركات أو اتخاذ القرار 

ا بشكل سلبي أو تعرضها لخسائر، فإن ذلك سيؤثر على  ئهألي مخاطر تشغيلية أو تأثر أدا  الزميلة واملستثمر بها  تلك الشركات، وفي حال تعرض الشركات

كما ستتأثر القيمة السوقية لتلك االستثمارات، وبالتالي التأثير بشكل سلبي  الزميلة واملستثمر بها  الشركات    هذه   الدخل الناتج من استثمارات الشركة في

 . مال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبليةوجوهري على أع

 املخاطر املتعلقة باألعمال تحت التنفي  2.1.25

نتجات املباعة لدى الشركة منتجات من التطبيقات والبرامج التي قامت بتطويرها لغرض بيعها على عمالئها مع بقاء ملكية املنتج للشركة، ويتم تحويل امل

حها من قبل  إلى بند األصول غير امللموسة، كما تبقى بعض املنتجات التي لم تستطع الشركة بيعها لظروف السوق واملنافسة أو لظروف عدم تصري 

( ريال سعودي، حيث تم احتسابها كانخفاض في بند  1,968,000الجهات ذات العالقة، مما جعل الشركة تتحمل تكلفة هذه األعمال والتي تقدر بمبلغ )

( بقيمة  املالي  املركز  قائمة  في  املتداولة  األصول  من  التنفيذ  تحت  في  1,000,000األعمال  كما  سعودي  ريال  من  م2021ديسمبر    31(  وتم خصمها   ،

،  م2022( ريال سعودي خالل العام  968,000بقيمة )  للمتبقيالقيمة  بعمل انخفاض في  املصاريف العمومية واإلدارية في قائمة الدخل. وستقوم الشركة  

. ويوضح الجدول التالي  م2022ديسمبر    31للسنة املالية املنتهية في    ( ريال سعودي968,000بقيمة )  مما سيكون له تأثير سلبي على صافي ريح الشركة

 الحركة التي تمت في رصيد األعمال تحت التنفيذ:
 أعمال تحت التنفيذ  (: 3) رقم  الجدول 

 م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 أعمال تحت التنفي  

 1,968,000 4,566,348 يناير 1

 - 3,272,200 إضافات خالل السنة

 ( 1,000,000) - انخفاض في القيمة

 - ( 5,870,548) محول إلى أصول غير ملموسة

 968,000 1,968,000 ديسمبر  31الرصيد كما في  

 م 2021ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 بتطوير منت
ً
جات جديدة إن تحمل الشركة لتكلفة هذه األعمال سيؤثر على نتائج عملياتها وبالتالي على أرباح الشركة، وفي حال قامت الشركة مستقبال

 املستقبلية.  ولم تتمكن من بيعها ستتحمل تكلفة هذه األعمال األمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة وتوقعاتها 

 املخاطر املتعلقة بتعارض املصالح  2.1.26

  يقين املالية )"يقين كابيتال"(   تعيين  تم  حيث  املصالح  تعارض  حاالت  ضمن   يقين املالية )"يقين كابيتال"(  شركة  مع   الشركة  أبرمتها  التي  االتفاقية  تندرج

 أسهمها  ببيع(  اإلدراج  قواعد  بموجبمؤسسة سوق مالية  ك)  املالية )"يقين كابيتال"(يقين    بتعيين   الشركة  تقام  كما"(  املالي  املستشار)"  مالي  كمستشار

 
ً
املالية  قبل  من  خطة  وضع  وتم  لتقديره   وفقا تداول السعوديةل   طلب  تقديم  وتم  شهر  12  مدة   خالل  السيولة  متطلب  الستيفاء  يقين    تداول )  شركة 

 وإدارة   األصول   إدارة   بين   ”Chinese Wall“  الصيني  الجدار  مبدأ  املالية  يقين  استخدام  من   الرغم  وعلى  السيولة،  استيفاء  خطة  على  للموافقة (  السعودية

  وذلك االستثمارية املصرفية
ً
  ُيصعب فقد بينهما، املصالح لتعارض منعا

ً
  أو تمييز  إلى يؤدي ال ويشكل املناسب الوقت وفي املناسبة القرارات اتخاذ أحيانا

 املستقبلية   وآفاقها  الشركة  على   سيؤثر مما  املناسب  بالوقت  استكمالها  إمكانية  وعدم  الصفقة   تعثر   إلى  يؤدي قد  مما  األخر   على  طرف   مصلحة  تفضيل

 . املالية حالتها نتائج أو/و

قة بالدعاوى القضائية 2.1.27
 
 املخاطر املتعل

 في أي دعاوى أو مطالبات قضائية كما بتاريخ هذسإن الشركة لي
ً
إال أنه وبحكم طبيعة عملها وطبيعة معامالتها مع الغير فإن الشركة  ،ا املستندت طرفا

القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو    اإلجراءاتمعرضة للدعاوى والشكاوى، وال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو  

ضمنه من تعويضات وجزاءات والتأثير بشكل سلبي على سمعة الشركة، وقد تشمل هذه  النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تت

قبل أشخاص  الدعاوى على سبيل املثال ال الحصر : املسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من  

هذه   ملثل  سلبية  نتائج  أي  فإن  وبالتالي  مؤسسات.  وتوقعاتها أو  عملياتها  ونتائج  املالي  ومركزها  الشركة  عمليات  على  وجوهري   
ً
سلبا ستؤثر  القضايا 

 املستقبلية.  



 

12 

 التنفي ية لوائحهو  املالية السوق  بنظام االلتزام بعدم املتعلقة خاطرامل 2.1.28

 حال  وفي  املالية،  السوق   هيئة  من  الصادرة   والتعاميم  واللوائح  ولألنظمة  املالية  السوق   لنظام  ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق املوازية

  األسهم على  التداول  إيقاف مثل  وعقوبات تكاليف، ستتحمل لها، تخضع  التي واألنظمة اللوائح  من  أي في  التقيد على  الشركة مقدرة  عدم
ً
  أو إلغاء  مؤقتا

وتوقعاتها   وربحيتها  املالي  وأدائها  عملياتها  ونتائج  الشركة  أعمال  على  وجوهري   سلبي  بشكل  سيؤثر  مما  ؛التزامها  عدم  حال  في  الشركة  أسهم  إدراج

 .املستقبلية

 عالقة الاملخاطر املتعلقة باملعامالت مف األطراف ذات  2.1.29

تمويل واستثمار في شركة زميلة ومصاريف مدفوعة من قبل الشركة نيابة   تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة تتمثل في

 .عن شركة زميلة باإلضافة إلى زيادة في رأس املال تمت من خالل بعض مساهمي الشركة

%( 8.99و)%(  42.72)  هما نسبت( ريال سعودي شكلت  10,075,122)و  (45,428,432)  قيمته  بلغ حجم التعامالت املستحقة من أطراف ذات عالقة ما

 .على التوالي م2021و م2020 ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  األصول من مجموع 
 

 م: 2021م و2020ديسمبر  31طراف ذات العالقة كما في األ ويبين الجدول التالي التعامالت التي تمت مع 
 

 األطراف ذات العالقةاملعامالت مع  (:4) رقم الجدول 

 م 2020 ديسمبر 31 في  املن  ية املالية للسنة  العالقة ذات األطراف مف املعامالت

  مبالغ

  م   مستحقة

  ذات أطراف

 عالقة 

طبيعة 

 العالقة
 طبيعة التعامل

إ مالي قيمة  

 التعامالت

 الرصيد

 ديسمبر 31 في كما

 م 2020

 إ مالي م  النسبة

 العقود قيمة

 والتعامالت خالل

 )%( العام

  م  النسبة

اإليرادات   إ مالي

 )%( العام خالل

النسبة م  إ مالي 

األصول خالل  

 العام )%(

  شركة

  شور  مدفوعات

 لتقنية

 املعلومات 

  شركة

    زميلة

 6,508,454 تمويل 

3,049,332 

%3.24 %4.82 %6.12 

استثمار في شركة  

 زميلة
9,504,838 %4.73 %7.05 %8.93 

  مدفوعة مصاريف

 الشركة قبل من

  شركة عن نيابة

 زميلة

13,391,507 %6.66 %9.93 %12.59 

  املعرفة شركة

 للتجارة العربية

 في مساهمة

  شور  شركة

 للتقنية  العاملية

  شريك 
  مال رأس في زيادة

 الشركة
16,023,633 - %7.98 %11.89 15.07 % 

 42.72% 33.70% 22.59% 3,049,332 45,428,432 اإل مالي 

 م 2021 ديسمبر 31 في  املن  ية املالية للسنة  العالقة ذات األطراف مف املعامالت

  مبالغ

  م   مستحقة

 ذات  هة

 عالقة 

طبيعة 

 العالقة
 طبيعة التعامل

إ مالي قيمة  

 التعامالت

 الرصيد

 ديسمبر 31 في كما

 م 2021

 إ مالي م  النسبة

 العقود قيمة

 والتعامالت خالل

 )%( العام

  م  النسبة

اإليرادات   إ مالي

 )%( العام خالل

النسبة م  إ مالي 

األصول خالل  

 العام )%(

  شركة

  شور  مدفوعات

 لتقنية

 املعلومات 

  شركة

  زميلة

 ( 3,378,762) سداد تمويل 

785,330 

%1.15 %1.82 %3.02 

استثمار في شركة  

 زميلة
2,148,300 %0.73 %1.15 %1.92 

  مدفوعة مصاريف

 الشركة قبل من
3,263,060 %1.11 %1.75 %2.91 
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  شركة عن نيابة

 زميلة

  عبدهللا باسم

 السلوم 
  شريك 

  مال سأر  في زيادة

 الشركة
1,285,000 - %0.44 %0.69 1.15 % 

 9.00% 5.43% %3.42 785,330 10,075,122 اإل مالي 

 املصدر: الشركة 

ة( مالي عمليات)  والعقود األعمال على  م(04/05/2021ه )املوافق  22/09/1442بتاريخ    الثالثاءالجمعية العامة العادية في اجتماعها املنعقد يوم  وافقت  

 كأطراف م2020/12/31ي ف  املنتهية السنة عن سعودي ريال( 3,049,332ه )وقدر  بمبلغ املعلومات لتقنية شور  مدفوعات التي تمت بين الشركة وشركة

م(  12/06/2022ه )املوافق 13/11/1443بتاريخ  األحدالجمعية العامة العادية في اجتماعها املنعقد يوم ووافقت  .قادم لعام بها والترخيص عالقة ذات

التي تمت بين الشركة    ة(و)استثمار في شركة زميلة( و)مصاريف مدفوعة من قبل الشركة نيابة عن شركة زميل  (سداد تمويلعلى األعمال والعقود )

بمبلغ   )والتي يمثلها السيد/ باسم عبدهللا السلوم بصفته العضو املنتدب في شركة شور العاملية للتقنية(  وشركة مدفوعات شور لتقنية املعلومات

التي تمت بين الشركة واألعمال والعقود    سعودي كأطراف ذات عالقة والترخيص بها لعام قادم.  ريال  (3,263,060( و)2,148,300و)  (3,378,762وقدره )

(  1,285,000باسم عبدهللا السلوم بصفته العضو املنتدب واملتمثلة في )زيادة رأس مال الشركة( بمبلغ وقدره )  /متمثلة في السيدوكبار موظفي اإلدارة  

 . بها عالقة والترخيص وكطرف ذ م31/12/2021عن السنة املنتهية في  سعودي ريال

 

الع ذات  األطراف  مع  املعامالت  ملوافقة  إن جميع  تخضع  العامة  القة  العامة  ا  ملساهميالجمعية  الجمعية  موافقة  وفي حال عدم  هذه  لشركة،  على 

 إلى أطراف ذوي  تعامالتال
ً
،  عالقة ، فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعاقد معهم على تنفيذ األعمال املسندة حاليا

 وبشكل جوهري على أعمال سل فترة زمنية معقولة، فإن ذلك  خال  العالقة   اتركة إيجاد بديل مناسب لألطراف ذوفي حال تعذر على الش
ً
يؤثر سلبا

التعامالت مع األطراف ذات العالقة في املستقبل على أسس تجارية  ال لم تتم  املستقبلية. كما أنه في حوتوقعاتها  ووضعها املالي ونتائج عملياتها  الشركة  

 وبشكلبحتة فإن ذلك سيؤثر  
ً
 وتوقعاتها املستقبلية.  على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتهاجوهري  سلبا

 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر 2.1.30

  أو  الحماية  أنظمة فشل  أو النظام كانهيار األنظمة،  هذه   تعطل   ملخاطر  الشركة  ُيعّرض  مما  ،اأعماله  إلدارة   املعلومات  تقنية  أنظمة  على  الشركة  تعتمد

  تقنية   أنظمة   على  الحفاظ  في   الشركة  فشلت   وإذا  ، االتصال أخطاء  أو  الحرائق  أو  الطبيعية الكوارث  أو اإللكترونية الفيروسات   أو  الشركة أنظمة اختراق

  سلبي   بشكل  ذلك  سيؤثر  ،أو تلف البيانات أو فقدانها   متكرر   إخفاق أو  كبير   عطل حدوث  أو  وظائفها  في  أعطال  أي  وجود  حال في  أو  وتطويرها  املعلومات

 . والتشغيلية املالية ونتائجها املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري 

 بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين تعلقةاملخاطر امل 2.1.31

 من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في اململكة العربية السعودية، والتي اشتملت على إقرار
ً
رسوم إضافية   أقرت الحكومة عددا

 من  
ً
 عن كل موظف غير  400)  أربعمائةم، وبواقع  01/01/2018مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا

ً
( ريال سعودي شهريا

 عام ( ريال 600) ستمائةم، تزيد إلى 2018ودي عام سع
ً
 عام 800) ثمانمائةم ثم 2019سعودي شهريا

ً
  سيؤدي  الذي األمر .م2020( ريال سعودي شهريا

  بشكل   سيؤثر  الذي  األمر  عام،  بشكل  الشركة  تكاليف  في   زيادة   وبالتالي  السعوديين،  غير   موظفيها  مقابل  الشركة  ستدفعها  التي  الحكومية  الرسوم  زيادة   إلى

م 2020  ( ريال سعودي عام1,469,483السعوديين )وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم املوظفين غير    .عملياتها  ونتائج  املالي  وأدائها  أعمالها  على   وجوهري   سلبي

 .م2021عام ( ريال سعودي 1,584,648و)

   الحكومة  أقرت  فقد   ذلك  إلى  باإلضافة
ً
  أصبحت   والتي(  املرافقين  رسوم)  السعوديين   غير   املوظفين   ومرافقي  لتابعي  اإلقامة  وتجديد   إصدار  رسوم   أيضا

   نافذة 
ً
   ،م01/07/2017  من  اعتبارا

ً
   ارتفعت  أنها  علما

ً
   سعودي  ريال(  100)  ةمائ  من  تدريجيا

ً
( 400)  أربعمائة  إلى  لتصل  م،2017  عام  في  تابع  لكل  شهريا

  سعودي ريال
ً
  من  عائلته عن السعودي غير  املوظف سيتحملها التي اإلقامة وتجديد إصدار  رسوم في الزيادة  فإن وعليه م،2020 عام في تابع لكل شهريا

  حدث   ما  وإذا  أقل،  فيها  املعيشة  تكلفة  تكون   أخرى   دول   في  للعمل  توجهه  إلى  يؤدي   أن   شأنه  من  الذي  األمر  عليه،  املعيشة  تكلفة  زيادة   إلى  تؤدي   أن   املمكن

  غير  املوظفين عن التكاليف تلك  تحمل  إلى يضطرها قد  الذي  األمر السعوديين، غير  موظفيها على املحافظة في  صعوبة الشركة فستواجه  األمر هذا  مثل

  في  زيادة  إلى سيؤدي الذي األمر السعوديين، غير  بموظفيها الخاصة  األجور  رفع طريق عن مباشرة  غير  بطريقة أو مباشر، بشكل منها جزء أو السعوديين

 . عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي  تأثير  له سيكون  وبالتالي الشركة، تكاليف
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 السعوديين  غير املوظفين على باالعتماد  املتعلقة املخاطر 2.1.32

  الشركة   أعمال  نتائج  على  يؤثر   قد  مما  ،إجمالي املوظفين في الشركة  من(  %57.14)السعوديين  نسبة املوظفين غير  كما في تاريخ هذا املستند شكلت  

  والخبرات  املهارات  بنفس  عنهم  بدالء  إيجاد  أو  السعوديين  غير   من  كوادرها  على  املحافظة  من  تتمكن  لم  إذا  سلبي  بشكل  التشغيلية  ونتائجها  املالي  ووضعها

  مما   القطاع؛  سعودة   نسبة  في  زيادة   عنها  نتج  والتنمية االجتماعية  البشرية  املوارد   وزارة   ونظم  ولوائح   سياسات  في  تغير   أي  حدوث   حال  في  أو  املطلوبة

  سلبي   بشكل  يؤثر و   الشركة  على   املالية  التكلفة   زيادة   في  يتسبب ألمر الذي سا.  السعودية  غير   العمالة  من  كوادرها   على  الشركة  تحافظ   أن   معه  يصعب

 . عملياتها  ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري 

 املخاطر املتعلقة بالعقود مف الغير  2.1.33

 راجع القسم    وخدمات تقنية املعلوماتفي تقديم حلول  التي تتمثل  و   ،عمالئهامع    العقود  من  عدد  الشركة  أبرمت
ً
"  العقود الجوهرية ( "3.7الفرعي ))فضال

  رغبتها   عدم  أو  معها  املتعاقدة   الجهات  قدرة   عدم  لخطر  الشركة  تتعرض  وعليه  في هذا املستند(.( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"  3من القسم )

 الشركة  معها   تتعاقد  التي  الجهات  تخل   وقد .  تخل الشركة بأحد شروط العقود مع تلك الجهات وعليه يتم إلغاء عقدها  قد   أو  التعاقدية  بالتزاماتها  بالوفاء

   ذلك  في  بما  األسباب  من  سبب  ألي  بالتزاماتها
ً
  ، الشركة ألحد الشروط التعاقدية   استيفاءأو عدم    عملياتها  تعطل  أو  املالية  مالءتها  عدم  أو  إلفالسها  نتيجة

 وفي   الشركة،  تطلعات   مستوى   على  تكون   سوف  األطراف  تلك   بأن  التأكيد  يمكن  ال  كما  .حّدة   أكثر   الجهات  هذه   مع   التعامل   عن  تنشأ   التي  املخاطر  وتصبح 

 الشركة  وخسارة   قضايا،  أو  مستقبلية  منازعات  أي  وقوع  حال  في  أو العقود،  تلك  ببنود  االلتزام  على  معها  املتعاقدة   األطراف  أو  الشركة  قدرة   عدم  حال

   سيؤثر ذلك فإن املنازعات لتلك
ً
  سلبا

ً
 . وتوقعاتها املستقبلية اليةامل ونتائجها النقدية  وتدفقاتها املالي مركزها على وجوهريا

االنتشار العاملي املستمر بتفش   األمراض املعدية أو غير ا مما ي دد الصحة العامة بما في ذلك  طر املتعلقة  املخا 2.1.34

 (19 - )كوفيد جائحة فيروس كورونال

 
ً
املستجد والذي بدأ  (  19-كوفيد)  كورونا  فيروس   جائحة  تفش ي   تبعات  عن  الناتجة  ككل  العاملي  واالقتصاد   اململكة  اقتصاد   على  السلبية  للتأثيرات  نظرا

ذلك من القرارات الصادرة من الجهات املختصة    صاحب وما  العالم،  أنحاءع  م بداية من الصين ومن ثم في جمي2019بالتفش ي منذ أواخر شهر ديسمبر  

 والتي  ،(19-كوفيد)  املستجد  كورونا   فيروس  جائحة  انتشار  من  والحد  للتصدي  الوقائية  والتدابير   االحترازية  باململكة العربية السعودية بشأن اإلجراءات

  بالتجزئة  البيع ومعارض التسوق  مراكز وإغالق اململكة ومحافظات مدن  بعض في الكامل أو الجزئي التجول  بحظر: الحصر ال املثال سبيل على تقتض ي

 وسيارات  والحافالت الداخلي الطيران رحالت  جميع تعليقو  ذلك، وغير  بعد عن بالعمل بعضها الزام أو القطاعات لبعض العمل ساعات عدد وتقليص

  املقيمين  واملعتمرين الحجاج جميع على مؤقتة قيود وفرض اململكة خارج من النبوي  املسجد وزيارة  العمرة  ألغراض الدخول  وتعليق ،والقطارات  األجرة 

 الغذائية   املواد  بيع  محال  باستثناء  داخلها  األنشطة  وجميع  التجارية  املجمعات  إغالقو   مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة   زيارة   من  ملنعهم  اململكة  في

 .  والصيدليات

( MERS( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )COVID-19كما سيترتب على تفش ي أي مرض من األمراض املعدية منها على سبيل املثال فيروس كورونا )

وهري على اقتصاد  ( في منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى أثر سلبي وجSARS( ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة )HINIوفيروس االنفلونزا )

 اململكة وعمليات الشركة. 

إيقاف أو الحد من    نال يمك في  )  انتشارضمان أن اإلجراءات املوضحة أعاله سوف تنجح  لهذه  COVID-19فيروس كورونا  في اململكة. كما سيكون   )

لفترة يصعب التنبؤ بها، مما سيؤثر بدوره وبشكل سلبي وجوهري  اإلجراءات آثار سلبية وجوهرية على االقتصاد السعودي وعلى ثقة املستثمرين واألعمال  

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية. 

نقص في عدد املوظفين في كافة إدارات الشركة بما في  إلى  نتشار العدوى وإصابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض، فسيؤدي ذلك  كما أنه وفي حال ا

ويضعـف    العمليات التشغيلية للشركةشـأنه أن يعطـل    رديات العمل أو ساعات العمل، األمر الذي منذلك في إدارات اإلنتاج أو سيؤدي إلى تقليص عدد و 

 لتزام بمتطلباتها التعاقدية. أو االتهـا علـى إنتـاج كميـات كافيـة مـن املنتجــات بصــورة مســتمرة قدر 

  الخسائر  حجم  تقدير  أو  عملياتها  تأثر  عدم  ضمان  اال يمكنه  الشركة  فإن  املستند  هذا  تاريخ  حتى  الوباء  هذا  النتهاء  متوقع  تاريخ  دال يوج  أنه  وحيث 

  هذه  عن الناجمة
ً
 .املستقبلية عملياتها  ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على  جوهري  وبشكل الجائحة وتبعاتها في املستقبل مما سيؤثر سلبا

 القطاع  تطورات مواكبة على  الشركة قدرة عدماملخاطر املتعلقة ب 2.1.35

 منتجات  وتقديم  صناعية  معايير   على  والتطّور   التغير   ذلك  ويشمل  ،ومتتالية  سريعة  تكنولوجية  بتغيرات  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  قطاع  يتميز 

  قدرتها   على   املستقبلي  الشركة  نجاح  ويعتمد.  االفتراض ي  عمره   وتقليل  املنتج  فعالية  مدة   بتقليص  تتسبب  أن  املمكن  من  التي  للعمالء  جديدة   وخدمات

  زمني  إطار  ضمن   العمالء  متطلبات  الستيفاء  جديدة   خدمات  على  الحصول   أو  الحالية  والفنية  التقنية  محفظتها  وتحسين   التطورات  تلك  إدخال  على

   تحقق  أن  ضمان  يوجد  وال  .وفّعالة  معقولة  وتكاليف
ً
   لها  االستجابة  أو  التحديثات  تلك  تقديم  في  نجاحا

ً
 يوجد  وال  معقولة،  وتكاليف  فّعال  زمني  إلطار  وفقا



 

15 

  تنجح   ال  وقد.  التطورات  لتلك  االستجابة  من  الشركة   تمكن  حال  في  حتى  القطاع  في  يناملورد  يقدمها  التي  التقنيات  أو   الخدمات  تلك  لنجاح  ضمان  أي

 أو  تقدم  أن  الشركة  تستطيع  لم  حال  في  أو  الخدمات  لتلك  عمالئها  قبل   من   كافي  طلب  وجود  لعدم  نتيجة  مطورة   أو  جديدة   خدمات  تقديم  في  الشركة

 .فعالة بطريقة الجديدة  الخدمات تلك تحدث

   باستمرار،  املتطّورة   واالتصاالت  املعلومات  تقنية  قطاع  متطلبات  تلبية  على  الشركة  قدرة   لعدم  سيكون 
ً
 أو   املستجدة   بالتقنيات  يتعلق  فيما  وخصوصا

 .عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير  القديمة

 العمالء  ملتطلبات التكيف على  الشركة قدرة عدماملخاطر املتعلقة ب 2.1.36

  على  ومتطلباتهم العمالء  رغبات على  يطرأ تغيير  أي  يؤثر  وقد. السوق  واتجاه  العمالء  رغبات في  للتغيرات حساس واالتصاالت  املعلومات تقنية قطاع يعد

  فعالية أقل جعلها خالل من الشركة وخدمات منتجات
ً
  املعلومات  بخصوصية املتعلقة أو احتيال بحصول  خاصة مخاوف أي املثال، سبيل على.  وطلبا

  بطرحها ستقوم أو الشركة تقدمها التي والخدمات املنتجات طلب من التجارية وشركات العمالء رغبة تقلل قد  املشابهة املسائل من غيرها أو
ً
 . مستقبال

  توفير على قادرة  غير  الشركة تكون  قد وكما. مقبولة بتكلفة أو مناسب وقت خالل العمالء رغبات في لتغييرات التأقلم على قادرة  غير  الشركة تكون  وقد

  العمالء   رغبات  على  يطرأ  تغيير   أي  يؤدي  وقد.  للعمالء  أفضل   خيارات  الشركة  منافس ي  يوفر  قد  أو/و  مورديها  من  العمالء  رغبات  تلبي  جديدة   منتجات

 .عملياتها  ونتائج  املالي  ومركزها  الشركة  أعمال  على  وجوهري   سلبي  تأثير   لذلك  وسيكون   الشركة،  تقدمها  التي  والخدمات  املنتجات  على  طلبهم  في  النخفاض

 الحكومية  األطراف مف العقودعلى  باالعتماد املتعلقة املخاطر  2.1.37

وتعتمد الشركة في غالبية عقودها على التعاقد مع جهات  .  الحكومية  وشبه  الحكومية  الجهات  من  لعدد  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  حلول   الشركة  تقدم

  املوافقات   على   الحصول   عملية  في  التأخر  ذلك  في  بما   نفسها،  التعاقد  بعملية  الحكومية  العقود   في  املتعلقة   املخاطر  وتتركز   حكومية وشبه حكومية.

  كما .  الحكومية  الجهات  قبل  من  ترسيتها  يتم  التي  العقود  وشروط  وقيمة  عدد   على  تأثر  قد  التي  واقتصادية   سياسية  وعوامل  العقود  ملباشرة   الداخلية

 تبرمها   التي  الحكومية  العقود  وأحكام  شروط  مناقشة  يصعب  أنه  وكما  األخرى   التجارية  العقود  مع  مقارنة  شدة   أكثر   شروط  على  الحكومية  العقود  تحتوي 

  الشركة
ً
 .  األخرى  التجارية بالعقود مقارنة

  نتائج   على   وجوهري  سلبي  بشكل   ذلك سيؤثر سبب   ألي  الحكومي  القطاع  في  عمالئها   مع  وثابتة  جيدة   بعالقات  االحتفاظ  من  الشركة  تتمكن  لم  حال  وفي

  ونتائجها   املستقبل  في  الشركة  أداء  على  وجوهري   سلبي  تأثير   لذلك  وسيكون .  وأرباحها  مبيعاتها  نسبة  في  تقلبات  أو  انخفاض  ذلك  سيسبب  حيث  عملياتها،

  تؤثر التي املسائل وتشمل. سهمها  وسعر املالي ومركزها وتوقعاتها
ً
  سلبيا

ً
 :التالي الحكومية األطراف من الشركة إيرادات على وجوهريا

 .العقد تجديد بعدم العمالء رغبة حال في أو انتهاءها، عند العميل مع عقودها تجديد على الشركة مقدرة  عدم -1

 .للشركة املالية املصالح مع تتوافق ال بحيث  العقد أحكام تعديل -2

 .أحكامه تعديل أو العقد ذلك إنهاء عنها ينتج  والتي  معينة عقود بأحكام بااللتزام الشركة مقدرة  عدم -3

 .العميل من طلب على بناءً  العقد سحب أو إنهاء -4

 البشرية كوادر ا على املحافظة على  الشركة قدرة بعدم املتعلقة املخاطر  2.1.38

  تتمكن   أال  املمكن  فمن  املناسب  العمل  فريق   تخصيص  الشركة  تستطيع  لم  حال  وفي  لعمالئها  الخدمات  لتقديم  البشرية   الكوادر  على  الشركة  تعتمد

  أو ذوي خبرة    موظفين   تعيين  من   الشركة  تتمكن   لم  حال  فيو  .العميل  حددها   التي   املواصفات  أو  الزمني   الجدول   ضمن   مشاريعها   تقديم   من  الشركة

مما قد يتسبب في إنهاء العقد املبرم مع الشركة أو   ،املحدد  الوقت  ضمنتقديم الخدمات والحلول لعمالئها    في  تتأخر  فقد  خارجية  مصادرالتعاقد مع  

  على   وجوهري   سلبي   تأثير   ذلك  نم  ألي   وسيكون   أرباحها  ومعدالت  الشركة  تشغيل   تكاليف   في  ارتفاع   إلى  ؤديي   قد  الذياألمر    ،تحملها تكاليف إضافية

 .املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال

 راجع القسم الفرعي    مع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات   عقد مشروع "منصة املشاركة املجتمعية"كما أن لدى الشركة  
ً
)ملزيد من املعلومات فضال

 تتيح للوزارة    الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند(( "خلفية عن  3( "العقود الجوهرية" من القسم )3.7)
ً
عقدها مع    انتهاء بعد  والذي يتضمن بنودا

الوزارة، مما قد يعرض بالتنازل عن كفالته لصالح  وتلتزم    االعتراض  للشركةفي حالة موافقة املوظف وال يحق    للشركةالتعاقد مع أي موظف تابع    الشركة

 على الشركة إلى فقدان 
ً
 . املالي مركزهاوبالتالي  عملياتها ونتائج الشركة أعمال كفاءاتها من املوظفين املؤثرين على أعمالها مما سيؤثر سلبا

 الشركة لدى التشغيل خدمات  مستوى  بانخفاض املتعلقة املخاطر  2.1.39

  ودقيقة  فّعالة  خدمات  وتقديم  الحاليين  بعمالئها  االحتفاظ  على  قدرتها  على  جدد  عمالء  وكسب  الحاليين  بعمالئها  االحتفاظ  على  الشركة  قدرة   تعتمد

  ربطها   تم  حال  في   الشركة  عمليات  ستتأثر.  املستقبل  في  املعايير   هذه  على  تحافظ  أن  ستستطيع  الشركة  أن  ضمان  أي  يوجد  وال.  عال    أداء  مستوى   ذات
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 الشركة توفره  أنظمة أو ألجهزة  نتيجة ضرر  أو خسارة  أو بالبيانات إخاللها أو املحدد الوقت في املشاريع بإتمام التزامها عدم أو أنظمة، اختراق حاالت في

   الشركة،  أعمال  نطاق  على  كبير   تأثير   لذلك   وسيكون .  لعمالئها
ً
 التأثير   أو  الشركة  عمالء   وعدد  حجم  في  ملحوظ  انخفاض   ذلك  سبب   حال   في  وخصوصا

 . املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري   سلبي تأثير  ذلك  وسيكون . جدد عمالء لجذب الشركة قدرة  على

 الشركة وخدمات  منتجات بأسعار  املتعلقة املخاطر  2.1.40

  توسيع   أو  املعلومات  تقنية  لقطاع  جدد  وموردين  شركات  دخول   يؤدي  وقد.  الشركة  قبل  من  املقدمة  الخدمات  مقابل  أقل  أسعار  الشركة  عمالء  يطلب  قد

 الشركة  تقدمها  التي  والخدمات  املنتجات  أسعار  انخفاض  إلى  وبالتالي  الخدمات  مقدمي  وعدد  نسبة  زيادة   دمجها،  أو  وتطويرها  الحاليين  املنافسين  أعمال

  للعمالء،   املقدمة  خدماتها  من   الشركة  تحققها  التي   الربح  هامش  نسبة  انخفاض   أعاله   املذكورة   األسباب  إلحدى  األسعار   تقليل   عن  وسينتج .  لعمالئها

  ونتائج   املالي  ومركزها  الشركة  أعمال  على  وجوهري   سلبي  تأثير   أعاله   املذكورة   للعوامل  وسيكون .  عام  بشكل  أعمالها  من  الشركة  أرباح  نسبة  تقليل  وبالتالي

 .عملياتها

 املخاطر املتعلقة بتركز املوردي  2.1.41

والتي يتم    عملياتها على املشتريات من الخدمات االحترافية والرخص والبرامج وتوريد العتاد الصلب لدعم أنشطة الشركةتعتمد الشركة في استمرار  

والذين جميعهم أطراف مستقلين تقوم العالقة معهم على  )حيث شكلت نسبة أكبر خمسة موردين رئيسيين  ،  توريدها من قبل مجموعة من املوردين

 راجع    على التوالي  م 2021و  م2020ديسمبر    31كما في    كلفة اإليراداتت( من إجمالي  %42.87)و(  %32.03)  (تعاقديأساس  
ً
)ملزيد من املعلومات فضال

(. وبالتالي فإن حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل املوردين، أو إيقاف العالقة مع  ا املستندهذ  من"  كبار املوردين ( "3.8القسم الفرعي )

 سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة    العالقة  استمرار و عدم  أأحد املوردين أو تغير أحد الشروط أو االلتزامات  
ً
بشروط مقبولة تجاريا

 . الي وتوقعاتها املستقبليةوبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها امل

 استيفاء السيولة املخاطر املتعلقة بإن اء اتفاقية إدارة املحفظة قبل االن  اء م  تنفي  خطة 2.1.42

لغرض العمل على تنفيذ خطة   يقين املالية )"يقين كابيتال"(  شركة  املالية  السوق   ومؤسسة  الشركة  من  كل  بينخاصة    محفظة  توقيع اتفاقية إدارة   تم

  بين منازعات    حدوث   إلى  يؤدي  قد   ذلك   فإن وفي حال عدم قدرة األطراف املتعاقدة على االلتزام ببنود العقد،    ، بعد اإلدراج  استيفاء متطلبات السيولة

تمكن الشركة    عدمأو    تأخير وبالتالي    بها،  العمل  اءإلغ  أو  النزاع  حل  حين  إلىالطرفين، أو إنهاء االتفاقية، األمر الذي من شأنه تعطيل العمل باالتفاقية  

 التالية إلدراج أسهم ال  قبلالسيولة    يمن استيفاء شرط
ً
، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعليق في السوق املوازية  شركةانتهاء فترة اإلثني عشر شهرا

 وقعاتها املستقبلية.أسهم الشركة أو إلغاء إدراجها وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على ت

 خطة استيفاء السيولةاملخاطر املتعلقة بالتزامات الشركة ومؤسسة السوق املالية لتطبي   2.1.43
 
 

 

خطة  بعد اإلدراج لاللتزامات الواردة في    استيفاء السيولة  خطة  عند تنفيذ  يقين املالية )"يقين كابيتال"(   شركة  ستخضع الشركة ومؤسسة السوق املالية 

واإلعالن للجمهور عن   استيفاء السيولة  خطةأو عند الطلب عن تطورات تنفيذ    بما فيها تزويد السوق بالتقارير الشهريةاستيفاء متطلبات السيولة  

السيولة متطلبات  استيفاء  )  مدى  القسم  راجع   
ً
املالي7.8)فضال السوق  مؤسسة  والتزامات  "دور  بعد (  السيولة  متطلبات  استيفاء  لغرض  املعينة  ة 

، وفي حال عدم التقيد بهذه االلتزامات فإن ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ بعض اإلجراءات بحق الشركة و/أو مؤسسة السوق املالية  اإلدراج" في هذا املستند(

 ملستقبلية.ى سمعتهم وتوقعاتهم اوعل عليهمبشكل سلبي وجوهري التي قد يكون من شأنها التأثير 

 التنفي ية اإلدارة في  الشاغرة باملناصب املتعلقة املخاطر  2.1.44

 راجع القسم    شاغرفي الشركة    مدير إدارة املشاريعفإن منصب    ستندامل  اما في تاريخ هذك
ً
حال تأخر   (. وفيستندامل  ا( "اإلدارة التنفيذية" في هذ4.4))فضال

صب وبتكلفة مناسبة للشركة فإن ذلك من شأنه التأثير على قدرة الشركة املن   اهذالخبرة والكفاءة العالية لشغل  من ذوي    ينالشركة في إيجاد موظف

  ستقبلية.تنفيذ استراتيجيتها وإدارة أعمالها وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها امل
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 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع ال ي تعمل فيه الشركة  2.2

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  2.2.1

 ال سبيل املثال على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد على  لشركةل املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

ويعتمد ونحو  الفرد دخل  ومتوسط  املحلي الناتج  ونمو التضخم عوامل الحصر، النفط   على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ذلك. 

النفط تحدث مواتية غير  تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، املحلي الناتج من كبيرة  حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات أسعار   في 

  التأثير  شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت عام وعلى بشكلملكة  امل اقتصاد ونمو خطط على والجوهري  املباشر أثرها لهاسيكون  
ً
 على سلبا

  املالي،  ةالشرك أداء
ً
 عدة  على  اململكة  اقتصاد نمو  استمرار يعتمد كما  الحكومي. اإلنفاق بمعدالت وتأثرها  ملكةامل اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما  أخرى  عوامل  هذه  من أي في سلبي تغيير  أي فإن لذا  التحتية، البنية في والخاص الحكومي واستثمارات 

 . املستقبلية ااملالية وتوقعاته اونتائجه الشركة أعمال على وجوهري  سلبي سيؤثر بشكل وبالتالي االقتصاد على كبير  تأثير  له سيكون  العوامل

 املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس   واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط  2.2.2

لتي تؤثر بدورها  يعتمد األداء املالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في اململكة باإلضافة للظروف االقتصادية والسياسية العاملية ا

ف االقتصادية  على اململكة. وتعاني بعض دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار االقتصادي أو السياس ي، وال توجد ضمانات بأن تلك الظرو 

الشركة    والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى سوف لن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على اململكة، وبالتالي تأثير سلبي وجوهري على أعمال

 ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية. 

 املنافسة بنظام املتعلقة املخاطر  2.2.3

 الشركة   عمليات  فستخضع  للمنافسة،  العامة  الهيئة  قبل  من  مهيمن  وضع  في  كشركة  احتسابها  تم  أو  السوق   في  مهيمن  وضع  في  الشركة  أصبحت  حال  وفي

  وحرية   السوق   قواعد  وترسيخ  وتشجيع  السعودية  األسواق  في  العادلة  املنافسة  يحمي  أن  يسعى  والذي  املنافسة  نظام  في  الواردة   والضوابط  للشروط

صدر  املنافسة  نظام  أحكام  الشركة  خالفت  حال  وفي.  وشفافيتها  األسعار
ُ
  ماليين   عشرة   تتجاوز   ال  لغرامة  تخضع  فقد  املخالفة،  بتلك  يتعلق   حكم  بحقها  وأ

 )   دائم  أو  مؤقت  بشكل  الشركة  أنشطة  إيقاف  طلب  للمنافسة  العامة  للهيئة  يحق  ذلك،  إلى  وإضافة.  سعودي  ريال
ً
   أو  جزئيا

ً
 كررت  حال  في  وذلك(  كليا

 .  املخالفة  الشركة
ً
   ومكلفة  أطول   الدعاوى   إقامة  إجراءات  تكون   قد  ذلك،  على  وعالوة

ً
  إيرادات   على  وجوهري   سلبي  تأثير   لذلك   وسيكون   للشركة،  ماديا

 .املالي ومركزها الشركة

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات   2.2.4

بعض املتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة    م(02/05/2016ه )املوافق  25/07/1437بتاريخ    التنفيذ  حيز   دخل  الذي يفرض نظام الشركات

لاللتزام بمثل هذه املتطلبات والتي من املمكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق    والتدابير   االلتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات

، وبالتالي فإنه من  على جميع الشركات  إلزاميةوالتي تعتبر  وبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده  كما فرض نظام الشركات عقوقت طويل.  

من غرامات مالية أو السجن أو كالهما )على سبيل املثال    إلى مثل هذه العقوباتأو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية  املمكن أن تتعرض الشركة  

ن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب بالسجن  نص نظام الشركات على أ

 حال   في   العقوبات  تضاعف   على   الشركات  نظام   من(  214)  املادة   نصت   كما  ،سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال سعودي  5مدة ال تزيد عن  

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها   األمر الشركات،    نظام  وقواعد  بأحكام  التزامها  عدم  حال  في  (املخالفات  تكرار
ً
الذي من شأنه التأثير سلبا

 .املالي ونتائج عملياتها

   الشركات حوكمة الئحة بتطبي  املرتبطة املخاطر 2.2.5

   ،م(13/02/2017ه )املوافق  16/05/1438 وتاريخ(  8-16-2017)  رقم  القرار  بموجب  جديدة   الشركات  حوكمة  الئحة  الهيئة  مجلس  أصدر
ً
  على  بناءا

- 1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم    ،م(11/11/2015ه )املوافق  28/01/1437  وتاريخ  3/م  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الشركات  نظام

  السوق   في   املدرجة  للشركات  استرشادية  تعتبر   الشركات  حوكمة  الئحة  أن  من  الرغم  وعلى  م(.14/01/2021هـ )املوافق  01/06/1442وتاريخ    07-2021

  استيعاب  مدى على يعتمد صحيح بشكل الحوكمة تطبيق في الشركة نجاح فإن إلزامي بشكل تطبيقها حال في أنه إال املستند، هذا تاريخ في  كما املوازية

  عرضة   ستكون   فإنها  بذلك  الشركة  التزام  عدم  حال  وفي  ،واإلجراءات  القواعد  لهذه   الشركة  في  والعاملين  التنفيذية  واإلدارة   ولجانه اإلدارة   مجلس  وفهم

 . عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير  له سيكون  الذي األمر ،املالية السوق  هيئة ِقبل من الجزائية للمخالفات
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  ديدة  وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املخاطر املتعلقة 2.2.6

بالتالي تخضع  ،  التجارة   ووزارة السوق املالية    هيئةإلشراف عدد من الجهات الحكومية في اململكة، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر  الشركة  تخضع  

في اململكة.   في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات  التغييرات    من   العديد  إصدار  اململكة  في  والتنظيمية  التشريعية  البيئة  وتشهدالشركة ملخاطر 

تغييرات على األنظمة أو   أي  إدخال  ام لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حال. وتعتبر تكاليف االلتز مستمر  بشكل  وتحسينها  تطويرها  يتم  والتي  واللوائح،  األنظمة

غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك ملصروفات مالية إضافية  الشركة  اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد  

لهذه اللوائح    اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية املختصة في حال عدم التزامها

 على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املال
ً
 . ي وتوقعاتها املستقبليةواألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبا

 بضريبة القيمة املضافة تعلقةاملخاطر امل 2.2.7

 على  5%  بنسبة  مضافة  قيمة  النظام  هذا  ويفرض.  م2018  يناير  1  بتاريخ  النفاذ  حيز   دخل  والذي  املضافة  القيمة  ضريبة  نظام  بإصدار  اململكة  قامت

 من ابتداءً  دخل هذا القرار حيز التنفيذو  15% إلى 5% من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة  اململكة حكومة  قررت وقد والخدمات، املنتجات من عدد

.  عليها  طرأت  التي  والزيادة   املضافة   القيمة  ضريبة  تطبيق  عن  الناتجة  التغييرات  مع  التكيف  الشركة  على   يتعين  ذلك،  على  وبناءً   م،2020  يوليو  1تاريخ  

 اإلضرار  إلى  يؤدي  أو  عقوبات  أو  لغرامات  ُيعرضهم   سوف  التابعة،  شركتها  من  أو  الشركة  إدارة   قبل   من   الضريبة  نظامل  خاطئ  تطبيق   أو  انتهاك  أي  إن

   سيزيد  مما  بسمعتهم
ً
  الطلب   ومستوى   التابعة  وشركتها  ةللشرك  التنافس ي  الوضع  من   يقلل  أن   يمكن  ما  وهو   التشغيلية،  واملصاريف   التكاليف   من  أيضا

 . املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة على وجوهري   سلبي  تأثير  له سيكون  مما خدماتهم، على

 املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة  2.2.8

 السـعودية الشـركات  ُيلزم الذي(  م05/12/2016املوافق  )  ه05/03/1438 بتاريخ  ه6768/16/1438  رقم  التعميم  والدخل للزكاة   العامة الهيئة أصـدرت

 على وغيرهم  والخليجيين الســـــعوديين  املواطنين  بين الفعلية  وامللكية  املســـــاهمين جنســـــية  أســـــاس على والزكاة  الدخل  بحســـــاب املالية  الســـــوق  في املدرجة

 أو الزكاة  لدفع عام بوجه خاضــــعة املالية الســــوق  في املدرجة  الشــــركات كانت التعميم، هذا إصــــدار  وقبل. العام نهاية في" تيتداوال نظام" في الوارد  النحو

   مؤســســيها ملكية  أســاس على  الضــريبة
ً
 تطبيق  املقرر  من وكان.  الزكاة   وعاء تحديد في املدرجة األســهم أثر  باالعتبار األخذ يتم ولم  األســاســ ي،  لنظامها  وفقا

 رقم  خطــــابهــــا  والــــدخــــل  للزـكـــاة   العــــامــــة  الهيئــــة  أصــــــــــــــــدرت  ولكن  .لــــذلــــك  الالحقــــة  والســـــــــــــنوات  م2016  ديســـــــــــــمبر   31  في  املنتهيــــة  الســـــــــــــنــــة  في  التعميم  هــــذا

  م 2017  ديسـمبر  31 في املنتهية املالية للسـنة التعميم تنفيذ تأجيل يقتضـ ي الذي(  م17/01/2017املوافق  )  ه19/04/1438 بتاريخ  ه12097/16/1438

 التعميم هذا تنفيذ  فإن التعميم، هذا  تنفيذ وإجراءات بآليات  يتعلق فيما توجيهاتهاوالدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  صـــــــــــــدرتُ   أن وإلى. تليها التي  والســـــــــــــنوات

 الخليجيين  غير   املقيمين  جميع على الـدخـل ضـــــــــــــريبـة  تفرض التي  القواعـد  وكـذلـك النظر، قيـد يزال  ال بهـا الوفـاء  يجـب  التي النهـائيـة املتطلبـات ذلـك في  بمـا

 عن النظر  بغض  مقيمين الغير   باملســــــاهمين  الخاصــــــة األرباح  توزيعات على  االســــــتقطاع ضــــــريبة  تطبق  والتي املدرجة الســــــعودية الشــــــركات في  املســــــاهمين

 من  مملوكة  مقفلة مســاهمة  شــركة أنها حيث به االلتزام  لضــمان الكافية  الخطوات  واتخاذ التعميم لهذا املالي األثر بتقييم  الشــركة تقم ولم. جنســياتهم

  تطبيقه حال التعميم لهذا املالي األثر كان حال  وفي  ،ســــــــعوديين مســــــــاهمين
ً
 الالزمة الخطوات التخاذ إضــــــــافية تكاليف الشــــــــركة تكبدت حال في أو كبيرا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج أعمالها على ذلك فسيؤثر به االلتزام لضمان
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 في السوق املوازية املخاطر املتعلقة في األسهم  2.3
 
 مباشرا

 
 الي  سيتم إدرا ها إدرا ا

 السهم  سعر في املحتملة بالت ب بات املتعلقة املخاطر 2.3.1

   الشركة  ألسهم  السوقي  السعر  يكون   ال  قد
ً
  ، ألسهما  سوق   ظروف:  الحصر  دون   منها  العوامل  من  العديد  بسبب  كبير   بشكل  يتأثر  وقد   بعد اإلدراج،مستقرا

 واملحللين   الخبراء  تقديرات  أو  رؤية  في  التغير   للسوق،  جدد  منافسين  دخول   املستقبلية،  الشركة  خطط  تنفيذ  على  القدرة   عدم  الشركة،  أداء  ضعف

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج بعمليات يتعلق منافسيها من أي أو  للشركة النإع وأي املالية، ألوراقا لسوق 

 بالبيانات املستقبليةاملخاطر املتعلقة  2.3.2

   توقعها  يمكن  ال  للشركة  األداء  وبيانات  املستقبلية  النتائج  إن
ً
  هي   التطور   على  الشركة  وقدرة   إنجازات   أن   إذ  البيانات التاريخية.  عن  تختلف  وقد   فعليا

  عليها   التعرف  املساهم  على  يجب  التي  املخاطر  إحدى  تعتبر   والنتائج  البيانات  دقة  عدم  إن.  تحديدها  أو  توقعها  يمكن  ال  والتي الفعلية  النتائج  تحدد  من

 .االستثماري  قراره  على تؤثر ال حتى

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم  ديدة 2.3.3

  التأثير إلى ذلك يؤدي أن املحتمل فمن املستقبل، في جديدة  أسهم إصدار الشركة قررت حال في 
ً
 ملكّية نسبة تدني أو السوق  في السهم سعر على سلبا

 .الحين ذلك في الجديدة  األسهم في استثمارهم عدم حال في الشركة في املساهمين 

 األسهم توزيف أرباح لحاملي ب املتعلقة خاطر امل 2.3.4

  واحتياطاتها  الرأسمالية واالحتياجات الجيد املالي مركزها على واملحافظة الشركة ربحية بينها من العوامل من عدد  على املستقبل في السهم أرباح تعتمد

  املستقبل   في  السهم  ربحية  انخفاض   إلى  الشركة  مال  رأس   زيادة   تؤدي  قد.  العامة  االقتصادية  واألوضاع   للشركة  املتوفرة   االئتمانية  والقوة   للتوزيع  القابلة

   األسهم  من  أكبر   عدد  على  توزع  سوف  الشركة  أرباح  أن  خلفية  على
ً
،   توزع  سوف  األسهم  على  أرباح  أية  بأن  الشركة  تضمن  ال.  مالها  رأس   لزيادة   نتيجة

ً
  فعليا

 ) .للشركة األساس ي النظام عليها ينص معينة وشروط لقيود األرباح توزيع يخضع . معينة سنة أي  في سيوزع الذي املبلغ تضمن ال كما
ً

  القسم  راجع  فضال

 (.املستند هذا  في" األرباح توزيع سياسة( "5)

 اإلدراج بالسيطرة الفعلية م  قبل املسا مين الحاليين بعد  املتعلقةاملخاطر  2.3.5

 أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة  قد  ،اإلدراجبعد االنتهاء من عملية 
ً
يتمكن املساهمون الحاليون معا

واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس املال أو تخفيضه، وإصدار عمليات االندماج    -بما في ذلك دون حصر    -املساهمين  

مصالح أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح املساهمين الحاليين مع  

األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد يمارس املساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة تؤثر فإن ذلك قد يضع مساهمي  ،  مساهمي األقلية

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. 
ً
 سلبا

 لب على أسهمهاأو بعدم و ود طلب أو ضعف الط بعدم و ود سوق سابقة ألسهم الشركة املتعلقةاملخاطر  2.3.6

 ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق  
ً
بعد  ومستمرة لتداول أسهم الشركة    فعالةال يوجد حاليا

وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم    ،السهم  سعر  علىذلك    سيؤثر  مما  محدود  طلب  أو  عرض  وجود  املباشر  اإلدراج  على  يترتب  وقد  ،إدراج الشركة

 سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.فقد تتأثر الشركة 

 بعد عملية اإلدراج  ببيف عدد كبير م  األسهم في السوق  املتعلقةاملخاطر  2.3.7

 األسهم   سعر  على  سلبية  بصورة   هذه،  البيع  عملية  حدوث  احتمالية  أو  اإلدراج،  عملية  اكتمال  بعد  املالية  السوق   في   األسهم  من  كبير   عدد   بيع  يؤثر  قد

  التصرف   لهم  ويحق  الشركة  أسهم  من  أكثر   أو  5%  يملكون   الذين  الكبار  املساهمين  السيما)  منهم  أي  أو  الحاليين  املساهمين  بيع  يؤدي  وقد.  السوق   في

  التأثير  إلى األسهم من كبير  لعدد( الحظر فترة   انتهاء بعد بأسهمهم
ً
 . السوق  في سعرها انخفاض وبالتالي الشركة، أسهم على سلبا
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الحالية أو أي متطلبات  االنتقال للسوق الرئيسيةتمك  الشركة م  استيفاء متطلبات عدم ب املتعلقة خاطرامل 2.3.8

 تنظيمية مستقبلية 

عليها اســتيفاء جميع املتطلبات النظامية الصــادرة عن هيئة الســوق املالية املســتقبل باالنتقال إلى الســوق الرئيســية، وعليه، يجب  ترغب الشــركة في  قد

وبالتالي  اإلدراج، واملتعلقة بانتقال الشــــــركات املدرجة في الســــــوق املوازية إلى الســــــوق الرئيســــــية،  قواعد  على وعن الســــــوق املالية الســــــعودية )تداول( بناءً 

ة أو فإنه في حال عدم تمكن الشـــــركة من اســـــتيفاء تلك املتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضـــــافية مســـــتقبلية قد تفرضـــــها الجهات الرقابية على الشـــــرك

ــية. وبما أن الســـوق املوازية حتى تاريخ   الســـوق، ــ  التســـجيل  مســـتندفإن الشـــركة لن تتمكن من االنتقال إلى الســـوق الرئيسـ ر فيها التداول هي ســـوق يقتصـ

 على سيولة
ً
سهم الشركة  على املستثمرين املؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلبا

 وقيمتها السوقية.

ية لصفقات  عدم و ود عالقة قوية أو عدم و ود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخاملتعلقة بخاطر امل 2.3.9

البيف والشراء الي  تمت على أسهم الشركة في الساب  وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق  

 املوازية

  أسهم   على  تمت  التي  والشراء  البيع  لصفقات  التاريخية  األسعار  بين  اإلطالق  على  عالقة  توجد  ال  أنه  كما  ،الشركة  أسهم  لتداول   مالي  سوق   وجود  يسبق  لم

  ومستمرة   فعالة  سوق   وجود  بشأن  تأكيدات  أي  يوجد   وال   ،املوازية  السوق   في  الشركة  ألسهم  تداول   يوم  أول   في  االفتتاح  سعر  وبين  السابق  في  الشركة

  لم  وإذا   ،السهم سعر   على ذلك  سيؤثر  مما محدود طلب  أو  عرض وجود املباشر  اإلدراج على يترتب  وقد الشركة، أسهم إدراج بعد الشركة أسهم لتداول 

 . وكبير  سلبي بشكل الشركة  أسهم تداول  وسعر سيولة تتأثر فقد الشركة أسهم لتداول  نشط سوق  هناك يكن

 املتعلقة بخاطر امل 2.3.10
 
 أوليا

 
حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مف أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا

 لعدم و ود سعر محدد للطرح

  محدد   سعر  وجود  عدم  حيث  من  األولي  العام  الطرح  خالل  من  اإلدراج  مع  مقارنة  كبير   بشكل  املوازية  السوق   في  الشركة  ألسهم  املباشر  اإلدراج  يختلف

   املعلومات  من  للمزيد)  املستند  هذا  في  موضحة  االسترشادي  السعر  تحديد  آلية  وتكون   اإلدراج  عند  محدد  سعر  يوجد  ال  أنه  حيث  للطرح،
ً
  راجع   فضال

)ال اال   (8.2قسم  السهم  هذا"سعر  في  لكل سهم"  اإلدراج والقيمة االسمية    العرض   على   بناءً   االفتتاحي  السعر  تحديد  ويتم(،  املستند  سترشادي عند 

   محدد  السعر  يكون   وال  السهم  على  والطلب
ً
التذبذب  األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في سعر سهم الشركة ال سيما أن نسبة    .مسبقا

(، وعليه؛ فإنه ليس هناك ما يضمن أن املساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر    30%اليومية املسموح بها في السوق املوازية هي )
ً
 وهبوطا

ً
ارتفاعا

 . يساوي سعر الشراء أو يزيد عنه في املستقبل

 الطرح األولياختالف اإلدراج املباشر مقارنة مف اإلدراج م  خالل املتعلقة بخاطر امل 2.3.11

  لعدد   طرح  وجود  عدم  حيث  من   األولي،  العام  الطرح  خالل   من   اإلدراج  مع  مقارنة  كبير   بشكل  املوازية  السوق   في  الشركة  ألسهم  املباشر  اإلدراج  يختلف

  آلية   وجود  وعدم  السهم،  سعر  لتحديد  األوامر  سجل  بناء  عملية  وجود  وعدم  للتغطية،  متعهد  وجود  وعدم  اإلدراج  قبل  للبيع  الشركة  أسهم  من  معين

  لهم   يحق   والذين  الشركة  أسهم   من  أكثر   أو  5%  يملكون   الذين  الكبار  املساهمين  باستثناء )  الشركة  في  الحاليين  املساهمين  أن  حيث   سعري،  استقرار

  أي   يوجد  وال  املوازية،  السوق   في  إدراجها  بعد  الشركة  أسهم   وشراء  بيع   من   سيتمكنوا  املؤهلين  واملستثمرين   (الحظر   فترة   انتهاء   بعد   بأسهمهم  التصرف 

 يوجد  وال اإلدراج، عند محدد سعر عند األسهم ببيع ضمان دال يوج كما املوازية، السوق  في إدراجها بعد الشركة أسهم على  طلب وجود  بشأن تأكيدات

 سيولة   تتأثر وقد  بالبيع، رغبته حال  في أسهمه من جزء  أو كل  بيع  من  مساهم  أي  يتمكن ال قدف  وعليه، السوق،  في  اإلدراج عند السعر باستقرار ضمان

 . اإلدراج بعد وكبير  سلبي  بشكل الشركة أسهم تداول  وسعر

 املوازية  السوق  في االستمرار  في الشركة رغبةاملتعلقة ب خاطر امل 2.3.12

 إلى   باالنتقال  الخاصة   للشروط  مستوفية  الشركة  تكون   قد  الصلة  ذات   القواعد  بموجب  النظامية  الفترة   مض ي  وبعد  املوازية،  السوق   في  اإلدراج  بعد

 مستند  تاريخ  حتى  املوازية  السوق   أن  وبما.  الرئيسية  للسوق   االنتقال  وعدم   املوازية  السوق   في  مدرجة  كشركة  االستمرار  في  ترغب  ولكنها  الرئيسية،  السوق 

 وبالتالي  الرئيسية  السوق   في  منه  أقل  سيكون   والسيولة  اليومي  التداول   حجم  فإن  فقط،  املؤهلين  املستثمرين  على  التداول   فيها  يقتصر  سوق   هي  التسجيل

  التأثير 
ً
 . السوقية وقيمته الشركة سهم سيولة على سلبا
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 ِقبل م بداء الرأي إتعلي  السهم لعدم نشر النتائج املالية أو و ود رأي معارض/امتناع ع  ب املتعلقة املخاطر  2.3.13

 حاسب القانونيامل

صدر  تمكن  عدم  حال  في 
ُ
في حال وجود رأي معارض/امتناع عن    املالية  معلوماته  نشر  من  امل الرأي  إأو  القانونيامل  ِقبل   من بداء    تطبيق   يتم  ،حاسب 

   املدرجة  املالية  األوراق  تعليق   إجراءات
ً
  هـ 1439/04/09  وتاريخ   3-123-2017  رقم   املالية  السوق   هيئة  مجلس  بقرار  عليها  املوافق  اإلدراج  لقواعد  وفقا

  والتي م( وأي تعديالت تطرأ عليها،  2022/04/13ه )املوافق  1443/09/12( بتاريخ  1-52-2022واملعدلة بموجب قراره رقم )  (م2017/12/27  املوافق)

ول تلي ص على أن تقوم السوق بتعليق تداول األوراق املالية ملدة جلسة تداول واحدة. وفي حال عدم نشر املعلومات املالية خالل عشرين جلسة تداتن

ها املالية. وفي حال جلسة التداول املعلقة األولى، تقوم السوق املالية باإلعالن عن إعادة تعليق األوراق املالية للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائج

راج  استمر تعليق تداول أسهم الشركة مدة ستة أشهر من دون أن تأخذ الشركة اإلجراءات املناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إد 

ملالية للشركة. ولكن في حال تأخر  األوراق املالية للشركة. وتقوم السوق املالية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج ا 

فإن ذلك سيتسبب في استمرار تعليق أسهم الشركة وبالتالي   نظامية،الشركة في إعالنها عن نتائجها املالية، أو في حال لم تتمكن من نشرها خالل املهلة ال

 التالي
ً
 في السوق املوازية. شركةة إلدراج أسهم الالتأثير على إمكانية تنفيذ الخطة وبيع الكميات املستهدفة خالل اإلثني عشر شهرا
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 خلفية ع  الشركة وطبيعة أعمالها   3

  نب ة ع  الشركة 3.1

للتقنيةشركة   العاملية  صدر"  )"الشركة"  شور 
ُ
"امل   بتاريخ   الصادر  رقم(  5292/ق)  رقم  الوزاري   القرار  بموجب  مقفلةسعودية    مساهمة  (، شركةأو 

  رقم   التجاري   والسجل  ،(م16/09/2020  املوافق)  ه28/01/1442  وتاريخ(  5293/ق)   رقم  الوزاري   والقرار  (25/8/2020  املوافق)  ه06/01/1442

)املوافق  16/09/1427  وتاريخ(  1010224037) تاريخ    الرياض  بمدينة  الصادر  م(09/10/2006هـ  في  تنتهي صالحيته  )املوافق  17/01/1446والذي  ه 

( ريال سعودي مقسم  51,297,500الحالي واحد وخمسين مليون ومائتان وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة )يبلغ رأس مال الشركة  و .  م(23/07/2024

( 10)  عشرة   منها  سهم  كل  قيمة  ( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، 5,129,750إلى خمسة ماليين ومائة وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين )

   سعودية. رياالت

الرمز البريدي    301334  ص.ب.  . حي املروج  -   عام مع طريق اإلمام محمد بن سعودالعليا التقاطع طريق    –  في الرياض  الرئيس للشركةاملقر    عنوان  ويتمثل

 . اململكة العربية السعودية 11372

 تاريخ الشركة وأ م التطورات في  يكل رأس مالها  3.2

ذات   ▪ كشركة  )"الشركة"(  للتقنية  العاملية  شور  شركة  بتاريخ  تأسست  التأسيس  عقد  بموجب  محدودة  )املوافق  01/03/1427مسؤولية  ه 

30/03/2006( رقم  التجاري  بالسجل  قيدها  وتم  وتاريخ  1010224037م(  )املوافق  09/1427/ 16(  الرياض،  09/10/2006هـ  بمدينة  الصادر  م( 

) 500,000وبرأس مال قدره خمسمائة ألف ) إلى خمسمائة  القيمة، قيمة كل حصة منها ألف  ( حصة ن500( ريال سعودي مقسم  قدية متساوية 

عبداإلله عبدالرحمن  /السيد   ( حصة والشريك495مؤسسة شور املستقبل للتقنية بعدد )  /السادة   ( ريال سعودي، مقسمة على الشريك1,000)

 ( حصص.  5الفنتوخ بعدد )

بالتنازل عن  عبداإلله عبدالرحم  /الشريك  م( قرر 24/06/2009ملوافق  ه )ا01/07/1430وبتاريخ   ▪ الفنتوخ  ( حصص 5)  البالغة  جميع حصصهن 

 املقبل. حمد السيد/ خالد عبدالرحمن  لصالح الشريك الجديد

(  495جميع حصصه البالغة )عن مؤسسة شور املستقبل للتقنية بالتنازل السادة/ م( قرر الشريك 2014/ 02/ 19ه )املوافق 19/04/1435وبتاريخ  ▪

محمد عبدالرحمن عبدهللا    /الجديد السيدولصالح الشريك    ،( حصة195خالد عبدالرحمن حمد املقبل بعدد )السيد/  الشريك    حصة لصالح كل من 

  ، ( ريال سعودي 2,000,000( ريال سعودي إلى مليوني )500,000قرر الشركاء زيادة رأس املال من خمسمائة ألف )ما  ك  ، ( حصة300الشعالن بعدد )

( ألفي  إلى  نقد2,000مقسم  حصة  م(  حصة  كل  قيمة  )ية,  ألف  سعودي 1,000نها  ريال  وخمسمائة    ،(  مليون  البالغة  بالزياد  الوفاء  لف  أوتم 

 للشركة.  ة ( ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح املبقا1,500,000)

(  800حصصه البالغة )  جميع خالد عبدالرحمن حمد املقبل بالتنازل عن  السيد/  م( قرر الشريك  27/01/2016ه )املوافق  17/04/1437وبتاريخ   ▪

 حصة لصالح الشريك الجديد السادة/ شركة املعرفة العربية للتجارة.  

( حصة من 1,100م( قرر الشريك السيد/ محمد عبدالرحمن عبدهللا الشعالن بالتنازل عن عدد )2018/ 05/09ه )املوافق  25/12/1439وبتاريخ   ▪

( حصة  297عدد )عن    التنازل ، ورغب الشريك السادة/ شركة املعرفة العربية للتجارة بحصصه إلى الشريك السادة/ شركة املعرفة العربية للتجارة 

 لصالح الشريك الجديد السادة/ شركة الرياض الواعد لالستثمار. 

 10رغب الشركاء في تعديل القيمة االسمية لكل حصة لتصبح بـ عشرة )م(  2020/ 25/08ه )املوافق  06/01/1442وبتاريخ   ▪
ً
 من ( ريال سعودي بدال

 من ألفان )200,000( ريال سعودي، بحيث يصبح عدد الحصص اإلجمالي مائتان ألف )1,000ألف )
ً
تنازل الشريك  ( حصة، وثم 2,000( حصة بدال

  ، العربية للتجارة شركة املعرفة    /السادة ( حصة إلى الشريك  3,980ن )ي الف وتسعمائة وثمانآ  ة شركة الرياض الواعد لالستثمار عن عدد ثالث  /السادة 

( ريال سعودي إلى  2,000,000كما قرر الشركاء بتحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة، وزيادة رأس مال الشركة من مليوني )

( 10ها عشرة )قيمة كل سهم من  ،( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل5,000,000مقسم إلى خمسة ماليين )  ،( ريال سعودي50,000,000خمسين )

)  ،رياالت سعودية مليون  وأربعين  ثمانية  البالغة  بالزياد  الوفاء  وستة  48,000,000وتم  وتسعمائة  مليون  ثالثين  رسملة  ريال سعودي عن طريق   )

حتياطي  اال   ( ريال سعودي من1,000,000ورسملة مليون )  ،ة ( ريال سعودي من األرباح املبقا30,976,367وسبعين ألف وثالثمائة وسبعة وستين ) 

( ريال سعودي من حساب جاري الشريك إلى  16,023,633النظامي وتحويل مبلغ ستة عشر مليون وثالثة وعشرين ألف وستمائة وثالثة وثالثين )

 حساب رأس املال.  

  محدودة   مسؤولية  ذات  من   الشركة  بتحول   الترخيص  على   باملوافقة(  5292/ق)  رقم   الوزاري   القرار(  م25/08/2020  املوافق)  ه06/01/1442  وبتاريخ ▪

 . مقفلة مساهمة إلى
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م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الجمعية التحولية( على تحول الشركة من ذات مسؤولية  10/09/2020ه )املوافق  22/01/1442وبتاريخ   ▪

الوزاري رقم )ق/ القرار  إلى مساهمة مقفلة، وصدر  )املوافق  28/01/1442وتاريخ  (  5293محدودة  باملوافقة على إعالن تحول    م(16/09/2020ه 

الرياض، وتسجيلها بموجب شهادة   إلى مساهمة مقفلة، وتم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة بمدينة  الشركة من ذات مسؤولية محدودة 

 .م(09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427وتاريخ ( 1010224037السجل التجاري رقم )

 ريال (  50,000,000)  مليون   خمسين  من  املال  رأس  زيادة   على  العادية  غير   العامة  الجمعية  وافقت(  م2020/ 23/11  افقاملو )  ه08/04/1442  وبتاريخ ▪

( 5,001,250) وخمسين   ومائتان وألف ماليين   خمس إلى مقسم سعودي  ريال( 50,012,500) وخمسمائة ألف عشر  وإثني  مليون  خمسين إلى سعودي

(  12,500)  وخمسمائة  ألف  عشر  إثني   البالغة  بالزيادة   الوفاء  وتم  سعودية،  رياالت(  10)  عشرة   منها  سهم   كل  قيمة  بالكامل،   القيمة  مدفوعة  عادي  سهم

وقد تنازل املساهمون املؤسسون عن حقوق األولوية في أسهم    جديد،  سهم(  1,250)  وخمسون   ومائتان  ألف  عدد  إصدار  طريق  عن  سعودي   ريال

تم سدادها  و ( سهم جديد لصالح املساهمون الجدد  1,250)ومائتان وخمسون  املصدرة البالغ عددها ألف    هم الزيادة وتم تخصيص إجمالي عدد األس

 من املساهم 
ً
   ن لصالح املساهمين الجدد.ي ن املؤسسينقدا

)امل22/09/1442وبتاريخ   ▪ املال من خمسين مليون وإثني عشر ألف  04/05/2021وافق  ه  العادية على زيادة رأس  العامة غير  م( وافقت الجمعية 

( ريال سعودي مقسم إلى 51,297,500( ريال سعودي إلى واحد وخمسين مليون ومائتان وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة )50,012,500وخمسمائة )

( 10( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )5,129,750ف وسبعمائة وخمسين )خمسة ماليين ومائة وتسعة وعشرين أل 

 عن طريق إصدار عدد  1,285,000رياالت سعودية، وتم الوفاء بالزيادة البالغة مليون ومائتان وخمسة وثمانين ألف )
ً
مائة وثمانية  ( ريال سعودي نقدا

الحاليين عن حق األولوية في    املساهمينم جديد اكتتب بها املساهم/ باسم عبدهللا السلوم، حيث تنازل  ( سه128,500)  وعشرون ألف وخمسمائة

 أسهم الزيادة.
 

( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين  51,297,500يبلغ رأس مال الشركة الحالي واحد وخمسين مليون ومائتان وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة ) 

 . ( رياالت سعودية10هم منها عشرة )( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل س5,129,750وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين )ومائة وتسعة 

 الطبيعة العامة ألعمال الشركة   3.3

)املوافق  16/09/1427وتاريخ  (  1010224037)  رقم  التجاري   السجل   بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس   . لرياضا  بمدينة  الصادر  م( 09/10/2006ه 

البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها والبيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل )بيع الطابعات    فيوتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري  

 . اإلدارية العليا اتاالستشار وأحبارها(، تحليل النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمات 

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

 النارية. والدراجات املحركات ذات املركبات وإصالح والتجزئة الجملة تجارة  •

 واالتصاالت. املعلومات •

 املحاجر. واستغالل التعدين •

 التحويلية. الصناعات •

 الهواء. وتكييف  والبخار والغاز الكهرباء إمدادات •

 ومعالجتها. النفايات وإدارة  الصحي الصرف وأنشطة املياه  إمدادات •

 التشييد.  •

 والتخزين.  النقل •

 العقارية.  األنشطة •

 الدعم.  وخدمات اإلدارية الخدمات •

التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها    حول   املعلومات  من  وملزيد)  وتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة.

  بموجبها
ً
 (. املستند هذا في"  أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3)  القسم من" التراخيص والشهادات الحكومية( "3.17) القسم راجع  فضال

مزاولة وتقديم االستشارات التقنية واإلدارية واملوارد البشرية وإدارة املشاريع وخدمات الحاسب اآللي ونظم تطبيقية   في  الحالي  الشركة  نشاط  يتمثل

مين وحماية الشبكات أنترنت وتحليل وتطوير وتركيب النظم وتقديم الحلول املتكاملة لنظم وتقنية املعلومات وتوقواعد ومعلومات وتطوير املواقع واال 

 . سب اآللي ولوازمها وصيانتها وقطع غيارهاوتجارة الحا

 وفيما يلي شرح لنموذج عمل الشركة. .ذا املستندمهمة حتى تاريخ ه ة أي منتجات أو نشاطات جديدوشركتها التابعة ال يوجد للشركة 
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 نموذج عمل الشركة 3.4

 مقدمة 3.4.1

مجال تقنية تعد شركة شور العاملية للتقنية من الشركات السعودية الرائدة في مجال في مجال تقنية املعلومات، وتقدم العديد من الحلول التقنية في  

املتكاملة بشكل   البوابات والحكومات اإللكترونية، وخدمات الحلول  التحتية املعلوماتية  عام،وامن املعلومات وخدمات  البنى   وأنظمة 
ً
، وتقدم أيضا

 من دراسات وتصميم حلول فريدة خاصة بكل قطاع.  في مجال تقنية املعلومات االستشارات

 قطاعات عمل الشركة  3.4.2

قطاعات رئيسية و هي قطاع الخدمات اإلحترافية وقطاع البنية التحتية وقطاع الخدمات   أربع تنقسم قطاعات عمل شركة شور العاملية للتقنية إلى  

 ، وتفصيل كل قطاع كاآلتي:نتجاتوقطاع امل املدارة 

افية  قطاع 3.4.2.1  الخدمات اإلحتر

 ، وذلك من خالل تقديم كل من: حسب الحاجة تقدم الشركة العديد من حلول التطوير التي تخدم عمالئها

 حلول ذكاء األعمال ودعم القرار. •

 إدارة إجراءات العمل.  •

 حلول تطبيقات األجهزة الذكية. •

 املخصصة.حلول التطبيقات  •

 . اإللكترونيةحلول الخدمات  •

 خدمات تكامل التطبيقات.  •

 . اإللكترونيةتطوير البوابات  •

 

 البنية التحتية  قطاع 3.4.2.2

ندرج  تقوم الشركة بتقديم الخدمات واالستشارات وتصميم وتنفيذ املشاريع التي تتمحور حول حلول البنية التحتية وحلول أمن املعلومات والتي ي

 الخدمات وهي: تحتها العديد من 

 تقييم املخاطر واختبارات االختراق. •

 االستشارات وتقديم الدراسات في مجال أمن املعلومات.  •

 حلول التحقق من الهوية. •

 .االحتياطيةحلول تجنب الكوارث والنسخ  •

 حلول أعمال البيانات. •

 أنظمة البنية التحتية.  •

 مراكز البيانات.  •
 

 الخدمات املدارة قطاع 3.4.2.3

 الدعم للعمالء لصيانة وتشغيل األنظمة أو البنية التحتية. القطاع تقوم الشركة بتقديموفي هذا 

 قطاع املنتجات   3.4.2.4

بيعها على  تسويقها و حيث تقوم الشركة بتطوير تطبيقات وبرامج لغرض  (SaaS)وفي هذا القطاع تقوم الشركة بتقديم منتجات رقمية سحابية بنظام 

 : وفيما يلي توضيح لهذه املنتجات املنتج للشركة،عمالئها مع بقاء ملكية 

 . فندقة )نظام الشقق والفنادق( •

 مجالس اإلدارة اإللكتروني(.مجلس تك )نظام  •

  



 

25 

 توزيف إيرادات الشركة 3.5

 اإليرادات حسب قطاعات األعمال   3.5.1

 : م2021وم 2020ديسمبر  31كما في  القطاعاتحسب يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة 
 حسب القطاعات لشركةال إيرادات تفاصي(: 5) رقم الجدول 

 القطاع

 م 2021ديسمبر  31 م 2020 ديسمبر  31

 اإليرادات 

 )ريال السعودي(

م   النسبة 

 )%( اإليرادات 

 اإليرادات 

 )ريال السعودي(

م   النسبة 

 )%( اإليرادات 

 41.72%  77,362,559 40.61% 54,741,337 البنية التحتية 

 39.52%  73,289,668  32.82% 44,236,164 الخدمات املدارة

افية    17.82%  33,040,403  25.77% 34,740,639 الخدمات اإلحتر

 0.94% 1,740,668 0.80% 1,082,400 املنتجات  

 % 100.00 185,433,299 100.00% 134,800,540 اإل مالي 

 شركةال: املصدر

 اإليرادات حسب نوعية العمالء  3.5.2

 م:  2021م و2020ديسمبر  31كما في  نوعية العمالءيوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة حسب 
 حسب القطاعات ل إيرادات الشركةتفاصي(: 6) رقم الجدول 

 القطاع

 م 2021ديسمبر  31 م 2020 ديسمبر  31

 اإليرادات 

 )ريال السعودي(

م   النسبة 

 )%( اإليرادات 

 اإليرادات 

 )ريال السعودي(

م    النسبة

 )%(  اإليرادات

 83.86% 155,498,893 85.54% 115,314,123.00 عمالء القطاع الحكومي 

 10.77% 19,965,509.00 12.62% 17,003,277.00 عمالء القطاع شبه الحكومي 

 5.37% 9,968,897.00 1.84% 2,483,140.00 عمالء القطاع الخاص 

 % 100.00 185,433,299 100.00% 134,800,540 اإل مالي 

 شركةال: املصدر

 العمالء الكبار 3.6

 : م2021م و2020ديسمبر  31كما في  أكبر خمسة عمالء للشركةبالجدول التالي قائمة يوضح 
   أكبر خمسة عمالء للشركة(: 7الجدول رقم )

 م 2021ر ديسمب 31 م 2020ر ديسمب 31

 العميل 

طرف 

مستقل 

غير   /

 مستقل

تعاقدية /  

غير 

 تعاقدية

 اإليرادات 

 ريال)

 ( سعودي 

نسبة م   

 اإليرادات 
 العميل 

طرف 

مستقل 

غير   /

 مستقل

تعاقدية 

غير   /

 تعاقدية

 اإليرادات 

 ( سعودي  ريال)

نسبة م   

 اإليرادات 

 – الدفاع وزارة

  الطبية الخدمات

  املسلحة للقوات

 6.31% 11,694,500 تعاقدية   مستقل  وزارة السياحة  %21.69 29,242,198 تعاقدية   مستقل 

وزارة الشؤون  

 البلدية والقروية 
 4.42% 8,197,127.00 تعاقدية   مستقل  وزارة املالية   5.61% 7,567,729 تعاقدية   مستقل 

 4.63% 6,236,024 تعاقدية   مستقل  وزارة العدل 

  الهيئة

 السعودية

 و للبيانات

 3.50% 6,499,260.00 تعاقدية   مستقل 
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  الذكاء

 االصطناعي 

 4.21% 7,797,684.00 تعاقدية   مستقل  وزارة االستثمار   4.53% 6,101,428 تعاقدية   مستقل  وزارة املالية 

 5.17% 6,966,757 تعاقدية   مستقل  وزارة السياحة 

 – الدفاع وزارة

 الخدمات

  للقوات الطبية

   املسلحة

 31.65% 58,689,464.00 تعاقدية   مستقل 

 50.09% 92,878,035.00 اإل مالي  41.63% 56,114,134 اإل مالي 

 شركةال: املصدر
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 العقود الجو رية 3.7
 

 عقد وزارة الدفاع (: 8لجدول رقم )ا

التحتية وأنظمة خدمات تقنية املعلومات في مستشفيات القوات املسلحة التابعة لإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات  عقد تطوير البنية 

 املسلحة

 العقد  أطراف 
 للخدمات الطبية للقوات املسلحةاإلدارة العامة  / وزارة الدفاع األول 

 شركة شور العاملية للتقنية  الثاني 

 م 13/11/2022ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ ( 3) مدة العقد 

 العقد  قيمة
يتم ، ة( سعودي83,851,993.63وثالث وستون هللة ) وتسعمائة وثالث وتسعون ريال ثالثة وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف

 ( من قيمة العقد.5الدفع بصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على األقل حسب اإلنجاز ويكون املستخلص األخير قيمته )%

 ال يوجد.  آلية التجديد 

الشروط  

 الجوهرية 

 لقوائمتوظيف سعوديين يلتزم الطرف األول ب -
ً
بيانات املوظف ضمن وثائق العقد، ويلتزم بأن ال تقل رواتبهم عن مستوى  وفقا

 مماثليهم في أنظمة الخدمة املدنية ولوائحها.

 %( من قيمة العقد حتى إكمال متطلبات العقد.5يحتفظ الطرف األول بالضمان املقدم من الطرف الثاني والذي يبلغ ) -

بتأمين أي من   عدم قيامهفي حال ومن قيمة العقد  (%10عن )حمل غرامة ال تزيد يتفي تنفيذ التزاماته  الطرف الثانيقصر  إذا -

 لوثائق العقد يتم حسم تكلفتها من مستحقاته ولو جاوزت قيم الحسم 
ً
من قيمة   (%10)البنود والعناصر املطلوب توفيرها وفقا

 العقد.

تزيد عن   % في حالة الزيادة وال10عن  دال تزي يحق للطرف األول زيادة أو تخفيض التزامات الطرف الثاني بنسبة من قيمة العقد  -

 % في حالة التخفيض.20

 ال يحق للطرف الثاني التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال هذا العقد إال بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف األول. -

 . % من قيمة املشتريات محل التقصير30في حال مخالفة الئحة أحكام املحتوى املحلي بقيمة  ألول فرض غرامةيحق للطرف ا -

%( باستثناء العمالة ذات  36بااللتزام بنسبة التوطين للوظائف الالزمة لتنفيذ العقد بنسبة ال تقل عن )يتعهد الطرف الثاني  -

 املهارات املنخفضة. 

 شركةال: املصدر

 

 عقد وزارة الدفاع (: 9لجدول رقم )ا

 "بيئة العمل الحية للنظام للنظام الطبي املركزي املوحد" بمدينة األمير سلطان الطبية العسكرية عقد مشروع 

 العقد  أطراف 
 صحيةالاإلدارة العامة للخدمات  / وزارة الدفاع األول 

 شركة شور العاملية للتقنية  الثاني 

 م 04/07/2024ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ ( 3) مدة العقد 

 العقد  قيمة

سعودية قابلة للزيادة أو ( 82,730,533.01)  واحدة هللةو ريال  اثنان وثمانون مليون وسبعمائة وثالثون ألف وخمسمائة وثالث وثالثون 

، تدفع على شكل مستخلصات شهرية أو مرحلية حسب نسب اإلنجازالنقص حسب الخدمات املنفذة 
ً
%( من 10مع استقطاع نسبة ) فعليا

 . كل مستخلص لتكوين املستخلص النهائي

 آلية التجديد 
  االعتماداتيمدد العقد إذا كلف الطرف الثاني بتنفيذ خدمات إضافية أو إذا تأخر ألسباب خارجة عن إرادته أو إذا تأخر الطرف األول في 

 .  للطرف الثانيالخدمات أو بعضها ألسباب ال تعود  بإيقاف املالية أو إذا صدر أمر من الطرف األول 

الشروط  

 الجوهرية 

 .%( من قيمة العقد حتى إكمال متطلبات العقد5يحتفظ الطرف األول بالضمان املقدم من الطرف الثاني والذي يبلغ ) -

والتي  أو سوء األداء في األعمال يلتزم الطرف الثاني بحماية الطرف األول ضد أي دعاوى من الغير تتعلق بحقوق امللكية الفكرية  -

قدمها الطرف الثاني في إطار هذا العقد ويتحمل كافة الرسوم والتكاليف املترتبة على هذه الدعاوى القضائية واملحاماة 

 والتعويضات.

% من قيمة العقد كما يحق له فرض غرامة في حال مخالفة الئحة  20فرض غرامة تقصير بما ال يتجاوز للطرف األول يحق  -

 % من قيمة العقد.20% من قيمة املشتريات محل التقصير، وال يتجاوز إجمالي قيمة الغرامات 30أحكام املحتوى املحلي بقيمة 

 % من قيمة العقد بعد موافقة الطرف األول.30جوز للطرف الثاني إسناد خدمات ملتعاقدين من الباطن حتى ي -

 يلتزم الطرف الثاني بتمكين السعوديين من العمل في وظائف املشروع. -

 يجب على الطرف الثاني تقديم خطة ضمان جودة الخدمات املقدمة. -

-  
ً
 للطرف األول وذلك من تاريخ  تعد أي مواد أو برامج تم تصنيعها أو شراؤها من قبل الطرف الثاني ومشمولة في العقد ملكا

ً
خاصا

 .دخولها في نطاق العمل
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  للمواصفات مطابقة غير كانت إن  ما تنفيذها إعادة وطلب الثاني الطرف  من املقدمة األعمال تسلم رفض األول  للطرف  يحق -

 .عليها املتفق

تزيد عن   % في حالة الزيادة وال10عن  دال تزي يحق للطرف األول زيادة أو تخفيض التزامات الطرف الثاني بنسبة من قيمة العقد  -

 % في حالة التخفيض.20

  اإلنهاء ويعد ذلك، العامة املصلحة اقتضت إذا  قدعال  إنهاء األول  للطرف  يجوز  -
ً
 ( 30) بعد نافذا

ً
 ويتقدم اإلبالغ، تاريخ من يوما

 .العقد قيمة من( %20) يتجاوز  ال أن شريطة تعويض ألي استحقاقه حال في بمطالبة

 شركةال: املصدر

 وزارة التجارة عقد  (:10لجدول رقم )ا

 املرحلة األولى -عقد تقديم خدمات مدارة لتشغيل وتطوير األنظمة والخدمات اإللكترونية 

 العقد  أطراف 
 وزارة التجارة  األول 

 شركة شور العاملية للتقنية  الثاني 

 م 08/08/2023( سنتين ميالدية تنتهي بتاريخ 2) مدة العقد 

 العقد  قيمة

قابلة للزيادة أو النقص حسب ة ( سعودي20,463,802.22) وثمانمائة وريالين واثنان وعشرون هللةعشرون مليون وأربعمائة وثالث وستون 

 ،
ً
شكل مستخلصات شهرية أو مرحلية حسب نسب   وباقي الدفعات على %( منها كدفعة أولى عند توقيع العقد5يدفع )الخدمات املنفذة فعليا

 %( من كل مستخلص لتكوين املستخلص النهائي.5اإلنجاز مع استقطاع نسبة )

 آلية التجديد 
  االعتماداتيمدد العقد إذا كلف الطرف الثاني بتنفيذ خدمات إضافية أو إذا تأخر ألسباب خارجة عن إرادته أو إذا تأخر الطرف األول في 

 .الخدمات أو بعضها ألسباب ال تعود للطرف  الثاني  بإيقاف صدر أمر من الطرف األول  إذا  أو املالية

الشروط  

 الجوهرية 

يحق له فرض غرامة في حال مخالفة الئحة أحكام  % من قيمة العقد كما20بما ال يتجاوز  تأخيراألول فرض غرامة يحق للطرف  -

 . % من قيمة العقد20التقصير، وال يتجاوز إجمالي قيمة الغرامات % من قيمة املشتريات محل 30 بنسبةاملحتوى املحلي 

 % من قيمة العقد بعد موافقة الطرف األول.30جوز للطرف الثاني إسناد خدمات ملتعاقدين من الباطن حتى ي -

 يلتزم الطرف الثاني بتمكين السعوديين من العمل في وظائف املشروع. -

يلتزم الطرف الثاني بحماية الطرف األول ضد أي دعاوى من الغير تتعلق بحقوق امللكية الفكرية أو سوء األداء في األعمال والتي   -

على هذه الدعاوى القضائية واملحاماة قدمها الطرف الثاني في إطار هذا العقد ويتحمل كافة الرسوم والتكاليف املترتبة 

 والتعويضات.

 يجب على الطرف الثاني تقديم خطة ضمان جودة الخدمات املقدمة. -

 للطرف األول وذلك من تاريخ   -
ً
 خاصا

ً
تعد أي مواد أو برامج تم تصنيعها أو شراؤها من قبل الطرف الثاني ومشمولة في العقد ملكا

 .دخولها في نطاق العمل

  ما العقد مستحقات من قيمتها حسم أو تنفيذها إعادة وطلب الثاني الطرف  من املقدمة األعمال تسلم رفض األول  للطرف  يحق -

 .عليها  املتفق  للمواصفات مطابقة غير كانت إن

تزيد عن   % في حالة الزيادة وال10عن  دال تزي يحق للطرف األول زيادة أو تخفيض التزامات الطرف الثاني بنسبة من قيمة العقد  -

 % في حالة التخفيض.20

 .%( من قيمة العقد حتى إكمال متطلبات العقد5يحتفظ الطرف األول بالضمان املقدم من الطرف الثاني والذي يبلغ ) -

  اإلنهاء ويعد ذلك، العامة املصلحة اقتضت إذا  قدعال  إنهاء األول  للطرف  يجوز  -
ً
 ( 30) بعد نافذا

ً
 ويتقدم اإلبالغ، تاريخ من يوما

 .العقد قيمة من( %20) يتجاوز  ال أن شريطة تعويض ألي استحقاقه حال في بمطالبة

 شركةال: املصدر

 االستثمار عقد وزارة  (:11لجدول رقم )ا

 توفير خدمات استشارية ألنظمة الوزارة عقد 

 العقد  أطراف 
 وزارة االستثمار  األول 

 شركة شور العاملية للتقنية  الثاني 

   م.05/05/2024تنتهي بتاريخ ثالث سنوات ميالدية ( 3) مدة العقد 

 مرحلية حسب نسب اإلنجاز. شهرية أو تدفع على شكل مستخلصات  ( ريال سعودي24,000,000أربعة وعشرون مليون ) العقد  قيمة

 آلية التجديد 
  االعتماداتيمدد العقد إذا كلف الطرف الثاني بتنفيذ خدمات إضافية أو إذا تأخر ألسباب خارجة عن إرادته أو إذا تأخر الطرف األول في 

 .الخدمات أو بعضها ألسباب ال تعود للطرف  الثاني  بإيقاف صدر أمر من الطرف األول  إذا  أو املالية

الشروط  

 الجوهرية 

 .%( من قيمة العقد حتى إكمال متطلبات العقد5األول بالضمان املقدم من الطرف الثاني والذي يبلغ )يحتفظ الطرف  -

 يلتزم الطرف الثاني بتمكين السعوديين من العمل في وظائف املشروع.  -
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-  
ً
 خاصا

ً
للطرف األول وذلك من تاريخ  تعد أي مواد أو برامج تم تصنيعها أو شراؤها من قبل الطرف الثاني ومشمولة في العقد ملكا

 .دخولها في نطاق العمل

 إن  ما العقد مستحقات من قيمتها حسم أو تنفيذها إعادة وطلب الثاني الطرف  من املقدمة األعمال تسلم رفض األول  للطرف  يحق -

 .عليها املتفق للمواصفات مطابقة غير كانت

  اإلنهاء ويعد ذلك، العامة املصلحة اقتضت إذا  قدعال  إنهاء األول  للطرف  يجوز  -
ً
 ( 30) بعد نافذا

ً
 ويتقدم اإلبالغ، تاريخ من يوما

 .العقد قيمة من (%20) يتجاوز  ال أن شريطة تعويض ألي استحقاقه حال في بمطالبة

 .% من قيمة العقد20يحق للطرف األول فرض غرامة تقصير بما ال يتجاوز  -

 شركةال: املصدر

 عقد وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات  (:12لجدول رقم )ا

 "املجتمعية املشاركة منصةعقد مشروع "

 العقد  أطراف 
 وتقنية املعلومات  االتصاالتوزارة  األول 

 شركة شور العاملية للتقنية  الثاني 

 م 21/01/2024تنتهي بتاريخ ثالثة سنوات ميالدية ( 3) مدة العقد 

 العقد  قيمة
سعودية قابلة للزيادة أو ( 12,402,950.22إثنا عشر مليون وأربعمائة وألفين وتسعمائة وخمسون ريال سعودي وإثنان وعشرون هللة ) 

 ،
ً
 تدفع على شكل مستخلصات شهرية أو مرحلية حسب نسب اإلنجاز. النقص حسب الخدمات املنفذة فعليا

 آلية التجديد 
  االعتماداتيمدد العقد إذا كلف الطرف الثاني بتنفيذ خدمات إضافية أو إذا تأخر ألسباب خارجة عن إرادته أو إذا تأخر الطرف األول في 

 الخدمات أو بعضها ألسباب ال تعود للطرف  الثاني . بإيقاف إذا صدر أمر من الطرف األول   املالية أو

الشروط  

 الجوهرية 

 % من قيمة العقد بعد موافقة الطرف األول.30ناد خدمات ملتعاقدين من الباطن حتى جوز للطرف الثاني إسي -

 يلتزم الطرف الثاني بتمكين السعوديين من العمل في وظائف املشروع. -

 . %( من قيمة العقد حتى إكمال متطلبات العقد5يحتفظ الطرف األول بالضمان املقدم من الطرف الثاني والذي يبلغ ) -

  اإلنهاء ويعد ذلك، العامة املصلحة اقتضت إذا  قدعال  إنهاء األول  للطرف  يجوز  -
ً
 ( 30) بعد نافذا

ً
 ويتقدم اإلبالغ، تاريخ من يوما

 .العقد قيمة من %20 يتجاوز  ال أن شريطة تعويض ألي استحقاقه حال في بمطالبة

% من قيمة العقد كما يحق له فرض غرامة في حال مخالفة الئحة  20يحق للطرف األول فرض غرامة تقصير بما ال يتجاوز   -

 .% من قيمة العقد20% من قيمة املشتريات محل التقصير، وال يتجاوز إجمالي قيمة الغرامات 30 بنسبةأحكام املحتوى املحلي 

وال يحق للطرف الثاني  مع أي موظف تابع للطرف الثاني في حالة موافقة املوظف  اقدالتع العقد  انتهاءيحق للطرف األول بعد  -

 ويلتزم بالتنازل عن كفالته لصالح الطرف األول. االعتراض 

يلتزم الطرف الثاني بحماية الطرف األول ضد أي دعاوى من الغير تتعلق بحقوق امللكية الفكرية والتي قدمها الطرف الثاني في   -

 ويتحمل كافة الرسوم والتكاليف املترتبة على هذه الدعاوى القضائية واملحاماة والتعويضات.   العقدإطار هذا 

 شركةال: املصدر

 

 عقد وزارة املالية  (:13لجدول رقم )ا

 "الدعم الفني لألنظمة الوطنيةعقد مشروع "

 العقد  أطراف 
 / املركز الوطني لنظم املوارد الحكومية املاليةوزارة  األول 

 شركة شور العاملية للتقنية  الثاني 

 20) مدة العقد 
ً
 ميالدي ( شهرا

ً
 ه 05/07/1444تاريخ ب تنتهي ا

 العقد  قيمة
،  ة( سعودي21,566,468.67هللة ) وسبع وستون ريال سعودي  واحد وعشرون مليون وخمسمائة وست وستون ألف وأربعمائة وثمان وستون 

 ة حسب نسب اإلنجاز.أو مرحلي ةشهري اتتسدد من خالل مستخلص 

 التجديد آلية 
  االعتماداتيمدد العقد إذا كلف الطرف الثاني بتنفيذ خدمات إضافية أو إذا تأخر ألسباب خارجة عن إرادته أو إذا تأخر الطرف األول في 

 املالية. 

الشروط  

 الجوهرية 

 % من قيمة العقد بعد موافقة الطرف األول.30إسناد خدمات ملتعاقدين من الباطن حتى  الثانييجوز للطرف  -

 %( من قيمة العقد حتى إكمال متطلبات العقد.5يحتفظ الطرف األول بالضمان املقدم من الطرف الثاني والذي يبلغ ) -

 بتمكين السعوديين من العمل في وظائف املشروع.يلتزم الطرف الثاني  -

 طرف الثاني تقديم خطة ضمان جودة الخدمات املقدمة.يجب على ال -

تزيد عن   % في حالة الزيادة وال10عن  دال تزي يحق للطرف األول زيادة أو تخفيض التزامات الطرف الثاني بنسبة من قيمة العقد  -

 % في حالة التخفيض.20



 

30 

 بعد ) -
ً
 30يجوز للطرف األول إنهاء القد إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، ويعد اإلنهاء نافذا

ً
، ويتقدم بمطالبة من تاريخ اإلبالغ ( يوما

 % من قيمة العقد.20في حال استحقاقه ألي تعويض شريطة أن ال يتجاوز 

بنسبة  االلتزام% من قيمة العقد كما يحق له فرض غرامة في حال عدم 10يحق للطرف األول فرض غرامة تأخير بما ال يتجاوز  -

 % من قيمة العقد.20% من قيمة العقد، حيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الغرامات 10املحتوى املحلي املستهدفة بما ال يتجاوز 

 شركةال: املصدر

 

 االصطناعي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء عقد  (:14لجدول رقم )ا

 " NPBIذكاء األعمال   منصةعقد مشروع "

 العقد  أطراف 
 االصطناعي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء  األول 

 شركة شور العاملية للتقنية  الثاني 

 تنتهي 36) مدة العقد 
ً
 ميالديا

ً
 . م17/10/2024للمشروع في تاريخ النهائي  باالستالم( شهرا

 العقد  قيمة
تسدد من  ة( سعودي28,679,226.31هللة ) وواحد وثالثون ريال  ثمان وعشرون مليون وستمائة وتسع وسبعون ألف ومائتان وست وعشرون

 خالل مستخلصات شهرية أو مرحلية حسب نسب اإلنجاز. 

 التجديد آلية 
  االعتماداتيمدد العقد إذا كلف الطرف الثاني بتنفيذ خدمات إضافية أو إذا تأخر ألسباب خارجة عن إرادته أو إذا تأخر الطرف األول في 

 املالية. 

الشروط  

 الجوهرية 

 % من قيمة العقد بعد موافقة الطرف األول.30يجوز للطرف الثاني إسناد خدمات ملتعاقدين من الباطن حتى  -

 %( من قيمة العقد حتى إكمال متطلبات العقد.5الطرف األول بالضمان املقدم من الطرف الثاني والذي يبلغ )يحتفظ  -

 يلتزم الطرف الثاني بتمكين السعوديين من العمل في وظائف املشروع. -

 يجب على الطرف الثاني تقديم خطة ضمان جودة الخدمات املقدمة. -

 للطرف األول وذلك من تاريخ  تعد أي مواد أو برامج تم تصنيعها أو شراؤها من قبل الطرف الثاني  -
ً
 خاصا

ً
ومشمولة في العقد ملكا

 دخولها في نطاق العمل.

 بعد ) -
ً
 من تاريخ اإلبالغ، ويتقدم30يجوز للطرف األول إنهاء القد إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، ويعد اإلنهاء نافذا

ً
بمطالبة  ( يوما

 % من قيمة العقد..20في حال استحقاقه ألي تعويض شريطة أن ال يتجاوز 

 مخالفة الئحة أحكام% من قيمة العقد كما يحق له فرض غرامة في حال 20يحق للطرف األول فرض غرامة تقصير بما ال يتجاوز  -

 % من قيمة العقد. 20يتجاوز إجمالي قيمة الغرامات ال و ، % من قيمة املشتريات محل التقصير30بقيمة املحتوى املحلي 

 شركةال: املصدر

 

 هدف –صندوق تنمية املوارد البشرية عقد  (:15لجدول رقم )ا

 " الخدمات املدارة لتطوير الحلول الرقميةمشروع " عقد

 العقد  أطراف 
 هدف –صندوق تنمية املوارد البشرية  األول 

 شركة شور العاملية للتقنية  الثاني 

 ه. 1444/ 07/08( سنة ميالدية واحدة تنتهي بتاريخ 1) مدة العقد 

 العقد  قيمة
ة تسدد من خالل مستخلصات مرحلية  سعودي( 24,838,338.45هللة ) وخمسة وأربعون ريال  أربعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمان وثالثون 

 حسب نسب اإلنجاز.

 التجديد آلية 
  االعتماداتيمدد العقد إذا كلف الطرف الثاني بتنفيذ خدمات إضافية أو إذا تأخر ألسباب خارجة عن إرادته أو إذا تأخر الطرف األول في 

 . املالية

الشروط  

 الجوهرية 

 من قيمة العقد بعد موافقة الطرف األول.  (%30)يجوز للطرف الثاني إسناد خدمات ملتعاقدين من الباطن حتى  -

 %( من قيمة العقد حتى إكمال متطلبات العقد.5يحتفظ الطرف األول بالضمان املقدم من الطرف الثاني والذي يبلغ ) -

 وظائف املشروع.يلتزم الطرف الثاني بتمكين السعوديين من العمل في  -

 يجب على الطرف الثاني تقديم خطة ضمان جودة الخدمات املقدمة. -

 للطرف األول وذلك من تاريخ   -
ً
 خاصا

ً
تعد أي مواد أو برامج تم تصنيعها أو شراؤها من قبل الطرف الثاني ومشمولة في العقد ملكا

 دخولها في نطاق العمل.

الطرف الثاني وطلب إعادة تنفيذها أو حسم قيمتها من مستحقات العقد ما إن رفض تسلم األعمال املقدمة من يحق للطرف األول  -

 كانت غير مطابقة للمواصفات املتفق عليها.

تزيد عن   % في حالة الزيادة وال10عن  دال تزي يحق للطرف األول زيادة أو تخفيض التزامات الطرف الثاني بنسبة من قيمة العقد  -

 % في حالة التخفيض.20
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 بعد ) -
ً
 من تاريخ اإلبالغ، ويتقدم بمطالبة 30يجوز للطرف األول إنهاء القد إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، ويعد اإلنهاء نافذا

ً
( يوما

 % من قيمة العقد..20في حال استحقاقه ألي تعويض شريطة أن ال يتجاوز 

ما يحق له فرض غرامة في حال مخالفة الئحة أحكام % من قيمة العقد ك20يحق للطرف األول فرض غرامة تقصير بما ال يتجاوز  -

 % من قيمة العقد. 20% من قيمة املشتريات محل التقصير، وال يتجاوز إجمالي قيمة الغرامات 30املحتوى املحلي بقيمة 

 شركةال: املصدر

 كبار املوردي   3.8

( ريال سعودي،  34,448,679)الخدمات االحترافية والرخص والبرامج وتوريد العتاد الصلب لدعم أنشطة الشركة مبلغ  من  الشركة  شتريات  إجمالي مبلغ  

في  103,499,775و) ريال سعودي، كما  )2021م و2020ديسمبر    31(  نسبته  ما  والتي شكلت  التوالي،  تكلفة   من)%71.74) ( و35.53%م على  إجمالي 

في    إيرادات كما  التوالي.  2021و  م2020ديسمبر    31الشركة  على  في  م  كما  للشركة  موردين  أكبر خمسة  التالي  الجدول  م 2020ديسمبر    31ويوضح 

 :تعاقديجميعهم أطراف مستقلين تقوم العالقة معهم على أساس م، والذين 2021و
 موردين للشركة(: أكبر خمسة 16الجدول رقم )

 م 2021ر ديسمب 31 م 2020ر ديسمب 31

 املورد 

طرف 

مستقل 

غير   /

 مستقل 

تعاقدية / 

غير 

 تعاقدية 

املشتريات 

)ريال 

 سعودي( 

النسبة من  

تكلفة 

 )%( يراداتاإل 

 املورد 

طرف 

مستقل / 

غير 

 مستقل 

تعاقدية  

غير   /

 تعاقدية 

املشتريات 

)ريال 

 سعودي( 

النسبة من  

تكلفة 

يرادات اإل 

)%( 

شركة  

أنوبيتسمي 

)رخص  

 وبرامج( 

 % 3.20 3,107,040 تعاقدية  مستقل 

ايمير جنج 

جلوبال 

للتكنولوجيا ذ  

 م م 

 2.96% 4,272,452 تعاقدية  مستقل 

شركة موزعين  

 – الشبكات 

Network 

Distriputors 

FZ LLC 

 % 6.14 5,950,367 تعاقدية  مستقل 

العربية  جارتنر

السعودية 

 املحدودة 

 5.80% 8,363,859 تعاقدية  مستقل 

مؤسسة 

الفواصل 

الرقمية 

 للتجارة 

 % 7.93 7,692,101 تعاقدية  مستقل 

مؤسسة 

الفواصل 

 الرقمية للتجارة 

 20.80% 30,011,885 تعاقدية  مستقل 

  شركة

 التقنيات

-GT العاملية

Global 

Technologies 

 % 10.62 10,298,925 تعاقدية  مستقل 

  التقنيات شركة

-GT العاملية

Global 

Technologies 

 10.87% 15,687,810 تعاقدية  مستقل 

 الجماز شركة

  للتكنولوجيا

  املحدودة

  عتاد توريد)

 (صلب

 % 4.13 4,006,445 تعاقدية  مستقل 

  ينتكسانشركة 

 - املحدودة

 اململكة املتحدة  

 2.43% 3,513,006 تعاقدية  مستقل 

 % 42.87 61,849,012 اإلجمالي  % 32.03 31,054,878 اإلجمالي 

 املصدر: الشركة
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 رؤية الشركة  3.9

  ورفع   املختلفة،  األنشطة  وتطوير  تحسين   خالل   من   اململكة  في  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  مجال  في  رائدة   للتقنية  العاملية  شور   شركة  تكون   أن

 م.2030 اململكة رؤية  يحقق وبما. الرقمي التحول  وأداء فاعلية

 رسالة الشركة  3.10

  ، 2030  اململكة  رؤية  يحقق   بما  املستقبلية،  الشركة  مشاريع   نمو  في  ُمثلى  بطريقة  واستثمارها  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  مجال   في  القدرات  تطوير

 . العاملية والتطورات الوطنية املتطلبات ومواكبة املجتمع، وخدمة

 

  العامةاستراتيجية الشركة  3.11

 تقنية   في  العاملين   لدى  التقنية  املهارات  وتحسين  العلمية،  الكفاءات  ذات   املؤهالت   استقطاب  على  تقوم  طموحة  عمل  خطة   االستراتيجية،  تتضمن

  التحول   عملية  تسريع  في   تسهم  ومتطورة،  قوية  رقمية  بنية  إرساء  في  الشركة  استراتيجية  تأتي التقني.  والتطوير  االبتكار  عجلة  ودفع  املعلومات،

 رقمي. مجتمع لبناء املعلومات وتقنية االتصاالت قطاع دور  تعزيز إلى  الرامية ،م2030 اململكة رؤية توجهات دعم وبالتالي الرقمي،

 نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة  3.12

 تتميز الشركة ع  منافسي ا، بما يلي:

 .والناشئة  العمالقة التقنيات من كبير  عدد في والعلمية العملية الخبرة  -1

 . مشروع 1,000 من اكثر  تنفيذ -2

 . املعلومات تقنية مجال في العالم مستوى  على رائدة  شركات  مع شراكات -3

 .عالية جودة  مع التنفيذ سرعة -4

 .اإلجراءات أتمتة على التركيز و  الرقمي التحول  في الخاص القطاع تساعد منتجات على العمل -5

 الشركة التابعة  3.13

 لدى الشركة شركة تابعة وهي شركة شور العاملية للتقنية في جمهورية مصر العربي، ويوضح الجدول أدناه بيانات الشركة التابعة:

 الشركة التابعة (:17لجدول رقم )ا

 شركة شور العاملية للتقنية )مصر(  اسم الشركة

 القاهرة، جمهورية مصر العربية.  نصر، مدينة  –شارع عباس العقاد   56 –الدور الخامس  العنوان

 ذات مسؤولية محدودة مصرية  شركة  الكيان القانوني 

 النشاط

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها، أعمال 

املعلومات   ونظم  البيانات  قواعد  وإنشاء  والتطبيقات  البرامج  وإنتاج  وتشغيلها   اإللكترونيةتصميم 

بصوره املختلفة منصوت وصورة وبيانات، إدخال البيانات على   اإللكترونيوالتدريب عليها، إنتاج املحتوى  

، أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها، إنتاج اإللكترونيةالحاسبات وبالوسائل  

املدمجة   النظم  وتداول    اوتشغليهوتطوير  نقل  لشبكات  والتصميم  التوصيف  أعمال  عليها،  والتدرب 

وإدارة   تنفيذ  البيانات،  البيانات،  وتداول  نقل  التي    االتصاالتشبكات  املشروعات  االنترنت،  وخدمات 

تستثمر في تطوير حقوق امللكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية، إقامة  

شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة املضافة بعد الحصول على ترخيص من  

 ات املعنية، إنشاء وإدارة مراكز التدريب. الجه

 جنيه مصري ( 100,000)مائة ألف  رأس مال الشركة

 . جنيهات مصرية( 10) عشرة  منها كل القيمة، قيمة متساويةنقدية  حصة( 10,000)عشرة آالف  عدد الحصص وقيمة كل حصة 

 مصطفى كامل راتب و باسم عبدهللا عبدالكريم السلوم إيهاب عبدالواحد اإلدارة 

 138565 رقم شهادة السجل التجاري 
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 م 19/08/2019 تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري 

 م 18/08/2044 تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري 

 املساهمين 

 االسم 
عدد 

 الحصص 

قيمة  

 الحصة 

 القيمة اإلجمالية 

 )ريال سعودي( 
 النسبة 

 % 99 99,000 10 9,900 شور العاملية للتقنية )السعودية( شركة 

شركة شور االبتكارية لتقنية املعلومات  

 )السعودية(* 
100 10 1,000 1% 

 % 100 100,000 - 10,000 اإلجمالي 
 

 الشركة: املصدر

كما في تاريخ نشطة قائمة أالشركة ال توجد لها  أن( لشركة شور العاملية للتقنية )السعودية(، وحيث 100شركة شور االبتكارية لتقنية املعلومات هي شركة سعودية مملوكة بنسبة )% *

 .هذا املستند

 االستثمارات في الشركات  3.14

 استثمارات الشركة (:18لجدول رقم )ا

 نسبة امللكية  الشركة اسم
طبيعة 

 االستثمار 

موقف 

 الشركة
 رأس مال الشركة  طبيعة نشاط الشركة 

الرصيد كما في 

ديسمبر   31

 م 2021

شركة مدفوعات شور 

 * لتقنية املعلومات
 حصة في الشركة  % 20.46

اململكة 

العربية  

 - السعودية

 الرياض

 وأجهزة األلي  الصراف  أجهزة صناعة

 البيع آليا، تعمل التي البيع نقاط

 يشمل وملحقاتها للحواسب بالتجزئة

  وأحبارها الطابعات

   9,525,026 ريال  9,000,000

 حصة في الشركة  1% شركة حصيل

اململكة 

العربية  

 - السعودية

 الرياض

حفظ وأعداد اللحوم ومنتجاتها  

بمختلف الطرق كالتجفيف  

  الفواكه،انتتاج عصائر  والتعليب،

تقطيع وتعبئة وتغليف الفواكه 

والخضار ، صناعة املنتجات 

الغذائية املصنعة من البطاطس 

 تحميص وتعبئة املكسرات والبن 

 187,500 ريال   1,800,000

 الشركة: املصدر

 م. 2021ديسمبر  31( ريال سعودي كما في 5,721,134يشمل على شهرة بمبلغ ) ستثماررصيد اال *تجدر اإلشارة إلى أن 

 وشرك  ا التابعة   السجالت التجارية للشركة وفروعها 3.15

 وفروعها السجالت التجارية للشركة(: 19)الجدول رقم 

 االسم 
نوع الكيان  

 القانوني

رقم السجل  

 التجاري 
 تاريخ االن  اء  تاريخ اإلصدار  النشاط 

شركة شور  

 العاملية للتقنية 

شركة  

مساهمة 

 مقفلة 

1010224037 

البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها يشمل )بيع 

الطابعات وأحبارها(، البيع بالتجزئة للحواسيب 

ومستلزماتها يشمل )الطابعات وأحبارها(، تحليل 

النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم 

 اإلدارية العليا.  االستشاراتخدمات  

هـ  1427/ 16/09

)املوافق 

 م(  2006/ 09/10

 ه  1446/ 17/01

 )املوافق 

 م( 23/07/2024 

تأكيد شركة 

للخدمات  

فرع   – التجارية

 الرياض

شركة   -فرع 

مساهمة 

 مقفلة 

1010691076 
تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والساتاليت، وشبكات  

 .واالتصاالتالكمبيوتر 

 ه 1442/07/17

 املوافق )

 ( م2021/02/28

 ه 1445/07/17

 املوافق )

 ( م2024/ 27/01
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شركة شور  

  العاملية للتقنية

 فرع مصر  –

شركة مصرية 

ذات مسؤولية  

 محدودة 

138565 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات   أعمال

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها، أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

وتشغيلها   اإللكترونيةالبيانات ونظم املعلومات 

بصوره  اإللكترونيوالتدريب عليها، إنتاج املحتوى 

املختلفة منصوت وصورة وبيانات، إدخال البيانات على  

، أعمال التوصيف اإللكترونية الحاسبات وبالوسائل 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها، إنتاج 

والتدرب عليها، أعمال  اوتشغليهوتطوير النظم املدمجة 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات،  

 االتصاالتشبكات نقل وتداول البيانات، تنفيذ وإدارة 

وخدمات االنترنت، املشروعات التي تستثمر في تطوير  

حقوق امللكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية، إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة 

ات املعنية،  املضافة بعد الحصول على ترخيص من الجه 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب. 

 ه 1440/ 18/12

 )املوافق 

 ( م2019/ 19/08

 ه 1466/ 25/09

 )املوافق 

 ( م2044/ 18/08

 الشركة: املصدر

 وحقوق امللكية العالمات التجارية 3.16

  وتمنحها التنافســــ ي،  ومركزها  أعمالها  تدعم  والتي التجارية،  تهااعالم على خدماتها تســــويق في الشــــركة تعتمد
ً
  تميزا

ً
  قامت  العمالء،  بين  الســــوق  في واضــــحا

 للجدول أدناه: .السعودية العربية اململكة في الفكرية للملكية السعودية الهيئة لدى التجارية تهااعالم بتسجيل الشركة
ً
 وفقا

 العالمات التجارية (:20الجدول رقم )

 تاريخ التسجيل  رقم التسجيل املالك اسم  العالمة التجارية
بلد 

 التسجيل

تاريخ بداية  

 الحماية

تاريخ ن اية 

 الحماية
 

شركة شور  

 العاملية للتقنية 
1441003906 

ه  1441/ 09/05

)املوافق 

 م( 2020/ 04/01

اململكة 

العربية  

 السعودية 

ه  1441/ 05/02

)املوافق 

 م( 2019/ 04/10

ه  1451/ 05/02

)املوافق 

 م( 2029/ 17/06

 

شركة شور  

 العاملية للتقنية 
1440028042 

ه  1441/ 23/01

)املوافق 

 م( 2019/ 22/09

اململكة 

العربية  

 السعودية 

ه  1440/ 14/11

)املوافق 

 م( 2019/ 16/07

ه  1450/ 13/11

)املوافق 

 م( 2029/ 27/03

 املصدر: الشركة
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 الحكومية والشهادات التراخيص 3.17
 

  كما   وهي  ،لتمكينها من القيام بعملياتها  املختصة  الحكومية  الجهات  الشركة من  عليها  حصلت  التي  الحكومية   والشهادات  التراخيص   التالي   الجدول   يوضح

 :يلي
 الحكومية والشهادات (: التراخيص21) رقم الجدول 

 الترخيص/الشهادة  #
صاحب 

 الترخيص/الشهادة 
 الجهة املصدرة  رقم الترخيص

تاريخ  

 اإلصدار/التجديد
 تاريخ االن  اء 

1 
شهادة تسجيل 

 معلومات 

شركة شور العاملية 

 للتقنية
20210723 

هيئة االتصاالت  

 وتقنية املعلومات 

ه  1442/ 28/11

)املوافق 

 م( 2021/ 07/07

ه  1443/ 08/12

)املوافق 

 م( 2022/ 07/07

 والدخل  الزكاة شهادة 2
العاملية شركة شور 

 للتقنية
1020725651 

الهيئة العامة للزكاة 

 والدخل 

ه  1442/ 17/09

)املوافق 

 ( م2021/ 28/04

ه  1444/ 10/10

)املوافق 

 ( م2023/ 30/04

3 

شهادة تسجيل في  

ضريبة القيمة 

 املضافة 

شركة شور العاملية 

 للتقنية
300047648300003 

الهيئة العامة للزكاة 

 والدخل 

ه  1440/ 16/05

)املوافق 

 م( 2019/ 22/01

- 

4 

شهادة تصنيف 

مقدمي خدمات  

املدن )الدرجة األولى(  

في قطاع االتصاالت  

 وتقنية املعلومات 

شركة شور العاملية 

 للتقنية
2022004609 

وزارة الشؤون البلدية  

 والقروية واإلسكان 

ه  1443/ 23/11

)املوافق 

 م( 2022/ 22/06

ه  1444/ 04/12

)املوافق 

 م( 2023/ 22/06

 الشركة: املصدر

 العقارات الي  تستأ ر ا الشركة  3.18

 م:2021ديسمبر  31يوضح الجدول التالي العقارات التي تستأجرها الشركة كما في 
 قائمة العقارات املقامة على أراض ي مستأجرة من جهات حكومية(: 22)الجدول رقم 

 املوقف  املؤ ر  االستخدام  العقار 

املساحة 

 املستأ رة 

 2م

 مدة العقد
  السنوية اإليجار قيمة

 ( سعودي  ريال)

 مكتب إداري  مكتب

الجمعية الخيرية 

لتحفيظ القرآن  

 الكريم بالرياض

 – الرياض 

 حي املروج
268 

  سبعمائة وتسع وعشرون

بدأت بتاريخ  يوم( 729)

 م 2022/ 01/01

308,200 

 إداري مكتب  مكتب

الجمعية الخيرية 

لتحفيظ القرآن  

 الكريم بالرياض

 –الرياض 

 حي املروج
701 

سبعمائة وتسع وعشرون  

( يوم بدأت بتاريخ 729)

 م 2022/ 01/01

819,950 

 مكاتب إدارية  مكتبين 
علي بن سعيد بن  

 علي آل سرور
 600 القاهرة 

سبع سنوات بدأت من  

 م 22/02/2018تاريخ 

11,000 

مصري(  جنيه  55,000)

 بارتفاع بنسبة 
ً
% 10شهريا

 
ً
 سنويا

 مكتب إداري  شقة

عبدالرحمن أبو  

بكر مصطفى 

 الريس 

 315 القاهرة 
أربعة سنوات بدأت من  

 م 01/09/2019تاريخ 

8,000 

جنيه مصري(   40,000)

 بارتفاع بنسبة 
ً
% 10شهريا

 من السنة الثالثة 
ً
 سنويا

  ةالشرك: صدرامل 
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 والسعودة  املوظفون  3.19

  درها ق  سعودة   وبنسبة  ،ينسعودي  غير   ينموظف(  96)و  ين سعودي ينموظف(  72)  منهم  موظف(  168)  الشركة  موظفي  عدد   بلغ  ،ا املستندهذ  تاريخ  في  كما

 .للسعودة  نطاقات برنامج  من  "املتوسط  األخضر "  النطاق تحت كما في تاريخ هذا املستند الشركة وتندرج ،(%42.86) حوالي

 . م2021و م2020 األعوام خالل الشركة إدارات  على وتوزيعهم املوظفين أعدادو  السعودة  نسبة التالية الجداول  وتوضح
 أعداد العاملين بالشركة (: 23) رقم الجدول 

 الفئة 
 م 2021 م 2020

 النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 % 42.86 72 % 33.73 57 السعوديون 

 % 57.14 96 % 66.27 112 السعوديين غير 

 % 100.00 168 % 100.00 169 اإلجمالي 

 الشركة: املصدر

 توزيع املوظفين على اإلدارات (:  24) رقم الجدول 

 اإلدارة
 م 2021 م 2020

 غير السعوديين  السعوديون  غير السعوديين  السعوديون 

 - 3 - 3 اإلدارة التنفيذية 

 86 47 102 28 إدارة حلول األعمال 

 3 3 2 3 اإلدارة املالية  

 1 15 2 19 إدارة املوارد البشرية  

 6 4 6 4 إدارة املشاريع 

 96 72 112 57 اإلجمالي 

 الشركة: املصدر

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في   هذا املستندنشر   نشاط تجاري خارج اململكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ وشركتها التابعة ال يوجد للشركة

 .(املستند هذا في" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم ( "الشركة التابعة" من3.13القسم الفرعي )

سواًء داخل اململكة أو خارجها للتعرف على املستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في مجال عمل تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم 

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

 في الوضع املالي خالل ) الشركة أعمالنقطاع في اأي  بأنه لم يحدثيقر أعضاء مجلس اإلدارة و 
ً
 ملحوظا

ً
 12يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرا

ً
( شهرا

 . من تاريخ هذا املستند األخيرة 

 

 .وشركتها التابعة كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة
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 التنظيم   يكل امللكية والهيكل   4

 م  تطبي  خطة السيولة واالن  اءوبعد اإلدراج   دراجاإل  قبل الشركة ملكية يكل  4.1

 :من تطبيق خطة السيولة واالنتهاءوبعد اإلدراج  دراجاإل الشركة قبل  ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي 
 من تطبيق خطة السيولة واالنتهاءاإلدراج  وبعد اإلدراجقبل  الشركة لكيةهيكل م(: 25) رقم الجدول 

 قبل اإلدراج م  تطبي  خطة السيولة االن  اءو اإلدراج بعد 

 # االسم 
 النسبة

 القيمة االسمية 

 (ريال السعودي )
 النسبة عدد األسهم 

 القيمة االسمية 

 (ريال السعودي )
 عدد األسهم 

 1 شركة املعرفة العربية للتجارة  4,107,000 41,070,000 %80.06 3,209,650 32,096,500 % 62.57

 2 شركة الرياض الواعد لالستثمار  643,000 6,430,000 %12.53 255,970 2,559,700 % 4.99

7.40 % 3,797,500 379,750 7.40 % 3,797,500 379,750 
 %5يمتلكون أقل من  مساهمون آخرون

 * مساهم(103)
3 

 4 مستثمرون مؤهلون ** - - - 1,284,380 12,843,800 % 25.04

  مالي اإل  5,129,750 51,297,500 % 100 5,129,750 51,297,500 % 100

 الشركة: املصدر

 % تتمثل في: 5ن الذين يمتلكون أقل من  ين اآلخر ي*يوجد ملكية غير مباشرة للمساهم

 %(. 34.00%( ناتجة عن ملكيته في شركة املعرفة العربية للتجارة بنسبة )27.22مباشرة بنسبة )السيد/ محمد سعود محمد العيس ى لديه ملكية غير  ✓

 %(. 33.00%( ناتجة عن ملكيته في شركة املعرفة العربية للتجارة بنسبة )26.42السيد/ خالد عبدالرحمن حمد املقبل لديه ملكية غير مباشرة بنسبة ) ✓

%، حيث أن شركة بأس لالستثمار  99ناتجة عن ملكيته في شركة بأس لالستثمار بنسبة  %(  0.0014لديه ملكية غير مباشرة بنسبة )   السيد/ باسم عبدهللا عبدالكريم السلوم  ✓

 % في شركة شور العاملية للتقنية.0.0015تمتلك نسبة 

 عليها   املوافق  السيولة  متطلبات  استيفاء   لغرض  وبيعها  بعرضها  )"يقين كابيتال"(  املالية  يقين  شركة  لتقوم  الشركة  أسهم  من  سهم(  1,284,380)  بعدد(  %25.04)  نسبة  تخصيص  ** تم

 (. السعودية" تداول ")  شركة تداول السعودية قبل من

 دراج:الشركة قبل اإل  هيكل ملكيةيوضح الجدول التالي 
 (: هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج 1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة: املصدر

شركة شور العاملية 

 للتقنية 

 مساهمون آخرون 

 مساهم( 103)

شركة الرياض الواعد 

 لالستثمار
 شركة املعرفة العربية للتجارة

 محمد سعود محمد العيس ى

%34.00 

 عبدالقادر عبدهللا عبدالرحمن الفنتوخ

%33.00 

 قبلخالد عبدالرحمن حمد امل

%33.00 

 املاليةشركة الرياض 

%100.00 
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 وفيما يلي نب ة ع  املسا مين الكبار في الشركة

 شركة املعرفة العربية للتجارة  4.1.1

م( الصادر بمدينة الرياض  25/07/2007ه )املوافق  15/11/1428وتاريخ    (1010240673شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم )

 ( ريال سعودي. 500,000ويبلغ رأس مالها خمسمائة ألف )

با لجملة لزيوت ويتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في إنشاءات املباني الجاهزة في املواقع، ترميمات املباني السكنية والغير سكنية، البيع 

البرمجيات الخاصة، تصميم املواقع  التشحي التي تضم مجموعة متنوعة من السلع، تصميم وبرمجة  العامة  النفطية املتكررة، املخازن  م واملنتجات 

 بيانات املساهمين في شركة املعرفة العربية للتجارة: أدناه اإللكترونية. ويوضح الجدول 

 شركة املعرفة العربية للتجارة(: هيكل ملكية 26) رقم الجدول 

 الحصص عدد  االسم 
 قيمة الحصة

 )ريال سعودي( 

 القيمة اإلجمالية 

 )ريال سعودي( 
 * النسبة

 % 34.00 170,000 5,000 34 محمد سعود محمد العيس ى 

 % 33.00 165,000 5,000 33 عبدالقادر عبدهللا عبدالرحمن الفنتوخ 

 % 33.00 165,000 5,000 33 حمد املقبل  خالد عبدالرحمن

 % 100.00 500,000  100 اإل مالي  

 الشركة: املصدر

 ه1442/ 29/10*كما في 

 شركة الرياض الواعد لالستثمار   4.1.2

الرياض  م( الصادر بمدينة  28/04/2016ه )املوافق  21/07/1437( وتاريخ  1010443897شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم )

 ( ريال سعودي. 20,000ويبلغ رأس مال الشركة عشرين ألف )

صندوق الرياض تقنية. ويوضح الجدول أدناه بيانات املساهمين في شركة    أصول ويتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في حفظ وتسجيل ملكية  

 الرياض الواعد لالستثمار:

 شركة الرياض الواعد لالستثمار  (: هيكل ملكية 27) رقم الجدول 

 الحصص عدد  االسم 
 قيمة الحصة

 )ريال سعودي( 

 القيمة اإلجمالية 

 )ريال سعودي( 
 * النسبة

 % 100.00 20,000 10 2,000 شركة الرياض املالية 

 % 100.00 20,000  2,000 اإل مالي  

 الشركة: املصدر

 ه  1442/ 14/01*كما في 

   أسهمهم  بيع  اإلدراج  قواعد  بموجب  ةاملعّين  اله  املرخصملؤسسة السوق املالية    يجوز   الذين  املساهمين الرئيسيين 
ً
  ونسبة   أسهمهم،  وعدد  ،التقديره  وفقا

  السوق  إلى املقدمة السيولة متطلبات استيفاء خطة تطبيق وبعد اإلدراج قبل  ملكيتهم
ً
 اإلدراج: لقواعد وفقا

 السيولة استيفاء تطبيق  من االنتهاء وبعد اإلدراج قبل الشركة ملكية هيكل جدول  (:28) رقم الجدول 

 االسم 
 من تطبيق السيولة  االنتهاءبعد  قبل اإلدراج 

 النسبة  عدد األسهم  النسبة  عدد األسهم 

 % 62.57 3,209,650 80.06% 4,107,000 للتجارة  العربية املعرفة شركة

 % 4.99 255,970 12.53% 643,000 شركة الرياض الواعد لالستثمار 

 67.56% 3,465,620 92.59% 4,750,000 اإل مالي  

 الشركة: املصدر
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  التنظيم الهيكل  4.2

 

 الهيكل التنظيمي للشركة (: 2)الشكل رقم 

 
 

 

 املصدر: الشركة
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  وأمين سر املجلس اإلدارة مجلسأعضاء  4.3

 : وأمين سر املجلس رة يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدا 
 وأمين سر املجلس  مجلس اإلدارةأعضاء (: 29) رقم الجدول 

 *  اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم 
صفة 

 العضوية 

االستقاللية 

 ****** 
 العمر  الجنسية

 اململوكة  األسهم

 "مباشرة"

 اململوكة  األسهم

 " ******* غير مباشرة"

 النسبة العدد النسبة العدد

 **نواف عبدهللا علي الفوزان
رئيس مجلس  

 اإلدارة 

غير  

 تنفيذي
 - - - - 53 سعودي مستقل

عزيز عبدهللا حسن  

 *الصفيان**

نائب رئيس مجلس  

 اإلدارة 

غير  

 تنفيذي
 - - - - 39 سعودي غير مستقل 

 باسم عبدهللا عبدالكريم السلوم 
  مجلس عضو 

 املنتدب  اإلدارة
 % 0.0014 74 % 2.51 128,520 39 سعودي غير مستقل  تنفيذي

 *** محمد سعود محمد العيس ى

عضو مجلس  

اإلدارة والرئيس  

 التنفيذي 

 % 27.22 1,396,380 % 0.0004 20 36 سعودي غير مستقل  تنفيذي

 ****  ياسر زومان سعد الزومان
عضو مجلس  

 اإلدارة  

غير  

 تنفيذي
 - - - - 39 سعودي مستقل

 اإلدارة  مجلس سر  أمين

 حمدان أحمد عبدهللا

 *****الحمدان
 - - % 0.0002 10 27 سعودي - - أمين سر املجلس 

 الشركة: املصدر

لدورة مجلس اإلدارة الحالية التي بدأت من   املذكورين أعاله  أعضاء مجلس اإلدارة  تعيينم( على  10/09/2020ه )املوافق  01/1442/ 22املنعقدة في تاريخ    تحولية* وافقت الجمعية ال

 . م( 2025/ 09/ 10ه )املوافق 17/03/1447، تنتهي في تاريخ سنوات ( خمس5)وملدة  م( 2020/ 09/ 10ه )املوافق  22/01/1442 تاريخ

 ملجلس اإلدارة وذلك لدورة املجلس الحالية    نواف عبدهللا علي الفوزانم( تعيين السيد/  2021/ 06/ 06ه )املوافق  25/10/1442املنعقد بتاريخ    اجتماعه**قرر مجلس اإلدارة في  
ً
رئيسا

 . م(10/09/2025ه )املوافق 1447/ 03/ 17في تاريخ  التي تنتهي 

م( تعيين السيد/ عزيز عبدهللا حسن الصفيان كعضو في مجلس اإلدارة ونائب لرئيس مجلس  17/12/2020ه )املوافق 1442/ 02/05املنعقد بتاريخ   اجتماعه** قرر مجلس اإلدارة في *

 لشركة الرياض الواعد لالستثمار  
ً
ه  17/03/1447ك لدورة مجلس اإلدارة الحالية التي تنتهي في تاريخ  والسيد/ محمد سعود محمد العيس ى كعضو في مجلس اإلدارة وذلاإلدارة وممثال

 م(، على التعيين. 2022/ 01/ 19ه )املوافق 1443/ 06/ 16م(، وصادقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 10/09/2025)املوافق 

ياسر زومان سعد الزومان كعضو في مجلس اإلدارة وذلك لدورة مجلس    تعيين السيد/م(  26/07/2022ه )املوافق  01/04/1442قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ    ****

 . م(، على التعيين2022/ 11/09ه )املوافق 02/1444/ 15وصادقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ  ،  م(10/09/2025ه )املوافق  17/03/1447اإلدارة الحالية التي تنتهي في تاريخ  

وذلك لدورة    جلس اإلدارةمل  أمين سرك   الحمدانحمدان  أحمد عبدهللا  السيد/  تعيين    م( 25/11/2021ه )املوافق  20/04/1443تاريخ  قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد ب  *****

   .م(10/09/2025ه )املوافق 1447/ 03/ 17مجلس اإلدارة الحالية التي تنتهي في تاريخ  

 

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

 للشركة في كل من: 

 أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من  ✓
ً
 له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.   أومجموعتها أن يكون مالكا

 مجموعتها.  من أخرى  شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أكثر أوفي املائة  خمسة هنسبت ما لكيم اعتبارية صفة ذي لشخص ممثال يكون  أن ✓

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات   ✓
ً
وكبار املوردين، أو أن يكون  أن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين. 
ً
 مالكا

 

بأس  شركة  %، حيث أن  99بنسبة  شركة بأس لالستثمار  عن ملكيته في  ناتجة    باسم عبدهللا عبدالكريم السلوم   /السيداملنتدب  مجلس اإلدارة    عضوإن امللكية غير املباشرة ل***  ****

 .شور العاملية للتقنيةفي شركة  %0.0015لالستثمار تمتلك نسبة 

%، حيث 34.00بنسبة شركة املعرفة العربية للتجارة  عن ملكيته في  ناتجة    محمد سعود محمد العيس ى  /السيدعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  لإن امللكية غير املباشرة  ***  ****

 .شور العاملية للتقنيةفي شركة  %80.06تمتلك نسبة شركة املعرفة العربية للتجارة أن 
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 مسؤوليات مجلس اإلدارة  
 رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر املجلس على التالي:تتضمن مسؤوليات 

 أعضاء مجلس اإلدارة  ➢
 اآلتية: .  ملجلس اإلدارة املسؤولياتإلدارة الشركة ورسم سياستها وتحديد استثماراتها وتصريف أعمالها وأموالها وكافة أمورهاالصالحيات السلطات و مجلس اإلدارة بأوسع  يتمتع

 اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:   •

 وضع االستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها. -

 املالية وإقرار امليزانيات السنوية.تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها  -

 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها. -

 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. -

 . املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها -

 ة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: وضع أنظمة وضوابط للرقاب •

يشمل ذلك إساءة  وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح، وتعالج حاالت التعارض املحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهمين، و  -

 األشخاص ذوي العالقة.استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع 

 التأكد من سالمة األنظمة املالية املحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية. -

 فافية. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن املخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بش -

 عة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. املراج -

 تحضير واملوافقة على مصفوفة الصالحيات التابعة للشركة. -

  مع نظام الشركات والنظام األساس ي للشركة. ضال يتعار وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما  •

 اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس  •

 وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص اآلتي: •

 يها العقود. آليات تعويض أصحاب املصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحم -

 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح. -

 آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهم. -

هنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب املصالح على أن يضع قواعد السلوك املنهي للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع املعايير امل -

 املجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

والد - للمساهمين  الجوهرية  املعلومات  باإلفصاح عن  والتزامها  واللوائح  لألنظمة  الشركة  احترام  التي تضمن  واإلجراءات  السياسات  املصالح   وأصحابائنين  وضع 

 لآلخرين. 

 رئيس مجلس اإلدارة  ➢
ــــمان فاعلية ــــ ــــاء مجلس اإلدارة لضـــ ــــ ــــهامات واملبادرات البناءة من قبل كل أعضـــ ــــ ــــهيل اإلســـ ــــ ــــؤولية رئيس مجلس اإلدارة في قيادة املجلس وتســـ ــــ املجلس في أداء وظائفه ككل عبر  تتلخص مســـ

 ممارسة واجباته ومسؤولياته.

 لنظام الشــركات ونظ 
ً
، تشــمل ام الشــركة األســاســ ي، تكون لرئيس مجلس اإلدارة أوســع الصــالحيات لتمثيل الشــركة أمام ســائر الجهات الحكومية، وبموجب الئحة حوكمة الشــركاتوفقا

 املسؤوليات األساسية لرئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

 والواضحة والصحيحة وغير املضللة. ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت املناسب على املعلومات الكاملة  •

 التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت املناسب. •

 تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس ي. •

 مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة.تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة  •

 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع املساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. •

ثقافة تشجع  ستقلين، وإيجاد تشجيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين وامل •

 على النقد البناء.

، والتشاور مع أعضاء  إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات •

 املجلس والعضو املنتدب عند إعداد جدول أعمال املجلس. 

 مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء  •

 . إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها •

 ى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة واملجلس. تشمل املسؤوليات األخرى للرئيس كونه املتحدث الرسمي باسم املجلس. إضافة إل 

 ومن مهام الرئيس أيضا إدارة االجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيس ي في عالقة الشركة مع أي من أصحاب املصالح بالشركة.
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 الرئيس التنفي ي   ➢
 لنظام الشركة للشركة رئيس تنفيذي يمثل املساهمين في متابعة األنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريره

ً
ا لهيئات مجلس اإلدارة. وفقا

الئحة حوكمة الشركة الداخلية، تشمل املسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي لرئيس التنفيذي أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الحكومية، وبموجب  لاألساس ي،  

 :  يما يل

 .تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة املقرة من مجلس اإلدارة •

 . تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها •

 لها عند الحاجة.  تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية واقتراح تعدي •

 ملصالح. تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب ا •

 تزويد مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة اختصاصاته.  •

منح للعاملين.   •
ُ
 اقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي ت

 التقارير على مجلس اإلدارة. إعداد التقارير الدورية املالية وغير املالية بشأن التقدم املحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية، وعرض تلك •

 عن إدارة  •
ً
 بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.   مواردهاإدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضال

 املشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.   •

 النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام بمستوى املخاطر املعتمد من مجلس اإلدارة.  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، والتحقق من فاعلية تلك  •

 التنظيمية املختلفة.  اقتراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤولية املوكلة الى املستويات  •

 لإلدارة وطريقة تنفيذها.  اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال •

 لك الصالحيات.  اقتراح الصالحيات التي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارساته لت •

 أمين سر املجلس ➢
  اإلدارةيكون أمين سر مجلس 

ً
 الرئيسية ألمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:   معن تنظيم اجتماعات املجلس، تتمثل أهم املها مسؤوال

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها. •

رفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها املجلس.  •
ُ
 حفظ التقارير التي ت

وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة  تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به، وأي   •

 ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول االجتماع.

 التي أقرها املجلس. باإلجراءاتالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة  •

 تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية.  •

 ات املحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. عرض مسود •

 .تقديم العون واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة •

 .التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات املجلس واملعلومات والوثائق املتعلقة بالشركة •

 

 اإلدارة  مجلس سر  وأمين  ألعضاء ال اتية السيرة فيما يلي ملخص
 نواف عبدهللا علي الفوزانلالسيرة الذاتية  (: 30) رقم الجدول 

 الفوزان  علي عبدهللا نواف

 سنة   53 العمر  

 سعودي  الجنسية

 دارة اإل مجلس  رئيس املنصب 

 املؤهالت العلمية
 . م1994 عام األعمال إدارة في سعود امللك  جامعة من البكالوريوس درجة على حاصل •

 . م1997 عام األعمال إدارة في  ميرس ي ديترويت جامعة من املاجستير درجة على حاصل •

 الخبرات العملية 

   يشغل •
ً
املنتدبمنصب    حاليا مقفلة    شركة)  الغذاء  أساسيات   لشركة  العضو   الغذائية   املواد  مجال  في  وتعملمساهمة 

 .اآلن حتىو  م2016 عام من( واملشروبات

شغل منصب رئيس لجنة املراجعة لشركة شور العاملية للتقنية )شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال تقنية املعلومات( من  •

 م. 2021م وحتى عام 2020عام 

 وحتى م 2016 عام من( التمويل مجال في وتعملشركة مساهمة مقفلة ) النايفات شركة في إدارة سجلم عضو منصب شغل •

 .م2019 عام

 مجال   في  وتعمل  مقفلة  مساهمة  شركة)  املالية  للخدمات  فالكم  شركة  فيرئيس مجموعة الخدمات اإلستثمارية    منصب  شغل •

 . م2016 وحتى  م 2009 عام من( واالستثمار املالية الخدمات
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 مجالس عضوية

 شركات في اإلدارة

 ( حالية) أخرى 

 منصب عضو مجلس املديرين لشركة مدفوعات شور   •
ً
)شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في  لتقنية املعلومات  يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2021مجال خدمات نقاط البيع وحلول التقنية املالية( من عام 

 منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة ا •
ً
( من عام التمويلساهمة مقفلة وتعمل في مجال  )شركة مألمثل للتمويل  يشغل حاليا

 وحتى اآلن. م 2022

مجال   • في  وتعمل  مقفلة  مساهمة  )شركة  اللوجستية  للخدمات  املخازن  شركة  في  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب   
ً
حاليا يشغل 

 .م وحتى اآلن(2020الخدمات اللوجستية( من عام 

 الشركة  : املصدر

 
 لعزيز عبدهللا حسن الصفيان  الذاتية ةالسير  (:31) رقم الجدول 

 عزيز عبدهللا حس  الصفيان

 سنة  39 العمر  

 سعودي  الجنسية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة   املنصب 

 . م2008حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة املالية من جامعة امللك فيصل في اململكة العربية السعودية عام  • املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية 

 منصب رئيس لجنة املكافآت والترشيحات في شركة شور العاملية للتقنية ) •
ً
وتعمل في مجال تقنية  شركة مساهمة مقفلة  يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2020املعلومات( من عام 

 منصب   •
ً
للشركاتيشغل حاليا املصرفية االستثمارية  في  املالية    مدير  الرياض  في مجال  شركة مساهمة مقفلة  ) في شركة  وتعمل 

 م وحتى اآلن. 2009االستثمار والخدمات املالية( من عام 

 مجالس عضوية

 شركات في اإلدارة

 ( حالية) أخرى 

 منصب عضو مجلس   •
ً
وتعمل في  شركة ذات مسؤولية محدودة  ) لتقنية املعلومات  في شركة مدفوعات شور  املديرين  يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2020مجال خدمات نقاط البيع وحلول التقنية املالية( من عام 

مجال  • في  وتعمل  محدودة  ذات مسؤولية  )شركة  الجماعي  للتمويل  بهايف  في شركة  املديرين  مجلس  منصب عضو   
ً
حاليا يشغل 

 م وحتى اآلن.2021( من عام التمويل الجماعي عن طريق التقنية املالية

 الشركة  : املصدر

 لباسم عبدهللا عبدالكريم السلوم   السيرة الذاتية (:32) رقم الجدول 

 السلوم  عبدالكريم عبدهللا باسم

 سنة   39 العمر  

 سعودي  الجنسية

 املنتدب اإلدارة مجلس عضو  املنصب 

 املؤهالت العلمية

 م. 2019األمريكية عام حاصل على درجة املاجستير التنفيذي في إدارة األعمال من جامعة هارفارد في الواليات املتحدة  •

 . م2009 عام اململكة املتحدة في كنت جامعة من املعلومات تقنية استشاراتقي  املاجستير درجة على حاصل •

 . م2007 عاماململكة العربية السعودية   في سعود بن محمد اإلمام جامعة من والترجمة اللغات في البكالوريوس درجة على حاصل •

 الخبرات العملية 

 منصب الرئيس التنفيذي في شركة مدفوعات شور   •
ً
)شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال لتقنية املعلومات  يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2021خدمات نقاط البيع وحلول التقنية املالية( من عام 

   يشغل •
ً
  االتصاالت   مجال  في  وتعملومية  لجنة وطنية حك)  املعلومات  وتقنية  لالتصاالت  الوطنية  اللجنة  رئيس  نائب  منصب  حاليا

 .اآلن وحتى م 2019 عام من( املعلومات وتقنية

 عام  من(  املعلومات  تقنية  مجال  في  وتعملشركة مساهمة مقفلة  )  للتقنية  العاملية  شور   شركة  في  التنفيذي  الرئيس  منصب  شغل •

 .م2021عام  وحتى م 2018

( الرياضية   املنتجات  في  التجزئة  مجال  في  وتعملشركة مساهمة مقفلة  )  الفالح  الرياضة  بيت   شركة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل •

 .م2020 عام وحتى م 2019 عام من

  عام   من(  والتصدير  االستيراد  مجال  في  وتعملهيئة حكومية  )  السعودية  الصادرات  تنمية   هيئة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل •

 .م2018 عام وحتى م 2017

  عام   من(  اململكة  في  االستثمار  تنظيم  مجال   في  وتعملهيئة حكومية  )  لالستثمار  العامة  الهيئة  في  املحافظوكيل    منصب  شغل •

 . م 2018 وحتى م 2017

 الطيران   تنظيم  مجال  في  وتعملهيئة حكومية  )  املدني  للطيران  العامة  الهيئة  فيمساعد الرئيس لالتصال املؤسس ي    منصب  شغل •

 . م2017 وحتى م 2015 عام من( اململكة في املدني
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 مجالس عضوية

 شركات في اإلدارة

 ( حالية) أخرى 

• ( وشركاه  الحكير  عبدالعزيز  فواز  إدارة شركة  مجلس  منصب عضو   
ً
حاليا عامة  يشغل  مساهمة  السلع شركة  مجال  في  وتعمل 

 م وحتى اآلن.2020( من عام الكمالية  االستهالكية

 منصب رئيس مجلس املديرين في شركة بأس   •
ً
وتعمل في مجال االستشارات  شركة ذات مسؤولية محدودة  لالستثمار )يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2020واالستثمار( من عام 

   يشغل •
ً
 من (  التجزئة  مجال  في  وتعمل  ذات مسؤولية محدودةشركة  )  نباتاتي للتجزئة  شركة  املديرين في   مجلس  عضو  منصب  حاليا

 .اآلن وحتى م2021 عام

 منصب عضو مجلس إدارة شركة محمد حسين بن يعال   •
ً
وتعمل في مجال الصرافة( شركة تضامن  للصرافة )  وأوالدهيشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2019من عام 

 منصب عضو مجلس املديرين في شركة الراجحي للتعليم والتطوير )شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال  •
ً
يشغل حاليا

 وحتى اآلن. م 2022التعليم( من عام 

 منصب عضو مجلس املديرين في شركة مدفوعات شور  •
ً
)شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في    لتقنية املعلومات  يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2020مجال املدفوعات( من عام 

 الشركة  : املصدر

 ملحمد سعود محمد العيس ى  السيرة الذاتية (:33) رقم الجدول 

 العيس ى  محمد سعود محمد

 سنة   36 العمر  

 سعودي  الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي   املنصب 

 املؤهالت العلمية

 . م2014 عام املهنية السالمة إدارة  في ميزوري  وسط  جامعة من املاجستير درجة على حاصل •

 . م 2011 عام والترجمة اللغات في سعود بن محمد اإلمام جامعة من البكالوريوس درجة على حاصل •

 م 2020املشاريع االحترافية من معهد إدارة املشاريع في الواليات املتحدة األمريكية عام في إدارة  مهنية شهادة على حاصل •

   م. 2018حاصل على دورة في إدارة األعمال من جامعة بابسون في الواليات املتحدة األمريكية عام  •

 الخبرات العملية 

 منصب الرئيس التنفيذي في شركة شور العاملية للتقنية   •
ً
 من(  املعلومات   تقنية  مجال  في  وتعمل  مقفلة  مساهمة  شركة)يشغل حاليا

 م وحتى اآلن. 2021 عام

  من (  املعلومات  تقنية  مجال  في  وتعمل  مقفلة  مساهمة  شركة )  للتنقية  العاملية  شور   شركة  في  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  شغل •

 . م 2021عام  وحتى م2019 عام

  عام من( املعلومات تقنية مجال في وتعمل مقفلة مساهمة شركة ) للتقنية العاملية شور   شركة في املشاريع إدارة مدير منصب شغل •

 . م 2018 وحتى م 2014

 مجالس عضوية

 شركات في اإلدارة

 ( حالية) أخرى 

 ال يوجد  •

 الشركة : املصدر

   ياسر زومان سعد الزومانالسيرة الذاتية ل (:34) رقم الجدول 

 ياسر زومان سعد الزومان

 سنة  39 العمر  

 سعودي  الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب 

 املؤهالت العلمية

 م. 2007السعودية عام حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة القصيم في اململكة العربية  •

 م. 2012حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة أستون في بريطانيا عام  •

 . م2010 عام السعودية العربية اململكة في القانونيين  واملراجعين للمحاسبين السعودية الهيئة زمالة على حاصل •

 م. 2015األمريكي عام  اإلداري معهد املحاسبين  من  (CMA)املعتمد  اإلداري شهادة املحاسب حاصل على  •

في اململكة العربية السعودية عام   تقييم  –الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين  من  ت اقتصادية  آ حاصل على شهادة مقيم منش •

 م. 2018

 م. 2019التابعة لوزارة التجارة في اململكة العربية السعودية عام  لجنة اإلفالسمن فالس إحاصل على شهادة أمين   •
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 م. 2021التابعة لوزارة التجارة في اململكة العربية السعودية عام  لجنة اإلفالس)محاسبة( من  فالسإحاصل على شهادة خبير  •

 الخبرات العملية 

 منصب املدير العام في شركة الصالح والزومان  •
ً
والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون )شركة ذات مسؤولية  يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2016محدودة مهنية وتعمل في مجال املحاسبة واملراجعة( من عام 

 منصب عضو لجنة املراجعة في شركة  •
ً
 )شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال إنتاج الحديد( وطني للحديد والصلبيشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2020من عام 

 منصب رئيس لجنة املراجعة في شركة يش •
ً
من عام  الغذاء(وتعمل في مجال مساهمة مقفلة  الدعجان القابضة )شركةغل حاليا

 م وحتى اآلن.2020

شغل منصب الرئيس املالي في شركة وطني للحديد والصلب املحدودة )شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال إنتاج  •

 م. 2016م وحتى 2015الحديد( من عام 

م  2013)شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الصناعة( من عام    التدريع للصناعةشغل منصب املدير املالي في شركة   •

 م. 2015وحتى 

 مجالس عضوية

 شركات في اإلدارة

 ( حالية) أخرى 

 منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة وطني للحديد والصلب )شركة مساهمة عامة وتعمل ف •
ً
ي مجال إنتاج الحديد(  يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2020من عام 

 الشركة  : املصدر

 حمد عبدهللا الحمدانالسيرة الذاتية أل  (:35) رقم الجدول 

 الحمدان  حمدان أحمد عبدهللا

 سنة  27 العمر  

 سعودي  الجنسية

 أمين سر مجلس اإلدارة  املنصب 

 العلميةاملؤهالت 
 م 2014حاصل على الثانوية العامة في اململكة العربية السعودية عام  •

 م 2021تداول عام  –املنهي لإلفصاح  االختبارحاصل على  •

 الخبرات العملية 

اإلدارة   • مجلس  سر  أمين  منصب   
ً
حاليا للتقنية  يشغل  العاملية  شور  شركة    تقنية   مجال  في  وتعمل  مقفلة  مساهمة  شركة)في 

 ن.اآل  وحتى م2021 عام من (املعلومات

شغل منصب أخصائي شؤون موظفين في شركة لحاء للنقليات )شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال النقليات( من عام  •

 م 2020م وحتى عام 2019

 الشركة  : املصدر
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 التنفي ية اإلدارة  4.4

 أعضاء اإلدارة التنفيذية(: 36) رقم الجدول 

 تاريخ التعيين  العمر  الجنسية *** املنصب االسم  م

 * ***األسهم اململوكة 

 "مباشرة"

 النسبة العدد

 % 0.0004 20 م 2021/ 29/04 33 سعودي  الرئيس التنفيذي  * العيس ى محمد سعود محمد 1

 - - م 2009/ 15/08 54 فلسطيني  املدير املالي  عصام عثمان يوسف املقيد  2

 - - م 2022/ 19/06 34 سعودي  مدير املوارد البشرية  الشمري  خليف بندر ناصر 3

 - - - - - مدير إدارة املشاريع  شاغر** 4

 الشركة: املصدر

 كرئيس تنفيذي. محمد سعود محمد العيس ى ( تعيين السيد/ م29/04/2021)املوافق  ه1442/ 17/09بتاريخ * قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد 

 م. 2022ومن املتوقع أن يتم التعيين خالل الربع الرابع من العام   ةد لإلدار ي جد يرشاغر كما بتاريخ هذا املستند، وتعمل الشركة على تعيين مد  مدير إدارة املشاريع**إن منصب 

 للقيام بأعمال التدقيق الداخلي.  متعاقد معها قانونيةمحاسبة ومراجعة شركة بالشركة باالستعانة *** تقوم 

شركة املعرفة العربية للتجارة تمتلك    ، حيث أن(%34.00)  بنسبة  ( بطريقة غير مباشرة عن طريق ملكيته في شركة املعرفة العربية للتجارة%27.22يمتلك محمد العيس ى ما نسبته )****

 % في شركة شور العاملية للتقنية. 80.06نسبة 

 

 

 وفيما يلي نب ة ع  ملخص السيرة ال اتية ألعضاء اإلدارة التنفي ية
 

 ملحمد سعود محمد العيس ى(: السيرة الذاتية  37) رقم الجدول 

 العيس ى  محمد سعود محمد

 
ً
 اإلدارة وأمين سر املجلس  مجلس أعضاء 4.3 رقم القسم راجع فضال

   الشركة: املصدر

 لعصام عثمان يوسف املقيد (: السيرة الذاتية  38) رقم الجدول 

 عصام عثمان يوسف املقيد 

 سنة  54 العمر  

 فلسطيني  الجنسية

 املدير املالي  املنصب 

 م. 1996 في اململكة العربية السعودية عام (SOCPA)حاصل على شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  • املؤهالت العلمية

تخصص محاسبة من جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية عام  –حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية  •

 . م 1989

 يشغل  • الخبرات العملية 
ً
وتعمل في مجال تطوير املراجعة الداخلية في  جمعية أهلية منصب عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين )حاليا

 م وحتى اآلن. 2012اململكة العربية السعودية( من عام 

 يشغل  •
ً
وتعمل في مجال هيئة دولية منصب عضو هيئة املحاسبة واملراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )حاليا

 م وحتى اآلن. 2004قيادة وتنظيم مهنة املحاسبة واملراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي( من عام 

 يشغل  •
ً
وتعمل في مجال ريادة مهنة  هيئة حكومية ) املحاسبينللمراجعين و منصب عضو أساس ي في الهيئة السعودية حاليا

 .اآلنم وحتى 1996املحاسبة واملراجعة واإلشراف عليها في اململكة العربية السعودية( من عام 

 يشغل  •
ً
وتعمل في مجال تطوير مهنة املحاسبة في اململكة العربية جمعية أهلية املحاسبة السعودية )منصب عضو جمعية حاليا

 اآلن.م وحتى 1990السعودية( من عام 

وتعمل في مجال املحاسبة   مهنيةشركة شغل منصب مدير مراجعة لدى مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون ) •

 م.  2009م وحتى عام 2004واملراجعة( من عام 

وتعمل في مجال املحاسبة واملراجعة( من   مهنيةشركة الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون )شغل منصب مراجع لدى مكتب   •

 م. 2004م وحتى عام 1990عام 

   الشركة: املصدر
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 بندر ناصر الشمري ل(: السيرة الذاتية  39) رقم الجدول 

 الشمري خليف بندر ناصر 

 سنة  34 العمر  

 سعودي  الجنسية

 مدير املوارد البشرية  املنصب 

 م. 2011حاصل على دبلوم في إدارة األعمال من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية باململكة العربية السعودية عام  • املؤهالت العلمية

 منصب  • الخبرات العملية 
ً
( شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال تقنية املعلومات)في شركة شور العاملية للتقنية  مدير املوارد البشريةيشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2022من عام 

شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال تقنية  )مساعد مدير املوارد البشرية في شركة شور العاملية للتقنية شغل منصب  •

 م.  2022م وحتى عام 2018( من عام املعلومات

( من عام التمويلوتعمل في مجال  مساهمة مقفلة)شركة  أخصائي موارد بشرية في الشركة السعودية للتمويل شغل منصب •

 . م2018وحتى عام  م 2016

ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال إنتاج )شركة  أخصائي موارد بشرية في شركة وطني للحديد والصلبشغل منصب  •

 م.  2015م وحتى عام 2014( من عام الحديد 

   الشركة: املصدر
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 لجان الشركة 4.5

تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في  و   ،الواردة في نظام الشركات  اإللزاميةتلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة  

 عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح املساهمين. ذلك من فصل ملسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن 

 لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى 
ً
الوفاء باملتطلبات النظامية ذات  قامت الشركة بتشكيل لجنة املراجعة نظرا

 :الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها  للجنة املراجعة وصف  يلي وفيماالعالقة 

 لجنة املرا عة  4.5.1

املراجعة وتحديد مهامها  على تشكيل لجنة  (م23/11/2020 املوافق) ه08/04/2144املنعقد في تاريخ العادية في اجتماعها غير وافقت الجمعية العامة 

 تاريخ  في  تنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحاليةو   العامة غير العادية  الجمعيةبدأت من تاريخ    وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم والتي

 (.م 10/09/2025 املوافق) ه17/03/1447

 :أ داف لجنة املرا عة (أ

 املراجعة الداخلية من خالل مراجعة فعالية الترتيبات الخاصة بإدارة املراجعة الداخلية ومدى استيفائها وكفايتها. ستيفاء وكفاية أعمال االتحقق من  .1

التامة من قبل إدارة الشركة للمواضيع التي يتم تحديدها ورصدها من خالل نشاط وعمل لجنة املراجعة، وخاصة أعمال   االستجابةالتحقق من  .2

 جية والتحقق من استقاللها. املراجعة الداخلية والخار 

 التحقق من قبول وتفهم الشركة لدور وعمل وقيمة املراجعة الداخلية من خالل الوسائل املتاحة. .3

 قياس وتقييم مستوى فعالية نظام املراقبة الداخلية بالشركة.  .4

 باألنظمة والقوانين واملعايير والسياسات ذات العالقة بنطاق عمل اللجنة ومهامها ومسؤولياتها. االلتزامالتحقق من  .5

 
 : أعضاء لجنة املرا عة وكيفية ترشيحهم ومدة عضوي  م اختيار قواعد  (ب

 تشكل لجنة املراجعة للشركة بقرار من الجمعية العامة العادية بناًء على ترشيح مجلس اإلدارة. .1

يكون أعضاء لجنة املراجعة من املساهمين أو من غير املساهمينـ، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل، وأن يكون من بينهم مختص يجوز أن  .2

 بالشؤون املالية واملحاسبية. 

 ال يجوز أن يكون احد أعضاء لجنة املراجعة احد أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين.  .3

نة املراجعة ممن سبق له العمل خالل السنتين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع ال يجوز أن يكون احد أعضاء لج .4

 حسابات الشركة. 

 يجب أن ال يقل عدد أعضاء لجنة املراجعة عن ثالثة أعضاء، وال يزيد عددهم عن خمسة أعضاء. .5

 في لجنة املر  .6
ً
 اجعة.ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا

 أعضاء لجنة املراجعة بطريقة تشمل توفر املهارات والخبرات املتنوعة واملتعلقة بمجال نشاط الشركة. اختياريتم  .7

 يتم تعين أعضاء لجنة املراجعة ملدة ال تتجاوز الثالث سنوات، ويجوز إعادة تعينهم حسب احتياجات تشكيل لجنة املراجعة بالشركة. .8

 مكان العضو الذي تم شغر منصبه، على أن يكون  عضواأعضاء لجنة املراجعة، يحق ملجلس اإلدارة أن يعين   في حال تم شغر منصب احد .9
ً
مؤقتا

 العضو املؤقت ممن تتوفر لديهم الخبرة والكفاية واملهارة.

 

 : مهام واختصاصات لجنة املرا عة (ج

ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، وتشمل بصفة تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة 

 خاصة ما يلي: 

 املالية: التقارير  ➢

الرأي حيالها، والتوصية في شأنها، وذلك لضمان نزاهة  وإبداءدراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة،  .1

 وعدالة وشفافية القوائم املالية. 

دارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة  بناًء على طلب مجلس اإلدارة تقوم لجنة املراجعة بإبداء الرأي الفني في ما إذا كان تقرير مجلس اإل  .2

 ونموذج عملها واستراتيجيتها.  وأدائهاومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة 

 دراسة أي مسائل مهمة أو غير طبيعية تتضمنها التقارير املالية.  .3

 مراجع الحسابات.  أودير املالي للشركة أو من يتولى مهام املدير املالي أو مسؤول االلتزام في الشركة البحث بدقة في أي مسائل يثيرها امل .4

 التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.  .5

 الراي والتوصية ملجلس اإلدارة شأنها. وإبداءدراسة السياسات املحاسبية املطبقة في الشركة  .6
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 مرا ف الحسابات: ➢

التوصية ملجلس اإلدارة بمراجعي الحسابات، وعزلهم، وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم  .1

 وشروط التعاقد معهم.

القواعد واملعايير ذات   االعتبارالتحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في  .2

 العالقة. 

 فنية  .3
ً
 وإبداءإدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة،  أومراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 اته حيال ذلك. مرئي

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.  .4

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأنها.  .5

 

 صالحيات لجنة املرا عة:  ( د

 في سبيل تحقيق أهداف ومهام لجنة املراجعة، يكون لها الصالحيات التالية: 

 أمر يدخل ضمن مهماتها، أو أي موضوع يطلبه مجلس اإلدارة على وجه التحديد.  أييحق للجنة املراجعة التحري عن  .1

 على سجالت الشركة ووثائقها.  االطالعيحق للجنة  .2

تفسار عن أي أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو موظفي الشركة لغرض التحري واالس إيضاحاتيحق للجنة طلب أي  .3

 معلومات.

 ملساعدة ال .4
ً
لجنة  يحق للجنة االستعانة باملشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية أو أي جهة استشارية مستقلة أخرى متى كان ذلك ضروريا

 في أداء مهامها.

 التحقق من أي خلل يتعلق بإدارة املخاطر وإدارة املراجعة الداخلية.  .5

 ملدى خطورته. وئيس لجنة املراجعة بأي خلل أإبالغ اإلدارة التنفيذية ر  .6
ً
 احتيال أو تجاوز وفقا

خسائر  أوأن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار  .7

 جسيمة. 

 ا تماعات لجنة املرا عة:  (ه

 تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة املالية للشركة. .1

الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح  أصوات، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائهاُيشترط لصحة اجتماعات لجنة املراجعة حضور أغلبية  .2

 الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع. 

 للجنة املراجعة في الحاالت الطارئة عقد اجتماعها عن طريق وسائل االتصال الحديثة املتاحة. يجوز  .3

مدير إدارة   أومن أعضاء لجنة املراجعة أو مراجع الحسابات كما يجوز ألي عضو  يدعو رئيس لجنة املراجعة الجتماعات لجنة املراجعة، .4

 املراجعة الداخلية أو رئيس مجلس اإلدارة أن يطلب من رئيس لجنة املراجعة دعوة الجتماع لجنة املراجعة.

 تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة.  .5

 ملراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة املراجعة كلما دعت الحاجة لذلك. .6

جوانب من أي موظف بالشركة لتوضيح أي  أووبعد إخطار الرئيس التنفيذي للشركة دعوة كبار التنفيذيين  يجوز لرئيس لجنة املراجعة .7

 نشاطات الشركة للجنة املراجعة.

لجنة املراجعة إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على  اجتماعاتاإلدارة التنفيذية حضور  أوال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة  .8

 على أعضاء اللجنة وسكرتيرها. 
ً
 مشورته، ويكون حضور اجتماعات لجنة املراجعة قاصرا

محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت وتوثيق توصياتها ونتائج التصويت وحفظها في  وإعداد يجب توثيق اجتماعات لجنة املراجعة  .9

الحاضرين   األعضاءسجل خاص ومنظم وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها )إن وجدت( وتوقيع هذه املحاضر من جميع 

 لالجتماع.

 حدوث تعارض بين لجنة املرا عة ومجلس اإلدارة:  (و

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو اذا رفض مجلس اإلدارة األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعين   ➢

وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة  أتعابهمراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد 

 ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.

 حدوث تعارض بين لجنة املرا عة ومجلس اإلدارة:  (ز

ية أو غيرها بسرية، وعلى اللجنة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم مالحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالعلى لجنة املراجعة  ➢

 التجاوز، وتبني إجراءات متابعة مناسبة. أومستقل يتناسب مع حجم الخطأ  بإجراءالتحقق من تطبيق هذه اآللية 
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 عضوية لجنة املرا عة:  ان  اء (ح

 ألي نظام أو الئحة أو تعليمات سارية في اململكة، ومع ذلك يجوز  بانتهاءتنتهي عضوية لجنة املراجعة  .1
ً
مدتها أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا

 للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء لجنة املراجعة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة

 ير مقبول، ولعضو اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة.بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غ

ن يجوز للجمعية العامة بناًء على توصية مجلس اإلدارة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء لجنة املراجعة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دو  .2

 عذر مشروع ومقبول.
 

 مكافآت أعضاء لجنة املرا عة:  (ط

.تكون مكافآت أعضاء لجنة  .1
ً
 معينا

ً
 املراجعة مبلغا

ة يتم صرف مكافأة أعضاء لجنة املراجعة السنوية وبدالت الحضور بنهاية السنة املالية وبعد اإلفصاح عن النتائج املالية السنوية املعتمد .2

 للشركة. 

 أحكام ختامية )النشر والنفاذ والتعديل(: (ي

 من تاريخ اعتمادها من  .1
ً
 قبل مجلس اإلدارة.يعمل بما جاء في هذه الالئحة اعتبارا

 يتم مراجعة محتوى هذه الالئحة حسب الحاجة بناًء على توصية مجلس اإلدارة. .2

 حة مكملة للنظام األساس ي للشركة والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية.الئتعتبر هذه ال  .3

والنظام نظام هيئة السوق املالية )الئحة حوكمة الشركات( كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام الشركات السعودي و  .4

 األساس ي للشركة والقرارات الصادرة من الجهات املختصة.
 

 

 :ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املرا عة 
 أعضاء لجنة املراجعة (: 40) رقم الجدول 

 الوظيفة  االسم 

 اللجنة  رئيس الشويعر محمد عزام محمد 

 عضو ياسر زومان سعد الزومان 

 عضو عبدالعزيز صالح عبدهللا الصالح 

 الشركة : املصدر

  صالح عبدهللا الصالح عبدالعزيز ، والسيد/ ياسر زومان سعد الزومانم( تعيين السيد/ 26/07/2022ه )املوافق 1443/ 27/12املنعقد بتاريخ  اجتماعهقرر مجلس اإلدارة في  *

 للمدة النظامية املتبقية كأعضاء في لجنة املراجعة 
ً
ه )املوافق 15/02/1444وصادقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ ، تنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحاليةالتي و إكماال

 . م(، على التعيين2022/ 11/09
 

 

 لجنة املرا عة: وفيما يلي السيرة ال اتية ألعضاء 
 

 مد عزام الشويعر ملحلسيرة الذاتية  ا(: 41) رقم الجدول 

 محمد عزام محمد الشويعر  

 سنة  37 العمر  

 سعودي  الجنسية

 لجنة املراجعة   رئيس املنصب 

 م. 2010حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة نظم املعلومات من جامعة األمير سلطان في اململكة العربية السعودية عام  • املؤهالت العلمية

 شغل ي • الخبرات العملية 
ً
خدمات وتعمل في مجال  مساهمة مقفلةشركة منصب الرئيس التنفيذي لشركة سفن لخدمات السيارات )حاليا

 . اآلن وحتى م 2019( من عام السيارات

يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة في شركة وثيق املالية )شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال  •

 .اآلنم وحتى 2022االستشارات املالية( من عام 

 يشغل  •
ً
وتعمل في مجال  شركة مساهمة عامة منصب عضو لجنة املراجعة في الشركة السعودية للصادرات الصناعية )حاليا

 .اآلنم وحتى 2019تسويق وتصدير املنتجات الوطنية السعودية( من عام 

وتعمل في مجال البيع   مساهمة مقفلةشركة السعودية ) االتصاالتشغل منصب مدير مراجعة داخلية أول في شركة قنوات  •

 . م2019خالل عام ( االتصاالتوالتوزيع لقطاع 

  من( مجال الطيران في وتعمل حكومية شركة) القابضة  املدني الطيران بشركة والحوكمة السياسات إدارة مدير منصب شغل •

 . م 2019 عام وحتى م2016 عام
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وتعمل في مجال تقديم خدمات أمن املعلومات( من عام شركة حكومية شغل منصب مستشار بشركة علم ألمن املعلومات ) •

 م. 2016م وحتى عام 2013

م  2010( من عام االستشاريةوتعمل في مجال تقديم الخدمات  استشاراتشركة شغل منصب محلل أعمال بشركة اكسنشر )  •

 م. 2013وحتى عام 

   الشركة: املصدر

 ياسر زومان سعد الزومان لالسيرة الذاتية   (:42) رقم الجدول 

 ياسر زومان سعد الزومان

 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس  4.3 رقم القسم راجع فضال

   الشركة: املصدر

 عبدالعزيز صالح عبدهللا الصالح للسيرة الذاتية  ا(: 43) رقم الجدول 

 صالح عبدهللا الصالح  عبدالعزيز 

 سنة  38 العمر  

 سعودي  الجنسية

 عضو لجنة املراجعة  املنصب 

 . م2007 عام السعودية العربية اململكة في سعود امللك  جامعة من املحاسبة في البكالوريوس درجة على حاصل • املؤهالت العلمية

 .م 2012 عام أمريكا في تينس ي ميدل جامعة من األعمال إدارة في املاجستير درجة على حاصل •

 . م2014 عام السعودية العربية اململكة في القانونيين  واملراجعين للمحاسبين السعودية الهيئة زمالة على حاصل •

 . م2015 عاماألكاديمية العاملية لألعمال واإلدارة املالية  من( CFM) املعتمد املالي املدير شهادة على حاصل •

  يشغل • الخبرات العملية 
ً
  في وتعمل مقفلة مساهمة شركة) الزومان زومان وياسر الصالح صالح عبدالعزيز شركة في عام مدير منصب حاليا

 . اآلن وحتى م2016 عام من( الرياضية واملالبس األجهزة مجال

  يشغل •
ً
 األجهزة مجال في وتعمل مقفلة مساهمة شركة) الفالح الرياضة بيت شركة  في املراجعة لجنة عضو منصب حاليا

 .  اآلن وحتى م 2019 عام من( الرياضية  واملالبس

  يشغل •
ً
  االستثمار مجال في وتعمل مقفلة مساهمة شركة) القابضة املرشد شركة  في املراجعة لجنة عضو منصب حاليا

 . اآلن وحتى م2021 عام من( والتجارة

  يشغل •
ً
( السيارات تجارة مجال في وتعمل مقفلة مساهمة شركة) للسيارات البازعي شركة  في املراجعة لجنة عضو منصب حاليا

 . اآلن وحتى م 2021 عام من

  يشغل •
ً
 مجال في وتعمل مقفلة مساهمة شركة) وأبناؤه املهيلب صالح بن سليمان شركة  في املراجعة لجنة عضو منصب حاليا

 . اآلن وحتى م2022 عام من( الخرسانة إنتاج

  يشغل •
ً
(  تجزئة أسواق مجال في وتعمل مقفلة مساهمة شركة) السدحان مجموعة شركة  في املراجعة لجنة عضو منصب حاليا

 . اآلن وحتى م 2021 عام من

  يشغل •
ً
  خدمات مجال في وتعمل مقفلة مساهمة شركة) آركو - املنتدب األجير شركة  في املراجعة لجنة عضو منصب حاليا

 .  اآلن وحتى م2022 عام من( والتوظيف العمالة

 عام من( البحري  النقل مجال في وتعمل مقفلة مساهمة شركة) بحري  شركة في  والتقارير املحاسبة قسم رئيس منصب شغل •

 . م 2016 وحتى م 2015

 مجال في وتعمل حكومية جامعة)  اإلسالمية  سعود بن محمد اإلمام بجامعة املحاسبة قسم في متعاون  محاضر منصب شغل •

 . م2017 عام وحتى م 2017 عام من( العالي  التعليم

   الشركة: املصدر
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 لجنة املكافآت والترشيحات  4.5.2

  كافآت والترشيحات امل  لجنة  تشكيل   على(  م23/11/2020  املوافق )  ه08/04/1442  تاريخ  في  املنعقد  اجتماعها  في   العادية  غير   العامة  الجمعية  افقتو 

  اإلدارة   مجلس  دورة   بنهاية  وتنتهي  العادية  غير   العامة  الجمعية  تاريخ  من  بدأت  والتي  عضويتهم  ومدة   أعضائها  ومكافآت  عملها  وضوابط  مهامها  وتحديد

   .(م10/09/2025 املوافق) ه17/03/1447 تاريخ في الحالية

 املكافآت والترشيحات لجنة اختصاصات 4.5.2.1

 املكافآت بما يلي: تختص لجنة 

  فيها   للنظر  اإلدارة   مجلس  إلى  ورفعها  للشركة،  التنفيذية  واإلدارة   عنه  املنبثقة  واللجان  اإلدارة   مجلس  أعضاء  ملكافآت  واضحة  سياسة  إعداد -1

 
ً
 .تنفيذها من  والتحقق عنها، واإلفصاح  باألداء، ترتبط معايير  اتباع يراعى أن على للشركة، العامة الجمعية من العتمادها تمهيدا

 .منها املرجوة  األهداف تحقيق في فعاليتها وتقييم املكافآت، لسياسة الدورية املراجعة -2

  بالشركة التنفيذيين وكبار  عنه املنبثقة واللجان اإلدارة  مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة  ملجلس التوصية -3
ً
 . املعتمدة  للسياسة وفقا

 .بشأنها اإلدارة  ملجلس والتوصية اإلدارة  مجلس من املقررة  السنوية املكافآت  توزيع أسس مراجعة -4

 . التنفيذية واإلدارة  اإلدارة  مجلس في للعضوية واضحة  ومعايير  سياسات اقتراح -5

 .التنفيذية اإلدارة  وظائف  وشغل اإلدارة  مجلس لعضوية املطلوبة  واملؤهالت  للقدرات وصف إعداد -6

 . التنفيذية اإلدارة  ووظائف اإلدارة، مجلس لعضوية املناسبة الخبرات أو املهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية املراجعة -7
 

 :املكافآت لجنة أعضاء  التالي الجدول  ويوضح
 املكافآتأعضاء لجنة (: 44) رقم الجدول 

 الوظيفة  االسم 

 اللجنة رئيس  الصفيان  حسن عبدهللا عزيز

 عضو اللجنة نواف عبدهللا علي الفوزان 

 عضو اللجنة * باسم عبدهللا عبدالكريم السلوم

 الشركة : املصدر

 . كعضو في لجنة املكافآت والترشيحات  باسم عبدهللا عبدالكريم السلوم م( تعيين السيد / 06/09/2022ه  )املوافق 10/02/1444*قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 
 

 :والترشيحات وفيما يلي السيرة ال اتية ألعضاء لجنة املكافآت
 عزيز عبدهللا حسن الصفيانللسيرة الذاتية  ا(: 45) رقم الجدول 

 الصفيان حس  عبدهللا عزيز 

 
ً
 اإلدارة وأمين سر املجلس أعضاء مجلس  4.3 رقم القسم راجع فضال

   الشركة: املصدر

 

 لنواف عبدهللا علي الفوزانالسيرة الذاتية   (:46) رقم الجدول 

 الفوزان  علي عبدهللا نواف

 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس  4.3 رقم القسم راجع فضال

   الشركة: املصدر

 

   باسم عبدهللا عبدالكريم السلوملالسيرة الذاتية   (:47) رقم الجدول 

 باسم عبدهللا عبدالكريم السلوم 

 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس  4.3 رقم القسم راجع فضال

   الشركة: املصدر

 



 

53 

 سياسة توزيف األرباح  5

 : تياآلعلى الوجه  السنوية الصافية الشركة أرباح توزعالنظام األساس ي للشركة، ( من 48حسب املادة )

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

 . املدفوع املال رأس من%( 30) املذكور  االحتياطي

 أغراض  أو  لغرض  يخصص  اتفاقي  احتياطي  لتكوين األرباح  صافي  من%(  5)  تجنب  أن  اإلدارة   مجلس  اقتراح  على  بناء  العادية  العامة  للجمعية .2

 .معينه

 اإلمكان   قدر  ثابتة  أرباح  توزيع  يكفل  أو  الشركة مصلحة  يحقق   الذي  بالقدر  وذلك  أخرى،  احتياطيات  تكوين  تقرر   أن  العادية  العامة  للجمعية .3

  يكون  ما ملعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات إلنشاء مبالغ األرباح صافي من تقتطع  أن كذلك املذكورة  وللجمعية،  املساهمين على

 
ً
 . املؤسسات هذه  من قائما

 . املدفوع الشركة رأسمال من %( 5) عن تقل ال نسبة املساهمين على ذلك بعد الباقي من يوزع .4

%(  10)  نسبة  تقدم   ما  بعد  يخصص  الشركات نظام  من(  76)  واملادة   ،األساس ي للشركة  النظام  من(  21)  املادة   في  املقررة   األحكام  مراعاة   مع .5

   املكافأة  هذه   استحقاق يكون  أن على اإلدارة، مجلس ملكافأة  الباقي من أقص ى كحد
ً
 .العضو  يحضرها التي الجلسات عدد مع متناسبا

 .سنوية وربع  سنوية نصف  أرباح توزيع املختصة الجهات من املوضوعة الضوابط استيفاء بعد للشركة يجوز  .6

 

 

 م: 2021و م2020يوضح الجدول التالي األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنوات املالية املنتهية في 
 (: توزيع األرباح48الجدول رقم )

 م 2021 م 2020 البيان

 18,127,614 15,412,141 )ريال سعودي(  للسنة الربحصافي 

 6,301,575 - املعلنة* توزيعات األرباح

 6,301,575 - املدفوعة توزيعات األرباح

 3.56 3.89 ** ربحية السهم

 % 34.76 %0 نسبة توزيعات األرباح املعلنة إلى صافي ربح السنة

 املصدر: الشركة

(  6,301,575م بقيمة )2020م( على توزيع أرباح عن العام املالي  2021/ 05/ 04ه )املوافق  22/09/1442العادية ملساهمي الشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ  وافقت الجمعية العامة  *

 ( ريال سعودي للسهم الواحد.1.26ريال سعودي للمساهمين، وبواقع )

سبتمبر    30م( على توزيع أرباح عن فترة التسعة أشهر املنتهية في  19/01/2022ه )املوافق  16/06/1443اجتماعها املنعقد بتاريخ  وافقت الجمعية العامة العادية ملساهمي الشركة في  *  

 ( ريال سعودي للسهم الواحد.1( ريال سعودي للمساهمين، وبواقع )5,129,750م بقيمة )2021

(  5,129,750م بقيمة )2021  العام املاليم( على توزيع أرباح عن  2022/ 06/ 12ه )املوافق  1443/ 11/ 13املنعقد بتاريخ  وافقت الجمعية العامة العادية ملساهمي الشركة في اجتماعها  *  

 ( ريال سعودي للسهم الواحد.1ريال سعودي للمساهمين، وبواقع )

( سهم  3,961,017لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة والتي تبلغ )  تم احتساب ربحية السهم عن طريق تقسيم صافي ربح السنة العائد ملساهمي الشركة على املتوسط املرجح**

 م. 2021ديسمبر  31في ( سهم عادي كما 5,086,095م و)2020ديسمبر  31عادي كما في 

 

  ال   أنها  إال  ،م2021سبتمبر    30وعن فترة التسعة أشهر املنتهية في    م2021و  م2020  ةاملالي  األعوام  عن  أرباح  بتوزيع   قامت   الشركة  أن   من   الرغم  وعلى

 .املستقبل في أرباح بتوزيع ضمانات أي تقدم
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 تكاليف اإلدراج املباشر 6

، والتي تشمل  سعودي  ريال(  1,300,000)  ألف  وثالثمائةمليون    بلغ إجمالي تكاليف اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية مبلغي  من املتوقع أن

وستتحمل الشركة جميع تكاليف اإلدراج، وسيتم    املباشر في السوق املوازية.  باإلدراجأتعاب املستشار املالي، واملصاريف والتكاليف األخرى املتعلقة  

 بأن هناك دفعات قد تم سدادها ودفعات أخرى تستحق  
ً
بعد موافقة هيئة السوق املالية تضمين تكاليف اإلدراج املباشر ضمن مصاريف الشركة، علما

 .وبعد اإلدراج
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 اإلقرارات  7

 :  الشركة بما يلي إدارة يقر أعضاء مجلس 

صدر -1
ُ
 في الوضع املالي خالل الـ )وشركته التابعة  لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال امل

ً
 ملحوظا

ً
 ( 12يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ً
شهرا

 . من تاريخ هذا املستند األخيرة 

منح  لم -2
ُ
صدر  قبل  من   نقدي  غير   عوض  أي   أو  وساطة  أتعاب  أو  خصومات  أو  عموالت  أي   ت

ُ
  مباشرة   السابقة  السنة  خاللالتابعة    أو شركته  امل

 . سهم أي طرح أو بإصدار يتعلق فيما التسجيل طلب لتاريخ

  طلب   تقديم  لتاريخ  مباشرة   السابقة   السنة  خالل   التابعة  وشركته  للُمصدر  والتجاري   املالي   الوضع  في  جوهري   سلبي   تغير   أّي   هناك  يكن   لم -3

 . التسجيل

هذا املستند، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألّي  من أقربائهم أّي سهم أو مصلحة من أي نوع في    في  (40  ،ج)  الصفحات  بخالف ما ورد في -4

صدر
ُ
 . امل

   بمجملها  أو  بمفردها  تؤثر  قد  قانونية  إجراءات  أو  دعاوى   ألّي   خاضعة  ليست  وشركتها التابعة  الشركة  أن -5
ً
  في  أو  الشركة  أعمال  في  جوهريا

 .املالي وضعها

ا  ( "عوامل املخاطرة" في هذ2باملعامالت مع األطراف ذات العالقة" في القسم )  ( "املخاطر املتعلقة2.1.29الخطر رقم )باستثناء ماورد في   -6

تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة حصلت على  وشركتها التابعة  ال يوجد لدى الشركة  ،املستند  العامة  الجمعية  موافقة  أي 

  األطراف   مع  والعقود  األعمال  جميع  على  التصويت  وأنه سيتم  العالقة،  ذات  األطراف  التجارية مع  التعامالت  جميع  ملساهمي الشركة على

 ملساهمي الشركة. العامة الجمعية في العالقة ذات

 . املوازيةعلى عدم ممانعة الجهات املمولة على تسجيل وإدراج أسهمها في السوق  حصلت أن الشركة -7

في أعمال منافسة ألعمال الشركة   -8   عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة 
ً
العادية ملساهمي الشركة تطبيقا العامة  إال بموافقة من الجمعية 

 .( من نظام الشركات72لسبعين )للمادة الثانية وا

 . املستند اهذ في تضمينها يتم لم املالية األوراق تسجيل  طلب على تؤثر  أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه -9

 . أنشطتها ملمارسة املطلوبة األساسية واملوافقات التراخيص جميع على حاصلة الشركة أن  -10

 ها في السوق املوازية. أسهم إلدراج الالزمة املوافقات جميع على حصلت  قد الشركة أن -11

  من  أخرى  جوهرية مخاطر بأي علم على ليسوا اإلدارة  مجلس أعضاء فإن  ،هذا املستند " فياملخاطرة  عوامل( "2) قسمال في ورد  ما باستثناء -12

 .الشركة أسهم في االستثمار في املحتملين املستثمرين  قرار على تؤثر أن املمكن

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألي اإلدارة  مجلس أعضاء يخضع ال  -13
ً
 . املالي وضعها في  أو الشركة أعمال في جوهريا

 . لهما تمنح مكافآت على التصويت حق التنفيذي  الرئيس أو اإلدارة  مجلس أعضاء أحد تعطي صالحية أي توجد ال  -14

  من  االقتراض حق التنفيذيين كبار أو اإلدارة  مجلس  ألعضاء تجيز  صالحية أي توجد ال  -15
ُ
 . صدرامل

   أو  الشركة  إدارة   مجلس  أعضاء  من  عضو  أي  إفالس  عن  اإلعالن  يتم  لم  أنه  -16
ً
  مجلس   سر  أمين  أو  بالشركة  التنفيذية  اإلدارة   أعضاء  من  أيا

 . إفالس إجراءات ألي يخضعوا ولم اإلدارة 

 والدخل كما في تاريخ هذا املستند. للزكاة  العامة الهيئة قبل من قائمة مطالبات أو نزاعات  ال تخضع أليوشركتها التابعة أن الشركة  -17

ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات ولم يسبق لها مخالفة أحكام نظام الشركات في السنة السابقة لتقديم    وشركتها التابعة  أن الشركة -18

 الطلب. 

 م.2022خالل الربع الرابع من العام مدير إدارة املشاريع أن الشركة ملتزمة بتعيين  -19
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 وشروطهاملباشر  دراجاإل املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام  8

 في السوق املوازية  تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم  8.1

 ذات   الجهات  إلى  املطلوبة  املستندات  جميع  تقديم  هيئة السوق املالية السعودية، وتم  إلى  املستند  لهذا  الخاضعة  تسجيل األسهم  بطلب  الشركة  تقدمت

املوازية،   السوق   في  الشركة  ألسهم  املباشر  واإلدراج  التسجيل  بعملية  املتعلقة  املوافقات  جميع  على  الحصول   وتم  املتطلبات،  جميع  واستيفاء  العالقة

 . بما في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل هذا

 سترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم سعر السهم اال  8.2

.  "املستشار املالي"  )"يقين كابيتال"(  املالية  يقين   شركة  والتي قامت بها  للشركة  العادلة   السوقية  القيمة   تحديد  خالل  من  االسترشادي  السعر   تحديد  تم

 لذلك،
ً
مما تجدر اإلشارة سعودية، و  ( رياالت10سمية للسهم عشرة )سعودي، وتبلغ القيمة اال  ريال (70)سبعون للسهم يبلغ السعر االسترشادي  وفقا

 خمسة( ريال سعودي، مقسم إلى 51,297,500)مائتان وتسعة وسبعين ألف وخمسمائة و  مليون  خمسينواحد و  يبلغ ليه بأن رأس مال الشركة الحالي إ

 عادي. ( سهم 5,129,750) ومائة وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسينيين مال 

 

 9:30ة  يتم تحديد سعر االفتتاح للسهم بناًء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق )من الساع

 إلى الساعة  
ً
(، ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد  10:00صباحا

ً
السعر العادل    صباحا

  30)% الذي يتم عنده تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فترة املزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها تبلغ
ً
ارتفاعا

(. ويعتبر السعر االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية العادلة وهو سعر اإلدراج لليوم األول فقط، كم
ً
ا سيتم تطبيق حدود ثابتة للتذبذب  وهبوطا

، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد  10السعري عند وصول سعر الورقة املالية إلى  
ً
 أو انخفاضا

ً
%، سواء ارتفاعا

ذب السعري ملدة خمس دقائق عند وصول سعر  للورقة املالية بناًء على السعر املرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري. ويفعل مزاد التذب

، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة املالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر  10الورقة املالية إلى  
ً
 أو انخفاضا

ً
%، سواء ارتفاعا

تة. سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خالل األيام الثالثة األولى  عدة مرات خالل جلسة التداول و ينتج عنه سعر مرجعي جديد ُتبنى عليه حدود سعرية ثاب

 لألوراق املالية املدرجة في ال
ً
سوق املوازية إلى  من اإلدراج، وابتداًء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية وفقا

(، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب الس  30)%
ً
 وهبوطا

ً
 فيعري. يتم تمديد مزادي االفتتاح واإلغالق ملدة دقيقتين  ارتفاعا

ً
حال وجود أوامر سوق    تلقائيا

 30(. في هذه الحالة، سينتهي املزاد خالل  10%-غير مطابقة، أو في حال أن السعر االفتراض ي عند نهاية الحد العلوي أو السفلي من الحد الثابت )+/

مساء. أما بالنسبة لجلسة التداول على سعر اإلغالق فإنها سوف تبدأ مباشرة بعد نهاية مزاد    3:12:30ء و  مسا  3:12:00ثانية بشكل متغير يوميا بين  

 مساء.  3:20:00اإلغالق وتنتهي 

 

 اآلتي:  حسب االفتتاح واإلغالق أسعار السوق  وتحسب

 .املالية األوراق من تداولها يمكن التي الكمية من األقص ى الحد سعر التداول  نظام يحدد .1

املالية غير   إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد األدنى املتبقي، وهو عدد األوراق .2

 املطابقة بهذا السعر. 

 إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى املتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:  .3

 عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في طرف الشراء فقط. األ  .أ
ً
 على سعرا

 عند عدم توازن  .ب
ً
 املطابقية في طرف البيع فقط.  رالكمية غياألقل سعرا

  )ج( متوسط أسعار )أ( و )ب( عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في الطرفين )البيع والشراء(. يقرب متوسط السعرين إلى أقرب وحدة تغير . ج

 السعر عند اإلمكان. 

 

 الجدول  في املحدد الجلسات تسلسل التداول  يوم و يتبع  .اململكة في الرسمية العطالت باستثناء الخميس، يوم إلى األحد يوم من األسهم تداول  يكون 

 :اآلتي
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 تسلسل الجلسات   (:49الجدول رقم )

 الجدول الزمن  الجلسة

 10:00 –  9:30 الجلسة األولى: مزاد االفتتاح  

 15:00- 10:00 تنفيذ -الجلسة الثانية: السوق مفتوح 

 15:10- 15:00 الجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق 

 15:20 – 15:10 الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق 

 16:00 – 15:00 الجلسة الخامسة: السوق مغلق

 تداول  -املصدر: إجراءات التداول والعضوية 

وإلغاؤه خالل الجلسة    يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، ويتاح تعديل صالحية األمر •

 الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر غير املنفذة خالل يوم التداول. 

 .)عرض السوق بحسب السعر( خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد •

طابق األوامر •
ُ
 في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.  ت

 خالل  انتهاءيحدد وقت 
ً
 ثانية وفق األوقات املحددة للجلستين في الجدول أعاله.  30الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميا

 أسهم الشركة األوقات والظروف الي  يجوز في ا تعلي   8.3

 إلغائه تعلي  اإلدراج أو  8.3.1

، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:أو إلغاء إدراجها في أي وقت  األوراق املالية املدرجةيجوز للهيئة تعليق تداول  (أ
ً
 حسبما تراه مناسبا

 للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.   -1
ً
 إذا رأت ضرورة ذلك حماية

 في االلتزام بنظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. -2
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
 إذا أخفقت الشركة إخفاقا

 مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.إذا لم تسدد الشركة أي مقابل  -3

 إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.  -4

عن معلومات كافية تتعلق    شركةال  تعند اإلعالن عن استحواذ عكس ي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة املقترحة. وفي حال أعلن -5

، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة املقترحة لالستحواذ  الشركةبالكيان املستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن 

 العكس ي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه املرحلة.

    الشركةتحواذ العكس ي، ويتعذر على  عند تسرب معلومات عن الصفقة املقترحة لالس -6
ً
تقييم وضعه املالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقا

 لذلك.

 متطلبات السيولة املحددة في الفقرة )ب( من املادة الحادية   -7
َ
ستوف

ُ
بعد مض ي املدة املحددة في الفقرة    اإلدراج  قواعدمن    واألربعينإذا لم ت

 ( من الفقرة )د( من املادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج. 1الفرعية )

% فأكثر من رأس ماله لدى املحكمة بموجب 50عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر الذي بلغت خسائره املتراكمة   -8

 نظام اإلفالس.

 ح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى املحكمة بموحب نظام اإلفالس. عند قيد طلب افتتا -9

ظام  عند صدور حكم املحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب ن -10

 اإلفالس.

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

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

 للمستثمرين.  -1
ً
، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية  معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف 

 التعليق من املرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. أن رفع  -2

صدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. -3
ُ
 التزام امل

 عن مزاولة نشاطاته -4
ً
 عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

السادسة والثالثون    املادة   من )أ(    الفقرة   من(  13)  الفرعيةوذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة  من قبل الجهة املختصة ذات العالقة،  

 لقواعد اإلدراج. 
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 : ةتيفي أي من الحاالت اآل للشركةتعلق السوق تداول األوراق املالية  (ج

وائح التنفيذية ذات العالقة املالية الدورية وفق اعند عدم التزام الشركة باملواعيد املحددة لإلفصاح عن معلوماته -1
ّ
 .الل

إلى حين إزالة الرأي املعارض    عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم املالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي -2

 .أو االمتناع عن إبداء الرأي

  املالية   والثامن من قواعد اإلدراج بعد مض ي املهلة التي تحددها السوق إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في البابين الثاني   -3

 للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.  

 بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.  للشركةعند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية  -4

 تداول   جلسة  مض ي  بعد  اإلدراج،  لقواعد  والثالثون   السادسة  املادة ( من الفقرة )ج( من  3( و)2( و)1السوق التعليق املشار إليه في الفقرات )  ترفع (د

  جلسات   خمسة  تتجاوز   ال  مدة   خالل   التعليق   السوق   ترفع   املنصة،  خارج  املصدر   أسهم  تداول   إتاحة  حالة  وفي  التعليق،  سبب  انتفاء  تلي  واحدة 

 . التعليق سبب  انتفاء تلي اول تد

للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إدا رأت من املرجح حدوث أي  من الحاالت   يجوز  (ه

 . اإلدراج لقواعد والثالثون  السادسة املادة الواردة في الفقرة )أ( من 

 ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. السوق املالية بنظاماالستمرار في االلتزام  أسهمهاُعلق تداول  يالت الشركةعلى  يجب (و

إجراءات  مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج   الشركة  تخذت( أشهر من دون أن  6) مدة   األسهماستمر تعليق تداول    إذا (ز

 .أسهم الشركة

تقديم طلب جديد   افعليه   ،افي إعادة إدراج أسهمه  الشركة  رغبت. وإذا  الشركةلعملية استحواذ عكس ي، يلغى إدراج أسهم    الشركةإكمال    عند (ح

  اإلدراج أسهمه
ً
 واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.  لقواعد اإلدراجوفقا

 .العالقة ذات السوق  وقواعد التنفيذية اللوائح على  بناءً  الشركة خسائر عن الناتج اإلدراج إلغاء أو التداول  بتعليق املادة  هذه  تخّل  ال (ط

 لإلدراج اري اإللغاء االختي 8.3.2

 الشركة إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على    في السوق   للشركة بعد إدراج أوراقها املاليةال يجوز   (أ

 بذلك، وأن يشمل الطلب املعلومات اآلتية:  املالية تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق 

 ملحددة لطلب اإللغاء. األسباب ا -1

 نسخة من اإلفصاح املشار إليه في الفقرة )د( أدناه. -2

نسخة من املستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى املساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء  -3

 .شركةال اتخذهتآخر 

 .بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة لي واملستشار القانوني املعينينأسماء ومعلومات االتصال الخاصة باملستشار املا -4

 قبول طلب اإللغاء أو رفضه.  -بناًء على تقديرها -يجوز للهيئة  (ب

 الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.  الشركةيجب على  (ج

أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح   الشركة، يجب على  الشركة  على طلب  عند إلغاء اإلدراج بناءً  (د

 على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات املصدر.

 تعلي  التداول املؤقت بطلب م  املصدر  8.3.3

   املالية  اأوراقه  تداول   تعليق   السوق   من  طلب ت  أن   للشركة  يجوز  (أ
ً
  بموجب   تأخير   دون   من  عنه  اإلفصاح  يجب   التداول   فترة   خالل   حدث  وقوع  عند  مؤقتا

  تداول   بتعليق  السوق   وتقوم  التداول،  فترة  نهاية  حتى  سريته  تأمين  الشركة  ستطيعت  وال  السوق   قواعد   أو  التنفيذية  لوائحه  أو  املالية  السوق   نظام

 . للطلب تلقيها فور  املصدر لذلك املالية األوراق

   التداول   تعليق  عند (ب
ً
  املتوقعة   واملدة   التعليق  سبب عن  -  ممكن   وقت  أقرب   -  في  للجمهور  فصحت أن  الشركة  على  يجب   املصدر،  طلب  على  بناءً   مؤقتا

 . الشركة نشاطات في تأثيره  ومدى إليه أدى الذي الحدث وطبيعة له

   التداول   تعلق  أّن   للهيئة  يجوز  (ج
ً
 وترى   الشركة  نشاطات  في  تؤثر  قد  ظروف  هناك  تكون   أو  معلومات  لديها  يكون   عندما  الشركة  من  طلب  دون   من  مؤقتا

  املؤقت   للتعليق  املالية  اأوراقه  تخضع   عندما  الشركة  على   ويجب.  املستثمرين  بحماية  تخل  أو  املالية  السوق   نشاط  في  تؤثر  ربما  الظروف  تلك  أن

 . السوق  وقواعد التنفيذية ولوائحه املالية السوق  بنظام االلتزام في االستمرار للتداول 
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، ومن  الشركة  نشاطات  في  تؤثر  قد  ظروف  أو  معلومات  لها  تبين  إذا  أعاله   املذكورة (  ج)  الفقرة   وفق  صالحيتها  ممارسة  الهيئة  على  تقترح  أن  للسوق  (د

 . املحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية املستثمرين

 . ذلك خالف املالية السوق  أو الهيئة تر لم ما أعاله،( ب) الفقرة  في إليه املشار اإلفصاح في املحددة  املدة  انتهاء  عند للتداول  املؤقت التعليق يرفع  (ه

 رفف التعلي   8.3.4

  املفروض التداول  تعليق رفع يخضع
ً
 : اآلتية لالعتبارات ( "تعليق اإلدراج أو إلغائه"8.3.1) القسم من( أ) للفقرة  وفقا

 . للمستثمرين حماية التعليق الستمرار ضرورة  وجود  وعدم كاف، بشكل التعليق إلى أدت التي األوضاع معالجة (أ

 . للسوق  العادي النشاط في تأثيره  عدم املرجح من التعليق رفع أن (ب

 .الهيئة تراها أخرى  شروط  بأي املصدر التزام (ج

  إدراج  إلغاء  للهيئة  فيجوز   التعليق،   ذلك  لتصحيح  مناسبة  إجراءات    الشركة  خذتت  أن  دون   من  أشهر  ستة  مدة   املالية  األوراق   تداول   تعليق  استمر  وإذا

 . للشركة املالية األوراق

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سب  إلغاء إدرا ها 8.3.5

صدر  رغب   إذا
ُ
  األوراق   طرح  قواعد  في  عليها  املنصوص   اإلجراءات   وفق  جديد  طلب  تقديم  عليه  يجب  إدراجها،  طلب   إلغاء   سبق  مالية  أوراق   إدراج  في  امل

 .اإلدراج وقواعد املستمرة  وااللتزامات املالية

 بمو ب ا  األسهم ستدرجفقات الي  االقرارات واملو  8.4

 بموجبها فيما يلي: الشركةأسهم  ستدرجتتمثل القرارات واملوافقات التي 

ه )املوافق 1443/ 25/08توصية مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة ملساهمي الشركة باإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية بتاريخ  (1

 م(. 28/03/2022

العامة (2 الجمعية  املوازية  العادية موافقة  السوق  في  الشركة  ألسهم  املباشر  اإلدراج  على  الشركة  بالصادر   ملساهمي  هـ  27/08/1443  تاريخ ة 

 .الالزمة النظامية املوافقات  جميع على الحصول  بعد وذلكم( 30/03/2022)املوافق 

ه 20/09/1443ك بتاريخ  املوازية وذل( على طلب اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق  السعودية  )تداول   شركة تداول السعوديةموافقة   (3

 م(. 21/04/2022املوافق )

موقع هيئة السوق املالية في  وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة طلب تسجيل أسهم الشركة في السوق املوازية،هيئة السوق املالية على  ةموافق (4

 . م(29/06/2022هـ )املوافق 30/11/1443بتاريخ 

 :(فترة الحظرملنف التصرف في أسهم معينة )الترتيبات القائمة  8.5

   (12)  اثني عشر  أسهمهم مدة   فيالتصرف    املستند هذا  في  (حالصفحة )املذكورين في    املساهمين  كبار  يحظر على
ً
من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة    شهرا

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

 نب ة ع  السوق املالية السعودية )تداول(  8.6

.  م1990  عام  اململكة  في  كترونيإللا   سهمأل ا  تداول   وبدأ  كتروني،إللا  املالية  وراقأل ا  معلومات  لنظام  بديل  كنظام  م2001  عام  في  تداول   نظام  تأسيس  تم

 حدأل ا  يوم  من  سبوعأل ا  أيام  من  عمل  يوم  كل  التداول   ويتم.  بتسويتها  وانتهاءً   الصفقة  تنفيذ  من  ابتداءً   متكامل  إلكتروني  نظام  اللخ  من  التداول   عملية  تتم

   10  الساعة  من  واحدة   فترة   على  الخميس  يوم  حتى
ً
،  3  الساعة  وحتى  صباحا

ً
  بإدخال   فيسمح  وقاتأل ا  هذه   خارج   أما.  وامرأل ا  تنفيذ  هااللخ  ويتم  عصرا

  9:30 الساعة من وإلغائها  وتعديلها وامرأل ا
ً
  10 الساعة وحتى صباحا

ً
 . صباحا

   وامرأل ا  أولوية  وتحديد  استقبال  ويتم  وامر،لأل   آلية  مطابقة  اللخ  من  الصفقات  تنفيذ  ويتم
ً
 أو   السوق   أوامر  تنفذ  عام  وبشكل.  للسعر  وفقا

ً
  األوامر   وهي  ال

 وفق تنفيذها يتم فإنه  السعر بنفس أوامر عدة  إدخال حال وفي ،السعر محددة  وامرأل ا وتليها سعار،أل ا أفضل على املشتملة
ً
 . اإلدخال لتوقيت  ا
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  فوري   بشكل   السوق   بيانات  توفير   ويتم   نترنت،إل ا  على   تداول   موقع   أبرزها  مختلفة  قنوات اللخ  من  املعلومات من   شامل   نطاق   بتوزيع  تداول   نظام   يقوم

 آلي الصفقات تسوية وتتم". رويترز" مثل  املعروفين املعلومات ملزودي
ً
 (.T+2) حسب عمل يومي  خالل ا

 مراقبة  مسؤولية  تداول   نظام  ويتولى".  تداول "  نظام  عبر   للمستثمرين  بالنسبة  املهمة  واملعلومات  القرارات  جميع  عن  فصاحإل ا  الشركة  على  وينبغي

 .السوق  عمليات وكفاءة  التداول  عدالة ضمان بهدف السوق،

 لغرض استيفاء متطلبات السيولة بعد اإلدراجوالتزامات مؤسسة السوق املالية املعينة  دور  8.7

 

"مؤسسة سوق مالية" لغرض استيفاء متطلبات السيولة بعد اإلدراج املباشر في السوق املوازية،   يقين املالية "يقين كابيتال" قامت الشركة بتعيين شركة  

صدر،  25.04( سهم، والتي تشكل ما نسبته )1,284,380وبيع عدد )عرض  من خالل  وذلك  
ُ
 التالية %( من رأس مال امل

ً
وذلك خالل اإلثني عشر شهرا

 
ُ
   :مع العلم أن األسهم التي سيتم عرضها وبيعها ستكون من املساهمين في السوق املوازية. صدرإلدراج أسهم امل

 ار )"املساهمين البائعين"( بموجب قرار مساهمي الشركة.( شركة الرياض الواعد لالستثم2( شركة املعرفة العربية للتجارة، 1 

 املالية:وفيما يلي توضيح لدور والتزامات مؤسسة السوق 

صدر، وذلك من خالل عرض وبيع عدد ) .1
ُ
( سهم، والتي تشكل ما  1,284,380االلتزام بتطبيق خطة استيفاء متطلبات السيولة املتفق عليها مع امل

صدر في السوق املوازية. %( من رأس 25.04نسبته )
ُ
 التالية إلدراج أسهم امل

ً
صدر، وذلك خالل اإلثني عشر شهرا

ُ
 مال امل

 لتقدير مؤسسة السوق املالية. .2
ً
 إنشاء وإدارة محفظة خاصة يتم من خاللها بيع األسهم وفقا

 عرض األسهم املراد بيعها من خالل النظام اآللي لتداول األسهم في السوق املوازية. .3

صدر.  االلتزام .4
ُ
امل مع   

ً
سابقا عليها  املتفق  السيولة  متطلبات  استيفاء  خطة  وفق  األسهم  من  بيعها  املراد  الكميات    باملستهدفات  بيع  يتم  بحيث 

ق  املستهدفة في حال توفر السيولة، وفي حال عدم وجود طلبات شراء كافية يتم تأجيل الكميات املتبقية لأليام التالية، ويجوز ملؤسسة السو 

 لتقديرها وبعدالة وبحسب أوامر السوق. ويحق لها بيع الكمية اإلجمالية للخطة خالل فترة أقل من سنة )علىاملالية  
ً
  تجاوز املستهدف اليومي وفقا

 .ةسبيل املثال: ستة أشهر، شهر واحد، يوم واحد( في حال وجود سيولة كافية في السوق لبيع هذه األسهم مع التأكد من تحقيق متطلبات السيول

 ملا هو مشار إليه في املادة رقم )سي .5
ً
أهلية التداول في السوق املوازية"  “)40تم عرض كامل األسهم على املستثمرين املؤهلين في السوق املوازية وفقا

 من قواعد اإلدراج.

تحقيق متطلبات السيولة )بأن ال  بشكل مستمر وذلك للتأكد من الخطة والكميات املستهدفة للبيع سيتم العمل على مراجعة سجل املساهمين و  .6

% من أسهم الشركة(، وقد يتم تعديل الكميات املستهدف بيعها وذلك  20مساهم، وال تقل ملكيتهم عن  50يقل عدد املساهمين من الجمهور عن 

 مساهم.  50للتأكد من أن املساهمين من الجمهور ال يقل عددهم عن 

اء السيولة لدى مؤسسة السوق املالية على التحقق بشكل دائم من أن عمليات بيع األسهم  سيعمل األشخاص املسؤولون عن تنفيذ خطة استيف .7

 ستحقق متطلبات السيولة.

اإلدراج، على  تزويد السوق بتقارير شهرية أو عند الطلب عن تطورات تنفيذ الخطة املشار إليها في الفقرة )و( من املادة الثالثة واألربعين من قواعد   .8

 التقارير املقدمة إلى السوق تشمل كافة تفاصيل العمليات املنفذة قبل تقديم التقرير الشهري. أن تكون 

 للفقرة )ز( من املادة الثالثة واألربعين من قواعد اإلدراج .9
ً
( من الفقرة )د( من املادة الثالثة 1"عند انتهاء املدة املحددة في الفقرة الفرعية ) وفقا

إلعالن للجمهور عن مدى استيفائه ملتطلبات السيولة املحددة في الفقرة )ب( من املادة الحادية واألربعين من قواعد واألربعين، يجب على املصدر ا

من أسهم الشركة،   %(25.04ما نسبته )  اإلدراج". وسيتم اإلعالن للجمهور عند بيع جميع األسهم من محفظة خطة استيفاء السيولة التي تمثل

 لخطة استفاء متطلبات السيولة.  بأنه قد تم استيفاء متطلب
ً
 ات السيولة وفقا
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 للمعاينة  املتاحة املستندات 9

 إلى الساعة    9خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة    شركةستكون املستندات التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئيس لل
ً
 ،مساءً   4صباحا

املالي   املستشار  سيتيحها  افتراضية  بيانات  غرفة  خالل  من  كابيتال"شركة  أو  "يقين  املالية  البريد    يقين  خالل  من  طلبهم  عند  املؤهلين  للمستثمرين 

( املالي:  للمستشار  وذلك  (addingvalue@yaqeen.saاإللكتروني  تاريخ  ابتداءً ،  )املوافق  29/02/1444  من  تاريخ   م(09/2022/ 25ه  وحتى 

  :اإلدراج( ( أيام قبل7أال تقل تلك الفترة عن ) )على م(06/10/2022ه )املوافق 10/03/1444

 والتعديالت التي طرأت عليه. وعقد التأسيس للشركة األساس ي النظام ▪

 التجاري للشركة.  السجل ▪

 .(كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق املالية) في السوق املوازية أسهم الشركةتسجيل موافقة هيئة السوق املالية على  ▪

 ( على اإلدراج.  السعودية )تداول  شركة تداول السعوديةموافقة  ▪

 .موافقة مجلس إدارة الشركة على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية ▪

 املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية. محضر الجمعية العامة العادية للموافقة على اإلدراج  ▪

  آللية التي ُحدد بناًء عليها السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق املوازية )تقرير التقييم للمصدر املعد من قبل املستشارا ▪

يقين املالية "يقين كابيتال" للمستثمرين   املالي( والتي يمكن االطالع عليه من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها املستشار املالي شركة

 (addingvalue@yaqeen.sa) .املالياملؤهلين عند طلبهم من خالل البريد اإللكتروني للمستشار 

 .م2021 ديسمبر  31املنتهية في  ةاملالي للسنةاملراجعة للشركة  القوائم املالية  ▪

 : من املوافقة خطابات ▪

 .ا املستندهذ ضمن وإفاداته  وشعاره  اسمه إدراج على( املالية "يقين كابيتال"يقين  شركة) املالي املستشار .أ

 .ضمن هذا املستند وإفاداته وشعاره  اسمه إدراج على( قانونيون" "محاسبون بيكر تيلي م ك م وشركاه  شركة) القانوني املحاسب .ب

السوق   .ج ومؤسسة  وبيعها  األسهم  في عرض  لها  املرخص  املالية  السوق  لألسهم  مؤسسة  السيولة  متطلبات  استيفاء  لغرض  املالية 

 . إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذا املستند على( يقين املالية "يقين كابيتال" شركة) موضوع طلب اإلدراج املباشر

 



 

62 

 تقرير املحاسب القانوني  10

 م 2021ديسمبر  31في  للسنة املالية املن  ية املرا عةالقوائم املالية  10.1
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