
 لالتصاالت وتقنية المعلومات  إدارات  مستند تسجيل شركة
، م)25/02/2008ه (املوافق  18/02/1429) وتار�خ  102030072653برقم (  االستثمارالصادر من وزارة    االستثماري وال��خيص  م)،  25/02/2008ه (املوافق  18/02/1429عقد التأسيس بتار�خ  تأسست بموجب    مساهمة مقفلةشركة  

) رقم  الوزاري  وتار�خ  423والقرار  (املوافق  18/12/1442)  (  م)،27/07/2021ه  رقم  الوزاري  وتار�خ  469والقرار  (املوافق    08/01/1443)  (،  م)16/08/2021ه  رقم  التجاري  وتار�خ  1010255311وال�جل  (املوافق   ه22/08/1429) 

 ض. م) الصادر بمدينة الر�ا24/08/2008

 ر�ال سعودي) 300(�� السوق املواز�ة  الشركة  سهماالس��شادي لتداول السعر 

صــــدر") كشــــركة    املعلومات وتقنية  لالتصــــاالت إداراتشــــركة  تأســــســــت 
ُ
ذات مســــؤولية محدودة ("الشــــركة" أو "امل

وتـــ ــــــــــــيس  ــــــــــــجـــل التجـــاري رقم ،  م)25/02/2008ه (املوافق  18/02/1429ار�خ  مختلطـــة بموجـــب عقـــد التـــأسـ وال�ـ

ــــــار�ـخ  1010255311( ــــــاض24/08/2008ه (املـوافـق  22/08/1429) وتـ الـر�ـ ــــــة  ــــــديـنـ بـمـ ــادر  ــــــــ ــــــــ والـ�ـ�خـيـص  م) الصـ  ،

) بـــرقـــم  ــــــار  ــــــتـــثـــمـ ــــــــ اإلسـ مـــن وزارة  ــادر  ــــــــ ــــــــ الصـ ــــــاري  ــــــتـــثـــمـ ــــــــ ــــــار�ـــخ  102030072653اإلسـ  املـــوافـــق(  ه18/02/1429) وتـ

ــــــــــــم ) ر�ال سعودي500,000برأس مال يبلغ خمسمائة ألف (  )م25/02/2008 ــــــــــــى خمســ ــــــــــــم إلــ )  5,000ف (آال   ةقســ

ه (املوافق  20/10/1442و�تار�خ   ) ر�ال ســـعودي. 100(مائة حصـــة نقديـــة متســـاو�ة القيمـــة، قيمـــة �ل حصـــة م��ا  

ــــــــر�اء ز�ادة رأس مال  01/06/2021 ــــــــركة  م) قرر الشـ ــــــــمائة ألف (الشـ ــــــــتة  ) ر�ال 500,000من خمسـ ــــــــعودي إ�� سـ سـ

ـــــــــتمائة وثالث�ن ألف (6,300,000مالي�ن وثالثمائة ألف ( ـــــــــم إ�� سـ ـــــــــعودي، مقسـ ـــــــــة نقدية  )  630,000) ر�ال سـ حصـ

ـــــــــة  مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل   ـــــــــرة (حصـ ـــــــــعودية، وتم الوفاء بالز�ادة البالغة خمس 10م��ا عشـ ) ر�االت سـ

ـــــــــــعودي عن طر�ق 5,800,000مالي�ن وثمانمائة ألف ( ـــــــــــملة ا) ر�ال سـ  ألر�اح املبقاةرسـ
ً
ـــــــــــا ـــــــــــر�اء أيضـ ، وكما قرر الشـ

صـــــدر  و تحو�ل الكيان القانو�ي للشـــــركة من شـــــركة ذات مســـــؤولية محدودة مختلطة إ�� شـــــركة مســـــاهمة مقفلة.  

ــة ع�� ال��خيص  م)27/07/2021ه (املوافق  18/12/1442) وتـــار�خ  423القرار الوزاري رقم ( ــــــــــــىي بـــاملوافقـ ــا�ـ القـ

ـــــاهمـة مختلطـة مقفلـة ــــــــ ــــــــــــركـة مسـ ــــــــــــؤوليـة محـدودة مختلطـة إ�� شـ ــــــــــــركـة ذات مسـ ــــــــــــركـة من شـ و�تـار�خ   ،بتحول الشـ

ــــــــــــركة من م) وافقـت ا�جمعيـة العـامة (ا�جمعيـة التحوليـة) ع��  09/08/2021ه (املوافق  01/01/1443 تحول الشـ

)  469القرار الوزاري رقم (، وكما صدر مقفلةختلطة  مإ�� شركة مساهمة مختلطة  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ــــــــركة ذات   م)16/08/2021ه (املوافق    08/01/1443وتار�خ  ــــــــركة من شـ ــــــــىي باملوافقة ع�� إعالن تحول الشـ القا�ـ

مســؤولية محدودة مختلطة إ�� شــركة مســاهمة مختلطة مقفلة، ليصــبح رأس مال الشــركة ســتة مالي�ن وثالثمائة 

ســهم عادي متســاوي ) ر�ال ســعودي 630,000عودي مقســم إ�� ســتمائة وثالث�ن ألف  () ر�ال ســ6,300,000ألف (

ــــــرة ( ــــــهم م��ا عشـ ــــــاهمة بمدينة 10القيمة قيمة �ل سـ ــــــر�ات املسـ ــــــجل الشـ ــــــركة ��ـ ــــــعودية. وتم قيد الشـ ) ر�االت سـ

)  م 24/08/2008  املوافق(  ه22/08/1429  وتار�خ)  1010255311(الر�اض بموجب شــهادة ال�ــجل التجاري رقم 

 . م)07/09/2027ه (املوافق 06/02/1449ال�ي تنت�ي صالحي��ا بتار�خ و 

سعودي، مقسم إ�� ستمائة وثالثون   ر�ال  )6,300,000(يبلغ رأس مال الشركة ا�حا�� ستة مالي�ن وثالثمائة ألف  

أسهم    . جميع) ر�االت سعودية10(  عشرةقيمة �ل سهم  مدفوعة القيمة بال�امل،    ) سهم عادي 630,000(  ألف

("املساهم") أي حقوق تفضيلية، و�حق ل�ل مساهم    الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال �عطى أي مساهم

 �ان عدد أسهمھ حضور اجتماعات ا�جمعية العامة للمساهم�ن ("ا�جمعية العامة") والتصو�ت ف��ا
ً
، كما يحق  أيا

 آخر
ً
يو�ل عنھ �خصا أن  ��    ل�ل مساهم  لينوب عنھ  الشركة  أو عام��  الشركة  إدارة  من غ�� أعضاء مجلس 

األسهم محل . �ستحق  حضور اجتماعات ا�جمعية العامة، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصو�ت تفضيلية 

 من تار�خ مستند الت�جيل هذاحص��ا من أي أر�اح �عل��ا الشركة    اإلدراج املباشر
ً
وعن السنوات املالية   اعتبارا

 راجع قسم رقم (ا
ً
 املستند). هذا) "سياسة توزيع األر�اح" �� 5ل�ي تل��ا. (فضال

شركة   أو أك�� من رأس مالها هم:   )%5املستند، فإن املساهم�ن الكبار �� الشركة الذين يمل�ون (  اوكما �� تار�خ هذ

)، والسيد/ أر�ك أر�ست  %16.66والسيد/ عادل فؤاد رزق (  %)،50.00املعمر ألنظمة املعلومات بنسبة ملكية (

وملز�د من التفاصيل  %). (16.66%)، والسيد/ غسان عادل ا�خازن بنسبة ملكية (16.66البدوي بنسبة ملكية (

 راجع  
ً
و�حظر ع�� كبار املستند).    هذا��  "  دراجالشركة قبل اإل ��  لكية  املهي�ل  ) "4.1قسم (  حول املساهم�ن فضال

   )12(  اث�ي عشر  مدة  التصرف �� أسهمهماملساهم�ن املذ�ور�ن أعاله  
ً
من تار�خ بدء تداول أسهم الشركة ��    شهرا

("ف��ة ا�حظر")، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم �عد ان��اء هذه الف��ة دون ا�حصول ع�� موافقة   املواز�ة السوق 

 هيئة السوق املالية ("الهيئة") املسبقة.

 تخصيص  املساهم�ن ع��  باالتفاق مع  قامت الشركة  اإلدراج  لمح   لألسهم  السيولة  متطلبات  استيفاء  ولغرض 

  وتم تفو�ض شركة   الشركة،  أسهم  إجما��  من  %)20(  �سبة  �ش�ل  سهم)  126,000(مائة وستة وعشر�ن ألف    عدد

  سواء (  األ�خاص  من  عدد  �� السوق إ��")  للبيع  املعروضة  األسهم("  و�يعها  �عرضها")  يق�ن �ابيتال("  يق�ن املالية

 :بيا��م اآل�ي من م��م �خص أي ي�ون  ال أن ع��) معنو��ن أو طبيعي�ن

صدر تا��� )1
ُ
 .امل

صدر �� الكبار املساهم�ن )2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذي�ن وكباراإلدارة   مجلس أعضاء )3

صدر لتا��� التنفيذي�ن وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )4
ُ
 .امل

صدر ��  الكبار املساهم�ن لدى التنفيذي�ن وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )5
ُ
 .امل

(املقصود بالقر�ب الزوج والزوجة واألبناء   .) أعاله 5أو    4  ،3  ،2  ،1(  ��  إل��م  املشار  أل�خاصل  أقر�اء  أي )6

 القصر).

 .) أعاله6أو  ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( �� إل��م املشار األ�خاص من أي عل��ا �سيطر شركة أي )7

 و�مل�ون   باالتفاق  يتصرفون   الذيناأل�خاص   )8
َ
 .إدراجها  املراد  األسهم  فئة  من  أك��أو    )%5(   مجتمع�ن  معا

 املساهم�ن باستثناء( ا�حالي�ن املساهم�ن ع�� املواز�ة السوق  �� املباشر اإلدراج محل األسهم �� التداول  و�قتصر

 ، )ا�حظر  ف��ة  عل��م  تنطبق  والذين  أعاله  املذ�ور�ن  مالها  رأس  من  أك��  أو  )%5(  يمل�ون   الذين  الشركة  ��  الكبار

 :وهم املؤهل�ن املستثمر�ن فئات إ�� باإلضافة

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص •

 مؤسسة السوق املالية   �ون تدارة شر�طة أن  إل �� ممارسة أعمال ا  امرخص له  عمالء مؤسسة سوق مالية •

ستثمار �� السوق  ال �شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح وا  ُعّينتقد  

 .املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھ

ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية   •

 .يداعإل �ا الهيئة، أو مركز ا أخرى �ع��ف �

 امرخص له  مؤسسة سوق مالية  ديرهاتمباشرة أو عن طر�ق محفظة    ،الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة  •

 .دارة إل �� ممارسة أعمال ا

 .الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية •

 .ستثمارال صناديق ا •

ستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص  ال املسموح لهم باجانب غ�� املقيم�ن أل ا •

 .جانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ةأل ستثمار اال س��شادي ال عل��ا �� الدليل ا

 .جنبية املؤهلة أل املؤسسات املالية ا •

 .يداع إل ى مركز اأي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لد •

ويستوفون  ،يداعإل أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز ا •

 :تيةآلأي من املعاي�� ا

يقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون    الوراق املالية  أل أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق ا )أ

 ث�ي عشرة ال ا اللتقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خ  الر�ال سعودي و 
ً
  .املاضيةشهرا

 . ر�ال سعودي الي�نتقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة م الأن  )ب

 .قل �� القطاع املا��ألث سنوات ع�� اال أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ث )ج

 أن ي�ون حاص )د
ً
 .وراق املالية املعتمدة من قبل الهيئةأل هادة العامة للتعامل �� اع�� الش ال

 أن ي�ون حا )ه
ً
من  وراق املالية معتمدةأل ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال ا  صال

 . اجهة مع��ف ��ا دوليً 

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة •

  قبل   الشركة ��  امللكية   هي�ل " )4(  رقم  القسم  من) 4.1(  الفرعية  الفقرة ��  إل��م  املشار(  املساهم�ن كبار  سيخضع 

   عشر  اثنا)  12(  ملــدة  أســهمهم  فــي  التصــرف  حظر  لف��ة")  اإلدراج
ً
  فــي   الشــركة  أســهم  تــداول   بــدء  تار�ــخ  مــن  شهرا

  املالية "يق�ن �ابيتال" يق�ن    شركة   ستقوم  ال�ي  للبيع   املعروضة  األسهم  باستثناء")  ا�حظر  ف��ة("  املواز�ــة  الســوق 

   ببيعها
ً
شركة تداول   إ��  املقدمة  السيولة  متطلبات  استيفاء  خطة  تطبيق  حدود  ��  ذلك  ي�ون   أن  ع��  لتقديرها  وفقا

  ع��   ا�حصول   دون   من  ا�حظر  ف��ة   ان��اء  �عد  أسهمهم   ��  التصرف  لهم  و�جوز ").  تداول السعودية("  السعودية

 الهيئة. من مسبقة موافقة

إدراجها  داخل اململكة العر�ية السعودية أو خارجها قبل �� أي سوق لألسهم سواًء أسهم الشركة   إدراجلم �سبق 

مباشر   املواز�ة.  �ش�ل  السوق  األسهم  بطلب   الشركة  تقدمت   وقد��  هيئة   إ��  املستند  لهذا  ا�خاضعة  ��جيل 

 لقواعد طرح األوراق ا
ً
إ�� شركة تداول السعودية    إدراجها  و�طلب  ملاليةالسوق املالية السعودية ("الهيئة") وفقا

 لقواعد اإلدراج، وتم
ً
  جميع   واستيفاء  العالقة  ذات  ا�جهات  إ��  املطلو�ة  املستندات  جميع  تقديم  ("تداول")وفقا

  ��   الشركة  ألسهم  املباشر  واإلدراج  الت�جيل  �عملية   املتعلقة  املوافقات  جميع  ع��  ا�حصول   وتم  املتطلبات،

 . املواز�ة، بما �� ذلك موافقة الهيئة ع�� مستند الت�جيل هذا السوق 

املواز�ة ع��  ��  االستثمار  ينطوي  السوق   �� املباشر  الت�جيل واإلدراج   مؤكدة  غ��  وأمور   مخاطر  األسهم محل 

�عناية من ِقَبل    مستند الت�جيل هذا" و"عوامل ا�خاطرة" الواردين ��  مهميجب دراسة قس�ي "إشعار  ولذلك  

    املؤهل�ن  املستثمر�ن
ً
أسهم الشركة �عد االن��اء من ��جيلها و�دراجها  ��    باالستثمارا�حتمل�ن قبل أن يتخذوا قرارا

 �� السوق املواز�ة 
ً
 مباشرا

ً
 .إدراجا

المستشار المالي   

دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن هيئة السو 
ُ
ق املالية باململكة العر�ية السعودية (املشار إل��ا بـ "الهيئة"). و�تحمل أعضاء مجلس  يحتوي هذا املستند ع�� معلومات ق

الدراسات املمكنة و��� ا�حد  ) مجتمع�ن ومنفردين �امل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة �� هذا املستند، و�ؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، �عد إجراء جميع  جاإلدارة الذين تظهر أسماؤهم ع�� الصفحة ( 

كة السوق املالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتو�ات هذا املستند،  املعقول، أنھ ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمي��ا �� املستند إ�� جعل أي إفادة واردة فيھ مضللة. وال تتحمل الهيئة وشر 

أّي جزء منھ. و�جب ع�� الراغب�ن ��    ذا املستند أو اكتمالھ، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما �انت عن أي خسارة تنتج عما ورد �� هذا املستند أو االعتماد ع�� وال �عطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة ه 

 املواز�ة. و�� حال �عذر فهم محتو�ات هذا املستند، يجب استشارة مستشار ما�� مرخص لھ.  االستثمار بموجب هذا املستند تحري مدى �حة املعلومات املتعلقة باألسهم محل اإلدراج املباشر �� السوق 

 )م14/11/2022هـ (املوافق 20/04/1444بتار�خ صدر هذا املستند 

\



 أ 

همم ارإشع

عن    املستند  هذا  يقدم �املة  تفصيلية  املعلومات    إداراتشركة  معلومات  وتقنية  املباشر  واألسهملالتصاالت  اإلدراج  املستثمرون    وسيعامل.  محل 

ع��    ة�� السوق املواز�  و�دء تداولها  أسهم الشركة  من ��جيل  االن��اء�عد  املباشر  محل اإلدراج  سهم  األ ��    االستثماريرغبون ب  الذين  املؤهلون ا�حتملون 

أن  �  أساس  االستثمار  ال�ي  إستند  قرار  املعلومات  املستندهذيحتو��ا  ��  يمكن    ،ا  عل��ا  اال وال�ي  ز�ارة   منطالع  اإلن��نت موقع  خالل  ع��   الشركة 

)edaratgroup.comwww.  (  موقع شركة  أو  املا��  �ابيتال"املستشار  "يق�ن  املالية  املالية)  .sayaqeenwww.(   يق�ن  السوق  هيئة  موقع    أو 

)www.cma.org.sa(. ��السعودية "تداول" عن �شر  " ع�� موقع السوق املالية يق�ن �ابيتال" شركة يق�ن املالية كما سيتم اإلعالن من قبل املستشار املا

)  14تقل عن (  مستند الت�جيل و�تاحتھ للمستثمر�ن املؤهل�ن خالل املدة ا�حددة وفق قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة (خالل ف��ة ال

 قبل اإلدراج املباشر) وعن أي تطورات أخرى.
ً
 يوما

 و�تحمل  هيئة،ال  عن  الصادرة   طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة قواعد    متطلبات  حسب  تقديمها  تم  تفاصيل  ع��  هذا  مستند الت�جيل  يحتوي 

  حسب   و�ؤكدون   ،ا املستندهذ  ��  الواردة   املعلومات  دقة  عن  املسؤولية  �امل  ،ومنفردين  مجتمع�ن  )ج(  صفحة  ��  �مأسما�  الواردة   اإلدارة   مجلس  أعضاء

  جعل   إ��  املستند  ��  تضمي��ا  عدم  يؤدي  أن  يمكن  أخرى   وقائع  أي  توجد  ال  أنھ  املعقول،  ا�حد  و���  املمكنة  الدراسات  جميع  إجراء  �عد  واعتقادهم  علمهم

تتحمل هيئة السوق املالية وشركة تداول السعودية (تداول السعودية) أي مسؤولية عن محتو�ات هذا املستند، وال   . والمضللة  ف��ا  واردة   إفادة   أي

هذا  �  �عطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذا املستند أو اكتمالھ، وتخليان نفس��ما صراحة من أي مسؤولية مهما �انت عن أي خسارة تنتج عما ورد �

 د ع�� أي جزء منھ.أو عن االعتما ،ستندامل

أسهم الشركة و�دراجها �ش�ل مباشر ��   ��جيلطلب  ب  يتعلق  فيما  )"املا��  املستشار"(  كمستشار ما��"يق�ن �ابيتال"    املاليةيق�ن    شركةتم �عي�ن    وقد

 . السوق املواز�ة

محل   األسهم  وقيمة  للشركة  املا��  الوضع  يتأثر  أن  يمكن  ا�خصوص  وجھ   وع��  للتغي��،  عرضة  إصداره   تار�خ  ��  كماا املستند  هذ  ��  الواردة   املعلومات  إن

  أخرى   سياسية  أو  قتصاديةا  عوامل  أي  أو  والضرائب  الفائدة   ومعدالت  الت�خم  �عوامل  املتعلقة  املستقبلية  بالتطورات  سل�ي  �ش�ل  املباشر  اإلدراج

 راجع قسم    الشركة  سيطرة   نطاق  عن  خارجة
ً
  ع��  ش�ل   بأي  عتمادال ا  أو  تفس��   أو  اعتبار  يجب   وال)،  املستند  اهذ  " ��ا�خاطرة عوامل  "  )2رقم ((فضال

 أو  النتائج  أو  باألر�اح  يتعلق  فيما  بيان  أو  �وعد  تفس��ها  أو  دراجاإل   بأسهم   يتعلق  فيما  مطبوعة  أو  كتابية  أو  شفهية   اتصاالت  أي  ع��  وال  املستند  هذا

 . املستقبلية األحداث

محل �� األسهم    االستثمار  عملية   ��  باملشاركة  مستشار��ا  من  أي  أوأو أعضاء مجلس إدار��ا    الشركة   من  توصية  بمثابةا املستند  هذ  عتبارا  يجوز   ال

  ستثمار�ة ال ا  األهداف  عتبارال ا  ��  األخذ  دون   إعداد هذا املستند  تمقد  و   ،عامة  طبيعة   ذاتا املستند  هذ  ال�ي يحتوي عل��ا   املعلومات  و�عت�� .  املباشر  اإلدراج

املباشر  ا�خاصة  ستثمار�ةال ا   االحتياجات  أو   املا��  الوضع  أو  الفردية اإلدراج  محل  األسهم   �� باالستثمار  الراغب�ن  قرار    .لأل�خاص  أي  اتخاذ  وقبل 

  االستثمار  بخصوصبل الهيئة  من قبل مستشار ما�� مرخص لھ من ق  باالستثمار، ع�� �ل مستلم لهذا املستند ا�حصول ع�� استشارة مهنية مستقلة

  واألوضاع   لألهداف  املستند  اهذ  ��  املدرجة  املعلوماتفرصة االستثمار و   مالءمة  مدى   لتقييم  وذلك   ،�عد بدء تداولها  املباشر   األسهم محل اإلدراج��  

بما �� ذلك املزايا وا�خاطر املتعلقة باالستثمار �� األسهم محل اإلدراج املباشر، قد ي�ون االستثمار �� األسهم    ،بھ  ا�خاصة  االستثمار�ة  واالحتياجات

 لبعض املستثمر�ن دون غ��هم، و�جب ع�� املستثمر�ن ا�حتمل�ن عدم االعتماد ع�� قرار طرف آخر باالستثمار
ً
أو عدم    محل اإلدراج املباشر مناسبا

 . ألولئك املستثمر�ن ةالظروف ا�خاصللدراسة املف��ض قيامهم ��ا فيما يخص فرص��م لالستثمار أو ع�� االستثمار �أساس 

 ومراعاة التقيد ��ا. دراجاإل أو بيع أسهم  �شراءاالطالع ع�� �افة القيود النظامية ال�ي تتعلق  املستند هذاواملستشار املا�� من متلقي  وتطلب الشركة

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


 ب 

اليةامل علوماتامل

أشهر الستة  لف��ة    املفحوصة  وجزة املاملالية األولية  والقوائم    ،م2021د�سم��    31املن��ية ��    ةاملالي  للسنةاملراجعة للشركة    تم إعداد القوائم املالية

  �� املرفقة    ،م2022  يونيو  30املن��ية  للتقر�ر  ��اواإليضاحات  الدولية  للمعاي��   
ً
واملعاي�� )  IFRS(املا��    وفقا السعودية  العر�ية  اململكة   ��  املعتمدة 

القوائم املالية للشركة املشار    وفحص  وقد تمت مراجعة وتدقيق   ،)SOCPA(  للمراجع�ن وا�حاسب�ن واإلصدارات األخرى ال�ي اعتمد��ا الهيئة السعودية  

 الشركة بإصدار قوائمها املالية بالر�ال السعودي.  هذا وتقوم. (محاسبون قانونيون)ه ؤ وشر�اإبراهيم أحمد البسام شركة  قبلإل��ا أعاله من 

 املستقبلية واإلفادات التوقعات

عن   املستقبل  ��  الشركة  ظروف   تختلف   وقد.  ومف�ح ع��ا �� هذا املستند  محددة   اف��اضات  أساس  ع��  املستند  اهذ  ��  الواردة   التوقعات  إعداد  تم

 .التوقعات هذه  كتمالا أو بدقة يتعلق فيما يوجد ضمان أو تأكيد أو �عهد فإنھ ال و�التا�� املستخدمة، ف��اضاتال ا

ذات   �لماتال  �عض  استخدام  خالل  من  عام  �ش�ل  عل��ا  �ستدل  أن  يمكن  وال�ي  ،"مستقبلية  إفادات"  املستند  اهذ  ��  الواردة   التوقعات   �عض  وتمثل

  ، " ا�حتمل  من"  "،يحتمل"   ،"املمكن  من"  "،يمكن"  ،"املتوقع  من"  ، "يتوقع"  ،" �عتقد"  ،"يقدر"  ،"ينوي "  ،"�ع��م"  ، "يخطط"  مثل  ستقبليةامل  داللةال

  بخصوص للشركة ا�حالية النظر وجهة  اإلفادات هذه   و�عكس. املع�ى �� لها املشا��ة أو املقار�ة املفردات  من وغ��ها لها النافية والصيغ ، "قد" ، "سوف"

   �ش�ل  ال  لك��ا  مستقبلية،  أحداث
ً
   أو  ضمانا

ً
  الفع��   األداء  ع��  تؤثر  قد  ال�ي  العوامل  من  العديد  هناك  أن  إذ  للشركة،  مستقب��  فع��  أداء  ألي  تأكيدا

   اإلفادات  هذه   تضمنتھ  عما   كب��   �ش�ل  ختالفهاا  إ��  وتؤدي  نتائجها  أو  إنجازا��ا  أو  للشركة
ً
   أو  صراحة

ً
 والعوامل  ا�خاطر  أهم  ستعراضا  تم  وقد.  ضمنا

   أك��   بصورة   األثر  هذا  مثل  إ��  تؤدي  أن  يمكن  ال�ي
ً
 واحد  تحقق  لو  وفيما").  ا�خاطرة   عوامل")  2(  رقم  قسم   راجع (  املستند  ا هذ  ��  أخرى   أقسام  ��  تفصيال

 قد  للشركة  ةالفعلي  النتائج  فإن  ،املستند  ا هذ  ��  الواردة   التقديرات  أو   التوقعات  من  أي  دقة  عدم   أو  �حة  عدم  ثبت  لو  أو  العوامل،  هذه   من  أك��  أو

 .املستند اهذ ��  املو�حة تلك عن جوهري  �ش�ل تختلف

 و 
ً
 �عد  وقٍت  أي �� علمت إذا  الهيئة ��إ تكمي�� ��جيل مستند بتقديم  الشركة ستقوم ،طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة قواعد تطلبات مل مراعاة

 أي  ظهور )  2(  أو  ،مستند الت�جيلوجود �غي�� مهم �� أمور جوهر�ة واردة ��  )  1(  بأي من اآل�ي:  اإلدراجاكتمال    وقبل  الهيئة  من  املستند  اهذ  اعتماد

الت�جيل  ��  تضمي��ا  يجب  �ان   مهمة  مسائل   ا هذ  تضم��ا  معلومات   أي  �عديل   أو  تحديث  �ع��م  ال  الشركة  فإن  ا�حالت�ن،   هات�ن  ستثناءاو�.  مستند 

  األحداث   فإن  والتقديرات، املؤكدة   غ��   واألمور   ا�خاطر  لهذه   ونتيجة.  ذلك  غ��   أو  مستقبلية  حوادث  أو  جديدة   معلومات  نتيجة  ذلك   �ان  سواءً   ،املستند

   تحدث   ال  وقد  الشركة  تتوقعھ  الذي  النحو   ع��   تحدث  ال   قد  املستند   اهذ  يتناولها  ال�ي   املستقبلية  والتوقعات  والظروف 
ً
  ع��   يتع�ن   وعليھ،.  مطلقا

 . أسا�ىي �ش�ٍل  املستقبلية اإلفادات ع�� االعتماد عدم مع اإليضاحات هذه   ضوء �� املستقبلية اإلفادات جميع فحص  ا�حتمل�ن املؤهل�ن املستثمر�ن



 ج 

 الشركة دليل

 *  اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم 
صفة 

 العضو�ة 

االستقاللية 

*** ** 
 العمر  ا�جنسية

 اململوكة  األسهم

 التمثيل **** ** "مباشرة"

 النسبة العدد

عبدهللا غازي صا�ح  

 الغامدي 
 رئيس مجلس اإلدارة 

غ�� 

 تنفيذي 
 -- 56 سعودي  غ�� مستقل 

شركة املعمر 

ألنظمة 

 املعلومات 

 عادل فؤاد رزق 

مجلس   نائب رئيس

اإلدارة ومدير إدارة 

 مركز البيانات 

- % 16.66 105,000 48 لبنا�ي  غ�� مستقل  تنفيذي 

 عضو مجلس اإلدارة  فهد محمد عبدهللا املعمر 
غ�� 

 تنفيذي 
 -- - 38 سعودي  مستقل 

محمد عبدهللا عبدالعز�ز 

 السابق 
 عضو مجلس اإلدارة 

غ�� 

 تنفيذي 
 -- - 65 سعودي  مستقل 

 ار�ك أر�ست البدوي 
مجلس اإلدارة  عضو

 والرئيس التنفيذي 
- % 16.66 105,000 46 لبنا�ي  غ�� مستقل  تنفيذي 

 * *** اإلدارة مجلس سر  أم�ن

سارة عبدالعز�ز سعد 

 املعمر 

 مجلس سر أم�ن

 اإلدارة
 -- - 37 ة سعودي --

  )5خمس ( وذلك ملدةع�� انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذ�ور�ن أعاله    )م09/08/2021  املوافق(  ه01/01/1443  تار�خباملنعقدة  (ا�جمعية التحولية)    العامة العاديةوافقت ا�جمعية  *

 .  ا�جمعية ا�عقاد من تار�خ ا�جمعيةسنوات 

 ع�� �عي�ن السيد/ ز�اد مرت�� كرئيس مجلس اإلدارة و�عي�ن السيد/ عادل فؤاد رزق كنائب لرئيس مجلس اإلدارة.م) 05/09/2021ه (املوافق 28/01/1443** وافق مجلس اإلدارة بتار�خ 

 من    صا�ح  غازي م) ع�� �عي�ن السيد/ عبدهللا  2022/ 08/ 14ه (املوافق  1444/ 02/ 18وافقت ا�جمعية العامة (غ�� العادية) املنعقدة بتار�خ    ***
ً
الغامدي كرئيس مجلس اإلدارة بدال

 ح�ى ��اية ف��ة مجلس اإلدارة. السيد/ ز�اد مرت��

 �أم�ن سر �جلس اإلدارة. سارة عبدالعز�ز سعد املعمر /ةالسيد�عي�ن ع��   م)05/09/2021ه (املوافق 1443/ 01/ 28بتار�خ  مجلس اإلدارةوافق * ***

عن هيئة السوق املالية �� تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة  تم االستناد ع�� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة *****

 من: �� �ل 

 ي�ون  أن  
ً
 . مجموع��ا من أخرى  شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أك�� أو املائة �� خمسة �سبتھ ما يملك اعتبار�ة صفة ذي ل�خص ممثال

 ملا �سبتھ خمسة �� املائة او أك�� من أسهم الشركة او من أسهم شركة أخرى من مجموع��ا أو لھ صلة قرابة مع من يملك هذ 
ً
 ه النسبة. أن ي�ون مال�ا

 خالل العام�ن املاضي�ن لدى الشركة أو أي طرف متعامل معه 
ً
ا أو شركة أخرى من مجموع��ا، كمراج�� ا�حسابات وكبار املوردين، أو أن  أن �عمل أو �ان �عمل موظفا

 �حصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العام�ن املاضي�ن. 
ً
 ي�ون مال�ا

 ****كما بتار�خ هذا املستند فإنھ ال يوجد أي ملكية غ�� مباشرة.**



 د 

 امل�جل عنوان الشركة 
 لالتصاالت وتقنية املعلومات إداراتشركة 

 6332، وحدة رقم الثمامةطر�ق ، ال�حافةالر�اض، 

 13315الرمز ال��يدي  3296ص.ب.  

 اململكة العر�ية السعودية 

7838 205 11 966+ هاتف:

+966 11 450 4297فاكس: 

 Info@edaratgroup.com: ال��يد اإللك��و�ي

 www.edaratgroup.com  :املوقع اإللك��و�ي

الشركة ممثال 

 املمثل الثا�ي  املمثل األول  البيان

 محمد عبدهللا عبدالعز�ز السابق   البدوي  درويش  ر�ك أر�ستا االسم

 عضو مجلس اإلدارة   مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  عضو الصفة 

 العنوان 

 6332الر�اض، ال�حافة، طر�ق الثمامة، وحدة رقم 

 13315 ال��يدي الرمز 3296. ب.ص

 اململكة العر�ية السعودية 

 6332الر�اض، ال�حافة، طر�ق الثمامة، وحدة رقم 

 13315الرمز ال��يدي  3296ص.ب. 

 اململكة العر�ية السعودية 

4410 489 11 966+ 2180: تحو�لة 7838 205 11 966+ رقم الهاتف 

4297 450 11 966+4297 450 11 966+ رقم الفاكس
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املستشار املا��  

 يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال"شركة 

 ارع العليا ش  –�� الورود   – الر�اض 

 11421الر�اض  884 ب.ص 

 اململكة العر�ية السعودية 

 966+8004298888هاتف: 

 11 966+2054827فاكس: 
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 www.yaqeen.saاملوقع اإللك��و�ي:  

 ا�حاسب القانو�ي

 محاسبون قانونيون  –  هؤ وشر�ا  إبراهيم أحمد البسامشركة 

 شارع األم�� عبدالعز�ز بن مساعد -الر�اض �� السليمانية 

 11557الر�اض  69658ص.ب 
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متطلبات  مؤسسة السوق املالية املرخص لها �� عرض األسهم و�يعها ومؤسسة السوق املالية لغرض استيفاء 

 السيولة لألسهم موضوع طلب اإلدراج املباشر 

 يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال"شركة 

 ارع العليا ش  –�� الورود   – الر�اض 

 11421الر�اض  884 ب.ص 

 اململكة العر�ية السعودية 

 966+8004298888هاتف: 

 11 966+2054827فاكس: 

 addingvalue@yaqeen.saال��يد اإللك��و�ي: 

  www.yaqeen.saاملوقع اإللك��و�ي:  

 تنو�ھ

��  وشعارا��م و�فادا��م  أسما��م  استخدام  ة ع��  أعاله أعطوا موافق��م الكتابياملذ�ور�ن  مؤسسة السوق املالية  و   املستشار املا�� وا�حاسب القانو�ي 

ميع هذه ا�جهات  . وتجدر اإلشارة إ�� أن جاملستند  اهذ  تار�خ  ح�ى  موافقتھ  ��حب  م��م  أي  يقم  ولم،  وفق الش�ل والسياق الظاهر فيھ  املستند  اهذ

 أو مص�حة  وأوالعامل�ن ف��ا 
ً
. كما �� تار�خ هذا املستند �� الشركة من أي نوعأي من أقار��م ال يمل�ون أسهما



 و 

�خصامل
قد ت�ون   تقديم خلفية موجزة عن املعلومات الواردة �� هذا املستند. وعليھ فإن هذا امل�خص ال يحتوي ع�� �افة املعلومات ال�ي��دف هذا امل�خص إ�� 

ومراجعة   مهمة بالنسبة للمستثمر�ن ا�حتمل�ن. لذلك، فإنھ يجب قراءة هذا امل�خص كمقدمة لهذا املستند، و�نب�� ع�� املستثمر�ن ا�حتمل�ن قراءة 

ذا املستند  ملستند بال�امل، و�جب أن ُيب�ى أي قرار يتعلق باالستثمار �� األسهم محل اإلدراج املباشر من قبل املستثمر�ن ا�حتمل�ن ع�� مراعاة ههذا ا

(عوامل ا�خاطرة) قبل اتخاذ أي    )2(رقم    ) والقسم أحة ( » �� الصفمهموع�� وجھ ا�خصوص، فإنھ من الضروري مراعاة ما ورد �� قسم «إشعار    ك�ل.

 .قرار استثماري �� األسهم محل اإلدراج املباشر ا�خاضعة لهذا املستند

 اسم الشركة ووصفها وتأسيسها 

صدر") �� شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب عقد   إداراتشركة  
ُ
لالتصاالت وتقنية املعلومات ("الشركة" أو "امل

برقم   االستثمارالصادر من وزارة    االستثماري م)، وال��خيص  25/02/2008ه (املوافق  18/02/1429التأسيس بتار�خ  

وتار�خ  102030072653( (املوافق  1429/ 18/02)  ا25/02/2008ه  والقرار  (م)،  رقم  وتار�خ  423لوزاري   (

(املوافق  1442/ 18/12 (27/07/2021ه  رقم  الوزاري  والقرار  وتار�خ  469م)،  (املوافق  08/01/1443)  ه 

م) الصادر  2008/ 24/08ه (املوافق  22/08/1429) وتار�خ 1010255311م)، وال�جل التجاري رقم (2021/ 16/08

(�بلغ رأس مال الشركة ا�حا�� ستة مال و   بمدينة الر�اض. إ��  6,300,000ي�ن وثالثمائة ألف  ) ر�ال سعودي، مقسم 

 ) ر�االت سعودية. 10) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل سهم عشرة (630,000ستمائة وثالثون ألف (

ص.ب  الثمامة،  الر�اض، ال�حافة، طر�ق   �� التجاري  ال�جل   �� الرئي�ىي كما هو مذ�ور  الشركة  عنوان  و�تمثل 

  ، اململكة العر�ية السعودية.13315اض الر� 3269

 وفيما ي�� شرح لتأسيس الشركة وتار�خها وأهم التطورات �� هي�ل رأس مالها:

   صــــدر") كشــــركة ذات مســــؤولية محدودة    إداراتتأســــســــت شــــركة
ُ
لالتصــــاالت وتقنية املعلومات ("الشــــركة" أو "امل

ــــــــــــيس وتـــار�خ   ــأسـ ــد التـ ــة بموجـــب عقـ ــاري رقم 25/02/2008ه (املوافق  18/02/1429مختلطـ ــل التجـ ــــــــــــجـ م)، وال�ـ

(املـوافـق  22/08/1429) وتـــــــار�ـخ  1010255311( والـ�ـ�خـيـص 24/08/2008ه  الـر�ـــــــاض،  بـمـــــــديـنـــــــة  ــــــــــــــــــادر  الصـ م) 

ــمـــــــا ــثـ ــتـ بـــرقـــم (اإلســـــــــــــ ــمـــــــار  ــثـ ــتـ ــــــــــــ اإلسـ مـــن وزارة  ــــــــــــــــــادر  الصـ ه (املـــوافـــق 18/02/1429) وتـــــــار�ـــخ  102030072653ري 

ــــــــــــة آالف (500,000م) برأس مال يبلغ خمسـمائة ألف (25/02/2008 ــــــــــــى خمســـ ــــــــــــم إلــ )  5,000) ر�ال سـعودي مقســـ

 ) ر�ال سـعودي. 100حصـة نقديـة متسـاو�ة القيمـة، قيمـة �ل حصـة م��ا مائة (

   ــــــــــــمــائـة ألف   م)01/06/2021ه (املوافق  20/10/1442و�تــار�خ ــــــــــــركـة من خمسـ ــــــــــــرـ�اء ز�ـادة رأس مـال الشـ قرر الشـ

ــتة مالي�ن وثالثمائة ألف (500,000( ــتمائة وثالث�ن  6,300,000) ر�ال ســـعودي إ�� سـ ــم إ�� سـ ) ر�ال ســـعودي، مقسـ

ودية، وتم ) ر�االت ســـــــع10) حصـــــــة نقدية مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل حصـــــــة م��ا عشـــــــرة (630,000ألف (

) ر�ال ســــعودي عن طر�ق رســــملة األر�اح املبقاة،  5,800,000الوفاء بالز�ادة البالغة خمس مالي�ن وثمانمائة ألف (

 تحو�ل الكيان القانو�ي للشــــــركة من شــــــركة ذات مســــــؤولية محدودة مختلطة إ�� شــــــركة  
ً
وكما قرر الشــــــر�اء أيضــــــا

 مساهمة مقفلة.

 ) القرار الوزاري رقم  ـــــــــــــــــدر  ع�� 27/07/2021ه (املوافق  18/12/1442خ  ) وتـــــار�423صـ بـــــاملوافقـــــة  ــــــــــــىي  م) القـــــا�ـ

 .ال��خيص بتحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة إ�� شركة مساهمة مختلطة مقفلة

   ــامـــــة (ا�جمعيـــــة التحوليـــــة) ع�� تحول 09/08/2021ه (املوافق  01/01/1443و�تـــــار�خ العـــ م) وافقـــــت ا�جمعيـــــة 

  .لية محدودة مختلطة إ�� شركة مساهمة مختلطة مقفلةالشركة من شركة ذات مسؤو 

  ــدر القرار الوزاري رقم (و ــىي باملوافقة ع�� إعالن 16/08/2021ه (املوافق    08/01/1443) وتار�خ 469صـ م) القا�ـ

تحول الشــركة من شــركة ذات مســؤولية محدودة مختلطة إ�� شــركة مســاهمة مختلطة مقفلة، ليصــبح رأس مال  

) ر�ال 630,000) ر�ال ســعودي مقســم إ�� ســتمائة وثالث�ن ألف  (6,300,000الشــركة ســتة مالي�ن وثالثمائة ألف (

 ) ر�االت سعودية. 10ة �ل سهم م��ا عشرة (سعودي سهم عادي متساوي القيمة قيم

  ــــــــــــجـــل التجـــاري رقم ــــــــــــهـــادة ال�ـ ـــــــــــــــاهمـــة بمـــدينـــة الر�ـــاض بموجـــب شـ ــــــــــــرـ�ــات املسـ ــــــــــــجـــل الشـ ــــــــــــركـــة ��ـ وتم قيـــد الشـ

ه  06/02/1449م) وال�ي تنت�ي صـــــــــــالحي��ا بتار�خ 24/08/2008ه (املوافق  22/08/1429) وتار�خ 1010255311(

 ).م10/10/2027(املوافق  



 ز 

 م�خص أ�شطة الشركة 

بموجب �شاطها  الشركة  (  تمارس  رقم  التجاري  وتار�خ  1010255311ال�جل  (املوافق 1429/ 22/08)  ه 

الر�اض 2008/ 24/08 بمدينة  الصادر  وزارة    االستثماري وال��خيص    .م)  من  برقم   االستثمارالصادر 

وتار�خ  102030072653( ال��خيص  وتنت�ي    ) م25/02/2008  املوافق(  ه02/1429/ 18)  بتار�خ صالحية 

  االتصاالت وترخيص تقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية الصادر من وزارة    .)م22/08/2023  املوافق(  ه1445/ 05/02

(هيئة   املعلومات  (  االتصاالتوتقنية  برقم   (
ً
سابقا املعلومات  وتار�خ  42-1ت-41وتقنية   املوافق(  ه1443/ 08/01) 

 . )م2021/ 16/08

تقديم خدمات مشغل الشبكة االف��اضية إلن��نت األشياء، وتقديم  وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري ��  

خدمة تأج�� مرافق االتصاالت، وتحليل النظم، وتصميم و�رمجة ال��مجيات ا�خاصة، وتقديم خدمة إدارة ومراقبة 

ال  األساسية  البنية  و�قامة  واملعلومات،  االتصاالت  البيانات  شب�ات  تجه��  وخدمات  الشبكة  ع��  املواقع  ستضافة 

 واأل�شطة املتصلة بذلك، والت�جيل لتقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية.

 غراض التالية: وتنفيذ األ بمزاولة وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� النظام األسا�ىي 

 تقديم خدمات مشغل الشبكة االف��اضية إلن��نت األشياء. •

 .االتصاالتتقديم خدمة تأج�� مرافق  •

 تحليل النظم.  •

 تصميم و�رمجة ال��مجيات ا�خاصة. •

 واملعلومات.  االتصاالتتقديم خدمة إدارة ومراقبة شب�ات  •

 ستضافة املواقع ع�� الشبكة وخدمات تجه�� البيانات واأل�شطة املتصلة بذلك. إقامة البنية األساسية ال  •

 . االتصالتقديم خدمة مراكز  •

 الت�جيل لتقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية. •

  .�شط��ا وفق األنظمة املتبعة و�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص الالزمة من ا�جهات ا�ختصة إن وجدتأ وتمارس الشركة  

سار�ة املفعول ح�ى   هاجميع ، وال�يا�حالية  لأل�شطة هذا وقد حصلت الشركة ع�� �افة ال��اخيص النظامية الالزمة

   ال��اخيص ال�ي تمارس الشركة أ�شط��ا بموج��ا  حول   املعلومات  من  وملز�دتار�خ هذا املستند. (
ً
 القسم  راجع  فضال

 ). املستند هذا  ��" ال��اخيص والشهادات ا�ح�ومية ) " 3.13(

ومراكز البيانات   تقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية  ��  كما �� تار�خ هذا املستند  ا�حا��  الفع��  و�تمثل �شاط الشركة

 . وتقنية املدن الذكية

   الشركة  �شاط  حول   املعلومات  من  وملز�د(
ً
" 3.2(  القسم  راجع  فضال  هذا  ��"  الشركة  ألعمال  العامة  الطبيعة) 

 ). املستند

 مهمة ح�ى تار�خ هذا املستند.  ةال يوجد للشركة أي منتجات أو �شاطات جديدهذا و 

الكبار أسهمهم،   ،املساهمون  وعدد 

 و�سب ملكي��م قبل اإلدراج 

  يملك  الذين الكبار املساهم�ن إن 
ً
 : هم الشركة أسهم من أك�� أو) 5%( باملائة خمسة م��م كال

 االسم 
 قبل اإلدراج

 النسبة عدد األسهم 

 % 50.00 315,000 شركة املعمر ألنظمة املعلومات 

 % 16.66 105,000 عادل فؤاد رزق 

 % 16.66 105,000 أر�ك أر�ست البدوي 

 % 16.66 105,000 غسان عادل ا�خازن 

 % 100.00 630,000 اإلجما��  

 الشركة: املصدر



 ح 

يجوز   الذين  الكبار  ملؤسسة املساهمون 

املالية قواعد    ةاملعّين  السوق  بموجب 

 لتقديره  اإلدراج
ً
، وعدد  بيع أسهمهم وفقا

اإلدراج   قبل  ملكي��م  و�سبة  أسهمهم، 

متطلبات   استيفاء  خطة  تطبيق  و�عد 

 لقواعد  
ً
السيولة املقدمة إ�� السوق وفقا

 اإلدراج

مساهم ينطبق عليھ �عر�ف  أي  م��م  وال يوجد  ،  م�ن ) مساه4يبلغ عدد مساه�ي الشركة كما �� تار�خ هذا املستند (

ع�� متطلبات السيولة الواردة �� املادة ا�حادية واألر�عون من قواعد اإلدراج   بتار�خ هذا املستند. و�ناءً   ا�جمهور كما

السيولة  الشركة من أجل استيفاء متطلبات  قامت  لهذا  قبل اإلدراج،  السيولة  لم �ستو�� متطلبات  الشركة  فإن 

بالتعاون مع مؤسسة سوق مالية (شركة   "يق�ن �ابيتال") بتطبيق خطة استيفاء لألسهم محل اإلدراج  يق�ن املالية 

صدر،  %20) سهم، وال�ي �ش�ل ما �سبتھ (126,000متطلبات السيولة، من خالل عرض و�يع عدد (
ُ
) من رأس مال امل

صدر �� السوق املواز�ة. مع العلم أن األسهم ال�ي سيتم عرضها  
ُ
 التالية إلدراج أسهم امل

ً
وذلك خالل اإلث�ي عشر شهرا

 حسب �سبة ملكيتھ �� الشركة. 
ً
 و�يعها ست�ون من جميع مساه�ي الشركة ("املساهم�ن البائع�ن") كال

املساهم�ن   التا��  ا�جدول  �عد اإلدراج    افوضو   الذينو�ب�ن  السوق   �� و�يع أسهمهم  لعرض  املالية  السوق  مؤسسة 

 لغرض استيفاء متطلبات السيولة:

 االسم 
 قبل اإلدراج

 �عد اإلدراج  

 وتطبيق متطلبات السيولة 

 النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم 

 % 40.00 252,000 % 50.00 315,000 شركة املعمر ألنظمة املعلومات 

 % 13.33 84,000 % 16.66 105,000 عادل فؤاد رزق 

 % 13.33 84,000 % 16.66 105,000 أر�ك أر�ست البدوي 

 % 13.33 84,000 % 16.66 105,000 غسان عادل ا�خازن 

 % 80.00 504,000 % 100.00 630,000 اإلجما��  

 الشركة: املصدر

صدر رأس مال 
ُ
 . مدفوع بال�امل ر�ال سعودي )000003,6,( ألف  ثالثمائةمالي�ن و ستة  امل

صدر  إجما�� عدد
ُ
 . مدفوعة القيمة بال�امل سهم عادي ) 000063,( ألف  ثالث�نو ستمائة  أسهم امل

 ) ر�االت سعودية. 10عشرة ( القيمة االسمية للسهم 

 ر�ال سعودي للسهم الواحد. ) 300( دراجاإل السهم االس��شادي عند  سعر 

 األحقية �� األر�اح
 من تار�خ مستند الت�جيل هذا حص��ا من أي أر�اح �عل��ا الشركة املباشر األسهم محل اإلدراج�ستحق 

َ
وعن    اعتبارا

 راجع قسم رقم (
ً
 ) "سياسة توزيع األر�اح"). 5السنوات املالية ال�ي تل��ا (فضال

 حقوق التصو�ت 

  سهم   �ل  ويعطي.  تفضيلية  حقوق   �حاملھ  سهم  أي �عطي  وال  واحدة،  فئة  �� أسهم عادية من  الشركة  أسهم  جميع  إن

  العادية   سواءً (  للمساهم�ن  العامة  ا�جمعية  اجتماع  حضور   الشركة  ��  مساهم  ل�ل  و�حق  واحد  صوت  ��  ا�حق  �حاملھ

 أخر من غ�� أعضاء مجلس اإلدارة أو عام�� الشركة    .فيھ  والتصو�ت)  العادية  غ��  أو
ً
ولھ �� ذلك أن يو�ل عنھ �خصا

 �� حضور ا�جمعية العامة.  

 القيود املفروضة ع�� األسهم 

 )12(  اث�ي عشر  أسهمهم مدة  ��هذا املستند التصرف    ��)  زالصفحة (��    املذ�ور أسما��م  املساهم�ن  كبار  يحظر ع��

 
ً
، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم �عد ان��اء هذه الف��ة دون املواز�ة   السوق من تار�خ بدء تداول أسهم الشركة ��    شهرا

ويستث�ى من ذلك األسهم ال�ي تم االتفاق مع مؤسسة السوق املالية يق�ن املالية    ا�حصول ع�� موافقة الهيئة املسبقة.

("يق�ن �ابيتال") ع�� عرضها و�يعها لغرض استيفاء متطلبات السيولة وفق قواعد اإلدراج والشروط واألح�ام املشار  

 لها �� مستند الت�جيل هذا. 

 إدراجها  ُمصدرلل سبق  ال�ي األسهم
إدراجها داخل اململكة العر�ية السعودية أو خارجها قبل  �� أي سوق لألسهم سواًء  أسهم الشركة    إدراجلم �سبق  

 �� السوق املواز�ة. �ش�ل مباشر 



 
 

 ط 

 تداول   لهم  يحق   الذين  املستثمر�ن  فئات

 الشركة أسهم

السوق    �� املباشر  اإلدراج  محل  األسهم   �� التداول  املساهم�ن  يقتصر  (باستثناء  ا�حالي�ن  املساهم�ن  ع��  املواز�ة 

الشركة (  الكبار ��  تنطبق عل��م ف��ة   والذين)  ز الصفحة (املذ�ور�ن ��    أك�� من رأس مالها  أو) %5الذين يمل�ون 

 فئات املستثمر�ن املؤهل�ن وهم:  ا�حظر)، باإلضافة إ��

  مؤسسات سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص. 

 مؤسسة السوق املالية  �ون تدارة شر�طة أن إل �� ممارسة أعمال ا امرخص له  عمالء مؤسسة سوق مالية 

السوق   ُعّينتقد    �� الطرح واالستثمار   �� املشاركة  بقبول  ا�خاصة  القرارات  اتخاذ  تمكنھ من  �شروط 

 املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھ.

 ا الهيئة، أو الس�� وق، وأي سوق مالية  ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف 

 أخرى �ع��ف ��ا الهيئة، أو مركز اإليداع.

  امرخص له   مؤسسة سوق مالية ديرهاتمحفظة الشر�ات اململوكة من ا�ح�ومة، مباشرة أو عن طر�ق  ��

 ممارسة أعمال اإلدارة.

 .الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية 

  .صناديق االستثمار 

   األجانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم باالستثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص

 عل��ا �� الدليل االس��شادي الستثمار األجانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة. 

  .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة 

  ي �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. أي أ�خاص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب استثمار 

  أ�خاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون

 :أي من املعاي�� اآلتية

أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال   •

 املاضيةسعودي وال تقل عن عشرة ص
ً
   .فقات �� �ل ر�ع سنة خالل االث�ي عشرة شهرا

 أن ال تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة مالي�ن ر�ال سعودي. •

 أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات ع�� األقل �� القطاع املا��.  •

 ع�� الشهادة العامة للتعامل �� األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة •
ً
 .أن ي�ون حاصال

معتمدة • املالية  األوراق  أعمال  مجال   �� متخصصة  مهنية  شهادة  ع��   
ً
حاصال ي�ون  جهة  أن  من 

 مع��ف ��ا دولًيا. 

 .أي أ�خاص آخر�ن تحددهم الهيئة 

 

  



 ي 

 م�خص املعلومات األساسية

 للمستثمر�ن  تنو�ھ

  �� الواردة  املعلومات  عن  موجزة  نبذة  امل�خص  هذا  مهمة    ؛املستند  اهذيقدم  ت�ون  قد  ال�ي  املعلومات  �ل  ع��  �شتمل  ال  فإنھ  م�خص  ألنھ   
ً
ونظرا

�دراجها  و ن��اء من ��جيلها  �عد اال   الشركةأسهم  ستثمار ��  ال بال�امل قبل اتخاذ قرار با  قراءتھ  املستند  اهذو�جب ع�� مستل�ي    ، للمستثمر�ن املؤهل�ن

 �� السوق املواز�ة
ً
 مباشرا

ً
  " املصط�حاتو   تعر�فاتال"  )1(  قسمال ��    املستند  اهذالعبارات ا�ختصرة الواردة ��  . وقد تم �عر�ف �عض املصط�حات و إدراجا

 . املستند اهذ ��

 الشركة عن نبذة

صـــــــدر") كشـــــــركة ذات مســـــــؤولية محدودة مختلطة بموجب عقد   إداراتتأســـــــســـــــت شـــــــركة   •
ُ
لالتصـــــــاالت وتقنية املعلومات ("الشـــــــركة" أو "امل

ه (املوافق 22/08/1429) وتـــار�خ  1010255311م)، وال�ـــــــــــــجـــل التجـــاري رقم (25/02/2008ه (املوافق  18/02/1429التـــأســـــــــــــيس وتـــار�خ  

ــادر بمــــدينــــة الر�ــــاض، وال��خيص اإلســـــــــــــتثمــــا24/08/2008 ــادر من وزارة اإلســـــــــــــتثمــــار برقم (م) الصــــــــــــــ ) وتــــار�خ  102030072653ري الصــــــــــــــ

) 5,000) ر�ال سـعودي مقســـــــــــــــم إلــــــــــــــى خمســـــــــــــــة آالف (500,000م) برأس مال يبلغ خمسـمائة ألف (25/02/2008ه (املوافق 18/02/1429

 ) ر�ال سـعودي.100حصـة نقديـة متسـاو�ة القيمـة، قيمـة �ل حصـة م��ا مائة (

) ر�ال ســـــــعودي إ�� 500,000قرر الشـــــــر�اء ز�ادة رأس مال الشـــــــركة من خمســـــــمائة ألف (  م)01/06/2021ه (املوافق 20/10/1442و�تار�خ   •

) حصـة نقدية مدفوعة القيمة بال�امل،  630,000) ر�ال سـعودي، مقسـم إ�� سـتمائة وثالث�ن ألف (6,300,000سـتة مالي�ن وثالثمائة ألف (

) ر�ال ســـعودي عن 5,800,000االت ســـعودية، وتم الوفاء بالز�ادة البالغة خمس مالي�ن وثمانمائة ألف () ر�10قيمة �ل حصـــة م��ا عشـــرة (

 تحو�ل الكيان القانو�ي للشــركة من شــركة ذات مســؤولية محدودة مختلطة إ�� شــركة 
ً
طر�ق رســملة األر�اح املبقاة، وكما قرر الشــر�اء أيضــا

 مساهمة مقفلة.

• ) الوزاري رقم  القرار  (املوافق  18/12/1442) وتار�خ  423وصدر  ال��خيص بتحول الشركة من 27/07/2021ه  باملوافقة ع��  القا�ىي  م) 

   .شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة إ�� شركة مساهمة مختلطة مقفلة

شركة ذات مسؤولية  م) وافقت ا�جمعية العامة (ا�جمعية التحولية) ع�� تحول الشركة من  2021/ 09/08ه (املوافق  01/01/1443و�تار�خ   •

 .محدودة مختلطة إ�� شركة مساهمة مختلطة مقفلة

م) القا�ىي باملوافقة ع�� إعالن تحول الشركة من شركة 16/08/2021ه (املوافق    08/01/1443) وتار�خ 469وصدر القرار الوزاري رقم (  •

)  6,300,000ة ستة مالي�ن وثالثمائة ألف (ذات مسؤولية محدودة مختلطة إ�� شركة مساهمة مختلطة مقفلة، ليصبح رأس مال الشرك

) ر�االت 10) ر�ال سعودي سهم عادي متساوي القيمة قيمة �ل سهم م��ا عشرة (630,000ر�ال سعودي مقسم إ�� ستمائة وثالث�ن ألف  (

 سعودية.  

ه 22/08/1429) وتار�خ  1010255311وتم قيد الشركة ��جل الشر�ات املساهمة بمدينة الر�اض بموجب شهادة ال�جل التجاري رقم ( •

 ). م 10/07/2027(املوافق ه 06/02/1449م) وال�ي تنت�ي صالحي��ا بتار�خ 24/08/2008(املوافق 

مدفوعة   ) سهم عادي630,000( سعودي، مقسم إ�� ستمائة وثالثون ألف ر�ال )6,300,000(يبلغ رأس مال الشركة ا�حا�� ستة مالي�ن وثالثمائة ألف  

 . ) ر�االت سعودية10( عشرة قيمة �ل سهم القيمة بال�امل، 



 
 

 ك 

 

 و�عد اإلدراج واالن��اء من تطبيق خطة السيولة اإلدراج قبل الشركة لكيةم هي�ل

 : و�عد اإلدراج واالن��اء من تطبيق خطة السيولة اإلدراج الشركة قبل  ملكيةهي�ل يو�ح ا�جدول التا�� 

 االسم  م

 �عد اإلدراج واالن��اء من تطبيق خطة السيولة قبل اإلدراج

 عدد األسهم 
 القيمة االسمية 

 (ر�ال السعودي) 
 عدد األسهم  * النسبة

 القيمة االسمية 

 (ر�ال السعودي) 
 النسبة 

 % 40.00 2,520,000 252,000 % 50.00 3,150,000 315,000 شركة املعمر ألنظمة املعلومات  1

 % 13.33 840,000 84,000 % 16.66 1,050,000 105,000 عادل فؤاد رزق  2

 % 13.33 840,000 84,000 % 16.66 1,050,000 105,000 أر�ك أر�ست البدوي  3

 % 13.33 840,000 84,000 % 16.66 1,050,000 105,000 غسان عادل ا�خازن  4

 مستثمرون مؤهلون ** 5
- 

- - 126,000 1,260,000 20.00 % 

 % 100.00 6,300,000 630,000 % 100.00 6,300,000 630,000 اإلجما��  

 الشركة: املصدر

 ال يوجد أي ملكية غ�� مباشرة كما بتار�خ هذا املستند.* 

الشركة لتقوم شركة يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال" �عرضها و�يعها لغرض استيفاء متطلبات السيولة املوافق عل��ا من  ) سهم من أسهم  126,000%) �عدد (20.00** تم تخصيص �سبة (

 قبل شركة تداول السعودية "تداول السعودية". 

 

  



 
 

 ل 

 أ�شطة الشركة الرئيسية  
�شاطها   الشركة  (  بموجبتمارس  رقم  التجاري  وتار�خ  1010255311ال�جل  (املوافق  22/08/1429)  الر�اض 24/08/2008ه  بمدينة  الصادر  .  م) 

وزارة    االستثماري وال��خيص   من  (  االستثمارالصادر  وتار�خ  102030072653برقم  صالحية    )م25/02/2008  املوافق(  ه18/02/1429)  وتنت�ي 

وتقنية املعلومات    االتصاالت، وترخيص تقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية الصادر من وزارة  )م22/08/2023املوافق (  ه05/02/1445ال��خيص بتار�خ  

 . )م16/08/2021 املوافق( ه08/01/1443) وتار�خ 42-1ت-41برقم (

خدمة تأج�� مرافق االتصاالت،   وتقديمتقديم خدمات مشغل الشبكة االف��اضية إلن��نت األشياء،  وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري ��  

ستضافة  وتحليل النظم، وتصميم و�رمجة ال��مجيات ا�خاصة، وتقديم خدمة إدارة ومراقبة شب�ات االتصاالت واملعلومات، و�قامة البنية األساسية ال 

 . ل�حابيةاملواقع ع�� الشبكة وخدمات تجه�� البيانات واأل�شطة املتصلة بذلك، والت�جيل لتقديم خدمات ا�حوسبة ا

 غراض التالية: وتنفيذ األ بمزاولة وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� النظام األسا�ىي 

 تقديم خدمات مشغل الشبكة االف��اضية إلن��نت األشياء.  •

 .االتصاالتتقديم خدمة تأج�� مرافق  •

 تحليل النظم.  •

 تصميم و�رمجة ال��مجيات ا�خاصة. •

 واملعلومات.  االتصاالتتقديم خدمة إدارة ومراقبة شب�ات  •

 إقامة البنية األساسية الستضافة املواقع ع�� الشبكة وخدمات تجه�� البيانات واأل�شطة املتصلة بذلك.  •

 .االتصالتقديم خدمة مراكز  •

 الت�جيل لتقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية.  •

 

  .و�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص الالزمة من ا�جهات ا�ختصة إن وجدت�شط��ا وفق األنظمة املتبعة أوتمارس الشركة 

  املعلومات   من   وملز�د(  .هذا املستند  كما بتار�خسار�ة املفعول    هاجميعا�حالية، و   لأل�شطة  هذا وقد حصلت الشركة ع�� �افة ال��اخيص النظامية الالزمة

  ال��اخيص ال�ي تمارس الشركة أ�شط��ا بموج��ا حول 
ً
 ). املستند هذا ��" ال��اخيص والشهادات ا�ح�ومية) "3.13( القسم راجع  فضال

  من   وملز�د(.  ومراكز البيانات وتقنية املدن الذكية  تقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية  ��  كما �� تار�خ هذا املستند  ا�حا��  الفع��   و�تمثل �شاط الشركة

  الشركة �شاط حول  املعلومات
ً
  ).املستند هذا ��" الشركة ألعمال العامة الطبيعة) "3.2( القسم راجع فضال

 مهمة ح�ى تار�خ هذا املستند. ة ال يوجد للشركة أي منتجات أو �شاطات جديدهذا و 

 

  



 م 

 العامة تيجيتھواس��ا املصدر رسالة

 رؤ�ة الشركة  . أ 

، والبنوك، واملنشآت الصغ��ة واملتوسطة �� واالتصاالتأن ت�ون الرائدة �� تقديم خدمات حلول االستشارات التقنية املتطورة وا�حديثة ل�ح�ومات،  

 والشرق األوسط.  العر�ي منطقة ا�خليج

 الشركة  رسالة . ب

ا ع�� التحول والتحديث و�جراء تحسينات مم��ة وجوهر�ة �� البنية التحتية للتقنية ا�خاصة ��م لتعز�ز األداء والتوافر واألمن وتقديم  �مساعدة عمال�

 خدمات التقنية ملساعدة املؤسسات ع�� تحس�ن استثمارا��ا �� الب�ى التحتية التكنولوجية. ا� 

 العامة الشركة اس��اتيجية . ج 

��    لالتصاالت وتقنية املعلومات  إداراتشركة    اس��اتيجية��دف   الدولية وأفضل املمارسات  باملعاي��  تل��م  إ�� تقديم خدمات تخصصية واستشار�ة 

املعلومات. تكنولوجيا  فر�ق  مةمل�� الشركة    وكما أن  مجال  أعضاء  مهارات وخ��ات  ا�حلول  لبناء    هابتطو�ر  و�لعماللأفضل  تقديم خدما�ء   ��  �اس�� 

 ا وضمان نتائج ملموسة.�تجاوز توقعات عمال�تل

 للشركة  التنافسية وامل��ات  القوة  نوا��

  املعلومات قنيةتالبنية التحتية لو مراكز البينات  تقديم خدمات��  رائدة شركة . 

  من قبل مؤسسات تكنولوجيا املعلومات والهندسة الرائدة والهيئات املعنية باملعاي��.  مح��ف ومعتمدفر�ق 

  مع ثالث مناطق توافر حالية �� اململكة العر�ية  – 2018بدأ االستثمار �� العام  –بنية تحتية �حابية متطورة وآمنة ومرنة وقابلة للتطو�ر

 .السعودية

  صر�� وقطاع االتصاالت والقطاع ا�ح�ومي�� القطاع امل  العمالءمجموعة مم��ة من. 

  ال�حابية املرخص�ن (االستضافة من أوائل مقدمي خدماتcspاململكة العر�ية السعودية  ) من قبل هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات �� 

 ).ج(فئة 

 تجاري بارز �� مجال تقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية.  اسم 

  اململكة العر�ية أسعار تنافسية مقارنة �� 
ً
بالشر�ات العاملية �� مجال استشارات تكنولوجيا املعلومات، مع موارد منتشرة محليا

 السعودية. 

  حاصلة ع�� شهادات األيزو(ISO 900:2015, ISO/ICE 27001:2013)  اي ايھ.  أموالصادرة من قبل لو�دز ر�جس�� اي 



 
 

 ن  

 م�خص املعلومات املالية

ال�ي تتضمن أرقام املقارنة  (م  2021د�سم��    31املن��ية ��    ةاملالي  للسنةاملراجعة للشركة    القوائم املالية  ع��  مب�ي  أدناه   الوارد  املالية  املعلومات  م�خص  إن

  واإليضاحات   م2022  يونيو 30أشهر املن��ية ��    الستةوالقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة لف��ة  ،  )م2020د�سم��    31للسنة املالية املن��ية ��  

 ��م.  املرفقة

قائمة األر�اح أو ا�خسائر والدخل  

 ) سعودي  ر�ال(الشامل اآلخر 

املن��ية  املالية السنة  

م 2020 د�سم�� 31 ��  

 ) مراجعة( 

املن��ية  املالية السنة  

م 1202 د�سم�� 31 ��  

) مراجعة(   

أشهر املن��ية  الستةف��ة 

م  1202 يونيو  30�� 

 (مفحوصة)

أشهر  الستةف��ة 

 يونيو  30املن��ية �� 

م (مفحوصة)2202  

 28,541,735 10,830,255 37,333,376 30,638,991 إيرادات 

 (14,889,858) (6,989,110) ) 24,540,813( ) 21,996,518( ت�لفة ا�خدمات 

 13,651,877 3,841,145 12,792,563 8,642,473 الر�ح مجمل 

  7,207,566  970,025 7,479,646 4,557,751 قبل الز�اة صا�� دخل السنة 

  6,272,317  832,446 6,479,247 3,873,730 السنة صا�� ر�ح

  6,272,317  832,446 6,383,137 3,728,326 للسنة إجما�� الدخل الشامل 

  .م2022 يونيو 30أشهر املن��ية ��  الستة، ولف��ة م2021 د�سم�� 31 �� املن��ية املالية للسنة  للشركة املالية القوائم: املصدر

 

 

 ) سعودي   ر�ال(قائمة املركز املا�� 

املن��ية  املالية السنة  

م 2020 د�سم�� 31 ��  

  (مراجعة) 

املن��ية  املالية السنة  

م 1202 د�سم�� 31 ��  

)مراجعة(  

أشهر املن��ية ��   الستةف��ة 

م  2202 يونيو  30

 (مفحوصة)

 26,967,132 22,542,086 ,80464819, إجما�� املوجودات املتداولة 

 5,947,071 2,612,255 ,0930893, إجما�� املوجودات غ�� املتداولة 

 32,914,203 25,154,341 22,953,897 إجما�� املوجودات 

 14,682,639 9,933,183 14,252,378 إجما�� املطلو�ات املتداولة 

 2,514,063 2,310,974 2,174,472 إجما�� املطلو�ات غ�� املتداولة 

 17,196,702 12,244,157 16,426,850 إجما�� املطلو�ات

 15,717,501 12,910,184 6,527,047 إجما�� حقوق امللكية 

 32,914,203 25,154,341 22,953,897 املطلو�ات وحقوق امللكيةإجما�� 

  .م2022 يونيو 30أشهر املن��ية ��  الستة، ولف��ة م2021 د�سم�� 31 �� املن��ية املالية للسنة  املالية للشركة القوائم: املصدر

 

 

 



 س 

 قائمة التدفقات النقدية 

 (ر�ال سعودي) 

املن��ية  املالية السنة  

م 2020 د�سم�� 31 ��  

 ) مراجعة( 

املن��ية  املالية السنة  

م 1202 د�سم�� 31 ��  

)مراجعة(

أشهر املن��ية  الستةف��ة 

م  1202 يونيو  30�� 

(مفحوصة)

أشهر املن��ية  الستةف��ة 

م  2202 يونيو  30�� 

 (مفحوصة)

التدفقات النقدية الناتجة من  صا��

 أ�شطة العمليات  
,9564222, (989,575) 1,182,644 15,004,972 

التدفقات النقدية الناتجة من  صا��

 (املستخدمة ��) أ�شطة االستثمار 
)2,833,742 ( (358,893) (27,986) )3,885,970 ( 

التدفقات النقدية الناتجة من  صا��

 التمو�ل (املستخدمة ��) أ�شطة 
389,101 1,128,584  (953,669) )2,895,176 ( 

  .م2022 يونيو 30أشهر املن��ية ��  الستة، ولف��ة م2021 د�سم�� 31 �� املن��ية املالية للسنة  املالية للشركة القوائم: املصدر

 مؤشرات األداء الرئيسية 
وحدة 

 املؤشر 

املن��ية  املالية السنة  

م 2020 د�سم�� 31 ��  

 )مراجعة(

املن��ية  املالية السنة  

م 1202 د�سم�� 31 ��  

 ) مراجعة( 

أشهر  الستةف��ة 

 يونيو  30املن��ية �� 

م (مفحوصة)1202  

أشهر  الستةف��ة 

 يونيو  30املن��ية �� 

م (مفحوصة)2202  

 % 163.54 ال ينطبق  % 21.85 ال ينطبق  % اإليرادات النمو �� معدل 

 %653.5 ال ينطبق  % 67.26 ال ينطبق  % ر�ح السنةالنمو �� صا�� معدل 

% 34.27 28.21% % الر�ح مجملهامش   %35.47 %47.83 

% 12.64 % السنة هامش صا�� ر�ح  17.36 % %7.69 21.98% 

 1.84 ال ينطبق  2.27 1.39 مرة �سبة التداول 

 إجما��/    وجوداتامل  إجما��

 طلو�ات امل
ينطبق ال  2.05 1.40 مرة  1.91 

% 133.48 % وجودات إجما�� امل / بيعاتامل  86.72% ال ينطبق  %148.42 

% 16.88 % إجما�� املوجودات العائد ع��   19.06% ال ينطبق  %25.76 

% 59.35 % إجما�� حقوق امللكية  العائد ع��  %39.91 ال ينطبق  %50.19 

% 5.19 % إجما�� املوجودات  /�سبة الدين  ينطبق ال  %9.23   %3.52 

الدين   حقوق   /�سبة  إجما�� 

 امللكية 
% 18.27 %  7.37% ال ينطبق  %17.98 

 معلومات اإلدارة: املصدر



 ع 
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 م�خص عوامل ا�خاطرة
 ا�خاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعمليا��ا  )1

 للشركة  االس��اتيجية ا�خطة تنفيذ ع�� القدرة �عدم املتعلقة ا�خاطر 

 والشهادات  والتصار�ح ال��اخيص تجديد عدم أو استخراج �عدم املتعلقة ا�خاطر 

  ا�خاطر املتعلقة باالئتمان 

  ا�خاطر املتعلقة باالل��امات ا�حتملة 

 �التنفيذية  واإلدارة الرئيس�ن املوظف�ن ع�� االعتمادب  املتعلقة خاطرا 

 �سلوكهم  سوء أو  املوظف�ن بأخطاء املتعلقة خاطرا 

 ا�جديدة واملعاي�� ا�حاسبية املعاي�� �� بالتغ��ات املتعلقة ا�خاطر 

 تعلقةا�خاطر امل  
ً
 بتوفر التمو�ل مستقبال

 باتفاقيات التمو�ل  تعلقةا�خاطر امل 

  ا�خاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 

 السعودة  ا�خاطر املتعلقة بمتطلبات 

 بوقوع ال�وارث الطبيعية  تعلقةا�خاطر امل 

 لألعمال املتوقع غ�� والتوقف بالتشغيل املتعلقة ا�خاطر 

 العمالء  قبل من املطلو�ة واملواصفات ا�جودة بمعاي�� االل��ام �عدم املتعلقة ا�خاطر 

 اإلضافية  واملطالبات ا�حتملة الشرعية الز�اة باستحقاقات املتعلقة ا�خاطر 

  ب��كز مبيعات الشركةا�خاطر املتعلقة 

  ا�خاطر املتعلقة ب��كز العمالء 

  ا�خاطر املتعلقة ب��كز املوردين 

 امللكية  وحقوق  التجار�ة العالمات بحماية املتعلقة ا�خاطر 

  ا�خاطر املتعلقة بالسيولة 

 العمالت صرف  أسعار بتذبذب املتعلقة ا�خاطر 

 املدرجة املساهمة الشر�ات إدارة �� ا�خ��ة وجود عدم�  املتعلقة ا�خاطر 

  قة بالدعاوى القضائية
ّ
 ا�خاطر املتعل

 �التنفيذية  لوائحھو  املالية السوق  بنظام االل��ام �عدم املتعلقة خاطرا 

 عالقة ذات األطراف  مع باملعامالت املتعلقة ا�خاطر 

 املعلومات  وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة ا�خاطر 

 السعودي�ن   غ�� املوظف�ن ع�� باالعتماد املتعلقة ا�خاطر 

  ��ا�خاطر املتعلقة بالعقود مع الغ 

 19 - �وفيد(  �ورونا ف��وس �جائحة املستمر العاملي االنتشار ذلك  �� بما العامة ال�حة ��دد مما غ��ها  أو املعدية األمراض  بتف�ىي املتعلقة ا�خاطر( 

 القطاع  تطورات مواكبة ع�� الشركة قدرة ا�خاطر املتعلقة �عدم 

 العمالء  ملتطلبات التكيف ع�� الشركة قدرة ا�خاطر املتعلقة �عدم 

 الشركة  وخدمات منتجات بأسعار املتعلقة ا�خاطر 

  ا�خاطر املتعلقة بالذمم الدائنة التجار�ة 

 للتوسع الشركة احتياج لتلبية العاملة القوى  توف�� ع�� الشركة قدرة �عدم املتعلقة ا�خاطر  
ً
 مستقبال

  ا�خاطر املتعلقة بقلة أعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن 

 ا�خاطر املتعلقة بملكية املساهم�ن األجانب  

 

 



 ص 

 الشركة  فيھ �عمل الذي والقطاع بالسوق  املتعلقة ا�خاطر )2

  ا�خاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 

 �املنافسة  املتعلقة بالبيئةخاطر ا 

 األوسط الشرق  منطقة �� واالقتصادي السيا�ىي االستقرار �عدم املتعلقة ا�خاطر   

   ا�خاطر املتعلقة بنظام الشر�ات 

 الشر�ات حوكمة الئحة بتطبيق تعلقةامل ا�خاطر   

 جديدة وقوان�ن أنظمة صدور  أو/و ا�حالية والقوان�ن باألنظمة التقيد �عدم املتعلقة ا�خاطر 

 بضر�بة القيمة املضافة  تعلقةا�خاطر امل 

 الدخل  وضر�بة الز�اة احتساب  آلية بتغي�� املتعلقة ا�خاطر 

  إدراجها سيتم ال�ي األسهم �� املتعلقة ا�خاطر )3
ً
  إدراجا

ً
 املواز�ة السوق  �� مباشرا

 السهم  سعر �� ا�حتملة بالتذبذبات املتعلقة ا�خاطر 

  املستقبلية ا�خاطر املتعلقة بالبيانات 

 جديدة أسهم إصدار باحتمال املتعلقة ا�خاطر 

 �األسهم  �حام�� أر�اح توزيعب املتعلقة خاطرا 

 اإلدراج  �عد ا�حالي�ن املساهم�ن قبل من الفعلية بالسيطرة ةتعلقامل ا�خاطر 

 الشركة  ألسهم سابقة سوق  وجود �عدم ةتعلقامل ا�خاطر 

 اإلدراج  عملية �عد السوق  ��  األسهم من كب�� عدد ببيع ةتعلقامل ا�خاطر 

 �مستقبلية تنظيمية متطلبات أي أو ا�حالية الرئيسية للسوق  االنتقال متطلبات استيفاء من الشركة تمكن عدم�  املتعلقة خاطرا 

 للبيع  مخصصة األسهم من محدد عدد وجود �عدم املتعلقة ا�خاطر 

 �أسهم ع�� تمت ال�ي والشراء البيع لصفقات التار�خية األسعار ب�ن اإلطالق ع�� عالقة وجود عدم أو قو�ة عالقة وجود عدم�  املتعلقة خاطرا 

 املواز�ة  السوق  �� الشركة ألسهم تداول  يوم أول  �� االفتتاح  سعر و��ن السابق �� الشركة

 �املطروحة الشر�ات أسهم أسعار مع مقارنة الشركة سهم سعر �� تقلبات حدوثب املتعلقة خاطرا  
ً
  طرحا

ً
 للطرح  محدد سعر وجود لعدم أوليا

 �األو��  الطرح خالل من اإلدراج مع مقارنة املباشر اإلدراج  اختالف ب  املتعلقة خاطرا 

 املواز�ة  السوق  �� االستمرار �� الشركة برغبة املتعلقة ا�خاطر 
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 واملصط�حات تعر�فات ال 1
 : هذا مستند الت�جيلختصارات للعبارات املستخدمة �� دول التا�� قائمة بالتعر�فات واال يب�ن ا�ج

 التعر�ف املصط�ح أو االختصار املعرف 

 أو الشركة 
ُ
 . لالتصاالت وتقنية املعلومات إداراتشركة  صدر امل

 مجلس إدارة الشركة. ا�جلس أو مجلس اإلدارة 

 . الشركة إدارة اإلدارة أو اإلدارة العليا 

 .للشركةالنظام األسا�ىي  النظام األسا��ي 

 . شركةال �� للمساهم�ن العامة ا�جمعية ا�جمعية العامة

 .الشركة �� للمساهم�ن العادية  العامة ا�جمعية ا�جمعية العامة العادية 

 . الشركة �� للمساهم�ن العادية  غ�� العامة ا�جمعية ا�جمعية العامة غ�� العادية 

 . العر�ية السعوديةح�ومة اململكة  ا�حكومة 

  واالستثمار التجارة وزارة( التجارة وزارة التجارة وزارة
ً
 . السعودية العر�ية باململكة) سابقا

 باململكة العر�ية السعودية.  التجارةوزارة  وزارة االستثمار 

 املوارد البشر�ة والتنمية وزارة

 االجتماعية 
  االجتماعية والتنمية العمل وزارة( االجتماعية والتنمية البشر�ة املوارد وزارة

ً
 . السعودية العر�ية باململكة ) سابقا

) باململكة العر�ية السعودية. وزارة الصناعة وال��وة املعدنية 
ً
 وزارة الصناعة وال��وة املعدنية (وزارة الطاقة والصناعة وال��وة املعدنية سابقا

) باململكة العر�ية السعودية.  وتقنية املعلومات  االتصاالتهيئة ( وتقنية املعلومات االتصاالتوزارة  وتقنية املعلومات  االتصاالتوزارة 
ً
 سابقا

 الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة باململكة العر�ية السعودية.  الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 وا�جمارك هيئة الز�اة والضر�بة 
 بوز�ر  

ً
)، و�� إحدى ا�جهات ا�ح�ومية ال�ي ترتبط تنظيميا

ً
هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك (الهيئة العامة للز�اة والدخل سابقا

 املالية، و�� الهيئة املعنية بالقيام بأعمال جباية الز�اة، وتحصيل الضرائب وا�جمارك.

 نظام الشر�ات 

اململكة    �� الشر�ات  (م/نظام  رقم  املل�ي  املرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  بتار�خ  3العر�ية  (املوافق 01/1437/ 28)  ه 

) 79م) واملعدل باملرسوم املل�ي رقم (م/02/05/2016ه(املوافق 25/07/1437م) والذي دخل ح�� التنفيذ �� تار�خ 2015/ 10/11

 م). 11/04/2018ه (املوافق 25/07/1439وتار�خ 

 ات الئحة حوكمة الشر� 
املوافق (  هـ 1438/05/16  بتار�خ   8-16-2017  رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشر�ات  حوكمة  الئحة

 م). 14/01/2021هـ (املوافق 01/06/1442 وتار�خ 2021-07-1رقم  املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة ،)م12017/02/13

 نظام العمل 
(هـ1426/08/23  وتار�خ  51/م  رقم  املل�ي  باملرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام و 2005/09/27  املوافق.  عليھ من  م)  يطرأ  ما 

 . �عديالت

 نظام السوق املالية
م/ رقم  املل�ي  باملرسوم  الصادر  املالية  السوق  (املوافق  1424/ 02/06وتار�خ    30نظام  من 31/07/2003ه  عليھ  يطرأ  وما  م). 

 �عديالت. 

األوراق املالية واالل��امات  قواعد طرح 

 املستمرة 

وتار�خ    2017-123-3  قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم

هـ، 1424/  6/  2�خ  وتار   30م) بناًء ع�� نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/  27/12/2017هـ (املوافق    1439/  4/  9

وأي �عديالت تطرأ    ).م2022/ 05/01(املوافق  هـ  02/06/1443  وتار�خ  2022-5-5واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  

 عل��ا.
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-2017  رقم  املالية  السوق   هيئة  مجلس  بقرار  عل��ا  واملوافق)  تداول (  السعودية  املالية  السوق   شركة  عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد  قواعد اإلدراج 

 ه1441/02/01  بتار�خ  (1-104-2019)   رقم  قراره   بموجب  واملعدلة  ،)م2017/12/27  املوافق(  هـ 1439/04/09  وتار�خ  123-3

  واملعدلة  ،)م2021/02/24  املوافق(  ه1442/07/12  ) بتار�خ2021-22-1رقم (  قراره  بموجب  ، واملعدلة)م2019/09/30  املوافق(

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

 . وأي �عديالت تطرأ عل��ا) م2022/04/13 املوافق( ه1443/09/12 بتار�خ

 .السعودية العر�ية اململكة �� املالية السوق  هيئة الهيئة  أو املالية  السوق  هيئة

 تداول السعودية  شركة

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

ً
، املؤسسة وفقا

(املوافق  1428/ 29/02 وا�جهة  19/03/2007ه  سعودية،  مقفلة  مساهمة  شركة  و��  املالية،  السوق  لنظام   
ً
تنفيذا وذلك  م)، 

 بالعمل كسوق لألوراق املالية �� اململكة العر�ية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها.الوحيدة املصرح لها 

السوق املالية السعودية أو السوق 

 املالية أو سوق األسهم أو السوق 
 السوق املالية السعودية لتداول األسهم. 

 دية.النظام اآل�� لتداول األسهم السعو  نظام تداول أو التداول 

 السوق املواز�ة 
تداول ف��ا األسهم ال�ي تم ��جيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة" 

ُ
و "قواعد   السوق ال�ي ت

 .اإلدراج" 

 مستند الت�جيل أو املستند
بموجب لت�جيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج املباشر �� السوق املواز�ة، وذلك  الوثيقة املطلو�ة  مستند الت�جيل هذا، وهو  

 . قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة

 املواز�ة. السوق  �� املباشر اإلدراج لغرض  أسهم الشركة لت�جيل للهيئة تقديم طلب ��جيل األسهم 

 . واملوافقة ع�� تداولها قائمة الشر�ات املدرجة �� السوق املواز�ة ألسهم الشركة ��اإلدراج املباشر  املباشر  دراجاإل 

 ر�ال سعودي ل�ل سهم.  ثالثمائة )300( سعر السهم االس��شادي عند اإلدراج 

 عادي. ) سهم 750,000أر�عة وعشرون مليون (ال�ي تبلغ و  الشركة مال رأس أسهم مجموع % من100 دراجقبل اإل  املساهم�ن ا�حالي�ن أسهم

 .سعودية ) ر�االت10سهم عادي بقيمة اسمية ( السهم 

 ر�االت سعودية للسهم الواحد.  10 القيمة االسمية 

 .أو االعتباري  ال�خص الطبي�� ال�خص

 املستند.  اهذ  (ز) ��  �� صفحة% أو أك�� من أسهم الشركة والواردة أسما��م 5مساهمو الشركة الذين يمل�ون  املساهمون الكبار 

 ) �� هذا املستند (هي�ل ملكية الشركة قبل اإلدراج).4.1املساهمون املب�ن أسماؤهم �� القسم رقم ( املساهمون ا�حاليون 

 يوم عمل 
 فيھ  �غلق  يوم  أي  أو  السعودية  العر�ية  اململكة  ��  رسمية  عطلة  ي�ون   يوم  وأي  والسبت  ا�جمعة  يومي  عدا  فيما  عمل  يوم  أي

 .األخرى  ا�ح�ومية  واإلجراءات السار�ة األنظمة بموجب العمل عن أبوا��ا املصرفية املؤسسات

 السنة املالية أو السنوات املالية 
  �� الف��ة الزمنية لعرض نتيجة �شاط املنشأة وا�حددة  

ً
بداي��ا و��اي��ا �� عقد التأسيس أو النظام األسا�ىي للشركة املعنية. علما

 د�سم�� من �ل عام. 31بأن السنة املالية للشركة تنت�ي �� 

 القوائم املالية 

 الستةاملفحوصة لف��ة    املوجزةوالقوائم املالية األولية  ،  م2021د�سم��    31  ��املالية املن��ية    ة لسنلللشركة    راجعةالقوائم املالية امل

 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا��  وال�يواإليضاحات املرفقة ��ا،  م  2022  يونيو  30أشهر املن��ية ��  
ً
املعتمدة )  IFRS(  تم إعدادها وفقا

 ). SOCPA�� اململكة العر�ية السعودية واملعاي�� واإلصدارات األخرى ال�ي اعتمد��ا الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن (

 التقو�م ال�جري  هـ
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 التقو�م امليالدي  م

 . "يق�ن �ابيتال"  املالية يق�نشركة  املستشار املا�� 

 املؤهلون فئات املستثمرون 

 املستثمرون املؤهلون هم أي من األ�خاص املذ�ور�ن أدناه:

 مؤسسات سوق مالية تتصرف �حسا��ا ا�خاص. )1

�شروط   ُعّينتقد    مؤسسة السوق املالية  �ون تدارة شر�طة أن  إل �� ممارسة أعمال ا  امرخص له   عمالء مؤسسة سوق مالية )2

ستثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن العميل ودون ا�حاجة  ال تمكنھ من اتخاذ القرارات ا�خاصة بقبول املشاركة �� الطرح وا

 إ�� ا�حصول ع�� موافقة مسبقة منھ.

  ��ا �ع��ف  أخرى  مالية سوق   وأي السوق، أو الهيئة، ��ا �ع��ف  دولية هيئة أي أو ح�ومية، جهة أي أو اململكة، ح�ومة )3

 . اإليداع مركز أو الهيئة،

 أعمال ممارسة �� امرخص له  مؤسسة سوق مالية ديرهات محفظة  طر�ق عن أو مباشرة ا�ح�ومة، من اململوكة الشر�ات )4

 .اإلدارة

 .العر�ية ا�خليج لدول  التعاون  مجلس  دول  �� املؤسسة والصناديق الشر�ات )5

 . االستثمار صناديق )6

  الدليل �� عل��ا املنصوص  املتطلبات �ستوفون  والذين املواز�ة السوق  �� باالستثمار  لهم املسموح املقيم�ن غ�� األجانب )7

 . املواز�ة السوق  �� املقيم�ن غ�� األجانب الستثمار االس��شادي

 . املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات )8

 . اإليداع مركز لدى وحساب اململكة ��  استثماري  حساب  فتح لهم يجوز  آخر�ن  اعتبار��ن أ�خاص  أي )9

 املعاي�� من أي ويستوفون  اإليداع، مركز لدى وحساب اململكة �� استثماري  حساب فتح لهم يجوز  طبيعيون  أ�خاص  )10

 : اآلتية

  عن تقل وال سعودي ر�ال مليون  أر�ع�ن عن قيم��ا مجموع يقل ال املالية األوراق أسواق �� بصفقات قام قد ي�ون  أن ) أ

  عشرة االث�ي خالل سنة ر�ع �ل �� صفقات عشرة
ً
 . املاضية شهرا

 .سعودي ر�ال مالي�ن خمسة عن أصولھ صا�� قيمة تقل ال أن ) ب

 . املا�� القطاع  �� األقل ع��  سنوات ثالث مدة العمل لھ سبق أو �عمل أن )ج

  ي�ون  أن ) د
ً
 .الهيئة قبل من املعتمدة املالية األوراق ��  للتعامل العامة الشهادة ع�� حاصال

  ي�ون  أن ) ه
ً
 . دولًيا ��ا مع��ف  جهة من معتمدة املالية األوراق أعمال مجال �� متخصصة  مهنية شهادة ع�� حاصال

 .الهيئة تحددهم آخر�ن أ�خاص  أي )11

 ا�جمهور 

 :أدناه املذ�ور�ن غ�� األ�خاص  املستمرة  واالل��امات املالية األوراق طرح قواعد �� �ع�ى

صدر تا��� )9
ُ
 .امل

صدر �� الكبار املساهم�ن )10
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذي�ن وكباراإلدارة  مجلس أعضاء )11

صدر لتا��� التنفيذي�ن  وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )12
ُ
 .امل

صدر �� الكبار املساهم�ن لدى التنفيذي�ن  وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )13
ُ
 .امل

 .أعاله) 5أو  4 ،3 ،2 ،1( �� إل��م  املشار أل�خاص ل أقر�اء أي )14

 .) أعاله6أو  5 ،4 ،3 ،2 ،1( �� إل��م املشار األ�خاص  من أي عل��ا �سيطر شركة أي )15

 و�مل�ون  باالتفاق يتصرفون  الذيناأل�خاص  )16
َ
 .إدراجها املراد األسهم فئة من أك��أو  )%5( مجتمع�ن معا

 ف��ة ا�حظر 

  )12( اث�ي عشر أسهمهم مدة  ��املذ�ور�ن �� الصفحة (ز) �� هذا املستند التصرف   املساهم�ن كبار يحظر ع��
ً
من تار�خ بدء   شهرا

، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم �عد ان��اء هذه الف��ة دون ا�حصول ع�� موافقة الهيئة  املواز�ة   السوق تداول أسهم الشركة ��  

 املسبقة.

 الشركة ألي ف��ة محددة من الزمن.حملة أسهم  املساهم أو املساهمون 

 . األسهم محل اإلدراج املباشر �عد إدراجها �� السوق املواز�ة�ل �خص �ستثمر ��  املستثمر 

 اململكة العر�ية السعودية. اململكة 
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 .األسهم محل الت�جيل واإلدراج��  االستثمار�� مجموعة املؤثرات ا�حتملة ال�ي يجب اإلملام ��ا والتحوط لها قبل اتخاذ قرار  عوامل ا�خاطرة 

 إلعداد الدولية ا�حاسبية عاي��امل

 )IFRS( املالية التقار�ر

 الدولية. مجموعة املعاي�� ا�حاسبية وتفس��ا��ا الصادرة عن مجلس معاي�� ا�حاسبة 

.(International Financial Reporting Standards) 

  و�� املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن، وال�ي تضم املعاي�� الدولية باإلضافة إ��

وغ��ها من املعاي�� والتصر�حات ال�ي أقر��ا   للمحاسب�ن القانوني�ناإلضافية املطلو�ة من الهيئة السعودية    واإلقصاءاتاملتطلبات  

املعاي�� الدولية،   اال �غط�� سعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن، وال�ي �شمل املعاي�� واإلصدارات الفنية املتعلقة باملسائل ال�ي  الهيئة ال

 مثل مسألة الز�اة.

 السنوات املالية /  السنة املالية
   .املعنية  للشركة األسا�ىي النظام  أو  التأسيس عقد �� و��اي��ا بداي��ا وا�حددة املنشأة  �شاط نتيجة لعرض  الزمنية الف��ة ��

ً
  علما

  .د�سم�� من �ل عام 31 �� تنت�ي للشركة املالية السنة بأن

مراجع�ن لل السعودية الهيئة

 (SOCPA) وا�حاسب�ن
 �� اململكة العر�ية السعودية.  للمراجع�ن وا�حاسب�ن السعودية الهيئة

 املواطن�ن السعودي�ن م�ان العمالة الوافدة �� وظائف القطاع ا�خاص. إحالل  التوط�ن أو السعودة 

 نطاقات 

م) القائم  10/09/2011هـ (املوافق  12/10/1432بتار�خ    4040تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وز�ر العمل رقم  

رقم   الوزراء  مجلس  قرار  (املوافق  05/1415/ 12بتار�خ    50ع��  والتنمية 1994/ 27/10هـ  البشر�ة  املوارد  وزارة  أطلقت  وقد  م)، 

) باململكة برنامج (نطاقات) لتقديم ا�حوافز للمؤسسات �ي تقوم بتوظيف    االجتماعيةمية  (وزارة العمل والتن  االجتماعية
ً
سابقا

 املواطن�ن السعودي�ن، و�قيم هذا ال��نامج أداء أي مؤسسة ع�� أساس نطاقات محددة، و�� البالتي�ي واألخضر واألحمر. 

 لمملكة العر�ية السعودية. الرسمية ل عملةال –ر�ال سعودي  ر�ال / الر�ال السعودي / الر�ال 

 العملة الرسمية للواليات املتحدة األمر�كية   –الدوالر األمر��ي  الدوالر  

 .املوحدة لدول االتحاد األورو�يالعملة  –اليورو األورو�ي  اليورو 

 ) VAT( املضافة القيمة ضر�بة

م) املوافقة ع�� االتفاقية املوحدة لضر�بة القيمة املضافة لدول 30/01/2017ه (املوافق  02/05/1438قرر مجلس الوزراء بتار�خ  

م، كضر�بة جديدة تضاف ملنظومة الضرائب  2018يناير    1مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية وال�ي بدأ العمل ��ا ابتداء من  

جلس التعاون لدول ا�خليج العر�ي. مقدار هذه  والرسوم األخرى الواجب العمل ��ا من قبل قطاعات محددة �� اململكة، و�� دول م

%)، وقد تم استثناء عدد من املنتجات م��ا (�األغذية األساسية وا�خدمات املتعلقة بالرعاية ال�حية والتعليم). وقررت  5الضر�بة (

 م. 2020يوليو    1 من تار�خ  % ودخل هذا القرار ح�� التنفيذ ابتداءً 15% إ��  5ح�ومة اململكة ز�ادة �سبة ضر�بة القيمة املضافة من  

جائحة أو الو�اء أو الف��وس أو ف��وس  

 " 19 -كورونا "كوفيد 

 "�وفيد  
ً
"، حيث بدأ باالنتشار �� معظم دول العالم ومن  19  -هو مرض ف��و�ىي ُمعدي �ُعرف باسم (ف��وس �ورونا واختصارا

 ثر ذلك صنفتھ منظمة ال�حة العاملية بأنھ جائحة. م، وع�� أ2020ضم��ا اململكة العر�ية السعودية وذلك �� مطلع العام 

(ا�حوسبة  اإللك��ونيةال�حابة 

االستضافة  و ال�حابة أو ال�حابية أ

 ) ال�حابية

 االن��نت. شبكة من تخز�ن البيانات والوصول إ�� التطبيقات وتخصيصها ع��  املستخدمخدمة تمكن 

التكنولوجية أو  للتقنية (البنية التحتية 

 تقنية املعلومات)ل

ل أساًسا  �عد  ال�ي  املعلومات  تكنولوجيا  م�ونات  من  املعلوماتتوف��  مجموعة  تكنولوجيا  وتطبيقات    خدمة  أجهزة  من  وت�ون 

 م��ابطة. 

 البنية التحتية ال�حابية 
بموقع   توف�� عدد من ا�خدمات ا�حاسو�ية املت�املة دون التقيدتقوم بأنظمة حاسو�ية متوافرة تحت الطلب ع�� الشبكة وال�ي  

 جغرا�� محدد. 

 �حفظ البيانات باألحجام  مراكز البيانات
ً
 لها عن طر�ق اإلن��نت.  ال�خمة والوصول مركز م�ون من عدة أجهزة معدة خصيصا

 .االصطنا��تقنيات الذ�اء  استخدامتقنية حديثة تتيح لألجهزة املرتبطة التفاهم عن طر�ق  األشياء إن��نت 

 ر�ط جميع األجهزة �� املبا�ي ببعضها و�م�انية التحكم ��ا عن �عد.  تقنية حديثة تتيح أتمتة املبا�ي
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 عوامل ا�خاطرة 2

   إدراجها  سيتم  ال�ي  األسهم   ��  االستثمار  إن
ً
   إدراجا

ً
   ف��ا  االستثمار  ي�ون   ال  وقد  عالية  مخاطر  ع��  ينطوي   املواز�ة  السوق   ��  مباشرا

ً
  للمستثمر�ن   إال  مالئما

 .عنھ تنجم قد خسارة  أّي  وتحمل االستثمار هذا ومخاطر مزايا تقييم ع�� القادر�ن

   إدراجها  سيتم  ال�ي  األسهم  ��  ستثمارال ا  ��  يرغب  من  �ل  ع��  يتع�ن
ً
   إدراجا

ً
 حتو��اي   ال�ي  املعلومات  �افة  دراسة  املواز�ة  السوق   وسيتم تداولها ��  مباشرا

 ستثمارال ا  قرار  اتخاذ  قبل  أدناه   املبينة  ا�خاطرة   عوامل  ف��ا  بما  �عناية  ستندامل  اهذ
ً
  ال�ي  ا�خاطر  جميع  �شمل  ال   قد  أدناه   املو�حة   ا�خاطر  بأن  ، علما

 .عمليا��ا ع�� التأث��  شأ��ا من وال�ي ا�حا�� الوقت �� للشركة معلومة ليست إضافية عوامل وجود املمكن من إنھ بل الشركة، تواجهها أن يمكن

 بصورة جوهر�ة إذا ما
ً
حدثت أو    إن �شاط الشركة، والظروف املالية، والتوقعات املستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبا

 أ��ا جوهر�ة. باإلضافة إ�� أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو تحققت أي من  
ً
 ا�خاطر ال�ي تضم��ا هذا القسم وال�ي ترى إدارة الشركة حاليا

 بأ��ا غ�� جوهر�ة، لك��ا قد تحدث بالفعل وتصبح جوهر�ة
ً
 .يصنفها حاليا

 دارة إل  يتس�ى لم أخرى  مخاطر أية حدوث أو جوهر�ة، بأ��ا ا�حاضر الوقت �� ةالشرك دارة إ �عتقد ال�ي ا�خاطرة  عوامل أحد تحقق أو حدوث حالة و��

 ع�� الشركة قدرة  و�ضعاف السوق  �� سهمأل ا سعر انخفاض إ�� يؤدي قد ذلك فإن جوهر�ة، غ��  ا�حا�� الوقت �� �عت��ها ال�ي أو تحددها، أن الشركة

  علمهم   حد  ع��  بأنھ  الشركة  إدارة   مجلس  أعضاء   و�قر  .منھ  جزء  أو  الشركة  أسهم  ��  استثماره   �امل  املستثمر  يخسر  وقد   املساهم�ن   ع��   أر�اح  توزيع

  املستثمر�ن   قرارات  ع��  تؤثر  أن  يمكن  القسم،   هذا  ��  املذ�ورة   تلك  بخالف  ستندامل  اهذ  تار�خ  ��  كما  أخرى   جوهر�ة  مخاطر  أي  توجد  ال  فإنھ  واعتقادهم،

   إدراجها  سيتم  ال�ي  األسهم  ��  ستثمارال با
ً
   إدراجا

ً
عن مدى أهمي��ا.    � ال �ع�إن ا�خاطر والش�وك املبينة أدناه مقدمة ب��تيب   .املواز�ة  السوق   ��  مباشرا

 أو ال�ي �عت�� غ�� جوهر�ة، قد ي�ون لها التأث��ات املبينة أعاله. غ�� املعلومةا�خاطر الكما أن ا�خاطر والش�وك اإلضافية، بما �� ذلك تلك 
ً
 حاليا

 وعمليا��ا  الشركة ا�خاطر املتعلقة بنشاط  2.1

 للشركة االس��اتيجية ا�خطة تنفيذ ع�� القدرة �عدم املتعلقة ا�خاطر 2.1.1

التنفيذ   ع�� ر�حي��ا وتحس�ن  إيرادا��ا ز�ادة  ع�� الشركة قدرة  �عتمد خدما��ا    �نوتحس  بنجاح الس��اتيجي��ا الفّعال �خطط أعمالها وتحقيقهامدى 

إن قدرة الشركة ع�� التوسع �� أعمالها �� املستقبل �عتمد ع�� قدر��ا ع�� مواصلة تنفيذ وتحس�ن نظم    جديدة.  خدمات  بإضافة  التوسع أو  ا�حالية

 ع��  املعلومات التشغيلية واملالية واإلدار�ة بكفاءة و�� الوقت املناسب، وكذلك ع�� قدر��ا ع�� ز�ادة قواها العاملة وتدر���ا وتحف��ها و 
ً
�دار��ا. عالوة

وسع �� األعمال �ع��م الشركة القيام ��ا �� املستقبل سوف تخضع للت�اليف املقدرة وجدول التنفيذ الزم�ي ا�حدد لها، وقد  ذلك، فإن أي خطط ت

 ل�جدول الزم�ي ا�حدد لها ووفق  ا�حصول ع��  تحتاج الشركة إ��  
ً
تمو�ل إضا�� إلنجاز أي خطط توسع، و�ذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

قدرة للمشروع أو �� حال عدم تحقيق الر�حية املرجوة من هذه املشاريع والذي قد �عود ألسباب مختلفة بما ف��ا �غ�� حالة السوق وقت  الت�اليف امل

  خلل �� دراسة ا�جدوى، فإن ذلك سيؤثر�� حال وجود تنفيذ هذه املشاريع أو 
ً
ع�� وضعها  ع�� الوضع التناف�ىي للشركة، و�التا��و�ش�ل جوهري   سلبا

 .وتوقعا��ا املستقبلية نتائج أعمالها ور�حي��او  ملا��ا

 والشهادات والتصار�ح  ال��اخيص تجديد عدم أو استخراج �عدم املتعلقة ا�خاطر 2.1.2

 ال��اخيص   هذه   و�شمل .  عل��ا  وا�حافظة  بأ�شط��ا  يتعلق  فيما  ا�ختلفة  النظامية  واملوافقات  وال��اخيص  التصار�ح  ع��  ا�حصول   الشركة  ع��  يتع�ن 

  وزارة االستثمار عن    االستثماري الصادر  وال��خـيصوتقنية املعلومات    االتصاالت  وزارة   عن  الصادر  ال�حا�ي  ال��خيص  :ا�حصر  ال  املثال  سبيل  ع��

(لالطالع ع�� ال��اخيص والشهادات   .املضافة القيمة ضر�بة �� ت�جيلال وشهادة  الز�اة  شهاداتو  التجارة  وزارة  عن الصادرة  الشركة ��جيل شهاداتو 

 راجع 
ً
 .)املستند هذا والشهادات ا�ح�ومية" �� ) "ال��اخيص3.13الفر�� (القسم ا�ح�ومية ال�ي حصلت عل��ا الشركة فضال

  أي  ان��اء أو �عليق تم إذا أو عمالهاأل  مةالز ال ال��اخيص من  أي ع�� ا�حصول  أو ا�حالية وشهادا��ا وتصار�حها رخصها تجديد من الشركة تمكن عدم إن

  والتصار�ح   الرخص  ع��  ا�حصول   ع��  الشركة  قدرة   عدم  حالة  ��  أو  ،للشركة  مناسبة  غ��   �شروط  ال��اخيص  تلك  من  أي  تجديد  تم  إذا  أو  تراخيصها  من

 أو   الشركة  قال غإ �   بأعمالها  القيام  عن  تناعالموا  للتوقف  سيجعل الشركة ُمعرّضة  ذلك  فإن  املستقبل،  ��  م��ا  ُتطلب  قد  ال�ي  ضافيةإل ا  والشهادات

  ونقل   قامةإلا  ورخص  التأش��ات  واستخراج  والشهادات  ال��اخيص  كتجديد(  للشركة  الرقابية  ا�جهات  تقدمها  ال�ي  ا�خدمات  جميع  تجميد

والشهادات  مالية  لغرامات  �عرضها  أو  )�خإ...تال الكفا والتصار�ح  بال��اخيص  العالقة  ذات  ا�جهات  فإنھ    ،تفرضها  لذلك  الشركة  �عرضت  حال  و�� 

  املا��   ومركزها  عمليا��ا  ونتائج  الشركة  أعمال  ع��  وجوهري   والذي بدوره سيؤثر �ش�ل سل�ي  إضافية  ت�اليف  وتكبدها  الشركة  عمليات  �عطل  سيؤدي إ��

 .املستقبلية وتوقعا��ا
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 ا�خاطر املتعلقة باالئتمان  2.1.3

 مؤقتة  تال حا  عدة   ��  ئتمانال ا  مخاطر  الشركة  تواجھ  وقد.  خرآل ا  للطرف  مع�ن   ما��  بال��ام  الوفاء  عن  طرافأل ا   أحد  ��جز  عندما  االئتمان  مخاطر  تنشأ

 .وغ��ها الشركة، تجاه  بال��اما��ا  بالوفاء مدينة أخرى  أطراف وفشل ،الءالعم من مدينة أرصدة  وجود م��ا دائمة أو

 ،م2021د�سم��    31كما ��    ر�ال سعودي)  7,469,584(، وم2020د�سم��    31كما ��  ) ر�ال سعودي  3,151,546( للشركةاملدينون التجار�ون    إجما�� بلغ

��  4,760,650و( كما  سعودي  ر�ال  مليون  التجار��ن  مثل  �و   ،م2022  يونيو  30)  املديني�ن  املسدد غ�رصيد  من    �   يوم  90ألك�� 
ً
(  ا  ) %34.15حوا�� 

و�و�ح ا�جدول التا��  .  ع�� التوا��م  2022  يونيو  30وكما ��    م2021وم  2020د�سم��    31كما��  التجار�ون    املدينون   إجما��من    )%25.74و(  )%17.83و(

 : م2022 يونيو 30وكما ��  م2021وم 2020د�سم��  31كما ��  للشركةاملدين�ن التجار��ن أعمار 
 

 جدول أعمار الذمم املدينة   ):1( رقم ا�جدول 

 املدينون التجار�ون جدول أعمار 

 م 2022 يونيو  30كما ��  م 2021د�سم��  31كما ��  م  2020د�سم��  31��  كما

 القيمة 

 سعودي) (ر�ال 
 النسبة (%)  

 القيمة 

 (ر�ال سعودي) 
 النسبة (%)  

 القيمة 

 (ر�ال سعودي) 
 النسبة (%)  

 65.49% 3,117,794 62.76% 4,687,659 36.90% 1,163,066 يوم   30يوم إ��  1من 

 3.53% 167,975 17.11% 1,278,017 28.95% 912,499 يوم 60يوم إ��  31من 

 5.24% 249,781 2.30% 172,500 - - يوم 90يوم إ��  61من 

 25.74% 1,225,100 17.83% 1,331,408 34.15% 1,075,981 يوم  90أك�� من 

 100.00% 4,760,650 100.00% 7,469,584 100.00% 3,151,546 اإلجما��  

) 330,000( مخصص االنخفاض �� أرصدة الذمم املدينة    )876,621 (  )1,310,257 (  

 3,450,393 6,592,963 2,821,546 التجار�ون صا�� املدينون 
 . ومعلومات اإلدارة م2021 يونيو 30أشهر املن��ية ��  الستةوالقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة لف��ة  م2020د�سم��  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املن��ية �� 

  املبالغ   جميع  تحصيل  ع�� قادرة  ت�ون   لن  الشركة  أن  ع��  موضو��  دليل  هناك  ي�ون   عندماانخفاض �� أرصدة الذمم املدينة    مخصص  أي  ت�و�ن  يتم

   60  إ��  30  ما ب�ن  وتقوم الشركة بمنح الشروط االئتمانية لعمال��ا من املؤسسات والشر�ات، وتبلغ ف��ة االئتمان لدى الشركةاملستحقة.  
ً
عت��  �و   يوما

ع�� توف�� قدرتھ ع��    ا�حسابات التجار�ة املدينة متأخرة السداد �عد هذه املدة، و�عتمد شروط االئتمان حسب �ل عميل ع�� حدة ومدى قدرة العميل

 لتقييم مدى ال��ام العميل بالسداد خالل الف��ة التا توف�� السيولة.
ً
ر�خية مع وضع حد  و�تم تحديد ف��ة االئتمان املمنوحة للعمالء �ش�ل أسا�ىي وفقا

أرصدة  من إجما��    )10.47% (بنسبة  انخفاض �� أرصدة الذمم املدينة  و�ن مخصص  وتقوم الشركة بت�القيمة  أع�� ل�ل عميل ع�� حده من ناحية  

 يوم 90أعمارها تتجاوز ال�ي املدينون التجار�ون 
ً
 .ا

   �ستطيع  ال  و��  بال��اما��م،  الوفاء   ��  معهم  تتعامل  ال�ي  األطراف  فشل  عدم  ضمان  الشركة  �ستطيع  ال
ً
  �ش�ل   باالل��ام  املستقبلية  قدر��م  توقع   أيضا

  ع��   وجوهري   سل�ي  �ش�ل  سيؤثر  ذلك  فإن  م��م،  املدينة  الذمم  تحصيل  ��  التأخر  أو  الشركة  مستحقات  �سداد  املدين�ن  ال��ام  عدم   حالة  و��.  دقيق

  عمليا��ا   ونتائج  املا��  ووضعها  الشركة  أعمال  ع��  وجوهري   سل�ي  �ش�ل  سيؤثر   و�التا��  النقدية،  وتدفقا��ا  ومصار�فها  الشركة  �حاجات  السيولة  توفر

 . املستقبلية وتوقعا��ا

 ا�خاطر املتعلقة باالل��امات ا�حتملة 2.1.4

 ت�اليف  أو  ال��امات  أي  إ��  باإلضافة  القضائية،  والدعاوى   والضرائب  بالز�اة   املتعلقة  الت�اليف  مثل  الشركة،  ع��  ا�حتملة  االل��امات  �عض   تنشأ  قد

بتار�خ هذا املستند،  الشركة.  بنشاط  متعلقة أو    كما  بالز�اة والضرائب   ال��اماتال يوجد أي مطالبات مالية أو قضايا مرفوعة ع�� الشركة    متعلقة 

  ) "ا�خاطر 2.1.23والقسم رقم (املتعلقة باستحقاقات الز�اة الشرعية ا�حتملة واملطالبات اإلضافية"    ) " ا�خاطر2.1.15رقم (باستثناء ما ورد �� القسم  

  الز�اة   هيئة، و�� حال حدثت مطالبات مالية ع�� الشركة من أطراف خارجية أو مطالبات بتسديد فروقات ز�و�ة من قبل  املتعلقة بالدعاوى القضائية"

�ش�ل سل�ي    عل��ا و�لغا��ا، األمر الذي سيؤثر  االع��اضجد أي ضمان أن الشركة قادرة ع�� سداد هذه املطالبات أو  فإنھ ال يو   وا�جمارك  والضر�بة

 . املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزهاأعمال الشركة  ع�� وجوهري 
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 التنفيذية واإلدارة نالرئيس�  املوظف�ن ع�� االعتماد ب املتعلقة خاطرا� 2.1.5

 وتوظيف استقطاب   إ��  ةالشرك و��دف   الرئيسي�ن،   واملوظف�ن   تنفيذيةال  إدار��ا  وكفاءات   خ��ات   ع��  نجاحلل  املستقبلية  ها خططو   الشركة  �عتمد

  ل�ي   ا موظف��  رواتب  ز�ادة   إ��  ةالشرك ستحتاج  كذلك  .السليم والتشغيل الفعالة  اإلدارة   خالل  من األعمال وجودة  كفاءة  لضمان املؤهل�ن  األ�خاص

   ةالشرك  خسرت  إذا  وعليھ.  مناسبة  وخ��ات  مؤهالت  ذات  جديدة   �وادر  الستقطاب  أو  بقاءهم  تضمن
ً
  ولم  املؤهل�ن  املوظف�ن  أو  التنفيذي�ن  كبار  من  أيا

   لذلك   فسي�ون   للشركة  مناسبة   و�ت�لفة  واملؤهالت  ا�خ��ة   مستوى   بنفس  بدائل   توظيف   من  تتمكن
ً
   تأث��ا

ً
 و   سلبيا

ً
 ونتائج ةالشرك  أعمال  ع��  جوهر�ا

 .املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا

 سلوكهم  سوء أو املوظف�ن بأخطاء املتعلقة خاطرا� 2.1.6

  ممتل�ا��ا   استخدام  و�ساءة   وال��و�ر  والسرقة  حتيالال وا  سال ختال وا  املتعمدة   خطاءأل وا   �الغشقد تواجھ الشركة أخطاء من املوظف�ن أو سوء سلوك،  

 أو  الشركة،  تتحملها  ومسؤوليات  تبعات  التصرفات  تلك  عن  ي��تب  قد  و�التا��.  املطلو�ة  دار�ةإل ا  التفو�ضات  ع��  ا�حصول   دون   ع��ا  نيابة  والتصرف

  يؤثرس مما مالية مسؤولية أو نظامية، عقو�ات
ً
 . املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج املا�� ضعهاو و  الشركة سمعة ع��  و�ش�ل جوهري  سلبا

 ا�جديدة واملعاي�� ا�حاسبية املعاي�� �� بالتغ��ات املتعلقة ا�خاطر 2.1.7

أشهر    الستةوالقوائم املالية األولية ا�ختصرة املفحوصة لف��ة    م2021  د�سم��   31  ��  املن��ية  املالية  السنة  عن للشركةاملراجعة    املالية القوائم إعداد تم

  ��    ا��  املرفقة  واإليضاحاتم  2022  يونيو  30املن��ية 
ً
(  الدولية  للمعاي��   وفقا املا��  واملعاي�� )  IFRSللتقر�ر  السعودية  العر�ية  اململكة   ��   املعتمدة 

 التغي��ات  أو  التعديالت بتطبيق  ا�حالة هذه  �� ملزمة  ةوالشرك  ،)SOCPA(  للمراجع�ن وا�حاسب�نواإلصدارات األخرى ال�ي اعتمد��ا الهيئة السعودية  

  تؤثر  أن  املمكن  من  ا�جديدة   املعاي��  �عض  تطبيق إلزامية  أو  املعاي��  هذه  �� �غي��ات أي فإن و�التا��  .آلخر وقت من املعاي��  هذه  ع�� تطرأ ال�ي
ً
 ع�� سلبا

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها للشركة املالية النتائج ع�� و�التا�� املالية القوائم

  تعلقةا�خاطر امل  2.1.8
ً
 بتوفر التمو�ل مستقبال

 �عتمد  التمو�ل  ع��   ا�حصول   أن  بالذكر،   ا�جدير  ومن  املستقبل،   ��  التوسع  خطط  لتمو�ل  بنكية  و�سهيالت   قروض  ع��  ا�حصول   إ��  الشركة  تحتاج  قد

 ع��  حصولها  �شأن  ضمان أو  تأكيد  أي  الشركة  �عطي  وال.  و�جلها االئتما�ي  املقدمة  والضمانات  النقدية  وتدفقا��ا  املا��  ومركزها  الشركة  مال  رأس  ع��

 �شروط   تمو�ل  أو  ممولة،  جهات  من  تحتاجھ  الذي  التمو�ل  ع��  ا�حصول   ع��  الشركة  قدرة   عدم  فإن  لذلك  ة،ا�حاج  استدعت  إذا  املناسب  التمو�ل

 .املستقبلية وخططها التشغيلية وعمليا��ا الشركة أداء ع�� وجوهري  سل�ي  أثر لھ سي�ون  الشركة، مع تتناسب مقبولة تفضيلية

 باتفاقيات التمو�ل  تعلقةا�خاطر امل 2.1.9

تمو�ل   اتفاقية  الشركة  ائتمانية)  مرابحةأبرمت  (ساب)  مع    (�سهيالت  ال��يطا�ي  السعودي  ألف البنك  ثالث مالي�ن وخمسمائة  تبلغ  إجمالية    بقيمة 

ع�� أن يتم سداد آخر قسط بتار�خ  ) ر�ال سعودي،  4,500,000ورفعها إ�� أر�عة مالي�ن وخمسمائة ألف (وقد تم تجديدها    ،ر�ال سعودي  )3,500,000(

) ر�ال سعودي كما ��  7,075,444) ر�ال سعودي وسداد مبلغ (6,338,518امت الشركة باستخدام مبلغ (ق  .)م 31/12/2022(املوافق  ه  07/05/1444

 .م2022 يونيو 30

ومعزز  السادة/ شركة املعمر ألنظمة املعلومات ) ر�ال من قبل 4,500,000مالي�ن وخمسمائة ألف ( أر�عةبمبلغ وضمان شر�ات سند ألمر  : الضمانات

% من إجما�� التسهيالت، ينفذ منھ  95باإلضافة إ�� ضمان كفالة من قبل صندوق التنمية الصنا�� السعودي �غطي    ،�اء أو مجلس اإلدارة بقرار الشر 

 .  االستحقاقبقدر املديونية عند 

وع�� الرغم من ة إدراج أسهمها بالسوق املواز�ة من البنك السعودي ال��يطا�ي (ساب). وا�جدير بالذكر أن الشركة قد حصلت ع�� خطاب عدم مما�ع

وال تتمكن   اتفاقيات التمو�لطلب ضمانات أخرى مقابل  تقد  إال أن ا�جهات املمولة  ،  بضمانات مو�حة أعاله مضمونة  أن االتفاقيات املذ�ورة أعاله  

؛ و�ذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بال��امات السداد امل��تبة عل��ا ات الشركة من تقديمها، األمر الذي سيجعل الشركة �� حالة إخالل لبنود االتفاقي

أي من االل��امات أو التعهدات  ، أو أخلت �� املستقبل بجهات املمولةطل��ا ا� ت ، أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد التمو�ل ات بموجب اتفاقي

قد ال تتمكن    سداد الدين ع�� الفور وتحصيل الضمانات املقدمة من الشركة. و�� هذه ا�حالة،  ات املمولةا�خاصة بالدين امل��تب عل��ا، فقد تطلب ا�جه

العوامل  الشركة الدين. وسي�ون ألي من هذه  للوفاء �سداد  بديلة �افية  جوهري ع�� أعمال الشركة و تأث�� سل�ي    من ا�حصول ع�� مصادر تمو�ل 

 .ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية
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 ا�خاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 2.1.10

  لدى  ي�ون  ال قد  أنھ غ��  للموظف�ن، الط�ي  والتأم�ن  املركبات ع��  اإللزامي التأم�نو��  وأصولها، أعمالها لتغطية م�ن أت عقود ) 2(�عدد  الشركة تحتفظ 

  قد   ال�ي  ا�خاطر  جميع  �غطي  ال  أنھ  أو  ،ا�حاالت  �ل  ��  �ا��ال  التأمي�ي  الغطاء  لد��ا  ي�ون   ال  أو  وأصولها،  ألعمالها  املهمة  التأمينية  العقود   جميع  الشركة

  �ش�ل   ضدها  مؤمنة  الشركة  ت�ون   ال   املستقبل  ��   أحداث  تقع  أن   املمكن  من  أنھ  كما.  مثل ا�خاطر الناتجة عن ال�وارث الطبيعية  الشركة  لها  تتعرض

  �شروط   متاحة  ستظل  بالشركة  ا�خاصة  التأم�ن  عقود  أن  ضمان  أي   يوجد  وال.  اإلطالق  ع��  ضدها  مؤمنة  ت�ون   ال  قد  أو  ا�حتملة،  ا�خسائر  �غطي

، مقبولة
ً
  إن. اإلطالق ع�� متاحة ستظل أو تجار�ا

ً
  وجوهري   سل�ي �ش�ل ؤثريس للشركة  عليھ مؤمن غ��  حدث وقوع أو الظروف أو األحداث هذه  من أيا

 .املستقبلية وتوقعا��ا أعمالها ونتائج املالية وأوضاعها الشركة وأصول  أعمال ع��

 السعودة ا�خاطر املتعلقة بمتطلبات 2.1.11

 باململكة بحيث تل��م بموجبھ جميع الشر�ات العاملة �� اململكة، بما �� ذلك الشركة، بتوظيف �سبة    السعودة   �عت�� االل��ام بمتطلبات
ً
 نظاميا

ً
متطلبا

ل��نامج نطاقات الصادر    
ً
النسبة. ووفقا تلك  ب�ن مجموع موظف��ا وا�حافظة ع��  البشر�ةوزارة    عنمعينة من املوظف�ن السعودي�ن  والتنمية   املوارد 

أنھ �� حال    إال  ،"أخضر متوسط النطاق "ضمن    وُمصنفة)  %45.93(   م2022  سبتم��   08  كما �� تار�خ   لدى الشركةالسعودة    غت �سبة، بلاالجتماعية

والتنمية االجتماعية فرض سياسات توط�ن أك�� شدة �� املستقبل،    املوارد البشر�ةعدم استمرارها �� ا�حفاظ ع�� هذه النسب أو �� حال قررت وزارة  

والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إ�� فرض عقو�ات ع�� الشركة تفرضها ا�جهات  املوارد البشر�ة ولم تتمكن الشركة من االل��ام بمتطلبات وزارة 

جوهري ع�� أعمال الشركة ومركزها و � السعودي�ن، وال�ي سي�ون لها تأث�� سل�ي  ا�ح�ومية، كتعليق طلبات تأش��ات العمل ونقل الكفالة للعامل�ن غ�

 راجع القسم  املستقبلية  املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا
ً

) "خلفية عن  3والسعودة" من القسم ( ) "املوظفون 3.15الفر�� (. (وملز�د من املعلومات، فضال

 الشركة وطبيعة أعمالها" �� هذا املستند).

 بوقوع الكوارث الطبيعية  تعلقةا�خاطر امل 2.1.12

وال�ي ال تتوفر �غطية    األخرى   الطبيعية  واألحداث  والزالزل   وا�حرائق  الفيضانات   مثل  الشركة  مرافق   يصيب   الطبيعية   ال�وارث   من  ضرر   أي   يؤدي  قد

 
ً
  ممارسة و   أداء  ع��  ةالشرك  قدرة   ع��  �شدة   يؤثر  كما.  وطائلة  كب��ة   ت�اليف  ةالشرك  تكبد  إ��  ،تأمينية �اف��ا عل��ا أو ال تتوفر �شروط معقولة تجار�ا

  وجوهري   سل�ي  أثر  لذلك فسي�ون   ،ةالشرك وأصول   بمرافق و�ضرارها  طبيعية �وارث  حدوث حالة  و��. التشغيلية  انتائجه من  التقليل  و�التا�� اعمليا��

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا ونتائج شركةال أعمال ع��

 لألعمال املتوقع غ�� والتوقف بالتشغيل املتعلقة ا�خاطر 2.1.13

  كب��ة  �شغيلية  �خاطر  عرضة  التقنية  املنشآت  و�عت��   ف��ا،  العمل  وأنظمة  ال�ي تقدمها  ا�خدمات  وفعالية  س��   ع��  عمليا��ا  استمرار  ��  الشركة  �عتمد

واملزودات  املفاجئة  واألعطال  الطبيعية  ال�وارث  ذلك  ��  بما  عوامل  لعدة   نتيجة الطاقة  توقف  أو  أداء  وقصور   الرئيسة  بالشب�ات    وأجهزة   مزودات 

س�� العمل    �عطل   ��  تتسبب  أو  ،بأعمال املنشآت التقنية  كب��   ضرر   إ�حاق  ��  ا�خاطر  تلك   تتسبب  وقد  والكهر�اء،  الطاقة  إمداد  توقف  أو  اآل��  ا�حاسب

  ع��  سل�ي وجوهري  �ش�ل التأث�� و�التا�� �خسائر، الشركة تكبد عل��ا ي��تب منتجا��ا، و�� حال وقعت تلك ا�خاطر فإنھ قد �سليم ع�� الشركة وقدرة 

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ووضعها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال

 العمالء  قبل من املطلو�ة واملواصفات ا�جودة بمعاي�� االل��ام �عدم املتعلقة ا�خاطر 2.1.14

  الشركة  قدرة   عدم  حال  ��  ولكن  ،خدما��ا ومنتجا��ا  جودة   مستوى   نفس  تقديم  ��   االستمرار  خالل  من  �ا�عمال  رضا  ع��  ا�حافظة  إ��  الشركة  �س��

   يؤثر   سوف  ذلك  فإن   ،ا�جودة   مستوى   بنفس  �امنتجا�و   خدما��ا  بتقديم  االستمرار  ع��
ً
  التعامل   عن   العزوف  و�التا��  عمال��ا   لدى  ��اسمع  ع��   سلبا

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا نتائج ع�� و�التا�� الشركة مبيعات ع�� وجوهري  سل�ي  �ش�ل يؤثرس مما معها،

  



9 

 اإلضافية واملطالبات ا�حتملة الشرعية الز�اة باستحقاقات املتعلقة ا�خاطر 2.1.15

 املا��  العام  وح�ىم  2008�� عام  قامت الشركة بتقديم اإلقرار الز�وي لهيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك �جميع السنوات السابقة منذ تأسيس الشركة  

م، حيث حصلت ع�� 2021عن جميع األعوام ح�ى عام  هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك  وحصلت ع�� شهادة ز�اة من    م،2021  د�سم��   31  ��  املنت�ي

العام   عن  الز�اة  (2021شهادة  برقم  وتار�خ  1110215915م  (املوافق  25/09/1443)  تار�خ  26/04/2022ه   �� وتنت�ي    املوافق (  ه10/10/1444م) 

قامت م  2014م وح�ى عام  2010عن األعوام من  هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك  �وط الز�و�ة ال��ائية من  ع�� الر حصلت الشركة  و   .)م30/04/2023

بتقديم اع��اض آخر وسددت املبلغ ع��  من قبل هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك ومن ثم قامت الشركة    االع��اضعليھ وتم رفض    باالع��اضالشركة  

ح�ى تار�خ  هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك    م. وال يوجد لدى الشركة أي أوامر ر�ط مفتوحة مع2021القسط األخ�� �� عام  ستة أقساط وتم االن��اء من  

م 2008األعوام    عنمن قبل هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك  لم �ستلم أي ر�وط ز�و�ة ��ائية  هذا املستند. حيث أن الشركة كما �� تار�خ هذا املستند  

 . م2021وح�ى   م2015األعوام من  م وعن2009و

،    لم تقم الشركة بت�و�ن مخصص عن الفروقات الز�و�ة
ً
مع اإلشارة إ�� أنھ �� حال قيام  ال�ي قد تطالب ��ا هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك مستقبال

 بدفع مبالغ إضافية وفروقات ز�و�ة عن  
ً
اإلقرارات املقدمة من الشركة عن السنوات املالية هيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك بمطالبة الشركة مستقبال

كما بتار�خ هذه    ا�حاليون ولن يتحمل املساهمون    ، فإن الشركة ستتحمل سداد تلك الفروقات الز�و�ة واملبالغ اإلضافيةواملشار إل��ا أعاله   السابقة

    النشرة أي من تلك الفروقات الز�و�ة واملبالغ اإلضافية. 

  تقم   لم  يوالذواملشار إل��ا أعاله    األعوام السابقة  عن  الز�و�ة  تقديرا��ا ستقبلهيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك    �انت   إذا  ما  التنبؤ  الشركة  �ستطيع  ال

،  ز�و�ة  فروقات   أي  بدفع  ستطال��ا  أو  املستند،  هذا  تار�خ   ح�ى   اله  ةالز�و�  طو الر�  بإصدارهيئة الز�اة والضر�بة وا�جمارك  
ً
هيئة    قامت   ما   و�ذا مستقبال

 الز�اة والضر�بة وا�جمارك  
ً
  عمليا��ا   ونتائج  الشركة  أر�اح  ع��  سل�ي وجوهري   �ش�ل  سيؤثر  ذلك  فإن  الفروقات،  هذه   مثل  بدفع  الشركة  بمطالبة  فعال

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها

 ا�خاطر املتعلقة ب��كز مبيعات الشركة 2.1.16

خدمات ترحيل أحمال   )2  ، خدمات مراكز البيانات وتقنية املدن الذكية واملبا�ي الذكية (إن��نت األشياء))  1:  و��  �ن قطاع  تت�ون مبيعات الشركة من 

حيث ش�لت ما �سبتھ مراكز البيانات وتقنية املدن الذكية واملبا�ي الذكية (إن��نت األشياء)  خدمات  وت��كز مبيعات الشركة ��    .العمل لتقنية املعلومات

مبيعات    انخفاض  حال  ��  فإنھ  و�التا��  ،ع�� التوا��م  2022  يونيو  30وكما ��  م  2021م و2020د�سم��    31��    كما  )%79.75) و(%65.26() و36.85%(

الشركة   مبيعات فإن ذلك سيؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع��    مراكز البيانات وتقنية املدن الذكية واملبا�ي الذكية (إن��نت األشياء)خدمات    الشركة من

 راجع القسم  (  .املا�� وتوقعا��ا املستقبلية  وأداءها  عمليا��ا  نتائجو�التا�� ع��  
ً

 " �� هذا املستند).الشركة  مبيعات) "3.4الفر�� (وملز�د من املعلومات، فضال

 ��كز العمالء ب املتعلقة خاطر ا� 2.1.17

  ، حيث أن �عاقديأساس  ع��    معهمتقوم العالقة  ال�ي  و وا�جهات ا�ح�ومية    من فئة الشر�ات  عدد من العمالء الرئيس�ن  لشركة ع���عتمد مبيعات ا

،  ع�� التوا��  م2021و    م2020  د�سم��   31  ��  كما  )%48.98(و  )%65.45(   الشركة  إيرادات  من إجما��للشركة ش�لت �سب��م    رئيس�نال  عمالءكبار ال

 راجع (ع�� التوا��  م2022و  م2021 يونيو 30 �� كما )%91.91(%) و40.19(و
ً
باإلضافة إ��   ،" �� هذا املستند)العمالءكبار " )3.5القسم الفر�� (فضال

 ��  كما  %)  19.20%) و(0.00وال�ي ش�لت ما �سبتھ (  "مساهم رئي�ىي")  شركة املعمر ألنظمة املعلومات (  ذلك ت��كز مبيعات الشركة مع طرف ذو عالقة

فإنھ �� حال ا��يار أو قطع    عليھو .  ع�� التوا��  م2022و    م2021  يونيو  30  ��  كما%)  55.93%) و(0.00، و(م ع�� التوا��2021و    م2020  د�سم��   31

،  ، و�خفاق الشركة �� إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد بما ف��م طرف ذو عالقة املو�ح أعاله   أو مجموعة من العمالء الرئيس�ن   العالقة مع أحد

 .املستقبلية وتوقعا��ا ع�� أعمال الشركة و�التا�� ع�� نتائج عمليا��ا وأداءها املا��وجوهري �ش�ل سل�ي  سيؤثر فإن ذلك 

 نوردياملا�خاطر املتعلقة ب��كز  2.1.18

طلبات    أساس   معهم ع��  العالقة  تقوم ال�ي  و )،  ودولي�ن(محلي�ن  ومقدمي خدمات الدعم    �� مجموعة من املوردين ع  تقديم خدما��ا  ��  الشركة  �عتمد

 2021و م2020 د�سم��  31 ��  كما )%43.66(و) 25.67%( إيرادات الشركة إجما�� من  كبار املوردين�لغت �سبة و ، وع�� أساس �عاقدي  وأوامر الشراء 

��  )  %47.55(%) و45.02(و  ،التوا��  ع�� التوا��م  2022  م و2021  يونيو  30وكما  راجع    (ملز�د  ع��   
ً
املعلومات فضال الفر�القمن   "كبار   )3.6� (سم 

أحد    �غ��   أو  املوردين  أحد  مع  العالقة  إيقاف  أو  املوردين،  عمل  ��  مفا��   انقطاع  أو  عطل   أو  خلل  أي  حدوث  فإن  و�التا��  .املوردين" �� هذا املستند)

 . املا�� وتوقعا��ا املستقبلية وأداءها عمليا��ا نتائج ع�� و�التا�� الشركة أعمال وجوهري ع�� سل�ي �ش�ل سيؤثر أو االل��امات الشروط
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 امللكية وحقوق  التجار�ة العالمات بحماية املتعلقة ا�خاطر 2.1.19

  وتمنحها   التناف�ىي  ومركزها  أعمالها  تدعم  وال�ي  ،التجار�ة  ��االموع  وشعارها  اسمها  استخدام  ع��  أعمالها  وتطو�ر  منتجا��ا  �سو�ق  ��  الشركة  قدرة   �عتمد

 
ً
   تم��ا

ً
 أو  امللكية  بحقوق   إخالل  أي   لذلك فإن.  ولم تقم الشركة بطلب لت�جيل عالم��ا التجار�ة ح�ى تار�خ هذا املستند  .العمالء  ب�ن  السوق   ��  وا�حا

  �حماية   ا�ختصة  ا�حاكم  أمام   ومطالبات  قضائية  دعاوى   ورفع  الشركة،  سمعة  ع��  التأث��   إ��  سيؤدي  للشركة  التجار�ة  للعالمات  مشروع  غ��   استخدام

 �ش�ل  التجار�ة  عالما��ا  حماية  ��   الشركة  فشلت  إذا  ما   حال  و��.  متا�ع��ا  ��  اإلدارة   قبل  من  كب��   وجهد  وقت  إ��  وتحتاج  م�لفة  عملية  و��.  ا�حقوق   هذه 

  سيؤثر ذلك  فإن املشا��ة، العالمات تتبع أو الت�جيل شهادة  تجديد عند فعال
ً
 و�ش�ل جوهري  ينعكس مما قيم��ا، ع�� سلبا

ً
  الشركة أعمال ع�� سلبا

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ومركزها عمليا��ا ونتائج

 ا�خاطر املتعلقة بالسيولة 2.1.20

  املالية   املطلو�ات  تت�ون و   استحقاقها،  حال  املتداولة   املالية  باملطلو�ات  املتعلقة  ال��اما��ا  مقابلة   ع��  الشركة  قدرة   عدم  ��  السيولة  مخاطر   تتمثل

  معدل   بلغ   ، وقد مخصص ز�اة شرعية وضرائبومستحقات ألطراف ذات عالقة ومصروفات مستحقة وذمم دائنة تجار�ة و قروض    من  للشركة  املتداولة

 ع�� ضمان يوجد وال ع�� التوا��.م 2022 يونيو 30وكما �� م 2021م و2020د�سم��  31��   كمامرة)  1.84و(مرة) 2.27 مرة) و( 1.39( للشركة السيولة

   السيولة  مخاطر  تنتج   أن   و�مكن.  االستحقاق  مواعيد  ��  بال��اما��ا  الوفاءالشركة ع��    قدرة 
ً
  املتداولة   املالية  املوجودات  بيع  ع��  املقدرة   عدم  عن  أيضا

   يؤثر   مما  فور�ة،  سيولة تتطلب  قد مفاجئة  أو  طارئة أحداث  أية وقد تقع   لها،   العادلة   القيمة  يقارب  و�مبلغ   �سرعة
ً
و�ش�ل جوهري ع�� أعمال   سلبا

 . الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وع�� توقعا��ا املستقبلية

 العمالت صرف أسعار بتذبذب تعلقةامل ا�خاطر 2.1.21

  ال و بمصروفات التشغيل  ، وذلك فيما يتعلق  الدرهم اإلمارا�يو   ر��يألمر اال سيما الدو   الت غ�� الر�ال السعودي،  ال ت الشركة لعمال �عض معامتخضع  

 تو�ح ا�جداول أدناه و  .الشركة خارج اململكةإيرادات  فيما يتعلق  ال�و��ي وذلكالدرهم اإلمارا�ي والدينار و   ر��يألمر اال سيما الدو 
ً
�عامالت الشركة وفقا

 للعمالت: 
 للعمالت فيما يتعلق  ):2( رقم ا�جدول 

ً
 بمصروفات التشغيل �عامالت الشركة وفقا

 العملة 

 م2022 يونيو  30 م 2021د�سم��  31 م 2020د�سم��  31

 املش��يات 
ت�لفة �سبة من 

 (%) اإليرادات 
 املش��يات 

ت�لفة �سبة من 

 (%) اإليرادات 
 املش��يات 

ت�لفة �سبة من 

 (%) اإليرادات 

 % 58.54 8,715,880 % 40.42 9,917,642 % 58.51 12,869,949 الر�ال السعودي 

 % 23.89 3,556,808 % 32.52 7,982,364 % 19.53 4,297,151 الدوالر األمر��ي 

 %17.57 2,617,170 % 27.06 6,640,807 % 21.96 4,829,418 الدرهم اإلمارا�ي 

 %100.00 14,889,858 % 100.00 24,540,813 % 100.00 21,996,518 اإلجما�� 

 املصدر: الشركة 

 للعمالت فيما يتعلق  ):3( رقم ا�جدول 
ً
 باإليرادات �عامالت الشركة وفقا

 العملة 

 م2022 يونيو  30 م 2021د�سم��  31 م 2020د�سم��  31

 اإليرادات 
اإليرادات �سبة من 

(%) 
 اإليرادات 

اإليرادات �سبة من 

(%) 
 اإليرادات 

�سبة من  

 اإليرادات (%) 

 %88.9 25,371,473 % 78.55 29,327,538 %83.04 25,443,418 الر�ال السعودي 

 % 7.32 2,089,510 %8.82 3,294,135 % 2.21 677,456 الدوالر األمر��ي 

 %3.78 1,080,752 % 12.63 4,711,703 %14.75 4,518,117 الدرهم اإلمارا�ي 

 100.00% 28,541,735 100.00% 37,333,376 100.00% 30,638,991 اإلجما�� 
 املصدر: الشركة 

 من   وكجزء.  اململكةاملرتبطة �عملة غ�� عملة  ال��اما��ا  مبيعا��ا و إن الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغ��ات �� صرف العمالت األجنبية فيما يتعلق ب

  أمر��ي،   رال دو   1  مقابل  سعودي  ر�ال  3.75  ب  يقدر  صرف   �سعر  مر��ي أل ا  رال بالدو   مر�وط  ،ستندامل   اهذ  تار�خ  ح�ى  السعودي،  الر�ال   فإن   اململكة،   سياسة

الدرهم    أمام  السعودي   الر�ال  صرف   سعر   نل فإ املقاب  و��  مر��ي،أل ا  رال الدو   مقابل  السعودي   الر�ال   صرف   سعر   ثبات   ع��  تأكيدات  يوجد  ال  أنھ  الإ

ال�و��ي  اإلمارا�ي     مقابل   السعودي  الر�ال  قيمة  ��  التقلبات   تؤدي   قدعليھ  و   ، وقت  أي  ��  للتقلبات   ومعرض   والطلب  العرض   لعوامل   يخضع والدينار 

اإلمارا�يو   مر��يأل ا  رال الدو   ال سيما(  جنبيةأل ا  تال العم   و�ش�ل   ) الدرهم 
ً
سلبا التأث��  الشركةإ��  نتائج عمليات    وتوقعا��ا   املا��  ومركزها  جوهري ع�� 

 .املستقبلية



 
 

11 

 املدرجة املساهمة الشر�ات إدارة ��  ا�خ��ة وجود عدم� املتعلقة ا�خاطر 2.1.22

قد ال تتوفر لد��م أي خ��ة ��    �� الشركة   كبار التنفيذي�نوعليھ فإن  ، ذات مسؤولية محدودة لم �سبق للشركة إدراج أسهمها و�انت منذ �شأ��ا شركة 

بنظام  ركة  إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح ال�ي تخضع لها، وسيتوجب ع�� كبار التنفيذي�ن بذل جهود إضافية لضمان ال��ام الش

ھ كبار التنفيذي�ن إلدارة األعمال اليومية  ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصص  السوق املالية ولوائحھ التنفيذية

�� حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص  ھ  إنباإلضافة إ�� ذلك ف.  والذي بدوره قد يؤدي إ�� التأث�� ع�� نتائج أعمال الشركة  للشركة

سيؤدي إ�� �عر�ض الشركة للعقو�ات والغرامات  فإن ذلك  ،لعالقةعدم ال��ام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات ا أو �� حال    أعمالها

 النظامية ال�ي من شأ��ا التأث�� �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� عمليات الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.

قة بالدعاوى القضائية 2.1.23
ّ
 ا�خاطر املتعل

و�ب�ن ا�جدول التا�� م�خص الدعاوى القضائية القائمة كما  سعودي، ) ر�ال814,708مّد��) تقدر بمبلغ (وى قضائية (بصف��ا إن الشركة طرف �� دع

 بتار�خ هذا املستند: 

 ): الدعاوى القضائية 4ا�جدول رقم (

)��مّد  بصف��ا( الشركة من املرفوعة القضايا  

 (ر�ال سعودي)  قيمة املطالبة الوصف  القضائية ا�جهة  رقم القضية األطراف

 411414855 موظف سابق 

  ا�جزائية ا�حكمة

 - ا�خامسة الدائرة

   الر�اض 

، األمانة بخيانة قام سابق موظف  

  من حكم صدر .وال��و�ر واالحتيال والنصب

  الدائرة الر�اض  بمنطقة االستئناف  محكمة

الثالثية، ا�جزائية حكم املوظف و  بحق الثامنة 

  تحديد نتظرت الشركة وماتزال بال�جن ملدة سنة

 بمنطقة ةا�جزائية املش��ك جلسة ا�حكمة موعد

   ا�خامسة الر�اض 

814,708 

 814,708 اإلجما�� 

 املصدر: الشركة 
 

أنھ و�حكم طبيعة عملها وطبيعة حيث أنھ اليوجد ضمان لتحقق ذلك، كما  ات حقها �� القضية و�التا�� تفقد مبلغ املطالبة  الشركة إثب  عال �ستطيقد  

للدعاوى   الغ�� فإن الشركة معرضة  أو مد�� عليھ معامال��ا مع   راجع ا�خطر    القضائية سواًء بصف��ا مد�� 
ً
"ا�خاطر2.1.4رقم ((فضال املتعلقة   ) 

القضائية ال�ي يمكن أن تقيمها أو تقام    اإلجراءات، وال �ستطيع أن تتوقع �ش�ل دقيق حجم ت�لفة الدعاوى أو  حتملة" �� هذا القسم)باالل��امات ا�

وال�ي قد تؤثر �ش�ل سل�ي وجوهري ع�� سمعة    ضدها أو النتائج ال��ائية لتلك الدعاوى أو األح�ام ال�ي تصدر ف��ا وما تتضمنھ من �عو�ضات وجزاءات

و  ، وقد �شمل هذه الدعاوى ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: املسائل الز�و�ة والضر�بية ونظام العمل واألضرار األخرى ال�ي تنجم عن اإلهمال أالشركة

  ومركزها  الشركة  عمليات  ع��   وجوهري   سل�ي   �ش�ل  رستؤثاالحتيال من قبل أ�خاص أو مؤسسات. و�التا�� فإن أي نتائج سلبية ملثل هذه القضايا  

 .املستقبلية وتوقعا��ا عمليا��ا ونتائج املا��

 التنفيذية لوائحھو  املالية السوق  بنظام االل��ام �عدم املتعلقة خاطرا� 2.1.24

 حال  و��  املالية،  السوق   هيئة  من  الصادرة   والتعاميم  واللوائح  ولألنظمة  املالية  السوق   لنظام  ستخضع الشركة �عد الت�جيل واإلدراج �� السوق املواز�ة

  األسهم ع��  التداول  إيقاف مثل  وعقو�ات ت�اليف، ستتحمل لها، تخضع  ال�ي واألنظمة اللوائح  من  أي ��  التقيد ع��  الشركة مقدرة  عدم
ً
  أو إلغاء  مؤقتا

 . ور�حي��ا املا�� وأدا��ا عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع�� وجوهري  سل�ي  �ش�ل سيؤثر مما ؛ال��امها عدم حال �� الشركة أسهم إدراج
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 عالقة  ذات األطراف مع باملعامالت املتعلقة ا�خاطر 2.1.25

 زميلة رسوم خدمات مع مساهم رئي�ىي وأ�عاب خدمات مكتسبة مع شر�ات  تتمثل ��    عالقة  ذات  أطراف  مع  االعتيادية  أعمالها  سياق   ��  الشركة  تتعامل

 مساهم�ن. ومصروفات مدفوعة عن الشركة مع 

أعمال)   عبارة عن إ�شاء مراكز بيانات ودعم(  مكتسبةامل�ونة من �عامالت تجار�ة وأ�عاب خدمات    بلغ حجم العقود والتعامالت من األطراف ذات العالقة

%) من إجما�� اإليرادات كما �� 17.48%) من إجما�� حجم العقود والتعامالت وما �سبتھ (17.49) ر�ال وال�ي ش�لت ما �سبتھ (5,356,509ما قيمتھ (

أعمال)  امل�ونة من رسوم خدمات  و   م،2020د�سم��    31 ودعم  بيانات  مراكز  إ�شاء  ((عبارة عن  قيمتھ  ر�ال  9,987,368ما  �سبتھ  )  ش�لت ما  وال�ي 

امل�ونة من رسوم خدمات  و ،  م  2021د�سم��    31%) من إجما�� اإليرادات كما ��  26.75وما �سبتھ (  %) من إجما�� حجم العقود والتعامالت20.08(

أعمال)   ودعم  بيانات  مراكز  إ�شاء  عن  ((عبارة  قيمتھ  سعودي  23,119,934ما  ر�ال   () �سبتھ  ما  ش�لت  العقود  54.11وال�ي  حجم  إجما��  من   (%

 . م2022يونيو  30%) من إجما�� اإليرادات كما �� 81.52وما �سبتھ ( والتعامالت

(عبارة عن إ�شاء مراكز بيانات ودعم   امل�ونة من �عامالت تجار�ة وأ�عاب خدمات مكتسبة بينما بلغ حجم العقود والتعامالت إ�� األطراف ذات العالقة

%) من إجما��  20.13%) من إجما�� حجم العقود والتعامالت وما �سبتھ (20.13لت ما �سبتھ () ر�ال سعودي وال�ي ش�3,306,590ما قيمتھ ( أعمال)  

(عبارة عن إ�شاء مراكز بيانات ودعم امل�ونة من أ�عاب خدمات مكتسبة ومصروفات مدفوعة عن الشركة  م ، و 2020د�سم��    31املطلو�ات كما ��  

%) من إجما��  46.96وما �سبتھ (  %) من إجما�� حجم العقود والتعامالت6.62وال�ي ش�لت ما �سبتھ () ر�ال سعودي  5,750,199ما قيمتھ (أعمال)  

(عبارة عن إ�شاء مراكز بيانات ودعم  امل�ونة من أ�عاب خدمات مكتسبة ومصروفات مدفوعة عن الشركة  و   ،م2021د�سم��    31املطلو�ات كما ��  

%) من إجما��  31.75وما �سبتھ (  %) من إجما�� حجم العقود والتعامالت3.95وال�ي ش�لت ما �سبتھ (�ال سعودي  ) ر 5,153,095ما قيمتھ (أعمال)  

 .م2022يونيو  30املطلو�ات كما �� 

(التعامالت ال�ي تمت مع  " �عنوان  3.16وللمز�د من التفاصيل ا�خاصة بالتعامالت ال�ي تمت مع األطراف ذات العالقة،  ير�� الرجوع إ�� القسم الفر�� "

 .  هذا املستند األطراف ذات العالقة) من

م وف��ة  2021م و 2020ال�ي تمت مع األطراف ذات العالقة عن السنوات املالية  وقد تم ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة ع�� جميع التعامالت  

" �عنوان (التعامالت ال�ي تمت مع األطراف ذات  3.16لرجوع إ�� القسم الفر�� "ير�� ا وللمز�د من التفاصيل،.  م2022يونيو  30الستة أشهر املن��ية �� 

 .  هذا املستند  العالقة) من

و�� حال وجود أية �عامالت مع أطراف ذات عالقة  ،  و�جب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ملوافقة ا�جمعية العامة العادية للشركة

أقرب جمعية عامة، و�� حال عدم موافقة ا�جمعية العامة للشركة ع�� هذه التعامالت، فستضطر الشركة للبحث عن   مستقبلية فسيتم عرضها ع��

 أطراف أخرى من غ�� ذوي العالقة للتعامل معهم ع�� تنفيذ األعمال املسندة إ�� أطراف ذوي عالقة.  

قة، أو تجديدها �شروط ال تناسب الشركة أو �� حال �عذر ع�� الشركة إيجاد  إن عدم قدرة الشركة ع�� تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العال

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج 
ً
عمليا��ا  بديل مناسب لألطراف ذات العالقة خالل ف��ة زمنية معقولة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 و�ش�ل  وتوقعا��ا املستقبلية. كما أنھ �� حال لم تتم التعامال 
ً
ت مع األطراف ذات العالقة �� املستقبل ع�� أسس تجار�ة بحتة فإن ذلك سيؤثر سلبا

 جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. 

 للمادة (
ً
) من نظام الشر�ات، فإنھ يجب ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة العادية ع�� جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة  71ووفقا

الشر�ات    معرضة ل�حصول ع�� مخالفات لألح�ام والقواعد اإللزامية لنظام  �ا ست�ون فإ��� حال مخالفة الشركة لنظام الشر�ات  �ش�ل مسبق. وعليھ،  

) ر�ال سعودي، وتضاعف تلك العقو�ات  500,000) إ�� (213و�التا�� ا�حصول ع�� غرامات وعقو�ات وال�ي قد تصل حسب نظام الشر�ات ا�حا�� (املادة  

كما أنھ قد تتعرض   )،214�� حال تكرار ا�خالفات خالل ثالث سنوات من تار�خ ا�حكم عليھ بتلك ا�خالفات وذلك حسب نظام الشر�ات ا�حا�� (املادة 

كة ووضعها الشركة �خطر الطعن �� مثل هذه التعامالت أو إبطالها. وسي�ون لوقوع أي من ا�حاالت املذ�ورة أعاله تأث�� سل�ي وجوهري ع�� أعمال الشر 

 .املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية

 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة ا�خاطر 2.1.26

  أو  ا�حماية  أنظمة فشل أو النظام �ا��يار األنظمة،  هذه   �عطل   �خاطر  الشركة  ُ�عّرض  مما  ،اأعماله  إلدارة   املعلومات  تقنية  أنظمة  ع��  الشركة  �عتمد

  تقنية   أنظمة   ع��  ا�حفاظ  ��   الشركة  فشلت   و�ذا  ، االتصال أخطاء  أو  ا�حرائق  أو  الطبيعية ال�وارث  أو اإللك��ونية الف��وسات   أو  الشركة أنظمة اخ��اق

  سل�ي   �ش�ل   ذلك سيؤثر  ،أو تلف البيانات أو فقدا��ا  متكرر   إخفاق  أو  كب��   عطل  حدوث  أ  وظائفها  ��  أعطال  أي  وجود   حال   ��  أو  وتطو�رها  املعلومات

 . والتشغيلية املالية ونتائجها املا�� ومركزها الشركة أعمال ع�� وجوهري 
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 السعودي�ن  غ�� املوظف�ن ع�� باالعتماد  املتعلقة ا�خاطر 2.1.27

، مما قد يؤثر ع�� نتائج أعمال الشركة  �� الشركة  ) من إجما�� املوظف�ن%60.00ش�لت �سبة املوظف�ن غ�� السعودي�ن (م  2022  يونيو  30  تار�خ  كما ��

هارات وا�خ��ات  ووضعها املا�� ونتائجها التشغيلية �ش�ل سل�ي إذا لم تتمكن من ا�حافظة ع�� �وادرها من غ�� السعودي�ن أو إيجاد بدالء ع��م بنفس امل

تنمية االجتماعية نتج ع��ا ز�ادة �� �سبة سعودة القطاع؛ مما  املطلو�ة أو �� حال حدوث أي �غ�� �� سياسات ولوائح ونظم وزارة املوارد البشر�ة وال

يؤثر �ش�ل  يصعب معھ أن تحافظ الشركة ع�� �وادرها من العمالة غ�� السعودية. مما يتسبب �� ز�ادة الت�لفة املالية ع�� الشركة والذي من شأنھ أن  

  ع�� أعمالها وأر�احها ونتائج عمليا��ا.وجوهري سل�ي 

ع�� التوا��، وقد بلغ إجما�� م  2022  يونيو  30وكما ��  م  2021وم  2020د�سم��    31كما ��    موظف  )33و(  )23) و(22املوظف�ن غ�� السعودي�ن (غ عدد  بل

د�سم��    31كما ��  سعودي    ) ر�ال151,275، و() ر�ال سعودي203,185، و(سعودي ) ر�ال  259,834ملا�� للموظف�ن غ�� السعودي�ن (قيمة رسوم املقابل ا 

 . ع�� التوا��م 2022 يونيو 30وكما �� م  2021وم 2020

تار�خ    �� أنھ  بالذكر،  (املوافق  25/01/1441ومن ا�جدير  تتحمل  24/09/2019ه  برئاسة خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن، ع�� أن  الوزراء  م) وافق مجلس 

 للفقرت�ن (الدولة ملدة خمسة أعوام املقابل املا�� املقرر ع�� العمالة 
ً
) من قرار مجلس الوزراء رقم (2ـ أ) و (1الوافدة وفقا

ً
) وتار�خ  197ـ أ) من البند (ثانيا

(املوافق  23/03/1438 تار�خ  22/12/2016ه  من   
ً
اعتبارا وذلك  صنا��  ترخيص  بموجب  لها  املرخص  الصناعية  املنشآت  عن  ه  02/02/1441م)، 

) ر�ال  3م بلغت (2020د�سم��    31كما ��    جما�� رسوم املوظف�ن غ�� السعودي�ن ال�ي تكبد��ا الشركةم) (مع اإلشارة إ�� أن إ01/10/2019(املوافق  

ددة لتحمل الدولة  سعودي)، و�ناًء عليھ فإن الشركة معفاة من رسوم املقابل املا�� ع�� العمالة الوافدة لد��ا ملدة خمسة أعوام، وعند ان��اء املدة ا�ح

الرسوم وعدم   الرسوم هذه  ز�ادة  إ��  سيؤدي  الذي  األمر  الرسوم،  هذه  لدفع  ست�ون معرضة  الشركة  فإن  القرار،  هذا  إلغاء  �� حال  أو  تجديدها، 

  وجوهري   يا�ح�ومية ال�ي ستدفعها الشركة مقابل موظف��ا غ�� السعودي�ن، و�التا�� ز�ادة �� ت�اليف الشركة �ش�ل عام، األمر الذي سيؤثر �ش�ل سل�

 وأدا��ا املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.  ع�� أعمالها

 رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتا��� ومرافقي املوظف�ن غ�� السعودي�ن (رسوم املرافق�ن) وال�
ً
ي أصبحت  باإلضافة إ�� ذلك فقد أقرت ا�ح�ومة أيضا

 من  
ً
 من مائة (01/07/2017نافذة اعتبارا

ً
 أ��ا س��تفع تدر�جيا

ً
 ل�ل تا�ع �� عام  100م، علما

ً
)  400م، لتصل إ�� أر�عمائة (2017) ر�ال سعودي شهر�ا

 ل�ل تا�ع �� عام 
ً
م، وعليھ فإن الز�ادة �� رسوم إصدار وتجديد اإلقامة ال�ي سيتحملها املوظف غ�� السعودي عن عائلتھ من  2020ر�ال سعودي شهر�ا

ي من شأنھ أن يؤدي إ�� توجهھ للعمل �� دول أخرى ت�ون ت�لفة املعيشة ف��ا أقل، و�ذا ما حدث  املمكن أن تؤدي إ�� ز�ادة ت�لفة املعيشة عليھ، األمر الذ

ف�ن غ��  مثل هذا األمر فستواجھ الشركة صعو�ة �� ا�حافظة ع�� موظف��ا غ�� السعودي�ن، األمر الذي قد يضطرها إ�� تحمل تلك الت�اليف عن املوظ

بطر�قة غ�� مباشرة عن طر�ق رفع األجور ا�خاصة بموظف��ا غ�� السعودي�ن، األمر الذي سيؤدي إ�� ز�ادة ��   السعودي�ن أو جزء م��ا �ش�ل مباشر، أو

 ع�� أعمالها وأدا��ا املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية.وجوهري ت�اليف الشركة، و�التا�� سي�ون لھ تأث�� سل�ي 

تار�خ    �� أنھ   
ً
أيضا بالذكر  (املوافق  18/03/1442وا�جدير  العر�ية 04/11/2020ه  اململكة   �� االجتماعية  والتنمية  البشر�ة  املوارد  وزارة  أطلقت  م) 

دعم    هذه املبادرة   �س��دف، و م)2021/ 14/03ه (املوافق  01/08/1442وال�ي دخلت ح�� التنفيذ �� تار�خ    السعودية، مبادرة تحس�ن العالقة التعاقدية

،  و�لغاء نظام الكفيل   رؤ�ة وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية �� بناء سوق عمل جاذب وتمك�ن وتنمية الكفاءات البشر�ة وتطو�ر بيئة العمل

دمات املبادرة جميع  وا�خروج ال��ائي، و�شمل خ  ،حيث تقدم املبادرة ثالث خدمات رئيسة، ��: خدمة التنقل الوظيفي، وتطو�ر آليات ا�خروج والعودة 

د ب�ن صاحب العمل والعامل  العامل�ن الوافدين �� منشآت القطاع ا�خاص ضمن ضوابط محددة ترا�� حقوق طر�� العالقة التعاقدية وشروط التعاق

العمل، كما تحدد املبادرة . وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد االنتقال لعمل آخر عند ان��اء عقد عملھ دون ا�حاجة ملوافقة صاحب  الوافد

ا من العمالة آليات االنتقال خالل سر�ان العقد شر�طة االل��ام بف��ة اإلشعار والضوابط ا�حددة. و�ناًء عليھ ال تضمن الشركة أن تحافظ ع�� �وادره

آلليات املشار إل��ا أعاله، و�ذا لم تتمكن  ا  آخر وفقغ�� السعودية وتجديد عقودهم �شروط مرضية لهم، األمر الذي سيدفعهم إ�� االنتقال إ�� عمل  

ز�ادة الت�لفة    الشركة من ا�حافظة ع�� �وادرها من العمالة غ�� السعودية أو إيجاد بدالء ع��م بنفس املهارات وا�خ��ات املطلو�ة، فإن ذلك سيؤدي إ��

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الشركة
ً
 ونتائجها املالية وتوقعا��ا املستقبلية. املالية ع�� الشركة والذي من شأنھ التأث�� سلبا
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 ا�خاطر املتعلقة بالعقود مع الغ��  2.1.28

وشركة �ي إم �ىي، وشركة املعمر  بنك بو�يان،  السعودية، باإلضافة إ�� عقد مع    االتصاالتشركة  مع    ينعقد  �شمل   العقود  من   عدد  الشركة  أبرمت

 راجع القسم الفر�� ( ألنظمة املعلومات، وشركة أي واي، وشركة ثري أم العر�ية، وشركة فورستا  
ً
" ��  العقود ا�جوهر�ة) "3.7(ملز�د من املعلومات فضال

 تتعاقد  ال�ي  ا�جهات  تخل  وقد.  التعاقدية  بال��اما��ا   بالوفاء  رغب��ا  عدم  أو  معها  املتعاقدة   ا�جهات  قدرة   عدم  �خطر  الشركة  تتعرض  وعليھ  هذا املستند).  

   ذلك  ��  بما  األسباب  من  سبب   ألي   بال��اما��ا  الشركة  معها
ً
  عن   تنشأ  ال�ي  ا�خاطر  وتصبح  عمليا��ا،  �عطل  أو  املالية  مالء��ا   عدم  أو  إلفالسها  نتيجة

  الشركة،   تطلعات  مستوى   ع��   ت�ون   سوف   األطراف  تلك  بأن  التأكيد  يمكن  ال  كما  .الصعبة  السوق   ظروف  ظل  ��  حّدة   أك��   ا�جهات  هذه   مع   التعامل

 وخسارة   قضايا،  أو  مستقبلية  منازعات  أي   وقوع  حال  ��  أو  العقود،   تلك  ببنود  االل��ام  ع��  معها  املتعاقدة   األطراف  أو  الشركة  قدرة   عدم  حال  و��

 .ونتائج عمليا��ا وأداءها املا�� وتوقعا��ا املستقبليةعمال الشركة أ ع�� ي وجوهري سل�  �ش�ل سيؤثر  ذلك فإن املنازعات لتلك الشركة

  �جائحة املستمر العاملي االنتشار ذلك �� بما العامة ال�حة ��دد مما  غ��ها أو املعدية األمراض بتف��ي  املتعلقة طرا�خا 2.1.29

 )19 - كوفيد( كورونا ف��وس

 
ً
املستجد والذي بدأ  )  19-�وفيد(  �ورونا  ف��وس   جائحة  تف�ىي   تبعات  عن  الناتجة  ك�ل  العاملي  واالقتصاد   اململكة  اقتصاد   ع��  السلبية  للتأث��ات  نظرا

ذلك من القرارات الصادرة من ا�جهات ا�ختصة  وماصاحب العالم، أنحاءم بداية من الص�ن ومن ثم �� جميع 2019بالتف�ىي منذ أواخر شهر د�سم�� 

 وال�ي  ،)19-�وفيد(  املستجد  �ورونا   ف��وس  جائحة  انتشار  من  وا�حد  للتصدي  الوقائية  والتداب��   االح��از�ة  عودية �شأن اإلجراءاتباململكة العر�ية الس

  بالتجزئة  البيع ومعارض التسوق  مراكز و�غالق اململكة ومحافظات مدن  �عض �� ال�امل أو ا�جزئي التجول  بحظر: ا�حصر ال املثال سبيل ع�� تقت�ىي

 وسيارات  وا�حافالت الداخ�� الط��ان رحالت  جميع �عليقو  ذلك، وغ��  �عد عن بالعمل �عضها الزام أو القطاعات لبعض العمل ساعات عدد وتقليص

  املقيم�ن  واملعتمر�ن ا�حجاج جميع ع�� مؤقتة قيود وفرض اململكة خارج من النبوي  امل�جد وز�ارة  العمرة  ألغراض الدخول  و�عليق ،والقطارات  األجرة 

 الغذائية   املواد  بيع  محال  باستثناء  داخلها  األ�شطة  وجميع  التجار�ة  ا�جمعات  �غالقو   مدين�ي مكة املكرمة واملدينة املنورة   ز�ارة   من  ملنعهم  اململكة  ��

 .  والصيدليات

) MERS) ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية (COVID-19ف��وس �ورونا (كما سي��تب ع�� تف�ىي أي مرض من األمراض املعدية م��ا ع�� سبيل املثال 

) �� منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى أثر سل�ي وجوهري ع�� اقتصاد  SARS) ومتالزمة العدوى التنفسية ا�حادة (HINI(  األنفلونزاوف��وس  

 اململكة وعمليات الشركة. 

أو ا�حد من   ال إيقاف   �� (  انتشاريمكن ضمان أن اإلجراءات املو�حة أعاله سوف تنجح  لهذه  COVID-19ف��وس �ورونا  �� اململكة. كما سي�ون   (

هري  ل�ي وجو اإلجراءات آثار سلبية وجوهر�ة ع�� االقتصاد السعودي وع�� ثقة املستثمر�ن واألعمال لف��ة يصعب التنبؤ ��ا، مما سيؤثر بدوره و�ش�ل س

) أو �� حال تف�ىي أي أمراض COVID-19نتشار ف��وس �ورونا (أنھ و�� ظل ا  كما  ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا ووضعها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.

 �ون معرضة �خاطر انقطاع األعمال.معدية أخرى �� اململكة و�� با�� دول العالم، فإن الشركة ست

الشركة بما ��    إداراتنقص �� عدد املوظف�ن �� �افة  إ��  لعدوى و�صابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض، فسيؤدي ذلك  نتشار اكما أنھ و�� حال ا

و�ضعـف    العمليات التشغيلية للشركةشـأنھ أن �عطـل    رديات العمل أو ساعات العمل، األمر الذي مناإلنتاج أو سيؤدي إ�� تقليص عدد و   إداراتذلك ��  

 ل��ام بمتطلبا��ا التعاقدية. أو االقدر��ـا علـى إنتـاج كميـات �افيـة مـن املنتجــات بصــورة مســتمرة 

  الناجمة   ا�خسائر  حجم  تقدير  أو  عمليا��ا  تأثر  عدم  ضمان  اال يمك��  الشركة  فإن  املستند  هذا  تار�خ  ح�ى  الو�اء  هذا  إلن��اء  متوقع  تار�خ  اليوجد  أنھ  وحيث 

  هذه  عن
ً
 .املستقبلية عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها الشركة  أعمال ع�� جوهري  و�ش�ل ا�جائحة وتبعا��ا �� املستقبل مما سيؤثر سلبا

 القطاع  تطورات مواكبة ع��  الشركة قدرة ا�خاطر املتعلقة �عدم 2.1.30

 جديدة  وخدمات   منتجات  تقديم   معاي��   ع��  والتطّور   التغ��   ذلك   ويشمل   ، تكنولو�� سريع  وتقدم  بتغ��ات   واالتصاالت   املعلومات  تقنية  قطاع  يتم�� 

  تلك   إدخال  ع��  قدر��ا  ع��  املستقب��  الشركة  نجاح  ويعتمد.  االف��ا�ىي  عمره   وتقليل   املنتج  فعالية  مدة   بتقليص  تتسبب  أن  املمكن  من  ال�ي  للعمالء 

  معقولة   وت�اليف  زم�ي  إطار  ضمن  العمالء  متطلبات  الستيفاء  جديدة   خدمات  ع��  ا�حصول   أو  ا�حالية  والفنية  التقنية  محفظ��ا  وتحس�ن  التطورات

   تحقق  أن  ضمان  يوجد   وال  .وفّعالة
ً
   لها   االستجابة  أو   التحديثات  تلك  تقديم  ��  نجاحا

ً
 لنجاح  ضمان  أي  يوجد   وال  معقولة،  وت�اليف  فّعال  زم�ي  إلطار  وفقا

 تقديم   ��  الشركة  تنجح  ال  وقد.  التطورات  لتلك  االستجابة  من  الشركة  تمكن  حال  ��  ح�ى  القطاع  ��  يناملورد  يقدمها  ال�ي  التقنيات  أو   ا�خدمات  تلك

 ا�خدمات  تلك  تحدث  أو  تقدم  أن  الشركة  �ستطيع  لم  حال  ��  أو  ا�خدمات  لتلك  عمال��ا  قبل  من  �ا��  طلب  وجود  لعدم  نتيجة  مطورة   أو  جديدة   خدمات

   باستمرار،  املتطّورة   واالتصاالت  املعلومات  تقنية  قطاع  متطلبات  تلبية  ع��  الشركة  قدرة   لعدم  سي�ون   .فعالة  بطر�قة  ا�جديدة 
ً
  يتعلق   فيما  وخصوصا

 . عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها الشركة أعمال ع�� وجوهري  سل�ي تأث��  القديمة أو املستجدة  بالتقنيات



 
 

15 

 العمالء  ملتطلبات التكيف ع��  الشركة قدرة ا�خاطر املتعلقة �عدم 2.1.31

  ع��  ومتطلبا��م العمالء  رغبات ع��  يطرأ �غي��  أي  يؤثر  وقد. السوق  واتجاه  العمالء  رغبات ��  للتغ��ات حساس واالتصاالت  املعلومات تقنية قطاع �عد

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

  بطرحها ستقوم أو الشركة تقدمها ال�ي وا�خدمات املنتجات طلب من التجار�ة وشر�ات العمالء رغبة تقلل قد  املشا��ة املسائل من غ��ها أو
ً
 . مستقبال

  توف��   ع�� قادرة   غ��   الشركة  ت�ون   قد  وكما.  مقبولة  بت�لفة  أو  مناسب  وقت  خالل  العمالء  رغبات  ��  لتغي��اتل   التأقلم  ع��  قادرة   غ��   الشركة  ت�ون   وقد

  العمالء   رغبات  ع��  يطرأ  �غي��   أي  يؤدي  وقد.  للعمالء  أفضل   خيارات  الشركة  مناف�ىي  يوفر  قد  أو/و  مورد��ا  من  العمالء  رغبات  تل�ي  جديدة   منتجات

 .عمليا��ا  ونتائج  املا��  ومركزها  الشركة  أعمال  ع��  وجوهري   سل�ي  تأث��   لذلك  وسي�ون   الشركة،  تقدمها  ال�ي  وا�خدمات  املنتجات  ع��  طل��م  ��  النخفاض

 الشركة وخدمات  منتجات بأسعار  املتعلقة ا�خاطر  2.1.32

  توسيع   أو  املعلومات  تقنية  لقطاع  جدد  وموردين  شر�ات  دخول   يؤدي  وقد.  الشركة  قبل  من  املقدمة  ا�خدمات  مقابل  أقل  أسعار  الشركة  عمالء  يطلب  قد

 الشركة  تقدمها  ال�ي  وا�خدمات  املنتجات  أسعار  انخفاض  إ��  و�التا��  ا�خدمات  مقدمي  وعدد  �سبة  ز�ادة   دمجها،  أو  وتطو�رها  ا�حالي�ن  املنافس�ن  أعمال

  للعمالء،   املقدمة  خدما��ا  من   الشركة  تحققها  ال�ي   الر�ح  هامش  �سبة  انخفاض   أعاله   املذ�ورة   األسباب  إلحدى  األسعار   تقليل   عن  وسينتج .  لعمال��ا

  ونتائج   املا��  ومركزها  الشركة  أعمال  ع��  وجوهري   سل�ي  تأث��   أعاله   املذ�ورة   للعوامل  وسي�ون .  عام  �ش�ل  أعمالها  من  الشركة  أر�اح  �سبة  تقليل  و�التا��

 .عمليا��ا

 التجار�ةا�خاطر املتعلقة بالذمم الدائنة  2.1.33

(بلغ   للشركة  الدائنة  الذمم  ��    سعودي  ر�ال  )2,178,499(و  ر�ال سعودي  )2,222,563(و  ) ر�ال سعودي2,128,308رصيد  م  2020د�سم��    31كما 

  ) %12.67( و  %)18.15(%) و12.96(  إجما�� مطلو�ات الشركةمن    . وتمثل �سبة الذمم الدائنة التجار�ةع�� التوا��م  2022  يونيو  30وكما ��    م2021و

مع اإلشارة إ�� أن ف��ة االئتمان املمنوحة للشركة من قبل املوردين ت��اوح من  . ع�� التوا��م 2022 يونيو 30وكما ��  م2021م و2020د�سم��  31كما �� 

التجار�ة أو سدادها �� املدة املتفق  ة من سداد �امل ذممها الدائنة  فقد ال تتمكن الشرك التجار�ة  و�� حال تقادم الذمم الدائنة  .  يوم  60يوم إ��    30

ضاء للمطالبة  عل��ا، األمر الذي قد ُيصعب حصول الشركة ع�� اتفاقيات شراء بالدين �شروط مناسبة �� املستقبل أو قيام دائ�ي الشركة بال�جوء إ�� الق

 و�ش�ل جوهري ع�� عمليا��ا التشغيلية و 
ً
 . ��ا املا�� وتوقعا��ا املستقبليةنتائجها املالية وأدا�سداد مستحقا��م من قبل الشركة، مما سيؤثر سلبا

  للتوسع الشركة احتياج لتلبية العاملة القوى  توف�� ع�� الشركة قدرة �عدم املتعلقة ا�خاطر 2.1.34
ً
 مستقبال

ات الشركة للقيام  العاملة لتلبية احتياج �عتمد قدرة الشركة ع�� توسيع أعمالها وأدا��ا املستقب�� ع�� عدة عوامل من بي��ا القدرة ع�� توف�� القوى  

 يلبخططها املستقب
ً
و�ش�ل جوهري    ة، و�ذا لم تتمكن الشركة من توف�� القوى العاملة ال�افية بما يتناسب مع أعمالها واحتياجا��ا فإن ذلك سيؤثر سلبا

و�التا��   األعمال   �� للتوسع  املستقبلية  ا�خطط  تنفيذ   �� الشركة  نجاح   ع�� 
ً
سلبا ع��  التأث��  جوهري  و�ش�ل  أعمالها    املا��  نتائج  وتوقعا��ا وأدا��ا 

 املستقبلية.

 ا�خاطر املتعلقة بقلة أعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن 2.1.35

 ل�خ��ات العملية ال�ي يمتل�و��ا، و�ت�ون مجلس إدارة الشركة �� دورتھ ا
ً
 �حالية ال�ي �عتمد الشركة ع�� مجلس إدار��ا �� �سي�� أعمال الشركة نظرا

) أعضاء غ�� مستقل�ن،  3) أعضاء من بي��م ثالثة ( 5م) وملدة خمس سنوات من عدد خمسة (09/08/2021ه (املوافق  01/01/1443بدأت من تار�خ  

 راجع القسم رقم (
ً
)، إن عدم وجود أعضاء مجلس اإلدارة  "من هذا املستندا�جلس  ) "أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر  4.3(ملز�د من املعلومات فضال

ع�� سبيل املثال ال ا�حصر؛ عدم التحقق من مراعاة مصا�ح الشركة ومساهم��ا أو عدم تقديم مصا�ح  املستقل�ن، قد يؤدي إ�� �عض ا�خاطر م��ا  

دارة  الشركة ومساهم��ا عند حصول أي تضارب مصا�ح أو ضعف إبداء رأي مستقل �� �عض املسائل �اس��اتيجية الشركة وسياس��ا وأداءها و�عي�ن اإل 

 و�ش 
ً
 .�ل جوهري ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� ونتائج عمليا��االتنفيذية، األمر الذي سيؤثر سلبا

) من الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية ع�� أن ال يقل  16) من املادة السادسة عشرة (3باإلضافة إ�� ذلك نصت الفقرة الثالثة (

أ��ما أك��، وع�� الرغم من أن الئحة حوكمة الشر�ات �عت�� اس��شادية   عدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن عن عضو�ن أو عن ثلث أعضاء ا�جلس

جميع املواد  للشر�ات املدرجة �� السوق املواز�ة كما �� تار�خ هذا املستند، إال أنھ �� حال تطبيقها �ش�ل إلزامي فإن الشركة ست�ون ملزمة بتطبيق  

إلدارة املستقل�ن كما ذكر أعاله، و�� حال عدم ال��امها بذلك فإ��ا ست�ون عرضة للمخالفات  اإللزامية ف��ا، بما �� ذلك االل��ام �عدد أعضاء مجلس ا

 ا�جزائية من ِقبل هيئة السوق املالية، وال�ي سي�ون لها تأث�� سل�ي جوهري ع�� أعمال الشركة ومركزها املا�� ونتائج عمليا��ا.
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 بملكية املساهم�ن األجانب  ةتعلقامل ا�خاطر 2.1.36

%) �عد اإلدراج واالن��اء  40%) قبل اإلدراج وسيمل�ون ما �سبتھ (50مجتمع�ن ما �سبتھ (  يمل�ون ) مساهم�ن أجانب  3الشركة عدد ثالثة (يوجد لدى  

 راجع القسم (
ً
) "هي�ل ملكية الشركة قبل اإلدراج" من هذا املستند). وا�جدير بالذكر أن جميع املساهم�ن األجانب  4.1من تطبيق خطة السيولة (فضال

إن خروج أي من املساهم�ن األجانب من الشركة �� حال عدم رغب��م �� االستمرار بالشركة فإن ذلك من �شغلون مناصب تنفيذية �� الشركة، وعليھ ف

ن  أ   املمكن  من  �عد اإلدراج  األسهم  من  كب��   لعدد  ألجانبا  املساهم�ن  بيعاملمكن أن يؤثر ع�� �شاط الشركة وأعمالها ونتائجها املالية، باإلضافة إ�� أن  

   التأث�� يؤدي إ��  
ً
  �� الشركة  جانبأمساهم�ن  فإن وجود  ضافة إ�� ذلك،  باإل   . السوق   ��  سعرها  انخفاض   و�التا��  الشركة،  أسهم  ع��   جوهري   و�ش�ل   سلبا

ة  يؤدي إ�� ز�ادة مخصص الز�اة ناتج عن قيام الشركة باحتساب ضر�بة الدخل ع�� �سبة ملكية املساهم�ن األجانب مما سيؤدي إ�� انخفاض ر�حي

 .املستقبلية اوتوقعا�� اونتائج عمليا�� اوأعماله شركةع�� الوضع املا�� لل�ش�ل سل�ي وجوهري سيؤثر الشركة و�التا�� 

 ا�خاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي �عمل فيھ الشركة  2.2

 ا�خاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  2.2.1

املثال ع�� و�شمل، عام �ش�ل اململكة �� االقتصادية باألوضاع تتعلق ال�ي العوامل من عدد ع��  لشركةل املتوقع املستقب�� األداء �عتمد  ال سبيل 

ويعتمد ونحو  الفرد دخل  ومتوسط  ا�ح�� الناتج  ونمو الت�خم عوامل ا�حصر، النفط   ع�� أسا�ىي �ش�ل وا�جزئي الك�� اململكة اقتصاد ذلك. 

النفط تحدث مواتية غ��  تقلبات أي فإن وعليھ اإلجما��، ا�ح�� الناتج من كب��ة  حصة ع�� �سيطر تزال ال وال�ي النفطية والصناعات أسعار   �� 

  التأث��  شأنھ من والذي ا�ح�ومي، اإلنفاق معدالت عام وع�� �ش�لملكة  امل اقتصاد ونمو خطط ع�� وا�جوهري  املباشر أثرها سي�ون لها
ً
 ع�� سلبا

  املا��، ةالشرك أداء
ً
 ا�ح�ومي.  اإلنفاق بمعدالت وتأثرها ملكةامل اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 البنية �� وا�خاص ا�ح�ومي واستثمارات القطاع�ن الس�ا�ي النمو استمرار ف��ا بما أخرى  عوامل عدة  ع��  اململكة  اقتصاد نمو استمرار �عتمد كما

  الشركة  أعمال ع�� وجوهري  سل�ي سيؤثر �ش�ل و�التا�� االقتصاد ع��  كب��  تأث��  لھ سي�ون  العوامل  هذه  من أي ��  سل�ي �غي��  أي فإن لذا التحتية،

 . املستقبلية ااملالية وتوقعا�� اونتائجه

 املنافسة املتعلقة بالبيئةخاطر ا� 2.2.2

  تؤثر   كما  ،السوق   ��  خرى أل ا  الشر�ات  مع  الفعّ   �ش�ل  املنافسة  ع��  الشركة  قدرة   باستمرار  ضمان  يوجد  الو   قو�ة،  تنافسية  بيئة  ��  الشركة  �عمل

 خفض إ�� يؤدي مما الشر�ات، تلك منافسة ع�� باستمرار قادرة  املا��، وقد ت�ون الشركة غ��  أدا��ا ع�� كب��   �ش�ل الشركة مناف�ىي �سع��  سياسات

  التأث��  و�التا�� السوق  �� الشركة حصة
ً
 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ووضعها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع�� جوهري  و�ش�ل سلبا

   األوسط الشرق  منطقة ��  واالقتصادي  السيا��ي  االستقرار �عدم املتعلقة ا�خاطر 2.2.3

  اقتصاد   ع��   بدورها  تؤثر  ال�ي  العاملية  االقتصادية   للظروف   باإلضافة  اململكة   ��  السائدة   والسياسية  االقتصادية  الظروف  ع��   للشركة  املا��  األداء  �عتمد

  سل�ي   �ش�ل  يؤثر  قد  مما  النفط،  أسعار  ��  تقلبات  تحدث  وقد.  للمملكة  ا�ح��  الناتج  إجما��  من  األك��   النصيب  يحتل  النفط  قطاع  يزال  وال .اململكة

  تحديات   اململكة  تواجھ  كما.  األخ��ة   األعوام  خالل   تباطؤ   شهد  اململكة  ��  قتصادي اال  النمو   معدل  أن  بالذكر  وا�جدير.  اململكة  اقتصاد   ع�� وجوهري  

 عليھ  سي��تب  الذي  أي  األمر  اململكة،  اقتصاد  ع��  وجوهري   سل�ي  تأث��   العوامل  هذه   �جميع  ي�ون   وقد.  الس�ا�ي  النمو  معدالت  ��  النس�ي  باالرتفاع  تتعلق

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ووضعها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع��  وجوهري  سل�ي تأث�� 

  الظروف   أن   يضمن  ما  هناك  وليسو�ضافة إ�� ذلك �عا�ي العديد من الدول �� منطقة الشرق األوسط من عدم استقرار سيا�ىي وأم�ي �� الوقت الراهن،  

   تؤثر  لن  أخرى   دول   ��  أو  الدول،  تلك   ��  والسياسية   قتصاديةاال
ً
  ع��   أو  ف��ا  املباشر   األجن�ي  ستثماراال   أو  اململكة  اقتصاد  ع��   جوهري   و�ش�ل  سلبا

 .املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ووضعها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع�� وجوهري   سل�ي  �ش�ل العوامل تلك تؤثر وقد عام، بوجھ اململكة �� املال أسواق

 ذلك،   ��  بما  األوسط،  الشرق   ��  أخرى   دول   أية  أو/و  اململكة  ��  القانونية  أو  قتصاديةاال  أو  السياسية  البيئة  ��   متوقعة  غ��   ك��ى   �غي��ات  أي  شأن  من

  من  وغ��ها  التكنولوجية  والتحوالت  البطالة  معدالت  وارتفاع  عسارواإل   قتصادياال  والر�ود  األسواق  ��  العادية  التقلبات  ا�حصر،  ال  املثال  سبيل  ع��

 . املستقبلية وتوقعا��ا املا�� ووضعها عمليا��ا ونتائج الشركة أعمال ع��  جوهري و   سل�ي �ش�ل   تؤثر أن التطورات،
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 ا�خاطر املتعلقة بنظام الشر�ات   2.2.4

لالل��ام   والتداب��   يفرض نظام الشر�ات �عض املتطلبات النظامية ال�ي يتوجب ع�� الشركة االل��ام ��ا. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات

��  بمثل هذه املتطلبات وال�ي من املمكن أن تؤثر ع�� خطة أعمالها أو �ستغرق وقت طو�ل. كما فرض نظام الشر�ات ا�حا�� عقو�ات أشد صرامة ع

و�ات �� حال  سعودي، وتضاعف تلك العق  ) ر�ال500,000) إ�� (213حيث تصل حسب نظام الشر�ات ا�حا�� (املادة    مخالفة أح�امھ وقواعده اإللزامية

فإن الشركة ست�ون  و�التا��    ؛)214تكرار ا�خالفات خالل ثالث سنوات من تار�خ ا�حكم عليھ بتلك ا�خالفات وذلك حسب نظام الشر�ات ا�حا�� (املادة  

 و�ش�ل جوهري عرضة  
ً
ع�� أعمال الشركة ووضعها   إ�� مثل هذه العقو�ات �� حال عدم ال��امها بتلك القواعد واألح�ام، والذي من شأنھ التأث�� سلبا

 .املا�� ونتائج عمليا��ا

   الشر�ات حوكمة الئحة بتطبيق تعلقةامل ا�خاطر 2.2.5

   ،م)13/02/2017ه (املوافق  16/05/1438 وتار�خ)  8-16-2017(  رقم  القرار  بموجب  جديدة   الشر�ات  حوكمة  الئحة  الهيئة  مجلس  أصدر
ً
  ع��  بناءا

- 1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم    ،م)11/11/2015ه (املوافق  28/01/1437  وتار�خ  3/م  رقم  املل�ي  باملرسوم  الصادر  الشر�ات  نظام

 . م)14/01/2021هـ (املوافق 01/06/1442وتار�خ  07-2021

  �ش�ل   تطبيقها  حال  ��  أنھ  إال  املستند،  هذا  تار�خ  ��  كما  املواز�ة  السوق   ��  املدرجة  للشر�ات  اس��شادية  �عت��   الشر�ات  حوكمة  الئحة  أن  من  الرغم  وع��

  ��   والعامل�ن  التنفيذية  واإلدارة   و�جانھ  اإلدارة   مجلس  وفهم  استيعاب  مدى  ع��  �عتمد  �حيح  �ش�ل  ا�حوكمة  تطبيق  ��  الشركة  نجاح  فإن  إلزامي

 الذي  األمر  ،املالية  السوق   هيئة  ِقبل  من  ا�جزائية  للمخالفات  عرضة  ست�ون   فإ��ا  بذلك  الشركة   ال��ام  عدم  حال  و��   واإلجراءات،  القواعد  لهذه   الشركة

 .عمليا��ا ونتائج املا�� ومركزها الشركة أعمال ع�� وجوهري  سل�ي تأث��  لھ سي�ون 

 جديدة  وقوان�ن أنظمة صدور  أو/و ا�حالية والقوان�ن باألنظمة التقيد �عدم املتعلقة ا�خاطر 2.2.6

 التجارة   ووزارة السوق املالية    وهيئةاالستثمار    وزارة ا�حصر  إلشراف عدد من ا�جهات ا�ح�ومية �� اململكة، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال  الشركة  تخضع  

املعلومات  االتصاالتزارة  وو  اململكة.  ،  وتقنية   �� والسياسات  والتعاميم  واللوائح  األنظمة   �� التغي��ات  �خاطر  الشركة  تخضع    البيئة  و�شهدبالتا�� 

ام لهذه األنظمة  . و�عت�� ت�اليف االل�� مستمر  �ش�ل  وتحسي��ا  تطو�رها  يتم  وال�ي  واللوائح،  األنظمة  من  العديد  إصدار  اململكة  ��  والتنظيمية  التشريعية

ملصروفات  الشركة  �غي��ات ع�� األنظمة أو اللوائح ا�حالية أو إصدار قوان�ن أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إ�� تكبد    أي  إدخال   مرتفعة. و�� حال

ال والغرامات  للعقو�ات  تخضع  قد  أو  القوان�ن،  هذه  اش��اطات  وتلبية  اللوائح  بتلك  باالل��ام  تتعلق  ألغراض  متوقعة  غ��  إضافية  تفرضها  مالية  �ي 

 
ً
ع�� أعمالها ونتائج عمليا��ا  و�ش�ل جوهري  السلطات اإلشرافية ا�ختصة �� حال عدم ال��امها لهذه اللوائح واألنظمة �ش�ل مستمر، مما سيؤثر سلبا

 .ومركزها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية

 بضر�بة القيمة املضافة تعلقةا�خاطر امل 2.2.7

% ع�� 5م. و�فرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1ضر�بة القيمة املضافة والذي دخل ح�� النفاذ بتار�خ  قامت اململكة بإصدار نظام  

والذي   %15 إ�� %5 من املضافة القيمة ضر�بة �سبة ز�ادة  اململكة ح�ومة قررت وقد وارد �� النظام، عدد من املنتجات وا�خدمات وذلك حسب ما هو 

 وكيفية   تطبيقها  وطر�قة  املضافة  القيمة  ضر�بة  طبيعة  معرفة  العالقة  ذات  املنشآت  ع��  يتع�ن  فإنھ  و�التا��،  ،م2020  ليويو   شهر   بدأ تطبيقھ من

  الناتجة   التغي��ات  مع  التكيف  الشركة  ع��  يتع�ن   ذلك،  ع��   و�ناءً .  العالقة  ذات  ا�ح�ومية  ا�جهاتإ��    ا�خاصة  تقار�رها   تقديم  عل��ا  سيتع�ن   كما.  حسا��ا

  القيمة   بضر�بة  متعلقة  حالية  اع��اضات   أو  . وال يوجد �� الوقت ا�حا�� أي مطالباتو�سليمها  تحصيلها  �شمل  وال�ي  املضافة،   القيمة  ضر�بة  تطبيق  عن

لغرامات أو عقو�ات أو يؤدي إ�� اإلضرار   اسوف ُ�عرضهالشركة،  من قبل إدارة    نظام الضر�بةإن أي ان��اك أو تطبيق خاطئ لاملضافة، ومع ذلك ف

 من الت�اليف واملصار�ف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�ىي للشرك ا�سمع��
ً
، مما  منتجا��اومستوى الطلب ع�� ة مما س��يد أيضا

 .بليةووضعها املا�� ونتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستق الشركةع��  وجوهري  سي�ون لھ تأث�� سل�ي
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 الدخل  وضر�بة الز�اة احتساب آلية بتغي�� املتعلقة ا�خاطر 2.2.8

 م) الـذي ُيلزم الشـــــــــــــرـ�ات05/12/2016ه (املوافق 05/03/1438ه بتـار�خ 6768/16/1438التعميم رقم  هيئـة الزـ�اة والضـــــــــــــر�بـة وا�جمـارك  أصــــــــــــــدرت  

وا�خليجي�ن   جنســــــية املســــــاهم�ن وامللكية الفعلية ب�ن املواطن�ن الســــــعودي�نالســــــعودية املدرجة �� الســــــوق املالية بحســــــاب الدخل والز�اة ع�� أســــــاس 

املالية خاضـــــــعة بوجھ عام  وغ��هم ع�� النحو الوارد �� "نظام تداوال�ي" �� ��اية العام. وقبل إصـــــــدار هذا التعميم، �انت الشـــــــر�ات املدرجة �� الســـــــوق 

 
ً
املدرجة �� تحديد وعاء الز�اة. و�ان من  لنظامها األسـا�ـىي، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسـهملدفع الز�اة أو الضـر�بة ع�� أسـاس ملكية مؤسـسـ��ا وفقا

ــنة املن��ية ��  خطا��ا هيئة الز�اة والضـــــر�بة وا�جمارك ولكن أصـــــدرت   .م والســـــنوات الالحقة لذلك2016د�ســـــم��  31املقرر تطبيق هذا التعميم �� الســـ

د�ســــــــــم��  31يقت�ــــــــــىي تأجيل تنفيذ التعميم للســــــــــنة املالية املن��ية ��  م) الذي17/01/2017ه (املوافق 19/04/1438ه بتار�خ 12097/16/1438رقم 

توج��ا��ا فيما يتعلق بآليات و�جراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا هيئة الز�اة والضـر�بة وا�جمارك م والسـنوات ال�ي تل��ا. و��� أن ُتصـدر  2017

ال يزال قيــد النظر، وكــذلــك القواعــد ال�ي تفرض ضـــــــــــــر�بــة الــدخــل ع�� جميع املقيم�ن غ��  تطلبــات ال��ــائيــة ال�ي يجــب الوفــاء ��ــاالتعميم بمــا �� ذلــك امل

املدرجة وال�ي تطبق ضـــــر�بة االســـــتقطاع ع�� توزيعات األر�اح ا�خاصـــــة باملســـــاهم�ن الغ�� مقيم�ن �غض   ا�خليجي�ن املســـــاهم�ن �� الشـــــر�ات الســـــعودية

الشــــركة بتقييم األثر املا�� لهذا التعميم واتخاذ ا�خطوات ال�افية لضــــمان االل��ام بھ حيث أ��ا شــــركة مســــاهمة مقفلة   يا��م. ولم تقمالنظر عن جنســــ

 أو �� حــال تكبــدت الشـــــــــــــركــة ت�ــاليف إضــــــــــــــافيــة التخــاذ   مملوكــة من مســــــــــــــاهم�ن
ً
ســـــــــــــعودي�ن، و�� حــال �ــان األثر املــا�� لهــذا التعميم حــال تطبيقــھ كب��ا

 و�ش�ل جوهري  الالزمة لضمان االل��ام بھ فسيؤثر ذلك تا�خطوا
ً
 ها املا�� وتوقعا��ا املستقبلية.ع�� أعمالها ونتائج عمليا��ا ومركز  سلبا

 �� السوق املواز�ة  2.3
ً
 مباشرا

ً
 ا�خاطر املتعلقة �� األسهم ال�ي سيتم إدراجها إدراجا

 السهم  سعر �� ا�حتملة بالتذبذبات املتعلقة ا�خاطر 2.3.1

   الشركة  ألسهم  السو��  السعر  ي�ون   ال  قد
ً
  ، ألسهما  سوق   ظروف:  ا�حصر  دون   م��ا  العوامل  من  العديد  �سبب  كب��   �ش�ل  يتأثر  وقد   �عد اإلدراج،مستقرا

 وا�حلل�ن   ا�خ��اء  تقديرات  أو  رؤ�ة  ��  التغ��   للسوق،  جدد  منافس�ن  دخول   املستقبلية،  الشركة  خطط  تنفيذ  ع��  القدرة   عدم  الشركة،  أداء  ضعف

 .اس��اتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج �عمليات يتعلق منافس��ا من أي أو  للشركة النإع وأي املالية، ألوراقا لسوق 

 ا�خاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 2.3.2

  توقعها يمكن ال للشركة األداء و�يانات املستقبلية النتائج إن
ً
 التطور  ع�� الشركة وقدرة   إنجازات أن إذ. املستند هذا �� املوجودة  عن  تختلف وقد فعليا

  التعرف   املساهم  ع��  يجب  ال�ي  ا�خاطر  إحدى  �عت��   والنتائج  البيانات  دقة  عدم  إن.  تحديدها  أو  توقعها  يمكن  ال  وال�ي  الفعلية  النتائج  تحدد  من  ��

 . االستثماري  قراره  ع�� تؤثر ال ح�ى عل��ا

 جديدة أسهم إصدار باحتمال املتعلقة ا�خاطر 2.3.3

  التأث��  إ�� ذلك يؤدي أن ا�حتمل فمن املستقبل،  �� جديدة  أسهم إصدار الشركة قررت  حال ��
ً
 ملكّية �سبة تد�ي أو  السوق  �� السهم سعر ع�� سلبا

 .ا�ح�ن ذلك �� ا�جديدة  األسهم �� استثمارهم عدم حال �� الشركة �� املساهم�ن 

 األسهم  �حام�� أر�اح توزيعب املتعلقة خاطرا� 2.3.4

  واحتياطا��ا  الرأسمالية واالحتياجات ا�جيد املا�� مركزها ع�� وا�حافظة الشركة ر�حية بي��ا من العوامل من عدد  ع�� املستقبل �� السهم أر�اح �عتمد

  املستقبل   ��  السهم  ر�حية  انخفاض   إ��  الشركة  مال  رأس   ز�ادة   تؤدي  قد.  العامة  االقتصادية  واألوضاع   للشركة  املتوفرة   االئتمانية  والقوة   للتوزيع  القابلة

   األسهم  من  أك��   عدد  ع��  توزع  سوف  الشركة  أر�اح  أن  خلفية  ع��
ً
،   توزع  سوف  األسهم  ع��  أر�اح  أية  بأن  الشركة  تضمن  ال.  مالها  رأس   لز�ادة   نتيجة

ً
  فعليا

 ( .للشركة األسا�ىي النظام عل��ا ينص معينة وشروط لقيود األر�اح توزيع يخضع . معينة سنة أي  �� سيوزع الذي املبلغ تضمن ال كما
ً

  القسم  راجع  فضال

 ).املستند هذا  ��" األر�اح توزيع سياسة) "5(
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 اإلدراج  �عد  ا�حالي�ن املساهم�ن قبل من  الفعلية بالسيطرة ةتعلقامل ا�خاطر 2.3.5

 أو مع مساهم�ن آخر�ن من السيطرة ع�� القرارات والتصرفات ال�ي تتطلب موافقة  يتمكن املساهمون قد  ،اإلدراج�عد االن��اء من عملية 
ً
ا�حاليون معا

عمليات االندماج واالستحواذ و�يع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وز�ادة رأس املال أو تخفيضھ، و�صدار   -بما �� ذلك دون حصر    -املساهم�ن  

األر�اح، أو أي �غي�� �� الشركة. و�� حال �شأت ظروف تتعارض ف��ا مصا�ح املساهم�ن ا�حالي�ن مع مصا�ح   أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع

فإن ذلك قد يضع مساه�ي األقلية �� وضع ليس �� صا�حهم، وقد يمارس املساهمون ا�حاليون سيطر��م ع�� الشركة بطر�قة تؤثر ،  مساه�ي األقلية

 و�ش�ل جوهري ع�� أعمال الش
ً
 ركة ووضعها املا�� أو نتائج عمليا��ا وتوقعا��ا املستقبلية. سلبا

 الشركة  ألسهم سابقة  سوق  وجود �عدم ةتعلقامل ا�خاطر 2.3.6

 ولم �سبق وجود سوق ما�� لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات �شأن وجود سوق  
ً
�عد  ومستمرة لتداول أسهم الشركة    فعالةال يوجد حاليا

م  ، و�ذا لم يتطور سوق �شط لتداول أسهالسهم  سعر  ع��ذلك    سيؤثر  مما  محدود  طلب  أو  عرض  وجود  املباشر  اإلدراج  ع��  ي��تب  وقد  ،إدراج الشركة

 . جوهري هم الشركة �ش�ل سل�ي و سيولة وسعر تداول أسفقد تتأثر الشركة 

 اإلدراج  عملية �عد السوق  �� األسهم من كب�� عدد ببيع ةتعلقامل ا�خاطر 2.3.7

 األسهم   سعر  ع��  سلبية  بصورة   هذه،  البيع  عملية  حدوث  احتمالية  أو  اإلدراج،  عملية  اكتمال  �عد  املالية  السوق   ��   األسهم  من  كب��   عدد   بيع  يؤثر  قد

  التصرف   لهم  و�حق  الشركة  أسهم  من  أك��   أو  5%  يمل�ون   الذين  الكبار  املساهم�ن  السيما(  م��م  أي  أو  ا�حالي�ن  املساهم�ن  بيع  يؤدي  وقد.  السوق   ��

  التأث��  إ�� األسهم من كب��  لعدد) ا�حظر ف��ة   ان��اء �عد بأسهمهم
ً
 . السوق  �� سعرها  انخفاض و�التا�� الشركة، أسهم ع�� جوهري  و�ش�ل سلبا

  تنظيمية متطلبات أي أو ا�حالية الرئيسية للسوق  االنتقال متطلبات استيفاء من الشركة تمكن عدم� املتعلقة خاطرا� 2.3.8

 مستقبلية

املتطلبات النظامية الصــادرة عن هيئة الســوق املالية املســتقبل باالنتقال إ�� الســوق الرئيســية، وعليھ، يجب عل��ا اســتيفاء جميع ترغب الشــركة ��  قد

اإلدراج، واملتعلقة بانتقال الشـر�ات املدرجة ��   وقواعد  املسـتمرة  واالل��امات املالية  األوراق  طرح  قواعد ع��  وعن السـوق املالية السـعودية (تداول) بناءً 

كن الشـــركة من اســـتيفاء تلك املتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضـــافية مســـتقبلية و�التا�� فإنھ �� حال عدم تمالســـوق املواز�ة إ�� الســـوق الرئيســـية،  

تار�خ   قد تفرضــــــــها ا�جهات الرقابية ع�� الشــــــــركة أو الســــــــوق، فإن الشــــــــركة لن تتمكن من االنتقال إ�� الســــــــوق الرئيســــــــية. و�ما أن الســــــــوق املواز�ة ح�ى

�ن املؤهل�ن فقط، فإن حجم التداول اليومي والســـــــيولة ســـــــي�ون أقل منھ �� الســـــــوق  �� ســـــــوق يقتصـــــــر ف��ا التداول ع�� املســـــــتثمر   الت�ـــــــجيل مســـــــتند

 
ً
 ع�� سيولة سهم الشركة وقيم��ا السوقية.و�ش�ل جوهري الرئيسية و�التا�� التأث�� سلبا

 للبيع  مخصصة األسهم من محدد عدد وجود �عدم املتعلقة ا�خاطر 2.3.9

  ا�خصصة   لألسهم  مسبق  تحديد   وجود  عدم  حيث  من  األو��  العام  الطرح  خالل  من  اإلدراج  عن  املواز�ة  السوق   ��  الشركة  ألسهم  املباشر  اإلدراج  يختلف

 الذين  الكبار املساهم�ن باستثناء( للبيع يمل�و��ا ال�ي األسهم عرض املباشر اإلدراج �عد لهم يحق الشركة �� ا�حالي�ن املساهم�ن جميع  أن حيث للبيع،

عدم وجود عدد محدد من األسهم    ع��  ي��تب  وقد  .)ا�حظر  ف��ة   ان��اء  �عد  بأسهمهم  التصرف  لهم  يحق  والذين  الشركة  أسهم  من  أك��   أو  5%  يمل�ون 

 سيولة   تتأثر فقد  الشركة أسهم لتداول  �شط   سوق  هناك  يكن لم و�ذا ،السهم سعر ع��  ذلك  سيؤثر  مما محدود طلب أو عرض مخصصة للبيع وجود 

 .جوهري و   سل�ي  �ش�ل الشركة أسهم تداول  وسعر

 البيع لصفقات التار�خية األسعار ب�ن اإلطالق ع�� عالقة وجود عدم أو قو�ة  عالقة وجود عدم� املتعلقة خاطرا� 2.3.10

 املواز�ة السوق  �� الشركة ألسهم تداول  يوم أول  �� االفتتاح سعر و��ن السابق �� الشركة  أسهم ع�� تمت ال�ي  والشراء

  أسهم   ع��  تمت  ال�ي  والشراء  البيع  لصفقات  التار�خية  األسعار  ب�ن  اإلطالق  ع��  عالقة  توجد  ال  أنھ  كما  ،الشركة  أسهم  لتداول   ما��  سوق   وجود  �سبق  لم

  ومستمرة   فعالة  سوق   وجود  �شأن  تأكيدات  أي  يوجد   وال   ،املواز�ة  السوق   ��  الشركة  ألسهم  تداول   يوم  أول   ��  االفتتاح  سعر  و��ن  السابق  ��  الشركة

  لم  و�ذا   ،السهم سعر   ع�� ذلك  سيؤثر  مما محدود طلب  أو  عرض وجود املباشر  اإلدراج ع�� ي��تب  وقد الشركة، أسهم إدراج �عد الشركة أسهم لتداول 

 . جوهري و   سل�ي �ش�ل الشركة  أسهم تداول  وسعر سيولة تتأثر فقد الشركة أسهم لتداول  �شط سوق  هناك يكن
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  املطروحة الشر�ات أسهم أسعار  مع مقارنة الشركة سهم سعر  �� تقلبات  حدوثب املتعلقة خاطرا� 2.3.11
ً
  طرحا

ً
 عدمل أوليا

 للطرح  محدد سعر وجود

  محدد   سعر  وجود  عدم  حيث  من  األو��  العام  الطرح  خالل  من  اإلدراج  مع  مقارنة  كب��   �ش�ل  املواز�ة  السوق   ��  الشركة  ألسهم  املباشر  اإلدراج  يختلف

   املعلومات  من  للمز�د(  املستند  هذا  ��  مو�حة  االس��شادي  السعر  تحديد  آلية  وت�ون   اإلدراج  عند  محدد  سعر  يوجد  ال  أنھ  حيث  للطرح،
ً
  راجع   فضال

) و�تم  )8.2القسم  املستند)،  هذا   �� سهم"  ل�ل  اإلدراج والقيمة االسمية  السهم اإلس��شادي عند    العرض   ع��   بناءً   االفتتا��  السعر  تحديد  "سعر 

   محدد  السعر  ي�ون   وال  السهم  ع��  والطلب
ً
األمر الذي قد يؤدي إ�� حدوث تقلبات كب��ة �� سعر سهم الشركة ال سيما أن �سبة التذبذب  .  مسبقا

)، وعليھ؛ فإنھ ليس هناك ما يضمن أن املساهم سوف يتمكن من بيع أسهمھ �سعر    %30املسموح ��ا �� السوق املواز�ة �� (اليومية  
ً
 وهبوطا

ً
ارتفاعا

 . �ساوي سعر الشراء أو يز�د عنھ �� املستقبل

 األو�� الطرح خالل من اإلدراج مع مقارنة املباشر اإلدراج اختالفب املتعلقة خاطرا� 2.3.12

  لعدد   طرح  وجود  عدم  حيث  من   األو��،  العام  الطرح  خالل   من   اإلدراج  مع  مقارنة  كب��   �ش�ل  املواز�ة  السوق   ��  الشركة  ألسهم  املباشر  اإلدراج  يختلف

  آلية   وجود  وعدم  السهم،  سعر  لتحديد  األوامر  �جل  بناء  عملية  وجود  وعدم  للتغطية،  متعهد  وجود  وعدم  اإلدراج  قبل  للبيع  الشركة  أسهم  من  مع�ن

  لهم   يحق   والذين  الشركة  أسهم   من  أك��   أو  5%  يمل�ون   الذين  الكبار  املساهم�ن  باستثناء (  الشركة  ��  ا�حالي�ن  املساهم�ن  أن  حيث   سعري،  استقرار

  أي   يوجد  وال  املواز�ة،  السوق   ��  إدراجها  �عد  الشركة  أسهم   وشراء  بيع   من   سيتمكنوا  املؤهل�ن  واملستثمر�ن   )ا�حظر   ف��ة   ان��اء   �عد   بأسهمهم  التصرف 

 يوجد   وال  اإلدراج،   عند  محدد  سعر  عند  األسهم  ببيع   ضمان  اليوجد  كما  املواز�ة،   السوق   ��  إدراجها  �عد  الشركة  أسهم  ع��   طلب  وجود �شأن  تأكيدات

 سيولة   تتأثر وقد  بالبيع، رغبتھ حال  �� أسهمھ من جزء  أو �ل  بيع  من  مساهم  أي  يتمكن ال قدف  وعليھ، السوق،  ��  اإلدراج عند السعر باستقرار ضمان

 . اإلدراج �عد جوهري و   سل�ي  �ش�ل الشركة أسهم تداول  وسعر
 املواز�ة السوق  �� االستمرار �� الشركة رغبةب املتعلقة خاطرا� 2.3.13

 إ��   باالنتقال  ا�خاصة   للشروط  مستوفية  الشركة  ت�ون   قد  الصلة  ذات   القواعد  بموجب  النظامية  الف��ة   م�ىي  و�عد  املواز�ة،  السوق   ��  اإلدراج  �عد

 مستند  تار�خ  ح�ى  املواز�ة  السوق   أن  و�ما.  الرئيسية  للسوق   االنتقال  وعدم   املواز�ة  السوق   ��  مدرجة  كشركة  االستمرار  ��  ترغب  ولك��ا  الرئيسية،  السوق 

 و�التا��  الرئيسية  السوق   ��  منھ  أقل  سي�ون   والسيولة  اليومي  التداول   حجم  فإن  فقط،  املؤهل�ن  املستثمر�ن  ع��  التداول   ف��ا  يقتصر  سوق   ��  الت�جيل

  التأث�� 
ً
 .السوقية وقيمتھ الشركة سهم سيولة  ع��و�ش�ل جوهري  سلبا
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   3

  نبذة عن الشركة 3.1

صدر")    املعلومات  وتقنية  لالتصاالت إداراتشركة  
ُ
ه 18/02/1429شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب عقد التأسيس بتار�خ  ��  ("الشركة" أو "امل

وال��خيص  25/02/2008(املوافق   وزارة    االستثماري م)،  من  (  االستثمارالصادر  وتار�خ  102030072653برقم  (املوافق 18/02/1429)  ه 

25/02/2008 ) رقم  الوزاري  والقرار  وتار�خ  423م)،  (املوافق  18/12/1442)  الوز 27/07/2021ه  والقرار  (م)،  رقم  وتار�خ  469اري  ه 08/01/1443) 

 م) الصادر بمدينة الر�اض. 24/08/2008ه (املوافق 1429/ 22/08) وتار�خ 1010255311م)، وال�جل التجاري رقم (16/08/2021(املوافق 

مدفوعة    ) سهم عادي630,000(  ستمائة وثالثون ألفسعودي، مقسم إ��    ر�ال  )6,300,000(يبلغ رأس مال الشركة ا�حا�� ستة مالي�ن وثالثمائة ألف  

 .  ) ر�االت سعودية10( عشرة قيمة �ل سهم القيمة بال�امل، 

، اململكة العر�ية  13315الر�اض    3269، ص.ب  الثمامة، طر�ق  ال�حافة�� الر�اض،    التجاري   ال�جل  ��  مذ�ور   هو  كما  الرئي�ىي  الشركة  عنوان  و�تمثل

 السعودية. 

 مالها رأس هي�ل �� التطورات وأهم الشركة تار�خ 3.1.1

صـــــــدر") كشـــــــركة ذات مســـــــؤولية محدودة مختلطة بموجب عقد  إداراتتأســـــــســـــــت شـــــــركة   •
ُ
لالتصـــــــاالت وتقنية املعلومات ("الشـــــــركة" أو "امل

افق ه (املو 22/08/1429) وتـــار�خ  1010255311م)، وال�ـــــــــــــجـــل التجـــاري رقم (25/02/2008ه (املوافق  18/02/1429التـــأســـــــــــــيس وتـــار�خ  

) وتــــار�خ  102030072653م) الصــــــــــــــــادر بمــــدينــــة الر�ــــاض، وال��خيص اإلســـــــــــــتثمــــاري الصــــــــــــــــادر من وزارة اإلســـــــــــــتثمــــار برقم (24/08/2008

) 5,000) ر�ال سـعودي مقســـــــــــــــم إلــــــــــــــى خمســـــــــــــــة آالف (500,000م) برأس مال يبلغ خمسـمائة ألف (25/02/2008ه (املوافق 18/02/1429

 ) ر�ال سـعودي.100ـة �ل حصـة م��ا مائة (حصـة نقديـة متسـاو�ة القيمـة، قيم

) ر�ال ســــــعودي إ�� 500,000قرر الشــــــر�اء ز�ادة رأس مال الشــــــركة من خمســــــمائة ألف (  م)01/06/2021ه (املوافق 20/10/1442و�تار�خ   •

عة القيمة بال�امل،  ) حصة نقدية مدفو 630,000) ر�ال سعودي، مقسم إ�� ستمائة وثالث�ن ألف (6,300,000ستة مالي�ن وثالثمائة ألف (

) ر�ال ســـعودي عن 5,800,000) ر�االت ســـعودية، وتم الوفاء بالز�ادة البالغة خمس مالي�ن وثمانمائة ألف (10قيمة �ل حصـــة م��ا عشـــرة (

 تحو�ل الكيان القانو�ي للشــركة من شــركة ذات مســؤولية محدودة مختلطة إ�
ً
� شــركة طر�ق رســملة األر�اح املبقاة، وكما قرر الشــر�اء أيضــا

 مساهمة مقفلة.

• ) الوزاري رقم  القرار  (املوافق  18/12/1442) وتار�خ  423وصدر  ال��خيص بتحول الشركة من  27/07/2021ه  باملوافقة ع��  القا�ىي  م) 

 . شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة إ�� شركة مساهمة مختلطة مقفلة

م) وافقت ا�جمعية العامة (ا�جمعية التحولية) ع�� تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية  2021/ 09/08ه (املوافق  01/01/1443و�تار�خ    •

 .محدودة مختلطة إ�� شركة مساهمة مختلطة مقفلة

إعالن تحول الشركة من شركة  م) القا�ىي باملوافقة ع��  16/08/2021ه (املوافق    08/01/1443) وتار�خ  469صدر القرار الوزاري رقم (و  •

)  6,300,000ذات مسؤولية محدودة مختلطة إ�� شركة مساهمة مختلطة مقفلة، ليصبح رأس مال الشركة ستة مالي�ن وثالثمائة ألف (

ت ) ر�اال 10) ر�ال سعودي سهم عادي متساوي القيمة قيمة �ل سهم م��ا عشرة (630,000ر�ال سعودي مقسم إ�� ستمائة وثالث�ن ألف  (

 سعودية 

ه 22/08/1429) وتار�خ  1010255311وتم قيد الشركة ��جل الشر�ات املساهمة بمدينة الر�اض بموجب شهادة ال�جل التجاري رقم ( •

 ). م 10/07/2027(املوافق ه 06/02/1449م) وال�ي تنت�ي صالحي��ا بتار�خ 24/08/2008(املوافق 

 

مدفوعة    ) سهم عادي630,000(  سعودي، مقسم إ�� ستمائة وثالثون ألف  ر�ال  )6,300,000(يبلغ رأس مال الشركة ا�حا�� ستة مالي�ن وثالثمائة ألف  

 . ) ر�االت سعودية10( عشرة قيمة �ل سهم القيمة بال�امل، 
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 الطبيعة العامة ألعمال الشركة   3.2

بموجب �شاطها  الشركة  (ال�جل    تمارس  رقم  وتار�خ  1010255311التجاري  (املوافق  22/08/1429)  الر�اض24/08/2008ه  بمدينة  الصادر  .  م) 

وزارة    االستثماري وال��خيص   من  (  االستثمارالصادر  وتار�خ  102030072653برقم  صالحية    )م2008/ 25/02  املوافق(   ه18/02/1429)  وتنت�ي 

بتار�خ   وزارة  )م 22/08/2023املوافق(  ه05/02/1445ال��خيص  من  الصادر  ال�حابية  ا�حوسبة  خدمات  تقديم  وترخيص  وتقنية    االتصاالت، 

 . )م16/08/2021 املوافق( ه01/1443/ 08) وتار�خ 42-1ت-41برقم ( املعلومات

خدمة تأج�� مرافق االتصاالت،    وتقديمتقديم خدمات مشغل الشبكة االف��اضية إلن��نت األشياء،  وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� �جلها التجاري ��  

ستضافة  وتحليل النظم، وتصميم و�رمجة ال��مجيات ا�خاصة، وتقديم خدمة إدارة ومراقبة شب�ات االتصاالت واملعلومات، و�قامة البنية األساسية ال 

 . نات واأل�شطة املتصلة بذلك، والت�جيل لتقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابيةاملواقع ع�� الشبكة وخدمات تجه�� البيا

 غراض التالية: وتنفيذ األ بمزاولة وتتمثل أ�شطة الشركة كما �� النظام األسا�ىي 

 تقديم خدمات مشغل الشبكة االف��اضية إلن��نت األشياء.  •

 .االتصاالتتقديم خدمة تأج�� مرافق  •

 تحليل النظم.  •

 �مجيات ا�خاصة.تصميم و�رمجة ال� •

 واملعلومات.  االتصاالتتقديم خدمة إدارة ومراقبة شب�ات  •

 إقامة البنية األساسية الستضافة املواقع ع�� الشبكة وخدمات تجه�� البيانات واأل�شطة املتصلة بذلك.  •

 .االتصالتقديم خدمة مراكز  •

   الت�جيل لتقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية. •

  .�شط��ا وفق األنظمة املتبعة و�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص الالزمة من ا�جهات ا�ختصة إن وجدتأوتمارس الشركة 

  املعلومات   من  وملز�د(  .هذا املستند  كما بتار�خسار�ة املفعول    هاجميعا�حالية، و   لأل�شطة  هذا وقد حصلت الشركة ع�� �افة ال��اخيص النظامية الالزمة

  ال��اخيص ال�ي تمارس الشركة أ�شط��ا بموج��ا حول 
ً
 ). املستند هذا ��" ال��اخيص والشهادات ا�ح�ومية) "3.13( القسم راجع  فضال

  من   وملز�د(.  ومراكز البيانات وتقنية املدن الذكية  تقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية��    كما �� تار�خ هذا املستند  ا�حا��  الفع��  و�تمثل �شاط الشركة

  الشركة �شاط حول  لوماتاملع
ً
  ).املستند هذا ��" الشركة ألعمال العامة الطبيعة) "3.2( القسم راجع فضال

 مهمة ح�ى تار�خ هذا املستند. ة ال يوجد للشركة أي منتجات أو �شاطات جديدهذا و 
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 نموذج عمل الشركة 3.3

 مقدمة  3.3.1

ع�� بناء وتحديث وتحو�ل    عمال��ا  فتساعدع�� تصميم و�ناء و�شغيل الب�ى التحتية ملرافق مراكز البيانات لتقنية املعلومات،  ات الشركة  ت��كز خدم

وتكنولوجيا املدن   ،وهندسة مراكز البيانات  ،االستشارات  ؛خدما��االبنية التحتية لتقنية املعلومات ا�خاصة ��م لدعم اس��اتيجية أعمالهم. و�شمل  

 وفيما ي�� توضيح لقطاعات أعمال الشركة: .وا�خدمات ال�حابية  ،وترحيل حمل العمل ،�ي الذكية (إن��نت األشياء)واملبا

 (إن��نت األشياء) تقنية املدن الذكية واملبا�ي الذكية  و  مراكز البيانات

�� تقديم خدمات مراكز البيانات، حيث   ،  االستشارات والتخطيطتقدم الشركة من خالل هذا القطاع خدمات  �عت�� الشركة من الشر�ات الرائدة 

 . والتشغيل ختبارواال ، �دارة اإل�شاءاتو ، التصميمو ، اختيار املواقعو 

 البصر�ة  األلياف  شبكةبتوف��ها لعمال��ا و��:  متعددة تقوم    حلول تقنية  الشركة تقدمأما فيما يتعلق بخدمات تقنية املدن الذكية واملبا�ي الذكية، فإن  

  الشبكة و   ،ا�حر�ق  إنذار  مراقبةو   ،العامة  ا�خاطبةو   ،الوصول   ��  والتحكم  األمن  مراقبةو   ،ف��ا  والتحكم  اإلضاءة   مراقبةو   ،البصري   التوزيع  و�طارات

  ، الهواء   وتكييف  وال��و�ة  التدفئة  مراقبة  ��  التحكمو   ،املواقف  �دارة و   ،الرقمية  اإلشاراتو   ،املرور  حركة  �دارة و   ،الفع��  الزمن  ��  واملوقع  الالسلكية

 �دارة و   ،الذكية  القياس  حلول و   ،)BMS/SCADA(  املبا�ي  أتمتةو   ،ومراقب��ا  الكهر�اء  �دارة و   ،الكهر�ائي  التوزيع  وضبط   مراقبةو   ،املصاعد  ��  التحكمو 

 ).EOC( الطوارئ  عمليات مركزو  ،(SOC) (CCTV) املغلقة  التلفز�ونية الدوائر ومراقبة األمن غرفو   ،)NOC( املركز�ة التحكم غرفةو  ،الطاقة

 . سنت�ن  خدمات مراكز البيانات وتقنية املدن الذكية واملبا�ي الذكية (إن��نت األشياء)مع العمالء بما يخص    التعاقدية  الف��ة   متوسط  أن  بالذكر  وا�جدير

 ترحيل أحمال العمل لتقنية املعلومات

وتقوم الشركة باستشارات تقنية املعلومات   .ترحيل أحمال العملو ، تحديث التقنيةو ، توحيد مراكز البياناتو ، نقل مراكز البياناتمن خالل يتم ذلك 

  ، التعا�� من �وارث تقنية املعلومات و ،  اس��اتيجية تقنية املعلومات واالمتثالو ،  تخطيط القدرات  واالتصاالت ومن خاللها تقدم عدة خدمات �شمل:

تقنية االندماج  و   ال�حابية،اس��اتيجية ا�خدمات  و ،  بةالرقمنة وال�حاو ،  االس��اتيجية ال�حابيةو ،  التحول الرق�يو ،  التحديث �� تقنية املعلوماتو 

 .تقنية املعلومات ا�حافظة ع�� البيئةو ،  �دارة األداءو ، واالستحواذ

ع�� توف�� خدما��ا لعدة قطاعات م��ا   إداراتاملعلومات بتقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية. وتحرص شركة    وتقنيةلالتصاالت    إداراتشركة    و�عمل

بما يتوافق مع األنظمة واللوائح    وغ��هاالتام�ن    وقطاعا�خاصة م��ا البنوك    ا�ح�ومية، القطاعاتالقطاعات    مثل:  وسر�ةما يحتوي ع�� معلومات هامة  

املعلومات    وتقنيةحاصلة ع�� تصنيف فئة (ج) �� تقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية لدى هيئة االتصاالت    إداراتن شركة  إ��  إذات العالقة. باإلضافة  

  
ً
الن�خ االحتياطي   )،PAAS)، املنصة ( IAASالبنية التحتية (   تلدينا: خدماالهيئة). كما تتضمن ا�خدمات ال�حابية    األع�� لدى ن تصنيف ج �عد  أ(علما

)BAAS وغ��ها وا�حمايةأخرى �الشبكة  وخدمات واملراقبة،)، اإلدارة  . 

 

 ثالث سنوات. خدمات ترحيل أحمال العمل لتقنية املعلوماتمع العمالء بما يخص  التعاقدية الف��ة  متوسط أن بالذكر وا�جدير
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 مبيعات الشركة  3.4

  :م 2022 يونيو 30وكما �� م 2021م و2020 د�سم��  31 كما ��التا�� تفاصيل مبيعات الشركة حسب املنتج و�ح ا�جدول ي
 القطاع ل مبيعات الشركة حسب ): تفاصي5( رقم ا�جدول 

 القطاع

 م2022 يونيو  30 م 2021د�سم��  31 م 2020د�سم��  31

 اإليرادات 

(ر�ال 

 السعودي) 

النسبة من  

 اإليرادات (%) 

 اإليرادات 

(ر�ال 

 السعودي) 

النسبة من  

اإليرادات  

(%) 

 اإليرادات 

(ر�ال 

 السعودي) 

النسبة من  

اإليرادات  

(%) 

إيرادات خدمات مراكز البيانات وتقنية املدن 

 الذكية واملبا�ي الذكية (إن��نت األشياء) 
11,291,108 36.85% 24,362,912 65.26% 22,761,992 79.75% 

إيرادات خدمات ترحيل أحمال العمل لتقنية 

 املعلومات 
19,347,883 63.15% 12,970,464 34.74% 5,779,743 20.25% 

 %100.00 28,541,735 %100.00 37,333,376 %100.00 30,638,991 اإلجما�� 

 شركةال: املصدر

 :م2022 يونيو 30وكما �� م 2021م و2020 د�سم��   31 كما ��و�و�ح ا�جدول التا�� تفاصيل مبيعات الشركة حسب النطاق ا�جغرا�� 
 ): تفاصيل مبيعات الشركة حسب النطاق ا�جغرا��  6( رقم ا�جدول 

 النطاق ا�جغرا��

 م2022 يونيو  30 م 2021د�سم��  31 م 2020د�سم��  31

 اإليرادات 

 (ر�ال سعودي) 

  من النسبة

 اإليرادات  إجما��

 اإليرادات 

 (ر�ال سعودي) 

 إجما�� من النسبة

 اإليرادات 

 اإليرادات 

 (ر�ال سعودي) 

 إجما�� من النسبة

 اإليرادات 

اململكة العر�ية 

 السعودية 
26,073,519 %85.10 28,586,153 76.57 % 25,108,973 87.97 % 

اإلمارات العر�ية  

 املتحدة
3,152,342 10.29 % 4,786,711 12.82 % 1,666,392 5.83 % 

 %4 1,137,002 % 7.5 2,801,576 % 4.61 1,413,130 دولة الكو�ت

 % 0.9 257,063 - - - - اململكة املتحدة 

 % 0.49 140,397 %2 741,375 - - الهند

 % 0.81 231,908 % 1.11 417,560 - - الص�ن

 100.00% 28,541,735 % 100.00 37,333,376 % 100.00 30,638,991 اإلجما�� 

 شركةال: املصدر

 

 م 2022يونيو   30م وكما �� 2021م و 2020د�سم��  31املبيعات وفق نوعية العمالء كما ��  ):تفاصيل7( رقم ا�جدول 

 القطاع 

 م2022يونيو  30 م2021د�سم��  31 م2020د�سم��  31

اإليرادات (ر�ال  

 سعودي) 

النسبة من  

 إجما�� اإليرادات

اإليرادات (ر�ال  

 سعودي) 

النسبة من  

 إجما�� اإليرادات

(ر�ال  اإليرادات 

 سعودي) 

النسبة من  

 إجما�� اإليرادات

 - - %3 1,120,976 % 31.92 9,779,561 القطاع ا�حكومي
 % 25.38 7,244,518 % 26.16 9,766,166 % 25.96 7,954,841 شبھ ا�حكومي 

 % 74.62 21,297,216 % 70.84 26,446,233 % 42,12 12,904,588 قطاع خاص
 %100.00 28,541,735 %100.00 37,333,376 %100.00 30,638,991 اإلجما��  

 شركةال: املصدر
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   العمالء كبار  3.5

وال�ي تقوم العالقة معهم ع�� أساس    م2022  يونيو  30وكما ��    م2021م و2020د�سم��    31��  لشركة كما  اعمالء  كبار  يو�ح ا�جدول التا�� قائمة ب

 : أدناه ا�جهة ا�ح�ومية املو�حة �� ا�جدول عدا فيما  �عاقدي
 م  2020 د�سم�� 31كما ��    العمالء):كبار 8( رقم ا�جدول 

 الدولة عميلاسم ال

 م2020د�سم��  31 طبيعة العالقة 

 التعاقد االستقاللية 
 اإليرادات 

 (ر�ال سعودي) 
 (%) النسبة اإليرادات

 % 17.74 5,436,213 �عاقدية مستقل اململكة العر�ية السعودية شركة مساهمة 

 % 18.37 5,629,877 �عاقدية مستقل اململكة العر�ية السعودية شركة خاصة 

 % 2.04 626,087 �عاقدية مستقل اململكة العر�ية السعودية شركة خاصة 

 % 1.49 456,385 �عاقدية مستقل ال�و�ت جهة مصرفية 

 % 25.81 7,908,999 �عاقدية مستقل اململكة العر�ية السعودية جهة ح�ومية

 % 65.45 20,057,561 اإلجما��

 شركةال: املصدر
 

 م 2021 د�سم�� 31كما ��    ):كبار العمالء9( رقم ا�جدول 

 الدولة عميلاسم ال

 م2021د�سم��  31 طبيعة العالقة 

 التعاقد االستقاللية 
 اإليرادات 

 (ر�ال سعودي) 
 (%) النسبة اإليرادات

 % 17.49 6,528,915 �عاقدية مستقل اململكة العر�ية السعودية شركة مساهمة 

 % 5.41 2,020,694 �عاقدية مستقل اململكة العر�ية السعودية شركة خاصة 

 % 2.5 932,014 �عاقدية مستقل ال�و�ت جهة مصرفية 

شركة املعمر ألنظمة 

 املعلومات 
 % 19.20 7,168,288 �عاقدية غ�� مستقل   السعوديةاململكة العر�ية 

 % 4.38 1,636,436 �عاقدية مستقل اململكة العر�ية السعودية مصرفية  جهة

 48.98% 18,286,347 اإلجما��

 شركةال: املصدر
 

   م2021يونيو   30��  كما العمالء):كبار 10( رقم ا�جدول 

 الدولة اسم العميل

 م2021يونيو   30كما ��   طبيعة العالقة 

 االستقاللية  االستقاللية 
 اإليرادات 

 (ر�ال سعودي) 
 (%) النسبة اإليرادات

 19.38% 2,099,264 �عاقدية مستقل   اململكة العر�ية السعودية شركة مساهمة 

 %6.21 672,788 �عاقدية مستقل اململكة العر�ية السعودية شركة خاصة 

 6.46% 700,000 طلبات وأوامر الشراء  مستقل اململكة العر�ية السعودية هيئة ح�ومية 

 4.25% 460,550 �عاقدية مستقل اململكة العر�ية السعودية شركة خاصة 

 3.89% 421,357 �عاقدية مستقل ال�و�ت جهة مصرفية 

 40.19% 4,353,959 اإلجما��

 املصدر: الشركة
 

 م 2022يونيو   30��  كما العمالء):كبار 11( رقم ا�جدول 

 الدولة اسم العميل

 م2022يونيو   30كما ��   طبيعة العالقة 

 االستقاللية  االستقاللية 
 اإليرادات 

 (ر�ال سعودي) 
 (%) النسبة اإليرادات

 % 25.49 7,275,770 �عاقدية مستقل   اململكة العر�ية السعودية شركة مساهمة 

 % 3.39 967,990 �عاقدية مستقل ال�و�ت جهة مصرفية 

 % 55.93 15,962,591 �عاقدية غ�� مستقل   اململكة العر�ية السعودية شركة املعمر ألنظمة املعلومات

 % 0.75 213,562 �عاقدية مستقل اململكة العر�ية السعودية جهة مصرفية 

 % 6.35 1,811,250 �عاقدية  مستقل السعوديةاململكة العر�ية  جهة مصرفية 

 % 91.91 26,231,163 اإلجما��

 املصدر: الشركة
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 املوردين  كبار  3.6

العالقة معهم ع�� أساس  م  2022  يونيو  30وكما ��  م  2021م و2020د�سم��    31وردين للشركة كما ��  كبار املو�و�ح ا�جدول التا��   والذين تقوم 

 :ماعدا شركة مو�اي�� طلبات وأوامر الشراء
 م  2020د�سم��  31كما �� ): كبار املوردين 12( رقم ا�جدول 

 املش��يات  الدولة اسم املورد 

 م 2020د�سم��  31 طبيعة العالقة

 التعاقد االستقاللية 
 املش��يات 

 (ر�ال سعودي) 

ت�لفة النسبة من 

 (%) اإليرادات 

 بر�طانيا  شركة خاصة 
هندسة الك��ومي�انيكية 

 ملراكز البيانات 
 غ�� مستقل 

طلبات وأوامر  

 الشراء 
2,283,984 10.64 % 

 خاصة شركة 
الواليات املتحدة  

 األمر�كية 

هيئة دولية ملعاي�� وشهادات 

 مراكز البيانات 
 مستقل 

طلبات وأوامر  

 الشراء 
1,400,793 6.52 % 

 خاصة شركة 
اململكة العر�ية  

 السعودية 
 مستقل  تقنية املعلومات 

طلبات وأوامر  

 الشراء 
576,566 2.68 % 

 مساهمةشركة 
اململكة العر�ية  

 السعودية 
 % 3.92 841,074 �عاقدية  مستقل  واتصاالت مرافق 

 مساهمةشركة 
اململكة العر�ية  

 السعودية 
 مستقل  تأم�ن  

طلبات وأوامر  

 الشراء 
410,394 1.91 % 

 % 25.67 5,512,811 اإلجما�� 

 الشركة: صدرامل

 

 م  2021د�سم��  31): كبار املوردين كما �� 13( رقم ا�جدول 

 املش��يات  الدولة اسم املورد 

 م 2021د�سم��  31 طبيعة العالقة

 التعاقد االستقاللية 
 املش��يات 

 (ر�ال سعودي) 

ت�لفة النسبة من 

 (%) اإليرادات 

 بر�طانيا  شركة خاصة 
هندسة الك��ومي�انيكية ملراكز  

 البيانات 
 غ�� مستقل 

طلبات وأوامر  

 الشراء 
5,974,657 24.34 % 

 خاصة شركة 
الواليات املتحدة  

 األمر�كية 

هيئة دولية ملعاي�� وشهادات 

 مراكز البيانات 
 مستقل 

طلبات وأوامر  

 الشراء 
538,481 2.19 % 

شركة 

 مساهمة

اململكة العر�ية  

 السعودية 
 % 7.71 1,891,148 �عاقدية  مستقل  واتصاالت مرافق 

شركة 

 مساهمة

اململكة العر�ية  

 السعودية 
 مستقل  تأم�ن  

طلبات وأوامر  

 الشراء 
634,264 2.58 % 

 مستقل  هندسة برامج فر�سا خاصة شركة 
طلبات وأوامر  

 الشراء 
1,678,125 6.84 % 

 %43.66 10,716,675 اإلجما�� 

 الشركة: املصدر
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 م 2021يونيو   30 ): كبار املوردين كما ��14( رقم ا�جدول 

 املش��يات الدولة املورد اسم 

 م2021يونيو   30كما ��   طبيعة العالقة 

 االستقاللية  االستقاللية 
 املش��يات

 (ر�ال سعودي) 

ت�لفة   النسبة من

 اإليرادات (%) 

شركة  

 خاصة 
 بر�طانيا 

هندسة الك��ومي�انيكية 

 ملراكز البيانات 
 غ�� مستقل 

طلبات وأوامر  

 الشراء 
1,963,851 %28.09 

شركة  

 خاصة 

الواليات املتحدة  

 األمر�كية 

هيئة دولية ملعاي�� وشهادات 

 مراكز البيانات 
 مستقل 

طلبات وأوامر  

 الشراء 
122,620 %1.75 

شركة  

 خاصة 

اململكة العر�ية  

 السعودية 
 مستقل  تقنية املعلومات 

طلبات وأوامر  

 الشراء 
57,939 %0.82 

شركة  

 مساهمة

اململكة العر�ية  

 السعودية 
 % 4.69 328,041 �عاقدية  مستقل  واتصاالت مرافق 

شركة  

 خاصة 
 مستقل  هندسة برامج فر�سا

طلبات وأوامر  

 الشراء 
675,967 %9.67 

 %45.02 3,148,418 اإلجما��

 الشركة : املصدر 

 
   م2022يونيو   30): كبار املوردين كما �� 15( رقم ا�جدول 

 املش��يات الدولة املورد اسم 

 م2022يونيو   30كما ��   طبيعة العالقة 

 االستقاللية  االستقاللية 
 املش��يات

 (ر�ال سعودي) 

ت�لفة   النسبة من

 اإليرادات (%) 

شركة  

 خاصة 
 بر�طانيا 

هندسة الك��ومي�انيكية 

 ملراكز البيانات 
 غ�� مستقل 

طلبات وأوامر  

 الشراء 
2,079,243 13.96 % 

شركة  

 خاصة 

الواليات املتحدة  

 األمر�كية 

هيئة دولية ملعاي�� وشهادات 

 مراكز البيانات 
 مستقل 

طلبات وأوامر  

 الشراء 
1,370,455 9.20 % 

شركة  

 خاصة 

اململكة العر�ية  

 السعودية 
 مستقل  تقنية املعلومات 

طلبات وأوامر  

 الشراء 
635,505 4.27 % 

شركة  

 مساهمة

اململكة العر�ية  

 السعودية 
 % 14.83 2,207,497 �عاقدية  مستقل  واتصاالت مرافق 

شركة  

 خاصة 
 مستقل  هندسة برامج فر�سا

طلبات وأوامر  

 الشراء 
788,126 5.29 % 

 % 47.55 7,080,826 اإلجما��

 الشركة : املصدر 
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 العقود ا�جوهر�ة 3.7
 

 استشار�ة لتقديم خدمات مهنية  السعودية االتصاالتعقد شركة  ):16( رقم ا�جدول 

 مهنية استشار�ة خدمات وتوف�� اتفاقية تقديم 

 العقد  أطراف 
 السعودية  االتصاالت شركة األول 

 لالتصاالت وتقنية املعلومات  إداراتشركة  الثا�ي 

 تبدأ من تار�خ إصدار أول أ24( أر�ع وعشرونم) ومد��ا 2021/ 06/05ه (املوافق 24/09/1442��  االتفاقيةتم توقيع  مدة العقد 
ً
 .مر عمل) شهرا

 سعودي.) ر�ال 4,000,000، باإلضافة مل�حق اتفاقية أوامر شراء بقيمة () ر�ال سعودي 25,000,000خمسة وعشرون مليون ( العقد  قيمة

 قبل ان��اء املدة األولية 15يتم التجديد بموجب إشعار خطي مسبق مدتھ ( آلية التجديد 
ً
 . إضافة مدة أو مدد أخرى ) يوما

الشروط  

 ا�جوهر�ة 

 ) 30( قبل للمقاول  إشعار بإرسال تخصھ ألسباب املدة خالل وقت أي �� االتفاقية هذه ف�خ السعودية االتصاالت لشركة يجوز 
ً
 من يوما

 للف�خ املقرر  التار�خ

 شركةال: املصدر

 استشار�ة إل�شاء مركز بيانات  السعودية لتقديم خدمات  االتصاالتعقد شركة  ):17( رقم ا�جدول 

 مركز بيانات و��شاء   �خدمات استشار�ة للزوم - عقد اطاري 

 العقد  أطراف 
 السعودية  االتصاالت شركة األول 

 لالتصاالت وتقنية املعلومات  إداراتشركة  الثا�ي 

 تنت�ي بتار�خ 24أر�ع وعشرون ( مدة العقد 
ً
 ) م31/12/2022(املوافق ه 07/05/1444) شهرا

 العقد  قيمة
 17,700,000وسبعمائة ألف (سبعة عشر مليون 

ً
) ر�ال سعودي. و��ون الدفع بنظام الفوات�� الصادرة واملنفذة من قبل االستشاري وفقا

 من تار�خ استالم الفوات��. 45ألوامر العمل، وتل��م الشركة بالسداد خالل 
ً
 يوما

 . أخرى  مدد أو مدة إضافة األولية املدة ان��اء قبل  مسبق خطي إشعار بموجب التجديد يتم آلية التجديد 

الشروط  

 ا�جوهر�ة 

 . التالية ا�حاالت �� العقد ف�خ �� ا�حق السعودية االتصاالت لشركة •

 مسبقا  إنذاره يتم أن ع�� للتنفيذ، عل��ا املتفق املدة خالل ا�خدمات تقديم �� قصر أو االستشاري  تأخر اذا .1

 السعودية   االتصاالت شركة من مقبول  عذر دون  أوقفھ  أو منھ ا��حب أو العمل االستشاري  ترك إذا .2

 ج��ية  أو اختيار�ة تصفية جرت أو االستشاري  إفالس أشهر  إذا .3

 خطي أشعار االستشاري  إعطاء طر�ق عن االتفاقية مدة خالل وقت أي �� رغب��ا و�حسب اختيار�ا العقد ف�خ �� ا�حق االتصاالت لشركة

 .مسبق

 شركةال: املصدر

 عقد بنك بو�يان ):18( رقم ا�جدول 

 الكو�ت -جديد لبنك بو�يان إتفاقية إ�شاء مركز بيانات 

 العقد  أطراف 

 ال�و�ت  -بنك بو�يان  مالك العقد 

 شركة دار ا�خليج لالستشارات الهندسية  املستشار الرئي�ىي 

 وتقنية املعلومات لالتصاالت  إداراتشركة  مستشار الباطن 

 37( سبعة وثالثون  مدة العقد 
ً
 م. 17/03/2019��  االتفاقيةتوقيع من تار�خ بدأت ) شهرا

 . ن التسديد ع�� دفعات حسب اإلنجاز) ر�ال سعودي. والدفع ي�و 4,800,000( أر�عة مالي�ن وثمانمائة ألف العقد  قيمة

 عل��ا املتفق ا�خدمات جميع استكمال ح�ى جاري  العقد آلية التجديد 

الشروط  

 ا�جوهر�ة 

   ال�و�ت دولة لقوان�ن االتفاقية هذه صالحية تخضع أن يجب  -

  يقدم أن املعاون  للمستشار يجوز -
ً
  إخطارا

ً
 ) 30(  ملدة الرئي�ىي املستشار ا�� ا�خدمة بإ��اء كتابيا

ً
 دفع �� الرئي�ىي املستشار فشل حال �� يوما

 .املستحقة الرسوم

 شركةال: املصدر
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 ) BMCمشروع �ي إم �ىي (عقد  ):19( رقم ا�جدول 

  (BMC)مشروع �ي إم ��ي 

 العقد  أطراف 
 لتوزيع ال��امج   (BMC)شركة �ي إم �ىي  الطرف األول 

 وتقنية املعلومات  لالتصاالت إداراتشركة  الطرف الثا�ي 

 �حابية �خدمات شركة �ي إم �ىي.  استضافةال يوجد مدة والعقد عبارة عن  مدة العقد 

 ) ر�ال سعودي. 25,779,000خمسة وعشر�ن مليون وسبعمائة و�سعة وسبع�ن ألف ( العقد  قيمة

الشروط  

 ا�جوهر�ة 

  BMC بخدمات �شغيل للسماح BMC �عليمات مع  يتما�ىى بما BMC تديرها ال�ي االش��اك خدمات الستضافة التحتية البنية خدمات توف��

 .االش��اك خدمات ودعم

 شركةال: املصدر

 الفر��ىي �ابيتال  السعودي مشروع عقد  ):20( رقم ا�جدول 

 �ابيتال الفر���ي للسعودي جديدة بيانات مراكز إ�شاء إتفاقية

 أطراف العقد 

 الفر��ىي �ابيتال السعودي  مالك العقد 

 شركة املعمر ألنظمة املعلومات  الطرف األول 

 املعلومات  وتقنية لالتصاالت إدارات شركة الطرف الثا�ي 

 )  18( عشرة ثمانية ومد��ا) م2022/ 23/01 املوافق( ه20/06/1443�� االتفاقية توقيع تم مدة العقد 
ً
  شهرا

 . اإلنجاز حسب دفعات ع�� التسديد ي�ون  والدفع. سعودي ر�ال) 57,015,000( الف عشرة  وخمسة  مليون  وخمسون  سبعة قيمة العقد 

  التجديد يتم آلية التجديد 
ً
 .االتفاق حسب ع��  األول  الطرف  رغبة ع�� بناءا

الشروط  

 ا�جوهر�ة 

 ةالشرك من مقطوعة بتعو�ضات املطالبة �� با�حق  املعلومات ألنظمة املعمر شركة تحتفظ مخرجات، أي  تقديم �� املورد تأخر حالة ��

 الرغم ع��. م�ونات أو مخرجات أي تقديم �� تأخ�� أسبوع �ل عن املتأخر اإلنجاز قيمة من ٪1 �عادل املعلومات وتقنية لالتصاالت إدارات

 . االتفاقية قيمة إجما�� من ٪10 املورد ع�� ا�حّمل  املبلغ هذا يتجاوز  أال  يجب السابق، املبلغ من

 )السبب ذكر بدون  ھظ�ح يأ  �� االتفاقية الغاء بحق  فظتتح املعلومات ألنظمة املعمر شركة(

 املصدر: الشركة

 ) EY( واي أيمشروع عقد  ):21( رقم ا�جدول 

 �حابية  خدمات-  (EY) واي أي مشروع

 أطراف العقد 
  (Ernst & Young LP)شركة  الطرف األول 

 املعلومات  وتقنية لالتصاالت إدارات شركة الطرف الثا�ي 

  سنوات م) لثالث31/12/2021املوافق( ه1443/04/27 �� شراء امر مدة العقد 

  .سعودي ر�ال ) 2,164,125( عشرون وخمسة ومائة الف وستون  وأر�عة ومائة مليونان قيمة العقد 

الشروط  

 ا�جوهر�ة 

  يوًما) 30( ثالث�ن مدتھ كتا�ي إخطار بموجب ذلك   يتم أن يجب ولكن ،مناسبا ذلك  وجد االتفاق إذا هذا إ��اء الطرف�ن من ألي يجوز 

 االستخدام من يوم آخر ح�ى املتبقية القيمة إ��اء عند فوًرا الدفع العميل  ع�� االتفاق، يجب هذا إ��اء �� العميل رغب إذا. اآلخر للطرف 

. بھ املعمول  االق��اح �� با�خدمة االل��ام ف��ة من أد�ى حد فرض  تم إذا االتفاقية ف��ة ��اية ح�ى أو  

  بيئة �� متوفرة �انت ال�ي العميل بيانات بم�ح ذلك  �عد تقوم ثم بيانا��ا، من ��خة بأخذ للعميل إدارات �سمح أن يجب اإل��اء، عند

 حذف  �حة من التحقق أجل من التطه�� �شاط أثناء العميل وصول  إدارات  توفر ذلك، ع�� عالوة للعميل؛ أدلة وتقديم ال�حابة

 . لقطات ش�ل �� الدليل، مع اإل��اء إشعار للعميل إدارات س��سل البيانات، إزالة �عد. البيانات

 املصدر: الشركة
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 ) 3M( العر�ية أمثري مشروع عقد  ):22( رقم ا�جدول 

 �حابية خدمات- م .م.ذ العر�ية أم ثري  شركة مشروع

 أطراف العقد 
 (3M Arabia Co. L.L.C) م.م.ذ العر�ية أم  ثري  شركة  الطرف األول 

 املعلومات  وتقنية لالتصاالت إدارات شركة الطرف الثا�ي 

  االتفاقية  هذه �سري  ،سنوات لثالثم) 14/04/2022( ه املوافق 13/09/1443��  االتفاقية توقيع تم مدة العقد 
ً
 م. 01/05/2022 من اعتبارا

 . سعودي ر�ال) 3,695,268( وستون  وثمانية ومائتان  الف و�سعون  وخمسة وستمائة مالي�ن ثالثة قيمة العقد 

  التجديد يتم آلية التجديد 
ً
 .االتفاق حسب ع��  األول  الطرف  رغبة ع�� بناءا

الشروط  

 ا�جوهر�ة 

 للطرف  يوًما) 30( ثالث�ن مدتھ كتا�ي إخطار بموجب ذلك  يتم أن  يجب ولكن مناسبا ذلك  وجد االتفاق إذا هذا إ��اء الطرف�ن من ألي يجوز 

  ح�ى أو االستخدام  من يوم آخر ح�ى املتبقية القيمة  إ��اء عند فوًرا الدفع العميل ع�� االتفاق، يجب  هذا إ��اء �� العميل رغب إذا. اآلخر

.بھ املعمول  االق��اح �� با�خدمة االل��ام ف��ة  من أد�ى حد فرض  تم إذا االتفاقية ف��ة ��اية  

  بيئة �� متوفرة �انت ال�ي العميل بيانات بم�ح ذلك  �عد تقوم ثم بيانا��ا، من ��خة بأخذ للعميل إدارات �سمح أن يجب اإل��اء، عند

 حذف  �حة من التحقق أجل من التطه�� �شاط أثناء العميل وصول  إدارات  توفر ذلك، ع�� عالوة للعميل؛ أدلة وتقديم ال�حابة

 . لقطات ش�ل �� الدليل، مع اإل��اء إشعار للعميل إدارات س��سل البيانات، إزالة �عد. البيانات

 املصدر: الشركة

   شركة فورستامشروع عقد  ):23( رقم ا�جدول 

 �حابية خدمات- فورستا شركة مشروع

 أطراف العقد 
 (Forsta)شركة فورستا   الطرف األول 

 املعلومات  وتقنية لالتصاالت إدارات شركة الطرف الثا�ي 

   سنوات م لثالث2022/ 22/04ه املوافق(21/09/1443�� االتفاقية توقيع تم مدة العقد 

 .سعودي ر�ال) 1,401,750( وخمسون  وسبعمائة والف وأر�عمائة مليون  قيمة العقد 

  التجديد يتم آلية التجديد 
ً
 .االتفاق حسب ع��  األول  الطرف  رغبة ع�� بناءا

الشروط  

 ا�جوهر�ة 

. اآلخر للطرف  ا�خطي اإلشعار من يوًما) 90(�سع�ن  االتفاقية �� هذه إ��اء الطرف�ن من ألي يجوز  األولية، املدة من األو�� السنة �عد  

  بيانات م�ح ذلك  �عد و�جب االستخدام شائع بتنسيق العميل بيانات من ��خة ألخذ للعميل الالزمة الوسائل توف�� إدارات ع�� يتع�ن 

  تقدم أن و�جب عل��ا، السيطرة أو حفظها أو إدارات حيازة �� أو ال�حابة بيئة �� متاحة �انت ال�ي العميل
ً
 بيانات أن ع�� للعميل دليال

 �حة من التحقق  أجل من التطه�� �شاط أثناء العميل وصول  إدارات  توفر أن يجب ذلك، ع�� عالوة ا�حذف؛ وتم إزال��ا تمت قد العميل

 .لقطات ش�ل �� الدليل، مع اإل��اء إشعار للعميل إدارات س��سل البيانات، إزالة �عد. البيانات حذف 

 املصدر: الشركة
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 الشركة رؤ�ة  3.8

، والبنوك، واملنشآت الصغ��ة واملتوسطة ��  واالتصاالت�� تقديم خدمات حلول االستشارات التقنية املتطورة وا�حديثة ل�ح�ومات،  ت�ون الرائدة أن 

 والشرق األوسط. العر�ي منطقة ا�خليج 

 رسالة الشركة  3.9

ا ع�� التحول والتحديث و�جراء تحسينات مم��ة وجوهر�ة �� البنية التحتية للتقنية ا�خاصة ��م لتعز�ز األداء والتوافر واألمن وتقديم  �مساعدة عمال�

 خدمات التقنية ملساعدة املؤسسات ع�� تحس�ن استثمارا��ا �� الب�ى التحتية التكنولوجية. ا� 

 العامة الشركة اس��اتيجية 3.10

الدولية وأفضل املمارس  لالتصاالت وتقنية املعلومات   إدارات شركة    اس��اتيجية��دف   باملعاي��  تل��م  ��  إ�� تقديم خدمات تخصصية واستشار�ة  ات 

املعلومات.  تكنولوجيا  أن   مجال  أعضاء فر�قب  مةمل�� الشركة    وكما  مهارات وخ��ات  و�لعماللا�حلول  أفضل  لبناء    هاتطو�ر  �� تقديم  ء    �ا خدما�س�� 

 ا وضمان نتائج ملموسة.�تجاوز توقعات عمال�تل

 نوا�� القوة واملزايا التنافسية للشركة  3.11

  املعلومات قنيةتالبنية التحتية لو مراكز البينات  تقديم خدمات��  رائدة شركة . 

  من قبل مؤسسات تكنولوجيا املعلومات والهندسة الرائدة والهيئات املعنية باملعاي مح��ف ومعتمدفر�ق .�� 

  مع ثالث مناطق توافر حالية �� اململكة العر�ية  – 2018بدأ االستثمار �� العام  –بنية تحتية �حابية متطورة وآمنة ومرنة وقابلة للتطو�ر

 .السعودية

  القطاع املصر�� وقطاع االتصاالت والقطاع ا�ح�ومي العمالءمجموعة مم��ة من ��. 

  ال�حابية املرخص�ن (االستضافة من أوائل مقدمي خدماتcspاململكة العر�ية السعودية  ) من قبل هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات �� 

 ).ج(فئة 

 مجال تقديم خدمات ا�حوسبة ال�حابية.  تجاري بارز  اسم �� 

  اململكة العر�ية أسعار �� 
ً
تنافسية مقارنة بالشر�ات العاملية �� مجال استشارات تكنولوجيا املعلومات، مع موارد منتشرة محليا

 السعودية. 

  حاصلة ع�� شهادات األيزو(ISO 900:2015, ISO/ICE 27001:2013)  اي ايھ.  أموالصادرة من قبل لو�دز ر�جس�� اي 
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 فروع الشركة  3.12

 :الشركة تفاصيل فرع، و�و�ح ا�جدول أدناه اإلمارات العر�ية املتحدة  دولة �� فرع واحدلدى الشركة 
 الشركة ع و فر ): 24( رقم ا�جدول 

 املدينة الفرع 
رقم ال�جل  

 التجاري 
 النشاط 

تار�خ اإلصدار / 

 التجديد
 تار�خ االن��اء 

 لالتصاالت إدارات

 املعلومات  وتقنية

اإلمارات   – د�ي

 العر�ية املتحدة 
1461 

 استشارات،  العامة الشبكة  خدمات

، مجمع للتعامل اإللك��ونية  اتالشب�

 اإللك��و�ي 

ه  1437/05/13

املوافق (

 ) م2016/02/22

ه  1444/08/09

املوافق (

 ) م03/01/2023

 شركةال: املصدر

 ا�حكومية والشهادات ال��اخيص 3.13
 

 :ي�� كما و�� ،لتمكي��ا من القيام �عمليا��ا ا�ختصة  ا�ح�ومية �شغيلية من ا�جهاتوتصار�ح حصلت الشركة ع�� عدة تراخيص 
 ): ال��اخيص والتصار�ح ا�ح�ومية25( رقم ا�جدول 

 رقم ال��خيص  ال��خيص/التصر�ح مالك ال��خيص 
ا�جهة 

 املرخصة 

تار�خ  

 اإلصدار/التجديد 
 تار�خ االن��اء

  إداراتشركة 

لالتصاالت وتقنية 

 املعلومات 

   وزارة التجارة 1010255311 ال�جل التجاري 
ه (املوافق 1429/ 22/08

 م) 8200/ 24/08

ه  1449/ 06/02

(املوافق 

 ) م2027/ 10/07

  إداراتشركة 

لالتصاالت وتقنية 

 املعلومات 

 االستثمار وزارة  102030072653 ترخيص استثمار خدمي 
ه (املوافق 1429/ 18/02

 م) 2008/ 25/02

ه  1445/ 05/02

(املوافق 

 ) م2023/ 22/08

  إداراتشركة 

لالتصاالت وتقنية 

 املعلومات 

ترخيص تقديم خدمات  

 فئة (أ) –ا�حوسبة ال�حابية 
 42-1ت-41

  االتصاالتهيئة 

وتقنية 

 املعلومات 

ه (املوافق 1443/ 08/01

16/08 /2021 ( 

ه  1445/ 07/01

(املوافق 

25/07 /2023 ( 

  إداراتشركة 

لالتصاالت وتقنية 

 املعلومات 

 3000723787 شهادة الز�اة والدخل 

هيئة الز�اة 

والضر�بة  

 وا�جمارك

(املوافق ه 1443/ 25/09

 ) م2022/ 26/04

ه  1444/ 10/10

(املوافق 

 ) م2023/ 30/04

  إداراتشركة 

لالتصاالت وتقنية 

 املعلومات 

 شهادة األيزو 

 ISO 9001:2015 

ISO 9001 - 

0046900 

لو�دز ر�جس�� 

 اي ايھ  أماي 

(املوافق ه 1443/ 18/11

 ) م2022/ 17/06

ه  1446/ 19/12

(املوافق 

 ) م2025/ 15/06

  إداراتشركة 

لالتصاالت وتقنية 

 املعلومات 

 شهادة األيزو 

ISO/ICE 27001:2013 

ISO/ICE 27001 – 

00022534 

لو�دز ر�جس�� 

 اي ايھ  أماي 

ه (املوافق 1442/ 01/04

 م)  2020/ 16/11

ه  1444/ 28/03

(املوافق 

 م) 2022/ 24/10

 الشركة: املصدر
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 العقارات املستأجرة من الشركة  3.14

 : مو�حة �� ا�جدول أدناه  و�� مستأجريجار بصف��ا اإل  عقود من عدد الشركة أبرمت
 املستأجرة من الشركة  العقارات قائمة): 26( رقم ا�جدول 

 تار�خ ��اية العقد  العقد / تجديد بداية تار�خ االستخدام نوع العقار  موقع العقار املؤجر 
 قيمة العقد

) 
ً
 ) سنو�ا

عبدالعز�ز  

محمد 

عبدالعز�ز  

 القاسم

،  الر�اض

  اململكة العر�ية

 السعودية 

 م�اتب 

مقر 

الشركة 

 الرئي�ىي 

ه (املوافق 1443/ 01/11

 م) 2022/ 31/05

ه (املوافق 1446/ 03/11

 م) 2025/ 30/05

2,235,555   

 ر�ال سعودي 

واحة د�ي 

 للسيلي�ون 

اإلمارات   –د�ي 

 العر�ية املتحدة 
 م�اتب 

فرع 

  -الشركة 

 د�ي 

(املوافق ه 1443/ 29/07

 ) م2022/ 02/03

 ه  1444/ 09/08

 (املوافق 

 ) م01/03/2023 

59,264 

 ر�ال سعودي 

  ةالشرك: املصدر

 والسعودة  املوظفون  3.15

م  08/09/2022وكما بتار�خ    .سعودي  غ��   موظف)  33(و  سعودي  موظف)  22(  م��م  موظف)  55(  الشركة  موظفي  عدد  بلغ  ،م2022  يونيو  30  تار�خبكما  

الشركة   "  ضمنتندرج  (متوسط  أخضرالنطاق  قدرها  سعودة  و�نسبة   "45.93%(   
ً
نطاقات  وفقا البشر�ةوزارة    عنالصادر    ل��نامج  والتنمية   املوارد 

 . االجتماعية

  30أشهر املن��ية ��    الستةوف��ة   م2021م و2020  األعوام  خالل  الشركة  إدارات  ع��  وتوزيعهم  السعودة   و�سبة  املوظف�ن   أعداد  التالية  ا�جداول   وتو�ح

 :م2022 يونيو
 أعداد العامل�ن بالشركة ): 27( رقم ا�جدول 

 الفئة
 م 2022 يونيو  30كما ��  م 2021  م 2020

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %40.00 22 %36.11 13 26.67% 8 السعوديون 

 % 60.00 33 %63.89 23 73.33% 22 غ�� السعودي�ن 

 100.00% 55 % 100.00 36 % 100.00 30 اإلجما�� 

  الشركة: املصدر

 داراتتوزيع املوظف�ن ع�� اإل ):  28( رقم ا�جدول 

 اإلدارة 
 م 2022 يونيو  30كما ��  م 2021  م 2020

 غ�� السعودي�ن السعوديون  غ�� السعودي�ن السعوديون  غ�� السعودي�ن السعوديون 

 3 - 3 - 3 - اإلدارة العليا 

 24 10 15 2 12 - كز البيانات اإدارة مر 

 1 - 1 - 1 - ال�حابة  خدمات ا�إدارة 

 2 2 2 2 4 - التكنولوجية إدارة ا�خدمات 

 1 1 - 1 - 1 إدارة تطو�ر األعمال 

 - 1 - 1 - 1 إدارة املشاريع 

 2 8 2 7 2 6 اإلدارة املالية واإلدار�ة 

 اإلجما�� 
8 22 13 23 22 33 

30 36 55 

 الشركة: املصدر
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 التعامالت ال�ي تمت مع األطراف ذات العالقة  3.16
د�سم��   31املن��ية ��    والسنة املالية  م2020د�سم��    31املن��ية ��    املاليةتو�ح ا�جداول التالية تفاصيل التعامالت ال�ي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة  

 م.  2022يونيو  30م والف��ة املالية املن��ية �� 2021

 م  2020د�سم��  31املعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة املالية املن��ية �� ):  29(ا�جدول رقم 

 طبيعة التعامل طبيعة العالقة األطراف ذات العالقة

 م 2020د�سم��  30

حجم 

 التعامل
 الرصيد

 إجما�� من النسبة

 و�عامالت عقود حجم

 (%)  الشركة

النسبة من  

  إجما�� اإليرادات

(%) 

 مستحق من أطراف ذات عالقة

 % 4.21 % 4.20 690,472 1,288,697 تجاري  شركة مرتبطة لبنان  إداراتشركة 

 % 5.19 % .205 578,095 1,590,093 تجاري  شركة زميلة  للتكنولوجيا الدولية  فينيقياشركة 

 مساهم رئي�ىي  شركة املعمر ألنظمة املعلومات 
خدمات   أ�عاب

 مكتسبة 
2,477,719 - 98.0 % 8.09 % 

 % 17.48 % 17.49 1,268,567 5,356,509 اإلجما�� 

 طبيعة التعامل طبيعة العالقة األطراف ذات العالقة
حجم 

 التعامل
 الرصيد

 إجما�� من النسبة

 و�عامالت عقود حجم

 (%)  الشركة

النسبة من  

إجما��  

 (%) طلو�اتامل

 عالقة  ذات أطراف إ�� مستحق 

 % 6.55 % 6.55 2,049,888 1,075,795 تجاري  شركة زميلة  للتكنولوجيا الدولية  فينيقياشركة 

 مساهم رئي�ىي  شركة املعمر ألنظمة املعلومات  
خدمات   أ�عاب

 مكتسبة 
2,230,795 1,384,743 13.58 % 13.58 % 

 % 20.13 % 20.13 3,434,631 3,306,590 اإلجما�� 

 م ومعلومات اإلدارة.2021د�سم��  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املن��ية �� 

 م  2021د�سم��  31املالية املن��ية �� املعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة  : )30(ا�جدول رقم 

األطراف ذات 

 العالقة
 طبيعة العالقة

طبيعة 

 التعامل

 م 2021د�سم��  31

 الرصيد حجم التعامل

 إجما�� من النسبة

 و�عامالت عقود حجم

 (%)  الشركة

النسبة من إجما�� 

 (%)  اإليرادات

 عالقة ذات  أطراف من مستحق 

شركة املعمر 

 ألنظمة املعلومات  
 املساهم الرئي�ىي 

رسوم  

 خدمات 
9,987,368 731,129 20.08 % 26.75 % 

 % 26.75 % 20.08 731,129 9,987,368 اإلجما�� 

األطراف ذات 

 العالقة
 طبيعة العالقة

طبيعة 

 التعامل
 الرصيد حجم التعامل

 إجما�� من النسبة

 و�عامالت عقود حجم

 (%)  الشركة

النسبة من إجما�� 

 (%) طلو�اتامل

 عالقة  ذات أطراف إ�� مستحق 

 فينيقياشركة 

للتكنولوجيا  

 الدولية 

 شركة زميلة 

أ�عاب 

خدمات  

 مكتسبة 

3,294,131 588,835 6.62 % 26.90 % 

مستحق 

 للمساهم�ن 
 مساهمون 

املصروفات  

املدفوعة 

 عن الشركة

2,456,068 263,435 
 ال ينطبق 

 تجار�ة) (معاملة غ�� 
20.06 % 

 %46.96 %6.62 852,270 5,750,199 اإلجما�� 

 ومعلومات اإلدارة. ، م2021د�سم��  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املن��ية �� 
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 م    2022يونيو  30املن��ية ��  الف��ة املاليةاملعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل  ):31(ا�جدول رقم 

 طبيعة العالقة األطراف ذات العالقة
طبيعة 

 التعامل

 م2022يونيو  30

حجم 

 التعامل
 الرصيد

 إجما�� من النسبة

  عقود حجم

  الشركة  و�عامالت

(%) 

النسبة من إجما�� 

 (%)  اإليرادات

 عالقة ذات  أطراف من مستحق 

شركة املعمر ألنظمة 

 املعلومات  
 املساهم الرئي�ىي 

رسوم  

 خدمات 
22,333,111 205,440 52.26 % 78.25 % 

 لبنان  إداراتشركة 
 شركة مرتبطة

رسوم  

 خدمات 
786,823 - 1.85 % 2.76 % 

 % 81.00 % 54.11 205,440 23,119,934 اإلجما�� 

 العالقةطبيعة  األطراف ذات العالقة
طبيعة 

 التعامل

حجم 

 التعامل
 الرصيد

 إجما�� من النسبة

  عقود حجم

  الشركة  و�عامالت

(%) 

النسبة من إجما�� 

 (%) طلو�اتامل

 عالقة  ذات أطراف إ�� مستحق 

شركة فينيقيا 

 للتكنولوجيا الدولية 
 شركة زميلة 

أ�عاب 

خدمات  

 مكتسبة 

1,688,095 764,682 3.95 % 9.82 % 

 مساهمون  للمساهم�ن مستحق 

املصروفات  

املدفوعة 

 عن الشركة

3,465,000 1,338,241 
 ال ينطبق 

 (معاملة غ�� تجار�ة) 
20.15% 

 % 31.75 %3.95 2,102,923 5,153,095 اإلجما�� 

 ومعلومات اإلدارة  ،م2022 يونيو 30املصدر: القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املن��ية �� 

مو�ح ��   وما هول أعاله وفق اال�ي تمت مع األطراف ذات العالقة املو�حة �� ا�جد  جميع التعامالتع�� موافقة ا�جمعية العامة ع��  تم ا�حصول مع اإلشارة إ�� أنھ 

 ا�جدول أدناه: 

 مع األطراف ذات العالقة  امل��مة التعامالت تفاصيل  ):32( رقم ا�جدول 

افقة ا�جمعية  الوصف  ا�جهة   تار�خ مو

  شركة املعمر ألنظمة

 املعلومات  

 

 

  فينيقياشركة 

 للتكنولوجيا الدولية 

 

   إداراتممثلة �� الرئيس التنفيذي ز�اد مرت�� وهو رئيس مجلس اإلدارة السابق لشركة 

لالتصاالت وتقنية املعلومات وال�ي لھ مص�حة غ�� مباشرة ف��ا وتتمثل هذه التعامالت 

) التعامالت  تلك  قيمة  تلك  و�لغت  مكتسبة  خدمات  ر�ال  9,987,368باستيعاب   (

 أ��ا تمت بالشروط التجار�ة السائدة و�دون أي شروط تفضيلية. 
ً
 سعودي، علما

 

   مباشرة غ��  مص�حة  اإلدارة  مجلس  باستيعاب ألعضاء  التعامالت  هذه  وتتمثل  ف��ا. 

 أ��ا 3,294,131خدمات مكتسبة و�لغت قيمة تلك التعامالت (
ً
) ر�ال سعودي، علما

 تمت بالشروط التجار�ة السائدة و�دون أي شروط تفضيلية.

ه (املوافق 1443/ 07/08

 م) 2022/ 10/03
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  شركة املعمر ألنظمة

 املعلومات  

 

 

  شركة فينيقيا

 للتكنولوجيا الدولية 

 

  لبنان  إداراتشركة 

 

  ممثلة �� الرئيس التنفيذي عبدهللا غازي الغامدي وهو رئيس مجلس اإلدارة لشركة

وتتمثل هذه   إدارات ف��ا  مباشرة  غ��  لھ مص�حة  وال�ي  املعلومات  وتقنية  لالتصاالت 

) التعامالت  تلك  و�لغت  مكتسبة  خدمات  بإستعاب  ر�ال  22,333,111التعامالت   (

 سعودي، علما أ��ا تمت بالشروط التجار�ة السائدة و�دون أي شروط تفضيلية. 

 

 شقيقة تجار�ة ثل هذه التعامالت  ألعضاء مجلس اإلدارة مص�حة غ�� مباشرة ف��ا. وتتم

) التعامالت  تلك  قيمة  بالشروط 1,688,095و�لغت  تمت  أ��ا   
ً
علما سعودي،  ر�ال   (

 التجار�ة السائدة و�دون أي شروط تفضيلية. 

 

 شقيقة تجار�ة  ألعضاء مجلس اإلدارة مص�حة غ�� مباشرة ف��ا. وتتمثل هذه التعامالت 

) التعامالت  تلك  قيمة  بالشروط 786,823و�لغت  تمت  أ��ا   
ً
علما سعودي،  ر�ال   (

 التجار�ة السائدة و�دون أي شروط تفضيلية. 

ه (املوافق 1444/ 18/02

 م) 2022/ 14/09

  املعمر ألنظمة شركة

 املعلومات 

 

 

 

 

 

  فينيقياشركة 

 للتكنولوجيا الدولية 

 

 

 

 

  لبنان  إداراتشركة 

   بن غازي الغامدي وهو رئيس مجلس اإلدارة لشركة   عبدهللالتنفيذي  ممثلة �� الرئيس

لالتصاالت وتقنية املعلومات وال�ي لها مص�حھ مباشرة ف��ا �و��ا مساهم رئي�ىي   إدارات

قيمة   بإجما��م باستيعاب خدمات مكتسبة  2020وتتمثل هذه التعامالت خالل عام  

) س2,477,719التعامالت  ر�ال  الشركة،)  من  مستحقة  قيمة و�إجما��    عودي 

 أ��ا تمت بالشروط   ،) ر�ال سعودي مستحقة ا�� الشركة2،230،795التعامالت (
ً
علما

 التجار�ة السائدة و�دون أي شروط تفضيلية. 

 

 ،الغامدي غازي  بن  الدكتور/عبدهللا  اإلدارة  مجلس  أر�ك    ألعضاء  رزق،  فؤاد  عادل 

عام    ار�ست التعامالت خالل  وتتمثل هذه  ف��ا  مباشرة  غ��  م  2020البدوي مص�حھ 

 و�إجما��) ر�ال سعودي مستحقة من الشركة،  1,590,093قيمة التعامالت (  بإجما��

) التعامالت  الشركة1,075,795قيمة  من  مستحقة  سعودي  ر�ال  تمت    ،)  أ��ا   
ً
علما

 بالشروط التجار�ة السائدة و�دون أي شروط تفضيلية. 

 

   ألعضاء مجلس اإلدارة الدكتور / عبدهللا بن غازي الغامدي ، وعادل فؤاد رزق ، أر�ك

عام   التعامالت خالل  وتتمثل هذه  ف��ا  مباشرة  غ��  البدوي مص�حھ  م  2020ار�ست 

 أ��ا ) ر�ال سع1,288,697قيمة التعامالت (  بإجما��
ً
ودي مستحقة من الشركة، علما

 تمت بالشروط التجار�ة السائدة و�دون أي شروط تفضيلية.

ه (املوافق 1444/ 01/03

 م 2022/ 27/09

 املصدر: الشركة

 تار�خ �شر هذا املستند. ال يوجد للشركة �شاط تجاري خارج اململكة وال تملك أية أصول خارجها ح�ى ) " فروع الشركة" فإنھ 3.12باستثناء ما ورد �� القسم (

جال عمل الشركة، تقوم إدارة الشركة بمتا�عة السوق �ش�ل دائم سواًء داخل اململكة أو خارجها للتعرف ع�� املستجدات واألف�ار واالبت�ارات ا�جديدة �� م 

 والتطو�ر للمنتجات ا�جديدة.و�استثناء ذلك فإنھ ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتو�ة �شأن األبحاث 

 �� الوضع املا�� خالل (اأي  الشركة بأنھ لم يحدثوتقر 
ً
 م�حوظا

ً
 األخ��ة.12نقطاع �� أعمالها يمكن أن يؤثر أو ي�ون أثر تأث��ا

ً
 ) شهرا

 

 كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة �عدم وجود أي نية إلجراء أي �غي�� جوهري �� طبيعة عمل الشركة. 
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 امللكية والهي�ل التنظي�ي هي�ل  4

 

 دراجاإل  قبل الشركة ملكيةهي�ل  4.1

 دراج:اإل الشركة قبل  ملكيةهي�ل يو�ح ا�جدول التا�� 
 قبل اإلدراج  الشركة لكيةهي�ل م): 33( رقم ا�جدول 

 عدد األسهم  االسم 
 القيمة االسمية 

 (ر�ال السعودي)
 *النسبة

 % 50.00 3,150,000 315,000 املعمر ألنظمة املعلومات شركة 

 % 16.66 1,050,000 105,000 عادل فؤاد رزق 

 % 16.66 1,050,000 105,000 أر�ك أر�ست البدوي 

 % 16.66 1,050,000 105,000 غسان عادل ا�خازن 

 % 100.00 6,300,000 630,000 اإلجما��  

 الشركة: املصدر

 مباشرة كما بتار�خ هذا املستند.*ال يوجد أي ملكية غ�� 

 لعرض و�يع أسهمهم �� السوق �عد اإلدراج لغرض استيفاء متطلبات السيولة: "يق�ن �ابيتال"   املالية يق�نشركة  ااملساهم�ن الذين فوضو و�و�ح ا�جدول التا�� 

 السيولة خطة تطبيق من واالن��اءاإلدراج  و�عداإلدراج ): هي�ل ملكية الشركة قبل 34( رقم ا�جدول 

 االسم  م

 �عد اإلدراج واالن��اء من تطبيق خطة السيولة قبل اإلدراج

 عدد األسهم 
 القيمة االسمية 

 (ر�ال السعودي) 
 عدد األسهم  * النسبة

 القيمة االسمية 

 (ر�ال السعودي) 
 النسبة 

 % 40.00 2,520,000 252,000 % 50.00 3,150,000 315,000 املعمر ألنظمة املعلومات شركة  1

 % 13.33 840,000 84,000 % 16.66 1,050,000 105,000 عادل فؤاد رزق  2

 % 13.33 840,000 84,000 % 16.66 1,050,000 105,000 أر�ك أر�ست البدوي  3

 % 13.33 840,000 84,000 % 16.66 1,050,000 105,000 غسان عادل ا�خازن  4

 % 20.00 1,260,000 126,000 - - - مستثمرون مؤهلون ** 5

 % 100.00 6,300,000 630,000 % 100.00 6,300,000 630,000 اإلجما��  

 الشركة: املصدر

 ال يوجد أي ملكية غ�� مباشرة كما بتار�خ هذا املستند.* 

) سهم من أسهم الشركة لتقوم شركة يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال" �عرضها و�يعها لغرض استيفاء متطلبات السيولة املوافق عل��ا من  126,000( %) �عدد  20.00** تم تخصيص �سبة (

 قبل شركة تداول السعودية "تداول السعودية". 
 

 

 

 : الش�ل التا�� هي�ل ملكية الشركة قبل اإلدراجو�و�ح 

 شركة قبل اإلدراج هي�ل ملكية ال): 1الش�ل رقم (

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة: مصدر

شركة ادارات لالتصاالت وتقنية 

 املعلومات

مجموعة ادارات 

 ا�حدودة

شركة املعمر 

  

أر�ك أر�ست  عادل فؤاد رزق

  

غسان عادل 

  

شركة فينيقيا 

  للتكنولوجيا الدولية

%50.00 %16.67 %16.67 %16.67 
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  الشركة �� الكبار املساهم�ن عن نبذة  ي�� وفيما

 شركة املعمر ألنظمة املعلومات  4.1.1

  الر�اض و�بلغ )، الصادر �� مدينة  م1979/09/16  املوافق(  ه1399/10/24  وتار�خ)  1010063470(  رقم  التجاري   ال�جل  بموجب  عامة  مساهمة  شركة

تجارة ا�جملة وتجارة التجزئة و   ،تصديروالست��اد  اال ��  نظامها األسا�ىي  ) ر�ال سعودي و�تمثل �شاطها كما ��  300,000,000(  مليون   ثالث مئةرأس مالها  

واألجهزة   اآل��  ا�حاسب  وصيان��او   ،اإللك��ونية��  الالسلكية  األجهزة   �� والتجزئة  ا�جملة  واألعمال  و   ،تجارة  الكهر�ائية  تقنية  و   ،اإللك��ونيةاألعمال 

وصيانة و�شغيل املنشآت الكهر�ائية وصيانة   اإللك��ونية�شاط املقاوالت �� أعمال شب�ات االتصاالت السلكية والالسلكية وال��كيبات  و   ،االتصاالت

است��اد و�سو�ق  و   ،غيلها وصيان��ا وتقديم ا�خدمات اللوجستية لهاشب�ات الهاتف واملقاوالت العامة للمبا�ي وأعمال وتركيب اآلالت واملاكينات و�ش

تنفيذ عقود تركيب و�شغيل أنظمة املعلومات ا�جغرافية واالستشعار عن و   ،وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية املعلومات

 �جدول التا�� هي�ل ملكية الشركة ا�حا��: و�و�ح ا .�عد واالتصاالت وأعمال التدر�ب والدعم الف�ي املرتبط ��ا

 املعمر ألنظمة املعلومات ): هي�ل ملكية شركة 35ا�جدول رقم (

 عدد األسهم  االسم 
 قيمة السهم 

 ) ر�ال سعودي (

 القيمة اإلجمالية 

 ي) ر�ال سعود(
 *النسبة

 26.57%79,719,000 7,971,90010  إبراهيم عبدهللا إبراهيم املعمر 

 22.10%66,285,000 6,628,50010  خالد عبدهللا إبراهيم املعمر 

 51.33%153,996,000 15,399,60010 %) 5مساهمون آخرون يمل�ون أقل من (

 % 300,000,000100 -30,000,000 اإلجما�� 

 املصدر: الشركة

 م. 29/11/2022*كما بتار�خ 

لهي�ل التنظي�ي ا 4.2
 ةالهي�ل التنظي�ي للشرك): 2الش�ل رقم (

 

 

 

 املصدر: الشركة

اإلدارةمجلس 

الرئيس التنفيذي 

�جنة املراجعة

 أم�ن سر 
مجلس اإلدارة

ا�جمعية العامة

 املراجعة الداخلية

إدارة ا�خدمات 

ال�حابية

إدارة مراكز 

البيانات

إدارة الشؤون 

ا�حكومية

إدارة تطو�ر 

األعمال

 محاسب أول 

اإلدارة املالية 

واإلدار�ة
املشاريعإدارة 

إدارة ا�خدمات 

التكنولوجية
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 وأم�ن سر ا�جلس مجلس اإلدارةأعضاء  4.3

 : وأم�ن سر ا�جلس رة يو�ح ا�جدول التا�� أعضاء مجلس اإلدا 
 وأم�ن سر ا�جلس  مجلس اإلدارةأعضاء ): 36( رقم ا�جدول 

 *  اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم 
صفة 

 العضو�ة 

االستقاللية 

**** *
 العمر  ا�جنسية

 اململوكة  األسهم

 التمثيل * ***** "مباشرة"

 النسبة العدد

عبدهللا غازي صا�ح  

 الغامدي 
 اإلدارة رئيس مجلس 

غ�� 

 تنفيذي 
 -- 56 سعودي  غ�� مستقل 

شركة املعمر 

ألنظمة 

 املعلومات 

 عادل فؤاد رزق 

مجلس   نائب رئيس

اإلدارة ومدير إدارة 

 كز البيانات امر 

- % 16.66 105,000 48 لبنا�ي  غ�� مستقل  تنفيذي 

فهد محمد عبدهللا 

 املعمر 
 عضو مجلس اإلدارة 

غ�� 

 تنفيذي 
 -- - 38 سعودي  مستقل 

محمد عبدهللا  

 عبدالعز�ز السابق 
 عضو مجلس اإلدارة 

غ�� 

 تنفيذي 
 -- - 65 سعودي  مستقل 

 ار�ك أر�ست البدوي 
مجلس اإلدارة  عضو

 والرئيس التنفيذي 
- % 16.66 105,000 46 لبنا�ي  غ�� مستقل  تنفيذي 

 * *** اإلدارة مجلس سر  أم�ن

سارة عبدالعز�ز سعد 

 املعمر 
 -- - 37 ة سعودي- - اإلدارة  مجلس سر أم�ن

 املصدر: الشركة

)  5(  ع�� انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذ�ور�ن أعاله وذلك ملدةخمس  )م09/08/2021  املوافق(  ه01/01/1443  تار�خباملنعقدة  التحولية)  (ا�جمعية    العامة العاديةوافقت ا�جمعية  *

 ا�جمعية.   ا�عقادسنوات من تار�خ ا�جمعية 

 كنائب لرئيس مجلس اإلدارة.  عادل فؤاد رزقكرئيس مجلس اإلدارة و�عي�ن السيد/  ز�اد مرت��السيد/  �عي�نع��  )م05/09/2021 املوافق( ه28/01/1443بتار�خ  اإلدارة** وافق مجلس 

 من  29/08/2022ه (املوافق  02/02/1444املنعقدة بتار�خ  *** وافقت ا�جمعية العامة (غ�� العادية)  
ً
م) ع�� �عي�ن السيد/ عبدهللا غازي صا�ح الغامدي كرئيس مجلس اإلدارة بدال

 السيد/ ز�اد مرت�� ح�ى ��اية ف��ة مجلس اإلدارة.

 �أم�ن سر �جلس اإلدارة. بدالعز�ز سعد املعمرسارة ع /ةالسيد�عي�ن ع��   م)05/09/2021ه (املوافق 1443/ 01/ 28بتار�خ  مجلس اإلدارةوافق  ****

عن هيئة السوق املالية �� تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة  تم االستناد ع�� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة *****

 من: �� �ل 

 ي�ون  أن  
ً
 . مجموع��ا من أخرى  شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أك�� أو املائة �� خمسة �سبتھ ما يملك اعتبار�ة صفة ذي ل�خص ممثال

  ملا �سبتھ خمسة �� املائة 
ً
 من أسهم شركة أخرى من مجموع��ا أو لھ صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.  أوأك�� من أسهم الشركة  أوأن ي�ون مال�ا

   ،خالل العام�ن املاضي�ن لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموع��ا 
ً
كمراج�� ا�حسابات وكبار املوردين، أو أن  أن �عمل أو �ان �عمل موظفا

 �حصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العام�ن املاضي�ن. 
ً
 ي�ون مال�ا

 **كما بتار�خ هذا املستند فإنھ ال يوجد أي ملكية غ�� مباشرة.****
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   مسؤوليات مجلس اإلدارة 
 والرئيس التنفيذي وأم�ن سر ا�جلس ع�� التا��:تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة 

  أعضاء مجلس اإلدارة 
 : اإلدارةوتت�خص مسئوليات مجلس .  إلدارة الشركة ورسم سياس��ا وتحديد استثمارا��ا وتصر�ف أعمالها وأموالها و�افة أمورهاالصالحيات السلطات و مجلس اإلدارة بأوسع  يتمتع

 هداف الرئيسية للشركة واإلشراف ع�� تنفيذها، ومن ذلك:  اعتماد التوجهات االس��اتيجية واأل  •

 وضع االس��اتيجية ال�املة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة ا�خاطر ومراجع��ا وتوج��ها. -

 تحديد الهي�ل الرأسما�� األمثل للشركة واس��اتيجي��ا وأهدافها املالية و�قرار امل��انيات السنو�ة. -

 النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف ��ا.اإلشراف ع��  -

 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل �� الشركة. -

 . املراجعة الدور�ة للهيا�ل التنظيمية والوظيفية �� الشركة واعتمادها -

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عل��ا، ومن ذلك:  •

ذلك إساءة  ياسة مكتو�ة تنظم �عارض املصا�ح، و�عا�ج حاالت التعارض ا�حتملة ل�ل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهم�ن، ويشمل  وضع س -

 استخدام أصول الشركة ومرافقها، و�ساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األ�خاص ذوي العالقة.

 �حاسبية، بما �� ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقار�ر املالية.التأكد من سالمة األنظمة املالية ا -

 فافية. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة ا�خاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن ا�خاطر ال�ي قد تواجھ الشركة وطرحها �ش -

 املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية �� الشركة.  -

 تحض�� واملوافقة ع�� مصفوفة الصالحيات التا�عة للشركة. -

  مع نظام الشر�ات والنظام األسا�ىي للشركة. ضال يتعار وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما  •

 وضع سياسات ومعاي�� و�جراءات وا�حة ومحددة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ �عد إقرار ا�جمعية العامة لها. •

 وضع سياسة مكتو�ة لتنظيم هذه العالقة مع أ�حاب املصا�ح من أجل حماي��م، وحفظ حقوقهم و�جب أن �غطي هذه السياسة ع�� وجھ خاص اآل�ي: •

 آليات �عو�ض أ�حاب املصا�ح، و�� حالة ان��اك حقوقهم ال�ي تقرها األنظمة وتحم��ا العقود.  -

 �ن الشركة وأ�حاب املصا�ح.آليات �سو�ة الش�اوى أو ا�خالفات ال�ي قد تنشأ ب -

 آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين وا�حافظة ع�� سر�ة املعلومات املتعلقة ��م. -

صا�ح ع�� أن يضع أ�حاب امل  قواعد السلوك امل�ي للمدير�ن والعامل�ن �� الشركة، بحيث تتوافق مع املعاي�� املهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بي��م و��ن -

 ا�جلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد واالل��ام ��ا.

والدائن�ن - للمساهم�ن  ا�جوهر�ة  املعلومات  عن  باإلفصاح  وال��امها  واللوائح  لألنظمة  الشركة  اح��ام  تضمن  ال�ي  واإلجراءات  السياسات  املصا�ح   وأ�حاب  وضع 

 لآلخر�ن. 

  رئيس مجلس اإلدارة 
ــــؤ  ــــ ــــمان فاعلية ا�جلس �تت�خص مســـ ــــ ــــاء مجلس اإلدارة لضـــ ــــ ــــهامات واملبادرات البناءة من قبل �ل أعضـــ ــــ ــــهيل اإلســـ ــــ � أداء وظائفھ ك�ل ع�� ولية رئيس مجلس اإلدارة �� قيادة ا�جلس و�ســـ

 ممارسة واجباتھ ومسؤولياتھ.

 لنظام الشر�ات ونظام الشركة األسا�ىي، ت�ون لرئيس مجلس اإلدارة أوسع الصالحيات  
ً
لتمثيل الشركة أمام سائر ا�جهات ا�ح�ومية، �شمل املسؤوليات األساسية لرئيس مجلس وفقا

 اإلدارة ما ي��:

 ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة �� الوقت املناسب ع�� املعلومات ال�املة والوا�حة وال�حيحة وغ�� املضللة.  •

 األساسية �ش�ل فعال و�� الوقت املناسب.التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع املسائل  •

 تمثيل الشركة أمام الغ�� وفق ما ينص عليھ نظام الشر�ات ولوائحھ التنفيذية ونظام الشركة األسا�ىي. •

 ��جيع أعضاء مجلس اإلدارة ع�� ممارسة مهامهم بفاعلية و�ما يحقق مص�حة الشركة. •

 آرا��م إ�� مجلس اإلدارة. ضمان وجود قنوات للتواصل الفع�� مع املساهم�ن و�يصال •

ستقل�ن، و�يجاد ثقافة ��جع  ��جيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة ب�ن �ل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و��ن األعضاء التنفيذي�ن وغ�� التنفيذين وامل •

 ع�� النقد البناء.

االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يث��ها مراجع ا�حسابات، والتشاور مع أعضاء  إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ �ع�ن  •

 ا�جلس والعضو املنتدب عند إعداد جدول أعمال ا�جلس. 

 عقد لقاءات بصفة دور�ة مع أعضاء مجلس اإلدارة غ�� التنفيذي�ن دون حضور أي تنفيذي �� الشركة. •

 . ادية عند ا�عقادها باألعمال والعقود ال�ي ي�ون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة ف��اإبالغ ا�جمعية العامة الع •

 �جلس. �شمل املسؤوليات األخرى للرئيس �ونھ املتحدث الرس�ي باسم ا�جلس. إضافة إ�� ذلك، �عت�� الرئيس حلقة الوصل الرئيسية ب�ن اإلدارة وا 
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 إدارة االجتماعات العامة السنو�ة ولعب الدور الرئي�ىي �� عالقة الشركة مع أي من أ�حاب املصا�ح بالشركة.ومن مهام الرئيس أيضا 

 أم�ن سر ا�جلس 
  اإلدارةي�ون أم�ن سر مجلس 

ً
 الرئيسية ألم�ن سر مجلس اإلدارة ما ي��:   عن تنظيم اجتماعات ا�جلس، تتمثل أهم املهام مسؤوال

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة و�عداد محاضر لها. •

رفع إ�� مجلس اإلدارة والتقار�ر ال�ي �عدها ا�جلس.  •
ُ
 حفظ التقار�ر ال�ي ت

أو معلومات إضافية يطل��ا أي من أعضاء مجلس اإلدارة  تزو�د أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال ا�جلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة بھ، وأي وثائق   •

 ذات عالقة باملوضوعات املشمولة �� جدول االجتماع.

 ال�ي أقرها ا�جلس. باإلجراءاتالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة  •

 تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات ا�جلس قبل التار�خ ا�حدد بمدة �افية.  •

 مسودات ا�حاضر ع�� أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئيا��م حيالها قبل توقيعها. عرض  •

 .تقديم العون واملشورة إ�� أعضاء مجلس اإلدارة •

 .التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة �ش�ل �امل وسريع ع�� ��خة من محاضر اجتماعات ا�جلس واملعلومات والوثائق املتعلقة بالشركة •

 مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس ألعضاء الذاتية الس��ة م�خصفيما ي�� 
 عبدهللا غازي صا�ح الغامدي  الذاتيةالس��ة ): 37( رقم ا�جدول 

 عبدهللا غازي صا�ح الغامدي 

 سنة 53 العمر

 سعودي  ا�جنسية 

 مجلس اإلدارة  رئيس املنصب 

 العلمية املؤهالت 

 . م2004  عام  املتحدة اململكة  بدولة    سوا��ىيمن جامعة    هندسة كهر�ائية�� تخصص    الدكتوراه حاصل ع�� درجة   •

السعودية    اململكة العر�يةبدولة    امللك سعودمن جامعة    هندسة كهر�ائية�� تخصص    املاجست�� حاصل ع�� درجة   •

 م. 1997عام 

تخصص   •  �� الب�الور�وس  درجة  ع��  كهر�ائيةحاصل  جامعة    هندسة  سعودمن  العر�ية بدولة    امللك    اململكة 

 م.1991عام  السعودية

 م2004حاصل مهندس مح��ف �� تخصص الهندسة من هيئة املهندس�ن ال��يطانية بدولة اململكة املتحدة عام  •

 م2004بدولة اململكة املتحدة عام هندسة التكنولوجيا حاصل ع�� الزمالة �� الهندسة التكنولوجيا من منظمة ال •

الهندسة   • مهندس مح��ف من منظمة  تخصص   �� اح��افية  املتحدة   األور�يةحاصل ع�� شهادة  الواليات  بدولة 

 م2010األمر�كية 

 م 2010) بدولة الواليات املتحدة األمر�كية MSPحاصل ع�� شهادة اح��افية إدارة ال��امج من ( •

 م 2012) بدولة اململكة املتحدة عام PMIشهادة اح��افية �� إدارة املشاريع من (حاصل ع��  •

 م2020العاملي بدولة سويسرا  IMDمن معهد   األداءحاصل ع�� دورة القيادة عالية  •

 م 2022 األمر�كيةحاصل ع�� دورة القيادة التنفيذية العليا من جامعة هارفارد بدولة الواليات املتحدة  •

 ليةا�خ��ات العم

 منصب الرئيس تنفيذي �� شركة املعمر ألنظمة املعلومات (شركة مساهمة عامة و�عمل �� مجال  •
ً
  �شغل حاليا

 .وح�ى اآلن م2022 تقنية املعلومات) من عام

فورورد  ��التنفيذي  الرئيس  شغل منصب  � • أي أس  أم  تضامن(  شركة  �� مجال    شركة  التقنية  و�عمل  خدمات 

 اآلنح�ى و م 2021) من عام املالية

منصب   • األعمالشغل  وتنمية  االستثمار  �جنة  املعمر  ��    رئيس  عامة(  املعلومات  ألنظمةشركة  مساهمة   شركة 

 م 2022م ح�ى 2021) من عام تنقية املعلوماتو�عمل �� مجال 

(جهة ح�ومية و�عمل  السعودية للبيانات والذ�اء االصطنا��    ةالهيئ��    املشرف العام ألمن املعلوماتشغل منصب   •

 م 2020م ح�ى 2019) من عام ا�خدمات التقنية�� مجال 

) من  اإلحصاءخدمات جهة ح�ومية و�عمل �� مجال الوط�ي (شغل منصب رئيس ال�جنة العليا �� مركز املعلومات  •

 . م2019م ح�ى 2019عام 
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) من اإلحصاءخدمات  جهة ح�ومية و�عمل �� مجال  الوط�ي (شغل منصب رئيس فر�ق األزمات �� مركز املعلومات   •

 . م2019م ح�ى 2019عام 

) من  اإلحصاءخدمات  (جهة ح�ومية و�عمل �� مجال    العامة  اإلحصاءهيئة  ��    عضو مجلس إدارة شغل منصب   •

 م 2019م ح�ى 2018عام 

)  اإلحصاءخدمات  (جهة ح�ومية و�عمل �� مجال    العامة  اإلحصاءهيئة  ��  ة  شغل منصب عضو ال�جنة التوج��ي •

 م 2019م ح�ى 2018من عام 

من  جهة ح�ومية �عمل �� مجال التخطيط الشامل)  شغل منصب عضو ال�جنة التنفيذية �� املرصد ا�حضري ( •

 م 2019م ح�ى 2018عام 

)  اإلحصاءخدمات  (جهة ح�ومية و�عمل �� مجال    العامة  اإلحصاءهيئة  ��    عضو ال�جنة التنفيذيةشغل منصب   •

 م 2019م ح�ى 2018من عام 

مركز املعلومات الوط�ي (جهة ح�ومية و�عمل �� مجال ا�خدمات  �� واإلدارة  األعمالالت�ليف بمهام شغل منصب  •

 م 2019ح�ى  م2018التقنية) من عام 

�جنة   • رئيس  منصب  العليا شغل  ا�خدمات    املتا�عة  مجال   �� و�عمل  ح�ومية  (جهة  الوط�ي  املعلومات  مركز   ��

 م 2019ح�ى  م2018التقنية) من عام 

قنيات (جهة شبھ ح�ومية و�عمل �� مجال ا�خدمات التقنية) شغل منصب عضو مجلس إدارة �� شركة تمك�ن للت  •

 م 2022م ح�ى2017من عام 

نة فحص العروض واملناقصات �� مركز املعلومات الوط�ي (جهة ح�ومية و�عمل �� جشغل منصب نائب رئيس �  •

 م 2018م ح�ى 2015مجال ا�خدمات التقنية) من عام 

امل • مركز   �� العليا  املتا�عة  �جنة  عضو  منصب  ا�خدمات شغل  مجال   �� و�عمل  ح�ومية  (جهة  الوط�ي  علومات 

 م 2018م ح�ى 2014التقنية) من عام 

شغل منصب املدير امل�لف �� مركز املعلومات الوط�ي (جهة ح�ومية و�عمل �� مجال ا�خدمات التقنية) من عام   •

 م 2018م ح�ى 2014

التعامالت   • �جنة  رئيس  منصب  مجال    اإللك��ونيةشغل   �� و�عمل  ح�ومية  (جهة  الوط�ي  املعلومات  مركز   ��

 م 2018م ح�ى 2014ا�خدمات التقنية) من عام 

شغل منصب مساعد مدير عام مركز املعلومات الوط�ي للشؤون الفنية �� مركز املعلومات الوط�ي (جهة ح�ومية  •

 م 2019م ح�ى 2014و�عمل �� مجال ا�خدمات التقنية) من عام 

رئيس �جنة الهي�لة والتخطيط �� مركز املعلومات الوط�ي (جهة ح�ومية و�عمل �� مجال ا�خدمات شغل منصب   •

 م 2019م ح�ى 2014التقنية) من عام 

�� مركز املعلومات الوط�ي (جهة ح�ومية و�عمل �� مجال ا�خدمات التقنية)   ملوظف�ن شغل منصب رئيس �جنة ا •

 م 2014م ح�ى 2013من عام 

ادية امل�لف �� مركز املعلومات الوط�ي (جهة ح�ومية و�عمل �� مجال ا�خدمات التقنية)  شغل عضو ال�جنة القي •

 م 2013م ح�ى 2013من عام 

شغل منصب رئيس �جنة استمرار�ة ا�خدمة �� مركز املعلومات الوط�ي (جهة ح�ومية و�عمل �� مجال ا�خدمات  •

 م 2012م ح�ى 2012التقنية) من عام 

ملشاريع وال��امج وا�حافظ �� مركز املعلومات الوط�ي (جهة ح�ومية و�عمل �� شغل منصب مدير مكتب إدارة ا •

 م 2014م ح�ى 2012مجال ا�خدمات التقنية) من عام 

شغل منصب رئيس �جنة إعداد ا�خطة االس��اتيجية �� مركز املعلومات الوط�ي (جهة ح�ومية و�عمل �� مجال  •

 م 2010م ح�ى 2005ا�خدمات التقنية) من عام 

ضو�ات �� مجالس  الع

 شر�ات أخرى  إدارات

 ال يوجد  •

 املصدر: الشركة
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 عادل فؤاد رزق ل): الس��ة الذاتية  38( رقم ا�جدول 

 عادل فؤاد رزق

 سنة  48 العمر 

 لبنا�ي  ا�جنسية

 مركز البيانات  هندسة ومدير إدارة لس اإلدارةنائب رئيس مج املنصب 

 . م 1998 عام لبنان بدولة األمر�كية اللبنانية  جامعةا� من املدنية الهندسة تخصص ��الب�الور�وس  درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية

 ا�خ��ات العملية 

 منصب مدير إدارة هندسة مركز البيانات ��  •
ً
 مقفلة مساهمة شركة( املعلومات وتقنية لالتصاالت إدارات شركة�شغل حاليا

 .اآلن وح�ى م2008 عام من )واالتصاالت املعلومات ولتقنية  البيانات ملراكز التحتية الب�ى مجال �� و�عمل

  و�عمل   لبنانية  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة(  سانيتا  شركة  ��  ا�ح�ومية  والشؤون  األعمال  تطو�ر   قسم  رئيس  منصب  شغل •

 . م2005  عام م وح�ى2000 عام من الف��ة وال�خصية) خالل واملؤسسية املن�لية العناية منتجات وتوزيع ةاعصن مجال ��

العضو�ات �� مجالس  

 شر�ات أخرى  إدارات
 ال يوجد  •

 املصدر: الشركة

 املعمر  عبدهللا محمد  فهدل): الس��ة الذاتية  39( رقم ا�جدول 

 عبدهللا املعمر  فهد محمد

 سنة  38 العمر 

 سعودي  ا�جنسية

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب 

 املؤهالت العلمية
 . م2009 عام كندا بدولة رودز رو�ال جامعة من األعمال ر�ادة إدارة �� تجارة تخصص �� ب�الور�وس درجة ع�� حاصل •

 . م2006 عام كندا دولة �� نياجرا �لية من الدولية التجارة �� دبلوم ع�� حاصل •

 ا�خ��ات العملية 

 منصب نائب الرئيس التنفيذي �� شركة المازو(كندا) ( •
ً
و�عمل �� مجال التقنيات املرئية) شركة مساهمة مقفلة �شغل حاليا

 م وح�ى اآلن.2018من عام 

 منصب مستشار أول ��   •
ً
 حلول   مجال  ��  و�عملشركة مساهمة مقفلة  (  لالس��اتيجيات  جلو�ال  �ونيكت  شركة�شغل حاليا

 .اآلن وح�ى م2018 عام من )الدولية الصناعة

وتقنية    االتصاالتالسعودية (شركة مساهمة عامة و�عمل �� مجال    االتصاالتشغل منصب مدير برنامج إعالمي �� شركة   •

 م. 2018املعلومات) خالل العام 

•   �� (وزارة ح�ومية   االجتماعية  والتنمية  �ةالبشر   املواردشغل منصب مستشار وكيل التخطيط االس��اتي�� وتحقيق الرؤ�ة 

 م. 2018و�عمل �� مجال تنظيم املوارد البشر�ة) خالل العام 

نصب رئيس السينما السعودية �� هيئة اإلعالم املرئي واملسموع (هيئة ح�ومية و�عمل �� مجال تنظيم اإلعالم املرئي شغل م •

 م. 2018وح�ى عام  م 2016واملسموع) من عام 

التطو�ر �� هيئة اإلعالم املرئي واملسموع (هيئة ح�ومية و�عمل �� مجال تنظيم اإلعالم املرئي   استثمارشغل منصب مدير   •

 م. 2016م وح�ى عام  2015واملسموع) من عام 

الرئيس لتطو�ر األعمال العاملي ��   • نائب  العاملية  شغل منصب  ا�جنائية  ألبحاثاملنظمة  (منظمة غ�� ر�حية دولية    العدالة 

 م. 2016م وح�ى عام 2011اث العدالة ا�جنائية) من عام و�عمل �� مجال أبح 

  مجال   ��  و�عمل  عامة  مساهمة  شركة(  املعلومات  نظمةأل   املعمر  شغل منصب املدير اإلقلي�ي للمنطقة الشرقية �� شركة  •

 م.  2012م وح�ى عام  2011عام  من )املعلومات تقنية

  تقنية   مجال  ��  و�عمل  عامة  مساهمة  شركة(  املعلومات  نظمةأل   املعمر  شغل منصب رئيس قسم التسو�ق االس��اتي�� �� شركة •

 م.2011عام  وح�ى م2009عام  من )املعلومات

العضو�ات �� مجالس  

 شر�ات أخرى  إدارات

• ) (كندا)  مودرن  شركة   �� اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب   
ً
حاليا مقفلة  �شغل  مساهمة  توصيل  شركة  مجال   �� و�عمل 

 م وح�ى اآلن.2018عام األطعمة) من 

 منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة �� سيف دزاين �او�سل (منظمة غ�� ر�حية عاملية و�عمل �� مجال تحس�ن  •
ً
�شغل حاليا

 م وح�ى اآلن.2014األمن من خالل التخطيط العمرا�ي) من عام 

 املصدر: الشركة
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 السابق عبدالعز�ز عبدهللا  حمد�الس��ة الذاتية   ):40( رقم ا�جدول 

 السابق محمد عبدهللا عبدالعز�ز

 سنة  63 العمر 

 سعودي  ا�جنسية

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب 

 املؤهالت العلمية
  امع األمر��ي املتحدة الواليات بدولة سياتل - واشنطن جامعة من ةاملدني الهندسة تخصص �� ب�الور�وس درجة ع�� حاصل •

 . م 1980

 ا�خ��ات العملية 

 منصب رئيس �جنة املراجعة �� شركة   •
ً
  ��   و�عمل  مقفلة  مساهمة  شركة(لالتصاالت وتقنية املعلومات    إدارات�شغل حاليا

 م وح�ى اآلن. 2021 الب�ى التحتية ملراكز البيانات ولتقنية املعلومات واالتصاالت) من عام مجال

   �شغل •
ً
تنظيم املوارد    مجال  ��  و�عمل  ح�ومية  وزارة(   االجتماعية  والتنمية  �ةالبشر   املوارد  ةوزار ووكيل    مستشار  منصب  حاليا

 .م 2021عام  وح�ى م2020 عام من )البشر�ة

اإلشراف  الهندسية �� وزارة ا�خدمات املدنية (وزارة ح�ومية و�عمل �� مجال    واإلدارةشغل منصب مدير عام إدارة ا�خدمات   •

 م 2020م ح�ى عام 2017) من عام �� الوزارات واملصا�ح ا�ح�ومية املدنية ا�خدمة ع�� شؤون

للتق  نمدير�   كب��  منصب  شغل • العامة  املؤسسة  واملعاشات   اعد��  ا�خدمات  توف��  مجال   �� و�عمل  ح�ومية  (مؤسسة 

 . م2016عام   وح�ى م2008 التقاعدية) من عام

و�عمل �� مجال   شركة ذات مسؤولية محدودة(  ا�حدودة  جروب  روك  ��  �ي  ايھ  شركة  ��  والعقود  املش��يات  مدير  منصب  شغل •

 م. 2008م وح�ى عام 2001املقاوالت) خالل الف��ة من عام 

و�عمل �� مجال املقاوالت)  شركة ذات مسؤولية محدودة  (  ا�حدودة جروب  روك ��  �ي  ايھ  شركة  ��مدير مشروع    منصب  شغل •

 م. 2003م وح�ى عام 2001خالل الف��ة من عام 

و�عمل ��  شركة ذات مسؤولية محدودة( ا�حدودة جروب روك �� �ي ايھ شركة �� أعمال خطوط األنابيب   مدير منصب شغل •

 م. 2001م وح�ى عام 1998مجال املقاوالت) خالل الف��ة من عام 

محدودة(  ا�حدودة  جروب  روك  ��  �ي  ايھ  شركة  ��التخطيط    مدير  منصب  شغل • مسؤولية  ذات  مجال   شركة   �� و�عمل 

 م. 1997م وح�ى عام 1995املقاوالت) خالل الف��ة من عام 

و�عمل �� مجال شركة ذات مسؤولية محدودة  (  ا�حدودة  جروب  روك  ��  �ي  ايھ  شركة  �� التصميم    مدير  نائب  منصب  شغل •

 م. 1994م وح�ى عام 1993املقاوالت) خالل الف��ة من عام 

م وح�ى عام  1983وزارة ح�ومية و�عمل �� مجال التخطيط) خالل الف��ة من عام  ( وزارة التخطيط    ��مهندس    منصب  شغل •

 م. 1993

شغل منصب مدير التخطيط ا�حضري للمنطقة الشمالية �� املدير�ة العامة للشؤون البلدية والقرو�ة (جهة ح�ومية و�عمل  •

 م. 1983م وح�ى عام 1980�� مجال تخطيط املدن) من عام 

العضو�ات �� مجالس  

 شر�ات أخرى  إدارات
 ال يوجد  •

 املصدر: الشركة

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 ألر�ك أر�ست البدوي ): الس��ة الذاتية 41( رقم ا�جدول 

 أر�ك أر�ست البدوي 

 سنة  46 العمر 

 لبنا�ي  ا�جنسية

 والرئيس التنفيذي  مجلس اإلدارةعضو  املنصب 

 . م 2004 عام لبنان بدولة األمر�كية  اللبنانية ا�جامعة من التجار�ة العلوم تخصص ��الب�الور�وس  درجة ع�� حاصل • العلميةاملؤهالت 

 ا�خ��ات العملية 

  �شغل •
ً
 مجال �� و�عمل مقفلة مساهمة شركة( املعلومات  وتقنية لالتصاالت إدارات شركة ��  تنفيذيال الرئيس منصب حاليا

 .اآلن وح�ى م 2008 عام من )واالتصاالت املعلومات ولتقنية البيانات ملراكز التحتية  الب�ى

 خدمات  مجال  ��  و�عمل  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة( إندف�وشركة    ��  املعلوماتية  لتكنولوجيا مستشار  منصب  شغل •

 . م2004 عام م وح�ى2001 عام من الف��ة خالل) املتنوعة والصناعية الصناعية االستشارات

العضو�ات �� مجالس  

 شر�ات أخرى  إدارات
 ال يوجد  •

 املصدر: الشركة

 سارة عبدالعز�ز سعد املعمر الس��ة الذاتية ل ):42( رقم ا�جدول 

 سارة عبدالعز�ز سعد املعمر 

 سنة   37 العمر 

 سعودية  ا�جنسية

 أم�ن سر مجلس اإلدارة  املنصب 

 . م2007 السعودية عام العر�ية اململكة��  سعود امللك  جامعة من ا�خاصة  ال��بية �� ب�الور�وس درجة ع�� ةحاصل • املؤهالت العلمية

 ا�خ��ات العملية 

 منصب   •
ً
لالتصاالت وتقنية املعلومات (شركة مساهمة مقفلة و�عمل    إداراتاألعمال �� شركة  مدير إدارة تطو�ر �شغل حاليا

 م وح�ى اآلن. 2008�� مجال الب�ى التحتية ملراكز البيانات ولتقنية املعلومات واالتصاالت) من عام 

شغلت منصب مدير عالقات عامة �� حضانة ليتل كيدز (حضانة أطفال و�عمل �� مجال تقديم خدمة رعاية األطفال) خالل   •

 م. 2009م وح�ى عام 2008من عام الف��ة 

 الشركة: املصدر
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 التنفيذية اإلدارة  4.4

 ): أعضاء اإلدارة التنفيذية43( رقم ا�جدول 

 تار�خ التعي�ن العمر  ا�جنسية  املنصب  االسم 

  اململوكة األسهم

 *"مباشرة"

 النسبة العدد 

 16.66% 105,000 م 2008/08/25 45 لبنا�ي  اإلدارة والرئيس التنفيذي مجلس  عضو  أر�ك أر�ست البدوي 

 عادل فؤاد رزق 
مجلس اإلدارة ومدير إدارة   نائب رئيس

 كز البيانات امر 
 16.66% 105,000 م 2008/08/25 48 لبنا�ي 

 - - م 2008/08/25 50 كندي  واإلدار�ة مدير اإلدارة املالية  ن غميقةاآل 

 - - م 2012/ 01/01 31 سعودي  مدير إدارة الشؤون ا�ح�ومية  بتال فهد بتال البتال 

 - - م 2019/03/03 37 ة سعودي األعمال مدير إدارة تطو�ر  سارة عبدالعز�ز سعد املعمر 

 دين�� تنوري 
دارة إومدير مدير إدارة املشاريع  

 املراجعة الداخلية 
 - - م 2012/ 16/01 41 فر�سية

 - - م 2008/08/25 46 لبنا�ي  إدارة ا�خدمات ال�حابية مدير  �عمة  ادوارجهاد  

 16.66% 105,000 م 2008/08/25 46 لبنا�ي  إدارة ا�خدمات التكنولوجية مدير  غسان ا�خازن 

 - - م 2021/02/15 41 سعودي  محاسب أول  العسافسليمان ناصر  ماجد

 الشركة: املصدر

 *ال توجد أي ملكية غ�� مباشرة كما بتار�خ هذا املستند.  

 

   الرئيس التنفيذي 
 لنظام الشركة للشركة رئيس تنفيذي يمثل املساهم�ن �� متا�عة األ�شطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيھ اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمر�ره

ً
ا لهيئات مجلس اإلدارة. وفقا

 ملسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي ماي��:  �شمل او  لرئيس التنفيذي أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام مختلف ا�جهات ا�ح�ومية،لاألسا�ىي، 

 .تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة املقرة من مجلس اإلدارة •

 . تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عل��ا •

 تنفيذ قواعد ا�حوكمة ا�خاصة بالشركة بفاعلية واق��اح �عديلها عند ا�حاجة.   •

 جراءات ال�ي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح وال��امها باإلفصاح عن املعلومات ا�جوهر�ة للمساهم�ن وأ�حاب املصا�ح. تنفيذ السياسات واإل  •

 تزو�د مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة اختصاصاتھ.  •

منح للعامل�ن.   •
ُ
 اق��اح سياسة وأنواع امل�افآت ال�ي ت

 غ�� املالية �شأن التقدم ا�حرز �� �شاط الشركة �� ضوء خطط وأهداف الشركة االس��اتيجية، وعرض تلك التقار�ر ع�� مجلس اإلدارة.إعداد التقار�ر الدور�ة املالية و  •

 عن إدارة  •
ً
 بالش�ل األمثل و�ما يتفق مع أهداف الشركة واس��اتيجي��ا.   مواردهاإدارة العمل اليومي للشركة و�سي�� أ�شط��ا، فضال

 املشاركة الفعالة �� بناء ثقافة القيم األخالقية وتنمي��ا داخل الشركة.   •

 ن مجلس اإلدارة.  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية و�دارة ا�خاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفاي��ا، وا�حرص ع�� االل��ام بمستوى ا�خاطر املعتمد م •

 ة وتطو�رها، بما �� ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤولية املو�لة ا�� املستو�ات التنظيمية ا�ختلفة.  اق��اح السياسات الداخلية املتعلقة �عمل الشرك •

 اق��اح سياسة وا�حة لتفو�ض األعمال لإلدارة وطر�قة تنفيذها.  •

 رة تقار�ر دور�ة عن ممارساتھ لتلك الصالحيات.  اق��اح الصالحيات ال�ي تفوض إليھ، و�جراءات اتخاذ القرار ومدة التفو�ض، ع�� أن ترفع إ�� مجلس اإلدا •

 
 

 اإلدارة التنفيذية الذاتية ألعضاء س��ةم�خص النبذة عن وفيما ي�� 
 ر�ك أر�ست البدوي أل ): الس��ة الذاتية 44( رقم ا�جدول 

 أر�ك أر�ست البدوي 

 راجع القسم رقم 
ً
 اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس أعضاء مجلس  4.3فضال

 الشركة: املصدر

 عادل فؤاد رزقل): الس��ة الذاتية  45( رقم ا�جدول 

 عادل فؤاد رزق

 راجع القسم رقم 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس  4.3فضال

 الشركة: املصدر
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 ن غميقةآل ا الس��ة الذاتية ل ):46( رقم ا�جدول 

 ن غميقة اآل 

 سنة   50 العمر 

 كندي  ا�جنسية

 واإلدار�ة مدير اإلدارة املالية  املنصب 

 . م2001 عام األمر�كية املتحدة الواليات �� أتالنتا جامعة من املالية  العلوم �� ب�الور�وس درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية

 ا�خ��ات العملية 

 عام  من  الف��ة  خالل)  ال�حافة  مجال  ��  محدودة و�عمل  مسؤولية  ذات  شركة(  السف��  شركة  ��  ما��  مدير  منصب  شغل •

 . م2013 عام وح�ى م 2012

  �عمل و   لبنانية  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة(  س ان او �يا  النشر  مجموعة  �� اإلدار�ة  والشؤون  املالية  مدير  منصب  شغل •

 . م 2012 عام وح�ى م2008 عام من الف��ة خالل) ال�حافة مجال ��

 الف��ة  خالل)  الفيديو  نتاجإ  مجال  ��  �عملو   لبنانية  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة(ذا توك��    شركة  ��  ما��  مدير  منصب  شغل •

 . م2008 عام وح�ى م 1998 عام من

 الشركة: املصدر

 بتال فهد بتال البتال لالس��ة الذاتية   ):47( رقم ا�جدول 

 بتال فهد بتال البتال 

 سنة   31 العمر 

 سعودي  ا�جنسية

 مدير إدارة الشؤون ا�ح�ومية  املنصب 

 . م2008 عام السعودية العر�ية اململكة �� مجد  ثانو�ة من عامة ثانو�ة درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية

 ا�خ��ات العملية 

   �شغل •
ً
 مجال  ��  و�عمل  عامة  مساهمة  شركة (  املعلومات  نظمةأل   املعمر  شركةالعالقات ا�ح�ومية ��    ممثل  منصب  حاليا

 . م 2010عام   وح�ى م2009عام  من )املعلومات تقنية

�� مجال   • شركة مو�اي�� (شركة مساهمة عامة و�عمل   �� مبيعات  عام  االتصاالتشغل منصب مندوب  الف��ة من  ) خالل 

 م. 2009م وح�ى عام 2008

 الشركة: املصدر

 سارة عبدالعز�ز سعد املعمر لالس��ة الذاتية   ):48( رقم ا�جدول 

 املعمر سارة عبدالعز�ز سعد 

 راجع القسم رقم 
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة وأم�ن سر ا�جلس  4.3فضال

 الشركة: املصدر

 لدن�� تنوري الس��ة الذاتية   ):49( رقم ا�جدول 

 تنوري  دين�� 

 سنة  41 العمر 

 فر�سية ا�جنسية

 املراجعة الداخليةومدير إدارة املشاريع  مدير إدارة  املنصب 

 املؤهالت العلمية
 . م2004 �� فر�سا عام أعمال املنشآتمعهد إدارة  جامعة إدارة األعمال من �� املاجست�� درجة ع�� ةحاصل •

 م. 2003�� فر�سا عام  املدرسة الوطنية للمهندس�ن بوادي لوار جامعة من الهندسة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصلة •

 العملية ا�خ��ات 

مجموعة   • شركة   �� رئي�ىي  مستشار  منصب  مجال    إداراتشغلت   �� و�عمل  لبنانية  مساهمة  ملراكز  (شركة  التحتية  الب�ى 

 م. 2021م وح�ى عام 2012) من عام البيانات ولتقنية املعلومات واالتصاالت

سونوفيج�ن   • مجموعة  شركة   �� واالستمرار�ة  ا�جودة  مهندس  منصب  (  –شغلت  مسؤولية  فر�سا  ذات  محدودة  شركة 

 م. 2011م وح�ى عام  2008و�عمل �� مجال الهندسة وخدمات إدارة املشاريع) من عام  فر�سية

و�عمل �� مجال الهندسة   فر�سيةمساهمة  شركة  فر�سا (  -مهندس ا�جودة واالستمرار�ة �� شركة أسيستم  شغلت منصب   •

 م. 2008م وح�ى عام 2005وخدمات إدارة املشاريع) من عام 

 الشركة: املصدر
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 ادوار �عمةجهاد �): الس��ة الذاتية  50ا�جدول رقم (

 �عمة ادوار  جهاد

 سنة   46 العمر 

 لبنا�ي  ا�جنسية

 ا�خدمات ال�حابية مدير إدارة  املنصب 

 . م2001 عام لبنان بدولة األمر�كية اللبنانية ا�جامعة من صناعيةال  هندسة�� ال  ب�الور�وس درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية

 ا�خ��ات العملية 

 الف��ة  خالل  )الطاقة  أنظمة  مجال  ��   و�عمل  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة(  صقر  شركة  ��  املعلومات  تقنية  مدير  منصب  شغل •

 . م2007 عام وح�ى م 2005 عام من

 وتوزيع  صناعة   مجال  ��  و�عمل  لبنانية  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة (  سانيتا  شركة  ��  املعلومات  تقنية  مدير  منصب  شغل •

 . م2005 عام وح�ى م2001 عام من الف��ة وال�خصية) خالل واملؤسسية املن�لية العناية منتجات

 املصدر: الشركة

 لغسان ا�خازن ): الس��ة الذاتية  51ا�جدول رقم (

 غسان ا�خازن 

 سنة   46 العمر 

 لبنا�ي  ا�جنسية

 مدير إدارة ا�خدمات التكنولوجية  املنصب 

 م. 1998لبنان عام  حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� تخصص هندسة الكمبيوتر واالتصاالت من جامعة سيدة اللو�زة بدولة   • املؤهالت العلمية

 ا�خ��ات العملية 
شغل منصب رئيس قسم املعلومات �� شركة إنديفو (شركة ذات مسؤولية محدودة و�عمل �� مجال خدمات االستشارات   •

 م. 2005م وح�ى عام 2001الصناعية والصناعية املتنوعة) خالل الف��ة من عام 

 املصدر: الشركة

 اجد سليمان ناصر العساف ملالس��ة الذاتية   ):52( رقم ا�جدول 

 ماجد سليمان ناصر العساف 

 سنة   41 العمر 

 سعودي  ا�جنسية

 محاسب أول  املنصب 

 . م2018 عام األمر�كية املتحدة الواليات��  بنسلفانيا إنديانا جامعة من ا�حاسبة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل • املؤهالت العلمية

 ا�خ��ات العملية 
 ) الفنادق   مجال  ��  و�عمل  عامة  مساهمة  شركة(دور للضيافة    السعودي  الفندق  شركة  ��  مشرف   محاسب  منصب  شغل •

 . م2021 عام وح�ى م 2019 عام من الف��ة خالل

 الشركة: املصدر
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 الشركة �جان 4.5

تتمثل سياسة الشركة �� تب�ي معاي�� متقدمة �� حوكمة الشر�ات بما �� اإللزامية الواردة �� نظام الشر�ات، و تل��م الشركة ب�افة متطلبات ا�حوكمة 

 . ذلك من فصل ملسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات ال�ي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصا�ح املساهم�ن

 �حاجة الشركة وظروفها بما يمك��ا من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إ�� 
ً
الوفاء باملتطلبات النظامية ذات  قامت الشركة بتشكيل �جنة املراجعة نظرا

 ا�حالي�ن واألعضاء ومسؤوليا��ا ل�جان الشركة  وصف ي��  وفيما ،العالقة

 �جنة املراجعة  4.5.1

العامة �� اجتماعها    وافقت ا�جمعية  تار�خ  العادية   �� ) ع�� �شكيل �جنة املراجعة وتحديد مهامها م08/11/2021(املوافق    ه03/04/1443املنعقد 

 .من تار�خ ا�جمعية ميالدية سنوات  ثالثوذلك ملدة  للدورة ا�حالية وضوابط عملها وم�افآت أعضا��ا ومدة عضو���م

 ومسؤوليا��ا  املراجعة �جنة مهام

س  �جنة املراجعة باملراقبة ع�� أعمال الشركة، ولها �� سبيل ذلك حق االطالع ع�� �جال��ا ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلتختص  

و �عرضت  ها أاإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، و�جوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة ا�جمعية العامة للشركة لال�عقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عمل

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. 
 

 املراجعة   �جنة أعضاء التا�� ا�جدول  و�و�ح
 �جنة املراجعة أعضاء ): 53( رقم ا�جدول 

 املنصب االسم 

 ال�جنة  رئيس محمد عبدهللا عبدالعز�ز السابق 

 عضو فهد أحمد عبدالرحمن ا�حميدي 

 عضو صا�ح عبدالعز�ز ا�حسينان  إبراهيم

 الشركة : املصدر

 وفيما ي�� الس��ة الذاتية ألعضاء �جنة املراجعة: 
 حمد عبدهللا عبدالعز�ز السابق�): الس��ة الذاتية  54ا�جدول رقم (

 محمد عبدهللا عبدالعز�ز السابق

 راجع القسم رقم 
ً
 اإلدارة التنفيذية 4.4فضال

 املصدر: الشركة 

 فهد أحمد عبدالرحمن ا�حميدي ): الس��ة الذاتية 55ا�جدول رقم (

 فهد أحمد عبدالرحمن ا�حميدي

 سنة 53 العمر 

 سعودي  ا�جنسية 

 عضو �جنة املراجعة املنصب 

املاجست�� �� ا�حاسب اآل�� وأنظمة املعلومات من جامعة دي��و�ت �� الواليات املتحدة األمر�كية  حاصل ع�� درجة   • املؤهالت العلمية 

 م. 1998عام 

 . م1992 عاماململكة العر�ية السعودية �� امللك سعود  جامعة من ا�حاسبة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل •

   • ا�خ��ات العملية 
ً
��  منص�شغل حاليا و�عمل  ذات مسؤولية محدودة  القابضة (شركة  أصالة  شركة   �� املراجعة  �جنة  رئيس  ب 

 م وح�ى اآلن.  2019مجال إدارة الشر�ات التا�عة) من عام 

•   
ً
حاليا الداخلية    منصب �شغل  للمراجعة  العامة  لإلدارة  العام  األعمال   شركة  ��املدير  �خدمات    شركة (ثقة 

 .اآلن وح�ى م2019 عام من الف��ة  خالل )ول األعمالحل تقديم �� و�عملمقفلة  مساهمة

عضو �جنة املراجعة �� شركة ا�حبيب العقار�ة (شركة ذات مسؤولية محدودة و�عمل �� مجال    منصب  شغل •

 م.2020م وح�ى عام 2017العقارات) من عام 
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دارة املراجعة الداخلية �� الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيئة ح�ومية و�عمل ��  إل  التنفيذي املدير منصب شغل •

 م.  2019م وح�ى عام 2015مجال تنظيم الغذاء والدواء) من عام 

شغل منصب عضو �جنة املراجعة �� الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس وا�جودة (هيئة ح�ومية و�عمل ��   •

 م. 2019م وح�ى عام 2017واملقاييس) من عام مجال املواصفات  

عام  • من  بالتجزئة)  البيع   �� و�عمل  عامة  مساهمة  (شركة  جر�ر  شركة   �� املراجعة  �جنة  عضو  منصب  شغل 

 م.  2018م وح�ى عام 2016

محاسبون قانونيون (شركة مهنية و�عمل �� مجال تقديم خدمات   – شغل منصب مساعد مدير �� مكتب جمال  •

 م.  2015م وح�ى عام 2014حاسبية) من عام االستشارات ا�

شغل منصب مدير وحدة التدقيق اآل�� �� البنك املركزي السعودي (البنك املركزي ويعمل �� مجال تنظيم البنوك  •

 م. 2014م وح�ى عام 2007وشر�ات التأم�ن) من عام 

(شركة مهنية و�عمل �� مجال  محاسبون قانونيون    – شغل منصب مدير إدارة املراجعة الداخلية �� مكتب الراشد   •

 م. 2007م وح�ى عام 2002تقديم خدمات االستشارات ا�حاسبية) من عام 

شغل منصب مراجع حسابات �� البنك املركزي السعودي (البنك املركزي ويعمل �� مجال تنظيم البنوك وشر�ات  •

   م.2002م وح�ى عام 1992التأم�ن) من عام 
 املصدر: الشركة 

 صا�ح عبدالعز�ز ا�حسينان براهيمإل ): الس��ة الذاتية 56ا�جدول رقم (

 صا�ح عبدالعز�ز ا�حسينان إبراهيم

 سنة 61 العمر 

 سعودي  ا�جنسية 

 عضو �جنة املراجعة املنصب 

 .م1988  عامالواليات املتحدة األمر�كية  ��  أر�ا�ساس    جامعة  منعلوم ا�حاسب    ��  الب�الور�وس  درجة  ع��  حاصل • املؤهالت العلمية 

م وح�ى  2016ب مستشار �� وزارة الثقافة (وزارة ح�ومية و�عمل �� مجال القطاع ا�ح�ومي) من عام  منص شغل   • ا�خ��ات العملية 

 م.  2019عام 

البيانات  حلول    تقديم  ��   و�عملمؤسسة فردية  (بيانات ا�خليج لالستشارات املالية    �� املدير    الشر�ك  منصبشغل   •

 . م2016عام  وح�ى م2013 عام من الف��ة  خالل )املالية

مساهمة  (شركة  البنك السعودي الفر��ىي  ��  املدير اإلقلي�ي ملصرفية األفراد �� املنطقة الوسطى    منصب  شغل •

 م. 2012م وح�ى عام 2008) من عام التمو�ل واملصرفيةو�عمل �� عامة 

املصرفية  مدي  منصب  شغل • املم��ة  ا�خدمات  �� ��  ر  و�عمل  عامة  مساهمة  (شركة  الفر��ىي  السعودي  البنك 

 م. 2008م وح�ى عام 2005التمو�ل واملصرفية) من عام 

قائد فر�ق ا�خدمات املم��ة املصرفية �� البنك السعودي الفر��ىي (شركة مساهمة عامة و�عمل ��   منصب  شغل •

 م.2005التمو�ل واملصرفية) من خالل العام 

التمو�ل واملصرفية) من  البنك السعودي الفر��ىي (شركة مساهمة عامة و�عمل ��  ��  مدير فرع  شغل منصب   •

 م. 2005م وح�ى عام 1999عام 

الز�اة والضر�بة وا�جمارك (هيئة ح�ومية و�عمل �� مجال الز�اة والضر�بة  شغل منصب محلل أعمال �� هيئة     •

 م.1992م وح�ى عام 1988وا�جمارك) من عام 

) االتصاالت�� مجال    السعودية (شركة مساهمة عامة و�عمل  االتصاالتشغل منصب مساعد م��مج �� شركة   •

 م. 1984م وح�ى عام 1982من عام 
 املصدر: الشركة 
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 سياسة توزيع األر�اح  5

 وفق
ً
 : اآل�ي ع�� الوجھ الصافية الشركة أر�اح توزع، النظام األسا�ىي للشركة) من  45(واألر�عون للمادة ا�خامسة  ا

�جمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب م�ى بلغ  أن تقرر ا  و�جوز   للشركة  نظاميال  االحتياطيلت�و�ن    صا�� األر�احمن    )10%(  يجنب .1

 ) من رأس املال املدفوع. 30%(حتياطي املذ�ور اال 

) من صا�� األر�اح لت�و�ن احتياطي اتفا�� يخصص لغرض أو أغراض  10%ل�جمعية العامة العادية بناًء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة أن تجنب ( .2

 معينة.

ثابتة للشركة  حقق مص�حة الشركة أو يكفل توزيع أر�اح  ياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يل�جمعية العامة العادية أن تقرر ت�و�ن احت .3

صا�� األر�اح مبالغ إل�شاء مؤسسات اجتماعية لعام�� الشركة أو من  قدر اإلم�ان ع�� املساهم�ن، ول�جمعية املذ�ورة كذلك أن تقتطع  

 من هذا املؤسساتما ي�و  ملعاونة
ً
 . ن قائما

 ) من رأس املال املدفوع ع�� املساهم�ن. 5%من صا�� األر�اح و�ناًء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة �سبة ال تقل عن ( البا�� من يوزع  .4

5. ) عشر  التاسعة  املادة   �� املقررة  األح�ام  مراعاة  (م�افأة  19مع  واملادة   أعضاء)  (  ا�جلس)  والسبع�ن  الشر�ات 76السادسة  نظام  من   (

 مع عدد ا�جلسات ال�ي 5%يخصص �عد ما تقدم �سبة (
ً
) من البا�� مل�افأة مجلس اإلدارة، ع�� أن ي�ون استحقاق هذه امل�افأة متناسبا

 يحضرها العضو. 

العادية توزيع أر�اح مرحلية (نصف او ر�ع سنو�ة)، كما يجوز يجوز للشركة بناًء ع�� اق��اح أعضاء مجلس اإلدارة وموافقة ا�جمعية العامة   .6

نصف أو ر�ع سنو�ة)، ع�� أن ي�ون هذا التوزيع من األر�اح ا�حقيقة ل�جمعية العامة العادية تفو�ض مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح مرحلية (

 القابلة للتوزيع. 

 

ال�ي قامت الشركة   التا�� األر�اح  ��  يو�ح ا�جدول  املن��ية  املالية  و 2020بتوزيعها خالل السنوات  ��    الستة م وف��ة  2021م  املن��ية    يونيو  30أشهر 

 م: 2022
 توزيع األر�اح  ):57( رقم ا�جدول 

 م2022يونيو  30 م 2021 م 2020 البيان

 6,272,317 6,479,247 3,873,730 (ر�ال سعودي)  للسنة/الف��ة الر�ح/ا�خسارة صا��

 3,465,000 - - املعلنة توزيعات األر�اح 

 **  3,465,000 - - توزيعات األر�اح املدفوعة

 % 55.24 - - للسنة/الف��ة  �سبة األر�اح املعلنة من صا�� الدخل

 9.96 10.28 774.75 السهم* ا�حصة /ر�حية 

 املصدر: الشركة

 ) 5,000ع�� أساس أن عدد األسهم (م 2020د�سم��  31كما ��  حصةتم احتساب ر�حية ا� *

 . سهم) 630,000ع�� أساس أن عدد األسهم (م 2022 يونيو   30وكما ��  م2020د�سم��   31كما �� تم احتساب ر�حية السهم  * 

م بمبلغ وقدره  2021  النصف الثا�ي من العام) ع�� توزيع أر�اح نقدية ع�� املساهم�ن عن  2022/ 03/ 10ه (املوافق  07/08/1443** وافقت ا�جمعية العامة العادية املنعقدة بتار�خ  

 ) ر�ال ل�ل سهم.5.50) ر�ال سعودي بواقع ( 3,465,000(

 

 ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أر�اح �� املستقبل.   إال أ��ا  م،2022  يونيو  30املن��ية ��    ف��ة الستة أشهرل  الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أر�اح خال  وع��

 من تار�خ مستند الت�جيل هذا وعن السنوات املالية ال�
ً
 . ي تل��او�ستحق األسهم محل اإلدراج املباشر حص��ا من أي أر�اح �عل��ا الشركة اعتبارا
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 املباشرت�اليف اإلدراج  6

،  سعودي  ر�ال  )1,550,000ألف (  خمس�نو خمسمائة  مليون و ت�اليف اإلدراج املباشر ألسهم الشركة �� السوق املواز�ة مبلغ  من املتوقع أن تبلغ إجما��  

وستتحمل الشركة جميع ت�اليف اإلدراج،    .وال�ي �شمل أ�عاب املستشار املا��، واملصار�ف والت�اليف األخرى املتعلقة باإلدراج املباشر �� السوق املواز�ة

 بأن هناك دفعات قد تم سدادها ودفعات أخرى �ستحق �عد موافقة هيئة الس
ً
وق  وسيتم تضم�ن ت�اليف اإلدراج املباشر ضمن مصار�ف الشركة، علما

 .املالية و�عد اإلدراج 
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 اإلقرارات  7

 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما ي��:  

 �� الوضع املا�� خالل الـ ( -1
ً
 م�حوظا

ً
صدر يمكن أن يؤثر أو ي�ون قد أثر تأث��ا

ُ
 األخ��ة 12لم يكن هناك أي انقطاع �� أعمال امل

ً
من تار�خ   ) شهرا

 . هذا املستند

صدر خالل السنة السابقة مباشرة لتار�خ طلب    ، عموالتلم ُتمنح أي   -2
ُ
أو خصومات أو أ�عاب وساطة أو أي عوض غ�� نقدي من قبل امل

 الت�جيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

النتشار بتف�ىي األمراض املعدية أو غ��ها مما ��دد ال�حة العامة بما �� ذلك ااملتعلقة    ا�خاطر) "2.1.29(بخالف ما ورد �� ا�خطر رقم   -3

لم يكن هناك أّي �غ�� سل�ي جوهري  ،  ) "عوامل ا�خاطرة" �� هذا املستند2" �� القسم ()19  -  جائحة ف��وس �ورونا (�وفيدالعاملي املستمر � 

 �� الوضع املا�� والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتار�خ تقديم طلب الت�جيل. 

سهم أو مص�حة من أي نوع �� أ، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألّيٍ من أقر�ا��م أّي  من هذا املستند  )42(ج،  الصفحاتبخالف ما ورد ��   -4

صدر. 
ُ
 امل

5-   �� ورد  ما  (باستثناء  رقم  (2.1.4ا�خطر  رقم  وا�خطر  ا�حتملة"،  باالل��امات  املتعلقة  "ا�خاطر  "ا�خاطر2.1.23)  بالدعاوى   )  املتعلقة 

 تؤثر   قد  قانونية  إجراءات  أو  ى دعاو و  أ  مطالبات  ألي  خاضعة  ليست  الشركةأن    ،) "عوامل ا�خاطرة" �� هذا املستند2القضائية" �� القسم (

  بمجملها أو بمفردها
ً
 و �� وضعها املا��.أ الشركة أعمال �� جوهر�ا

 .كما بتار�خ هذا املستند الشر�ات نظام أح�ام مخالف��ا لها  �سبق ولم الشر�ات نظام أح�ام بجميع مل��مة الشركة أن -6

7-   
ً
عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة �� أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من ا�جمعية العامة العادية ملساه�ي الشركة وذلك تطبيقا

عضاء مجلس اإلدارة �� أعمال منافسة أ  من  أي  �ش��ك  ال  ، وكما �� تار�خ هذا املستند) من نظام الشر�ات72للمادة الثانية والسبع�ن (

 للشركة.

 . املستند هذا �� تضمي��ا يتم لم املالية األوراق ��جيل  طلب ع�� تؤثر  أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنھ -8

 . أ�شط��ا ملمارسة املطلو�ة األساسية واملوافقات ال��اخيص جميع ع�� حاصلة الشركة أن  -9

 ها �� السوق املواز�ة. أسهم إلدراج الالزمة املوافقات جميع ع�� حصلت  قد الشركة أن -10

  من   أخرى   جوهر�ة  مخاطر  بأي  علم  ع��  ليسوا  اإلدارة   مجلس  أعضاء  فإن  ،" �� هذا املستندا�خاطرة   عوامل) "2(  قسمال  ��  ورد  ما  باستثناء  -11

 .الشركة أسهم �� االستثمار �� ا�حتمل�ن املستثمر�ن  قرار ع�� تؤثر أن املمكن

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألي اإلدارة  مجلس أعضاء يخضع ال  -12
ً
 . املا�� وضعها ��  أو الشركة أعمال �� جوهر�ا

 . لهما تمنح م�افآت ع�� التصو�ت حق التنفيذي  الرئيس أو اإلدارة  مجلس أعضاء أحد �عطي صالحية أي توجد ال  -13

  من  االق��اض حق التنفيذي�ن كبار أو اإلدارة  مجلس  ألعضاء تج��  صالحية أي توجد ال  -14
ُ
 صدر. امل

ا  أو  الشركة  إدارة   مجلس  أعضاء  من  عضو  أي  إفالس  عن  اإلعالن  يتم  لم  أنھ  -15   مجلس   سر  أم�ن  أو  بالشركة  التنفيذية  اإلدارة   أعضاء  من  أي�

 . إفالس إجراءات ألي يخضعوا ولم اإلدارة 

والقسم    ) "عوامل ا�خاطرة"2املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة" �� القسم (  ) "ا�خاطر2.1.25ا�خطر رقم (باستثناء ماورد ��   -16

�� هذا املستند، ال يوجد لدى الشركة أي �عامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن    ال�ي تمت مع األطراف ذات العالقة"  ) "التعامالت3.16(

ح ع��الشركة  ع��  العامة  ا�جمعية  موافقة  صلت  الشركة  مع  التعامالت  جميع  ملساه�ي  سيتم   العالقة،  ذات  األطراف  التجار�ة    وأنھ 

 .ملساه�ي الشركة العامة ا�جمعية �� العالقة ذات األطراف  مع  والعقود األعمال جميع ع�� التصو�ت

 و�دراج أسهمها �� السوق املواز�ة. أن الشركة حصلت ع�� عدم مما�عة ا�جهات املمولة ع�� ��جيل  -17

) 2(  القسم  اإلضافية" ��  واملطالبات  ا�حتملة  الشرعية  الز�اة   باستحقاقات  املتعلقة  "ا�خاطر  )2.1.15(ا�خطر رقم  ��    رما ذكباستثناء   -18

أو  املستند،    هذا  ��"  ا�خاطرة   عوامل" نزاعات  الز�اة والضر�بة قائمة من قبل    مطالبات بفروقات ز�و�ةأن الشركة ال تخضع ألي  هيئة 

 .كما �� تار�خ هذا املستندوا�جمارك 
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 وشروطھاملباشر دراج املعلومات املتعلقة باألسهم وأح�ام اإل  8

 تقديم طلب إ�� الهيئة لت�جيل األسهم �� السوق املواز�ة  8.1

 ذات   ا�جهات  إ��  املطلو�ة  املستندات  جميع  تقديم  املالية السعودية، وتمهيئة السوق    إ��  املستند  لهذا  ا�خاضعة  ��جيل األسهم  بطلب  الشركة  تقدمت

املواز�ة،   السوق   ��  الشركة  ألسهم  املباشر  واإلدراج  الت�جيل  �عملية  املتعلقة  املوافقات  جميع  ع��  ا�حصول   وتم  املتطلبات،  جميع  واستيفاء  العالقة

 . بما �� ذلك موافقة الهيئة ع�� مستند الت�جيل هذا

 لسهم اإلس��شادي عند اإلدراج والقيمة االسمية ل�ل سهم سعر ا 8.2

 ع�� أسهم الشركة، و�� حال حدثت مثل هذه الصفقات 
ً
فإنھ يتم نقل امللكية بموجب عقد بيع ب�ن الطرف�ن    ال توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخرا

  بي��م.وليس للشركة عالقة �� معرفة سعر البيع الذي تم 

"املستشار املا��".  "يق�ن �ابيتال"    املالية  يق�ن  شركة  وال�ي قامت ��ا  للشركة  العادلة  السوقية  القيمة  تحديد  خالل  من  االس��شادي   السعر  تحديد  تم

 لذلك،  
ً
مما تجدر اإلشارة  سعودية، و   ) ر�االت10سمية للسهم عشرة (سعودي، وتبلغ القيمة اال   ر�ال  )300(ثالثمائة  للسهم  لسعر االس��شادي  يبلغ اوفقا

 عادي   سهم  )630,000(  ألف  ثالث�نو ستمائة    إ��  مقسم  سعودي،  ر�ال  )6,300,000(  ألف  ثالثمائةمالي�ن و ستة    يبلغ  ا�حا��ليھ بأن رأس مال الشركة  إ

 بال�امل القيمة مدفوعة

 

 9:30سعر االفتتاح للسهم بناًء ع�� العرض والطلب ع�� السهم عن طر�ق آلية مزاد االفتتاح و�� ف��ة �سبق افتتاح السوق (من الساعة    يتم تحديد

 إ�� الساعة  
ً
)، و�مكن للمستثمر�ن خالل هذه الف��ة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر ال  10:00صباحا

ً
عادل  صباحا

  30(% الذي يتم عنده تنفيذ األوامر �عد مطابق��ا �� ف��ة املزاد، و��ون سعر التنفيذ هو سعر االفتتاح مع �سبة تذبذب يومية مسموح ��ا تبلغ
ً
ارتفاعا

.(
ً
حدود ثابتة للتذبذب    یقبتط  یتم، كما سسعر اإلدراج لليوم األول فقط  العادلة وهوالسعر االس��شادي كمرجع فقط للقيمة السوقية   ويعت��  وهبوطا

، مما    %، سواءً 10إ��    یةالسعري عند وصول سعر الورقة املال
ً
 أو انخفاضا

ً
  ید حد ثابت جد  یدمزاد التذبذب السعري، لتحد  یلإ�� تفع  یؤديارتفاعا

السعري ملدة خمس دقائق عند وصول سعر    تذبذبمزاد ال  �فعللسعري. و االناتج من مزاد التذبذب    یدبناًء ع�� السعر املرج�� ا�جد  یةللورقة املال

،  10%إ��    یةالورقة املال
ً
 أو انخفاضا

ً
  یتكرر أن    �مكنإ�� ا�حد الثابت للتذبذب السعري و   یةسعر الورقة املال  یصلعندما    یبدأھو مزاد  و ، سواًء ارتفاعا

سيتم تطبيق هذه ا�حدود فقط خالل األيام الثالثة األو��   .ثابتة  �ةحدود سعر یھ  ُتب�ى عل  ید سعر مرج�� جد  ھنتج عن �عدة مرات خالل جلسة التداول و 

 لألوراق املالية املدرجة ��
ً
  املواز�ة إ��   السوق   من اإلدراج، وابتداًء من اليوم الرا�ع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعر�ة اليومية وفقا

%)30 (
ً
 وهبوطا

ً
 للتذبذب السعري.، و�لغاء ا�حدود الثابتة ارتفاعا

    دقيقت�ن  ملدة يتم تمديد مزادي االفتتاح واإلغالق  
ً
 العلوي   ا�حد  ��اية  عند  االف��ا�ىي  السعر  أن  حال  ��  أو  ،مطابقة  غ��   سوق   أوامر  وجود  حال  ��تلقائيا

 بالنسبة   أما.  مساء  3:12:30  و  مساء  3:12:00  ب�ن  يوميا  متغ��   �ش�ل  ثانية  30  خالل  املزاد  سينت�ي  ا�حالة،  هذه   ��).  10%-(+/  الثابت  ا�حد  من  السف��  أو

 . مساء 3:20:00 وتنت�ي اإلغالق مزاد ��اية �عد مباشرة  تبدأ سوف فإ��ا اإلغالق سعر ع�� التداول  �جلسة

 اآل�ي:  حسب واإلغالق االفتتاح أسعار السوق  وتحسب

 .املالية األوراق من تداولها يمكن ال�ي الكمية من األق�ىى ا�حد سعر التداول  نظام يحدد .1

�ان هناك سعران أو أك�� قد يتداوالن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي ي��ك أقل حد أد�ى متبقي، وهو عدد األوراق    إذا .2

 املالية غ�� املطابقة ��ذا السعر. 

 إذا ُوجد سعران أو أك�� بنفس ا�حد األد�ى املتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآل�ي:   .3

 عند عدم توازن الكمية غ�� املطابقة �� طرف الشراء فقط.   .أ
ً
 األع�� سعرا

 عند عدم توازن الكمية غ�� املطابقة �� طرف البيع فقط.   .ب
ً
 األقل سعرا

(ج) متوسط أسعار (أ) و (ب) عند عدم توازن الكمية غ�� املطابقة �� الطرف�ن (البيع والشراء). ُيقّرب متوسط السعر�ن إ�� أقرب وحدة   .ج

 �غ�� السعر عند اإلم�ان.  
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 ا�جدول  �� ا�حدد ا�جلسات �سلسل التداول  يوم و�تبع  .اململكة �� الرسمية العطالت باستثناء ا�خميس، يوم إ�� األحد يوم من األسهم تداول  ي�ون 

 :اآل�ي
 ): �سلسل ا�جلسات 58ا�جدول رقم (

 ا�جدول الزم�ي ا�جلسة

 10:00 –  9:30 ا�جلسة األو��: مزاد االفتتاح  

 15:00- 10:00 تنفيذ -ا�جلسة الثانية: السوق مفتوح 

 15:10- 15:00 ا�جلسة الثالثة: مزاد اإلغالق 

 15:20 – 15:10 ا�جلسة الرا�عة: التداول ع�� سعر اإلغالق 

 16:00 – 15:00 ا�جلسة ا�خامسة: السوق مغلق

 السعوديةتداول  -املصدر: إجراءات التداول والعضو�ة 

و�لغاؤه   يتاح تمر�ر و�عديل و�لغاء األوامر خالل ا�جلسة األو�� وا�جلسة الثانية وا�جلسة الثالثة وا�جلسة الرا�عة، و�تاح �عديل صالحية األمر •

 خالل ا�جلسة ا�خامسة، و�تاح �عطيل األوامر غ�� املنفذة خالل يوم التداول.  

 .�عرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد (عرض السوق بحسب السعر) خالل ا�جلسة األو�� وا�جلسة الثالثة •

 �� ��اية ا�جلسة األو�� وا�جلسة الثالثة وخالل ا�جلسة الثانية وا�جلسة الرا�عة.  ُتطابق األوامر •

 خالل يحدد وقت إن��اء ا�جلست�ن األو�� والثالثة �ش�ل متغ�� ي
ً
 حددة ل�جلست�ن �� ا�جدول أعاله. ثانية وفق األوقات ا� 30وميا

 أسهم الشركة األوقات والظروف ال�ي يجوز ف��ا �عليق  8.3

 اإلدراج إلغاء أو التداول  �عليق صالحية 8.3.1

، وذلك �� أي من ا�حاالت اآلتية: األوراق املالية املدرجةيجوز للهيئة �عليق تداول  )أ
ً
 أو إلغاء إدراجها �� أي وقت حسبما تراه مناسبا

 للمستثمر�ن أو للمحافظة ع�� سوق منتظمة.   .1
ً
 إذا رأت ضرورة ذلك حماية

 �� االل��ام بنظام السوق املالية أو لوائحھ التنفيذية أو قواعد السوق. .2
ً
 تراه الهيئة جوهر�ا

ً
 إذا أخفقت الشركة إخفاقا

 إذا لم �سدد الشركة أي مقابل ما�� مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة �� مواعيدها. .3

 أو أعمالها أو مستوى عمليا��ا أو أصولها لم �عد مناسبة الستمرار إدراج األسهم �� السوق.  ،الشركةإذا رأت أن  .4

عن معلومات �افية تتعلق    شركةال  ت�شأن الصفقة املق��حة. و�� حال أعلنعند اإلعالن عن استحواذ عك�ىي ال يتضمن معلومات �افية   .5

، بأنھ ستتوافر معلومات �افية متاحة ل�جمهور حول الصفقة املق��حة لالستحواذ  الشركةبالكيان املس��دف، واقتنعت الهيئة، �عد إعالن 

 العك�ىي، فللهيئة اتخاذ قرار �عدم �عليق التداول �� هذه املرحلة.

    الشركةسرب معلومات عن الصفقة املق��حة لالستحواذ العك�ىي، و�تعذر ع��  عند � .6
ً
تقييم وضعھ املا�� بدقة و�تعذر إبالغ السوق وفقا

 لذلك.

 متطلبات السيولة ا�حددة �� الفقرة (ب) من املادة ا�حادية   .7
َ

ستوف
ُ
�عد م�ىي املدة ا�حددة �� الفقرة    اإلدراج  قواعدمن    واألر�ع�نإذا لم �

 ) من الفقرة (د) من املادة الثانية واألر�ع�ن من قواعد اإلدراج. 1الفرعية (

% فأك�� من رأس مالھ لدى ا�حكمة بموجب 50عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املا�� للمصدر الذي بلغت خسائره امل��اكمة   .8

 نظام اإلفالس.

 ح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة للمصدر لدى ا�حكمة بموحب نظام اإلفالس. عند قيد طلب افتتا .9

ظام  عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي بإ��اء إجراء إعادة التنظيم املا�� وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة للمصدر بموجب ن .10

 اإلفالس.

 إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدار�ة للمصدر بموجب نظام اإلفالس. عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي بافتتاح  .11

 يخضع رفع �عليق التداول املفروض بموجب الفقرة (أ) أعاله لالعتبارات اآلتية:  )ب

 للمستثمر�ن.  .1
ً
 معا�جة األوضاع ال�ي أدت إ�� التعليق �ش�ل �اٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية

 املرجح عدم تأث��ه �� النشاط العادي للسوق.  أن رفع التعليق من .2

صدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. .3
ُ
 ال��ام امل
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 عن مزاولة �شاطاتھ .4
ً
 عند صدور حكم ا�حكمة ال��ائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املا�� للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

السادسة والثالثون    املادة   من (أ)    الفقرة   من)  13(  الفرعيةل �ان التعليق وفق الفقرة  من قبل ا�جهة ا�ختصة ذات العالقة، وذلك �� حا

 لقواعد اإلدراج. 

  لم  ما اإلفالس نظام اإلدار�ة بموجب التصفية إجراء أو التصفية إجراء افتتاح برفض ال��ائي ا�حكمة حكم صدور   عند .5
ً
 عن يكن ُموقفا

العالقة، ا�ختصة ا�جهة قبل من �شاطاتھ مزاولة من14( الفرعية الفقرة  وفق  التعليق �ان  حال ��  وذلك ذات   املادة   من )أ( الفقرة  ) 

 اإلدراج.  السادسة والثالثون لقواعد

 : ةتي�� أي من ا�حاالت اآل للشركة�علق السوق تداول األوراق املالية  )ج

وائح التنفيذية ذات العالقة املالية الدور�ة وفق امعلوما��عند عدم ال��ام الشركة باملواعيد ا�حددة لإلفصاح عن  .1
ّ
 .الل

الرأي .2 إبداء  امتناع عن  أو  للشركة رأي معارض  املالية  القوائم  أو   عند تضمن تقر�ر مراجع ا�حسابات ع��  الرأي املعارض  إزالة  إ�� ح�ن 

 . االمتناع عن إبداء الرأي

للشركة لت�حيح   املالية  إذا لم �ستوف متطلبات السيولة ا�حددة �� الباب الثامن من قواعد اإلدراج �عد م�ىي املهلة ال�ي تحددها السوق  .3

 أوضاعها ما لم توافق الهيئة ع�� خالف ذلك. 

 بتخفيض رأس مالھ وذلك ليومي التداول التالي�ن لصدور القرار.  للشركةغ�� العادية عند صدور قرار عن ا�جمعية العامة   .4

  تداول   جلسة  م�ىي  �عد  اإلدراج،  لقواعد  والثالثون   السادسة  املادة ) من الفقرة (ج) من  2) و(1السوق التعليق املشار إليھ �� الفقرات (  ترفع  )د

  جلسات   خمسة  تتجاوز   ال  مدة   خالل   التعليق   السوق   ترفع   املنصة،  خارج  املصدر   أسهم  تداول   إتاحة  حالة  و��  التعليق،  سبب  انتفاء  ت��  واحدة 

 . التعليق سبب  انتفاء ت�� تداول 

للسوق �� أي وقت أن تق��ح ع�� الهيئة �عليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إدا رأت من املرجح حدوث أٍي من ا�حاالت   يجوز  )ه

 . اإلدراج لقواعد والثالثون  السادسة املادة (أ) من  الواردة �� الفقرة 

 ولوائحھ التنفيذية وقواعد السوق. بنظام السوق املاليةاالستمرار �� االل��ام  أسهمهاُعلق تداول  يال� الشركةع��  يجب )و

إجراءاٍت مناسبة لت�حيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج   الشركة  تخذت) أشهر من دون أن  6(  مدة   األسهماستمر �عليق تداول    إذا )ز

 .أسهم الشركة

تقديم طلب جديد   افعل��   ،ا�� إعادة إدراج أسهمه  رغبت الشركة. و�ذا  الشركةلعملية استحواذ عك�ىي، يل�� إدراج أسهم    الشركةإكمال    عند )ح

  اإلدراج أسهمه
ً
 العالقة املنصوص عل��ا �� قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة.  واستيفاء املتطلبات ذات لقواعد اإلدراجوفقا

 .العالقة ذات السوق  وقواعد التنفيذية اللوائح ع��  بناءً  الشركة خسائر عن الناتج اإلدراج إلغاء أو التداول  بتعليق املادة  هذه  تخّل  ال )ط

 االختياري لإلدراج  اإللغاء 8.3.2

 الشركة إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. ول�حصول ع�� موافقة الهيئة، يجب ع��    �� السوق   إدراج أوراقها املاليةللشركة �عد  ال يجوز   )أ

 بذلك، وأن �شمل الطلب املعلومات اآلتية:  املالية تقديم طلب اإللغاء إ�� الهيئة مع تقديم إشعار م��امن للسوق 

 اإللغاء. األسباب ا�حددة لطلب  .1

 ��خة من اإلفصاح املشار إليھ �� الفقرة (د) أدناه. .2

��خة من املستندات ذات العالقة و��خة من �ل وثيقة مرسلة إ�� املساهم�ن، إذا �ان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء  .3

 .شركةال اتخذهتآخر 

 .بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة القانو�ي املعين�ن أسماء ومعلومات االتصال ا�خاصة باملستشار املا�� واملستشار .4

 قبول طلب اإللغاء أو رفضھ.  -بناًء ع�� تقديرها -يجوز للهيئة  )ب

 ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� إلغاء اإلدراج �عد حصولھ ع�� موافقة الهيئة.  الشركةيجب ع��  )ج

أن يف�ح ل�جمهور عن ذلك �� أقرب وقت ممكن. و�جب أن يتضمن اإلفصاح   الشركة، يجب ع��  شركة العند إلغاء اإلدراج بناًء ع�� طلب   )د

 ع�� األقل سبب اإللغاء وطبيعة ا�حدث الذي أدى إليھ ومدى تأث��ه �� �شاطات املصدر.
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صدر  من بطلب املؤقت التداول  �عليق 8.3.3
ُ
 امل

   املالية  اأوراقه  تداول   �عليق  السوق   من   طلبت  أن  للشركة  يجوز  )أ
ً
 تأخ��   دون   من  عنھ  اإلفصاح  يجب  التداول   ف��ة   خالل  حدث  وقوع  عند  مؤقتا

  السوق   وتقوم  التداول،  ف��ة   ��اية  ح�ى  سر�تھ  تأم�ن  الشركة  ستطيع�  وال  السوق   قواعد  أو  التنفيذية  لوائحھ  أو  املالية  السوق   نظام  بموجب

 . للطلب تلق��ا فور  املصدر لذلك املالية األوراق تداول  بتعليق

   التداول   �عليق  عند )ب
ً
 واملدة   التعليق   سبب  عن  -   ممكن   وقت   أقرب  -  ��  ل�جمهور   ف�ح ت   أن  الشركة  ع��  يجب   املصدر،  طلب   ع��  بناءً   مؤقتا

 .الشركة �شاطات �� تأث��ه  ومدى إليھ أدى الذي ا�حدث وطبيعة لھ املتوقعة

  التداول  �علق  أّن  للهيئة يجوز  )ج
ً
 الشركة �شاطات  �� تؤثر قد ظروف  هناك ت�ون  أو معلومات لد��ا ي�ون  عندما الشركة من طلب دون  من مؤقتا

  للتعليق   املالية  اأوراقه  تخضع  عندما  الشركة  ع��  و�جب .  املستثمر�ن  بحماية  تخل  أو  املالية  السوق   �شاط   ��  تؤثر  ر�ما  الظروف  تلك  أن  وترى 

 . السوق  وقواعد التنفيذية ولوائحھ املالية السوق  بنظام االل��ام �� االستمرار للتداول  املؤقت

، الشركة  �شاطات  ��  تؤثر  قد  ظروف   أو  معلومات  لها  تب�ن  إذا  أعاله   املذ�ورة )  ج(  الفقرة   وفق  صا�حي��ا  ممارسة   الهيئة  ع��  تق��ح  أن  للسوق  )د

 . ومن ا�حتمل أن تؤثر �� �شاط السوق أو �� حماية املستثمر�ن

خالف   املالية  السوق   أو  الهيئة  تر  لم  ما  أعاله،)  ب(  الفقرة   ��  إليھ  املشار  اإلفصاح  ��  ا�حددة   املدة   ان��اء  عند  للتداول   املؤقت  التعليق   يرفع  )ه

 . ذلك

 رفع التعليق  8.3.4

  املفروض التداول  �عليق رفع يخضع
ً
 : اآلتية لالعتبارات ) "�عليق اإلدراج أو إلغائھ"8.3.1( القسم من) أ( للفقرة  وفقا

 . للمستثمر�ن حماية التعليق الستمرار ضرورة  وجود  وعدم �اف، �ش�ل التعليق إ�� أدت ال�ي األوضاع معا�جة )أ

 . للسوق  العادي النشاط �� تأث��ه  عدم املرجح من التعليق رفع أن )ب

 .الهيئة تراها أخرى  شروط  بأي املصدر ال��ام )ج

  إدراج  إلغاء  للهيئة  فيجوز   التعليق،   ذلك  لت�حيح  مناسبة  إجراءاٍت   الشركة  خذتت  أن  دون   من  أشهر  ستة  مدة   املالية  األوراق   تداول   �عليق  استمر  و�ذا

 . للشركة املالية األوراق

 إدراجها إلغاء سبق مالية أوراق إدراج وقبول  ��جيل إعادة  8.3.5

صدر  رغب   إذا
ُ
األوراق   طرح  قواعد  ��  عل��ا  املنصوص   اإلجراءات   وفق  جديد  طلب  تقديم  عليھ  يجب  إدراجها،  طلب   إلغاء   سبق  مالية  أوراق   إدراج  ��  امل

 .اإلدراج وقواعد املستمرة  واالل��امات املالية

افقات ال�ي  8.4  األسهم بموج��ا  ستدرجالقرارات واملو

 تتمثل القرارات واملوافقات ال�ي ستدرج أسهم الشركة بموج��ا فيما ي��:

اإلدارة  )1 مجلس  املواز�ة  توصية  السوق   �� الشركة  ألسهم  املباشر  باإلدراج  الشركة  ملساه�ي  العادية  غ��  العامة  ا�جمعية  بتار�خ   إ�� 

 .)م 04/11/2021(املوافق  ه29/03/1443

الصادرة   املواز�ةملساه�ي الشركة ع�� توصية مجلس اإلدارة باإلدراج املباشر ألسهم الشركة �� السوق  عادية  الموافقة ا�جمعية العامة غ��   )2

 �عد ا�حصول ع�� جميع املوافقات النظامية الالزمة. وذلك )م08/11/2021(املوافق  ه03/04/1443بتار�خ 

ه (املوافق  20/09/1443(تداول) ع�� طلب اإلدراج املباشر ألسهم الشركة �� السوق املواز�ة وذلك بتار�خ  تداول السعودية    شركةموافقة   )3

 م). 21/04/2022

موافقة هيئة السوق املالية ع�� طلب ���يل أسهم الشركة �� السوق املواز�ة  )4

 .

وذلك بتار�خ  1444/04/20ه(املوافق 2022/11/14م) 

 )ف��ة ا�حظرملنع التصرف �� أسهم معينة (ال��تيبات القائمة  8.5

  )12( اث�ي عشر أسهمهم مدة  ��املستند التصرف  ) �� هذازالصفحة (املذ�ور�ن ��  املساهم�ن كبار يحظر ع��
ً
من تار�خ بدء تداول أسهم الشركة   شهرا

 ان��اء هذه الف��ة دون ا�حصول ع�� موافقة الهيئة املسبقة. ، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم �عد املواز�ة السوق �� 
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 نبذة عن السوق املالية السعودية (تداول)  8.6

.  م1990  عام  اململكة  ��  ك��و�يإللا   سهمأل ا  تداول   و�دأ  ك��و�ي،إللا  املالية  وراقأل ا  معلومات  لنظام  بديل  كنظام  م2001  عام  ��  تداول   نظام  تأسيس  تم

 حدأل ا  يوم  من  سبوعأل ا  أيام  من  عمل  يوم  �ل  التداول   و�تم.  بتسو���ا  وان��اءً   الصفقة  تنفيذ  من  ابتداءً   مت�امل  إلك��و�ي  نظام  اللخ  من  التداول   عملية  تتم

   10  الساعة  من  واحدة   ف��ة   ع��  ا�خميس  يوم  ح�ى
ً
،  3  الساعة  وح�ى  صباحا

ً
  بإدخال   فيسمح  وقاتأل ا  هذه   خارج   أما.  وامرأل ا  تنفيذ  هااللخ  و�تم  عصرا

  9:30 الساعة من و�لغا��ا  و�عديلها وامرأل ا
ً
  10 الساعة وح�ى صباحا

ً
 . صباحا

   وامرأل ا  أولو�ة  وتحديد  استقبال  و�تم  وامر،لأل   آلية  مطابقة  اللخ  من  الصفقات  تنفيذ  و�تم
ً
 أو   السوق   أوامر  تنفذ  عام  و�ش�ل.  للسعر  وفقا

ً
  األوامر   و��  ال

 وفق تنفيذها يتم فإنھ  السعر بنفس أوامر عدة  إدخال حال و�� ،السعر محددة  وامرأل ا وتل��ا سعار،أل ا أفضل ع�� املشتملة
ً
 . اإلدخال لتوقيت  ا

  فوري   �ش�ل   السوق   بيانات  توف��   و�تم   ن��نت،إل ا  ع��   تداول   موقع   أبرزها  مختلفة  قنوات اللخ  من  املعلومات من   شامل   نطاق   بتوزيع  تداول   نظام   يقوم

 آلي الصفقات �سو�ة وتتم". رو���ز" مثل  املعروف�ن املعلومات ملزودي
ً
 ).T+2( حسب عمل يومي  خالل ا

 مراقبة  مسؤولية  تداول   نظام  و�تو��".  تداول "  نظام  ع��   للمستثمر�ن  بالنسبة  املهمة  واملعلومات  القرارات  جميع  عن  فصاحإل ا  الشركة  ع��  و�نب��

 .السوق  عمليات وكفاءة  التداول  عدالة ضمان ��دف السوق،

 مؤسسة السوق املالية املعينة لغرض استيفاء متطلبات السيولة �عد اإلدراج   دور وال��امات  8.7

"مؤسسة سوق مالية" لغرض استيفاء متطلبات السيولة �عد اإلدراج املباشر �� السوق املواز�ة،   يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال" قامت الشركة بتعي�ن شركة  

صدر،  %)  20() سهم، وال�ي �ش�ل ما �سبتھ  126,000و�يع عدد (عرض  من خالل  وذلك  
ُ
 التالية إلدراج  من رأس مال امل

ً
وذلك خالل اإلث�ي عشر شهرا

 
ُ
   :أن األسهم ال�ي سيتم عرضها و�يعها ست�ون من املساهم�نمع العلم  �� السوق املواز�ة. صدرأسهم امل

("املساهم�ن البائع�ن") بموجب قرار مساه�ي    ) غسان عادل ا�خازن 4) ار�ك أر�ست البدوي،  3عادل فؤاد رزق،    )2،  املعمر ألنظمة املعلومات) شركة  1 

 الشركة.

 املالية:وفيما ي�� توضيح لدور وال��امات مؤسسة السوق 

صدر، وذلك من خالل عرض و�يع عدد ( .1
ُ
) سهم، وال�ي �ش�ل ما  126,000االل��ام بتطبيق خطة استيفاء متطلبات السيولة املتفق عل��ا مع امل

 التالية إلدراج أسهم ا20�سبتھ (
ً
صدر، وذلك خالل اإلث�ي عشر شهرا

ُ
صدر �� السوق املواز�ة. %) من رأس مال امل

ُ
 مل

 لتقدير مؤسسة السوق املالية. .2
ً
 إ�شاء و�دارة محفظة خاصة يتم من خاللها بيع األسهم وفقا

 عرض األسهم املراد بيعها من خالل النظام اآل�� لتداول األسهم �� السوق املواز�ة. .3

استيفاء   .4 خطة  وفق  األسهم  من  بيعها  املراد  باملس��دفات  صدر.االل��ام 
ُ
امل مع   

ً
سابقا عل��ا  املتفق  السيولة  الكميات    متطلبات  بيع  يتم  بحيث 

ق  املس��دفة �� حال توفر السيولة، و�� حال عدم وجود طلبات شراء �افية يتم تأجيل الكميات املتبقية لأليام التالية، و�جوز ملؤسسة السو 

 لتقديرها و�عدالة و�حسب أ
ً
وامر السوق. و�حق لها بيع الكمية اإلجمالية ل�خطة خالل ف��ة أقل من سنة (ع��  املالية تجاوز املس��دف اليومي وفقا

 .ةسبيل املثال: ستة أشهر، شهر واحد، يوم واحد) �� حال وجود سيولة �افية �� السوق لبيع هذه األسهم مع التأكد من تحقيق متطلبات السيول

 ملا هو مشار إليھ �� املادة رقم (سيتم عرض �امل األسهم ع�� املستثمر�ن املؤهل�ن �� السوق   .5
ً
أهلية التداول �� السوق املواز�ة"  “)40املواز�ة وفقا

 من قواعد اإلدراج.

�ش�ل مستمر وذلك للتأكد من تحقيق متطلبات السيولة (بأن ال  ا�خطة والكميات املس��دفة للبيع سيتم العمل ع�� مراجعة �جل املساهم�ن و  .6

% من أسهم الشركة)، وقد يتم �عديل الكميات املس��دف بيعها وذلك  20مساهم، وال تقل ملكي��م عن  50ن يقل عدد املساهم�ن من ا�جمهور ع

 مساهم.  50للتأكد من أن املساهم�ن من ا�جمهور ال يقل عددهم عن 

ن عمليات بيع األسهم  سيعمل األ�خاص املسؤولون عن تنفيذ خطة استيفاء السيولة لدى مؤسسة السوق املالية ع�� التحقق �ش�ل دائم من أ .7

 ستحقق متطلبات السيولة.

اإلدراج، ع��  تزو�د السوق بتقار�ر شهر�ة أو عند الطلب عن تطورات تنفيذ ا�خطة املشار إل��ا �� الفقرة (و) من املادة الثالثة واألر�ع�ن من قواعد   .8

 ديم التقر�ر الشهري. أن ت�ون التقار�ر املقدمة إ�� السوق �شمل �افة تفاصيل العمليات املنفذة قبل تق 

 للفقرة (ز) من املادة الثالثة واألر�ع�ن من قواعد اإلدراج .9
ً
) من الفقرة (د) من املادة الثالثة 1"عند ان��اء املدة ا�حددة �� الفقرة الفرعية ( وفقا

ب) من املادة ا�حادية واألر�ع�ن من قواعد واألر�ع�ن، يجب ع�� املصدر اإلعالن ل�جمهور عن مدى استيفائھ ملتطلبات السيولة ا�حددة �� الفقرة (

من أسهم الشركة،   %)20.00ما �سبتھ (  اإلدراج". وسيتم اإلعالن ل�جمهور عند بيع جميع األسهم من محفظة خطة استيفاء السيولة ال�ي تمثل

 �خطة استفاء متطلبات السيولة.  
ً
 بأنھ قد تم استيفاء متطلبات السيولة وفقا
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 للمعاينة  املتاحة املستندات 9

 إ�� الساعة    9ست�ون املستندات التالية متاحة للمعاينة �� املقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل (من األحد إ�� ا�خميس) ب�ن الساعة  
ً
 مساًء،  4صباحا

املا�� املستشار  سيتيحها  اف��اضية  بيانات  غرفة  خالل  من  املالية   أو  يق�ن  �ابيتال"  شركة  ال��يد  يق�ن  خالل  من  طل��م  عند  املؤهل�ن  للمستثمر�ن   "

) املا��:  للمستشار  وذلك  addingvalue@yaqeen.saاإللك��و�ي  تار�خ  ابتداءً )،  من  (املوافق  18/05/1444  تار�خ 12/2022/ 12ه  وح�ى  م) 

 قبل اإلدراج):  ) أيام7م) (ع�� أال تقل تلك الف��ة عن (22/12/2022ه (املوافق 28/05/1444

 والتعديالت ال�ي طرأت عليھ.للشركة  األسا�ىي النظامعقد التأسيس و  .1

 التجاري للشركة.  ال�جل .2

 .)كن�خة مطبوعة من موقع هيئة السوق املالية(موافقة هيئة السوق املالية ع�� ��جيل أسهم الشركة �� السوق املواز�ة  .3

 .  ع�� اإلدراج املباشر ألسهم الشركة �� السوق املواز�ة(تداول)  تداول السعودية  شركةموافقة  .4

 .السوق املواز�ة مجلس إدارة الشركة ع�� اإلدراج املباشر ألسهم الشركة �� توصية .5

 موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية للشركة ع�� اإلدراج املباشر ألسهم الشركة �� السوق املواز�ة.   .6

ر  اآللية ال�ي ُحدد بناًء عل��ا السعر االس��شادي لتداول أسهم الشركة �� السوق املواز�ة (تقر�ر التقييم للمصدر املعد من قبل املستشا .7

  للمستثمر�ن "  يق�ن �ابيتال"  شركة يق�ن املالية  املا��  املستشار  سيتيحها  اف��اضية   بيانات  غرفة  خالل   منطالع عليھ  وال�ي يمكن اال املا��)  

 . )(addingvalue@yaqeen.sa املا�� للمستشار اإللك��و�ي ال��يد خالل  من طل��م عند املؤهل�ن 

8.   �� املن��ية  املالية  للسنة  للشركة  املراجعة  املالية  ��ام  2021د�سم��    31القوائم  املرفقة  املوجزة واإليضاحات  األولية  املالية  والقوائم   ،

 يونيو واإليضاحات املرفقة ��ا.  30أشهر املن��ية �� املفحوصة لتفرة الستة 

 :قبل من ا�خطية املوافقة .9

 د.نإدراج اسمھ وشعاره و�فادتھ ضمن هذا املست ع��) يق�ن املالية "يق�ن �ابيتال" شركة( املا�� املستشار 

 ) ضمن هذا املستند  ع�� إدراج اسمھ وشعاره و�فاداتھ  )محاسبون قانونيون   –شركة إبراهيم أحمد البسام وشر�اؤه  ا�حاسب القانو�ي . 
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 تقر�ر ا�حاسب القانو�ي  10

 م 2021د�سم��  31املن��ية ��  املالية للسنة ةراجعائم املالية امل و الق 10.1
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 إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 المستقل  مراجعال فحصوتقرير األولية الموجزة القوائم المالية 

 م 2022يونيو   30في   لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين

 



 ت لوماإدارات لالتصاالت وتقنية المعشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 األولية الموجزة القوائم المالية 

 م 2022يونيو   30في   لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس   صفحـــة

   

 حول القوائم المالية األولية الموجزة  المراجع المستقلفحص تقرير   - 

   

 األولية   قائمة المركز المالي  1

   

 األولية  الشامل  الدخل قائمة   2

   

 األولية   قائمة التغيرات في حقوق الملكية  3

   

 األولية   قائمة التدفقات النقدية  4

   

 األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية   10- 5 





 إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 األولية   المركز الماليقائمة 
 م 2022 يونيو  30في  كما

 ( خالف ذلك يتم ذكر  ما لم جميع المبالغ باللاير السعودي )

1 

 

 

 

 األولية الموجزة.  ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية15( الى )1كل اإليضاحات المرفقة من )تش

 

  إيضاح  

 م 2022 يونيو 30

  ( مدققة )غير 

 م 2021ديسمبر  31

 ( مدققة )

      الموجودات 

      موجودات غير متداولة  

 2,612,255  5,947,071   صافي   ،، والموجودات غير الملموسة وغيرهاالمعدات

 2,612,255  5,947,071   إجمالي الموجودات غير متداولة 

      

      الموجودات المتداولة 

 6,592,963  3,244,953  7 ، صافي ذمم مدينة تجارية

 11,468,910  6,332,386   اإليرادات غير المفوترة 

 731,129  205,440  6 ذات عالقة  أطراف من  مستحق

ً  ةمصاريف مدفوع  3,661,768  8,873,211     مقدما

 87,316  8,311,142  5 وارصدة لدى البنوكنقد 

 22,542,086  26,967,132   الموجودات المتداولة  إجمالي

 25,154,341  32,914,203   الموجودات  إجمالي

      

       حقوق الملكية والمطلوبات 

      حقوق الملكية 

 6,300,000   6,300,000   المال رأس 

 897,925  897,925   احتياطي نظامي  

 (412,399)  (412,399)     اكتوارياحتياطي 

 6,124,658  8,931,975   أرباح مبقاة 

 12,910,184  15,717,501   حقوق الملكية  إجمالي

 

      المطلوبات 

      مطلوبات غير متداولة 

 موظفين لل الخدمةنهاية  مزايا
  2,514,063  2,310,974 

 2,310,974  2,514,063   المطلوبات غير المتداولة  إجمالي

      مطلوبات متداولة 

 2,222,563   2,178,499   ذمم دائنة تجارية  

 3,537,162   8,256,521   وأخرى  مصروفات مستحقة

 852,270  2,102,923  6 مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 1,000,399  986,583  9 مخصص زكاة وضريبة الدخل  

 2,320,789  1,158,113  8 جل تمويل قصير األ 

 9,933,183  14,682,639   المطلوبات المتداولة  إجمالي

 12,244,157  17,196,702   المطلوبات  إجمالي

 25,154,341  32,914,203   حقوق الملكية والمطلوبات  إجمالي

      

     12 االرتباطات وااللتزامات المحتملة 



 إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 األولية   الدخل الشاملقائمة 
 م 2022يونيو   30في   لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

2 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 م 2021 م 2022  م 2021 م 2022  

 (غيرمدققة ) (غيرمدققة )  (غيرمدققة ) (غيرمدققة )  

 10 اإليرادات 

      

14,904,450  

          

6,784,269   

           

28,541,735     10,830,255  

  تكلفة اإليرادات 

      

(7,189,686) 

        

(3,398,160)  

         

(14,889,858)    (6,989,110) 

  مجمل الربح 

        

7,714,764  

          

3,386,109   

           

13,651,877       3,841,145  

       

  -   ، صافي ىخرأ مصروفات

               

(1,916)   -             (1,916) 

 11 مصروفات عمومية وإدارية 

      

(3,977,093) 

        

(2,116,853)  

           

(6,444,311)    (2,869,204) 

  الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

        

3,737,671  

          

1,267,340   

             

7,207,566          970,025  

 9 مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

         

(499,509) 

             

(71,292)  

              

(935,249)       (137,579) 

  صافي الدخل للفترة 

        

3,238,162  

          

1,196,048   

             

6,272,317          832,446  

  -   -    -   -   الدخل الشامل اآلخر للفترة 

  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

        

3,238,162  

          

1,196,048   

             

6,272,317          832,446  

   1,32    9,96     1,90   5,14  13 الربح األساسي والمخفض لكل سهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األولية الموجزة. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  (15( الى )1من ) كل اإليضاحات المرفقةشت 



 إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 األولية   التغيرات في حقوق الملكيةقائمة 
 م 2022يونيو   30في   ةالستة أشهر المنتهي ةلفتر 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

3 

  رأس المال   

احتياطي  

 أرباح مبقاة   نظامي 

 

 اإلجمالي   احتياطي اكتواري

           م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 12,910,184  (412,399)  6,124,658   897,925   6,300,000   م )مدققة(2022يناير  1كما في الرصيد 

 6,272,317  -  6,272,317  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 (3,465,000)  -  (3,465,000)  -  -  (1توزيعات مدفوعة )إيضاح 

 15,717,501  (412,399)  8,931,975   897,925   6,300,000   م )غيرمدققة( 2022 يونيو 30في  الرصيد كما

           م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  6,527,047   -   5,777,047   250,000  500,000  م )مدققة(2021يناير  1كما في الرصيد 

 -  -  (5,800,000)  -  5,800,000  (1)إيضاح زيادة في رأس المال 

 832,446  -   832,446  -     -                 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 7,359,493  -  809,493  250,000  6,300,000  م )غير مدققة(2021يونيو  30في  الرصيد كما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األولية الموجزة. ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 15( الى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )



 إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 األولية  التدفقات النقديةقائمة 
 م 2022يونيو   30في   ةالستة أشهر المنتهية لفتر 

 ( يذكر خالف ذلك ما لم جميع المبالغ باللاير السعودي )

4 

 إيضاح  

الستة أشهر  ة لفتر  

  30في  ةالمنتهي

 م 2022يونيو 

  )غير مدققة( 

الستة أشهر  ة لفتر

يونيو   30في  ةالمنتهي 

 م 2021

 مدققة( غير )

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  970,025  7,207,566   وضريبة الدخل    صافي الدخل قبل الزكاة

      تعديالت على: 

  416,207  551,154   والموجودات غير الملموسة وغيرها، لمعداتا إطفاء /إستهالك

  169,819  433,636  7 مخصص إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية  

  216,203   203,089   مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين 

 1,772,254  8,395,445   صافي الدخل المعدل من األنشطة التشغيلية 

      

      المال العامل: التغيرات في رأس 

 (4,454,809)   2,914,374   ذمم مدينة تجارية

  391,721   (5,211,443)   مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  

 (1,774,514)   525,689   مستحق من أطراف ذات عالقة 

  7,803,678   5,136,524   إيرادات غير مفوترة

  1,028,391   (44,064)   ذمم دائنة تجارية 

 (910,072)   4,719,359   مستحقات وذمم دائنة أخرى 

 (1,611,835)   (481,847)   مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

   15,954,037  2,244,814 

 (258,673)   -   مزايا نهاية الخدمة للموظفبن المدفوعة

 (803,497)   (949,065)  9 المدفوع للزكاة وضريبة الدخل 

 1,182,644   15,004,972   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  (29,902)  (3,885,970)   معدات آالت وشراء 

 1,916  -   محصل من استبعاد آالت ومعدات 

  (27,986)  (3,885,970)   االستثمارية صافي النقد المستخدم في األنشطة  

      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 -  ( 1,732,500)  1 توزيعات مدفوعة  

 (953,669)  (1,162,676)  8 تمويل قصير االجل 

  (953,669)  (2,895,176)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

      

 200,989           8,223,826   صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 307,200   87,316   يناير  1النقد وما في حكمه في 

 508,189  8,311,142           يونيو   30النقد وما في حكمه في  

      

      المعامالت الغير نقدية التكميلية 

 -    1,732,500  1 للمساهمينتوزيعات مدفوعة 

 

 
األولية الموجزة. ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 15( الى )1اإليضاحات المرفقة من )تشكل 



 إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 األولية الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2022يونيو   30في   ةالستة أشهر المنتهية لفتر 

 ( يذكر خالف ذلك ما لم جميع المبالغ باللاير السعودي )

 

- 5 - 

 

 المنظمة واألنشطة  -1

شركة إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات )"الشركة"( هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل  

 .م(23/08/2008هـ )الموافق  22/08/1429الصادر في  1010255311التجاري رقم 

مجلس اإلدارة )"مجلس اإلدارة"( للشركة ببدء اإلجراءات القانونية لتقديم طلب االكتتاب العام  سوق نمو  م، أوصى  2021خالل عام  

  31بية السعودية. كما في من  لدى السلطات التنظيمية ذات الصلة في المملكة العربسوق نمو  األولي للشركة )"العرض العام األولي"(  

م رهنا بالموافقات 2022م، كانت إجراءات االكتتاب قيد التنفيذ مع السلطات التنظيمية ومن المتوقع أن تكتمل في أوائل عام  2021ديسمبر  

 .المطلوبة

نظمة االتصاالت والبرامج، تعمل الشركة مع فرعها في تنفيذ عقود الخدمات وكذلك إعداد وتطوير وتركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر وأ

 .والتطبيقات، والشبكات، واألجهزة. كما تقدم الشركة خدمات الدعم الفني والتدريب المتعلقة بأنشطتها

ديسمبر من كل سنة تقويمية. تتضمن هذه القوائم المالية الموجودات والمطلوبات    31يناير وتنتهي في    1تبدأ السنة المالية للشركة في  

 :الشركة وفرعها في دبي، اإلمارات العربية المتحدة. تفاصيل الفرع كالتاليونتائج عمليات 

 مكان اإلصدار  رقم الرخصة  تاريخ التأسيس اسم الفرع 

شركة إدارات لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات )فرع(

م 2015فبراير  22 واحة دبي للسيليكون، دبي،   1461 

 اإلمارات العربية المتحدة 

 ، المملكة العربية السعودية.   13315، الرياض    3296الرئيسي للشركة في الرياض ، طريق الثمامة ، حي الصحافة ، ص.ب  يقع المقر  

 دفع توزيعات األرباح 

مليون لاير سعودي    3.5الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ    م2022مارس    02قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

 . م2022. تم توزيع األرباح بالفعل خالل شهر يونيو م2021سهم( على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام لكل  5.5)

 لاير سعودي مقابل أرصدة األطراف ذات العالقة.  1.732.500تمت تسوية أرباح شركة المعمر ألنظمة المعلومات والبالغة 

 م2021الزيادة في رأس المال خالل  

لاير   500،000باإلجماع على زيادة رأس مال الشركة من    المساهمينم، وافق جميع  2021مايو    20المنعقد في    المساهمينفي اجتماع  

لاير سعودي. تمت الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل من األرباح المبقاة. القيمة االسمية الجديدة هي    6،300،000سعودي إلى  

 على النحو التالي:  المالرأس  كون. استكملت الشركة المتطلبات القانونية لزيادة رأس المال. بعد الزيادة ي لاير سعودي لكل سهم 10

 القيمة رمزية  عدد األسهم  المساهمة  الجنسية  المساهم 

 3,150,000 315,000 %50 شركات -سعودي  المعمر ألنظمة المعلومات 

 1,050,000 105,000 *%16.66 لبناني  عادل فؤاد رزق 

 1,050,000 105,000 *%16.66 لبناني  اريك ارنست البدوي 

 1,050,000 105,000 *%16.66 لبناني  غسان عادل الخازن

 6,300,000 630,000 %100  اإلجمالي 

 * جميع المساهمين متساوون وتم تقريب نسبة المساهمة إلى منزلتين عشريتين. 

 

 

 

 

 



 إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 األولية الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2022يونيو   30في   ةالستة أشهر المنتهية لفتر 

 ( يذكر خالف ذلك ما لم جميع المبالغ باللاير السعودي )
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 س اإلعداد اأس -2

 االلتزام اساس  1- 2

في المملكة العربية    المعتمد "التقرير المالي األولي"   ( 34)  الدولي  المحاسبة   اري وفقاً لمعللشركة   األولية الموجزة  تم إعداد القوائم المالية 

 للمراجعين والمحاسبين.الهيئة السعودية قبل االصدارات االخرى المعتمدة من المعايير والسعودية و

 أساس القياس  2- 2

إعداد   والمبالغ   القوائمتطلب  المحاسبية  السياسات  تطبيق  تؤثر على  التي  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  اتخاذ  اإلدارة  المالية من 

المالية    القوائمالموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في    األوليةالمالية    القوائمالمالية. ال تتضمن هذه    القوائمالمدرجة في  

 م. 2021ديسمبر  31المالية للشركة للسنة المنتهية في  القوائمة ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع السنوي 

ليس بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في    2022يونيو    30إن أداء الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م. 2022ديسمبر  31

 والنشاط عملة العرض   3- 2

 العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. يالموجزة بالريال السعودي، وه  األوليةالمالية  القوائمتم عرض هذه 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  -3

وتم توضيحها   م2022يناير   1ال توجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من  

للشركة  القوائمفي   السنوية  في    المالية  المنتهية  تأثير جوهري على  م2021ديسمبر    31للسنة  لها  ليس  األولية   القوائم، ولكن  المالية 

 . الموجزة للشركة

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة -4

  والموجودات   مصاريفيتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات وال

  تراضات والتقديرات نتائجعدم التأكد من هذه االفيمكن أن ينتج من المحتملة.    لمطلوباتواالفصاحات المرفقة وافصاحات اوالمطلوبات  

 المستقبلية. الفتراتفي ثر تأوالتي ست للموجودات او المطلوبات  الدفترية  تتطلب تعديالت جوهرية على القيم

ا  األحكام والتقديرات الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد هي نفسه

 . م2021ديسمبر  31المالية للشركة للسنة المنتهية في  القوائمفي  شرحهاالتي تم 

 نقد وما في حكمه  -5

م 2022 يونيو 30   

( مدققة )غير   
 

م 2021ديسمبر  31  

 )مدققة( 

 85,282  8,308,751 أرصدة لدى البنوك

 2,034   2,391 الصندوق ب النقد 

 8,311,142  87,316 

 يتم وضع األرصدة لدى البنوك في حسابات جارية لدى البنوك المحلية وال تحقق أي ربح. 

 

 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة -6

 العالقةذات   األطرافالمعامالت مع  1- 6

المالية ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح. تم إجراء   القوائمتم حذف المعامالت واألرصدة بين الشركة وفرعها في دبي في هذه 

الخصومات. تم شراء الخدمات بسعر السوق  وفقًا ألسعار الشركة المعتادة ، ناقًصا متوسط   العالقةمبيعات الخدمات لألطراف ذات 

 المعدل ليعكس طبيعة الخدمات المتلقاة والعالقات بين األطراف. المبالغ غير مضمونة ولم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات. 
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 )تتمة(  أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة -6

 )تتمة(  العالقةذات   األطرافالمعامالت مع  1- 6
 مع األطراف ذات العالقة  الرئيسية المعامالت 

 م 2021يونيو  30  م 2022يونيو  30  
 )غير مدققة(   )غير مدققة(  

 1,822,046  22,333,111 خدمات   - المعمر ألنظمة المعلومات 

 -  3,465,000  مدفوعة للمساهمين توزيعات

  لبنانإدارات 
786,823  1,074,390 

  شركة فينيقيا للتكنولوجيا الدولية 
1,688,095  (180,005 ) 

     

 مستحق من أطراف ذات عالقة 

 م 2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30 

 )مدققة(   )غير مدققة(  طبيعة العالقة 

 731,129  205,440 المساهم الرئيسي  المعمر ألنظمة المعلومات 

  -  731,129 

      مستحق ألطراف ذات عالقة 

 588,835  764,682 شركة زميلة  شركة فينيقيا للتكنولوجيا الدولية 

 مستحق للمساهمين
المصروفات المدفوعة عن  

 263,435  1,338,241 الشركة 

  2,102,923  852,270 

     

 

   الرئيسيينمعامالت موظفي اإلدارة  2- 6

 .أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالييشمل موظفو اإلدارة الرئيسيون للشركة 

مكافأة ثابتة نتيجة على  التنفيذيين  المديرون    يحصلبدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان.  على  أعضاء مجلس اإلدارة    يحصل

مكافآت وفقًا لعقود العمل   على معظم كبار التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي يحصلواجباتهم ومسؤولياتهم المباشرة. 

 الموقعة معهم. 

 يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة: 
 م 2021يونيو   30في  ةالستة أشهر المنتهي ةلفتر م 2022يونيو  30في  ةأشهر المنتهي  الستة ةلفتر 

 
أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 

 التنفيذيين 

موظفي اإلدارة 

 الرئيسيين
 اإلجمالي 

أعضاء مجلس 

اإلدارة غير  

 التنفيذيين 

موظفي اإلدارة  

 الرئيسيين 
 اإلجمالي 

 686,879 686,879 - 698,120 698,120 - الرواتب والتعويضات 

 16,389 16,389 - 16,389 16,389 - البدالت 

 38,066 38,066 - 171,099 171,099 -  خطط الحوافز 

 741,334 741,334 - 885,608 885,608 - اإلجمالي 
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 ، صافي ذمم مدينة تجارية -7

 م 2022يونيو  30 

 

 م 2021يونيو  30

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

 7,469,584   4,555,210  ذمم مدينة تجارية

 (876,621)  (1,310,257)  مخصص ذمم مدينة تجارية 
 

 3,244,953   6,592,963 

    : كما يليالمخصص  علىالحركة 
 

   

 330,000  876,621 الرصيد في بداية الفترة 

 546,621  433,636 المخصص خالل الفترة 

 876,621  1,310,257 نهاية الفترة الرصيد في 

 

 جل قروض قصيرة األ -8

 

 إيضاح 

م 2022 يونيو 30   

( مدققة )غير    

م 2021ديسمبر  31  

 )مدققة( 

      

 2,303,474  1,153,575   1,8 قرض قصير اآلجل 

 17,315   4,538   2,8 رصيد بطاقة االئتمان

    1,158,113   2,320,789 

      

 

٪ سنويا. 4الشركة تسهيالت خصم الفواتير قصيرة األجل من بنك ساب. يحمل التسهيل عمولة بنكية بمعدل سايبور + لدى  1- 8

 والتفاصيل هي على النحو التالي: 

 البنك 
المبلغ  

 المستخدم

تاريخ  

 االستحقاق 
التسهيل  عقدتاريخ   عملة التسهيل  الحد االئتماني  

م2022 1,153,575 ساب  م2020\1\31 12/31/  الريال السعودي  4,500,000 

 . واإلدارةتستخدم الشركة بطاقة االئتمان لحجز تذاكر موظفيها  2- 8

 وضريبة الدخل   الزكاة -9

 هي كما يلي:  اتالتغيرات في المخصص 1- 9

  
 ةأشهر المنتهي  الستة ةلفتر

 م 2022يونيو  30في 

 )غير مدققة(

 
 31للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر 

 )مدققة(

  الرصيد في بداية السنة 
1,000,399 

 

803,497 

 الفترة المخصصات خالل 

  

  

150,820 

 784,429 

  

 191,512 

 808,887 

 مصروف الزكاة - 

 مصروف ضريبة الدخل  - 

   935,249 

 

1,000,399 

  فترة المدفوعات التي تمت خالل ال
(949,065)  

 

(803,497) 

  الفترة الرصيد في نهاية 
986,583 

 

1,000,399 
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 وضريبة الدخل )تتمة(   الزكاة -9

 حالة الربوط الزكوية وضريبة الدخل  2- 9

  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وحصلت على شهادة نهائية من    م2021قدمت الشركة إقرارها الزكوي وضريبة الدخل حتى عام  

  القوائم. ليس لدى الشركة أوامر ربط مفتوحة حتى تاريخ  م2023أبريل    30هـ الموافق  1444رمضان    29صالحة حتى  )"الهيئة"(  

  المالية.

 اإليرادات  -10

لفترة الستة أشهر المنتهية  

 م 2022يونيو  30في 

(مدققة)غير   

 
لفترة الستة أشهر المنتهية  

 م2021يونيو  30في 

( مدققةغير )  

 4,851,771  20,660,368 البيانات والمدن الذكيةمراكز 

 4,299,111  5,779,743 عبء العمل  التحول وترحيل

 1,679,373  2,101,624 ع الفر ايرادات

 28,541,735  10,830,255 

    

 

 المصروفات العمومية واإلدارية  -11

 

لفترة الستة أشهر  

يونيو  30المنتهية في 

 م 2022

 )غير مدققة(

 

لفترة الستة أشهر  

يونيو   30المنتهية في 

 م 2021

 )غير مدققة( 

  1,281,578    2,731,464  الرواتب والمزايا ذات الصلة 

    -    553,000  أتعاب مهنية

  169,819   433,636 مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة 

  123,960    475,331  رسوم االشتراك 

  416,207   551,154 االهالك واستهالك الدين

  141,929    364,844  السفر والمواصالت 

  44,690    342,792  مصاريف اإليجار 

  216,096    250,538  األتعاب المهنية

  40,598    133,133  مصاريف االتصال 

  67,339    95,962  الرسوم المصرفية 

  58,858    55,314  تأمين طبي

  36,795    48,541  نفقات التأمين 

  25,952    33,447  مصاريف الترفيه 

  13,241    17,719  مصاريف الصيانة 

  393    8,889  مصاريف القرطاسية 

  231,749    348,547  أخرى 
 

6,444,311  2,869,204 

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -12

الجاري    بسوق نموأبرمت الشركة اتفاقية مع شركة فالكوم كابيتال لتقديم االستشارات والخدمات ذات الصلة للشركة فيما يتعلق باالكتتاب  

لاير سعودي   345,000  دفع منهامليون لاير سعودي    1.4. الشركة لديها التزام تعاقدي بدفع  1حاليًا كما هو موضح في إيضاح رقم  

 .(م2021ديسمبر  31كما في  سعودي لاير 305,000) م 2022 يونيو 30كما في 

 

 



 إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 األولية الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2022يونيو   30في   ةالستة أشهر المنتهية لفتر 
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 ربحية السهم  -13

المرجح لعدد األسهم  إلى المساهمين العاديين على المتوسط    العائدالتالي للفترة    الدخليتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي  

 العادية القائمة خالل الفترة. 

المرجح لعدد األسهم  إلى صافي الربح المنسوب إلى المساهمين العاديين للشركة والمتوسط    المخفضةيستند احتساب ربحية السهم العادي  

قائمة في أي وقت    مخفضة ة المحتملة. لم تكن هناك أسهم يحتمل أن تكون  ضالعادية المخف العادية القائمة بعد التعديل لتأثير جميع األسهم  

 على التوالي. م2021 يونيو 30و  م2022 يونيو 30خالل الفترتين المنتهيتين في 

 
  يونيو   30أشهر المنتهية في   الستةلفترة  

 م 2022

 )غيرمدققة( 
 م 2021 

 )غير مدققة( 

 832,446  6,272,317 للمساهمين العاديين )لاير سعودي(  العائد الدخلصافي 

 630,000  630,000 المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة  المتوسط  

 1.32  9.96 ة )لاير سعودي( ض ربحية السهم األساسية والمخف

 الحقة احداث   -14

هذه القوائم المالية األولية من شأنها أن يكون لها تأثير جوهري على    الفترةلم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ نهاية  ،  في رأي اإلدارة

 . الموجزة

 اعتماد القوائم المالية  -15

 . (م2022 أغسطس 7موافق )ال هـ1444 محرم 9 اإلدارة بتاريخمجلس من قبل  األولية الموجزة تم اعتماد القوائم المالية
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