
مستند تسجيل أسهم شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم )1128013090( الصادر من مدينة عنيزة 

بتاريخ 1433/02/13هـ )الموافق 2012/01/08م( 

المستشار المالي

تأسســت شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بــــ 
ــبات  ــم للحاس ــات القم ــة تقني ــم »مؤسس ــة باس ــة فردي ــدر«( كمؤسس ــركة« أو »الُمص »الش
ــاري  ــجل التج ــب الس ــد بموج ــدهللا المزي ــد عب ــد محم ــيد/ أحم ــا الس ــة« يملكه ــم التجاري والنظ
رقــم )1128013090( الصــادر مــن مدينــة عنيــزة بتاريــخ 1433/02/13هـــ )الموافــق 2012/01/08م(، 
حيــث بلــغ رأس مالهــا عنــد التأســيس )10٫000( عشــرة آالف ريــال ســعودي. وبتاريــخ 1438/11/25هـــ 
)الموافــق 2017/08/18م(، تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بمــا 
لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، حيــث تــم تقييــم أصــول الشــركة وفروعهــا بقيمــة 
ــز  ــدهللا عبدالعزي ــل عب ــيد/ واص ــول الس ــم دخ ــعودي، وت ــال س ــف ري ــرين أل ــبعة وعش )27٫000( س
ــعودي  ــال س ــف ري ــة أل ــغ )300٫000( ثالثمائ ــال ليبل ــد رأس الم ــم تحدي ــد، وت ــريك جدي ــل كش الواص
ــال  ــف ري ــة )1٫000( أل ــة كل حص ــة، قيم ــاوية القيم ــة متس ــة نقدي ــة حص ــى )300( ثالثمائ ــم إل مقس
ــم  ــة مــن الشــركاء. وت ــم الوفــاء فــي رأس المــال مــن خــالل مســاهمات نقدي ســعودي، وقــد ت
ــخ  ــق 2017/08/18م(. وبتاري ــخ 1438/11/25هـــ )المواف ــيس بتاري ــد التأس ــب عق ــك بموج ــات ذل إثب
1439/04/28هـــ )الموافــق 2018/01/16م(، تنــازل الســيد/ أحمــد محمــد عبــدهللا المزيــد عــن جميــع 
ــز الواصــل، وتــم  حصصــه البالــغ عددهــا )30( ثالثــون حصــة إلــى الســيد/ واصــل عبــدهللا عبدالعزي
ــق 2018/01/16م(.  ــخ 1439/04/28هـــ )المواف ــدل بتاري ــيس المع ــد التأس ــب عق ــك بموج ــات ذل إثب
ــن )300٫000(  ــركة م ــال الش ــادة رأس م ــت زي ــق 2021/10/29م(، تم ــخ 1443/03/22هـــ )المواف وبتاري
ثالثمائــة ألــف ريــال ســعودي إلــى )30٫000٫000( ثالثيــن مليــون ريــال ســعودي مقســمة إلــى )3٫000٫000( 
ــة مالييــن حصــة متســاوية مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة  ثالث
ريــاالت ســعودية للحصــة الواحــدة. وقــد تمــت الزيــادة البالغــة )29٫700٫000( تســعة وعشــرون مليــون 
وســبعمائة ألــف ريــال ســعودي مــن خــالل تحويــل كامــل المبلــغ مــن حســاب األربــاح المبقــاة إلــى 
حســاب رأس المــال. وقــد تــم إثبــات ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1443/03/22هـــ 
ــل  ــيد/ واص ــازل الس ــق 2022/04/07م(، تن ــخ 1443/09/06هـــ )المواف ــق 2021/10/29م(. وبتاري )المواف
ــغ عددهــا )900٫000( تســعمائة ألــف حصــة  ــز الواصــل عــن جــزء مــن حصصــه البال عبــدهللا عبدالعزي
لشــركاء ُجــدد، وتــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب قــرار معالــي وزيــر 
التجــارة رقــم )947( بتاريــخ 1443/09/06هـــ )الموافــق 2022/04/07م( بموجــب الســجل التجــاري رقــم 
)1128013090( الصــادر مــن مدينــة عنيــزة بتاريــخ 1433/02/13هـــ )الموافــق 2012/01/08م(. ويبلغ رأس 
مــال الشــركة الحالــي )30٫000٫000( ثالثيــن مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )3٫000٫000( ثالثــة مالييــن 
ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية 

ــة مــن فئــة واحــدة. للســهم الواحــد وجميعهــا أســهم عادي

إن جميــع أســهم الشــركة هــي أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة، وال يعطــى الســهم لحاملــه أي 
ــا  ــي يملكه ــهم الت ــدد األس ــًا كان ع ــاهم«( أي ــاهم )»المس ــكل مس ــق ل ــة. ويح ــوق تفضيلي حق
حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين )»الجمعيــة العامــة«( والتصويــت فيهــا، 
ــركة  ــس إدارة الش ــاء مجل ــر أعض ــن غي ــر، م ــاهم آخ ــض أي مس ــاهم تفوي ــكل مس ــق ل ــا يح كم
أو موظفيهــا، لينــوب عنــه فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة والتصويــت علــى قراراتهــا.  
ــا  ــن عنه ــاح تعل ــات أرب ــن أي توزيع ــا م ــذه نصيبه ــر ه ــل اإلدراج المباش ــهم مح ــتحق األس وتس
الشــركة اعتبــارًا مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا وعــن أي ســنة مــن الســنوات الماليــة الالحقــة. 

ــاح« مــن هــذا المســتند(. ــع األرب )راجــع القســم رقــم )5( »سياســة توزي

وكمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند، فــإن المســاهم الكبيــر فــي الشــركة الــذي يملــك )5%( أو أكثــر 
ــة )%70٫00(،  ــبة ملكي ــل بنس ــز الواص ــدهللا عبدالعزي ــل عب ــاهم/ واص ــو: المس ــا ه ــن رأس ماله م
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول كبــار المســاهمين )راجــع القســم رقــم )4-2( »المســاهمون الكبــار 
ــار  ــى كب ــر عل ــتند(. ويحظ ــذا المس ــن ه ــركة« م ــهم الش ــن أس ــر م ــون 5% أو أكث ــن يملك الذي
ــداول  ــدء ت ــخ ب ــن تاري ــهرًا م ــر )12( ش ــي عش ــدة اثن ــهمهم لم ــي أس ــرف ف ــاهمين التص المس
أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة )»فتــرة الحظــر«(، ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم 
ــوق  ــة الس ــن هيئ ــبقة م ــة مس ــى موافق ــول عل ــة للحص ــرة دون الحاج ــذه الفت ــاء ه ــد انته بع

ــة«(. ــة )»الهيئ المالي

ويقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة علــى المســاهمين 
ــر مــن رأس مالهــا  ــك )5%( أو أكث ــذي يمل ــر فــي الشــركة ال ــن )باســتثناء المســاهم الكبي الحاليي

ــن  ــتثمرين المؤهلي ــات المس ــى فئ ــة إل ــر(، باإلضاف ــرة الحظ ــع لفت ــذي يخض ــاله وال ــور أع والمذك
والتــي تشــمل:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمــالء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون . 2

مؤسســة الســوق الماليــة قــد ُعّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول 
المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى 

الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
حكومــة المملكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، . 3

أو أي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع.
الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق . 4

ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن يســتوفون . 7

ــن  ــر المقيمي ــب غي ــل االسترشــادي الســتثمار األجان ــات المنصــوص عليهــا فــي الدلي المتطلب
فــي الســوق الموازيــة )راجــع القســم رقــم )1( »التعريفــات والمصطلحــات« مــن هــذا 

ــتند(. المس
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى . 9

ــز اإليداع. مرك
أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز . 10

ــر اآلتيــة: ــداع، ويســتوفون أي مــن المعايي اإلي

ــن  ــا ع ــوع قيمته ــل مجم ــة ال يق ــواق األوراق المالي ــي أس ــات ف ــام بصفق ــد ق ــون ق  أ(  أن يك
أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي 

ــة.  عشــرة شــهرًا الماضي
ب( أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. 

ج( أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
ــن  ــدة م ــة المعتم ــي األوراق المالي ــل ف ــة للتعام ــهادة العام ــى الش ــاًل عل ــون حاص  د( أن يك

ــة.  ــل الهيئ قب
ــة  ــال األوراق المالي ــال أعم ــي مج ــة ف ــة متخصص ــهادة مهني ــى ش ــاًل عل ــون حاص هـــ( ان يك

ــًا.  ــا دولي ــرف به ــة معت ــن جه ــدة م معتم

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

لـــم يســـبق إدراج أســـهم الشـــركة فـــي أي ســـوق لألســـهم ســـواًء داخـــل المملكـــة العربيـــة 
السـعودية أو خارجهـا قبـل إدراجهـا بشـكل مباشـر فـي السـوق الموازيـة. وقـد تقدمـت الشـركة 
بطلـــب تســـجيل األســـهم الخاضعـــة لهـــذا المســـتند إلـــى هيئـــة الســـوق الماليـــة الســـعودية 
ــم  ــعودية«(، وتـ ــداول الس ــعودية )»تـ ــداول الس ــركة ت ــى ش ــا إلـ ــب إدراجهـ ــة«( وبطلـ )»الهيئـ
تقديـــم جميـــع المســـتندات المطلوبـة إلـى الجهـــات ذات العالقـة واســـتيفاء جميـع المتطلبـات، 
وتـــم الحصـــول علـى جميـع الموافقـــات المتعلقـة بعمليـة التســـجيل واإلدراج المباشـر ألسـهم 
الشـــركة فـــي السـوق الموازيـــة، بمـا فـي ذلـك موافقـة الهيئـة علـــى مسـتند التسـجيل هـذا.

ينطـــوي االســـتثمار فـــي األســـهم محـــل التســـجيل واإلدراج المباشـــر فـــي الســـوق الموازيـــة 
علـــى مخاطـــر وأمـــور غيـــر مؤكـدة ولذلـــك يجـب دراسـة قســـمي »إشـعار مهـــم« و »عوامـل 
المخاطـــرة« الوارديـــن فـــي مسـتند التســـجيل هـذا بعنايـة مـــن ِقَبـل المســـتثمرين المؤهليـن 
المحتمليـــن قبـــل أن يتخـذوا قـرارًا باالسـتثمار فـي أسـهم الشـركة بعـد االنتهـاء مـن تسـجيلها 

وإدراجهـــا إدراجـــًا مباشـرًا فـي الســـوق الموازيـة.

»يحتــوي هــذا المســتند علــى معلومــات ُقدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية )المشــار 
ــواردة فــي هــذا المســتند،  ــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات ال ــن ومنفردي ــى الصفحــة )هـــ( مجتمعي ــن تظهــر أســماؤهم عل إليهــا بـــ »الهيئــة«(. ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذي
ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا المســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة 
فيــه مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة وشــركة تــداول الســعودية أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا المســتند، وال تعطيــان أّي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو اكتمالــه، وتخليــان أنفســهما صراحــة 
مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو االعتمــاد علــى أّي جــزء منــه. ويجــب علــى الراغبيــن فــي االســتثمار بموجــب هــذا المســتند تحــري مــدى صحــة 

المعلومــات المتعلقــة باألســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة. وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذا المســتند، يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه«.

السعر االسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق الموازية »نمو« هو )80( ثمانون ريال سعودي 

صدر هذا المستند بتاريخ 1444/06/04هـ )الموافق 2022/12/28م(  



شركة القمم ألنظمة الكمبيوتر نشرة اإلصدار
ب

www.alqemam.com

نسعى إلى أن نكون مركز التميز لصناعة البرمجيات في الشرق األوسط. ونعمل على بنــاء 

حلول برمجيات تكون هي األكثر ابتكارًا كما نتطلع دائمًا إلى توفير بيئة بها أحدث الموارد 

والتكنولوجيا بحيث نساعد عمالئنا في الوصول إلى قمة النجاح.



ج مستند التسجيل ا شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

إشعار مهم 

يقــدم هــذا المســـتند معلومــات تفصيليــة كاملــة عــن شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة واألســـهم محــل اإلدراج المباشـــر. وســـيعامل 
المســـتثمرون المؤهلون المحتملون الذين يرغبون باالســـتثمار فـــي األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر بعـــد االنتهـــاء مـــن تســـجيل أســـهم الشـركة وبـدء 
تداولهـــا فـــي الســـوق الموازيـــة علـــى أســـاس أن قـــرار االســـتثمار يســـتند إلـــى المعلومـات التـــي يحتويهـا هـذا المســـتند، والذي يمكـن الحصول على 
نســخة منــه مـــن الموقــع اإللكترونــي للشــركة )www.alqemam.com(، أو مجموعــة الدخيــل الماليــة )www.aldukheil.com.sa(، أو هيئــة 
الســوق الماليــة )www.cma.org.sa)، أو شــركة تــداول الســعودية »تــداول الســعودية« )www.saudiexchange.sa(. كمــا ســيتم اإلعــان مــن 
قبــل المستشــار المالــي »شــركة مجموعــة الدخيــل الماليــة« علــى موقــع شــركة تــداول الســعودية "تــداول الســعودية" عــن نشــر مســتند التســجيل 
وإتاحتــه للمســتثمرين المؤهليــن خــال المــدة الُمحــددة وفقــاً لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة )خــال فتــرة ال تقــل عــن )14( 

يــوم قبــل تاريــخ اإلدراج المباشــر( وعــن أي تطــورات أخــرى.

يحتــوي مســتند التســجيل هــذا علــى معلومــات تــم تقديمهــا حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن 
ــن،  ــواردة أســماؤهم فــي صفحــة )هـــ( مجتمعيــن ومنفردي ــة الســعودية، ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة ال ــة بالمملكــة العربي ــة الســوق المالي هيئ
ــواردة فــي هــذا المســتند، ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة  كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات ال
وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي مســتند التســجيل إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه مضللــة. 
وال تتحمــل الهيئــة وشــركة تــداول الســعودية أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا المســتند، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو 
اكتمالــه، وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو االعتمــاد علــى أي جــزء 
منــه. ويجــب علــى الراغبيــن فــي االســتثمار بموجــب هــذا المســتند تحــري مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة باألســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي 

الســوق الموازيــة. وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذا المســتند، يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه

وقــد عينــت الشــركة مجموعــة الدخيــل الماليــة كمستشــار مالــي )»المستشــار المالــي«( فيمــا يتعلــق بتســجيل أســهم الشــركة وإدراجهــا بشــكل مباشــر 
فــي الســوق الموازيــة »نمــو«.

إن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند كمــا فــي تاريــخ إصــداره عرضــة للتغييــر، وعلــى وجــه الخصــوص يمكــن أن يتأثــر الوضــع المالــي للشــركة 
وقيمــة األســهم بشــكل ســلبي نتيجــة التطــورات المســتقبلية المتعلقــة بعوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو أي عوامــل اقتصاديــة أو 
سياســية أخــرى خارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة )فضــًا راجــع القســم رقــم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذا المســتند(. وال يجــوز اعتبــار 
تقديــم هــذا المســتند أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة أو مطبوعــة فيمــا يتعلــق بأســهم الطــرح أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا، بــأي شــكل مــن 

األشــكال، علــى أنهــا وعــداً أو تأكيــداً أو إقــراراً بشــأن تحقــق أي أربــاح أو إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.

ــا أو مــن أي مــن مستشــاريها للمشــاركة فــي  ــس إدارته ــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجل ــة مــن جان ــة توصي ــار هــذا المســتند بمثاب وال يجــوز اعتب
عمليــة االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر. وتعتبــر المعلومــات الموجــودة فــي هــذا المســتند ذات طبيعــة عامــة، وقــد تــم إعدادهــا دون 
األخــذ فــي االعتبــار لألهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة لألشــخاص الراغبيــن باالســتثمار فــي 
األســهم محــل اإلدراج المباشــر. ويتحمــل كل مســتلم لهــذا المســتند قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مــن 
مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بخصــوص االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر، وذلــك لتقييــم مــدى مائمــة هــذا االســتثمار 

والمعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه. 

ــع األســهم محــل  ــق بشــراء أو بي ــي تتعل ــة الت ــود النظامي ــى كافــة القي ــي مــن متلقــي هــذا المســتند االطــاع عل ــب الشــركة والمستشــار المال وتطل
التســجيل واإلدراج ومراعــاة التقيــد بهــا.

 

http://www.cma.org.sa


د مستند التسجيل ا شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

المعلومات المالية

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م والقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 2020/12/31م المقارنــة بهــا، والقوائــم الماليــة الموحــدة المفحوصــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 2022/09/30م والقوائــم 
الماليــة الموحــدة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 2021/09/30م المقارنــة بهــا، والتــي تــم إدراجهــا فــي هــذا المســتند، وفقــاً لمعاييــر المحاســبة 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية 
ــم فحــص  ــة فــي 2021/12/31م وت ــة المنتهي ــة الموحــدة للســنة المالي ــم المالي ــة القوائ ــن والمحاســبين )SOCPA(، وقــد تمــت مراجع للمراجعي
القوائــم الماليــة الموحــدة المفحوصــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 2022/09/30م مــن قبــل شــركة بيكــر تيلــي م ك م وشــركاه محاســبون 

قانونيــون، علمــاً بــأن الشــركة تصــدر بياناتهــا الماليــة بالريــال الســعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية 

تــم إعــداد التوقعــات الــواردة فــي هــذا المســتند علــى أســاس افتراضــات محــددة ومعلنــة. وقــد تختلــف ظــروف الشــركة فــي المســتقبل عــن 
االفتراضــات المســتخدمة فــي الوقــت الراهــن، وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تأكيــد أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال هــذه التوقعــات.

وتمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي هــذا المســتند »إفــادات مســتقبلية«، والتــي يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــال اســتخدام بعــض 
الكلمــات ذات الداللــة المســتقبلية مثــل »يخطــط«، »يعتــزم«، »ينــوي«، »يقــدر«، »يعتقــد«، »يتوقــع«، »مــن المتوقــع«، »يمكــن«، »مــن الممكــن«، 
»يحتمــل«، »مــن المحتمــل«، »ســوف«، »قــد«، »ربمــا«، والصيــغ النافيــة لهــا وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى. وتعكــس 
هــذه اإلفــادات وجهــات النظــر الحاليــة للشــركة بخصــوص أحــداث مســتقبلية، لكنهــا ال تشــكل ضمانــاً أو تأكيــداً ألي أداء فعلــي مســتقبلي للشــركة، 
ــر عمــا  ــى اختافهــا بشــكل كبي ــؤدي إل ــا وت ــا أو نتائجه ــي للشــركة أو إنجازاته ــى األداء الفعل ــر عل ــي قــد تؤث ــد مــن العوامــل الت ــاك العدي إذ أن هن
تضمنتــه هــذه اإلفــادات صراحــًة أو ضمنــاً. وقــد تــم اســتعراض أهــم المخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر 
تفصيــًا فــي أقســام أخــرى مــن هــذا المســتند )راجــع القســم رقــم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذا المســتند(. وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر 
مــن هــذه العوامــل، أو لــو ثبــت عــدم صحــة أو عــدم دقــة أي مــن التوقعــات أو التقديــرات الــواردة فــي هــذا المســتند، فــإن النتائــج الفعليــة للشــركة 

قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة فــي هــذا المســتند.

ومراعـــاًة لمتطلبـــات قواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة، ســـتقوم الشـركة بتقديـم مسـتند تسـجيل تكميلـي إلـى الهيئـة إذا علمـت 
فـــي أي وقـــت بعـــد اعتمـــاد هـــذا المســـتند مـــن الهيئـــة وقبـــل اكتمـــال اإلدراج بـــأي مـــن اآلتـــي: )1( وجـــود تغييـــر مهـــم فـي أمـور جوهريـــة واردة فـي 
مســـتند التســـجيل، أو )2( ظهـــور أي مســـائل مهمـــة كان يجـــب تضمينهـــا فـــي مســـتند التسـجيل. وباســـتثناء هاتيـن الحالتيـن، فـإن الشـركة ال تعتـزم 

تحديـــث أو تعديـــل أي معلومـــات تضمنهـــا هـــذا المســـتند، ســـواًء كان ذلـــك نتيجـــة معلومـــات جديـدة أو أحداث مســـتقبلية أو غيـر ذلـك.

ونتيجـــة لهـــذه المخاطـــر واألمـــور غيـــر المؤكـــدة والتقديـــرات، فـــإن األحـداث والظـروف والتوقعـات المسـتقبلية التـــي يتناولهـا هـذا المسـتند قـد ال 
تحـــدث علـــى النحـــو الـــذي تتوقعـــه الشـــركة وقـــد ال تحـــدث مطلقـاً. وعليـه، يتعيـن علـى المســـتثمرين المؤهليـن المحتمليـن فحـص جميـع اإلفـادات 

المســـتقبلية فـــي ضـــوء هـــذه اإليضاحـــات مـع عـدم االعتمـاد علـى اإلفـــادات المسـتقبلية بشـكٍل أساسـي.
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دليل الشركة 

أعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهمالعمرالجنسيةالصفةالمنصباالسم
نسبة 

الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

سنة التعيين

واصل عبدالله 
عبدالعزيز 
الواصل )1(

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 
تنفيذي/

غير مستقل
-70٫00٪512٫100٫000سعودي

1443/09/03هـ 
)الموافق 

2022/04/04م(

عبدالله يحيى 
خالد السليم

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة  

غير 
تنفيذي/
مستقل

-0٫08٪652٫500سعودي  
1443/09/03هـ 

)الموافق 
2022/04/04م(

أنس 
عبدالرحمن 

علي القرعاوي 

عضو مجلس 
اإلدارة 
والعضو 
المنتدب

تنفيذي/
-2٫25٪3567٫500سعوديغير مستقل

1443/09/03هـ 
)الموافق 

2022/04/04م(

عصام حمد 
سعد الحديبي

عضو مجلس 
اإلدارة 

غير 
تنفيذي / 

مستقل
-0٫08٪532٫500سعودي

1443/09/03هـ 
)الموافق 

2022/04/04م(

فواز 
عبدالرحمن 
مطلق العقل

عضو مجلس 
اإلدارة

غير 
تنفيذي / 

مستقل
-1٫00٪5230٫000سعودي

1443/09/03هـ 
)الموافق 

2022/04/04م(

تركي إبراهيم 
عبدالله التركي

عضو مجلس 
اإلدارة

غير 
تنفيذي/
مستقل

-0٫08٪482٫500سعودي
1443/09/03هـ 

)الموافق 
2022/04/04م(

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

)1( يخصــم مــن أســهم المســاهم الكبيــر/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل مــا عــدده )16٫250( ســتة عشــر ألــف ومائتــان وخمســون ســهم عبــارة 
عــن رســوم وأتعــاب مســتحقة للمستشــار المالــي - مجموعــة الدخيــل الماليــة، وســيتم نقــل ملكيــة هــذه األســهم إلــى مجموعــة الدخيــل الماليــة بعــد 

انتهــاء فتــرة الحظــر المفروضــة علــى المســاهم الكبيــر/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل.

ماحظة: النسب تقريبية.

هـ
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تــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 1443/09/03هـــ )الموافــق 2022/04/04م( - 
لمــدة )5( خمــس ســنوات.

ــة، وهــي -  ــة الســوق المالي ــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئ ــس اإلدارة اســتناداً عل ــد عــوارض االســتقال ألعضــاء مجل ــم تحدي ت
تتمثــل فــي:

أن يكــون مالــكاً لمــا نســبته 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا أو لــه صلــة قرابــة مــع مــن يملــك . 1
هــذه النســبة.

أن يكون ممثًا لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.. 2
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.. 3
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.. 4
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.. 5
أن يعمــل أو كان يعمــل موظفــاً خــال العاميــن الماضييــن لــدى الشــركة أو أي طــرف متعامــل معهــا أو شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا، . 6

كمراجعــي الحســابات وكبــار المورديــن، أو أن يكــون مالــكاً لحصــص ســيطرة لــدى أي مــن تلــك األطــراف خــال العاميــن الماضييــن.
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.. 7
أن يتقاضــى مبالــغ ماليــة مــن الشــركة عــاوة علــى مكافــأة عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن اللجــان تزيــد عــن )200٫000( مائتيــن ألــف . 8

ريــال ســعودي أو عــن 50٪ مــن مكافــآت العــام الســابق التــي تحصــل عليهــا مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن اللجــان أيهمــا أقــل.
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.. 9

10. أن يكون قد أمضى ما يزيد على )9( تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
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عنوان الشركة المسجل

شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
2788، شارع عمر بن الخطاب، حي الفاخرية، عنيزة

عنيزة 56437 - 7011
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 3611157 16 966+
www.alqemam.com :الموقع اإللكتروني

info@alqemam.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثل الشركة الُمفوض الثانيممثل الشركة الُمفوض األول

االسم: أنس عبدالرحمن علي القرعاوي
المنصب: عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

العنوان: 2788، شارع عمر بن الخطاب، حي الفاخرية، عنيزة
عنيزة 56437 - 7011

هاتف: 3611157 16 966+
المملكة العربية السعودية

www.alqemam.com :الموقع اإللكتروني
anasq@alqemam.info :البريد اإللكتروني

االسم: وليد السيد محمد زكي
المنصب: مدير اإلدارة المالية

العنوان: 2788، شارع عمر بن الخطاب، حي الفاخرية، عنيزة
عنيزة 56437 - 7011

هاتف: 3611157 16 966+
المملكة العربية السعودية

www.alqemam.com :الموقع اإللكتروني
waleed.elsayed@alqemam.info :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول السعودية( 
وحدة رقم: 15، طريق الملك فهد، العليا، الرياض

ص.ب. 6897 الرياض 12211- 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920001919 966+
فاكس: 2189133 11 966+

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

المستشار المالي

مجموعة الدخيل المالية
شارع نعيم بن حماد، حي الوزارات، الرياض

ص.ب. 2462 الرياض 11451
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4309800 11 966+
فاكس: 4787795 11 966+

www.aldukheil.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@aldukheil.com.sa :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني

شركة بيكر تيلي ن ك م وشركاه محاسبون قانونيون 
شارع عثمان بن عفان، حي التعاون، الرياض

ص ب. 300467، الرياض 11372
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966118351600+
فاكس: 966118351601+

www.bakertillymkm.com :موقع إلكتروني
saudi@bakertillyjfc.com :بريد إلكتروني

تنويــه: إن جميــع المستشــارين المذكوريــن أعــاه والمحاســب القانونــي قــد أعطــوا موافقتهــم الكتابيــة علــى اســتخدام أســمائهم وشــعاراتهم 
وإفاداتهــم فــي هــذا المســتند وفــق الشــكل والســياق الظاهــر فيــه، ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذا المســتند. 
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الملخص

يهــدف هــذا الملخــص إلــى تقديــم خلفيــة موجــزة عــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند. وعليــه فــإن هــذا الملخــص ال يحتــوي علــى كافــة 
المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة بالنســبة للمســتثمرين المحتمليــن. لذلــك، فإنــه ينبغــي قــراءة هــذا الملخــص كمقدمــة لهــذا المســتند، ويجــب علــى 
المســتثمرين المحتمليــن قــراءة ومراجعــة هــذا المســتند بالكامــل، وينبغــي أن يبنــي أي قــرار يتعلــق باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر 
مــن قبــل المســتثمرين المحتمليــن علــى مراعــاة جميــع مــا ورد فــي هــذا المســتند ككل، الســيما مــا ورد فــي قســم »إشــعار مهــم« والقســم رقــم )2( 

»عوامــل المخاطــرة« قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر موضــع هــذا المســتند.

الملخص

الشركة أو 
»الُمصدر«

تأسســت شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة كمؤسســة فرديــة باســم »مؤسســة تقنيــات القمــم 
للحاســبات والنظــم التجاريــة« يملكهــا الســيد/ أحمــد محمــد عبداللــه المزيــد بموجــب الســجل التجــاري رقــم 
)1128013090( الصــادر مــن مدينــة عنيــزة بتاريــخ 1433/02/13هـــ )الموافــق 2012/01/08م(، حيــث بلــغ رأس 
مالهــا عنــد التأســيس )10٫000( عشــرة آالف ريــال ســعودي. وبتاريــخ 1438/11/25هـــ )الموافــق 2017/08/18م(، 
تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، حيــث تــم 
تقييــم أصــول الشــركة وفروعهــا بقيمــة )27٫000( ســبعة وعشــرين ألــف ريــال ســعودي، وتــم دخــول الســيد/ واصــل 
عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل كشــريك جديــد، وتــم تحديــد رأس المــال ليبلــغ )300٫000( ثاثمائــة ألــف ريــال 
ســعودي مقســم إلــى )300( ثاثمائــة حصــة نقديــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة )1٫000( ألــف ريــال ســعودي، 
وقــد تــم الوفــاء فــي رأس المــال مــن خــال مســاهمات نقديــة مــن الشــركاء. وتــم إثبــات ذلــك بموجــب عقــد التأســيس 
بتاريــخ 1438/11/25هـــ )الموافــق 2017/08/18م(. وبتاريــخ 1439/04/28هـــ )الموافــق 2018/01/16م(، تنــازل 
الســيد/ أحمــد محمــد عبداللــه المزيــد عــن جميــع حصصــه البالــغ عددهــا )30( ثاثــون حصــة إلــى الســيد/ 
ــم إثبــات ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1439/04/28هـــ  ــز الواصــل، وت ــه عبدالعزي واصــل عبدالل
)الموافــق 2018/01/16م(. وبتاريــخ 1443/03/22هـــ )الموافــق 2021/10/29م(، تمــت زيــادة رأس مــال الشــركة 
مــن )300٫000( ثاثمائــة ألــف ريــال ســعودي إلــى )30٫000٫000( ثاثيــن مليــون ريــال ســعودي مقســمة إلــى 
)3٫000٫000( ثاثــة ماييــن حصــة متســاوية مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت 
ســعودية للحصــة الواحــدة. وقــد تمــت الزيــادة البالغــة )29٫700٫000( تســعة وعشــرون مليــون وســبعمائة ألــف ريــال 
ســعودي مــن خــال تحويــل كامــل المبلــغ مــن حســاب األربــاح المبقــاة إلــى حســاب رأس المــال. وقــد تــم إثبــات ذلــك 
بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1443/03/22هـــ )الموافــق 2021/10/29م(. وبتاريــخ 1443/09/06هـــ 
)الموافــق 2022/04/07م(، تنــازل الســيد/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل عــن جــزء مــن حصصــه البالــغ 
عددهــا )900٫000( تســعمائة ألــف حصــة لشــركاء ُجــدد، وتــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب 
قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم )947( بتاريــخ 1443/09/06هـــ )الموافــق 2022/04/07م( بموجــب الســجل 
ــق 2012/01/08م(.  ــخ 1433/02/13هـــ )المواف ــزة بتاري ــة عني ــن مدين ــم )1128013090( الصــادر م التجــاري رق
ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي )30٫000٫000( ثاثيــن مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )3٫000٫000( ثاثــة 
ماييــن ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد 

وجميعهــا أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة. ويقــع مقــر الشــركة الرئيســي فــي مدينــة عنيــزة.
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الملخص

ملخص أنشطة 
الشركة

تقــوم شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة بتطويــر وإدارة التطبيقــات والبرامــج وتوفيــر خدمــات البنيــة 
ــي البحــث  ــل نشــاط الشــركة بحســب ســجلها التجــاري ف ــة الســعودية. ويتمث ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة التقني التحتي
والتطويــر فــي مجــال الهندســة والتكنولوجيــا، تنظيــم وإدارة المعــارض والمؤتمــرات، تركيــب الحواســيب المركزيــة، 
نشــر البرامــج الجاهــزة، أنظمــة التشــغيل، تقديــم خدمــات اإلنترنــت الســلكية، تقديــم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة، 
تقديــم خدمــات اإلنترنــت الاســلكية، كبائــن االتصــاالت، أنشــطة إعــادة بيــع خدمــات االتصــاالت، تقديــم خدمــات 
مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلــة االفتراضيــة، تقديــم خدمــات البيــع بالجملــة للبنيــة التحتيــة، تحليــل النظــم، 
تصميــم وبرمجــة البرمجيــات الخاصــة، تصميــم واجهــة وتجربــة المســتخدم، تطويــر التطبيقــات، تقديــم خدمــة إدارة 
ومراقبــة شــبكات االتصــاالت والمعلومــات، األمــن الســيبراني، تقديــم خدمــات التصديــق الرقمــي، تقنيــات البيانــات 
الضخمــة وعلــم وتحليــل البيانــات، إقامــة البنيــة األساســية الســتضافة المواقــع علــى الشــبكة وخدمــات تجهيــز 
البيانــات واألنشــطة المتصلــة بذلــك، تقديــم خدمــات الرســائل القصيــرة، تقديــم خدمة مراكز االتصــال، تقديم خدمة 
ــة الحواســيب الشــخصية  ــات الحوســبة الســحابية، إصــاح وصيان ــم خدم النصــوص المســموعة، التســجيل لتقدي
والمحمولــة بجميــع أنواعهــا، إصــاح وصيانــة الطابعــات والماســحات الضوئيــة، إصــاح وصيانــة الشاشــات ولوحــة 
المفاتيــح والفــأرة وغيرهــا مــن ملحقــات مشــابهة، إصــاح وصيانــة المحــركات واألنظمــة وأجهــزة تخزيــن المعلومــات 
الثابتــة والمحمولــة، إصــاح وصيانــة أجهــزة الهواتــف الاســلكية، إصــاح وصيانــة أجهــزة الهاتــف الثابــت وأجهــزة 
الفاكــس، البيــع بالجملــة للحواســيب ومســتلزماتها بمــا يشــمل بيــع الطابعــات وأحبارهــا، البيــع بالجملــة للبرمجيــات 
ويشــمل االســتيراد، البيــع بالجملــة ألجهــزة الهواتــف ومعــدات االتصــال، والبيــع بالتجزئــة للحواســيب وملحقاتهــا بمــا 

يشــمل الطابعــات وأحبارهــا. وتتمثــل أنشــطة الشــركة بحســب نظامهــا األساســي فيمــا يلــي:

المعلومات واالتصاالت:

نشر البرامج الجاهزة.. 1
أنظمة التشغيل.. 2
تقديم خدمات اإلنترنت السلكية.. 3
تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة.. 4
تقديم خدمات اإلنترنت الاسلكية.. 5
كبائن االتصاالت.. 6
أنشطة إعادة بيع خدمات االتصاالت )الموزعين(.. 7
تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية.. 8

9. تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.
10. تحليل النظم.

11. تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.
12. تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات.

13. تقديم خدمات التصديق الرقمي.
14. إقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المتصلة بذلك.

15. تقديم خدمات الرسائل القصيرة.
16. تقديم خدمة النصوص المسموعة.

17. التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
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الملخص

ملخص أنشطة 
الشركة

تجارة الجملة والتجزئة وإصاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية:

البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، يشمل )بيع الطابعات وأحبارها(.. 1
البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل االستيراد.. 2
البيع بالجملة ألجهزة الهواتف ومعدات االتصال.. 3
البيع بالتجزئة للحواسيب، وملحقاتها، يشمل )الطابعات وأحبارها(.. 4

أنشطة الخدمات األخرى:

إصاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة بجميع أنواعها.. 1
إصاح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية.. 2
إصاح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة.. 3
إصاح وصيانة المحركات واألنظمة وأجهزة تخزين المعلومات الثابتة والمحمولة.. 4
إصاح وصيانة أجهزة الهواتف الاسلكية.. 5

وال تمــارس الشــركة أنشــطتها إال بعــد الحصــول علــى التراخيــص النظاميــة التــي تتطلبهــا األنظمة الســائدة والمعمول 
ــة والزالــت  ــة المطلوب ــع التراخيــص النظامي ــى جمي ــت الشــركة عل ــة الســعودية. وقــد حصل بهــا فــي المملكــة العربي
تلــك التراخيــص جميعهــا ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذا المســتند )راجــع القســم رقــم )3-11( »الموافقــات 

والتراخيــص الحكوميــة« مــن هــذا المســتند(.

ويتمثــل نشــاط الشــركة الفعلــي كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند فــي تطويــر وإدارة التطبيقــات والبرامــج وتوفيــر 
خدمــات البنيــة التحتيــة التقنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية )راجــع القســم رقــم )3-8( »أعمــال الشــركة« مــن 

هــذا المســتند(.

المساهمون الكبار، 
وعدد أسهمهم، 

ونسب ملكيتهم قبل 
اإلدراج

يوجــد مســاهم واحــد كبيــر فــي الشــركة يملــك )5٪( أو أكثــر مــن رأس مالهــا، ويوضــح الجــدول التالــي عــدد أســهمه 
ونســب ملكيتــه المباشــرة وغيــر المباشــرة قبــل اإلدراج:

نسبة الملكية عدد األسهمالمساهمون الكبار
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

واصــل عبداللــه عبدالعزيز 
-70٫00٪    2٫100٫000الواصل

-70٫00٪     2٫100٫000المجموع
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الملخص

المساهمون 
الكبار الذين يجوز 

لمؤسسة السوق 
المالية المعّينة 
بموجب قواعد 

اإلدراج بيع أسهمهم 
وفقاً لتقديرها، 
وعدد أسهمهم، 

ونسبة ملكيتهم قبل 
اإلدراج وبعد تطبيق 

خطة استيفاء 
متطلبات السيولة 

المقدمة إلى السوق 
وفقاً لقواعد 

اإلدراج

ال توجــد مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا معّينــة لبيــع أي مــن أســهم المســاهمين الكبــار فــي الشــركة، وذلــك نظــراً 
ــن مــن قواعــد اإلدراج، حيــث إن  ــة واألربعي ــواردة فــي المــادة )41( الحادي ــات الســيولة ال الســتيفاء الشــركة لمتطلب
عــدد المســاهمين فــي الشــركة والذيــن ينطبــق عليهــم تعريــف الجمهــور يبلــغ )60( ســتين مســاهم يملكــون مجتمعيــن 

مــا نســبته )25٫50٪( مــن رأس مــال الشــركة كمــا فــي تاريــخ مســتند التســجيل هــذا.

)30٫000٫000( ثاثون مليون ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل.رأس مال الُمصدر

إجمالي عدد أسهم 
)3٫000٫000( ثاثة مايين سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.الُمصدر

القيمة االسمية 
)10( عشرة رياالت سعودية.للسهم

سعر السهم 
االسترشادي عند 

اإلدراج
)80( ثمانون ريال سعودي للسهم الواحد.

تســتحق األســهم محــل اإلدراج المباشــر هــذا نصيبهــا مــن أي توزيعــات أربــاح تعلــن عنهــا الشــركة اعتبــاراً مــن تاريــخ األحقية في األرباح
مســتند التســجيل هــذا وعــن أي مــن الســنوات الماليــة الاحقــة )راجــع القســم رقــم )5( »سياســة توزيــع األربــاح«(.

ــوق حقوق التصويت ــه حق ــة للمســاهمين، وال يعطــي أي ســهم حامل ــات العام ــي الجمعي ــكل مســاهم صــوت عــن كل ســهم ف ــون ل يك
تفضيليــة. ولــكل مســاهم أيــاً كان عــدد أســهمه حــق حضــور الجمعيــة العامــة والتصويــت فيهــا، كمــا يحــق لــكل مســاهم 
تفويــض أي مســاهم آخــر، مــن غيــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو موظفيهــا، لينــوب عنــه فــي حضــور اجتماعــات 

الجمعيــة العامــة والتصويــت علــى قراراتهــا.

القيود المفروضة 
على األسهم

ــي  ــورة أســمائهم ف ــر مــن أســهم الشــركة )المذك ــون 5٪ أو أكث ــن يملك ــن الذي ــار المســاهمين الحاليي ــى كب يجــب عل
الصفحــة رقــم )ع(( عــدم التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثنــي عشــر شــهراً مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي 
الســوق الموازيــة »فتــرة الحظــر«، ويقــوم مركــز إيــداع األوراق الماليــة برفــع القيــود عــن تلــك األســهم بشــكل تلقائــي 

بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر المفروضــة، دون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن هيئــة الســوق الماليــة.

األسهم التي سبق 
للُمصدر إدراجها

ــل  ــا قب ــة الســعودية أو خارجه ــة العربي ــي أي ســوق لألســهم ســواًء داخــل المملك ــم يســبق إدراج أســهم الشــركة ف ل
إدراجهــا بشــكل مباشــر فــي الســوق الموازيــة. وقــد تقدمــت الشــركة إلــى الهيئــة بطلــب تســجيل األســهم فــي الســوق 
ــداول الســعودية  ــى شــركة ت ــة وااللتزامــات المســتمرة، كمــا تقدمــت إل ــاً لقواعــد طــرح األوراق المالي ــة وفق الموازي
ــة  ــات ذات العاق ــة الموافق ــى كاف ــم الحصــول عل ــد ت ــاً لقواعــد اإلدراج. وق ــب اإلدراج وفق ــداول الســعودية( بطل )ت

ــة لذلــك الغــرض. ــدة المطلوب ــم اســتيفاء كافــة المســتندات المؤي ــة اإلدراج المباشــر، وت والازمــة إلتمــام عملي
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الملخص

فئات المستثمرين 
الذين يحق لهم 

تداول أسهم 
الشركة بعد اإلدراج

ــن )باســتثناء  ــى المســاهمين الحاليي ــة عل ــداول فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازي يقتصــر الت
المســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون )5٪( أو أكثــر مــن رأس مالهــا المذكوريــن فــي الصفحــة )ع( والذيــن 

تنطبــق عليهــم فتــرة الحظــر(، باإلضافــة إلــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن المتمثلــة فيمــا يلــي:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة . 2

قــد ُعّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق 
الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

ــة . 3 ــة، أو الســوق، أو أي ســوق مالي ــا الهيئ ــرف به ــة تعت ــة دولي ــة، أو أي هيئ ــة حكومي ــة، أو أي جه حكومــة المملك
ــداع. ــة، أو مركــز اإلي أخــرى تعتــرف بهــا الهيئ

الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا . 4
فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
المتطلبــات . 7 يســتوفون  والذيــن  الموازيــة  الســوق  فــي  باالســتثمار  لهــم  المســموح  المقيميــن  غيــر  األجانــب 

المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
مركــز . 9 لــدى  وحســاب  المملكــة  فــي  اســتثماري  حســاب  فتــح  لهــم  يجــوز  آخريــن  اعتبارييــن  أشــخاص  أي 

ــداع. اإلي
10. أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، ويســتوفون 

أي مــن المعاييــر اآلتيــة:

ــال أ.  ــون ري ــن ملي ــا عــن أربعي ــوع قيمته ــل مجم ــة ال يق ــي أســواق األوراق المالي ــات ف ــام بصفق ــد ق ــون ق  أن يك
ــة.  ــي عشــرة شــهراً الماضي ــع ســنة خــال االثن ــي كل رب ــات ف ــل عــن عشــرة صفق ســعودي وال تق

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة مايين ريال سعودي. ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثاث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصًا على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. د. 

هـــ. ان يكــون حاصــًا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف 
بهــا دولياً.

11. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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ملخص المعلومات األساسية

تنويه للمستثمرين

ــي قــد  ــى كل المعلومــات الت ــه ال يشــتمل عل ــر أن ــواردة فــي هــذا المســتند، غي ــر لمحــة عامــة عــن المعلومــات ال ــى توفي يهــدف هــذا الملخــص إل
تكــون مهمــة للمســتثمرين المؤهليــن، وعليــه فــإن هــذا الملخــص يعتبــر بمثابــة تقديــم موجــز للمعلومــات األساســية التــي تضمنهــا هــذا المســتند، 
ويتعيــن علــى مســتلمي هــذا المســتند قراءتــه بالكامــل قبــل اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار فــي أســهم الشــركة بعــد االنتهــاء مــن تســجيلها وإدراجهــا 
إدراجــاً مباشــراً فــي الســوق الموازيــة. وقــد تــم تعريــف بعــض المصطلحــات والعبــارات المختصــرة الــواردة فــي هــذا المســتند فــي القســم رقــم )1( 

»التعريفــات والمصطلحــات« مــن هــذا المســتند.

نبذة عن الشركة

تأسســت شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة كمؤسســة فرديــة باســم »مؤسســة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة« يملكهــا 
ــخ 1433/02/13هـــ  ــزة بتاري ــة عني ــن مدين ــم )1128013090( الصــادر م ــد بموجــب الســجل التجــاري رق ــه المزي ــد عبدالل ــد محم الســيد/ أحم
ــخ 1438/11/25هـــ )الموافــق  ــال ســعودي. وبتاري ــد التأســيس )10٫000( عشــرة آالف ري ــا عن ــغ رأس ماله ــث بل )الموافــق 2012/01/08م(، حي
2017/08/18م(، تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، حيــث تــم تقييــم أصــول 
الشــركة وفروعهــا بقيمــة )27٫000( ســبعة وعشــرين ألــف ريــال ســعودي، وتــم دخــول الســيد/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل كشــريك جديــد، 
وتــم تحديــد رأس المــال ليبلــغ )300٫000( ثاثمائــة ألــف ريــال ســعودي مقســم إلــى )300( ثاثمائــة حصــة نقديــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصة 
)1٫000( ألــف ريــال ســعودي، وقــد تــم الوفــاء فــي رأس المــال مــن خــال مســاهمات نقديــة مــن الشــركاء. وتــم إثبــات ذلــك بموجــب عقــد التأســيس 
بتاريــخ 1438/11/25هـــ )الموافــق 2017/08/18م(. وبتاريــخ 1439/04/28هـــ )الموافــق 2018/01/16م(، تنــازل الســيد/ أحمــد محمــد عبداللــه 
المزيــد عــن جميــع حصصــه البالــغ عددهــا )30( ثاثــون حصــة إلــى الســيد/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل، وتــم إثبــات ذلــك بموجــب عقــد 
التأســيس المعــدل بتاريــخ 1439/04/28هـــ )الموافــق 2018/01/16م(. وبتاريــخ 1443/03/22هـــ )الموافــق 2021/10/29م(، تمــت زيــادة رأس 
مــال الشــركة مــن )300٫000( ثاثمائــة ألــف ريــال ســعودي إلــى )30٫000٫000( ثاثيــن مليــون ريــال ســعودي مقســمة إلــى )3٫000٫000( ثاثــة 
ماييــن حصــة متســاوية مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للحصــة الواحــدة. وقــد تمــت الزيــادة البالغــة 
)29٫700٫000( تســعة وعشــرون مليــون وســبعمائة ألــف ريــال ســعودي مــن خــال تحويــل كامــل المبلــغ مــن حســاب األربــاح المبقــاة إلــى حســاب 
رأس المــال. وقــد تــم إثبــات ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1443/03/22هـــ )الموافــق 2021/10/29م(. وبتاريــخ 1443/09/06هـــ 
)الموافــق 2022/04/07م(، تنــازل الســيد/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل عــن جــزء مــن حصصــه البالــغ عددهــا )900٫000( تســعمائة ألــف 
حصــة لشــركاء ُجــدد، وتــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم )947( بتاريــخ 1443/09/06هـــ 
)الموافــق 2022/04/07م( بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1128013090( الصــادر مــن مدينــة عنيــزة بتاريــخ 1433/02/13هـــ )الموافــق 
2012/01/08م(. ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي )30٫000٫000( ثاثيــن مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )3٫000٫000( ثاثــة ماييــن ســهم 
ــة واحــدة.  ــة مــن فئ عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وجميعهــا أســهم عادي
يتمثــل النشــاط الفعلــي لشــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند فــي تطويــر وإدارة التطبيقــات والبرامــج 
وتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة التقنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية )راجــع القســم رقــم )3-8( »أعمــال الشــركة« مــن هــذا المســتند(. ويقــع 

مقــر الشــركة الرئيســي فــي مدينــة عنيــزة.
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هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:

عدد األسهمالمساهمون
القيمة االسمية 

لألسهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة

واصل عبدالله عبدالعزيز 1
-70٫00٪    21٫000٫000    2٫100٫000   الواصل )1(

-2٫25٪    675٫000    67٫500أنس عبدالرحمن علي القرعاوي 2

-1٫00٪    300٫000    30٫000فواز عبدالرحمن مطلق العقل3

-0٫50٪    150٫000    15٫000افنان احمد علي الجالي4

-0٫50٪    150٫000    15٫000منى عبدالله إبراهيم التركي5

-0٫08٪    25٫000    2٫500عبدالله يحيى خالد السليم6

-0٫08٪    25٫000    2٫500تركي إبراهيم عبدالله التركي7

-0٫08٪    25٫000    2٫500عصام حمد سعد الحديبي8

-25٫50٪    7٫650٫000    765٫000الجمهور )60 مساهم(

-100٫00٪    30٫000٫000    3٫000٫000المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

)1( يخصــم مــن أســهم المســاهم الكبيــر/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل مــا عــدده )16٫250( ســتة عشــر ألــف ومائتــان وخمســون ســهم عبــارة 
عــن رســوم وأتعــاب مســتحقة للمستشــار المالــي - مجموعــة الدخيــل الماليــة، وســيتم نقــل ملكيــة هــذه األســهم إلــى مجموعــة الدخيــل الماليــة بعــد 

انتهــاء فتــرة الحظــر المفروضــة علــى المســاهم الكبيــر/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل.

ماحظة: النسب تقريبية.



ع مستند التسجيل ا شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

المساهمون الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر

يوجــد لــدى الشــركة مســاهم واحــد كبيــر يملــك 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة كمــا بتاريــخ هــذا المســتند، ويوضــح الجــدول التالــي عــدد األســهم 
ونســب ملكيتــه قبــل اإلدراج:

القيمة االسميةعدد األسهمالمساهمون الكبار
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

-70٫00٪2٫100٫00021٫000٫000واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل )1(

-70٫00٪2٫100٫00021٫000٫000المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

)1( يخصــم مــن أســهم المســاهم الكبيــر/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل مــا عــدده )16٫250( ســتة عشــر ألــف ومائتــان وخمســون ســهم عبــارة 
عــن رســوم وأتعــاب مســتحقة للمستشــار المالــي - مجموعــة الدخيــل الماليــة، وســيتم نقــل ملكيــة هــذه األســهم إلــى مجموعــة الدخيــل الماليــة بعــد 

انتهــاء فتــرة الحظــر المفروضــة علــى المســاهم الكبيــر/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل.
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أنشطة الشركة الرئيسية

تقــوم شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة بتطويــر وإدارة التطبيقــات والبرامــج وتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة التقنيــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. ويتمثــل نشــاط الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي البحــث والتطويــر فــي مجــال الهندســة والتكنولوجيــا، تنظيــم 
وإدارة المعــارض والمؤتمــرات، تركيــب الحواســيب المركزيــة، نشــر البرامــج الجاهــزة، أنظمــة التشــغيل، تقديــم خدمــات اإلنترنــت الســلكية، 
ــة، تقديــم خدمــات اإلنترنــت الاســلكية، كبائــن االتصــاالت، أنشــطة إعــادة بيــع خدمــات االتصــاالت، تقديــم  تقديــم خدمــات االتصــاالت المتنقل
خدمــات مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلــة االفتراضيــة، تقديــم خدمــات البيــع بالجملــة للبنيــة التحتيــة، تحليــل النظــم، تصميــم وبرمجــة 
ــة شــبكات االتصــاالت والمعلومــات،  ــم خدمــة إدارة ومراقب ــر التطبيقــات، تقدي ــة المســتخدم، تطوي ــم واجهــة وتجرب ــات الخاصــة، تصمي البرمجي
ــم وتحليــل البيانــات، إقامــة البنيــة األساســية الســتضافة  األمــن الســيبراني، تقديــم خدمــات التصديــق الرقمــي، تقنيــات البيانــات الضخمــة وعل
المواقــع علــى الشــبكة وخدمــات تجهيــز البيانــات واألنشــطة المتصلــة بذلــك، تقديــم خدمــات الرســائل القصيــرة، تقديــم خدمــة مراكــز االتصــال، 
تقديــم خدمــة النصــوص المســموعة، التســجيل لتقديــم خدمــات الحوســبة الســحابية، إصــاح وصيانــة الحواســيب الشــخصية والمحمولــة بجميــع 
أنواعهــا، إصــاح وصيانــة الطابعــات والماســحات الضوئيــة، إصــاح وصيانــة الشاشــات ولوحــة المفاتيــح والفــأرة وغيرهــا مــن ملحقــات مشــابهة، 
إصــاح وصيانــة المحــركات واألنظمــة وأجهــزة تخزيــن المعلومــات الثابتــة والمحمولــة، إصــاح وصيانــة أجهــزة الهواتــف الاســلكية، إصــاح 
وصيانــة أجهــزة الهاتــف الثابــت وأجهــزة الفاكــس، البيــع بالجملــة للحواســيب ومســتلزماتها بمــا يشــمل بيــع الطابعــات وأحبارهــا، البيــع بالجملــة 
للبرمجيــات ويشــمل االســتيراد، البيــع بالجملــة ألجهــزة الهواتــف ومعــدات االتصــال، والبيــع بالتجزئــة للحواســيب وملحقاتهــا بمــا يشــمل الطابعــات 

وأحبارهــا. وتتمثــل أنشــطة الشــركة بحســب نظامهــا األساســي مــا يلــي:

المعلومات واالتصاالت:

نشر البرامج الجاهزة.. 1
أنظمة التشغيل.. 2
تقديم خدمات اإلنترنت السلكية.. 3
تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة.. 4
تقديم خدمات اإلنترنت الاسلكية.. 5
كبائن االتصاالت.. 6
أنشطة إعادة بيع خدمات االتصاالت )الموزعين(.. 7
تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية.. 8

9. تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.
10. تحليل النظم.

11. تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.
12. تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات.

13. تقديم خدمات التصديق الرقمي.
14. إقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المتصلة بذلك.

15. .تقديم خدمات الرسائل القصيرة.
16. تقديم خدمة النصوص المسموعة.

17. التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

تجارة الجملة والتجزئة وإصاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية:

البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، يشمل )بيع الطابعات وأحبارها(.. 1
البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل االستيراد.. 2
البيع بالجملة ألجهزة الهواتف ومعدات االتصال.. 3
البيع بالتجزئة للحواسيب، وملحقاتها، يشمل )الطابعات وأحبارها(.. 4
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أنشطة الخدمات األخرى:

إصاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة بجميع أنواعها.. 1
إصاح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية.. 2
إصاح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة.. 3
إصاح وصيانة المحركات واألنظمة وأجهزة تخزين المعلومات الثابتة والمحمولة.. 4
إصاح وصيانة أجهزة الهواتف الاسلكية.. 5

وال تمــارس الشــركة أنشــطتها إال بعــد الحصــول علــى التراخيــص النظاميــة التــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة المطلوبــة والزالــت تلــك التراخيــص جميعهــا ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذا 
المســتند )راجــع القســم رقــم )3-11( »الموافقــات والتراخيــص الحكوميــة« مــن هــذا المســتند(. ويتمثــل النشــاط الفعلــي لشــركة تقنيــات القمــم 
للحاســبات والنظــم التجاريــة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند فــي تطويــر وإدارة التطبيقــات والبرامــج وتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة التقنيــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية )راجــع القســم رقــم )3-8( »أعمــال الشــركة« مــن هــذا المســتند(.

رؤية الشركة

تقديم خدمات تقنية مميزة، ذات جدوى اقتصادية وإضافات تساهم في التحول الرقمي بالمملكة وتتواكب مع رؤية 2030.

رسالة الشركة

بناء شراكات استراتيجية مع العماء داخل وخارج المملكة توفر لهم قيمة مضافة تقودهم للتميز عبر توفير أحدث التقنيات.

استراتيجية الشركة

تســعى الشــركة ألن تكــون شــريك ذا أولويــة لعمائهــا فــي الحلــول الرقميــة وتطويــر وتحســين خدماتهــا بشــكل مســتمر عبــر مواكبــة أحــدث 
التطــورات فــي مجــال تقنيــة المعلومــات وتطبيــق آخــر مســتجدات التقنيــة، وتتمحــور اســتراتيجيتها فيمــا يلــي:

االستمرار في تحقيق خدمات ذات جودة عالية وبناء حلول متعددة متمركزة حول العماء للرفع من الكفاءة التشغيلية لهم.- 
زيادة قاعدة العماء الخاصة بشركة.- 
تطوير الخدمات الحالية وإضافة خدمات جديدة تحسن من أعمال الشركة.- 
تنويع مصادر الدخل وتحسين هوامش ربح الشركة. - 
تطوير شراكات استراتيجية.- 
زيادة القوى العاملة وتحسين بيئة العمل.- 

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

تتمثل أهم نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة فيما يلي:

العاقات االستراتيجية طويلة األمد والثقة المكتسبة من العماء.- 
بعض األنظمة التشغيلية هي األنظمة الرئيسية للعماء، مما يجعل من الصعب تغييرها.- 
تنوع ومرونة الخدمات المقدمة من الشركة.- 
تطبيق مبدأ التحسين المستمر عن طريق قياس األداء بشكل دوري.- 
تقديم أعلى معاير الجودة عند تقديم الخدمات.- 
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ملخص المعلومات المالية 

ــة فــي 2021/12/31م  ــة المنتهي ــة للســنة المالي ــة الموحــدة المراجع ــم المالي ــاً بالقوائ ــاه مقرون ــوارد أدن ــة ال ــم المالي ــراءة ملخــص القوائ يجــب ق
ــا فــي  ــة فــي 2022/09/30م بم ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــة الموحــدة المفحوصــة لفت ــم المالي ــا، والقوائ ــة به ــك اإليضاحــات المرفق ــا فــي ذل بم
ذلــك اإليضاحــات المرفقــة بهــا. وقــد تــم اســتخراج األرقــام المقارنــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م مــن القوائــم الماليــة الموحــدة 
المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م، وقــد تــم اســتخراج األرقــام المقارنــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 2021/09/30م 

مــن القوائــم الماليــة الموحــدة المفحوصــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 2022/09/30م.

قائمة الدخل 
)ريال سعودي(

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م

)مراجعة(

السنة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م

)مراجعة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 
2021/09/30م
)مفحوصة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 
2022/09/30م
)مفحوصة(

28٫058٫83822٫162٫17610٫637٫40915٫446٫878اإليرادات

)6٫151٫244()7٫138٫711()7٫893٫491()12٫106٫926(تكلفة اإليرادات

15٫951٫91214٫268٫6853٫498٫6989٫295٫634إجمالي الربح

)1٫750٫071()1٫545٫795()2٫536٫783()1٫762٫896(مصاريف عمومية وإدارية

14٫828٫89812٫402٫342781٫0309٫194٫937الربح التشغيلي

ربح السنة / الفترة قبل الزكاة 
14٫815٫52812٫809٫215773٫2469٫198٫600وضريبة الدخل

13٫986٫64611٫963٫111339٫7158٫669٫875ربح السنة / الفترة

المصــدر: القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م والقوائــم الماليــة الموحــدة المفحوصــة لفتــرة التســعة 
أشــهر المنتهيــة فــي 2022/09/30م

قائمة المركز المالي 
)ريال سعودي(

كما في 31 /2020/12م
)مراجعة(

كما في 31 /2021/12م
)مراجعة(

كما في 2022/09/30م
)مفحوصة(

33٫588٫71438٫720٫53147٫209٫529إجمالي األصول المتداولة 

339٫8564٫447٫3175٫378٫085إجمالي األصول غير المتداولة 

33٫928٫57043٫167٫84852٫587٫614إجمالي األصول 

5٫309٫8692٫544٫5414٫149٫241إجمالي االلتزامات المتداولة 

إجمالي االلتزامات غير 
1٫008٫1951٫161٫2931٫185٫466المتداولة 

6٫318٫0643٫705٫8345٫334٫707إجمالي االلتزامات 

27٫610٫50639٫462٫01447٫252٫908إجمالي حقوق الملكية 

إجمالي حقوق الملكية 
33٫928٫57043٫167٫84852٫587٫614وااللتزامات

المصــدر: القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م والقوائــم الماليــة الموحــدة المفحوصــة لفتــرة التســعة 
أشــهر المنتهيــة فــي 2022/09/30م
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قائمة التدفقات النقدية
)ريال سعودي(

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م

)مراجعة(

السنة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م 

)مراجعة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 
2021/09/30م
)مفحوصة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 
2022/09/30م
)مفحوصة(

صافي النقد )المستخدم في( 
213٫103)1٫789٫144(4٫390٫8466٫060٫762المتوفر من األنشطة التشغيلية 

صافي النقد المستخدم في 
)1٫556٫095()12٫232()4٫231٫384()44٫359(األنشطة االستثمارية 

صافي النقد المستخدم في 
)1٫090٫000()61٫716()104٫124()3٫779٫721(األنشطة التمويلية 

نقد وما في حكمه في نهاية السنة 
2٫082٫9763٫808٫230219٫8841٫375٫238/ الفترة

المصــدر: القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م والقوائــم الماليــة الموحــدة المفحوصــة لفتــرة التســعة 
أشــهر المنتهيــة فــي 2022/09/30م

مؤشرات األداء الرئيسية

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م

)مراجعة(

السنة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م

)مراجعة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 
2021/09/30م
)مفحوصة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 
2022/09/30م
)مفحوصة(

45٫21٪ال ينطبق)21٫02٪(ال ينطبقمعدل نمو اإليرادات 

)13٫83٪(ال ينطبق)34٫80٪(ال ينطبقمعدل نمو تكلفة اإليرادات

)39٫82٪()67٫11٪()35٫62٪()43٫15٪(تكلفة اإليرادات كنسبة من اإليرادات

المصروفات العمومية واإلدارية 
)11٫33٪()14٫53٪()11٫45٪()6٫28٪(كنسبة من اإليرادات

60٫18٪32٫89٪64٫38٪56٫85٪هامش مجمل الربح 

59٫53٪7٫34٪55٫96٪52٫85٪هامش الربح التشغيلي

56٫13٪3٫19٪53٫98٪49٫85٪هامش صافي الربح 

2٫452٫10٪ال ينطبق)14٫47٪(ال ينطبقمعدل نمو ربح السنة / الفترة

29٫37٪ال ينطبق51٫34٪82٫70٪نسبة اإليرادات إلى إجمالي األصول

نسبة إجمالي االلتزامات إلى 
11٫29٪ال ينطبق9٫39٪22٫88٪إجمالي حقوق الملكية

نسبة إجمالي االلتزامات إلى 
10٫14٪ال ينطبق8٫58٪18٫62٪إجمالي األصول

نسبة إجمالي األصول إلى إجمالي 
111٫29٪ال ينطبق109٫39٪122٫88٪حقوق الملكية

11٫38ال ينطبق6٫3315٫22نسبة التداول )مرة(

16٫49٪ال ينطبق27٫71٪41٫22٪نسبة العائد على األصول

18٫35٪ال ينطبق30٫32٪50٫66٪نسبة العائد على حقوق الملكية 

المصــدر: مســتخلصة مــن القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م والقوائــم الماليــة الموحــدة المفحوصــة 
لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 2022/09/30م
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ملخص عوامل المخاطرة

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتهاأ. 

مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة.. 1
المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد.. 2
مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة. 3
المخاطر المرتبطة بقصور الخبرة في إدارة الشركات المدرجة.. 4
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 5
مخاطر قرارات اإلدارة.. 6
المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم.. 7
مخاطر السيولة.. 8
المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبًا.. 9

10. المخاطر المتعلقة باالئتمان.
11. مخاطر تتعلق بالذمم الدائنة للشركة.

12. المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة.
13. المخاطر المتعلقة بالتعامات مع األطراف ذات العاقة.

14. المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة.
15. المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية.

16. المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال.
17. المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الازمة.

18. المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العماء.
19. المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية.

20. المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توظيف قوى عاملة مؤهلة.
21. المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة.
22. المخاطر المتعلقة بتركز عماء الشركة.

23. مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية.
24. مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين.

25. المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين
26. مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية.

27. المخاطر المتعلقة بحماية العامات التجارية وحقوق الملكية.
28. المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة.

29. المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات.
30. المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين.

31. مخاطر عدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع.
32. مخاطر عدم قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات العماء.

33. المخاطر المتعلقة بعدم الحفاظ على سرية وسامة بيانات العماء والموظفين.
34. المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات.

35. المخاطر المتعلقة بممارسة أعضاء مجلس إدارة الشركة ألعمال منافسة للشركة.
36. المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.

37. المخاطر المرتبطة بشغور منصب مدير إدارة عاقات العماء في الشركة.
38. المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة المراجعة الداخلية.
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة	. 

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة.. 1
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط.. 2
المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة.. 3
المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.. 4
المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي.. 5
مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العاقة.. 6
مخاطر طبيعة قطاع تقنية المعلومات.. 7
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمات.. 8
مخاطر تذبذب أسعار الفائدة. 9

10. مخاطر فرص النمو. 
11. المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل.

12. المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة.

المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية	. 

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم.. 1
مخاطر سيولة أسهم الشركة.. 2
مخاطر اقتصار التداول في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين.. 3
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية.. 4
مخاطر بيع أو طرح أسهم إضافية مستقبًا.. 5
مخاطر عدم توزيع األرباح لحاملي األسهم.. 6
المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج.. 7
المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة.. 8
المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج.. 9

10. مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء المتطلبات الحالية لانتقال إلى السوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية
11. المخاطر المرتبطة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع.

12. مخاطــر اختــاف األســعار التاريخيــة لصفقــات بيــع وشــراء أســهم الشــركة عــن ســعر االفتتــاح فــي أول يــوم تــداول ألســهم الشــركة فــي الســوق 
الموازية.

13. مخاطــر حــدوث تقلبــات فــي ســعر ســهم الشــركة مقارنــة مــع أســعار أســهم الشــركات المطروحــة طرحــاً أوليــاً لعــدم وجــود ســعر محــدد للطــرح 
فــي حالــة اإلدراج المباشــر.

14. مخاطر اختاف اإلدراج المباشر عن اإلدراج من خال الطرح األولي.
15. المخاطر الخاصة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية.
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1-  التعريفات والمصطلحات 

يوضح الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في مستند التسجيل هذا:

التعريفالمصطلح

شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية، شركة مساهمة مقفلة.الشركة أو الُمصدر

اإلدارة أو اإلدارة 
العليا أو اإلدارة 

التنفيذية
إدارة شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية.

المجلس أو مجلس 
اإلدارة

مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم )هـ( من هذا المستند.

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.وزارة التجارة

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

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

سعر السهم 
االسترشادي عند 

اإلدراج 
)80( ثمانون ريال سعودي للسهم الواحد.

أسهم المساهمين 
الحاليين قبل 

اإلدراج
100٪ من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ )3٫000٫000( ثاثة مايين سهم عادي.

ســهم عــادي بقيمــة اســمية )10( عشــرة ريــاالت ســعودية مــن أســهم شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم السهم
التجاريــة.

القيمة االسمية لسهم الشركة والبالغة )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية

حقــوق التصويــت فــي الجمعيــات العامــة للشــركة، ولــدى الشــركة فئــة واحــدة فقــط مــن األســهم وهــي األســهم حقوق التصويت 
العاديــة، وال يتمتــع أي مســاهم بحقــوق أفضليــة فــي التصويــت، ويمنــح كل ســهم لحاملــه صوتــاً واحــداً، ويحــق لــكل 
ــكل مســاهم  ــا، كمــا يحــق ل ــت فيه ــة العامــة والتصوي ــا حضــور الجمعي ــي يمتلكه ــاً كان عــدد األســهم الت مســاهم أي
تفويــض أي مســاهم آخــر، مــن غيــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو موظفيهــا، لينــوب عنــه فــي حضــور اجتماعــات 

الجمعيــة العامــة والتصويــت علــى قراراتهــا.

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص

كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد إدراجها في السوق الموازية.المستثمر

المساهم أو 
المساهمون

حامل أو حملة أسهم الشركة في أي وقت من األوقات.
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التعريفالمصطلح

المساهمون 
الحاليون

المساهمون المبينة أسمائهم في القسم رقم )4-1( »هيكل ملكية الشركة قبل اإلدرا	« من هذا المستند.

مســاهمو الشــركة الذيــن يملكــون 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة والــواردة أســمائهم فــي الصفحــة رقــم )ع( مــن هــذا المساهمون الكبار
المستند.

مستند التسجيل / 
المستند

مســتند التســجيل هــذا، وهــو الوثيقــة المطلوبــة لتســجيل األســهم لــدى الهيئــة لغــرض اإلدراج المباشــر فــي الســوق 
الموازيــة، وذلــك بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

السوق الموازية 
»نمو«

الســوق التــي تُتــداول فيهــا أســهم الشــركة والتــي تــم تســجيلها وقبــول إدراجهــا بموجــب "قواعــد طــرح األوراق الماليــة 
وااللتزامــات المســتمرة" و "قواعـــد اإلدراج" فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

مستشارو الشركة الموضحة أسمائهم في الصفحة رقم )ح(.المستشارون

شركة مجموعة الدخيل المالية.المستشار المالي

المملكة أو 
السعودية 

المملكة العربية السعودية.

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة 

هيئة السوق المالية 
أو الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

شركة تداول 
السعودية أو السوق 

المالية السعودية 
أو السـوق المالية 

أو سـوق األسـهم أو 
السـوق

السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )شركة تداول السعودية(.

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.نظام تداول  

الهيئة السعودية 
للمراجعين 

والمحاسبين 
)SOCPA(

.)Saudi Organization for Certified Public Accountants( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية هـــي إحـــدى الجهـــات الحكوميـــة التـــي ترتبـــط تنظيمياً 
بوزيـر الماليـة، وهـي الجهـة الموكلـة بأعمـال جمع الـزكاة وتحصيـل الضرائـب.

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الشؤون 
البلدية والقروية 

واإلسكان
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بالمملكة العربية السعودية.
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المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية.الدفاع المدني

السنة المالية / 
السنوات المالية

ــيس أو النظــام  ــأة والمحــددة بدايتهــا ونهايتهــا فــي عقــد التأسـ ــاط المنشـ ــة لعــرض نتيجــة نشـ ــرة الزمني هــي الفت
األساســـي للشـــركة المعنيـــة. علمـــاً بـــأن الســـنة الماليـــة للشـــركة تنتهـــي فـــي 31 ديســـمبر مـــن كل عـــام ميادي.

القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م والقوائــم الماليــة الموحدة القوائم المالية
المفحوصــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 2022/09/30م، والتــي تــم اعدادهــا وفقــاً لمعاييــر المحاســبة 

.)SOCPA( المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين )IFRS( الدوليــة للتقاريــر الماليــة

ــى اإلدراج  ــة وفقــاً لقواعــد اإلدراج والموافقــة عل إدراج أســهم الشــركة فــي قائمــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازي
تــداول أســهمها.

المستثمر المؤهل 
أو المستثمرون 

المؤهلون

فئات المستثمرين المؤهلين هي:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة . 2

قــد ُعّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق 
الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

أو أي ســوق . 3 الســوق،  أو  الهيئــة،  بهــا  تعتــرف  دوليــة  أو أي هيئــة  أو أي جهــة حكوميــة،  المملكــة،  حكومــة 
ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع. 

الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص . 4
لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
المتطلبــات . 7 يســتوفون  والذيــن  الموازيــة  الســوق  فــي  باالســتثمار  لهــم  المســموح  المقيميــن  غيــر  األجانــب 

المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
مركــز . 9 لــدى  وحســاب  المملكــة  فــي  اســتثماري  حســاب  فتــح  لهــم  يجــوز  آخريــن  اعتبارييــن  أشــخاص  أي 

اإليــداع.
10. أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، ويســتوفون 

أي مــن المعاييــر اآلتيــة:

ــال أ.  ــون ري ــن ملي ــا عــن أربعي ــة ال يقــل مجمــوع قيمته ــات فــي أســواق األوراق المالي ــام بصفق ــد ق أن يكــون ق
ــة. ــي عشــر شــهراً الماضي ــع ســنة خــال االثن ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل رب

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة مايين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثاث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصًا على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 

هـــ. أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة معترف 
بهــا دولياً.

11. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

قواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات 

المستمرة 

قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار 
رقــم )3-123-2017( بتاريــخ 1439/04/09هـــ )الموافــق 2017/12/27م( بنــاًء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( بتاريــخ 1424/06/02هـــ )الموافــق 2003/08/01م( المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة 

الســوق الماليــة رقــم )1-94-2022( بتاريــخ 1444/01/24هـــ )الموافــق 2022/08/22م( وتعدياتهــا. 
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قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن مجلــس إدارة الســوق الماليــة الســعودية والموافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق قواعد اإلدراج 
الماليــة رقــم )3-123-2017( بتاريــخ 1439/04/09هـــ )الموافــق 2017/12/27م( والمعدلــة بموجــب قــرار مجلــس 
هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-104-2019( بتاريــخ 1441/02/01هـــ )الموافــق 2019/09/30م( والمعدلــة بموجــب 
بتاريــخ 1442/07/12هـــ )الموافــق 2021/02/24م(  الماليــة رقــم )2021-22-1(  الســوق  قــرار مجلــس هيئــة 
والمعدلــة بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-19-2022( بتاريــخ 1443/07/12هـــ )الموافــق 
2022/02/13م( والمعدلــة بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-52-2022( بتاريخ 1443/09/12هـ 
)الموافــق 2022/04/13م( والمعدلــة بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-96-2022( بتاريــخ 

1444/02/10هـــ )الموافــق 2022/09/06م( وتعدياتهــا.

نظــام الشــركات الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 1437/01/28هـــ )الموافــق 2015/11/10م( نظام الشركات 
والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 1437/07/25هـــ )الموافــق 2016/05/02م( والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم 

)م/79( وتاريــخ 1439/07/25هـــ )الموافــق 2018/04/11م( وتعدياته. 

الئحة حوكمة 
الشركات 

الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب 
القــرار رقــم )8-16-2017( بتاريــخ 1438/05/16هـــ )الموافــق 2017/02/13م( بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( بتاريــخ 1437/01/28هـــ )الموافــق 2015/11/10م( المعدلــة بقــرار مــن مجلــس هيئة 

الســوق الماليــة رقــم )1-94-2022( بتاريــخ 1444/01/24هـــ )الموافــق 2022/08/22م( وتعدياتهــا.

نطاقات/ برنامج 
السعودة

ــف نســبة  ــة توظي ــي المملك ــة ف ــى الشــركات العامل ــي تفــرض عل ــة الســعودية الت ــة العربي ــي المملك ــل ف ــح العم لوائ
ــخ  ــرار وزارة العمــل رقــم )4040( بتاري ــم اعتمــاد برنامــج الســعودة "نطاقــات" بموجــب ق ــة مــن الســعوديين. ت معين
1422/10/12هـــ )الموافــق 2011/09/10م( القائــم علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )50( بتاريــخ 1415/05/12هـــ 
)الموافــق  1442/11/15هـــ  بتاريــخ   )182495( رقــم  الــوزاري  للقــرار  وإنفــاذاً  1994/10/27م(،  )الموافــق 
2021/06/25م( تــم تعديــل برنامــج نطاقــات إلــى برنامــج "نطاقــات المطــور" لتقديــم الحوافــز للمنشــآت كــي تقــوم 
بتوظيــف المواطنيــن الســعوديين، ويقيــم هــذا البرنامــج أداء أي منشــأة علــى أســاس نطاقــات محــددة هــي الباتينــي 

واألخضــر واألحمــر.

المعاييـر 
المحاسـبية الدوليـة 

إلعـداد التقاريـر 
)IFRS( الماليـة

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

الدليل االسترشادي 
الستثمار األجانب 
غير المقيمين في 

السوق الموازية

الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة الصــادر عــن مجلــس هيئــة الســوق 
الماليــة بموجــب القــرار رقــم )4-95-2017( بتاريــخ 1439/01/26هـــ )الموافــق 2017/10/16م( بنــاًء علــى نظــام 
الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( بتاريــخ 1424/06/02هـــ )الموافــق 2003/07/31م( 
المعــدل بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-65-2019( بتاريــخ 1440/10/14هـــ )الموافــق 

2019/06/17م(.

فتــرة الحظــر المفروضــة علـــى كبـــار المســـاهمين المذكوريـــن فـــي الصفحـــة )ع( مــن هـــذا المســـتند، والتــي يُمنعــون فترة الحظر
خالها من التصـــرف فـــي أســـهمهم لمـــدة )12( اثنـــي عشـــر شـــهراً مـــن تاريـخ بـدء تـداول أسـهم الشـركة فـي السـوق 
الموازيـــة، ويجـــوز لهـــم التصـــرف فـــي أســـهمهم بعـــد انتهـــاء هـــذه الفتـــرة دون الحصـــول علـــى موافقـــة مســبقة من 

الهيئـة.
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ضريبة القيمة 
المضافة 

قـرر مجلـس الـوزراء بتاريـخ 1438/05/02هـ )الموافـق 2017/01/30م( الموافقـة علـى االتفاقيـة الموحـدة لضريبـة 
القيمـــة المضافـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، وهــي ضريبــة غيــر مباشــرة تُفــرض علــى جميــع 
الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل المنشــآت، مــع بعــض االســتثناءات. وقــد التزمــت المملكــة 
العربيــة الســعودية بتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 5٪ ابتــداًء مــن تاريــخ 1439/04/14هـــ )الموافــق 
2018/01/01م( وتــم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة اإلمــداد ابتــداًء مــن 
ــررت حكومــة المملكــة العربيــة  ــة البيــع النهائــي للســلعة أو الخدمــة. وقــد قـ اإلنتــاج ومــروراً بالتوزيــع وحتــى مرحل
السعودية ابتداًء مـــن شـــهر يوليـــو 2020م زيـــادة نســـبة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مـــن 5٪ إلى 15٪، وقد تم استثناء 
عــدد مــن المنتجــات منهــا )األغذيــة األساســية والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم(، ويدفــع المســتهلك 
تكلفــة ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع والخدمــات التــي يشــتريها. أمــا المنشــآت، فتدفــع للحكومــة ضريبــة 
القيمــة المضافــة التــي يتــم تحصيلهــا مــن عمليــات شــراء المســتهلكين، وتســترد المنشــآت ضريبــة القيمــة المضافــة 

التــي دفعتهــا لمورديهــا.

لوائــح العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تفــرض علــى الشــركات العاملــة فــي المملكــة توظيــف نســبة معينــة السعودة
من الســعوديين.

يوم عمل
ــة الســعودية  ــة العربي ــي المملك ــة رســمية ف ــون عطل ــوم يك ــة والســبت وأي ي ــا عــدا يومــي الجمع ــوم عمــل فيم أي ي
وأي يــوم تغلــق فيــه المؤسســات المصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل فــي المملكــة بموجــب األنظمــة الســارية واإلجــراءات 

الحكوميــة األخــرى.

نظــام العمــل الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/51 وتاريــخ 1426/08/23هـــ )الموافــق 2005/09/27م( نظام العمل
وتعدياتــه.

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميادي.م

الجمعية العامة لمساهمي الشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة 
العادية

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.

الجمعية العامة غير 
العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.

الجمعية العامة 
التحولية

الجمعية العامة التحولية لمساهمي الشركة.

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:الجمهور

تابعي الُمصدر. . 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاه.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاه.. 7
األشـــخاص الذيـــن يتصرفـــون باالتفـــاق معـــاَ ويملكـــون مجتمعيـــن )5٪( أو أكثـــر مـــن فئـــة األســـهم المـــراد . 8

إدراجهـا.
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التعريفالمصطلح

األطراف ذوو 
العاقة 

يقصد بهم:

تابعو الشركة.. 1
المساهمون الكبار في الشركة.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.. 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.. 4
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في البند رقم )4،3،2،1 أو 5( أعاه.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في البند رقم )6،5،4،3،2،1( أعاه.. 7

هـــي مجموعـــة المؤثـــرات المحتملـــة التـــي يجـــب اإللمـــام بهـا والتحـوط لهـا قبـل اتخـــاذ قـرار االسـتثمار فـي األسـهم عوامل المخاطرة
محـــل التسـجيل واإلدراج.

الريال سعودي - عملة المملكة العربية السعودية.الريال

البرنامــج االقتصــادي االســتراتيجي الوطنــي الــذي يهــدف إلــى تقليــل االعتمــاد علــى النفــط وصناعــة البتروكيماويات رؤية 2030
وتنويــع االقتصــاد الســعودي وتطويــر الخدمــات العامة.

وباء كورونا أو 
فيروس كورونا

)كوفيد 19(

هــو مــرض فيروســي ُمعــدي يُعــرف باســم فيــروس كورونــا واختصــاراً »كوفيــد 19«، حيــث بــدأ باالنتشــار فــي معظــم 
دول العالــم ومــن ضمنهــا المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك فــي مطلــع العــام 2020م، وعلــى أثــر ذلــك صنفتــه منظمــة 

الصحــة العالميــة بأنــه وبــاء عالمــي.
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)2(

عوامل المخاطرة

www.alqemam.com
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2- عوامل المخاطرة

إن االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــاً مباشــراً فــي الســوق الموازيــة ينطــوي عليــه مخاطــر عاليــة وقــد ال يكــون االســتثمار فيهــا 
مائمــاً إال للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مزايــا ومخاطــر هــذا االســتثمار وتحمــل أّي خســارة قــد تنجــم عنــه.

 يتعيــن علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــاً مباشــراً وســيتم تداولهــا فــي الســوق الموازيــة دراســة كافــة 
المعلومــات التــي يحتويهــا هــذا المســتند بعنايــة بمــا فيهــا عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه قبــل اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار فــي األســهم موضــع 
اإلدراج المباشــر، علمــاً بــأن المخاطــر الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة، بــل إنــه مــن الممكــن وجــود 

عوامــل إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا. 

إن نشــاط الشــركة، والظــروف الماليــة، والتوقعــات المســتقبلية، ونتائــج العمليــات، والتدفقــات النقديــة، قــد تتأثــر ســلباً بصــورة جوهريــة إذا مــا 
حدثــت أو تحققــت أي مــن المخاطــر التــي تضمنهــا هــذا القســم والتــي تــرى إدارة الشــركة حاليــاً أنهــا جوهريــة. باإلضافــة إلــى أي مخاطــر أخــرى 

لــم يحددهــا مجلــس اإلدارة أو يصنفهــا حاليــاً بأنهــا غيــر جوهريــة، لكنهــا قــد تحــدث بالفعــل وتصبــح جوهريــة. 

وفــي حالــة حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد إدارة الشــركة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا جوهريــة، أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى 
لــم يتســن إلدارة الشــركة أن تحددهــا، أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحالــي غيــر جوهريــة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر ســهم الشــركة 

فــي الســوق وإضعــاف قدرتهــا علــى توزيــع أربــاح علــى المســاهمين وقــد يخســر المســتثمر كامــل اســتثماره فــي أســهم الشــركة أو جــزء منــه.

ويُقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم، فإنــه ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند 
بخــاف تلــك المذكــورة فــي هــذا القســم، يمكــن أن تؤثــر علــى قــرارات المســتثمرين باالســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــاً مباشــراً 
فــي الســوق الموازيــة. إن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب ال يعبــر عــن مــدى أهميتهــا. كمــا أن المخاطــر والشــكوك اإلضافيــة، 

بمــا فــي ذلــك تلــك غيــر المعلومــة حاليــاً أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة، قــد يكــون لهــا التأثيــرات المبينــة أعــاه.

2-1  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

2-1-1  مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة

ــات  ــخ 1437/01/28هـــ )الموافــق2015/11/10م( بعــض المتطلب ــم )م/3( بتاري يفــرض نظــام الشــركات الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رق
النظاميــة التــي يتوجــب علــى الشــركة االلتــزام بهــا، ويســتلزم ذلــك قيــام الشــركة باتخــاذ اإلجــراءات المحــددة والمطلوبــة لضمــان التزامهــا بمثــل 
هــذه المتطلبــات والتــي قــد تؤثــر علــى أعمــال الشــركة وتســتغرق وقــت طويــل. إن الشــركة ملتزمــة بالمتطلبــات النظاميــة لنظــام الشــركات، وال يوجــد 
لــدى الشــركة أيــة مخالفــات لنظــام الشــركات كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند. كمــا أن نظــام الشــركات الحالــي قــد فــرض عقوبــات أشــد صرامــة علــى 
مخالفــة أحكامــه وقواعــده اإللزاميــة، وبحســب المــادة رقــم )213( مــن نظــام الشــركات الحالــي، تصــل الغرامــات عنــد مخالفــة أي مــن أحكامــه إلــى 
)500٫000( خمســمائة ألــف ريــال ســعودي، وتتضاعــف فــي حــال إعــادة مخالفــة أحكامــه خــال ثــاث ســنوات مــن تاريــخ الحكــم بحســب المــادة 
رقــم )214( مــن نظــام الشــركات الحالــي. وبالتالــي، وفــي حــال تعرضــت الشــركة إلــى احــدى هــذه العقوبــات نتيجــة عــدم التزامهــا بتلــك األحــكام، 
أو فــي حــال عــدم التزامهــا بأحــكام النظــام األساســي للشــركة، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

وأدائهــا المالــي وربحيتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-2  المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد

تعمــل وزارة التجــارة علــى مشــروع إصــدار نظــام الشــركات الجديــد الــذي يهــدف إلــى تيســير اإلجــراءات والمتطلبــات النظاميــة لتحفيــز بيئة األعمال 
ودعــم االســتثمار، كمــا يهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن أصحــاب المصالــح، وتوفيــر إطــار فعــال لحوكمــة الشــركات ويتســم بالعدالــة، وتكريــس العمــل 
ــة، وتوافــر  ــة واألجنبي ــة، وجــذب االســتثمارات المحلي ــة، بمــا فــي ذلــك الشــركات العائلي ــات االقتصادي المؤسســي، ويســاهم فــي اســتدامة الكيان
مصــادر تمويليــة مســتدامة، ويلبــي احتياجــات ومتطلبــات قطــاع ريــادة األعمــال، ويحفــز علــى نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. وقــد يتطلــب 
نظــام الشــركات الجديــد عنــد إصــداره عــدة تغيــرات فــي األنظمــة والقوانيــن التــي تتبعهــا الشــركة حاليــاً ممــا قــد يعــود عليهــا بتكاليــف غيــر متوقعــة، 

أو يفــرض عليهــا بعــض األنظمــة أو التغيــرات التــي تؤثــر ســلباً علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا وأرباحهــا وخطــط أعمالهــا المســتقبلية.
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2-1-3  مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة

ــة الســوق الماليــة،  ــض بنــود الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئ ــة بتطبيــق بع ــاً باتخــاذ بعــض اإلجــراءات المتعلق قامــت الشــركة حديث
حيــث قامــت بتشــكيل مجلــس إدارة للشــركة واعتمــاد تعيينــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة التــي ُعقــدت بتاريــخ 1443/09/03هـــ )الموافــق 
2022/04/04م(. بنــاءً علــى توصيــة مجلــس اإلدارة، فقــد تــم تعييــن لجنــة مراجعــة، وتــم اعتمــاد لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة 
التــي ُعقــدت بتاريــخ 1443/10/09هـــ )الموافــق 2022/05/10م(. ونظــراً لكــون الئحــة الحوكمــة استرشــادية علــى جميــع الشــركات المدرجــة فــي 
الســوق الماليــة الموازيــة، فــإن الشــركة ال تلتــزم بكافــة األحــكام الــواردة فيهــا. وفــي حــال تــم تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات بشــكل إلزامــي، فــإن 
عــدم مقــدرة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان علــى القيــام بالمســؤوليات المحــددة لهــم بمــا يكفــل حمايــة مصالــح الشــركة ومســاهميها 
ســوف يؤثــر علــى قدرتهــم علــى االلتــزام بنظــام الحوكمــة فــي الشــركة، ممــا ســيُعرض الشــركة إلــى احتماليــة عــدم التزامهــا بمتطلبــات اإلفصــاح 
المســتمر بعــد اإلدراج مــن جهــة، وإلــى مخاطــر تشــغيلية وإداريــة وماليــة مــن جهــة أخــرى، الشــيء الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 

الشــركة المســتقبلية ومركزهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية.

2-1-4  المخاطر المرتبطة بقصور الخبرة في إدارة الشركات المدرجة

إن نجــاح أعمــال الشــركة يعتمــد بشــكل أساســي علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة والصحيحــة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا وأنشــطتها. 
ــة الخاصــة  ــح واألنظم ــد باللوائ ــة التقي ــي كيفي ــة وف ــي إدارة الشــركات المســاهمة العام ــرة ف ــم خب ــا ليســت لديه ــي اإلدارة العلي ــث أن موظف وحي
ــر المختلفــة وفقــاً لمــا  ــزام بمتطلبــات اإلفصــاح المســتمر وإعــداد التقاري ــة الســعودية، كااللت بالشــركات المســاهمة المدرجــة فــي الســوق المالي
هــو مطلــوب بموجــب هــذه األنظمــة واللوائــح، فإنــه يتوجــب علــى اإلدارة العليــا للشــركة بــذل جهــود إضافيــة لضمــان التزامهــا بالقواعــد واألنظمــة 
المفروضــة علــى الشــركات المدرجــة. وفــي حــال عــدم التــزام الشــركة بهــذه القواعــد، ســتتعرض الشــركة للعقوبــات النظاميــة والغرامــات والــذي 

بــدوره ســوف يؤثــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمالهــا وتوقعاتهــا ومركزهــا المالــي.

2-1-5  المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

ســوف تخضــع الشــركة بعــد إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة لنظــام الســوق الماليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميــم الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، 
وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى التقيــد بــأي مــن اللوائــح واألنظمــة التــي ســتخضع لهــا، فإنهــا ســتكون عرضــة لغرامــات ماليــة وعقوبــات مثــل 
اإليقــاف المؤقــت لتــداول األســهم أو إلغــاء إدراج أســهم الشــركة فــي حــال عــدم التزامهــا، ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-6  مخاطر قرارات اإلدارة

تعتمــد نتائــج أعمــال الشــركة بشــكل رئيســي علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة والمناســبة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا وبأنشــطتها وفــي 
الوقــت المناســب. وفــي حــال قامــت إدارة الشــركة باتخــاذ قــرارات خاطئــة فيمــا يخــص أعمالهــا بشــكل عــام مثــل توظيــف الكــوادر غيــر المؤهلــة 
أو وضــع خطــط أعمــال غيــر فعالــة أو وضــع سياســات تشــغيلية غيــر مناســبة أو غيرهــا، فســوف ينعكــس ذلــك ســلباً علــى أداء الشــركة ونتائــج 

عملياتهــا ووضعهــا المالــي.

2-1-7  المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

قــد تواجــه الشــركة ســوء ســلوك أو أخطــاء مــن الموظفيــن ال تســتطيع تافيهــا كالغــش واألخطــاء المتعمــدة واالختــاس واالحتيــال والســرقة 
والتزويــر، باإلضافــة إلــى ســوء اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــًة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة المطلوبــة. وقــد يترتــب عــن 
تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا الشــركة، أو عقوبــات نظاميــة، أو مســؤولية ماليــة، ممــا ســوف يؤثــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى ســمعة 

الشــركة ووضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-8  مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا المتعلقــة بالمطلوبــات الماليــة حــال اســتحقاقها، وقــد تقــع أيــة أحــداث 
طارئــة أو مفاجئــة تتطلــب ســيولة فوريــة أو تتطلــب بيــع موجــودات ماليــة بســرعة كافيــة وبقيمتهــا العادلــة لتغطيــة الســيولة المطلوبــة.

بلغــت نســبة التــداول )إجمالــي األصــول المتداولــة إلــى إجمالــي االلتزامــات المتداولــة( لــدى الشــركة 6٫33 مــرة كمــا فــي 2020/12/31م، و15٫22 
مــرة كمــا فــي 2021/12/31م 11٫38 مــرة كمــا فــي 30 /2022/09م. وعلــى الرغــم منــه، ففــي حــال لــم تكــن الشــركة قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
الحاليــة أو المســتقبلية فــي مواعيــد اســتحقاقها ال ســيما قصيــرة األجــل منهــا، فإنهــا ســتكون عرضــة للتعثــر المالــي، ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال 

الشــركة وأدائهــا المالــي وتوقعاتها المســتقبلية.

2-1-9  المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل

ال توجــد لــدى الشــركة أي تســهيات ائتمانيــة أو قــروض قائمــة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند، وقــد تلجــأ الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض 
ــال الشــركة  ــى رأس م ــد عل ــد يعتم ــل ق ــى التموي ــره أن الحصــول عل ــر ذك ــن الجدي ــي المســتقبل، وم ــل خطــط التوســع ف ــة لتموي وتســهيات بنكي
ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة وســجلها االئتمانــي والضمانــات المقدمــة، والجديــر بالذكــر انــه ال توجــد لــدى الشــركة أيــة تســهيات 
ــل المناســب إذا  ــى التموي ــة أو قــروض قائمــة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند، وال تعطــي الشــركة أي تأكيــد أو ضمــان بشــأن حصولهــا عل ائتماني
اســتدعت الحاجــة لذلــك. إن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهــات ممولــة، أو عــدم قدرتهــا علــى الحصــول 
علــى التمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع الشــركة، ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وتدفقاتهــا النقديــة 

ــا المســتقبلية. وخططه

2-1-10  المخاطر المتعلقة باالئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر تنشــأ عندمــا يعجــز أحــد األطــراف عــن الوفــاء بالتــزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر، وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر 
االئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة، منهــا علــى ســبيل المثــال وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــاء غيــر مســددة، أو فشــل أطــراف مدينــة 

أخــرى فــي الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة، أو غيرهــا.

بلــغ صافــي الذمــم المدينــة للشــركة )29٫765٫507( تســعة وعشــرين مليــون وســبعمائة وخمســة وســتين ألــف وخمســمائة وســبعة ريــاالت 
ســعودية كمــا فــي 2020/12/31م، و)23٫046٫149( ثاثــة وعشــرين مليــون وســتة وأربعيــن ألــف ومائــة وتســعة وأربعيــن ريــال ســعودي كمــا فــي 
2021/12/31م، و)25٫827٫365( خمســة وعشــرين مليــون وثمانمائــة وســبعة وعشــرين ألــف وثاثمائــة وخمســة وســتين ريــال ســعودي كمــا فــي 

ــي. ــى التوال ــي األصــول عل ــا نســبته 87٫73٪ و53٫39٪ و49٫11٪ مــن إجمال ــث شــكل م 2022/09/30م، حي

ويوضح الجدول التالي أرصدة الذمم المدينـة للشركة كما في نهاية عام 2020م وعام 2021م والتسعة أشهر األولى من عام 2022م:

الجدول رقم )1(: الذمم المدينة للشركة

)األرقام بالريال السعودي(
كما في

2020/12/31م
)مراجعة(

كما في
 2021/12/31م 

)مراجعة(

كما في
 2022/09/30م 

)مفحوصة(

الذمم المدينة

33٫392٫01226٫002٫21426٫974٫515مجمل الذمم المدينة

يخصم: مخصص الخسائر 
)1٫147٫150()2٫956٫065()3٫626٫505(االئتمانية المتوقعة

29٫765٫50723٫046٫14925٫827٫365صافي الذمم المدينة
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)األرقام بالريال السعودي(
كما في

2020/12/31م
)مراجعة(

كما في
 2021/12/31م 

)مراجعة(

كما في
 2022/09/30م 

)مفحوصة(

49٫11٪53٫39٪87٫73٪النسبة من إجمالي األصول

حركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

4٫266٫3873٫626٫5052٫956٫065كما في 1 يناير

مخصص الخسائر االئتمانية 
)1٫808٫915()670٫440()639٫882(المتوقعة

3٫626٫5052٫956٫0651٫147٫150كما في 31 ديسمبر

النسبة من مجمل الذمم 
4٫25٪11٫37٪10٫86٪المدينة

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

وتقـــوم الشـــركة بتطبيـــق سياســـة معتمـــدة مـــن اإلدارة التنفيذيـــة للحـــد مـــن تعرضهـــا لمخاطـــر االئتمـــان، وذلـــك بمتابعة أداء التحصيات وبفرض 
حــدود ائتمانيـــة لــكل عميــل بنــاًء علــى التجربــة التاريخيــة معــه وبحســب أدائــه المتوقــع. ليــس هنــاك لــدى الشــركة أيــة ذمــم مدينــة معدومــة تــم 
شــطبها خــال عــام 2020م و2021م وفتــرة التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2022م، ويوضــح الجــدول التالــي األرصــدة التــي تجــاوزت موعــد 

ــم تهبــط قيمتهــا: اســتحقاقها ول

الجدول رقم )2(: أعمار الذمم المدينة للشركة

أرصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها 

اإلجمالي366 إلى 730 يوم181 إلى 365 يومأقل من 180 يوم)ريال سعودي(

3٫150٫1173٫265٫34520٫559٫05326٫974٫515كما في 2022/09/30م

9٫190٫760487٫85016٫323٫60426٫002٫214كما في 2021/12/31م

18٫669٫01610٫868٫4013٫854٫59533٫392٫012كما في 2020/12/31م

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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ويوضح الجدول التالي أكبر خمسة مدينين للشركة: 

الجدول رقم )3(: المدينون الرئيسيون للشركة

النسبة من 
اإلجمالي

كما في 
2022/09/30م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

كما في 
2021/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

كما في 
2020/12/31م
)ريال سعودي(

المدين

٪8٫44 2٫180٫665 ٪9٫46 2٫180٫665 ٪7٫33 2٫180٫665 مدين 1 1

٪14٫12 ٪9٫84 ٪7٫77
النسبة من 

إجمالي 
اإليرادات

٪4٫15 ٪5٫05 ٪6٫43 النسبة من 
إجمالي األصول

٪7٫98 2٫059٫880 ٪0٫13 29٫000 ٪3٫19 950٫750 مدين 2 2

٪13٫34 ٪0٫13 ٪3٫39
النسبة من 

إجمالي 
اإليرادات

٪3٫92 ٪0٫07 ٪2٫80 النسبة من 
إجمالي األصول

٪7٫35 1٫897٫500 ٪8٫23 1٫897٫500 - - مدين 3 3

٪12٫28 ٪8٫56 -
النسبة من 

إجمالي 
اإليرادات

٪3٫61 ٪4٫40 - النسبة من 
إجمالي األصول

٪6٫00 1٫550٫000 ٪6٫73 1٫550٫000 - - مدين 4 4

٪10٫03 ٪6٫99 -
النسبة من 

إجمالي 
اإليرادات

٪2٫95 ٪3٫59 - النسبة من 
إجمالي األصول

٪5٫97 1٫542٫715 ٪6٫69 1٫542٫715 ٪4٫27 1٫271٫495 مدين 5 5

٪9٫99 ٪6٫96 ٪4٫53
النسبة من 

إجمالي 
اإليرادات

٪2٫93 ٪3٫57 ٪3٫75 النسبة من 
إجمالي األصول
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النسبة من 
اإلجمالي

كما في 
2022/09/30م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

كما في 
2021/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

كما في 
2020/12/31م
)ريال سعودي(

المدين

٪64٫26 16٫596٫605 ٪68٫76 15٫846٫269 ٪85٫21 25٫362٫597 مدينون آخرون

٪107٫44 ٪71٫50 ٪90٫39
النسبة من 

إجمالي 
اإليرادات

٪31٫56 ٪36٫71 ٪74٫75 النسبة من 
إجمالي األصول

٪100٫00 25٫827٫365 ٪100٫00 23٫046٫149 ٪100٫00 29٫765٫507 المجموع

٪167٫20 ٪103٫99 ٪106٫08
النسبة من 

إجمالي 
اإليرادات

٪49٫11 ٪53٫39 ٪87٫73 النسبة من 
إجمالي األصول

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

وفــي حــال عــدم التــزام المدينيــن بســداد مســتحقات الشــركة فــي مواعيدهــا أو عــدم التزامهــم علــى اإلطــاق بالســداد جزئيــاً أو كليــاً، فســوف يؤثــر 
ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى نتائــج عمليــات الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة.

2-1-11  مخاطر تتعلق بالذمم الدائنة للشركة

ــة األخــرى )تتكــون مــن  ــى المصروفــات المســتحقة وااللتزامــات المتداول ــة إضافــة إل ــة التجاري ــة للشــركة فــي الذمــم الدائن ــل الذمــم الدائن تتمث
ــي: ــت كمــا يل ــة القيمــة المضافــة ومصروفــات مســتحقة ودفعــات مقدمــة مــن عمــاء(، وكان ضريب

ــة وثاثيــن ألــف وســبعمائة وثاثــة  ــة وثاث ــة للشــركة )833٫753( ثمانمائ ــة التجاري ــغ إجمالــي رصيــد الذمــم الدائن كمــا فــي 2020/12/31م، بل
ــة  ــات المســتحقة واألرصــدة الدائن ــد المصروف ــغ رصي ــات. وبل ــي االلتزام ــن إجمال ــا نســبته 13٫20٪ م ــث شــكل م ــال ســعودي، حي وخمســين ري
األخــرى )2٫869٫428( مليونيــن وثمانمائــة وتســعة وســتين ألــف وأربعمائــة وثمانيــة وعشــرين ريــال ســعودي، حيــث شــكل مــا نســبته 45٫42٪ مــن 

إجمالــي االلتزامــات.

كمــا فــي 2021/12/31م، بلــغ إجمالــي رصيــد الذمــم الدائنــة التجاريــة للشــركة )458٫597( أربعمائــة وثمانيــة وخمســين ألــف وخمســمائة وســبعة 
وتســعين ريــال ســعودي، حيــث شــكل مــا نســبته 12٫38٪ مــن إجمالــي االلتزامــات. وبلــغ رصيــد المصروفــات المســتحقة واألرصــدة الدائنــة األخــرى 

)796٫244( ســبعمائة وســتة وتســعين ألــف ومائتيــن وأربعــة وأربعيــن ريــال ســعودي، حيــث شــكل مــا نســبته 21٫49٪ مــن إجمالــي االلتزامــات.

كمــا فــي 2022/09/30م، بلــغ إجمالــي رصيــد الذمــم الدائنــة التجاريــة للشــركة )600٫140( ســتمائة ألــف ومائــة وأربعيــن ريــال ســعودي، حيــث 
شــكل مــا نســبته 11٫25٪ مــن إجمالــي االلتزامــات. وبلــغ رصيــد المصروفــات المســتحقة واألرصــدة الدائنــة األخــرى )791٫052( ســبعمائة وواحــد 

وتســعين ألــف واثنيــن وخمســين ريــال ســعودي، حيــث شــكل مــا نســبته 14٫83٪ مــن إجمالــي االلتزامــات.

وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن ســداد كامــل قيمــة الذمــم الدائنــة التجاريــة والمصروفــات المســتحقة وااللتزامــات المتداولــة األخــرى ضمــن 
المــدة الزمنيــة المحــددة، فســوف يؤثــر ذلــك ســلباً علــى ســمعتها وعلــى رغبــة األطــراف الدائنــة باالســتمرار فــي التعامــل معهــا، وقــد يصعــب عليهــا 

االســتمرار فــي الحصــول علــى الشــروط المناســبة للدفــع اآلجــل مســتقبًا، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى عملياتهــا التشــغيلية وأدائهــا المالــي.
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2-1-12  المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة

إن أي التزامــات محتملــة علــى الشــركة، مثــل التكاليــف المتعلقــة بالــزكاة والضرائــب والدعــاوى القضائيــة، وغيرهــا مــن االلتزامــات أو التكاليــف 
األخــرى المتعلقــة بنشــاط الشــركة، فــي حــال تحققهــا فإنهــا ســتؤثر ســلباً علــى الوضــع المالــي للشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المستقبلية.

2-1-13  المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة

حصلــت الشــركة علــى موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة التــي عقــدت بتاريــخ 1443/10/09هـــ )الموافــق 2022/05/10م( علــى جميــع التعامــات 
مــع األطــراف ذوي العاقــة التــي تمــت خــال عــام 2021م، كمــا حصلــت علــى موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة التــي عقــدت بتاريــخ 1444/04/21هـ 
ــرة التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2022م،  )الموافــق 2022/11/15م( علــى جميــع التعامــات مــع األطــراف ذوي العاقــة التــي تمــت خــال فت
وذلــك بمــا يتوافــق مــع المــادة )71( الواحــدة والســبعون مــن نظــام الشــركات. وتضمنــت أعمــال الشــركة تعامــات مــع أطــراف ذوي عاقــة كأعضــاء 
مجلــس اإلدارة والمســاهمين، ولــدى بعــض المســاهمين فــي الشــركة ملكيــة فــي عــدد مــن الشــركات الشــقيقة التــي تعاملــت معهــا الشــركة علــى 
أســاس تجــاري بحــت دون أن تشــتمل علــى أي شــروط أو معامــات تفضيليــة، ويوضــح الجــدول التالــي العقــود واالتفاقيــات التــي أبرمتهــا الشــركة 

مــع األطــراف ذوي العاقــة:

الجدول رقم )4(: العقود مع األطراف ذات العاقة

قيمة العقد تاريخ االنتهاءالمدةتاريخ التوقيعموضوع العقد
تجديد العقد)ريال سعودي(

اتفاقية تقديم 
خدمات تقنية – 

مؤسسة القمة 
العاشرة

يُجدد تلقائياً 2022/12/3110٫000٫000م3 سنوات ميادية2020/01/01م
باتفاق الطرفين

اتفاقية تقديم 
خدمات تقنية – 

مؤسسة افاق ساهر 
للمقاوالت

يُجدد تلقائياً 2022/12/3110٫000٫000م3 سنوات ميادية2020/01/01م
باتفاق الطرفين

اتفاقية تقديم 
 خدمات تقنية – 

مؤسسة يرام 
التجارية

يُجدد تلقائياً 2022/12/315٫000٫000م3 سنوات ميادية2020/01/01م
باتفاق الطرفين

اتفاقية تقديم 
خدمات تقنية – 

شركة عالم النظم 
والبرامج

يُجدد تلقائياً 2022/12/3110٫000٫000م3 سنوات ميادية2020/01/01م
باتفاق الطرفين

اتفاقية تقديم 
خدمات تقنية – 

شركة أجيال العروبة 
للمقاوالت

يُجدد تلقائياً 2022/12/315٫000٫000م3 سنوات ميادية2020/01/01م
باتفاق الطرفين

اتفاقية تقديم 
خدمات تقنية – 
شركة ألفا جاما 

التجارية

يُجدد تلقائياً 2022/12/311٫000٫000م3 سنوات ميادية2020/01/01م
باتفاق الطرفين

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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وقد بلغت المستحقات من األطراف ذوي العاقة كما يلي:

)49٫047( تسعة وأربعون ألف وسبعة وأربعون ريال سعودي كما في 2020/12/31م، أي بنسبة 0٫14٪ من إجمالي األصول.- 
)1٫130٫397( مليــون ومائــة وثاثــون ألــف وثاثمائــة وســبعة وتســعون ريــال ســعودي كمــا فــي 2021/12/31م، أي بنســبة 2٫62٪ مــن إجمالــي - 

األصول.
ــي -  ــن إجمال ــي 2022/09/30م، أي بنســبة 0٫67٪ م ــا ف ــال ســعودي كم ــف وخمســمائة وواحــد ري ــان وخمســون أل ــة واثن )352٫501( ثاثمائ

األصــول. 

أما فيما يتعلق بالمستحقات إلى األطراف ذوي العاقة، فقد بلغت كما يلي:

)113٫064( مائة وثاثة عشر ألف وأربعة وستون ريال سعودي كما في 2020/12/31م، أي بنسبة 1٫79٪ من إجمالي االلتزامات.- 
)203٫648( مائتان وثاثة آالف وستمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي كما في 2021/12/31م، أي بنسبة 5٫50٪ من إجمالي االلتزامات.- 
)1٫907٫147( مليــون وتســعمائة وســبعة آالف ومائــة وســبعة وأربعــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2022/09/30م، أي بنســبة 35٫75٪ مــن إجمالــي - 

االلتزامات.

ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل التعامــات مــع األطــراف ذوي العاقــة خــال عــام 2020م وعــام 2021م وفتــرة التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 
2022م:

الجدول رقم )5(: التعامات مع األطراف ذوي العاقة

الطرف ذو 
خالل 2020منوع التعامالتالعالقة

)ريال سعودي(
خالل 2021م 
)ريال سعودي(

التسعة أشهر 
األولى 2022م
)ريال سعودي(

كما في
2020/12/31م
)ريال سعودي(

كما في 
2021/12/31م
)ريال سعودي(

كما في 
2022/09/30م
)ريال سعودي(

مستحق من أطراف ذات عالقةقيمة التعامالت

مؤسسة 
آفاق ساهر 

للمقاوالت
894٫158240٫000--4٫808٫2866٫682٫546مبيعات

شركة عالم 
النظم 

والبرامج
108٫548108٫548--3٫864٫1992٫274٫348مبيعات

مؤسسة 
يرام 

التجارية

مصروفات 
49٫047507٫642507٫185مدفوعة بالنيابة*

49٫04779٫000-
--507٫185مبيعات

شركة 
ألفا جاما 

التجارية

مصروفات 
48٫2053٫635-220٫170172٫617-مدفوعة بالنيابة*

مؤسسة 
القمة 

العاشرة

-2٫311٫990-مبيعات
-486318 مصروفات 

318--مدفوعة بالنيابة*

49٫0471٫130٫397352٫501المجموع

0٫67٪2٫62٪0٫14٪النسبة من إجمالي األصول

2٫28٪5٫10٪0٫17٪النسبة من إجمالي اإليرادات 



٢4 مستند التسجيل ا شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

الطرف ذو 
خالل 2020منوع التعامالتالعالقة

)ريال سعودي(
خالل 2021م 
)ريال سعودي(

التسعة أشهر 
األولى 2022م
)ريال سعودي(

كما في
2020/12/31م
)ريال سعودي(

كما في 
2021/12/31م
)ريال سعودي(

كما في 
2022/09/30م
)ريال سعودي(

مستحق إلى أطراف ذات عالقةقيمة التعامالت

المساهم/ 
واصل 

عبدالله 
عبدالعزيز 

الواصل

203٫6483٫195٫834)5٫791٫444(تمويل

-203٫6481٫303٫986
1٫000٫000--توزيعات أرباح

المساهم/ 
أنس 

عبدالرحمن 
علي 

القرعاوي

600٫000--1٫000٫000--تمويل

شركة 
ألفا جاما 

التجارية
--111٫725--111٫725تمويل

شركة كوف 
--1٫339--1٫339تمويلللدعاية 

مؤسسة 
يرام 

التجارية

مصروفات 
2٫815-----مدفوعة بالنيابة*

شركة أجيال 
العروبة 

للمقاوالت

 مصروفات 
346-----مدفوعة بالنيابة*   

113٫064203٫6481٫907٫147المجموع

35٫75٪5٫50٪1٫79٪النسبة من إجمالي االلتزامات

12٫35٪0٫92٪0٫40٪النسبة من إجمالي اإليرادات

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية 

*  تتمثل المصروفات المدفوعة بالنيابة في مصاريف تشغيلية متعلقة بتوريد وتطوير واستخدام أنظمة وبرامج تقنية.

بلغــت المبيعــات إلــى األطــراف ذوي العاقــة )9٫179٫670( تســعة ماييــن ومائــة وتســعة وســبعين ألــف وســتمائة وســبعين ريــال ســعودي خــال 
ــى األطــراف ذوي العاقــة )11٫268٫884(  ــرادات الشــركة، وبلغــت المبيعــات إل ــي إي عــام 2020م، حيــث شــكلت مــا نســبته 32٫72٪ مــن إجمال
احــدى عشــر مليــون ومائتيــن وثمانيــة وســتين ألــف وثمانمائــة وأربعــة وثمانيــن ريــال ســعودي خــال عــام 2021م، حيــث شــكلت مــا نســبته ٪50٫85 
مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة، ولــم يكــن هنــاك أي مبيعــات إلــى أطــراف ذوي عاقــة خــال فتــرة التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2022م. والجديــر 
ذكــره أن كافــة التعامــات أو العقــود مــع األطــراف ذوي العاقــة تخضــع لموافقــة مجلــس اإلدارة وموافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة، وفــي حــال 
صوتــت الجمعيــة العامــة للشــركة بعــدم الموافقــة علــى الدخــول فــي تعامــات أو عقــود جديــدة مــع األطــراف ذوي العاقــة ألي ســبب مــن األســباب، 
وفــي حــال تعــذر علــى الشــركة إيجــاد البديــل المناســب بالشــروط المناســبة وضمــن الفتــرة الزمنيــة المطلوبــة، فســوف يؤثــر ذلــك ســلباً علــى أعمــال 

الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. 

وبخــاف مــا ذكــر أعــاه، تُقــر الشــركة بأنــه ال توجــد أيــة عقــود أو ترتيبــات ســارية المفعــول عنــد تقديــم مســتند التســجيل هــذا يكــون فيهــا مصلحــة 
ألحــد المســاهمين أو رئيــس مجلــس اإلدارة، أو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو الرئيــس التنفيــذي، أو مديــر اإلدارة الماليــة، أو غيرهــم مــن 

األطــراف األخــرى ذوي العاقــة.



٢5 مستند التسجيل ا شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

2-1-14  المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة

تولــي المملكــة قضيــة التوطيــن أهميــة قصــوى فــي إطــار »رؤيــة 2030«، وبالتالــي يُعتبــر االلتــزام بمتطلبــات الســعودة متطلبــاً نظاميــاً تلتــزم بموجبــه 
ــوع عــدد  ــن مجم ــن الســعوديين م ــن الموظفي ــة م ــى نســبة معين ــف الســعوديين والمحافظــة عل ــع المنشــآت )الشــركات والمؤسســات( بتوظي جمي
موظفيهــا. وكمــا فــي 2022/09/24م، ُصنفــت الشــركة ضمــن فئــة الكيانــات المتوســطة، حيــث بلــغ العــدد اإلجمالــي لموظفيهــا )71( موظــف منهــم 
)27( ســعودي و)44( غيــر ســعودي، وبالتالــي بلغــت نســبة الســعودة لديهــا 38٫02٪، وبذلــك فهــي تنــدرج تحــت تصنيــف »أخضــر متوســط« )راجــع 
القســم رقــم )3-18( »الموظفــون والســعودة« مــن هــذا المســتند(. وفــي حــال عــدم اســتطاعة الشــركة الحفــاظ علــى نســبة الســعودة المطلوبــة، أو 
فــي حــال قــررت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة مســتقبًا فــرض سياســات توطيــن أكثــر صرامــة يصعــب علــى الشــركة االلتــزام بهــا، 
فقــد يــؤدي ذلــك لفــرض عقوبــات علــى الشــركة كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل ونقــل الكفالــة للعامليــن غيــر الســعوديين، والتــي ســيكون لهــا تأثيــر 

ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-15  المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

قــد تتعــرض الشــركة ألي مــن الكــوارث الطبيعيــة مثــل الفيضانــات والحرائــق والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى التــي تــؤدي إلــى إصابــة مرافــق 
الشــركة بضــرر كبيــر. وفــي حــال عــدم توفــر تغطيــة تأمينيــة كافيــة، فقــد يعــود ذلــك بتكاليــف مرتفعــة وطائلــة علــى الشــركة، والــذي ســيُؤثر بصــورة 
ــة مــن هــذه  ــا التشــغيلية، كمــا أن حــدوث أي كارث ــى عملياته ــي ســيؤثر ســلباً عل ــى أداء وممارســة نشــاطها، وبالتال ــى قــدرة الشــركة عل ــرة عل كبي

الكــوارث الطبيعيــة ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى األداء المالــي للشــركة وعلــى مركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-16  المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال

تعتمــد الشــركة علــى فعاليــة أعمالهــا التجاريــة التشــغيلية الســتمرار عملياتهــا، وإن أي توقــف أو انقطــاع لهــذه العمليــات ألي ســبب كان علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر: صــدور متطلبــات نظاميــة جديــدة أو أي قصــور يصيــب أجهــزة الحاســب اآللــي أو غيــره مــن األمــور التــي قــد تــؤدي إلــى انقطــاع 

هــذه العمليــات، ســيُؤثر بشــكل ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-17  المخاطــر المتعلقــة بعــدم اســتخراج أو عــدم تجديــد التراخيــص والتصاريــح والشــهادات 
ــة الالزم

ــل  ــن قب ــا م ــت عليه ــي حصل ــق بنشــاطها، والت ــي تتعل ــح الت ــص والشــهادات والتصاري ــن التراخي ــاً بموجــب عــدد م ــارس الشــركة نشــاطها حالي تم
الجهــات التنظيميــة المختصــة بالمملكــة، وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: شــهادات الســجل التجــاري للشــركة وفروعهــا الصــادرة مــن وزارة 
ــة،  ــي والمســموع، شــهادة تســجيل العامــة التجاري ــة العامــة لإلعــام المرئ ــة، تراخيــص الهيئ ــة والقروي التجــارة، تراخيــص وزارة الشــؤون البلدي
شــهادة عضويــة الغرفــة التجاريــة، التراخيــص البلديــة، تصاريــح الدفــاع المدنــي، شــهادات الســعودة والــزكاة والتأمينــات االجتماعيــة، وغيرهــا. إن 
تفاصيــل التراخيــص والتصاريــح الرئيســية والســجات التجاريــة لشــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة موضحــة فــي القســم رقــم 

)3-11( »الموافقــات والتراخيــص الحكوميــة« والقســم رقــم )3-12( »الســجالت التجاريــة« مــن هــذا المســتند.

وينبغــي أن تبقــى هــذه التراخيــص والتصاريــح ســارية المفعــول بشــكل مســتمر مــن خــال التــزام الشــركة باألنظمــة والقوانيــن المتعلقــة بهــا. وفــي 
حــال فشــلت الشــركة فــي ذلــك، فقــد ال تتمكــن مــن تجديــد التراخيــص والتصاريــح القائمــة أو الحصــول علــى تراخيــص وتصاريــح جديــدة قــد 
تحتاجهــا ألغــراض أخــرى كالتوســع، ممــا ســيؤدي إلــى توقــف أو تعثــر أعمــال الشــركة، وبالتالــي ســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى نتائــج 

أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــل  ــن قب ــة م ــات المطلوب ــودة والمواصف ــر الج ــزام بمعاي ــدم االلت ــة بع ــر المتعلق 2-1-18  المخاط
ــالء العم

تســعى الشــركة دائمــاً للحفــاظ علــى رضــا عمائهــا مــن خــال تقديــم خدماتهــا ضمــن أعلــى معاييــر الجــودة. وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى 
االســتمرار بتقديــم خدماتهــا بنفــس المســتوى المطلــوب ألي ســبب مــن األســباب، فــإن ذلــك ســوف يؤثــر ســلباً علــى ســمعتها لــدى عمائهــا وعلــى 

اســتمراريتهم بالتعامــل معهــا، وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى إيــرادات الشــركة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية وأدائهــا المالــي. 



٢6 مستند التسجيل ا شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

2-1-19  المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية

تُقـــدم الشـــركة إقـــراراتها الزكويــة والضريبيــة لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك خــال الوقــت المحــدد وتقــوم بســداد المبالـــغ المســـتحقة عليهــا 
بشـــكل ســـنوي. مــن الجديــر ذكــره أنــه قامــت الشــركة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة لجميــع الســنوات منــذ تأسيســها وحتــى تاريــخ 2021/12/31م، 
وتمــت تســوية الــزكاة حســب اإلقــرارات الزكويــة حيـــث حصلـــت علـــى شـــهادة زكاة مـــن هيئـــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك صالحـــة حتـــى تاريــخ 

ــق 2023/04/30م(. 1444/10/10هـــ )المواف

لــم تحصــل الشــركة علــى أيــة ربــوط زكويــة مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك عــن الســنوات الماليــة منــذ تأســيس الشــركة وحتــى - 
عــام 2016م.

لــم تســتلم الشــركة أي ربــوط زكويــة لألعــوام مــن 2017م إلــى 2021م وحتــى تاريــخ هــذا المســتند، ومازالــت تلــك الســنوات قيــد المراجعــة مــن - 
قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك.

وال يوجــد فــي الوقــت الحالــي أي أمــر ربــط أو مطالبــات زكويــة أو مبالــغ أو نزاعــات قائمــة مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، وفــي حــال - 
كانــت هنــاك أيــة مطالبــات مســتقبلية عــن أي مــن الســنوات الماليــة الســابقة، فســوف تتحملهــا الشــركة.

ــن وثمانيــن ريــال ســعودي كمــا فــي  ــف وثمانمائــة واثني ــة وثمانيــة وعشــرين أل ــزكاة بلــغ )828٫882( ثمانمائ وقــد وضعــت الشــركة مخصــص لل
2020/12/31م، و)1٫034٫235( مليــون وأربعــة وثاثيــن ألــف ومائتيــن وخمســة وثاثيــن ريــال ســعودي كمــا فــي 2021/12/31م، و)528٫725( 

ــال ســعودي كمــا فــي 2022/09/30م. خمســمائة وثمانيــة وعشــرين ألــف وســبعمائة وخمســة وعشــرين ري

وال تستطيع الشـــركة أن تتنبـــأ بـــقبول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديراتهـــا الزكويـــة والضريبـــة عـــن كل ســـنة ماليـــة مستقبًا، وقـــد تفـــرض 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك علـــى الشـــركة فروقـــات زكويـــة جوهريـــة تزيـــد عـــن قيمـــة ما تدفعه الشـــركة، فضًا عـــن غرامـــات التأخيـــر فـــي 

ســـداد تلك المبالـــغ، والتي ســتتحملها الشــركة. وســيكون لذلك أثـــر ســـلبي علـــى نتائـــج أعمـــال الشـــركة وأدائها المالي وتوقعاتها المســتقبلية.

2-1-20  المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توظيف قوى عاملة مؤهلة

يعتمــد نجــاح الشــركة علــى قدرتهــا علــى جــذب واســتقطاب واالحتفــاظ بالقــوى العاملــة ذات المهــارات والخبــرة الكافيــة لتلبيــة احتياجــات عمائهــا، 
غيــر أن تلــك القــوى العاملــة قــد ال تتوفــر بأعــداد كافيــة، أو قــد تتوفــر ولكــن بشــروط توظيــف ال تناســب الشــركة. كمــا أن هــذه الحاجــة للخبــرات 
ــى توفيــر القــوى  ــق باحتياجــات األعمــال أو االســتجابة للتغيــرات بالمجــال التقنــي. لــذا فقــد ال تكــون الشــركة قــادرة عل قــد تتغيــر ألســباب تتعل
العاملــة ذات المواصفــات المطلوبــة أو قــد ال تتمكــن مــن توفيرهــا بالوقــت المناســب. وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن جــذب القــوى العاملــة المؤهلــة 
والمحافظــة عليهــا أو فــي حــال فقــدت قدرتهــا علــى اســتقدام القــوى العاملــة غيــر الســعودية، فســـيؤثر ذلــك بشـــكل ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال 

الشـــركة ونتائـــج عملياتهـا وتوقعاتهـا المســتقبلية.

2-1-21  المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة

تقــوم شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة بتطويــر وإدارة التطبيقــات والبرامــج وتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة التقنيــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية )راجــع القســم رقــم )3-9( »إيــرادات الشــركة وكبــار المورديــن« مــن هــذا المســتند(. تحقــق الشــركة إيراداتهــا بشــكل كلــي مــن 
األنشــطة فــي مجــال التقنيــة، ويوضــح الجــدول التالــي إيــرادات الشــركة بحســب األنشــطة الرئيســية خــال عــام 2020م وعــام 2021م وفتــرة التســعة 

أشــهر األولــى مــن عــام 2022م:



٢7 مستند التسجيل ا شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

الجدول رقم )6(: إيرادات الشركة بحسب األنشطة الرئيسية

النشاط

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

الفترة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
2022/09/30م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

الصيانة والدعم 
79٫78٪61٫1512٫323٫683٪55٫0013٫551٫760٪15٫432٫361الفني

التوريدات 
والبرمجيات 

الخاصة 
12٫626٫477٪45٫008٫610٫416٪38٫853٫123٫195٪20٫22

100٫00٪100٫0015٫446٫878٪100٫0022٫162٫177٪28٫058٫838المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

كمــا ويوضــح الجــدول التالــي إيــرادات الشــركة بحســب التوزيــع الجغرافــي خــال عــام 2020م وعــام 2021م وفتــرة التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 
2022م:

الجدول رقم )7(: إيرادات الشركة بحسب التوزيع الجغرافي

الموقع الجغرافي

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

الفترة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة 
من 

اإلجمالي

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 
2022/09/30م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

63٫49٪62٫609٫807٫378٪88٫6113٫872٫787٪24٫862٫413منطقة عسير

11٫87٪11٫831٫833٫566٪2٫621٫104--منطقة القصيم

5٫02٪6٫53775٫000٪0٫451٫447٫826٪126٫000منطقة حائل

منطقة المدينة 
4٫97٪2٫19768٫043٪1٫81485٫729٪508٫611المنورة

4٫82٪743٫800--1٫26٪352٫857منطقة الباحة

منطقة الحدود 
4٫50٪4٫30695٫987٪1٫98952٫320٪555٫520الشمالية

2٫77٪1٫64427٫304٪0٫05364٫000٪15٫000منطقة الجوف

2٫04٪2٫46316٫112٪0٫11545٫000٪30٫000المنطقة الشرقية

0٫52٪2٫5779٫688٪5٫73569٫063٪1٫608٫437منطقة تبوك

--5٫88٪1٫304٫348--منطقة مكة المكرمة

100٫00٪100٫0015٫446٫878٪100٫0022٫162٫177٪28٫058٫838المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أعــاه، تتركــز إيــرادات الشــركة مــن عمائهــا فــي منطقــة عســير حيــث شــكلت اإليــرادات منهــم مــا نســبته ٪88٫61 
عــام 2021م، و62٫60٪ عــام 2021م، و63٫49٪ خــال فتــرة التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2022م.

وفــي حــال انخفــض الطلــب علــى أي مــن تلــك الخدمــات، أو فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى االلتــزام أو االســتمرار بتقديــم أي مــن تلــك الخدمــات 
ألي ســبب مــن األســباب كصــدور متطلبــات نظاميــة جديــدة علــى ســبيل المثــال، أو فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى تطويــر حجــم أعمالهــا فــي 
المناطــق التــي تعمــل بهــا أو دخــول مناطــق ومــدن جديــدة حــول المملكــة، فســوف يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أداء الشــركة وعلــى نتائــج 

عملياتهــا التشــغيلية والماليــة.

2-1-22  المخاطر المتعلقة بتركز عمالء الشركة

يتمثــل العمــاء الذيــن تتعامــل معهــم شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة بمؤسســات ســعودية حكوميــة )راجــع القســم رقــم )1-9-3( 
»اإليــرادات بحســب العمــالء الرئيســيين« مــن هــذا المســتند(. يوضــح الجــدول التالــي توزيــع إيــرادات الشــركة بحســب أكبــر عشــرة عمــاء خــال 

عــام 2020م وعــام 2021م وفتــرة التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2022م:

الجدول رقم )8(: اإليرادات بحسب العماء الرئيسيين

اإليرادات بحسب أكبر عشرة عمالء خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

النسبة من اإلجمالياإليرادات )ريال سعودي(العمالء

17٫14٪4٫808٫286عميل 1

14٫18٪3٫977٫297عميل 2

13٫77٪3٫864٫199عميل 3

12٫22٪3٫428٫527عميل 4

5٫73٪1٫608٫437عميل 5

4٫04٪1٫133٫700عميل 6

2٫11٪591٫440عميل 7

2٫09٪587٫000عميل 8

1٫98٪555٫520عميل 9

1٫81٪508٫611عميل 10

24٫93٪6٫995٫821عماء آخرون

100٫00٪28٫058٫838المجموع

اإليرادات بحسب أكبر عشرة عمالء خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

النسبة من اإلجمالياإليرادات )ريال سعودي(العمالء

30٫15٪6٫682٫546عميل 1

10٫43٪2٫311٫990عميل 2
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اإليرادات بحسب أكبر عشرة عمالء خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

النسبة من اإلجمالياإليرادات )ريال سعودي(العمالء

10٫26٪2٫274٫348عميل 3

6٫08٪1٫347٫826عميل 4

6٫03٪1٫335٫421عميل 5

5٫89٪1٫304٫348عميل 6

4٫30٪952٫320عميل 7

3٫74٪829٫352عميل 8

2٫62٪579٫686عميل 9

2٫59٪573٫913عميل 10

17٫91٪3٫970٫426عماء آخرون

100٫00٪22٫162٫176المجموع

اإليرادات بحسب أكبر عشرة عمالء خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 2022/09/30م

النسبة من اإلجمالياإليرادات )ريال سعودي(العمالء

13٫62٪ 2٫104٫435 عميل 1

11٫64٪ 1٫798٫000 عميل 2

9٫49٪ 1٫466٫570 عميل 3

9٫06٪ 1٫399٫066 عميل 4

6٫13٪ 946٫540 عميل 5

5٫04٪ 778٫000 عميل 6

5٫02٪ 775٫000 عميل 7

4٫81٪ 743٫800 عميل 8

4٫79٪ 739٫500 عميل 9

4٫51٪ 695٫987 عميل 10

25٫89٪ 3٫999٫980 عماء آخرون

100٫00٪15٫446٫878المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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تعتمــد مبيعــات الشــركة علــى هــؤالء العمــاء، وقــد يختلــف تركيزهــا عليهــم مــن عــام آلخــر. وفــي حــال عــدم المحافظــة علــى عاقــة جيــدة وُمســتمرة 
مــع هــؤالء العمــاء أو فشــل الشــركة فــي تطويــر عاقاتهــا مــع عمــاء جــدد الســتدامة حجــم المبيعــات وزيادتــه، فســوف يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي 

وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأداءهــا المالــي.

2-1-23  مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية

تعتمــد الشــركة علــى جهــود وإشــراف عــدد مــن الموظفيــن القيادييــن لديهــا وغيرهــم مــن أفــراد طاقــم العمــل الرئيســيين لتنفيــذ اســتراتيجيتها 
وعملياتهــا اليوميــة، ويشــكل الموظفــون الرئيســيون عنصــراً مهمــاً لنجــاح أعمــال الشــركة، وبالتالــي فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى االحتفــاظ بهــم أو 

علــى اســتقطاب أشــخاص بنفــس الكفــاءة ســينعكس ســلباً وعلــى نحــو جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي. 

2-1-24  مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين

بلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي الشــركة )71( موظــف كمــا فــي 2022/09/24م، منهــم )27( ســعودي و)44( غيــر ســعودي، وبالتالــي بلغــت نســبة 
غيــر الســعوديين لديهــا 61٫98٪. وحيــث أن الموظفيــن غيــر الســعوديين يشــكلون الجــزء األكبــر مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي الشــركة، فســوف 
ــة مــن غيــر  تتأثــر نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى الكــوادر المؤهل
الســعوديين أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات المطلوبــة، الســيما فــي حــال حــدوث تغيــرات فــي سياســات ولوائــح وأنظمــة وزارة 

المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ممــا قــد يكــون لــه أثــره علــى وضــع العمالــة غيــر الســعودية لــدى الشــركة.

هــذا، وقــد أقــرت الحكومــة خــال عــام 2016م عــدداً مــن القــرارات التــي تهــدف إلجــراء إصاحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، والتــي مــن ضمنهــا إقــرار فــرض رســوم إضافيــة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــاراً مــن 2018/01/01م، 
باإلضافــة إلــى زيــادة رســوم اإلقامــة ألفــراد عوائــل الموظفيــن غيــر الســعوديين اعتبــاراً مــن 2017/07/01م. وعليــه فــإن هــذه القــرارات ســتؤدي 
إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها الشــركة عــن موظفيهــا غيــر الســعوديين بشــكل عــام مــن جهــة وأن تواجــه صعوبــة فــي الحفــاظ علــى 

أصحــاب الكفــاءات مــن موظفيهــا غيــر الســعوديين مــن جهــة أخــرى، ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أداء الشــركة وربحيتهــا.

2-1-25  المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

أقـــرت حكومـــة المملكة عـــدداً مـــن القـــرارات التـــي تهـــدف إلجـــراء إصاحـات شـاملة لسـوق العمـل فـي المملكـة العربيـة السـعودية، والتـي تضمنت 
إقـرار رسـوم إضافيـة مقابـل كل موظـف غيـر سـعودي يعمـل لـدى جهـة سـعودية اعتبـاراً مـن 2018/01/01م بواقـع )400( أربعمائـة ريـال سـعودي 
شـهرياً عـن كل موظـف غيـر سـعودي، على أن تزيـد إلـى )600( سـتمائة ريال سـعودي شـهرياً لعـام 2019م، ثـم إلى )800( ثمانمائة ريـال سـعودي 
شـــهرياً لعـــام 2020م. وقد بلغ إجمالـــي الرســـوم الحكومية التـــي تكبدتهـــا الشـــركة على الموظفيـــن غيـــر الســـعوديين )388٫500( ثاثمائة وثمانية 
وثمانيــن ألــف وخمســمائة ريــال ســعودي خــال الســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31م، و)523٫771( خمســمائة وثاثــة وعشــرين ألــف وســبعمائة 
وواحــد وســبعين ريــال ســـعودي خـــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م، و)378٫010( ثاثمائــة وثمانيــة وســبعين ألــف وعشــرة ريــاالت 
ســـعودية خـــال فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 2022/09/30م، وإن أي قــرار حكومــي بزيــادة تلــك الرســوم أو فــرض رســوم إضافيــة مســتقبًا 
ســـيؤدي إلـــى زيـــادة الرســـوم الحكوميـــة على الموظفين غير السعوديين، وزيـــادة فـــي تكاليـــف الشـــركة بشـــكل عـــام، مما ســـيؤثر بشـــكل سـلبي علـى 

أعمالهـا وأدائهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فقـــد أقـــرت الحكومـــة أيضـــاً رســـوم إصـــدار وتجديـــد اإلقامـة لتابعـي ومرافقـــي الموظفيـن غيـر الســـعوديين )رسـوم المقابل 
المالي للمرافقيـــن( والتـــي أصبحـــت نافـــذة اعتبـــاراً مـــن 2017/07/01م، علمـــاً أنهـــا ارتفعت تدريجيـــاً مـــن )100( مائة ريـــال ســـعودي شـهرياً لـكل 
تابـــع فـــي عـــام 2017م لتصـــل إلـــى )400( أربعمائـــة ريـــال ســـعودي شـــهرياً لـــكل تابـــع فـــي عـــام 2020م. وعليـــه، قد تواجه الشـــركة صعوبـــة فـــي 
المحافظـــة علـــى موظفيهـــا غيـــر الســـعوديين مــع ارتفــاع رســـوم إصـــدار وتجديـــد اإلقامـــة وتكلفـــة المعيشـــة لديهــم، ممــا قــد يضطــر الشــركة لرفــع 
أجـــور الموظفين غيـــر الســـعوديين لاحتفاظ بهم، الشيء الذي ســـيؤدي إلـــى زيـــادة فـــي تكاليـــف الشـــركة ويؤثر سـلباً علـى أعمالهـا وأدائهـا المالـي 

ونتائـج عملياتهـا.



31 مستند التسجيل ا شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

2-1-26  مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية

أبرمــت الشــركة عــدة عقــود تأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا، كالتأميــن اإللزامــي علــى المركبــات والســيارات والتأميــن الطبــي للموظفيــن، غيــر 
أنــه قــد ال يكــون لــدى الشــركة جميــع العقــود التأمينيــة المهمــة والازمــة ألعمالهــا وأصولهــا، أو قــد ال يكــون لديهــا الغطــاء التأمينــي الكافــي فــي 

كل الحــاالت. 

إن حــدوث أي ظــرف محتمــل غيــر مؤمــن عليــه ينتــج عــن وقــوع الحــوادث المفاجئــة أو الكــوارث الطبيعيــة علــى ســبيل المثــال، ســوف يؤثــر بشــكل 
ســلبي وجوهــري علــى أعمــال وأصــول الشــركة ووضعهــا المالــي وأدائهــا المســتقبلي.

2-1-27  المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية

تعتمــد الشــركة فــي تســويق خدماتهــا وإدارة عملياتهــا التشــغيلية علــى ســمعة عامتهــا التجاريــة والتــي تمنحهــا موقعــاً متميــزاً لــدى عمائهــا فــي 
الســوق، ولقــد حصلــت الشــركة علــى شــهادة تســجيل العامــة التجاريــة لشــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة لــدى وزارة التجــارة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 1440/09/14هـــ )الموافــق 2019/05/19م(، كمــا أن لــدى الشــركة ثــاث عامــات تجاريــة أخــرى تــم تســجيلها 
لــدى وزارة التجــارة )راجــع القســم رقــم )3-15( »العالمــات التجاريــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة« مــن هــذا المســتند(. إن أي اســتخدام غيــر مشــروع 
للعامــات التجاريــة ســيؤثر علــى ســمعة الشــركة، وقــد يــؤدي إلــى رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد الشــركة أو مطالبــات أمــام المحاكــم المختصــة لحمايــة 
هــذه الحقــوق. وفــي حــال فشــلت الشــركة فــي حمايــة عامتهــا التجاريــة بشــكل فعــال، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى قيمــة تلــك العامــات التجاريــة، 

ممــا ســينعكس ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة وأدائهــا فــي المســتقبل.

2-1-28  المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة

إن أداء الشــركة المســتقبلي يعتمــد علــى قدرتهــا ونجاحهــا فــي تنفيــذ خطــة عملهــا وتطبيــق اســتراتيجية النمــو المســتهدفة، وعليــه فــي حــال لــم 
تتمكــن الشــركة مــن تنفيــذ خططهــا المســتقبلية بنجــاح ألي ســبب مــن األســباب كنقــص التمويــل أو عــدم توفــر المــوارد البشــرية أو عــدم الحصــول 
علــى التراخيــص الازمــة أو غيرهــا، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أدائهــا المســتقبلي ومــن ثــم نتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي. 
ــق  ــا، أو فــي حــال عــدم تحقي ــف المقــدرة له ــي المحــدد والتكالي ــاً للجــدول الزمن ــذ خطــط التوســع وفق ــم تتمكــن الشــركة مــن تنفي ــك إذا ل وكذل
الربحيــة المرجــوة مــن عمليــات التوســع والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة بمــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق وقــت تنفيــذ التوســع أو فــي حــال وجــود 
خلــل فــي دراســة الجــدوى، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى الوضــع التنافســي للشــركة، وبالتالــي علــى نتائــج أعمالهــا وربحيتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-29  المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات

ال توجــد لــدى الشــركة أيــة دعــاوى قضائيــة قائمــة، كمــا وال توجــد أيــة مخصصــات تتعلــق بنزاعــات أو مطالبــات قضائيــة كمــا فــي تاريــخ هــذا 
المســتند، وفــي حــال وجــود أي دعــاوي قضائيــة علــى الشــركة مســتقبًا، فســوف تتحمــل الشــركة قيمــة تلــك المطالبــات. وإن الشـــركة معرضـــة 
للدعـــاوى والشـــكاوى خال ممارسة أعمالها التشغيلية، وهي ال تســـتطيع أن تتوقـــع بشـــكل دقيـــق حجـــم تكلفـــة الدعـــاوى أو االجراءات القضائيـــة 
التـــي يمكـــن أن تُقيمهـــا أو تُقـــام ضدهـــا، أو النتائـــج النهائيـــة لتلـــك الدعـــاوى أو األحـــكام التـــي قــد تصـــدر بحقهــا ومـــا تتضمنـــه مـــن تعويضـــات 
وجـــزاءات. وبالتالـــي، فـــإن أي نتائـــج ســـلبية لمثـــل هـــذه القضايـــا قـــد تؤثـر ســـلباً علـى الشـركة ونتائـج عملياتهـا. وقـد تشـــمل الدعـاوى علـى سـبيل 
المثـــال ال الحصـــر، المســـائل الزكويـــة والضريبيـــة ونظـــام العمـــل والتأمينــات االجتماعيــة والتعاقــد مــع العمــاء واألضــرار األخــرى التي تنجـــم عـــن 
اإلهمــال أو االحتيـــال مـــن قبـــل أشـــخاص أو كيانــات بشـــكل يكـــون خـــارج عـــن نطـــاق ســـيطرة الشـــركة. وبالتالــي، فــإن أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه 

القضايــا ســتؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

وكمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند، فــإن الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا ليســوا خاضعيــن ألي دعــاوى قضائيــة أو إجــراءات قانونيــة قــد تُؤثــر جوهريــاً 
علــى أعمــال الشــركة أو علــى وضعهــا المالــي.
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2-1-30  المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين

تحصــل الشــركة علــى الخدمــات والمنتجــات المســتخدمة بشــكل أساســي فــي خدمــات تقنيــة المعلومــات التــي تقدمهــا مــن مورديــن محلييــن )راجــع 
قســم رقــم )4-9-4( »كبــار المورديــن« مــن هــذا المســتند(. وقــد بلغــت قيمــة إجمالــي تعامــات الشــركة كمــا يلــي:

 )5٫299٫000( خمسة مايين ومائتان وتسعة وتسعون ألف ريال سعودي خال عام 2020م. - 
 )3٫068٫157( ثاثة مايين وثمانية وستون ألف ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي خال عام 2021م.- 
 )1٫634٫276( مليون وستمائة وأربعة وثاثون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال سعودي خال التسعة أشهر األولى من عام 2022م.- 

ويوضح الجدول التالي قيمة إجمالي تعامات الشركة مع الموردين الرئيسيين:

الجدول رقم )9(: كبار الموردين

كبار الموردين خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م 

قيمة التعامالت )ريال طبيعة التعاملالموردون
النسبة من اإلجماليسعودي(

52٫14٪2٫762٫716تركيبات أجهزة تقنيةمورد 1

44٫31٪2٫347٫854توريد أجهزة ومستلزماتمورد 2

2٫29٪121٫508خدمات تقنيةمورد 3

0٫78٪41٫058خدمات تقنيةمورد 4

0٫45٪24٫068تأمين طبيمورد 5

0٫03٪1٫796-موردون آخرون

100٫00٪5٫299٫000المجموع

كبار الموردين خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م 

قيمة التعامالت )ريال طبيعة التعاملالموردون
النسبة من اإلجماليسعودي(

53٫31٪1٫635٫735تركيبات أجهزة تقنيةمورد 1

19٫14٪587٫262توريد أجهزة ومستلزماتمورد 2

4٫41٪135٫240خدمات تقنيةمورد 3

3٫38٪103٫715تأمين طبيمورد 4

0٫69٪21٫000خدمات عامةمورد 5

19٫07٪585٫205-موردون آخرون

100٫00٪3٫068٫157المجموع
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كبار الموردين خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 2022/09/30م 

قيمة التعامالت )ريال طبيعة التعاملالموردون
النسبة من اإلجماليسعودي(

42٫47٪694٫089تركيبات أجهزة تقنيةمورد 1

24٫96٪407٫987توريد أجهزة ومستلزماتمورد 2

13٫03٪212٫900سياراتمورد 3

7٫39٪120٫693تأمين طبيمورد 4

5٫70٪93٫150خدمات تقنيةمورد 5

6٫45٪105٫457-موردون آخرون

100٫00٪1٫634٫276المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

وقــد ال تكــون الشــركة قــادرة علــى االســتمرار فــي االعتمــاد علــى المورديــن الذيــن تتعامــل معهــم إمــا بســبب تغيــر فــي العاقــات القائمــة بينهــم، أو 
بســبب الزيــادة فــي تكلفــة الحصــول علــى المنتجــات أو الخدمــات، أو بســبب انعــدام قــدرة المــورد علــى تزويــد الشــركة بالكميــات المطلوبــة مــن 
المنتجــات وفــق الجــودة الازمــة وفــي الوقــت المناســب. وفــي حــال حصــول أي مــن تلــك الحــاالت، فســوف يؤثــر ذلــك ســلباً علــى أعمــال الشــركة 

ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-31  مخاطر عدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع

يتميــز قطــاع تقنيــة المعلومــات بالتغيــرات الدائمــة مــع التطــور المســتمر فــي تكنولوجيــا المعلومــات. ويعتمــد نجــاح الشــركة المســتقبلي علــى قدرتهــا 
علــى مواكبــة تلــك التطــورات وتحســين خدماتهــا التقنيــة والفنيــة الحاليــة أو توفيــر خدمــات جديــدة الســتيفاء متطلبــات العمــاء بالكفــاءة والفعاليــة 
المطلوبــة. وال يوجــد ضمــان أن تحقــق الشــركة نجاحــاً فــي االلتــزام بمواكبــة التطــورات وتوفيــر الخدمــات والتطبيقــات والبرامــج التقنيــة الحديثــة 

لعمائهــا، ممــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-32  مخاطر عدم قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات العمالء

يعــد قطــاع تقنيــة المعلومــات حســاس للتغيــرات فــي رغبــات العمــاء واتجاهــات الســوق. وقــد يؤثــر أي تغييــر يطــرأ علــى رغبــات العمــاء 
ومتطلباتهــم علــى منتجــات وخدمــات الشــركة مــن خــال جعلهــا أقــل فعاليــة وطلبــاً، وقــد تكــون الشــركة غيــر قــادرة علــى التأقلــم مــع التغييــرات 
فــي رغبــات العمــاء خــال وقــت مناســب أو بتكلفــة مقبولــة أو قــد يقــوم منافســو الشــركة بتوفيــر خيــارات أفضــل للعمــاء. وســيكون لذلــك تأثيــر 

ــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. ســلبي وجوهــري عل

2-1-33  المخاطر المتعلقة بعدم الحفاظ على سرية وسالمة بيانات العمالء والموظفين

 تقــوم الشــركة فــي ســياق عملهــا المعتــاد بجمــع ونقــل كميــة كبيــرة مــن بيانــات العمــاء والموظفيــن لديهــم، بمــا فــي ذلــك البيانــات الشــخصية، 
والتقنيــة والماليــة وغيرهــا. وقــد تكــون هــذه البيانــات حساســة وســرية. وقــد يتــم اإلفصــاح عنهــا بشــكل غيــر مصــرح بــه أو أن يتــم فقــدان البيانــات 
الحساســة أو الســرية مــن خــال أســاليب مختلفــة. وتشــمل هــذه األســاليب، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تعطــل األنظمــة، أو إهمــال الموظفيــن، 
أو االحتيــال، أو التملــك غيــر المشــروع، أو الوصــول غيــر المصــرح بــه إلــى أنظمــة معلومــات الشــركة، ســواًء مــن قبــل موظفيهــا أو أطــراف أخــرى، 
بمــا فــي ذلــك الهجمــات اإللكترونيــة مــن قبــل القراصنــة اإللكترونييــن والمتســللين، والذيــن قــد يقومــون بتطويــر ونشــر الفيروســات أو غيرهــا مــن 
البرامــج الضــارة. وقــد تتعــرض أنظمــة الشــركة، لاختــراق األمنــي، أو أعمــال اإلرهــاب أو التخريــب اإللكترونــي، أو الســرقة، أو الفيروســات الضــارة 
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أو فقــدان وتلــف البيانــات أو أحــداث أخــرى مماثلــة. ونظــراً ألن مثــل هــذه الهجمــات تتزايــد مــن حيــث التطــور والتغيــر بشــكل متكــرر بطبيعتهــا، 
فقــد ال تتمكــن الشــركة مــن توقــع هــذه الهجمــات أو اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة المناســبة للتصــدي لهــا. أن أي خــرق أمنــي أو تخريــب إلكترونــي 
أو ســرقة بيانــات أو فقــدان وتلــف للبيانــات، قــد يــؤدي إلــى خــرق خصوصيــة وأمــن بيانــات العمــاء والموظفيــن، ممــا قــد يؤثــر علــى قــدرة الشــركة 
علــى االحتفــاظ بالعمــاء الحالييــن وجــذب عمــاء جــدد، باإلضافــة إلــى تحمــل المســؤولية بموجــب عقــود الشــركة وقوانينهــا التــي تحمــي البيانــات 
الحساســة أو الشــخصية والمعلومــات الســرية. وقــد يــؤدي االمتثــال ألنظمــة ومتطلبــات ولوائــح الخصوصيــة واألمــن المتطــورة إلــى زيــادة التكلفــة 
بســبب التغييــرات الضروريــة فــي األنظمــة أو القيــود الجديــدة التــي تُفــرض علــى نمــاذج أعمــال الشــركة وتطويــر العمليــات اإلداريــة الجديــدة. ممــا 

ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-34  المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 

تعتمــد الشـــركة علـــى أنظمـــة تقنيـــة المعلومـــات إلدارة أعمالهـــا، وقــد تتعـــرض الشـــركة لمخاطـــر تعطـــل هـــذه األنظمــة، كانهيـــار النظـــام أو فشـــل 
أنظمـة الحمايـة أو اختـراق أنظمـة الشـركة أو إصابتها بالفيروسـات اإللكترونية أو الكـوارث الطبيعيـة أو الحرائـق أو عـدم توفـر العمالـة الماهـرة 
الازمة لتشـــغيل هـــذه األنظمة وإدارتهـــا أو تســـرب البيانـــات والمعلومـــات الســـرية الخاصـــة بالشـــركة أو بعمائها أو بموظفيهـــا أو انخفـاض درجـة 
أمـــان تلـــك البيانـــات والمعلومـــات، وإذا فشـــلت الشـــركة فـــي الحفـــاظ علـــى أنظمـــة تقنيـة المعلومـات وتطويرهـا أو فـــي حـال وجـود أي أعطـال فـي 
وظائفهـــا أو حـــدوث عطـــل كبيـــر أو إخفـــاق متكـــرر أو فـــي حـــال وقـــوع أي مـــن األحداث المذكـورة أعاه، ســـيؤثر ذلـك بشـكل سـلبي وجوهـري علـى 

وضعهـــا المالـــي وأعمـــال الشـركة ونتائجهـــا الماليـة والتشغيلية.

2-1-35  المخاطر المتعلقة بممارسة أعضاء مجلس إدارة الشركة ألعمال منافسة للشركة

يمــارس رئيــس مجلــس اإلدارة الســيد/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل، وعضــو مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب الســيد/ أنــس عبدالرحمــن 
علــي القرعــاوي أعمــال مشــابهة أو منافســة ألعمــال الشــركة مــن خــال الحصــص التــي يمتلكهــا رئيــس مجلــس اإلدارة فــي كٍل مــن شــركة عالــم 
النظــم والبرامــج وشــركة تقنيــة المعلومــات الســحابية لاتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ومؤسســة واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل لتقنيــة نظــم 
ــزون للتجــارة  ــة المعلومــات ومؤسســة أصــول المتمي ــة المعلومــات ومؤسســة روح الشــراكة لاتصــاالت وتقني المعلومــات ومؤسســة المســار لتقني
ــة  ــدب فــي شــركة تقني ــس اإلدارة والعضــو المنت ــا عضــو مجل ــي يمتلكه ــة المعلومــات، والحصــص الت ــات القمــم لاتصــاالت وتقني ومؤسســة تقني
المعلومــات الســحابية لاتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، ممــا يــؤدي إلــى تعــارض فــي المصالــح، وبحســب متطلبــات المــادة )72( الثانيــة والســبعين مــن 
نظــام الشــركات والمــادة )46( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن يشــترك فــي أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة، 
أو أن ينافــس الشــركة فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه، وإال كان للشــركة أن تطالبــه أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بالتعويــض المناســب، 
مــا لــم يكــن حاصــًا علــى ترخيــص مــن الجمعيــة العامــة العاديــة يســمح لــه القيــام بذلــك، ووفقــاً للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة، وبمــا أن 
لرئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة اطــاع علــى معلومــات داخليــة فإنــه قــد يتــم اســتخدامها لمصالحهــم الخاصــة أو بمــا ال يتفــق 
مــع مصالــح الشــركة وأهدافهــا، وذلــك مــن شــأنه التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا 
المســتقبلية. وقــد تــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة بتاريــخ 1443/10/09هـــ )الموافــق 2022/05/10م( علــى ممارســة 

رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب ألعمــال مشــابهة أو منافســة ألعمــال الشــركة بحســب مــا هــو مذكــور أعــاه.

2-1-36  المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(

ــة تصنيفهــا للفيــروس  ــد COVID-19( 19( فــي ديســمبر 2019م، وأعلنــت منظمــة الصحــة العالمي ــا المســتجد كوفي ــدأ انتشــار فيــروس كورون  ب
علــى أنــه وبــاء عالمــي فــي مــارس 2020م، وانتشــر الفيــروس بعــد ذلــك بشــكل واســع وســريع ليؤثــر علــى أكثــر مــن 194 دولــة حــول العالــم، ليواجــه 
العالــم أزمــة صحيــة واقتصاديــة لــم يســبق لهــا مثيــل. وفــي النصــف الثانــي مــن شــهر فبرايــر 2020م، عندمــا انتشــر الفيــروس وبلــغ الكثيــر مــن 
الــدول حــول العالــم، بــدأت الكثيــر مــن الــدول بفــرض تدابيــر احتــواء صحيــة عامــة لتأخيــر انتشــاره وتعزيــز قــدرة القطــاع الصحــي، وقــد أدى تطــور 
الوضــع بهــذا الشــكل إلــى توقــف مفاجــئ فــي األنشــطة االقتصاديــة وانخفــاض حــاد فــي اآلفــاق االقتصاديــة. ونتيجــة لذلــك كان النتشــار الفيــروس 

تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد العالمــي وشــكل ضغطــاً علــى األفــراد والشــركات والحكومــات.

وقــد قامــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بفــرض تدابيــر صحيــة واقتصاديــة الحتــواء تبعــات تزايــد تفشــي الفيــروس مثــل كثيــر مــن دول 
العالــم والمنطقــة، وشــملت التدابيــر الصحيــة فــرض حظـــر التجـــول الجزئـــي أو الكامـــل فـــي بعـــض مـــدن ومحافظـــات المملكـــة واإلغــاق الكامــل 
والجزئــي لألنشــطة االقتصاديــة والحكوميــة وإغـــاق مراكـــز التســـوق ومعـــارض البيـــع بالتجزئـــة وإغـــاق المجمعـــات التجاريـــة وجميـــع األنشـــطة 
داخلهـــا باســـتثناء محـــال بيـــع المـــواد الغذائيـــة والصيدليـــات وتقليـــص عـــدد ســـاعات العمـــل لبعـــض القطاعـــات أو الـــزام بعضهـــا بالعمـــل عـن بعـد 
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وغيـر ذلـك، وتعليـق جميـع رحـات الطيـران الداخلـي والحافـات وسـيارات األجـرة والقطـارات، وتعليـق الدخـول ألغـراض العمـرة وزيـارة المسـجد 
النبـــوي مـــن خـــارج المملكـــة، والحجــر الصحــي، واســتكمال الدراســة عــن بعــد مــن خــال الوســائل اإللكترونيــة المتاحــة، بينمــا تضمنــت التدابيــر 
ــة، والتوســع فــي  ــة المدفوعــة مــن الدول ــة والمرضي ــا، واإلجــازات العائلي ــن مــن جائحــة كورون ــن والمتضرري ــي للمواطني ــة الدعــم المال االقتصادي

تعويضــات البطالــة، وتأخيــر مدفوعــات الضرائــب، وتدابيــر أخــرى لدعــم الشــركات.

ومــع أن الشــركة ملتزمــة بالتعليمــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بتطبيــق اإلجــراءات واالحتــرازات 
الوقائيــة مــن تطبيــق التباعــد االجتماعــي فــي مــكان العمــل وقيــاس درجــة الحــرارة لــكل موظــف عنــد دخــول مقــر الشــركة ولبــس الكمامــة عنــد 
الدخــول والتواجــد فــي مقــر الشــركة أو أحــد مرافقهــا، إال أن الشــركة ال تضمــن عــدم إصابــة أحــد موظفيهــا بالفيــروس، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعطلــه 
عن العمل أو نقل العدوى لزمائه، الشيء الذي سيـــؤدي إلـــى تعطـــل عمليـــة التشغيل، وبالتالـــي يؤثر بشـــكل ســـلبي علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج 

عملياتهـــا ووضعهـــا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

ــع  ــاً فــي جمي ــع التجــول جزئي ــى طبيعتهــا ورفــع من ــاة إل ــخ 1441/09/03هـــ )الموافــق 2020/04/26م(، صــدر القــرار الملكــي بعــودة الحي وبتاري
مناطــق المملكــة مــع التأكــد علــى االلتــزام اإلجــراءات االحترازيــة مــن التباعــد الجســدي وتحديــد عــدد المتواجديــن فــي أماكــن العمــل وتقديــم 

الخدمــات.

وبتاريــخ 1443/08/02هـــ )الموافــق 2022/04/05م( تــم رفــع اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة المتعلقــة بمكافحــة جائحــة كورونــا اعتبــاراً مــن 
تاريخــه، ويخضــع الوضــع الصحــي الحالــي فــي المملكــة إلــى المتابعــة المســتمرة مــن قبــل وزارة الصحــة، وتخضــع جميــع مناطــق ومــدن المملكــة 

العربيــة الســعودية إلــى التقييــم المســتمر مــن قبــل وزارة الصحــة فــي المملكــة.

ونظــراً لعــدم وضــوح العواقــب المحتملــة والتــي تتعلــق بتطــورات ومســتجدات انتشــار الفيــروس ممــا قــد يســتدعي إعــادة فــرض اإلغــاق الكامــل أو 
الجزئي في بعض مدن المملكة، فإنـــه ال يوجـــد تاريـــخ متوقـــع النتهاء هـــذا الوبـــاء حتـــى تاريـــخ هذا المستند.

2-1-37  المخاطر المرتبطة بشغور منصب مدير إدارة عالقات العمالء في الشركة

تقــوم الشــركة حاليــاً بالبحــث عــن شــخص ذوي مؤهــات ومهــارات مناســبة لشــغل منصــب مديــر إدارة عاقــات العمــاء فــي الشــركة، ومــن 
ــن، وإنشــاء خطــط  ــك العمــاء المحتملي ــن وكذل ــة مــع العمــاء الحاليي ــاء عاقــات قوي مهــام ومســؤوليات إدارة عاقــات العمــاء فــي الشــركة بن
لتلبيــة احتياجــات العمــاء التجاريــة، وتقديم المشــورة علــى الخدمــات المناســبة التــي تســاعدهم علــى تحقيــق أهدافهــم، والتواصــل بيــن الشــركة 

والعمــاء، ومتابعــة رضــا العمــاء.

وفــي حــال بقــي ذلــك المنصــب شــاغر، أو فــي حــال تأخــرت الشــركة فــي إيجــاد الشــخص المؤهــل والمناســب لشــغل ذلــك المنصــب فــي الشــركة، 
فإنهــا ســتكون عرضــة لمخاطــر تشــغيلية وإداريــة وماليــة وبشــكل خــاص بعــد إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، وســوف يكــون لذلــك أثــر 

ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية ونتائجهــا الماليــة.

2-1-38  المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة المراجعة الداخلية

تتمثــل مهــام إدارة المراجعــة الداخليــة فــي المحافظــة علــى أصــول الشــركة بمختلــف أنواعهــا وضمــان ســامة عمــل النظــم واإلجــراءات الماليــة 
والمحاســبية والسياســات الداخليــة والخطــط المعتمــدة فــي الشــركة وضمــان االلتــزام بهــا، ومراقبــة أعمــال اإلدارات األخــرى فــي الشــركة وضمــان 

االلتزام بمتطلبـــات اإلفصاح المســـتمر بعـــد إدراج الشـــركة. 

ســوف تقــوم الشــركة بإنشــاء إدارة مراجعــة داخليــة وتعييــن مديــر لهــا قبــل نهايــة النصــف األول مــن عــام 2023م، ونظــراً لعــدم وجــود إدارة للمراجعــة 
الداخليــة فــي الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة، فــإن الشــركة غيــر قـــادرة علـــى تحقيـــق الرقابـــة الداخليـــة وإعـــداد التقاريـــر المطلوبـــة إلدارة 
المخاطـر، أو التحقيـق فـي المخالفـات النظاميـة داخـل الشـركة، مما يعرضها لمخاطـر مختلفـة تشـغيلية وإداريـة وماليـة ورقابيـة أخـرى، والــذي 

ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علـــى أعمــال الشـــركة ووضعهــا المالــي ونتائـــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســـتقبلية.
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2-2  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

2-2-1  المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمـــد األداء المســـتقبلي المتوقـــع للشـــركة علـــى عـــدد مـــن العوامـــل المرتبطة باألوضاع االقتصادية فـــي المملكـة بشـــكل عـام وتشـمل، علـى سـبيل 
المثـــال ال الحصـــر، عوامـــل التضخـــم ونمـــو الناتـــج المحلـــي ومتوســـط دخـــل الفـــرد وما إلى ذلك. ويعتمـد اقتصـاد المملكـــة الكلـي والجزئـي بشـكل 
أساســـي علـــى النفـــط والصناعـــات النفطيـــة والتـــي ال تـــزال تســـيطر علـى حصـة كبيـرة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي. وعليـه، فـإن أي تقلبـات غيـر 
مؤاتيه فـــي أســـعار النفـــط ســـيكون لهـــا أثراً مباشـــراً وجوهـــرياً علـــى خطـــط نمـــو اقتصـــاد المملكـــة بشـكل عـام وعلـى معـــدالت اإلنفـاق الحكومـي، 

والـــذي بدوره سيؤثر ســـلباً علـــى أداء الشـــركة المالـــي وتوقعاتهـــا المسـتقبلية.

كمـــا يعتمـــد اســـتمرار نمـــو اقتصـــاد المملكـــة علـــى عـــدة عوامـــل أخـــرى، بمـــا فيهـــا اســـتمرار النمـــو الســـكاني، واســـتثمارات القطاعيـــن الحكومـــي 
والخـاص فـي البنيـة التحتيـة، لـذا فـإن أي تغييـر سـلبي فـي أي مـن هـذه العوامـل، سـيكون لـه تأثيـر كبيـر علـى االقتصـاد، وبالتالـي سـيؤثر بشـكل 

ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائجهـــا الماليـــة وتطلعاتها المسـتقبلية.

2-2-2  المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

تعانـي العديـد مـن دول منطقـة الشـرق األوسـط مـن عـدم االسـتقرار السياسـي و/أو االقتصادي فـي الوقـت الحاضـر الذي قد يؤثر على اقتصاد 
المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا أن البيئــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة فــي هــذه المنطقــة ال تــزال عرضــة للتطــورات المســتمرة ممــا 
يضفــي علــى االســتثمارات فيهــا درجــة كبيــرة مــن عــدم التأكــد. وقــد يكــون ألي تغيــرات غيــر متوقعــة فــي األوضــاع السياســية أو االقتصاديــة أو 
غيرهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى ســوق المملكــة، ممــا ســيؤثر بشــكل ســـلبي وجوهــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج 

عملياتهـــا ووضعهـــا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

2-2-3  المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة

تعمــل الشــركة فــي المجــال التقنــي فــي المملكــة، ويتســم هــذا المجــال بالمنافســة العاليــة، وبالتالــي فإنــه فــي حــال قيــام المنافســين الحالييــن أو 
المحتمليــن بتقديــم أســعار أو شــروط تنافســية أو حلــول أفضــل مــن تلــك التــي تقدمهــا الشــركة، فإنهــا لــن تكــون قــادرة علــى منافســة تلــك الشــركات، 

ممــا قــد يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أرباحهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.

2-2-4  المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

قــرر مجلــس الــوزراء الســعودي فــي الثانــي مــن جمــادى األولــى 1438ه الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
التعاون لدول الخليج العربية، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من تاريـــخ 2018/01/01م. فـــرض هـــذا النظـــام قيمـــة مضافـــة بنســـبة 5٪ علـــى عـــدد 
مـن المنتجـات والخدمـات وذلـك حسـب مـا هـو وارد فـي النظـام، وقـد قـررت حكومـة المملكـة زيـادة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مـن 5٪ إلـى 
15٪ وذلـــك ابتـــداًء مـــن 2020/07/01م، وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات والخدمــات منهــا )األغذيــة األساســية والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة 
الصحية والتعليم(. وبحســــب الدليــــل اإلرشــادي لألحكام المتعلقــــة بضريبــــة القيمــــة المضافــــة فــــي النشــــاط االقتصادي( النســـــخة المحدثـــــة 
فـــــي ســـــبتمبر 2021م(، يتـــــم فـــــرض الغرامـــــات والعقوبـــــات علـــــى األشخاص الخاضعيـــــن للضريبـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بمخالفــــة أحــــكام وشــــروط 
نظــــام ضريبــــة القيمــــة المضافــــة، وفــــي هــــذه الحالــــة يتــــم تحميــــل الغرامــات والعقوبــــات علــى الشــركة بصفتهــا الشــــخص الخاضــع للضريبــة 

فــــي حــــال حــــدوث أي انتهــــاك أو تطبيــــق خاطــــئ لنظــام الضريبــة مــن قبــل إدارة الشــركة.

وفــي حــال رفعــت الحكومــة نســـبة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مــرة أخــرى فــي المســتقبل أو فرضــت رســوم وضرائــب أخــرى علــى الشــركات أو علــى 
كافــة القطاعــات العاملــة بالمملكــة بمــا فيهــا قطــاع تقنيــة المعلومــات، فإنــه مــن المتوقــع أن تقــوم الشــركة برفــع رســوم خدماتهــا لتعكــس الزيــادة 
فــي ضريبــة القيمــة المضافــة. وعليــه، وفــي حــال تمكنــت الشــركة مــن تحميــل ضريبــة القيمــة المضافــة بالكامــل علــى عمائهــا، فــإن الزيــادة فــي 
أســعار خدماتهــا قــد تــؤدي إلــى خفــض الطلــب عليهــا بشــكل عــام ممــا ســيؤثر علــى عمليــات الشــركة وأرباحهــا بشــكل ســلبي. أمــا فــي حــال لــم 
تتمكــن الشــركة مــن تحويــل قيمــة الضريبــة المضافــة كليــاً أو جزئيــاً للعميــل بســبب عوامــل المنافســة أو غيرهــا، فإنهــا ســتضطر لتحمــل قيمــة 

الضريبــة غيــر المحصلــة مــن العمــاء، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أربــاح الشــركة ونتائــج عملياتهــا.
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2-2-5  المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي

أصـــدر مجلـــس هيئة الســوق المالية الئحـــة حوكمـــة الشـــركات جديـــدة بموجـــب القـــرار رقـــم )8-16-2017( وتاريـــخ 1438/05/16هـ )الموافـــق 
2017/02/13م(، بنـاًء علـى نظـام الشـركات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/3( وتاريـخ 1437/01/28هـ )الموافـق 2015/11/11م(، والمعدلـة 

بقـــرار مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم )1-7-2021( بتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م( وتعدياتها.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الئحـــة حوكمـــة الشـــركات تعتبـــر استرشـــادية للشـــركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة كمـا فـــي تاريـخ هـذا المسـتند، إال أنـه 
فـي حـال تم تطبيقهـا بشـكل إلزامـي، فـإن نجـاح الشـركة فـي االلتزام بها بشـكل صحيـح يعتمـد علـى مـدى اسـتيعاب وفهـم مجلس اإلدارة ولجانـه 
واإلدارة والعامليـــن فـــي الشـــركة لهـــذه القواعـــد واإلجـــراءات. وعليه فـــي حـــال تـــم تطبيـــق الئحـــة حوكمـــة الشـركات بشـكل إلزامـــي علـى الشـركات 
المدرجـــة فـــي الســـوق الموازيـــة فـــإن الشـــركة ســـتكون ملزمـــة بتطبيـــق جميـع المـواد اإللزاميـة فيهـا، وفـي حـال عـــدم التزامهـا بذلـك فإنها ستكون 

عرضة للمخالفـــات الجزائيـــة مـــن قبـــل هيئـــة الســـوق الماليـــة، والتـي سـيكون لهـا تأثيـر ســـلبي جوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا.

2-2-6  مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة

كغيرهــا مــن الشــركات العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تخضــع الشــركة لعــدد مــن األنظمــة والقوانيــن كنظــام الشــركات، ونظــام العمــل 
وأنظمــة البلديــات والدفــاع المدنــي واألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وغيرهــا، والتــي قــد تتغيــر أو يتــم تحديثهــا مــن قبــل 
الجهــات المختصــة. كذلــك، فقــد تصــدر قوانيــن وأنظمــة جديــدة مــن الجهــات الرســمية ذات العاقــة مــن حيــن إلــى آخــر. وعليــه فــإن أعمــال 
الشــركة قــد تتأثــر بشــكل ســلبي فــي حــال حــدوث أي تغيــر جوهــري ألي مــن األنظمــة ذات العاقــة أو اســتحداث أنظمــة إضافيــة لهــا تأثيــر مباشــر 

علــى أداء وربحيــة الشــركة.

2-2-7  مخاطر طبيعة قطاع تقنية المعلومات

شــهد قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية مؤخــراً طلبــاً متزايــداً وأهميــة ملحوظــة علــى مختلــف األصعــدة. وعليــــه، وفي حال 
لــــم تتمكــن الشــركة مــن مواكبــة ســرعة التغيــرات فــي هــذا القطــاع وكذلــك مواكبــة حجــم النمــــو فــــيه والتجــــاوب مــع ذلــك بشـــكل ســـريع، فـــإن ذلـــك 

سيـــؤدي إلـــى انخفـــاض حصتهـــا مـــن السـوق، وبالتالـي مبيعاتهـــا وأرباحهـا التشـغيلية وتوقعاتها المستقبلية.

2-2-8  المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت

ــة. وتواجــه  ــر فــي ســعر صــرف العمــات األجنبي ــة بســبب التغي ــذب قيمــة االســتثمارات المالي ــي تذب ــل مخاطــر أســعار صــرف العمــات ف تتمث
الشــركات مخاطــر أســعار صــرف العمــات فــي معظــم األحيــان عندمــا تربطهــا عاقــات تجاريــة مــع أطــراف دوليــة أو مورديــن لســلع مســتوردة 
ــال الســعودي، وفــي حــال كان  ــة بالري ــا المالي ــة معاماته ــوم الشــركة بإجــراء كاف ــة. تق ــة األجنبي ــم بالعمل ــا التعامــل معه ــب منه مــن الخــارج تتطل
ــا  ــق بالتزاماته ــا يتعل ــة فيم ــب أســعار صــرف العمــات األجنبي ــون عرضــه لمخاطــر تقل ــة، فســوف تك ــدى الشــركة أي تعامــات بعمــات أجنبي ل
ومصروفاتهــا المرتبطــة بتلــك التعامــات، حيــث ســتؤثر أيــة تذبذبــات كبيــرة غيــر متوقعــة فــي أســعار الصــرف ســلباً علــى األداء المالــي للشــركة.

2-2-9  مخاطر تذبذب أسعار الفائدة

ــي تســتحق  ــرة الت ــة أو المتغي ــاً، ســواًء الثابت ــاً أو عالمي ــة محلي ــة أو السياســية أو التنظيمي ــرات االقتصادي ــاً للمتغي ــدة تبع ــر أســعار الفائ ــد تتغي ق
للجهــات الممولــة للشــركة، وبالتالــي ســوف يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة تكاليــف التمويــل الــذي قــد تحتاجــه الشــركة، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى 

أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا.

2-2-10  مخاطر فرص النمو 

تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تطويــر أعمالهــا علــى مســتوى المنافســة فــي الســوق، وتوفــر المــوارد الماديــة والبشــرية، وقــدرة فريــق إدارتهــا، واألنظمــة 
القانونيــة، وغيرهــا. وليــس هنالــك ضمــان بالمحافظــة علــى نفــس المســتوى مــن النمــو المتواصــل، حيــث إن الشــركة قــد تواجــه صعوبــات فــي 
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توســعة نشــاطها وتنميــة حصتهــا الســوقية وزيــادة مبيعاتهــا، وعليــه فإنــه فــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن إدارة نموهــا بشــكل ايجابــي فقــد تتأثــر 
قدرتهــا فــي تطويــر نشــاطها وزيــادة حصتهــا الســوقية أو الحفــاظ عليهــا وزيــادة أرباحهــا وتعزيــز العوائــد لمســاهميها، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي 

وجوهــري علــى األداء المالــي للشــركة وعلــى مركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-11  المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل

أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك التعميــم رقــم )6768-16-1438( بتاريــخ 1438/03/05هـــ )الموافــق 2016/12/04م( الــذي يلــزم 
الشــركات الســعودية المدرجــة فــي الســوق الماليــة بحســاب الدخــل والــزكاة علــى أســاس جنســية المســاهمين والملكيــة الفعليــة بيــن المواطنيــن 
الســعوديين والخليجييــن وغيرهــم، وذلــك علــى النحــو الــوارد فــي »نظــام تداوالتــي« فــي نهايــة العــام. وقبــل إصــدار هــذا التعميــم، كانــت الشــركات 
المدرجــة فــي الســوق الماليــة خاضعــة بشــكل عــام لدفــع الــزكاة أو الضريبــة علــى أســاس ملكيــة مؤسســيها وفقــاً لنظامهــا األساســي، ولــم يتــم 
األخــذ باالعتبــار أثــر األســهم المدرجــة فــي تحديــد وعــاء الــزكاة. وكان مــن المقــرر تطبيــق هــذا التعميــم فــي الســنة المنتهيــة فــي 2016/12/31م 
والســنوات الاحقــة لذلــك. ولكــن أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك خطابهــا رقــم )12097-16-1438( بتاريــخ 1438/04/19هـــ 
ــى أن  ــي تليهــا. وإل ــة فــي 2017/12/31م والســنوات الت ــة المنتهي ــم للســنة المالي ــذ التعمي )الموافــق 2017/01/17م( الــذي يقضــي بتأجيــل تنفي
ــي  ــا ف ــم بم ــذ هــذا التعمي ــإن تنفي ــم، ف ــذ هــذا التعمي ــات وإجــراءات تنفي ــق بآلي ــا يتعل ــا فيم ــارك توجيهاته ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال تصــدر هيئ
ذلــك المتطلبــات النهائيــة التــي يجــب الوفــاء بهــا ال تــزال قيــد النظــر، وكذلــك القواعــد التــي تفــرض ضريبــة الدخــل علــى جميــع المقيميــن غيــر 
الخليجييــن المســاهمين فــي الشــركات الســعودية المدرجــة والتــي تطبــق ضريبــة االســتقطاع علــى توزيعــات األربــاح الخاصــة بالمســاهمين غيــر 
المقيميــن بغــض النظــر عــن جنســياتهم. ولــم تقــم الشــركة بتقييــم األثــر المالــي لهــذا التعميــم واتخــاذ الخطــوات الكافيــة لضمــان االلتــزام بــه حيــث 
إنهــا شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل مســاهمين ســعوديين، وفــي حــال كان األثــر المالــي لهــذا التعميــم عنــد تطبيقــه كبيــراً، أو 
فــي حــال تكبــدت الشــركة تكاليــف إضافيــة التخــاذ الخطــوات الازمــة لضمــان االلتــزام بــه، فســيؤثر ذلــك ســلباً علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا 

ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. 

2-2-12  المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة

بالرغــم مــن أن الشــركة ال تخضــع فــي الوقــت الراهــن ألي نــوع مــن الضرائــب بخــاف الــزكاة الشــرعية وضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة 15٪ مــن 
رســوم الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة، إال أنــه مــن المحتمــل فــرض رســوم أخــرى أو ضرائــب علــى الشــركات مــن قبــل الحكومــة فــي المســتقبل. 
وعليــه، وفــي حــال تــم فــرض ضرائــب جديــدة علــى الشــركات أو رســوم بخــاف المطبقــة حاليــاً، فســوف يكــون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى 

األداء المالــي للشــركة وعلــى مركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-3  المخاطــر المتعلقــة باألســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــًا مباشــرًا فــي الســوق 
الموازيــة

2-3-1  المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم

قــد يتعــرض ســعر ســهم الشــركة لدرجــة كبيــرة مــن التذبــذب بعــد اإلدراج وقــد ال يكــون مســتقراً نتيجــة لعــدة عوامــل منهـــا علــى ســبيل المثــال ال 
الحصـــر ظــروف الســوق المتعلقــة باألســهم، وأي تغييــرات تنظيميــة فــي القطــاع، وتدهــور نتائــج أعمــال الشــركة، وعــدم القــدرة علــى تنفيــذ الخطــط 
المســتقبلية، ودخــول شــركات منافســة جديــدة والتغيـــر فـــي رؤيـــة أو تقديـــرات الخبـــراء والمحلليـــن لســـوق األوراق الماليـــة. كمــا ينبغــي التنبــه إلــى 
أن الســعر االسترشــادي ألســهم الشــركة عنــد اإلدراج ليــس مؤشــراً للســعر الســوقي لهــا بعــد اإلدراج، وليــس هنالــك أي ضمــان بــأن ال يقــل الســعر 

الســوقي ألســهم الشــركة فــور إدراجهــا فــي الســوق الماليــة عــن الســعر االسترشــادي، ممــا يؤثــر ســلباً علــى المســتثمرين. 

2-3-2  مخاطر سيولة أسهم الشركة

لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواًء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل إدراجهــا بشــكل مباشــر فــي الســوق 
الموازيــة، وال توجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود حركــة تــداول فعالــة ومســتمرة ألســهم الشــركة بعــد انتهــاء عمليــة اإلدراج، وإذا لــم يكــن الســوق ســوقاً 

نشــطاً وذا ســيولة عاليــة لتــداول أســهم الشــركة، فــإن ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة ســتتأثران بشــكل ســلبي جوهــري.
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2-3-3  مخاطر اقتصار التداول في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين

تنــوي الشــركة إدراج أســهمها فــي الســوق الموازيــة والتــي يقتصــر التــداول فيهــا علــى فئــة المســتثمرين المؤهليــن فقــط دون غيرهــم، الشــيء الــذي 
يقلــل مــن أعــداد المتداوليــن وبالتالــي حجــم التــداول فــي الســهم، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي جوهــري علــى ســيولة وســعر تــداول ســهم الشــركة.

2-3-4  المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية

إن النتائـــج المســـتقبلية وبيانـــات األداء المتوقعة للشـــركة ال يمكـــن التأكد منها فعليـــاً، وقـــد تختلـــف عـــن الموجـــودة فـــي هـــذا المســـتند. وعليه فإن 
عـــدم تحقــق النتائـــج المتوقعــة أو اختــاف البيانـــات الفعليــة عــن تلــك المتوقعــة يمثــل أحــد المخاطـــر التـــي ينبغــي علـــى المســـاهم معرفتهــا قبــل 

اتخاذه ألي قـــرار اســـتثماري.

2-3-5  مخاطر بيع أو طرح أسهم إضافية مستقباًل 

فــي حــال قــررت الشــركة زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة فــي المســتقبل لغــرض التوســع فــي أنشــطة الشــركة أو إلطفــاء خســائر، 
ــة المســاهمين فــي الشــركة فــي حــال عــدم  فمــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى التأثيــر ســلباً علــى ســعر الســهم فــي الســوق أو تدنــي نســبة ملكّي

اســتثمارهم فــي األســهم الجديــدة فــي ذلــك الحيــن.

2-3-6  مخاطر عدم توزيع األرباح لحاملي األسهم

يعتمــد التوزيــع المســتقبلي لألربــاح علــى عــدة عوامــل تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر األربــاح المســتقبلية والوضــع المالــي ومتطلبــات رأس 
المــال واحتياطيــات الشــركة القابلــة للتوزيــع واألوضــاع االقتصاديــة العامــة وتحليــل الفــرص واالحتياجــات االســتثمارية وغيرهــا مــن العوامــل ذات 
الصلــة والتــي قــد يعتبرهــا مجلــس اإلدارة مهمــة بيــن الحيــن واآلخــر، والتــي علــى أساســها ســوف يقــرر مجلــس اإلدارة فيمــا إذا كان ســيرفع أي 
توصيــة للجمعيــة العامــة للمســاهمين بتوزيــع أربــاح فــي المســتقبل أم ال. وال تقــدم الشــركة أي ضمــان علــى اإلطــاق بــأن مجلــس اإلدارة ســيوصي 
بتوزيــع أربــاح أو أنــه ســتتم الموافقــة مــن قبــل المســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أي أربــاح، كمــا ال 

تقــدم الشــركة أي ضمــان بشــأن مقــدار المبالــغ التــي ســيتم دفعهــا كتوزيعــات أربــاح فــي أي عــام محــدد.

2-3-7  المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج

بعـــد االنتهـــاء مـــن عمليـــة اإلدراج، قـــد يتمكـــن المســـاهمون الحاليـــون معـــاً أو مـــع مســـاهمين آخريـــن مـــن الســـيطرة علـــى القـــرارات التـــي تتطلـــب 
موافقـة المسـاهمين، كعمليـات االندمـاج واالسـتحواذ وبيـع األصـول، وانتخـاب أعضـاء مجلـس اإلدارة، وزيـادة رأس المـال أو تخفيضـه، وإصـدار أو 
عـدم إصـدار أسـهم إضافيـة، أو توزيـع األربـاح، أو أي تغييـر فـي الشـركة. وفـي حـال تعـارضت مصالـح المسـاهمين الحالييـن مـع مصالـح مسـاهمي 
األقليـة، فـإن ذلـك قـد يضـع مسـاهمي األقليـة فـي وضـع ليـس فـي صالحهـم، وقـد يمـارس المسـاهمون الحاليـون سـيطرتهم علـى الشـركة بطريقـة 

تؤثـر سـلباً وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

2-3-8  المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواًء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل هــذا اإلدراج المباشــر فــي الســوق 
الموازية، وليست هنالك أي تأكيدات بشـــأن وجود ســـوق فعالة ومستدامة لتداول أســـهم الشـــركة بعد اإلدراج، وقـــد يترتـــب علـــى اإلدراج المباشـــر 
وجـــود عـــرض أو طلـــب محـــدود على أسهم الشركة ممـــا ســـيؤثر علـــى ســـعرها، وإذا لـــم يكن هنالك ســـوق نشـــط لتـداول أســـهم الشـركة فقـد تتأثـر 

ســـيولتها وســـعر تداولها بشـــكل سـلبي ملحوظ.
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2-3-9  المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج

إن بيــع عــدد كبيــر مــن أســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة بعــد اكتمـــال عمليـــة اإلدراج أو توقــع مثــل هــذه العمليــة ســوف يؤثــر ســلباً علــى أســعار 
هذه األسهم في السوق. وقـــد يـــؤدي بيـــع المســـاهمين الحالييـــن )الســـيما المســـاهمين الكبـــار الذيـــن يملكـون 5% أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة ويحـق 
لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر( لعـدد كبيـر مـن األسـهم إلـى التأثيـر سـلباً علـى أسـهم الشـركة، وبالتالـي انخفـاض سـعرها فـي 

السـوق.

ــوق  ــى الس ــال إل ــة لالنتق ــات الحالي ــتيفاء المتطلب ــن اس ــركة م ــن الش ــدم تمك ــر ع 2-3-10  مخاط
الرئيســية أو أي متطلبــات تنظيميــة مســتقبلية

قــد ترغــب الشــركة بعــد مضــي الفتــرة النظاميــة بموجــب قواعــد اإلدراج باالنتقــال إلــى الســوق الرئيســية، ولتتمكــن الشــركة مــن االنتقــال يجــب 
عليها اســتيفاء المتطلبات النظامية الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة وعـــن الســـوق الماليـــة الســـعودية )تـــداول الســعودية( بنـــاًء علـــى قواعـــد 
طـرح األوراق الماليـة وااللتزامـات المسـتمرة وقواعـد اإلدراج، والمتعلقـة بانتقـال الشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة إلـى السـوق الرئيسـية، 
ــة مســتقبلية قــد تفرضهــا الجهــات  ــة إضافي ــات نظامي ــات أو أي متطلب ــك المتطلب ــه فــي حــال عــدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء تل ــي فإن وبالتال
ــتند  ــى الشــركة أو الســوق، فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية. وبمــا أن الســوق الموازيــة حتــى تاريــخ مسـ الرقابيــة عل
التســـجيل هــذا هــي ســوق يقتصــر فيهــا التــداول علــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط، فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة ســيكون أقــل منــه فــي 

الســوق الرئيســية وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى ســيولة أســهم الشــركة وقيمتهــا الســوقية.

2-3-11  المخاطر المرتبطة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع

ــي، وذلــك مــن حيــث عــدم وجــود  ــة يختلــف عــن اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األول ــوق الموازي ــركة فــي السـ ــهم الشـ ــر ألسـ إن اإلدراج المباشـ
تحديد مســـبق لعدد األســـهم المخصصة للبيع، إذ أنه بعـــد اإلدراج المباشـــر يحـــق لجميـــع المســـاهمين الحالييـــن فـــي الشـركة عـرض األسـهم التـي 
يملكونهـــا للبيـــع )فيما عدا المســـاهمين الكبـــار الذيـــن يملكـــون 5٪ أو أكثـــر مـــن أســـهم الشـــركة الذيـــن يحـــق لهـــم التصـــرف بأســـهمهم بعـــد انتهـــاء 
فتـــرة الحظـــر(. وقـــد يترتـــب علـــى عـــدم وجـــود عـــدد محـــدد مـن األسـهم مخصصـة للبيـع أن يكون العـرض أو الطلـب في السوق محـدوداً ممـا يؤثر 
علـــى ســـعر الســـهم. وعليه فإنه في حال لـــم تكـــن هنـــاك ســـوق نشـــطة لتـــداول أســـهم الشـــركة، فإن ســـيولة وســـعر تـداول أســـهم الشـركة ستتأثران 

بشـــكل ســـلبي ملحوظ.

2-3-12  مخاطــر اختــالف األســعار التاريخيــة لصفقــات بيــع وشــراء أســهم الشــركة عــن ســعر االفتتاح 
فــي أول يــوم تــداول ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازية

لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواًء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل هــذا اإلدراج المباشــر فــي الســوق 
الموازية، كمـــا أنـــه ال توجـــد عاقـــة علـــى اإلطـــاق بيـــن األســـعار التاريخيـــة لصفقـــات البيـــع والشـــراء التـــي تمـت علـى أسـهم الشـــركة فـي السـابق 
وبيـن سـعر االفتتـاح فـي أول يـوم تـداول ألسـهم الشـركة فـي السـوق الموازيـة، وال توجـد أي تأكيـدات بشـأن وجـود سـوق فعالـة ومسـتمرة لتـداول 
أســـهم الشـــركة بعـــد اإلدراج، وقـــد يترتـــب علـــى اإلدراج المباشـــر وجـــود عـــرض أو طلـــب محـــدود، ممـــا يؤثر علـــى ســـعر الســـهم، وفي حال لـم تكـن 

هنـــاك ســـوق نشـــطة لتـــداول أســـهم الشـــركة، فإن ســـيولة وســـعر تـداول أســـهم الشـركة ستتأثران بشـــكل سـلبي ملحوظ.

ــة مــع أســعار أســهم الشــركات  2-3-13  مخاطــر حــدوث تقلبــات فــي ســعر ســهم الشــركة مقارن
ــًا لعــدم وجــود ســعر محــدد للطــرح فــي حالــة اإلدراج المباشــر المطروحــة طرحــًا أولي

إن اإلدراج المباشـــر ألســـهم الشـــركة فــي الســـوق الموازيــة يختلــف بشــكل كبيــر عــن اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي، وذلــك مـــن حيـــث عـــدم 
وجـــود ســـعر محـــدد لطـــرح األسهم عنـــد اإلدراج وتكـــون آليـــة تحديـــد الســـعر االسترشـــادي موضحـة فـي هـذا المســـتند )راجـع القسـم رقـم )2-8( 
»ســـعر الســـهم االسترشـــادي عنـــد اإلدرا	 والقيمـــة االسمية لـــكل ســـهم« من هـــذا المســـتند(، ويتـــم تحديـــد الســـعر االفتتاحـي بنـاًء علـى آلية العـرض 
والطلـــب علـــى الســـهم وال يكـــون هنالك ســـعر محدد مســـبقاً، الشــيء الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في ســـعر ســـهم الشـــركة، ال ســـيما 
أن نســـبة التذبــذب اليوميــة المســـموح بهــا فــي الســـوق الموازيــة هــي )30٪( ارتفاعــاً وهبوطـــاً. وبالتالــي، فإنـــه ال يوجد ضمان بأن المســـاهم ســـوف 

يتمكـن مـن بيـع أسـهمه بسـعر يسـاوي سـعر الشـراء أو يزيـد عنـه فـي المسـتقبل.
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2-3-14  مخاطر اختالف اإلدراج المباشر عن اإلدراج من خالل الطرح األولي

إن اإلدراج المباشـــر ألســـهم الشـــركة فــي الســـوق الموازيــة يختلــف بشــكل كبيــر عــن اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي، وذلــك مـــن حيـــث عـــدم 
وجـــود طـــرح لعـــدد معيـــن مـــن أســـهم الشـــركة للبيـــع قبـــل اإلدراج، وعـــدم وجـــود آلية لبنـــاء ســـجل أوامـــر لتحديـــد ســـعر الســـهم، وعـدم وجـــود آليـة 
اســـتقرار ســـعري، حيـــث أنه سيتمكن المســـاهمون الحاليون فـــي الشـــركة )فيما عدا المســـاهمين الكبـــار الذيـــن يملكـــون 5٪ أو أكثـــر مـــن أســـهم 
الشـــركة الذيـــن يحـــق لهـــم التصـــرف بأســـهمهم بعـــد انتهـــاء فتـــرة الحظـــر( والمســـتثمرين المؤهليـــن مـــن بيـــع وشـراء أســـهم الشـركة بعـــد إدراجهـا 
إدراجاً مباشراً فـــي الســـوق الموازيـــة، وال توجـــد أي ضمانات بشـــأن وجـــود طلـــب علـــى أســـهم الشـــركة بعد إدراجها في الســـوق الموازية، وكذلك 
ال يوجــد ضمــان بتــداول األســـهم عنــد ســـعر محــدد عنــد اإلدراج، كمــا ال يوجــد ضمــان باســـتقرار الســـعر عنــد اإلدراج فــي الســـوق. وبالتالــي، فقــد 
ال يتمكـــن المســـاهم مـــن بيـــع أســـهمه كلياً أو جزئياً فـــي حـــال رغبتـــه بالبيـــع، مما يؤثـــر على ســـيولة وســـعر تـــداول أســـهم الشـــركة بشـــكل ســـلبي 

جوهــري بعـــد اإلدراج.

2-3-15  المخاطر الخاصة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية

بعــد اإلدراج فــي الســوق الموازيــة، وبعــد مضــي الفتــرة النظاميــة بموجــب قواعــد اإلدراج قــد تكــون الشــركة مســتوفية للشــروط الخاصــة باالنتقــال 
إلــى الســوق الرئيســية، ولكنهــا ترغــب فــي االســتمرار كشــركة مدرجــة فــي الســوق الموازيــة وعــدم االنتقــال للســوق الرئيســية. وبمــا أن الســوق 
ــتند التســـجيل هــذا هــي ســوق يقتصــر فيهــا التــداول علــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط، فــإن حجــم التــداول اليومــي  الموازيــة حتــى تاريــخ مسـ

والســيولة قــد يكــون أقــل منــه فــي الســوق الرئيســية وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى ســيولة ســهم الشــركة وقيمتــه الســوقية.
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3-  الشركة

3-1  خلفية عن الشركة

شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بــــ »الشــركة« أو »الُمصــدر« أو »تقنيــات القمــم«( هــي شــركة مســاهمة 
مقفلــة ســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1128013090( الصــادر مــن مدينــة عنيــزة بتاريــخ 1433/02/13هـــ )الموافــق 2012/01/08م(. 
ويبلــغ رأس مــال الشــركة )30٫000٫000( ثاثيــن مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )3٫000٫000( ثاثــة ماييــن ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة 
بالكامــل وبقيمــة اســمية )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وجميعهــا أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة. تقــوم شــركة تقنيــات القمــم 
للحاســبات والنظــم التجاريــة بتطويــر وإدارة التطبيقــات والبرامــج وتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة التقنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ويتمثــل 
نشــاط الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي البحــث والتطويــر فــي مجــال الهندســة والتكنولوجيــا، تنظيــم وإدارة المعــارض والمؤتمــرات، تركيــب 
الحواســيب المركزيــة، نشــر البرامــج الجاهــزة، أنظمــة التشــغيل، تقديــم خدمــات اإلنترنــت الســلكية، تقديــم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة، تقديــم 
خدمــات اإلنترنــت الاســلكية، كبائــن االتصــاالت، أنشــطة إعــادة بيــع خدمــات االتصــاالت، تقديــم خدمــات مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلــة 
االفتراضيــة، تقديــم خدمــات البيــع بالجملــة للبنيــة التحتيــة، تحليــل النظــم، تصميــم وبرمجــة البرمجيــات الخاصــة، تصميــم واجهــة وتجربــة 
المســتخدم، تطويــر التطبيقــات، تقديــم خدمــة إدارة ومراقبــة شــبكات االتصــاالت والمعلومــات، األمــن الســيبراني، تقديــم خدمــات التصديــق 
الرقمــي، تقنيــات البيانــات الضخمــة وعلــم وتحليــل البيانــات، إقامــة البنيــة األساســية الســتضافة المواقــع علــى الشــبكة وخدمــات تجهيــز البيانــات 
واألنشــطة المتصلــة بذلــك، تقديــم خدمــات الرســائل القصيــرة، تقديــم خدمــة مراكــز االتصــال، تقديــم خدمــة النصــوص المســموعة، التســجيل 
لتقديــم خدمــات الحوســبة الســحابية، إصــاح وصيانــة الحواســيب الشــخصية والمحمولــة بجميــع أنواعهــا، إصــاح وصيانــة الطابعــات والماســحات 
الضوئيــة، إصــاح وصيانــة الشاشــات ولوحــة المفاتيــح والفــأرة وغيرهــا مــن ملحقــات مشــابهة، إصــاح وصيانــة المحــركات واألنظمــة وأجهــزة 
تخزيــن المعلومــات الثابتــة والمحمولــة، إصــاح وصيانــة أجهــزة الهواتــف الاســلكية، إصــاح وصيانــة أجهــزة الهاتــف الثابــت وأجهــزة الفاكــس، 
البيــع بالجملــة للحواســيب ومســتلزماتها بمــا يشــمل بيــع الطابعــات وأحبارهــا، البيــع بالجملــة للبرمجيــات ويشــمل االســتيراد، البيــع بالجملــة ألجهــزة 
الهواتــف ومعــدات االتصــال، والبيــع بالتجزئــة للحواســيب وملحقاتهــا بمــا يشــمل الطابعــات وأحبارهــا. ويتمثــل النشــاط الفعلــي لشــركة تقنيــات 
القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند فــي تطويــر وإدارة التطبيقــات والبرامــج وتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة التقنيــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية )راجــع القســم رقــم )3-8( »أعمــال الشــركة« مــن هــذا المســتند(، ويقــع مقــر الشــركة الرئيــس فــي مدينــة عنيــزة 

بالعنــوان التالــي:

شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية 

2788، شارع عمر بن الخطاب، حي الفاخرية، عنيزة
عنيزة 56437 - 7011

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3611157 72 966+

www.alqemam.com :الموقع اإللكتروني
info@alqemam.com.sa :البريد اإللكتروني

3-2  تأسيس الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس المال

تأسســت شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة كمؤسســة فرديــة باســم »مؤسســة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة« يملكهــا 
ــخ 1433/02/13هـــ  ــزة بتاري ــة عني ــن مدين ــم )1128013090( الصــادر م ــد بموجــب الســجل التجــاري رق ــه المزي ــد عبدالل ــد محم الســيد/ أحم
)الموافــق 2012/01/08م(، حيــث بلــغ رأس مالهــا عنــد التأســيس )10٫000( عشــرة آالف ريــال ســعودي. ويوضــح الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة 

الشــركة عنــد التأســيس:
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الجدول رقم )10(: هيكل ملكية الشركة عند التأسيس

رأس المالالمالك
نسبة الملكية)ريال سعودي(

100٫00٪10٫000أحمد محمد عبدالله المزيد

100٫00٪10٫000المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

وبتاريــخ 1438/11/25هـــ )الموافــق 2017/08/18م(، تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن 
التزامــات، حيــث تــم تقييــم أصــول الشــركة وفروعهــا بقيمــة )27٫000( ســبعة وعشــرين ألــف ريــال ســعودي، وتــم دخــول الســيد/ واصــل عبداللــه 
عبدالعزيــز الواصــل كشــريك جديــد، وتــم تحديــد رأس المــال ليبلــغ )300٫000( ثاثمائــة ألــف ريــال ســعودي مقســم إلــى )300( ثاثمائــة حصــة 
نقديــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة )1٫000( ألــف ريــال ســعودي، وقــد تــم الوفــاء فــي رأس المــال مــن خــال مســاهمات نقديــة مــن الشــركاء. 
وتــم إثبــات ذلــك بموجــب عقــد التأســيس بتاريــخ 1438/11/25هـــ )الموافــق 2017/08/18م( وبموجــب الســجل التجــاري رقــم )1128013090( 

الصــادر مــن مدينــة عنيــزة بتاريــخ 1433/02/13هـــ )الموافــق 2012/01/08م(. وقــد تــم توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء علــى النحــو التالــي:

الجدول رقم )11(: هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1438/11/25هـ )الموافق 2017/08/18م(

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
نسبة الملكية)ريال سعودي(

10٫00٪301٫00030٫000أحمد محمد عبدالله المزيد

90٫00٪2701٫000270٫000واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل

100٫00٪300٫000-300المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

ــه المزيــد عــن جميــع حصصــه البالــغ عددهــا )30(  ــازل الســيد/ أحمــد محمــد عبدالل وبتاريــخ 1439/04/28هـــ )الموافــق 2018/01/16م(، تن
ــخ 1439/04/28هـــ  ــدل بتاري ــد التأســيس المع ــك بموجــب عق ــات ذل ــم إثب ــز الواصــل، وت ــه عبدالعزي ــى الســيد/ واصــل عبدالل ــون حصــة إل ثاث
)الموافــق 2018/01/16م( وبموجــب الســجل التجــاري رقــم )1128013090( الصــادر مــن مدينــة عنيــزة بتاريــخ 1433/02/13هـــ )الموافــق 

ــد التحــول: ــي الشــركة بع ــة ف ــكل الملكي ــي هي 2012/01/08م(. ويوضــح الجــدول التال

الجدول رقم )12(: هيكل ملكية الشركة كما في بتاريخ 1439/04/28هـ )الموافق 2018/01/16م(

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
نسبة الملكية)ريال سعودي(

100٫00٪3001٫000300٫000واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل

100٫00٪300٫000-300المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

إلــى  ريــال ســعودي  ألــف  مــن )300٫000( ثاثمائــة  الشــركة  مــال  زيــادة رأس  تمــت  )الموافــق 2021/10/29م(،  وبتاريــخ 1443/03/22هـــ 
)30٫000٫000( ثاثيــن مليــون ريــال ســعودي مقســمة إلــى )3٫000٫000( ثاثــة ماييــن حصــة متســاوية مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة 
اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للحصــة الواحــدة. وقــد تمــت الزيــادة البالغــة )29٫700٫000( تســعة وعشــرون مليــون وســبعمائة ألــف 
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ريــال ســعودي مــن خــال تحويــل كامــل المبلــغ مــن حســاب األربــاح المبقــاة إلــى حســاب رأس المــال. وقــد تــم إثبــات ذلــك بموجــب عقــد التأســيس 
المعــدل بتاريــخ 1443/03/22هـــ )الموافــق 2021/10/29م( وبموجــب الســجل التجــاري رقــم )1128013090( الصــادر مــن مدينــة عنيــزة بتاريــخ 

1433/02/13هـــ )الموافــق 2012/01/08م(. وقــد تــم توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء علــى النحــو التالــي: 

الجدول رقم )13(: هيكل ملكية الشركة كما في بتاريخ 1443/03/22هـ )الموافق 2021/10/29م(

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة 
الحصص

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

100٫00٪3٫000٫0001030٫000٫000واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل

100٫00٪30٫000٫000-3٫000٫000المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

وبتاريــخ 1443/09/06هـــ )الموافــق 2022/04/07م(، تنــازل الســيد/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل عــن جــزء مــن حصصــه البالــغ عددهــا 
)900٫000( تســعمائة ألــف حصــة لشــركاء ُجــدد، وتــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة. تــم إثبــات التغيــرات المذكــورة وتحويــل الشــركة 
إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم )947( بتاريــخ 1443/09/06هـــ )الموافــق 2022/04/07م( بموجــب الســجل 
التجــاري رقــم )1128013090( الصــادر مــن مدينــة عنيــزة بتاريــخ 1433/02/13هـــ )الموافــق 2012/01/08م(، وقــد بلــغ رأس مــال الشــركة بعــد 
التحويــل )30٫000٫000( ثاثيــن مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )3٫000٫000( ثاثــة ماييــن ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة 

اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. 

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية المساهمين بالشركة قبل اإلدراج:

الجدول رقم )14(: هيكل الملكية الحالي للشركة

عدد األسهمالمساهمون
القيمة االسمية 

لألسهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة

واصل عبدالله عبدالعزيز 1
-70٫00٪2٫100٫00021٫000٫000الواصل )1(

-2٫25٪67٫500675٫000أنس عبدالرحمن علي القرعاوي 2

-1٫00٪30٫000300٫000فواز عبدالرحمن مطلق العقل3

-0٫50٪15٫000150٫000افنان احمد علي الجالي4

-0٫50٪15٫000150٫000منى عبدالله إبراهيم التركي5

-0٫08٪2٫50025٫000عبدالله يحيى خالد السليم6

-0٫08٪2٫50025٫000تركي إبراهيم عبدالله التركي7

-0٫08٪2٫50025٫000عصام حمد سعد الحديبي8

-25٫50٪765٫0007٫650٫000الجمهور )60 مساهم(

-100٫00٪3٫000٫00030٫000٫000المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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)1( يخصم من أسهم المساهم/ واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل ما عدده )16٫250( ستة عشر ألف ومائتان وخمسون سهم عبارة عن رسوم 
وأتعاب مستحقة للمستشار المالي - مجموعة الدخيل المالية، وسيتم نقل ملكية هذه األسهم إلى مجموعة الدخيل المالية بعد انتهاء فترة 

الحظر المفروضة على المساهم/ واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل.

ماحظة: النسب تقريبية.

3-3  رؤية الشركة

تقديم خدمات تقنية مميزة ذات جدوى اقتصادية وإضافات تساهم في التحول الرقمي بالمملكة وتتواكب مع رؤية 2030.

3-4  رسالة الشركة

بناء شراكات استراتيجية مع العماء داخل وخارج المملكة توفر لهم قيمة مضافة تقودهم للتميز عبر توفير أحدث التقنيات.

3-5  استراتيجية الشركة

تســعى الشــركة ألن تكــون شــريك ذا أولويــة لعمائهــا فــي الحلــول الرقميــة وتطويــر وتحســين خدماتهــا بشــكل مســتمر عبــر مواكبــة أحــدث 
التطــورات فــي مجــال تقنيــة المعلومــات وتطبيــق آخــر مســتجدات التقنيــة، وتتمحــور اســتراتيجيتها فيمــا يلــي:

االستمرار في تحقيق خدمات ذات جودة عالية وبناء حلول متعددة متمركزة حول العماء للرفع من الكفاءة التشغيلية لهم.- 
زيادة قاعدة العماء الخاصة بشركة.- 
تطوير الخدمات الحالية وإضافة خدمات جديدة تحسن من أعمال الشركة.- 
تنويع مصادر الدخل وتحسين هوامش ربح الشركة. - 
تطوير شراكات استراتيجية.- 
زيادة القوى العاملة وتحسين بيئة العمل.- 

3-6  نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

تتمثل أهم نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة فيما يلي:

العاقات االستراتيجية طويلة األمد والثقة المكتسبة من العماء.- 
توفر الشركة أنظمة تقنية تشغيلية وحلول شاملة ومتكاملة للعماء.- 
تنوع ومرونة الخدمات المقدمة من الشركة.- 
تطبيق مبدئ التحسين المستمر عن طريق قياس األداء بشكل دوري.- 
تقديم أعلى معاير الجودة عند تقديم الخدمات.- 

3-7  أنشطة الشركة وطبيعة أعمالها 

تقــوم شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة بتطويــر وإدارة التطبيقــات والبرامــج وتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة التقنيــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية )راجــع القســم رقــم )3-8( »أعمــال الشــركة« مــن هــذا المســتند(. ويتمثــل نشــاط الشــركة بحســب ســجلها التجــاري 
فــي البحــث والتطويــر فــي مجــال الهندســة والتكنولوجيــا، تنظيــم وإدارة المعــارض والمؤتمــرات، تركيــب الحواســيب المركزيــة، نشــر البرامــج 
الجاهــزة، أنظمــة التشــغيل، تقديــم خدمــات اإلنترنــت الســلكية، تقديــم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة، تقديــم خدمــات اإلنترنــت الاســلكية، كبائــن 
ــة االفتراضيــة، تقديــم خدمــات البيــع  االتصــاالت، أنشــطة إعــادة بيــع خدمــات االتصــاالت، تقديــم خدمــات مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقل
بالجملــة للبنيــة التحتيــة، تحليــل النظــم، تصميــم وبرمجــة البرمجيــات الخاصــة، تصميــم واجهــة وتجربــة المســتخدم، تطويــر التطبيقــات، تقديــم 
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خدمــة إدارة ومراقبــة شــبكات االتصــاالت والمعلومــات، األمــن الســيبراني، تقديــم خدمــات التصديــق الرقمــي، تقنيــات البيانــات الضخمــة وعلــم 
وتحليــل البيانــات، إقامــة البنيــة األساســية الســتضافة المواقــع علــى الشــبكة وخدمــات تجهيــز البيانــات واألنشــطة المتصلــة بذلــك، تقديــم خدمــات 
الرســائل القصيــرة، تقديــم خدمــة مراكــز االتصــال، تقديــم خدمــة النصــوص المســموعة، التســجيل لتقديــم خدمــات الحوســبة الســحابية، إصــاح 
وصيانــة الحواســيب الشــخصية والمحمولــة بجميــع أنواعهــا، إصــاح وصيانــة الطابعــات والماســحات الضوئيــة، إصــاح وصيانــة الشاشــات ولوحــة 
المفاتيــح والفــأرة وغيرهــا مــن ملحقــات مشــابهة، إصــاح وصيانــة المحــركات واألنظمــة وأجهــزة تخزيــن المعلومــات الثابتــة والمحمولــة، إصــاح 
وصيانــة أجهــزة الهواتــف الاســلكية، إصــاح وصيانــة أجهــزة الهاتــف الثابــت وأجهــزة الفاكــس، البيــع بالجملــة للحواســيب ومســتلزماتها بمــا يشــمل 
ــة ألجهــزة الهواتــف ومعــدات االتصــال، والبيــع بالتجزئــة  ــة للبرمجيــات ويشــمل االســتيراد، البيــع بالجمل بيــع الطابعــات وأحبارهــا، البيــع بالجمل

للحواســيب وملحقاتهــا بمــا يشــمل الطابعــات وأحبارهــا. وتتمثــل أنشــطة الشــركة بحســب نظامهــا األساســي مــا يلــي:

المعلومات واالتصاالت:

نشر البرامج الجاهزة.. 1
أنظمة التشغيل.. 2
تقديم خدمات اإلنترنت السلكية.. 3
تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة.. 4
تقديم خدمات اإلنترنت الاسلكية.. 5
كبائن االتصاالت.. 6
أنشطة إعادة بيع خدمات االتصاالت )الموزعين(.. 7
تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية.. 8
تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.. 9

10. تحليل النظم.
11. تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.

12. تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات.
13. تقديم خدمات التصديق الرقمي.

14. إقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المتصلة بذلك.
15. تقديم خدمات الرسائل القصيرة.

16. تقديم خدمة النصوص المسموعة.
17. التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية:

البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، يشمل )بيع الطابعات وأحبارها(.. 1
البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل االستيراد.. 2
البيع بالجملة ألجهزة الهواتف ومعدات االتصال.. 3
البيع بالتجزئة للحواسيب، وملحقاتها، يشمل )الطابعات وأحبارها(.. 4

أنشطة الخدمات األخرى:

إصاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة بجميع أنواعها.. 1
إصاح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية.. 2
إصاح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة.. 3
إصاح وصيانة المحركات واألنظمة وأجهزة تخزين المعلومات الثابتة والمحمولة.. 4
إصاح وصيانة أجهزة الهواتف الاسلكية.. 5

وال تمــارس الشــركة أنشــطتها إال بعــد الحصــول علــى التراخيــص النظاميــة التــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة المطلوبــة والزالــت تلــك التراخيــص جميعهــا ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذا 

المســتند )راجــع القســم رقــم )3-11( »الموافقــات والتراخيــص الحكوميــة« مــن هــذا المســتند(.

تــزاول الشــركة أنشــطتها الرئيســية مــن خــال مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة عنيــزة، وباســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم )3-10( »الشــركات التابعــة« 
مــن هــذا المســتند، يُقــر مجلــس إدارة الشــركة بأنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أي نشــاط تجــاري أو أيــة أصــول خــارج المملكــة، كمــا يُقــر بعــدم وجــود 

أي نيــة إلجــراء أي تغييــر جوهــري علــى طبيعــة نشــاط الشــركة.
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3-8  أعمال الشركة

تقــوم شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة بتطويــر وإدارة التطبيقــات والبرامــج وتوفيــر خدمــات البنيــة التحتيــة التقنيــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية. ولــدى الشــركة خطــي أعمــال رئيســيين كمــا يلــي:

خدمــات البرامــج والتطبيقــات: يتــم تطويــر البرامــج والتطبيقــات داخليــاً مــن قبــل الشــركة، ويعتبــر مكيــن البرنامــج الرئيســي للشــركة ويوفــر أ. 
العديــد مــن الخدمــات التــي تســاعد فــي التنظيــم اإلداري للعميــل مثــل:

مكيــن المــوارد البشــرية: برنامــج إدارة العمليــات الخاصــة بالمــوارد البشــرية كتتبــع الحضــور واالنصــراف ومعالجــة واعتمــاد الحســومات - 
الناتجــة عنهــا، وترتيــب وتنظيــم الــدورات التدريبيــة الخاصــة بالموظفيــن.

مكيــن المواطــن: برنامــج يوفــر للمواطنيــن خدمــة تقديــم الطلبــات أو الشــكاوى وإرفــاق المســتندات المطلوبــة إلــى الجهــات الحكوميــة ذات - 
العاقــة، كمــا يمكنهــم مــن االســتعام عــن المعامــات واالطــاع علــى حالــة المعاملــة ومراجعــة الموظــف المختــص.

مكيــن بلــس: برنامــج يُتيــح ألصحــاب الصاحيــة تتبــع ســير العمــل داخــل المنشــأة مثــل مراقبــة الــوارد والصــادر مــن المعامــات ونســبة - 
ــة. ــع العمــل الجــاري ومتابعــة تدفــق األعمــال بيــن الموظفيــن مــن خــال شاشــات إحصائي إنجازهــا، توزي

مكيــن البوابــة اإللكترونيــة: برنامــج يوفــر للعمــاء خدمــة إنشــاء المواقــع اإللكترونيــة وتصميمهــا والتحكــم بهــا وبالمحتــوى المعــروض، كمــا - 
ويتيــح عــرض احصائيــات المســتخدمين للموقــع.

كما وتمتلك الشركة برامج وتطبيقات أخرى مثل:

ــر -  ــى توفي ــم الشــخصي والبحــث عــن فــرص العمــل إضافــة إل ــاء ملفه ــف توفــر لهــم خدمــة بن ــن عــن وظائ ــة للباحثي كاريــري: منصــة عربي
ــي. ــر الوظيف ــى التطوي ــي تســاعد عل ــات الت الخدم

كيوديســك: برنامــج يُتيــح التواصــل بيــن مســتخدمي البرنامــج وموظفــي الدعــم الفنــي داخــل منشــآت العمــاء لتلقــي الباغــات والمشــاكل - 
بكافــة أنواعهــا وحلهــا بشــكل إلكترونــي فــوري، ويوفــر خدمــة قيــاس مســتوى كفــاءة الدعــم الفنــي الُمقــدم.

إيفنت: حل متكامل إلدارة الفعاليات بشكل إلكتروني، كما أنه يربط بين منظمي الفعاليات والحضور عبر منصة إلكترونية.- 

وتقوم الشركة أيضاً بتطوير برامج وتطبيقات حسب احتياج ورغبة العماء.

خدمات التوريد والتركيب: توفر الشركة لعمائها خدمة بناء البنية التحتية التقنية من خال:	. 

تجهيز الغرف الخاصة بالخوادم وملحقاتها وتوريد كل ما يخص الشبكات الداخلية والبنية التحتية التقنية الخاصة بالعميل.- 
إنشــاء وتجهيــز قواعــد البيانــات الجغرافيــة بمــا يتوافــق مــع حاجــة العميــل وتوريــد وتركيــب المحطــات المرجعيــة وتنفيــذ الرفــع العمرانــي - 

وتغذيــة القاعــدة الجغرافيــة.

3-9  إيرادات الشركة وكبار الموردين

3-9-1  اإليرادات بحسب العمالء الرئيسيين

يوضــح الجــدول التالــي توزيــع إيــرادات الشــركة بحســب أكبــر عشــرة عمــاء خــال عــام 2020م وعــام 2021م وفتــرة التســعة أشــهر األولــى مــن 
عــام 2022م:
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الجدول رقم )15(: اإليرادات بحسب العماء الرئيسيين

اإليرادات بحسب أكبر عشرة عمالء خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

النسبة من اإلجمالياإليرادات )ريال سعودي(العمالء

17٫14٪4٫808٫286عميل 1

14٫18٪3٫977٫297عميل 2

13٫77٪3٫864٫199عميل 3

12٫22٪3٫428٫527عميل 4

5٫73٪1٫608٫437عميل 5

4٫04٪1٫133٫700عميل 6

2٫11٪591٫440عميل 7

2٫09٪587٫000عميل 8

1٫98٪555٫520عميل 9

1٫81٪508٫611عميل 10

24٫93٪6٫995٫821عماء آخرون

100٫00٪28٫058٫838المجموع

اإليرادات بحسب أكبر عشرة عمالء خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

النسبة من اإلجمالياإليرادات )ريال سعودي(العمالء

30٫15٪6٫682٫546عميل 1

10٫43٪2٫311٫990عميل 2

10٫26٪2٫274٫348عميل 3

6٫08٪1٫347٫826عميل 4

6٫03٪1٫335٫421عميل 5

5٫89٪1٫304٫348عميل 6

4٫30٪952٫320عميل 7

3٫74٪829٫352عميل 8

2٫62٪579٫686عميل 9

2٫59٪573٫913عميل 10

17٫91٪3٫970٫426عماء آخرون

100٫00٪22٫162٫176المجموع
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اإليرادات بحسب أكبر عشرة عمالء خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 2022/09/30م

النسبة من اإلجمالياإليرادات )ريال سعودي(العمالء

13٫62٪ 2٫104٫435 عميل 1

11٫64٪ 1٫798٫000 عميل 2

9٫49٪ 1٫466٫570 عميل 3

9٫06٪ 1٫399٫066 عميل 4

6٫13٪ 946٫540 عميل 5

5٫04٪ 778٫000 عميل 6

5٫02٪ 775٫000 عميل 7

4٫81٪ 743٫800 عميل 8

4٫79٪ 739٫500 عميل 9

4٫51٪ 695٫987 عميل 10

25٫89٪ 3٫999٫980 عماء آخرون

100٫00٪15٫446٫878المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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3-9-2  اإليرادات بحسب األنشطة الرئيسية

ــى مــن عــام  ــرة التســعة أشــهر األول ــرادات الشــركة بحســب األنشــطة الرئيســية خــال عــام 2020م وعــام 2021م وفت ــي إي يوضــح الجــدول التال
2022م:

الجدول رقم )16(: إيرادات الشركة بحسب األنشطة الرئيسية

النشاط

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

الفترة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة 
من 

اإلجمالي

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
2022/09/30م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

79٫78٪61٫1512٫323٫683٪55٫0013٫551٫760٪15٫432٫361الصيانة والدعم الفني

التوريدات والبرمجيات 
20٫22٪38٫853٫123٫195٪45٫008٫610٫416٪12٫626٫477الخاصة 

100٫00٪100٫0015٫446٫878٪100٫0022٫162٫177٪28٫058٫838المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

3-9-3  اإليرادات بحسب التوزيع الجغرافي

يوضح الجدول التالي إيرادات الشركة بحسب التوزيع الجغرافي خال عام 2020م وعام 2021م وفترة التسعة أشهر األولى من عام 2022م:

الجدول رقم )17(: إيرادات الشركة بحسب التوزيع الجغرافي

الموقع الجغرافي

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

الفترة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 
2022/09/30م 
)ريال سعودي(

النسبة 
من 

اإلجمالي

63٫49٪62٫609٫807٫378٪88٫6113٫872٫787٪24٫862٫413منطقة عسير

11٫87٪11٫831٫833٫566٪2٫621٫104--منطقة القصيم

5٫02٪6٫53775٫000٪0٫451٫447٫826٪126٫000منطقة حائل

منطقة المدينة 
4٫97٪2٫19768٫043٪1٫81485٫729٪508٫611المنورة

4٫82٪743٫800--1٫26٪352٫857منطقة الباحة

منطقة الحدود 
4٫50٪4٫30695٫987٪1٫98952٫320٪555٫520الشمالية

2٫77٪1٫64427٫304٪0٫05364٫000٪15٫000منطقة الجوف
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الموقع الجغرافي

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

الفترة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
اإلجمالي

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 
2022/09/30م 
)ريال سعودي(

النسبة 
من 

اإلجمالي

2٫04٪2٫46316٫112٪0٫11545٫000٪30٫000المنطقة الشرقية

0٫52٪2٫5779٫688٪5٫73569٫063٪1٫608٫437منطقة تبوك

--5٫88٪1٫304٫348--منطقة مكة المكرمة

100٫00٪100٫0015٫446٫878٪100٫0022٫162٫177٪28٫058٫838المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

3-9-4  كبار الموردين

يوضــح الجــدول التالــي تعامــات الشــركة مــع الخمســة مورديــن الرئيســيين خــال عــام 2020م وعــام 2021م وفتــرة التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 
2022م:

الجدول رقم )18(: كبار الموردين

كبار الموردين خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م 

قيمة التعامالت )ريال طبيعة التعاملالموردون
النسبة من اإلجماليسعودي(

52٫14٪2٫762٫716تركيبات أجهزة تقنيةمورد 1

44٫31٪2٫347٫854توريد أجهزة ومستلزماتمورد 2

2٫29٪121٫508خدمات تقنيةمورد 3

0٫78٪41٫058خدمات تقنيةمورد 4

0٫45٪24٫068تأمين طبيمورد 5

0٫03٪1٫796-موردون آخرون

100٫00٪5٫299٫000المجموع

كبار الموردين خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م 

قيمة التعامالت )ريال طبيعة التعاملالموردون
النسبة من اإلجماليسعودي(

53٫31٪1٫635٫735تركيبات أجهزة تقنيةمورد 1

19٫14٪587٫262توريد أجهزة ومستلزماتمورد 2

4٫41٪135٫240خدمات تقنيةمورد 3
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كبار الموردين خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م 

قيمة التعامالت )ريال طبيعة التعاملالموردون
النسبة من اإلجماليسعودي(

3٫38٪103٫715تأمين طبيمورد 4

0٫69٪21٫000خدمات عامةمورد 5

19٫07٪585٫205-موردون آخرون

100٫00٪3٫068٫157المجموع

كبار الموردين خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 2022/09/30م 

قيمة التعامالت )ريال طبيعة التعاملالموردون
النسبة من اإلجماليسعودي(

42٫47٪694٫089تركيبات أجهزة تقنيةمورد 1

24٫96٪407٫987توريد أجهزة ومستلزماتمورد 2

13٫03٪212٫900سياراتمورد 3

7٫39٪120٫693تأمين طبيمورد 4

5٫70٪93٫150خدمات تقنيةمورد 5

6٫45٪105٫457-موردون آخرون

100٫00٪1٫634٫276المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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3-10  الشركات التابعة

شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة - مصــر: هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت بســجل التجــاري رقــم )169290( الصــادر 
ــى  ــه مصــري مقســم إل ــف جني ــة أل ــغ )100٫000( مائ ــرأس مــال يبل ــخ 1442/12/05هـــ )الموافــق 2021/07/15م( وب ــة القاهــرة بتاري مــن مدين

)1٫000( ألــف حصــة عاديــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة )100( مائــة جنيــه مصــري، ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة القاهــرة.

وتعمــل شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة - مصــر علــى دعــم الشــركة فــي عملياتهــا التشــغيلية التــي تتعلــق بعمليــات البرمجــة 
وتطويــر البرامــج وتحديثاتهــا. وتتمثــل أنشــطة الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي أعمــال التوصيــف والتحليــل والتصميــم للبرمجيــات وقواعــد 
ــة  ــات ونظــم المعلومــات اإللكتروني ــاج البرامــج والتطبيقــات وإنشــاء قواعــد البيان ــم وإنت ــف أنواعهــا، وأعمــال تصمي ــات والتطبيقــات بمختل البيان
وتشــغيلها والتدريــب عليهــا، وإنتــاج المحتــوى اإللكترونــي بصــوره المختلفــة مــن صــوت وصــورة وبيانــات، وإدخــال البيانــات علــى الحاســبات 

ــر. ــاج والتطوي ــا، واإلنت ــف أنواعه ــر لنظــم الحاســبات بمختل ــم والتطوي ــة، وأعمــال التوصيــف والتصمي وبالوســائل اإللكتروني

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية - مصر: 

الجدول رقم )19(: هيكل ملكية شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية - مصر

قيمة الحصصعدد الحصصالمساهمون
نسبة التملك)جنيه مصري(

99٫00٪99099٫000شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية1

1٫00٪101٫000واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل2

100٫00٪1٫000100٫000المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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3-11  الموافقات والتراخيص الحكومية

ــام بأعمالهــا كمــا هــو موضــح بالجــدول  ــى التراخيــص والموافقــات الازمــة للقي ــة عل ــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاري ــت شــركة تقني حصل
التالــي:

الجدول رقم )20(: التراخيص المتعلقة بعمليات الشركة

تاريخ انتهاء الترخيص رقم الترخيص الجهة الُمرخصة نوع الرخصة

1447/12/17هـ 40122535822
وزارة الشؤون البلدية والقروية 

واالسكان )بلدي(
)المقر الرئيسي(

رخصة نشاط تجاري

1445/05/04هـ 43058029125
وزارة الشؤون البلدية والقروية 

واالسكان )بلدي(
)فرع عنيزة(

رخصة نشاط تجاري

1448/03/13هـ 3909178046
وزارة الشؤون البلدية والقروية 

واالسكان )بلدي(
)فرع أبها(

رخصة نشاط تجاري

1445/05/08هـ 43058035757
وزارة الشؤون البلدية والقروية 

واالسكان )بلدي(
)فرع الرياض(

رخصة نشاط تجاري

1447/04/01هـ 111696 الهيئة العامة لإلعام المرئي 
والمسموع ترخيص إعامي

1447/04/01هـ 111697 الهيئة العامة لإلعام المرئي 
والمسموع ترخيص إعامي

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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3-12  السجالت التجارية

يوضح الجدول التالي السجات التجارية لشركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية وفروعها:

الجدول رقم )21(: السجات التجارية للشركة وفروعها

تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار مكان اإلصدار رقم السجل 
التجاري الكيان القانوني االسم 

1445/01/11هـ
)الموافق 

2023/07/29م(

1433/02/13هـ
)الموافق 

2012/01/08م(
عنيزة )1128013090( شركة مساهمة 

مقفلة

شركة تقنيات القمم 
للحاسبات والنظم 

التجارية

1445/09/20هـ
)الموافق 

2024/03/30م(

1434/09/20هـ
)الموافق 

2013/07/28م(
عنيزة )1128016921( فرع شركة

شركة تقنيات القمم 
للحاسبات والنظم 

التجارية

1445/02/27هـ
)الموافق 

2023/09/13م(

1433/02/28هـ
)الموافق 

2012/01/23م(
أبها )5850041073( فرع شركة

شركة تقنيات القمم 
للحاسبات والنظم 

التجارية

1446/04/24هـ
)الموافق 

2024/10/27م(

1443/04/24هـ
)الموافق 

2021/11/30م(
الرياض )1010761012( فرع شركة

شركة تقنيات القمم 
للحاسبات والنظم 

التجارية

1446/05/08هـ
)الموافق 

2024/11/10م(

1438/07/27هـ
)الموافق 

2017/04/24م(
عنيزة )1128019836( فرع شركة

شركة تقنيات القمم 
للحاسبات والنظم 

التجارية

-
1443/05/10هـ 

)الموافق 
2021/12/14م(

مصر )169290( شركة ذات 
مسؤولية محدودة

شركة تقنيات القمم 
للحاسبات والنظم 

التجارية - مصر

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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3-13  العقارات المملوكة أو المستأجرة للشركة

دخلــت شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي عــدة عقــود إيجــار فــي كل مــن مدينــة عنيــزة وأبهــا والريــاض، وليــس للشــركة أيــة 
عقــارات مملوكــة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند. ويوضــح الجــدول التالــي العقــارات المســتأجرة مــن قبــل الشــركة:

الجدول رقم )22(: العقارات المستأجرة للشركة

نوع العقارالمدينةالمؤجرالرقم
قيمة اإليجار 
السنوي )ريال 

سعودي(
تاريخ بداية مدة العقد

العقد
تاريخ نهاية 

العقد
شروط 
التجديد

يُجدد باتفاق 2023/03/31م 2022/04/01مسنة ميادية7٫000مكتب تجاريعنيزةالمؤجر 11
الطرفين

يُجدد باتفاق 2023/03/31م 2022/04/01مسنة ميادية10٫000مكتب تجاريعنيزةالمؤجر 22
الطرفين

يُجدد باتفاق 2023/02/28م2022/03/01مسنة ميادية30٫000مكتب تجاريأبهاالمؤجر 33
الطرفين

يُجدد باتفاق 2023/04/05م2021/04/06مسنة ميادية42٫000مكتب تجاريالرياضالمؤجر 44
الطرفين

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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3-14  العقود الرئيسية

لــدى الشــركة 25 عقــد جــاري العمــل علــى تنفيذهــا، وهــي عبــارة عــن مشــاريع توفيــر برامــج تقنيــة وخدمــات تطويــر وتوريــد وصيانــة وتشــغيل، 
ويتــراوح متوســط مــدة تنفيــذ العقــود بيــن 90 يــوم إلــى 120 يــوم، وقــد تســتغرق العقــود الكبيــرة مــدة أطــول تصــل إلــى 1٫200 يــوم. ويوضــح الجــدول 

التالــي أهــم العقــود القائمــة للشــركة مــن حيــث القيمــة ومدتهــا:

الجدول رقم )23(: العقود الرئيسية للشركة

قيمة المشروع ملخص العقدالعميلالرقم
تاريخ نهاية العقدمدة العقد)ريال سعودي(

إنشاء نظام المراقبة الذكية أمانة منطقة عسير 1
1٫200 يوم4٫701٫375لبلدية الساحل

1444/07/24هـ
)الموافق 

2023/01/19م(

بلدية محافظة عنيزة 2
تقديم دعم فني لرخص 
األنظمة والشبكة والبنية 

التحتية
1٫080 يوم3٫804٫660

)1447/01/03هـ(
)الموافق 

2025/06/28م(

إمارة منطقة الحدود 3
الشمالية

تطوير وتشغيل وصيانة 
التعامات اإللكترونية 

لإلمارة والمراكز التابعة لها
1٫095 يوم2٫999٫808

1444/12/11هـ
)الموافق 

2023/06/01م(

إمارة منطقة الجوف 4
تشغيل وصيانة الحواسب 
اآللية باإلمارة والمراكز 

التابعة لها
1٫095 يوم 1٫965٫600

1445/11/23هـ
)الموافق 

2024/05/31م(

توريد وتركيب نظام إمارة منطقة تبوك5
1٫095 يوم 1٫719٫250التعامات اإللكترونية

1445/06/23هـ
)الموافق 

2024/01/05م(

هيئة تطوير منطقة 6
حائل

تطوير وتحديث البنية 
غير ُمحدد90 يوم1٫550٫000التقنية التحتية للهيئة

إمارة منطقة تبوك7

تأمين وتركيب رخصة 
برنامج »األرشيف الرقمي« 
ومنصة مكين لربط الجهات 

الحكومية

1٫095 يوم 977٫500
1445/12/28هـ

)الموافق 
2024/07/04م(

إمارة منطقة الباحة 8
تأمين وتوريد عملية 

تقديم الدعم الفني لنظام 
التعامات اإللكترونية

365 يوم 655٫500
1444/08/08هـ 

)الموافق 
2023/01/30م(

إمارة منطقة مكة 9
المكرمة

توفير خدمة إنجاز 
365 يوم499٫460المعامات إلكترونياً

1444/11/14هـ 
)الموافق 

2023/06/03م(

هيئة تطوير منطقة 10
المدينة المنورة

صيانة وتشغيل نظام 
365 يوم401٫350التعامات اإللكترونية 

1445/03/14هـ 
)الموافق 

2023/09/29م(
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قيمة المشروع ملخص العقدالعميلالرقم
تاريخ نهاية العقدمدة العقد)ريال سعودي(

5٫726٫440عقود أخرى )15عقد(

25٫000٫943اإلجمالي 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

3-15  العالمات التجارية وحقوق الملكية

تعتمــد الشــركة فــي تســويق خدماتهــا وإدارة عملياتهــا التشــغيلية علــى ســمعة عامتهــا التجاريــة والتــي تمنحهــا موقعــاً متميــزاً لــدى عمائهــا فــي 
الســوق، ولقــد حصلــت الشــركة علــى شــهادة تســجيل العامــة التجاريــة لشــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة لــدى وزارة التجــارة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 1440/09/14هـــ )الموافــق 2019/05/19م(، إضافــة إلــى ثــاث عامــات تجاريــة أخــرى تــم تســجيلها لــدى 

وزارة التجــارة، ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل العامــات التجاريــة:

الجدول رقم )24(: العامة التجارية للشركة

العالمة التجاريةبلد التسجيلتاريخ نهاية الحمايةالفئةاسم المالكرقم التسجيل 

1440017333
شركة تقنيات القمم 
للحاسبات والنظم 

التجارية
)42(

1450/07/05هـ 
)الموافق 

2028/12/08م(
السعودية

1438022120
شركة تقنيات القمم 
للحاسبات والنظم 

التجارية
)42(

1448/10/04هـ 
)الموافق 

2027/03/13م(
السعودية

1442004543
شركة تقنيات القمم 
للحاسبات والنظم 

التجارية
)42(

1452/02/09هـ 
)الموافق 

2030/06/11م(
السعودية

1442012983
شركة تقنيات القمم 
للحاسبات والنظم 

التجارية
)42(

1452/04/23هـ 
)الموافق 

2030/08/23م(
السعودية

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

الجديــر بالذكــر أنــه تــم تســجيل العامــات التجاريــة الخاصــة بشــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة رســمياً بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، وال تملــك الشــركة أي عامــة تجاريــة أخــرى غيــر تلــك المذكــورة أعــاه. كمــا لــم تقــم الشــركة بإبــرام أي اتفاقيــة ترخيــص باســتخدام 
عامتهــا التجاريــة أعــاه ألي طــرف آخــر ســواء كان داخــل أو خــارج المملكــة، باإلضافــة إلــى أنهــا ال تملــك أي ترخيــص باســتخدام عامــات تجاريــة 

لشــركات أجنبيــة علــى مطبوعــات الشــركة أو نشــراتها التســويقية داخــل المملكــة.
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3-16  سياسة األبحاث والتطوير

ــل  ــن إطــار اســتراتيجية الشــركة، وتعم ــا ضم ــج وتحديثه ــات والبرام ــر وإدارة التطبيق ــة شــؤون تطوي ــر لــدى الشــركة بمتابع تختــص إدارة التطوي
الشــركة بشــكل دائــم علــى مواكبــة التطــور فــي مجــال التقنيــة مــن خــال االطــاع علــى أحــدث نمــاذج التطويــر المحليــة والعالميــة وعكســها علــى 

خدمــات الشــركة.

3-17  انقطاع األعمال

يُقــر مجلــس إدارة الشــركة بأنــه لــم يحــدث أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع المالــي 
للشــركة خــال فتــرة االثنــي عشــر )12( شــهراً األخيــرة.

3-18  الموظفون والسعودة

3-18-1  الموظفون

بلــغ عــدد الموظفيــن فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة )71( موظــف كمــا فــي 2022/09/24م، ويوضــح الجــدول التالــي أعــداد 
الموظفيــن ونســب الســعودة للشــركة خــال األعــوام2020م و2021م وكمــا فــي 2022/09/24م:

الجدول رقم )25(: أعداد الموظفين بالشركة

2022/09/24م2021م2020م

النسبة العددالنسبة العدد النسبة العدد 

38٫02٪29٫8727٪37٫5023٪27السعوديون

61٫98٪70٫1344٪62٫5054٪45غير السعوديين

100٫00٪100٫0071٪100٫0077٪72اإلجمالي

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين بحسب إدارات الشركة خال األعوام 2020م و2021م وكما في 2022/09/24م:
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الجدول رقم )26(: الموظفون بحسب اإلدارات الرئيسية

اإلدارة

2022/09/24م2021م2020م

غير سعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

غير سعودياإلجماليسعودي
اإلجماليسعودي

22-33-33-إدارة المشاريع

11-22-112اإلدارة المالية

إدارة الدعم 
12334584250173653الفني

11-11-11-إدارة اإلنتاج 

إدارة الشئون 
9-14418153189اإلدارية 

إدارة عاقات 
11-11-11-العماء

إدارة المتابعة 
22-11-11-والتوثيق

إدارة التطوير 
11-11-11-والتدريب 

إدارة االبداع 
1-1------واالبتكار

274572235477274471اإلجمالي

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

3-18-2  السعودة

ــق 2011/09/10م(،  ــخ 1432/10/12هـــ )المواف ــم )4040( بتاري ــل رق ــر العم ــي وزي ــرار معال ــج الســعودة »نطاقــات« بموجــب ق ــاد برنام ــم اعتم ت
ــخ  ــذ برنامــج نطاقــات بتاري ــخ 1415/05/21هـــ )الموافــق 1994/10/27م(، وجــرى تنفي ــوزراء رقــم )50( بتاري ــس ال ــى قــرار مجل ــاًء عل ــك بن وذل
1432/10/12هـــ )الموافــق 2011/09/10م(. وإنفــاذاً للقــرار الــوزاري رقــم )182495( بتاريــخ 1442/11/15هـــ )الموافــق 2021/06/25م(، تــم 
تطويــر برنامــج نطاقــات إلــى برنامــج »نطاقــات المطــور« والــذي اعتمــد دمــج األنشــطة االقتصاديــة الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر وضمهــا إلــى بقيــة 

األنشــطة االقتصاديــة وتقديــم خطــة توطيــن ثابتــة لتحســين العاقــة بيــن عــدد العامليــن ونســبة التوطيــن فــي المنشــآت. 

وقــد قامــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بتطبيــق البرنامــج لتشــجيع المؤسســات علــى توظيــف المواطنيــن الســعوديين. ومــن خــال 
البرنامــج يتــم تقييــم أداء أي شــركة اســتناداً إلــى فئــات محــددة »نطاقــات« تشــمل: النطــاق الباتينــي، والنطــاق األخضــر )مقســم إلــى فئــات فرعيــة، 
أي: فئــة منخفضــة وفئــة متوســطة وفئــة مرتفعــة(، والنطــاق األحمــر. وتعتبــر الشــركات التــي تكــون ضمــن النطــاق الباتينــي أو األخضــر قــد أوفــت 
بمتطلبــات الســعودة، وبالتالــي تســتحق عــدد مــن المزايــا، كتمكيــن العامليــن غيــر الســعوديين مــن الحصــول علــى تأشــيرات العمــل وتجديدهــا أو 
تغييــر مهنهــم )باســتثناء المهــن المخصصــة حصريــاً للمواطنيــن الســعوديين(. أمــا فيمــا يتعلــق بالشــركات التــي تكــون فــي النطــاق األحمــر، فإنهــا 
تعتبــر قــد خالفــت متطلبــات الســعودة، وقــد تخضــع لبعــض اإلجــراءات الجزائيــة كالحــد مــن قدرتهــا علــى تجديــد تأشــيرات عمــل الموظفيــن غيــر 
الســعوديين أو الحصــول علــى تأشــيرات عمــل جديــدة. والجديــر بالذكــر أنــه قــد تــم تصنيــف الشــركة ضمــن النطــاق األخضــر المتوســط كمــا فــي 

2024/09/24م، حيــث إن الشــركة قــد تمكنــت مــن تحقيــق نســبة توطيــن بلغــت ٪38٫02.
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)4(

هيكل الملكية والهيكل التنظيمي

www.alqemam.com
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4-  هيكل الملكية والهيكل التنظيمي 

4-1  هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج 

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي )30٫000٫000( ثاثيــن مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )3٫000٫000( ثاثــة ماييــن ســهم عــادي مدفوعــة 
القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. ويوضــح الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة المســاهمين الحالييــن 

بالشــركة قبــل اإلدراج:

الجدول رقم )27(: هيكل الملكية الحالي للشركة

عدد األسهمالمساهمون
القيمة االسمية 

لألسهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
غير المباشرة

-70٫00٪2٫100٫00021٫000٫000واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل )1(1

-2٫25٪67٫500675٫000أنس عبدالرحمن علي القرعاوي 2

-1٫00٪30٫000300٫000فواز عبدالرحمن مطلق العقل3

-0٫50٪15٫000150٫000افنان احمد علي الجالي4

-0٫50٪15٫000150٫000منى عبدالله إبراهيم التركي5

-0٫08٪2٫50025٫000عبدالله يحيى خالد السليم6

-0٫08٪2٫50025٫000تركي إبراهيم عبدالله التركي7

-0٫08٪2٫50025٫000عصام حمد سعد الحديبي8

-25٫50٪765٫0007٫650٫000الجمهور )60 مساهم(

-100٫00٪3٫000٫00030٫000٫000المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

)1( يخصم من أسهم المساهم الكبير/ واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل ما عدده )16٫250( ستة عشر ألف ومائتان وخمسون سهم عبارة 
عن رسوم وأتعاب مستحقة للمستشار المالي - مجموعة الدخيل المالية، وسيتم نقل ملكية هذه األسهم إلى مجموعة الدخيل المالية بعد انتهاء 

فترة الحظر المفروضة على المساهم الكبير/ واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل.

ماحظة: النسب تقريبية.

4-2  المساهمون الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة

يوجــد لــدى الشــركة مســاهم واحــد كبيــر يملــك 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة كمــا بتاريــخ هــذا المســتند، ويوضــح الجــدول التالــي عــدد أســهمه 
ونســب ملكيتــه قبــل اإلدراج:
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الجدول رقم )28(: المساهمون الكبار الذين يملكون 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة

القيمة االسميةعدد األسهمالمساهمون الكبار
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

-70٫00٪2٫100٫00021٫000٫000واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل )1(1

-70٫00٪2٫100٫00021٫000٫000المجموع

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

)1( يخصــم مــن أســهم المســاهم الكبيــر/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل مــا عــدده )16٫250( ســتة عشــر ألــف ومائتــان وخمســون ســهم عبــارة 
عــن رســوم وأتعــاب مســتحقة للمستشــار المالــي - مجموعــة الدخيــل الماليــة، وســيتم نقــل ملكيــة هــذه األســهم إلــى مجموعــة الدخيــل الماليــة بعــد 

انتهــاء فتــرة الحظــر المفروضــة علــى المســاهم الكبيــر/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل.

4-3  الهيكل التنظيمي

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي لشركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية:

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

* تقــوم الشــركة حاليــاً بالبحــث عــن شــخص ذوي مؤهــات وخبــرات مناســبة لشــغل منصــب مديــر إدارة عاقــات العمــاء، ومــن المتوقــع تعييــن 

مديــر إدارة عاقــات العمــاء خــال الربــع األول مــن عــام 2023م.

ال توجــد لــدى الشــركة إدارة مراجعــة داخليــة فــي الوقــت الراهــن، وســوف تقــوم الشــركة بإنشــاء إدارة مراجعــة داخليــة وتعييــن مديــر لهــا قبــل نهايــة 
النصــف األول مــن عــام 2023م.
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4-4  أعضاء مجلس اإلدارة

ــة  ــة العادي ــة العام ــم الجمعي ــن )6( ســتة أعضــاء تنتخبه ــف م ــس إدارة مؤل ــة مجل ــم للحاســبات والنظــم التجاري ــات القم ــى إدارة شــركة تقني يتول
للمســاهمين لمــدة ال تزيــد عــن )3( ثــاث ســنوات، ويجــوز إعــادة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة. وتبــدأ مــدة عضويــة أول مجلــس إدارة مــن تاريــخ 
صــدور القــرار الــوزاري بإعــان تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة، وباســتثناء ذلــك تُعيــن الجمعيــة العامــة التحوليــة أول مجلــس إدارة 
لمــدة )5( خمــس ســنوات. وقــد تــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 1443/09/03هـــ 

)الموافــق 2022/04/04م( لمــدة )5( خمــس ســنوات. ويعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعاتــه )2( مرتيــن ســنوياً علــى األقــل.

مسؤوليات مجلس اإلدارة

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة، يكــون لمجلــس اإلدارة أوســع الســلطات والصاحيــات فــي إدارة الشــركة واإلشــراف علــى إدارة 
وتنفيــذ أعمالهــا وتصريــف أمورهــا. ويتمثــل دور مجلــس إدارة الشــركة بشــكل مختصــر فيمــا يلــي:

التوجيــه االســتراتيجي العــام ومراقبــة اإلدارة التنفيذيــة لتحقيــق األهــداف والنتائــج التــي قامــت مــن أجلهــا الشــركة بمــا يحقــق تنميــة العوائــد - 
للمســاهمين علــى المــدى البعيــد، ويحافــظ علــى حقوقهــم واســتثماراتهم ومصالحهــم، والتعامــل مــع فئاتهــم بالعــدل.

رسم السياسات العامة للشركة وضبط توجهاتها وإقرار الخطط واالستراتيجيات.- 
ــة والبــدالت والحوافــز والمكافــآت المعــدة والموصــى بهــا مــن أعضــاء -  ــة ونظــم األجــور النقدي ــة والوظيفي ــاكل التنظيمي دراســة واعتمــاد الهي

ــة العامــة. ــة مــن قبــل الجمعي مجلــس اإلدارة وترفعهــا إلــى المجلــس لاعتمــاد والموافقــة النهائي
مباشــرة مهــام التخطيــط والتوجيــه والتنســيق واإلشــراف والمتابعــة والرقابــة وتقويــم األداء، مــع تــرك األعمــال التنفيذيــة الــى الوظائــف القياديــة - 

واإلشــرافية والتخصصيــة الفنيــة والتخصصيــة الماليــة واإلدارية.
فتح وتنشيط وإغاق الحسابات االستثمارية والسحب والتحويل منها، والقيام ببيع وشراء األسهم.- 

يديــر الشــركة مجلــس إدارة يتألــف مــن )6( ســتة أعضــاء منهــم )4( أربعــة أعضــاء مســتقلين و)2( اثنيــن غيــر مســتقلين، ويوضــح الجــدول التالــي 
أعضــاء مجلــس اإلدارة:
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الجدول رقم )29(: أعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهمالعمرالجنسيةالصفةالمنصباالسم
نسبة 

الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

سنة التعيين

واصل عبدالله 
عبدالعزيز الواصل )1(

رئيس مجلس 
اإلدارة

غير 
تنفيذي/

غير مستقل
-70٫00٪512٫100٫000سعودي

1443/09/03هـ 
)الموافق 

2022/04/04م(

عبدالله يحيى خالد 
السليم

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

غير 
تنفيذي/
مستقل

-0٫08٪652٫500سعودي
1443/09/03هـ 

)الموافق 
2022/04/04م(

أنس عبدالرحمن 
علي القرعاوي 

عضو مجلس 
اإلدارة والعضو 

المنتدب
تنفيذي/

-2٫25٪3567٫500سعوديغير مستقل
1443/09/03هـ 

)الموافق 
2022/04/04م(

عصام حمد سعد 
الحديبي

عضو مجلس 
اإلدارة 

غير تنفيذي 
-0٫08٪532٫500سعودي/ مستقل

1443/09/03هـ 
)الموافق 

2022/04/04م(

فواز عبدالرحمن 
مطلق العقل

عضو مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي 
-1٫00٪5230٫000سعودي/ مستقل

1443/09/03هـ 
)الموافق 

2022/04/04م(

تركي إبراهيم 
عبدالله التركي

عضو مجلس 
اإلدارة

غير 
تنفيذي/
مستقل

-0٫08٪482٫500سعودي
1443/09/03هـ 

)الموافق 
2022/04/04م(

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

)1( يخصم من أسهم المساهم الكبير/ واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل ما عدده )16٫250( ستة عشر ألف ومائتان وخمسون سهم عبارة 
عن رسوم وأتعاب مستحقة للمستشار المالي - مجموعة الدخيل المالية، وسيتم نقل ملكية هذه األسهم إلى مجموعة الدخيل المالية بعد انتهاء 

فترة الحظر المفروضة على المساهم الكبير/ واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل.
ماحظة: النسب تقريبية.

تــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 1443/09/03هـــ )الموافــق 2022/04/04م( - 
لمــدة )5( خمــس ســنوات.

ــة، وهــي -  ــة الســوق المالي ــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئ ــس اإلدارة اســتناداً عل ــد عــوارض االســتقال ألعضــاء مجل ــم تحدي ت
تتمثــل فــي:

1( أن يكــون مالــكاً لمــا نســبته 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا أو لــه صلــة قرابــة مــع مــن يملــك هــذه 
النسبة.

2( أن يكون ممثًا لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
3( أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.

4( أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
5( أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
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6( أن يعمــل أو كان يعمــل موظفــاً خــال العاميــن الماضييــن لــدى الشــركة أو أي طــرف متعامــل معهــا أو شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا، كمراجعــي 
الحســابات وكبــار المورديــن، أو أن يكــون مالــكاً لحصــص ســيطرة لــدى أي مــن تلــك األطــراف خــال العاميــن الماضيين.

7( أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
8( أن يتقاضــى مبالــغ ماليــة مــن الشــركة عــاوة علــى مكافــأة عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن اللجــان تزيــد عــن )200٫000( مائتيــن ألــف 

ريــال ســعودي أو عــن 50٪ مــن مكافــآت العــام الســابق التــي تحصــل عليهــا مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن اللجــان أيهمــا أقــل.
9( أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

10( أن يكون قد أمضى ما يزيد على )9( تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:

الجدول رقم )30(: السيرة الذاتية لرئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب:واصل عبدالله عبدالعزيز الواصلاالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:51 سنةالعمر:

المؤهات 
العلمية 

حاصل على درجة الماجستير في الحاسب اآللي من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 2004م.- 
حاصل على درجة البكالوريوس في الحاسب اآللي من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 1994م.- 

نائب الرئيس التنفيذي في شركة العطية القابضة في مدينة عنيزة من عام 2014م إلى عام 2020م.- الخبرات العملية
عضو منتدب في شركة منافذ لاستيراد والتصدير في مدينة عنيزة من عام 2017م إلى عام 2020م.- 

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى
ال توجد.- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

الجدول رقم )31(: السيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب:عبدالله يحيى خالد السليماالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:65 سنةالعمر:

المؤهات 
حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 1982م.- العلمية 

الخبرات العملية
المدير العام في مصرف اإلنماء في مدينة الرياض من عام 2007م إلى عام 2021م.- 
مديــر إدارة المــوارد البشــرية فــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي مدينــة الريــاض مــن عــام 1982م إلــى عــام - 

2007م.

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى
رئيس مجلس اإلدارة في شركة عنيزة الوقفية في مدينة عنيزة منذ عام 2019م.- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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الجدول رقم )32(: السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

عضو مجلس اإلدارة والعضو المنصب:أنس عبدالرحمن علي القرعاوياالسم:
المنتد	

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:35 سنةالعمر:

المؤهات 
حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة القصيم في مدينة بريدة عام 2010م.- العلمية 

الخبرات العملية

الرئيس التنفيذي في مجموعة الفيلو القابضة في مدينة عنيزة منذ عام 2018م.- 
المدير التنفيذي للمصنع في شركة العطية القابضة في مدينة عنيزة من عام 2015م إلى عام 2018م.- 
مدير تسويق في مجموعة ثري سيكستي في مدينة عنيزة من عام 2014م إلى عام 2015م.- 
مســؤول تســويق فــي برنامــج بــادر - مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة فــي مدينــة عنيــزة مــن عــام 2013م - 

إلــى عــام 2013م.
مسؤول التدريب في مجموعة العبيكان في مدينة الرياض من عام 2011م إلى عام 2013م.- 

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى
ال توجد- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

الجدول رقم )33(: السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارةالمنصب:عصام حمد سعد الحديبياالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:53 سنةالعمر:

المؤهات 
العلمية 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم اإلداريــة تخصــص المحاســبة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود فــي - 
مدينــة بريــدة عــام 1993م.

الخبرات العملية

المديــر العــام فــي مؤسســة طــرق المــدار لاتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي مدينــة الريــاض مــن عــام 2015م إلــى - 
عــام 2021م.

مديــر أول لوحــدة الجملــة فــي شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية فــي مدينــة الريــاض مــن عــام 2014م إلــى عــام - 
2015م.

ــام -  ــن ع ــاض م ــة الري ــي مدين ــي شــركة االتصــاالت الســعودية ف ــراد - قســم الجــواالت ف ــات األف ــام مبيع ــر ع مدي
2013م إلــى عــام 2014م.

نائــب الرئيــس األول للخدمــات التجاريــة فــي وحــدة الجملــة فــي شــركة اتحــاد االتصــاالت فــي مدينــة الريــاض مــن - 
عــام 2011م إلــى عــام 2012م.

مدير عام مبيعات الجملة في شركة االتصاالت السعودية في مدينة الرياض من عام 1994م إلى عام 2011م.- 

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى

عضو مجلس إدارة في شركة البحر األحمر المحدودة في برمودا منذ عام 2019م.- 
رئيس مجلس اإلدارة في شركة أوربت رود المتقدمة في السودان منذ عام 2017م.- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية 
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الجدول رقم )34(: السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارةالمنصب:فواز عبدالرحمن مطلق العقلاالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:52 سنةالعمر:

المؤهات 
العلمية 

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ليســتر فــي المملكــة المتحــدة البريطانيــة عــام - 
2012م.

حاصل على درجة الماجستير في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 2000م.- 
ــة الريــاض عــام -  ــوم الحاســب اآللــي مــن جامعــة الملــك ســعود فــي مدين ــى درجــة البكالوريــوس فــي عل حاصــل عل

1994م.
حاصل على شهادة إدارة المخاطر من معهد كيو إي في مدينة الرياض عام 2013م.- 
حاصــل علــى شــهادة احتــواء الكــوارث واســتمرارية األعمــال مــن المعهــد الدولــي الحتــواء الكــوارث فــي ماليزيــا عــام - 

2010م.
حاصــل علــى شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة مــن معهــد إدارة المشــاريع األمريكــي فــي الواليــات المتحــدة - 

األمريكيــة عــام 2005م.

الخبرات العملية

مدير مشاريع في الشركة الوطنية لخدمات اإلسكان في مدينة الرياض منذ عام 2018م.- 
ــة الســعودية -  ــن »إتمــام« فــي شــركة بارســونز العربي ــر إدارة التخطيــط االســتراتيجي بمركــز خدمــات المطوري مدي

ــة الريــاض مــن عــام 2017م إلــى عــام 2018م. المحــدودة فــي مدين
ــى عــام -  ــاض مــن عــام 2001م إل ــة الري ــي فــي شــركة االتصــاالت الســعودية فــي مدين ــط المال ــر إدارة التخطي مدي

2016م.
محلل أنظمة حاسب آلي في شركة بي ايه أي سيستمز في مدينة الرياض من عام 1998م إلى عام 2001م.- 
ــى عــام -  ــن عــام 1994م إل ــاض م ــة الري ــي مدين ــة الســعودي ف ــة الصناعي ــدوق التنمي ــي صن ــي ف ــج حاســب آل مبرم

1998م.

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى
ال توجد.- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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الجدول رقم )35(: السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارةالمنصب:تركي إبراهيم عبدالله التركياالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:48 سنةالعمر:

المؤهات العلمية 

حاصل على درجة الماجستير في الرقابة المالية من معهد اإلدارة العامة في مدينة الرياض عام 2011م.- 
ــدة عــام -  ــة بري ــن ســعود فــي مدين ــة اإلمــام محمــد ب ــوس فــي المحاســبة مــن جامع ــى درجــة البكالوري حاصــل عل

1999م.
حاصــل علــى شــهادة تعزيــز النزاهــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي الكويــت عــام - 

2015م.
حاصــل علــى شــهادة اإلدارة الفعالــة لألقســام الماليــة والمحاســبية مــن المؤسســة العربيــة لاستشــارات والتنميــة - 

فــي تركيــا عــام 2013م.
حاصل على شهادة تدقيق المستندات الحكومية من معهد اإلدارة العامة في مدينة الرياض عام 2003م.- 
حاصل على شهادة نظام المقبوضات والصندوق اآللي من وزارة الدفاع في مدينة الرياض عام 2003م.- 
حاصل على شهادة القيود المحاسبية الحكومية من معهد اإلدارة العامة في مدينة الرياض عام 2001م.- 

مراقب مالي في وزارة المالية في مدينة الرياض من عام 2015م إلى عام 2020م. - الخبرات العملية
مفتش مالي في وزارة الدفاع في مدينة الرياض من عام 2000م إلى عام 2015م.- 

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى
ال توجد- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

4-4-1  أمين سر مجلس اإلدارة

قــرر مجلــس اإلدارة تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة الســيد/ فــواز عبدالرحمــن مطلــق العقــل كأميــن ســر لمجلــس اإلدارة بتاريــخ 1443/09/04هـــ 
)الموافــق 2022/04/05م(، وهــو يختــص بتســجيل محاضــــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة، وتدويــن القــرارات الصــادرة عــن هــذه االجتماعــات 

ــس اإلدارة.  ــا مجل ــا إليه ــي يوكله ــب ممارســة االختصاصــات األخــرى الت ــى جان ــا، إل وحفظه

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة:
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الجدول رقم )36(: السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة

أمين سر مجلس اإلدارةالمنصب:فواز عبدالرحمن مطلق العقلاالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:52 سنةالعمر:

المؤهات 
العلمية 

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ليســتر فــي المملكــة المتحــدة البريطانيــة عــام - 
2012م.

حاصل على درجة الماجستير في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 2000م.- 
ــة الريــاض عــام -  ــي مــن جامعــة الملــك ســعود فــي مدين ــوم الحاســب اآلل ــى درجــة البكالوريــوس فــي عل حاصــل عل

1994م.
حاصل على شهادة إدارة المخاطر من معهد كيو إي في مدينة الرياض عام 2013م.- 
حاصــل علــى شــهادة احتــواء الكــوارث واســتمرارية األعمــال مــن المعهــد الدولــي الحتــواء الكــوارث فــي ماليزيــا عــام - 

2010م.
حاصــل علــى شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة مــن معهــد إدارة المشــاريع األمريكــي فــي الواليــات المتحــدة - 

األمريكيــة عــام 2005م.

الخبرات العملية

مدير مشاريع في الشركة الوطنية لخدمات اإلسكان في مدينة الرياض منذ عام 2018م.- 
ــة الســعودية -  ــن »إتمــام« فــي شــركة بارســونز العربي ــر إدارة التخطيــط االســتراتيجي بمركــز خدمــات المطوري مدي

ــة الريــاض مــن عــام 2017م إلــى عــام 2018م. المحــدودة فــي مدين
ــى عــام -  ــاض مــن عــام 2001م إل ــة الري ــي فــي شــركة االتصــاالت الســعودية فــي مدين ــط المال ــر إدارة التخطي مدي

2016م.
محلل أنظمة حاسب آلي في شركة بي ايه أي سيستمز في مدينة الرياض من عام 1998م إلى عام 2001م.- 
ــام -  ــى ع ــن عــام 1994م إل ــاض م ــة الري ــي مدين ــة الســعودي ف ــة الصناعي ــدوق التنمي ــي صن ــي ف ــج حاســب آل مبرم

1998م.

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى
ال توجد.- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

4-5  لجان مجلس اإلدارة 

تتمثــل سياســة الشــركة فــي تبنــي عــدد مــن معاييــر حوكمــة الشــركات بمــا فــي ذلــك مــن فصــل لمســؤوليات ومهــام مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
والسياســات التــي تضمــن عمــل مجلــس إدارة الشــركة بمــا يحقــق مصالــح المســاهمين. 

4-5-1  لجنة المراجعة

ُشــكلت لجنــة المراجعــة وفقــاً للمــادة )54( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة 
فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 1443/10/09هـــ )الموافــق 2022/05/10م( علــى تشــكيل لجنــة مراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا 

ومكافــآت أعضائهــا وتحديــد مــدة عضويتهــم بـــ )5( خمــس ســنوات.

اختصاصات لجنة المراجعة:

تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا، 
ــي: ــا يل ــة فيم ــام اللجن وتتلخــص مه



7٢ مستند التسجيل ا شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.- 
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.- 
دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة واإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة للتحقــق مــن مــدى - 

فاعليتهــا.
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين بعد التأكد من استقاليتهم وتحديد أتعابهم.- 
متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.- 
دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ماحظات اللجنة عليها.- 
دراسة ماحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.- 

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

الجدول رقم )37(: أعضاء لجنة المراجعة

الصفةالمنصباالسم

غير تنفيذي / مستقلرئيس لجنة المراجعةتركي إبراهيم عبدالله التركي

غير تنفيذي / مستقلعضو لجنة المراجعةعصام حمد سعد الحديبي

غير تنفيذي / مستقلعضو لجنة المراجعةفواز عبدالرحمن مطلق العقل

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:

الجدول رقم )38(: السيرة الذاتية لرئيس لجنة المراجعة

رئيس لجنة المراجعةالمنصب:تركي إبراهيم عبدالله التركياالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:48 سنةالعمر:

المؤهات 
العلمية 

حاصل على درجة الماجستير في الرقابة المالية من معهد اإلدارة العامة في مدينة الرياض عام 2011م.- 
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود فــي مدينــة بريــدة عــام - 

1999م.
حاصــل علــى شــهادة تعزيــز النزاهــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي الكويــت عــام - 

2015م.
حاصــل علــى شــهادة اإلدارة الفعالــة لألقســام الماليــة والمحاســبية مــن المؤسســة العربيــة لاستشــارات والتنميــة - 

فــي تركيــا عــام 2013م.
حاصل على شهادة تدقيق المستندات الحكومية من معهد اإلدارة العامة في مدينة الرياض عام 2003م.- 
حاصل على شهادة نظام المقبوضات والصندوق اآللي من وزارة الدفاع في مدينة الرياض عام 2003م.- 
حاصل على شهادة القيود المحاسبية الحكومية من معهد اإلدارة العامة في مدينة الرياض عام 2001م.- 

مراقب مالي في وزارة المالية في مدينة الرياض من عام 2015م إلى عام 2020م. - الخبرات العملية
مفتش مالي في وزارة الدفاع في مدينة الرياض من عام 2000م إلى عام 2015م.- 

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى
ال توجد- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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الجدول رقم )39(: السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعةالمنصب:عصام حمد سعد الحديبياالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:53 سنةالعمر:

المؤهات 
العلمية 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم اإلداريــة تخصــص المحاســبة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود فــي - 
مدينــة بريــدة عــام 1993م.

الخبرات العملية

المديــر العــام فــي مؤسســة طــرق المــدار لاتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي مدينــة الريــاض مــن عــام 2015م إلــى - 
عــام 2021م.

مديــر أول لوحــدة الجملــة فــي شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية فــي مدينــة الريــاض مــن عــام 2014م إلــى عــام - 
2015م.

مديــر عــام مبيعــات األفــراد - قســم الجــواالت فــي شــركة االتصــاالت الســعودية فــي مدينــة الريــاض مــن عــام 2013م - 
إلى عــام 2014م.

نائــب الرئيــس األول للخدمــات التجاريــة فــي وحــدة الجملــة فــي شــركة اتحــاد االتصــاالت فــي مدينــة الريــاض مــن - 
عــام 2011م إلــى عــام 2012م.

مدير عام مبيعات الجملة في شركة االتصاالت السعودية في مدينة الرياض من عام 1994م إلى عام 2011م.- 

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى

عضو مجلس إدارة في شركة البحر األحمر المحدودة في برمودا منذ عام 2019م.- 
رئيس مجلس اإلدارة في شركة أوربت رود المتقدمة في السودان منذ عام 2017م.- 
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الجدول رقم )40(: السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعةالمنصب:فواز عبدالرحمن مطلق العقلاالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة التعيين:52 سنةالعمر:

المؤهات 
العلمية 

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ليســتر فــي المملكــة المتحــدة البريطانيــة عــام - 
2012م.

حاصل على درجة الماجستير في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 2000م.- 
ــة الريــاض عــام -  ــوم الحاســب اآللــي مــن جامعــة الملــك ســعود فــي مدين ــى درجــة البكالوريــوس فــي عل حاصــل عل

1994م.
حاصل على شهادة إدارة المخاطر من معهد كيو إي في مدينة الرياض عام 2013م.- 
حاصــل علــى شــهادة احتــواء الكــوارث واســتمرارية األعمــال مــن المعهــد الدولــي الحتــواء الكــوارث فــي ماليزيــا عــام - 

2010م.
حاصــل علــى شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة مــن معهــد إدارة المشــاريع األمريكــي فــي الواليــات المتحــدة - 

األمريكيــة عــام 2005م.

الخبرات العملية

مدير مشاريع في الشركة الوطنية لخدمات اإلسكان في مدينة الرياض منذ عام 2018م.- 
ــة الســعودية -  ــن "إتمــام" فــي شــركة بارســونز العربي ــز خدمــات المطوري ــط االســتراتيجي بمرك ــر إدارة التخطي مدي

ــى عــام 2018م. ــاض مــن عــام 2017م إل ــة الري المحــدودة فــي مدين
ــى عــام -  ــاض مــن عــام 2001م إل ــة الري ــي فــي شــركة االتصــاالت الســعودية فــي مدين ــط المال ــر إدارة التخطي مدي

2016م.
محلل أنظمة حاسب آلي في شركة بي ايه أي سيستمز في مدينة الرياض من عام 1998م إلى عام 2001م.- 
ــى عــام -  ــن عــام 1994م إل ــاض م ــة الري ــي مدين ــة الســعودي ف ــة الصناعي ــدوق التنمي ــي صن ــي ف ــج حاســب آل مبرم

1998م.

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى
ال توجد.- 
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4-6  اإلدارة التنفيذية

لــدى شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة عــدد مــن اإلدارات الرئيســية التــي تعمــل علــى إدارة أعمــال الشــركة وتطويرهــا كل حســب 
دورهــا، ويتعيــن علــى كل إدارة تنفيــذ الواجبــات والمهــام التــي تقــع تحــت مســؤوليتها لتفعيــل األداء الكلــي للشــركة وتحقيــق رؤيــة ورســالة وأهــداف 

واســتراتيجيات الشــركة علــى المــدى القصيــر والطويــل. ويوضــح الجــدول التالــي أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة:

الجدول رقم )41(: اإلدارة التنفيذية للشركة

تاريخ االنضمام العمرالجنسيةالمنصباالسم
للشركة

تاريخ التعيين في 
المنصب

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
غير المباشرة

1
أنس 

عبدالرحمن 
علي القرعاوي

-2٫25%2022/04/04م2022/04/04م35سعوديالعضو المنتدب*

2

أحمد 
عبدالسام 
عبدالجبير 

عبدالله

--2018/01/01م2012/02/15م34مصريالرئيس التنفيذي

أحمد محمد 3
عبدالله المزيد

مدير إدارة 
--2012/01/07م2012/01/07م58سعوديالشؤون اإلدارية

مدير إدارة شاغر4
------عاقات العماء**

وليد السيد 5
محمد زكي

مدير اإلدارة 
--2020/11/04م2020/11/04م39مصريالمالية 

محمود رجب 6
محمد شعبان

مدير إدارة 
--2020/01/01م2015/03/12م31مصريالمشاريع

7
محمد محمد 

محمد 
اإلسكندراني

مدير إدارة الدعم 
--2018/01/01م2014/01/13م32مصريالفني

السيد محمد 8
--2020/01/01م2014/06/24م33مصريمدير إدارة اإلنتاجمحمد إسماعيل

عائشة عبدالله 9
محمد صالح

مديرة إدارة 
--2022/03/13م2022/03/13م30سعوديةاإلبداع والتفكير

10
محمد مجدي 

عبدالباقي 
عبدالمعطي

مدير إدارة 
--2020/01/09م2020/01/09م34مصريالتطوير والتدريب

علي السعيد 11
علي زكي

مدير إدارة 
--2020/01/01م2015/11/03م32مصريالمتابعة والتوثيق
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ــع  ــارض م ــا ال يتع ــة بم ــات الازم ــة الصاحي ــه كاف ــاً للنظــام األساســي للشــركة، ول ــس اإلدارة وفق ــل مجل ــن قب ــدب م ــن العضــو المنت ــم تعيي *  ت
مصفوفــة الصاحيــات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة إلدارة األعمــال اليوميــة للشــركة وتمثيــل الشــركة داخــل المملكــة وخارجهــا فــي عاقاتهــا 
مــع الغيــر وأمــام جميــع المحاكــم والهيئــات واللجــان القضائيــة وكافــة الجهــات الحكوميــة، وتوقيــع عقــود تأســيس الشــركات التــي تشــارك فيهــا 
الشــركة والتوقيــع علــى كافــة أنــواع االتفاقيــات والعقــود والمســتندات وتعدياتهــا وماحقهــا. ويشــرف العضــو المنتــدب بشــكل مباشــر علــى أعمــال 
الرئيــس التنفيــذي للشــركة الــذي يختــص بــإدارة أعمــال الشــركة الداخليــة وأنشــطتها اليوميــة ومتابعــة أعمــال األقســام واإلدارات فــي الشــركة.

**  تقــوم الشــركة حاليــاً بالبحــث عــن شــخص ذوي مؤهــات وخبــرات مناســبة لشــغل منصــب مديــر إدارة عاقــات العمــاء، ومــن المتوقــع تعييــن 
مديــر إدارة عاقــات العمــاء خــال الربــع األول مــن عــام 2023م.

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:

الجدول رقم )42(: السيرة الذاتية للعضو المنتدب

العضو المنتد	المنصب:أنس عبدالرحمن علي القرعاوياالسم:

سعوديالجنسية:2022مسنة االنضمام:35 سنةالعمر:

المؤهات 
حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة القصيم في مدينة بريدة عام 2010م.- العلمية 

الخبرات العملية

الرئيس التنفيذي في مجموعة الفيلو القابضة في مدينة عنيزة منذ عام 2018م. - 
المدير التنفيذي للمصنع في شركة العطية القابضة في مدينة عنيزة من عام 2015م إلى عام 2018م.- 
مدير تسويق في مجموعة ثري سيكستي في مدينة عنيزة من عام 2014م إلى عام 2015م.- 
مســؤول تســويق فــي برنامــج بــادر - مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة فــي مدينــة عنيــزة مــن عــام 2013م - 

إلــى عــام 2013م.
مسؤول التدريب في مجموعة العبيكان في مدينة الرياض من عام 2011م إلى عام 2013م.- 

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى
ال توجد- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

الجدول رقم )43(: السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذيالمنصب:أحمد عبدالسالم عبدالجبير عبداللهاالسم:

مصريالجنسية:2012مسنة االنضمام:34 سنةالعمر:

المؤهات 
العلمية 

ــى درجــة البكالوريــوس فــي هندســة القــوى واآلالت الكهربائيــة مــن جامعــة المنصــورة فــي مصــر عــام -  حاصــل عل
2010م.

حاصل على درجة الدبلوم في اإلدارة اإلستراتيجية من جامعة نوتينغهام في المملكة المتحدة عام 2016م.- 
حاصل على درجة الدبلوم في تنمية المهارات البرمجية من جامعة المنصورة في مصر عام 2011م.- 

الخبرات العملية

مديــر مشــاريع فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2015م إلــى عــام - 
2017م.

مديــر دعــم العمــاء فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2012م إلــى - 
عــام 2015م.

مهندس اختبار البرمجيات في شركة إنترناشونال ترونكي سيستم في مصر من عام 2011م إلى عام 2012م.- 
مهندس مراقبة جودة في شركة شبكة مصر في مصر من عام 2011م إلى عام 2011م.- 
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الجدول رقم )44(: السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

مدير إدارة الشئون اإلداريةالمنصب:أحمد محمد عبدالله المزيداالسم:

سعوديالجنسية:2010مسنة االنضمام:58 سنةالعمر:

حاصل على دبلوم في تخصص االتصاالت من معهد االتصاالت في مدينة الرياض عام 1987م.- المؤهات العلمية 

موظف إداري في شركة االتصاالت السعودية في مدينة عنيزة من عام 1987م إلى عام 2007م.- الخبرات العملية

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

الجدول رقم )45(: السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

مدير اإلدارة الماليةالمنصب:وليد السيد محمد زكياالسم:

مصريالجنسية:2020مسنة االنضمام:39 سنةالعمر:

المؤهات 
حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس في مصر عام 2006م.- العلمية 

الخبرات العملية

مدير مالي في مستشفى المعالي في مدينة حفر الباطن من عام 2019م إلى عام 2020م.- 
مديــر الحســابات والماليــة فــي شــركة منافــذ لاســتيراد والتصديــر فــي مدينــة القصيــم مــن عــام 2013م إلــى عــام - 

2018م.
رئيس حسابات في شركة العمران للصناعة والتجارة في مدينة الرياض من عام 2011م إلى عام 2013م.- 
محاسب أول في شركة فالكون للمنتجات الباستيكية في مدينة الرياض من عام 2010م إلى عام 2011م.- 
محاسب إقليمي مبيعات في شركة حلواني إخوان في مصر من عام 2007م إلى عام 2009م.- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

الجدول رقم )46(: السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

مدير إدارة المشاريعالمنصب:محمود رجب محمد شعباناالسم:

مصريالجنسية:2015مسنة االنضمام:31 سنةالعمر:

المؤهات 
العلمية 

حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة المنصورة في مصر عام 2012م.- 
حاصــل علــى شــهادة إدارة المشــاريع االحترافيــة مــن معهــد إدارة المشــاريع األمريكــي فــي الواليــات المتحــدة - 

األمريكيــة عــام 2019م.

الخبرات العملية

مديــر التشــغيل فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2018م إلــى عــام - 
2020م.

مشــرف دعــم فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2016م إلــى عــام - 
2017م.

مهنــدس دعــم فنــي فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2015م إلــى - 
عــام 2015م.
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الجدول رقم )47(: السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

مدير إدارة الدعم الفنيالمنصب:محمد محمد محمد اإلسكندرانياالسم:

مصريالجنسية:2014مسنة االنضمام:32 سنةالعمر:

المؤهات 
حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة المنصورة في مصر عام 2010م.- العلمية 

الخبرات العملية

مديــر الدعــم الفنــي فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2018م إلــى - 
عــام 2019م.

مشــرف دعــم فنــي فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2015م إلــى - 
عــام 2017م.

مهنــدس دعــم فنــي فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2014م إلــى - 
عــام 2015م.

مصمم جرافيك ومواقع في شركة أبيك للبرمجيات وحلول الويب في مصر من خال عام 2012م.- 
مصمم جرافيك ومواقع في شركة صن سوفت للبرمجيات في مصر من عام 2010م إلى عام 2012م.- 
دعم فني في شركة فودافون في مصر من عام 2008م إلى عام 2010م.- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

الجدول رقم )48(: السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

مدير إدارة اإلنتا	المنصب:السيد محمد محمد إسماعيلاالسم:

مصريالجنسية:2014مسنة االنضمام:33 سنةالعمر:

المؤهات 
حاصل على درجة البكالوريوس في حاسبات ونظم المعلومات من جامعة الزقازيق في مصر عام 2009م.- العلمية 

الخبرات العملية

مديــر مشــروعات فنــى فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2018م - 
إلــى عــام 2020م.

مديــر الدعــم الفنــي فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2014م إلــى - 
عــام 2018م.

ــى عــام -  ــة فــي مصــر مــن عــام 2012م إل ــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاري ــات فــي شــركة تقني مطــور برمجي
2014م.

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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الجدول رقم )49(: السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

مديرة إدارة اإلبداع والتفكيرالمنصب:عائشة عبدالله محمد صالحاالسم:

سعوديةالجنسية:2022مسنة االنضمام:30 سنةالعمر:

المؤهات 
العلمية 

حاصلة على درجة الماجستير في موارد بشرية من كلية ابن رشد للعلوم اإلدارية في مدينة أبها عام 2017م.- 
حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي نظــم معلومــات إداريــة مــن كليــة األميــر ســلطان للســياحة واإلدارة فــي مدينــة - 

أبهــا عــام 2015م.
حاصلة على درجة الدبلوم في األمن السيبراني من كلية ابن رشد للعلوم اإلدارية في مدينة أبها عام 2020م- 

مساعدة إدارية في كلية ابن رشد للعلوم اإلدارية في مدينة أبها من عام 2018م إلى عام 2022م.- الخبرات العملية
مشرفة شبكات في كلية ابن رشد للعلوم اإلدارية في مدينة أبها خال عام 2016م.- 

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

الجدول رقم )50(: السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

مدير إدارة التطوير والتدريبالمنصب:محمد مجدي عبدالباقي عبدالمعطياالسم:

مصريالجنسية:2020مسنة االنضمام:34 سنةالعمر:

ــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون العــام – كليــة الحقــوق مــن جامعــة المنصــورة فــي مصــر عــام - المؤهات العلمية  حاصــل عل
2009م.

مســؤول فــي إدارة االســتثمار فــي الجهــاز التنفيــذي إلدارة المنطقــة الصناعيــة فــي مصــر مــن عــام 2011م إلــى - الخبرات العملية
عــام 2019م.

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

الجدول رقم )51(: السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

مدير إدارة المتابعة والتوثيقالمنصب:علي السعيد علي زكياالسم:

مصريالجنسية:2015مسنة االنضمام:32 سنةالعمر:

المؤهات 
حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة - شعبة المحاسبة من جامعة المنصورة في مصر عام 2011م.- العلمية 

الخبرات العملية

مســاعد إداري فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2017م إلــى عــام - 
2019م.

مهنــدس دعــم فنــي فــي شــركة تقنيــات القمــم للحاســبات والنظــم التجاريــة فــي مدينــة أبهــا مــن عــام 2015م إلــى - 
عــام 2017م.

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
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5-  سياسة توزيع األرباح

تمنــح األســهم حامليهــا الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح التــي تعلــن عنهــا الشــركة. ووفقــاً للنظــام األساســي للشــركة، فــإن أي قــرار بتوزيــع أربــاح 
نقديــة، يجــب أن يصــدر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة الــذي يأخــذ فــي االعتبــار عنــد إصــداره لهــذه 
التوصيــة مختلــف العوامــل الســائدة وقتهــا، بمــا فيهــا أربــاح الشــركة، والوضــع المالــي، والقيــود التــي تخضــع لهــا عمليــة توزيــع األربــاح بموجــب 
اتفاقيــات التمويــل والديــن، ونتائــج نشــاطات الشــركة، واحتياجــات الشــركة مــن النقــد حاليــاً ومســتقبًا، وخطــط التوســع ومتطلبــات اســتثمارات 

الشــركة.

ال تقــدم الشــركة أي ضمانــات بأنهــا ســتوزع أرباحــاً عــن أي ســنة فــي المســتقبل، وال تضمــن قيمــة تلــك األربــاح التــي يمكــن توزيعهــا فــي أي ســنة 
محــددة، وتخضــع عمليــة توزيــع األربــاح إلــى قيــود معينــة وفقــاً لنظــام الشــركة األساســي، حيــث نصــت المــادة )46( مــن النظــام األساســي للشــركة 

علــى أن يتــم توزيــع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى علــى النحــو التالــي:

يجنــب )10٪( عشــرة بالمائــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ . 1
االحتياطــي المذكــور )30٪( ثاثيــن بالمائــة مــن رأس المــال المدفــوع.

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز )20٪( عشــرين بالمائــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن . 2
احتياطــي اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينة.

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة . 3
قــدر االمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة 

أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــاً مــن هــذه المؤسســات.
يوزع من الباقي على المساهمين نسبة تعادل )5٪( خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.. 4
مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )20( مــن النظــام األساســي للشــركة، والمــادة )76( مــن نظــام الشــركات، يخصــص بعــد مــا تقــدم . 5

نســبة ال تتجــاوز )10٪( عشــرة بالمائــة مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات 
التــي يحضرهــا العضــو.

يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع 
وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجات المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لاســتحقاق. والجديــر ذكــره أنــه تــم توزيــع 

أربــاح كمــا يلــي:

)3٫688٫721( ثاثــة ماييــن وســتمائة وثمانيــة وثمانيــن ألــف وســبعمائة وواحــد وعشــرين ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي - 
2020/12/31م

)1٫000٫000( مليون ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م- 
لم يتم توزيع أي أرباح عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2022/09/30م، وال تقدم الشركة أي ضمانات بتوزيع أرباح في المستقبل.- 

ويوضح الجدول أدناه توزيعات األرباح عن عام 2020م وعام 2021م وفترة التسعة أشهر األولى من عام 2022م:
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الجدول رقم )52(: توزيعات األرباح لعام2020م وعام2021م وفترة التسعة أشهر األولى من عام 2022م

)ريال سعودي(
السنة المالية 

المنتهية
 في 2020/12/31م

السنة المالية المنتهية 
في 2021/12/31م

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 2022/09/30م

-1٫000٫000**3٫688٫721*التوزيعات المعلنة

1٫000٫000-3٫688٫721توزيعات األرباح خال السنة

13٫986٫64611٫963٫1118٫669٫875صافي ربح السنة / الفترة

4٫663٫992٫89ربحية السهم

-8٫44٪26٫37٪نسبة األرباح المعلنة من صافي أرباح الشركة

27٫220٫5068٫160٫33215٫948٫514األرباح المبقاة

المصدر: شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

*  وافــق الشــركاء بتاريــخ 2020/12/31م علــى توزيــع أربــاح بمبلــغ )3٫688٫721( ثاثــة ماييــن وســتمائة وثمانيــة وثمانيــن ألــف وســبعمائة وواحــد 
وعشــرين ريــال ســعودي، وذلــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م.

**  وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة التــي عقــدت بتاريــخ 1444/04/21هـــ )الموافــق 2022/11/15م( علــى توزيــع أربــاح بمبلــغ )1٫000٫000( 
مليــون ريــال ســعودي، وذلــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م.
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6-  تكاليف اإلدراج المباشر

ــال  ــي )2٫500٫000( مليونيــن وخمســمائة ألــف ري ــة حوال ــي تكاليــف اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازي ــغ إجمال يتوقــع أن تبل
ســعودي. وتشــمل تكاليــف اإلدراج المباشــر وأتعــاب المستشــار المالــي وأتعــاب المستشــار القانونــي وغيرهــا مــن المصاريــف األخــرى المتعلقــة 
بــاإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة. وتتحمــل الشــركة كافــة تكاليــف اإلدراج، والتــي ســيتم تضمينهــا ضمــن مصروفــات الشــركة فــي قائمــة 

الدخــل.

والجديــر ذكــره أن جــزء مــن أتعــاب المستشــار المالــي بقيمــة )1٫300٫000( مليــون وثاثمائــة ألــف ريــال ســعودي ســتدفع علــى شــكل أســهم يبلــغ 
عددهــا )16٫250( ســتة عشــر ألــف ومائتيــن وخمســين ســهم عــادي مــن أســهم الشــركة بالســعر االسترشــادي البالــغ )80( ثمانــون ريــال ســعودي. 
وســيتم نقــل ملكيــة هــذه األســهم مــن المســاهم الكبيــر/ واصــل عبداللــه عبدالعزيــز الواصــل إلــى مجموعــة الدخيــل الماليــة بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر 

المفروضــة عليــه، والبالغــة )12( اثنــي عشــر شــهراً مــن تاريــخ إدراج األســهم فــي الســوق الموازيــة »نمــو«.
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7-  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة 

يُقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الُمصــدر أو أٍيّ مــن شــركاته التابعــة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع المالــي . 1
خــال االثنــي عشــر )12( شــهراً األخيــرة.

بخــاف مــا ورد فــي القســم رقــم )6( »تكاليــف اإلدرا	 المباشــر« مــن هــذا المســتند، لــم تُمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو . 2
أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الُمصــدر أو أٍيّ مــن شــركاته التابعــة خــال الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ طلــب التســجيل فيمــا يتعلــق بإصــدار 

أو طــرح أي أســهم.
لــم يكــن هنــاك أّي تغيــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للُمصــدر أو أٍيّ مــن شــركاته التابعــة خــال الســنة الســابقة مباشــرة . 3

لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل.
بخــاف مــا ورد فــي القســم رقــم )4-4( »أعضــاء مجلــس اإلدارة« مــن هــذا المســتند، ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألٍي مــن أقربائهــم أي . 4

أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الُمصــدر أو أٍيّ مــن شــركاته التابعــة.
أن الشركة والشركات التابعة لها ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية.. 5
بخــاف مــا تــم ذكــره فــي القســم رقــم )2-1-13( »المخاطــر المتعلقــة بالتعامــالت مــع األطــراف ذوي العالقــة«، تُقــر الشــركة والشــركات . 6

التابعــة لهــا بأنــه ال توجــد لديهــا أيــة عقــود أو ترتيبــات ســارية المفعــول عنــد تقديــم مســتند التســجيل هــذا يكــون فيهــا مصلحــة لرئيــس مجلــس 
ــة، أو أميــن ســر مجلــس  ــة، أو أعضــاء اإلدارة التنفيذي ــر اإلدارة المالي اإلدارة، أو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو الرئيــس التنفيــذي، أو مدي

اإلدارة، أو غيرهــم مــن األطــراف ذات العاقــة.
بخــاف مــا تــم ذكــره فــي القســم رقــم )2-1-35( »المخاطــر المتعلقــة بممارســة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ألعمــال منافســة للشــركة«، فإنــه . 7

ال يشــترك أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي أعمــال منافســة للُمصــدر أو أٍيّ مــن شــركاته التابعــة، وإن الشــركة والشــركات التابعــة لهــا ملتزمــة 
بتطبيــق المــادة )72( الثانيــة والســبعون مــن نظــام الشــركات.

ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر في طلب تسجيل األسهم لم يتم تضمينها في هذا المستند.. 8
أن الشركة والشركات التابعة لها حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.. 9

10. أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الازمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية.
11. باســتثناء مــا ورد فــي القســم رقــم )2( »عوامــل المخاطــرة«، فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة ليســوا علــى علــم بــأي مخاطــر جوهريــة أخــرى مــن 

الممكــن أن تؤثــر فــي قــرار المســتثمرين المحتمليــن فــي أســهم الشــركة.
12. ال يخضــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ألي إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــاً فــي أعمــال الشــركة والشــركات التابعــة لهــا 

أو فــي وضعهــا المالــي.
13. ال توجد أي صاحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم.

14. ال توجد أي صاحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الُمصدر أو أٍيّ من شركاته التابعة.
15. لــم يتــم اإلعــان عــن إفــاس أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أيــاً مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة أو أميــن ســر مجلــس 

اإلدارة ولــم يســبق ألي منهــم أن خضــع ألي إجــراءات إفــاس.
16. أن الشركة ستقوم بإنشاء إدارة مراجعة داخلية وتعيين مدير لها قبل نهاية النصف األول من عام 2023م.

17. أن الشركة والشركات التابعة لها ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات وتعدياته حتى تاريخ هذا المستند.



87 مستند التسجيل ا شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

)8(

المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج 
المباشر وشروطه

www.alqemam.com



88 مستند التسجيل ا شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية

اإلدراج  وأحــكام  باألســهم  المتعلقــة  المعلومــات    -8
وشــروطه المباشــر 

8-1  طلب تسجيل األسهم في السوق الموازية

تقدمــت الشــركة بطلــب تســجيل األســهم محــل هــذا المســتند إلــى هيئــة الســوق الماليــة الســعودية، وتــم تقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة إلــى 
الجهــات ذات العاقــة واســتيفاء كافــة المتطلبــات. كمــا تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات المتعلقــة بعمليــة التســجيل واإلدراج المباشــر ألســهم 

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

8-2  سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم

تــم تحديــد الســعر االسترشــادي لســهم الشــركة مــن خــال احتســاب القيمــة الســوقية العادلــة للشــركة والــذي قامــت بــه مجموعــة الدخيــل الماليــة 
بصفتهــا مستشــاراً ماليــاً لــإلدراج. حيــث بلــغ الســعر االسترشــادي لســهم الشــركة )80( ثمانيــن ريــال ســعودي، وتبلــغ القيمــة االســمية للســهم )10( 
عشــرة ريــاالت ســعودية. والجديــر بالذكــر أن رأس مــال الشــركة يبلــغ )30٫000٫000( ثاثيــن مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )3٫000٫000( 

ثاثــة ماييــن ســهم عــادي.

يتــم تحديــد ســعر االفتتــاح للســهم بنــاء علــى العــرض والطلــب علــى الســهم عــن طريــق آليــة مــزاد االفتتــاح وهــي فتــرة تســبق افتتــاح الســوق )مــن 
ــرة إدخــال أوامــر  ــى الســاعة )10:00( العاشــرة صباحــاً(، ويمكــن للمســتثمرين خــال هــذه الفت الســاعة )09:30( التاســعة والنصــف صباحــاً إل
البيــع والشــراء، ومــن ثــم يقــوم نظــام التــداول بإيجــاد الســعر العــادل الــذي يتــم عنــده تنفيــذ األوامــر بعــد مطابقتهــا فــي فتــرة المــزاد، ويكــون ســعر 
التنفيــذ هــو ســعر االفتتــاح مــع نســبة تذبــذب يوميــة مســموح بهــا تبلــغ )3۰٪ ارتفاعــاً وهبوطــاً(. ويعتبــر الســعر االسترشــادي كمرجــع فقــط للقيمــة 
الســوقية العادلــة وهــو ســعر اإلدراج لليــوم األول فقــط، كمــا ســيتم تطبيــق حــدود ثابتــة للتذبــذب الســعري عنــد وصــول ســعر الورقــة الماليــة إلــى 
10٪، ســواء ارتفاعــاً أو انخفاضــاً، ممــا يــؤدي إلــى تفعيــل مــزاد التذبــذب الســعري، لتحديــد حــد ثابــت جديــد للورقــة الماليــة بنــاًء علــى الســعر 
المرجعــي الجديــد الناتــج مــن مــزاد التذبــذب الســعري. ويُفّعــل مــزاد التذبــذب الســعري لمــدة خمــس دقائــق عنــد وصــول ســعر الورقــة الماليــة إلــى 
10٪، ســواء ارتفاعــاً أو انخفاضــاً، وهــو مــزاد يبــدأ عندمــا يصــل ســعر الورقــة الماليــة إلــى الحــد الثابــت للتذبــذب الســعري ويمكــن أن يتكــرر عــدة 

مــرات خــال جلســة التــداول وينتــج عنــه ســعر مرجعــي جديــد تُبنــى عليــه حــدود ســعرية ثابتــة.

يتــم تمديــد مــزادي االفتتــاح واإلغــاق عنــد وصــول ســعر الورقــة الماليــة الحــد األعلــى أو األدنــى )+/- 10٪( مــن الســعر االفتراضــي، أو حيــن لــم 
يتــم بعــد تكويــن ســعر االفتتــاح و/أو اإلغــاق االفتراضــي.

وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغاق كما يلي:

يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.. 1
إذا كان هنــاك ســعران أو أكثــر قــد يتــداوالن الكميــة نفســها، يحــدد نظــام التــداول الســعر الــذي يتــرك أقــل حــد أدنــى متبقــي، وهــو عــدد األوراق . 2

الماليــة غيــر المطابقــة بهــذا الســعر.
إذا كان هنالك سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:. 3

األعلى سعراً عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط.أ. 
األقل سعراً عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف البيع فقط.ب. 
متوســط أســعار )أ( و )ب( عنــد عــدم تــوازن الكميــة غيــر المطابقــة فــي الطرفيــن )البيــع والشــراء(. يقــرب متوســط الســعرين إلــى أقــرب ج. 

وحــدة تغيــر ســعر عنــد اإلمــكان.

يكــون تــداول األســهم مــن يــوم األحــد إلــى يــوم الخميــس، باســتثناء العطــات الرســمية فــي المملكــة. ويتبــع يــوم التــداول تسلســل الجلســات المحــدد 
فــي الجــدول اآلتــي:
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الجدول رقم )53(: تسلسل الجلسات

الجدول الزمنيالجلسة 

09:30 صباحاً – 10:00 صباحاًالجلسة األولى: مزاد مفتوح

10:00 صباحاً – 15:00 مساًءالجلسة الثانية: السوق مفتوح - تنفيذ

15:00 مساًء – 15:10 مساًءالجلسة الثالثة: مزاد اإلغاق

15:10 مساًء – 15:20 مساًءالجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغاق

15:20 مساًء – 16:00 مساًءالجلسة الخامسة: السوق مغلق

المصدر: إجراءات التداول والعضوية - تداول

يتــاح تمريــر وتعديــل وإلغــاء األوامــر خــال الجلســة األولــى والجلســة الثانيــة والجلســة الثالثــة والجلســة الرابعــة، ويتــاح تعديــل صاحيــة األمــر - 
وإلغــاؤه خــال الجلســة الخامســة، ويتــاح تعطيــل األوامــر غيــر المنفــذة خــال يــوم التــداول.

تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد )عرض السوق بحسب السعر( خال الجلسة األولى والجلسة الثالثة.- 
تطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخال الجلسة الثانية والجلسة الرابعة. - 
يحدد وقت انتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميا خال ۳۰ ثانية وفق األوقات المحددة للجلستين في الجدول أعاه.- 

8-3 األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق سهم الشركة

8-3-1 تعليق اإلدراج أو إلغائه

  يجوز للهيئة تعليق التداول في سهم الشركة أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت التالية:أ. 

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
إذا أخفق الُمصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2
إذا لم يسدد الُمصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. . 3
إذا رأت أن الُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.. 4
عنــد اإلعــان عــن اســتحواذ عكســي ال يتضمــن معلومــات كافيــة بشــأن الصفقــة المقترحــة. وفــي حــال أعلــن الُمصــدر عــن معلومــات كافيــة . 5

تتعلــق بالكيــان المســتهدف، واقتنعــت الهيئــة، بعــد إعــان الُمصــدر، بأنــه ســتتوافر معلومــات كافيــة متاحــة للجمهــور حــول الصفقــة المقترحــة 
لاســتحواذ العكســي، فللهيئــة اتخــاذ قــرار بعــدم تعليــق التــداول فــي هــذه المرحلــة.

عنــد تســرب معلومــات عــن الصفقــة المقترحــة لاســتحواذ العكســي، ويتعــذر علــى الُمصــدر تقييــم وضعــه المالــي بدقــة ويتعــذر عليــه إبــاغ . 6
الســوق وفقــاً لذلــك.

إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة الحاديــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد مضــي المــدة المحــددة . 7
فــي الفقــرة الفرعيــة )1( مــن الفقــرة )د( مــن المــادة الثانيــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدراج.

عنــد قيــد طلــب افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للُمصــدر الــذي بلغــت خســائره المتراكمــة 50٪ فأكثــر مــن رأس مالــه لــدى المحكمــة . 8
بموجــب نظــام اإلفــاس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو اجراء التصفية اإلدارية للُمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفاس.. 9
10. عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بإنهــاء إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي وافتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة اإلداريــة للُمصــدر 

بموجــب نظــام اإلفــاس.
11. عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر بموجب نظام اإلفاس.
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ب. يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( المذكورة أعاه لاعتبارات التالية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.. 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2
التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 3
عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بافتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للُمصــدر بموجــب نظــام اإلفــاس مــا لــم يكــن ُموقفــاً عــن مزاولــة . 4

ــة )13( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة  ــل الجهــة المختصــة ذات العاقــة، وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعي نشــاطاته مــن قب
السادســة والثاثيــن لقواعــد اإلدراج. 

عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي برفــض افتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة اإلداريــة بموجــب نظــام اإلفــاس مــا لــم يكــن ُموقفــاً . 5
عــن مزاولــة نشــاطاته مــن قبــل الجهــة المختصــة ذات العاقــة، وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة )13( مــن الفقــرة )أ( مــن 

المــادة السادســة والثاثــون لقواعــد اإلدراج.

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

عند عدم التزام الُمصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العاقة.. 1
عندما يتضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.. 2
ــي تحددهــا الســوق . 3 ــة الت ــد مضــي المهل ــي والثامــن مــن قواعــد اإلدراج بع ــن الثان ــي البابي ــات الســيولة المحــددة ف ــم تســتوف متطلب إذا ل

ــك. ــى خــاف ذل ــة عل ــم توافــق الهيئ ــا ل ــح أوضاعــه م للُمصــدر لتصحي
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.. 4

د.  ترفــع الســوق التعليــق المشــار إليــه فــي الفقــرات الفرعيــة )1( و)2( و)3( مــن الفقــرة )ج( أعــاه، بعــد مضــي جلســة تــداول واحــدة تلــي انتفــاء 
ســبب التعليــق، وفــي حالــة إتاحــة تــداول أســهم الُمصــدر خــارج المنصــة، ترفــع الســوق التعليــق خــال مــدة ال تتجــاوز خمــس جلســات تــداول تلــي 

انتفــاء ســبب التعليــق.

هـــ.  يجــوز للســوق فــي أي وقــت أن تقتــرح علــى الهيئــة تعليــق تــداول أي أوراق ماليــة مدرجــة أو إلغــاء إدراجهــا إذا رأت مــن المرجــح حــدوث أي مــن 
الحــاالت الــواردة فــي الفقــرة )أ( أعــاه.

و.  يجب على الُمصدر الذي تم تعليق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

ز.  إذا اســتمر تعليــق تــداول األوراق الماليــة مــدة )6( أشــهر مــن دون أن يتخــذ الُمصــدر إجــراءات مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق، فيجــوز للهيئــة 
إلغــاء إدراج األوراق الماليــة للُمصــدر.

ح.  عنــد إكمــال الُمصــدر لعمليــة اســتحواذ عكســي، يلغــى إدراج أســهم الُمصــدر. وإذا رغــب الُمصــدر فــي إعــادة إدراج أســهمه، فعليــه تقديــم طلــب 
جديــد إلدراج أســهمه وفقــاً لقواعــد اإلدراج واســتيفاء المتطلبــات ذات العاقــة المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات 

المســتمرة.

ط.  ال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العاقة.

8-3-2  اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

 ال يجــوز لُمصــدر أدرجــت أوراقــه الماليــة فــي الســوق إلغــاء اإلدراج إال بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة. وللحصــول علــى موافقــة الهيئــة، يجــب علــى أ. 
الُمصــدر تقديــم طلــب اإللغــاء إلــى الهيئــة مــع تقديــم إشــعار متزامــن للســوق بذلــك، وأن يشــمل الطلــب المعلومــات اآلتيــة:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.. 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.. 2
نســخة مــن المســتندات ذات العاقــة ونســخة مــن كل وثيقــة مرســلة إلــى المســاهمين، إذا كان إلغــاء اإلدراج نتيجــة عمليــة اســتحواذ أو أي . 3

إجــراء آخــر يتخــذه الُمصــدر.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينّين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العاقة.. 4
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ب.   يجوز للهيئة بناًء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
ج.  يجب على الُمصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.

د.  عنــد إلغــاء اإلدراج بنــاًء علــى طلــب الُمصــدر، يجــب علــى الُمصــدر أن يفصــح للجمهــور عــن ذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن. ويجــب أن يتضمــن 
اإلفصــاح علــى األقــل ســبب اإللغــاء وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات الُمصــدر.

8-3-3  التعليق المؤقت

 يجــوز للُمصــدر أن يطلــب مــن الســوق تعليــق تــداول أوراقــه الماليــة مؤقتــاً عنــد وقــوع حــدث خــال فتــرة التــداول يجــب اإلفصــاح عنــه مــن دون أ. 
تأخيــر بموجــب نظــام الســوق الماليــة أو لوائحــه التنفيذيــة أو قواعــد الســوق وال يســتطيع الُمصــدر تأميــن ســريته حتــى نهايــة فتــرة التــداول، 

وتقــوم الســوق بتعليــق تــداول األوراق الماليــة لذلــك الُمصــدر فــور تلقيهــا للطلــب. 

 عنــد تعليــق التــداول مؤقتــاً بنــاًء علــى طلــب الُمصــدر، يجــب علــى الُمصــدر أن يفصــح للجمهــور فــي أقــرب وقــت ممكــن عــن ســبب التعليــق والمــدة ب. 
المتوقعــة لــه وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات الُمصدر.

 يجــوز للهيئــة أن تعلــق التــداول مؤقتــاً مــن دون طلــب مــن الُمصــدر عندمــا يكــون لديهــا معلومــات أو تكــون هنــاك ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات ج. 
الُمصــدر وتــرى أن تلــك الظــروف ربمــا تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو تخــّل بحمايــة المســتثمرين. ويجــب علــى الُمصــدر الــذي تخضــع أوراقــه 

الماليــة للتعليــق المؤقــت للتــداول االســتمرار فــي االلتــزام بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد الســوق.

 للســوق أن تقتــرح علــى الهيئــة ممارســة صاحيتهــا وفــق الفقــرة )ج( المذكــورة أعــاه إذا تبيــن لهــا معلومــات أو ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات د. 
الُمصــدر ومــن المحتمــل أن تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو فــي حمايــة المســتثمرين.

هـــ.  يرفــع التعليــق المؤقــت للتــداول عنــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي اإلفصــاح المشــار إليــه فــي الفقــرة )ب( أعــاه، مــا لــم تــر الهيئــة أو الســوق 
خــاف ذلــك.     

8-3-4  رفع التعليق

يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقا للفقرة )أ( من القسم رقم )8-3-1( »تعليق اإلدرا	 أو إلغائه« لاعتبارات اآلتية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.أ. 
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.ب. 
التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ج. 

وإذا اســتمر تعليــق تــداول األوراق الماليــة مــدة ســتة أشــهر مــن دون أن تتخــذ الشــركة إجــراءات مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق، فيجــوز للهيئــة 
إلغــاء إدراج األوراق الماليــة للشــركة.

8-3-5  إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

إذا رغــب الُمصــدر فــي إعــادة إدراج أســهمه بعــد إلغائهــا، فعليــه تقديــم طلــب جديــد إلدراج أســهمه وفقــاً لقواعــد اإلدراج واســتيفاء المتطلبــات ذات 
العاقــة المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.
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8-4  القرارات والموافقات التي ستدرج بموجبها األسهم

تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة بإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية. 1
أوصــى مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1443/09/25هـــ )الموافــق 2022/04/26م( بــاإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي 

الســوق الموازيــة.
موافقة الجمعية العامة العادية. 2

تــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة التــي عقــدت بتاريــخ 1443/10/09هـــ )الموافــق 2022/05/10م( علــى اإلدراج المباشــر ألســهم 
الشــركة فــي الســوق الموازيــة.

موافقة شركة تداول السعودية »تداول السعودية« على اإلدراج . 3
تــم الحصــول علــى موافقــة مــن شــركة تــداول الســعودية »تــداول الســعودية« علــى اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة بتاريــخ 

1444/01/26هـــ )الموافــق 2022/08/24م(.
موافقة هيئة السوق المالية. 4

تــم الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة. وقــد تــم اإلعــان عــن تلــك 
ــخ 1444/06/04هـــ )الموافــق 2022/12/28م(. ــة بتاري ــي للهيئ الموافقــة فــي الموقــع اإللكترون

8-5  الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر(

يحظــر علــى كبــار المســاهمين المذكوريــن فــي الصفحــة )ع( مــن هــذا المســتند التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثنــي عشــر )12( شــهراً مــن تاريــخ 
بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة 
مســبقة مــن هيئــة الســوق الماليــة. وبخــاف فتــرة الحظــر المفروضــة مــن الهيئــة علــى كبــار المســاهمين، ال توجــد أي ترتيبــات قائمــة أخــرى تمنــع 

التصــرف فــي أســهم معينــة.

8-6  نبذة عن شركة تداول السعودية )تداول السعودية(

تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م، كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي، وكان قــد بــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي 
المملكــة عــام 1990م. وتتــم عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بالتســوية، ويتــم التــداول كل يــوم 
عمــل مــن أيــام األســبوع مــن األحــد إلــى الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة 10 صباحــاً وحتــى 3 عصــراً ويتــم خالهــا تنفيــذ األوامــر. أمــا 
خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 9:30 صباحــاً وحتــى الســاعة 10 صباحــاً، تتغيــر هــذه األوقــات خــال 

شــهر رمضــان ويتــم اإلعــان عــن طريــق تــداول. 

ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر، ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــاً للســعر. وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوالً 
)وهــي األوامــر المشــتملة علــى أفضــل األســعار(، وتليهــا األوامــر محــددة الســعر، وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا 

وفقــاً لتوقيــت اإلدخــال. 

يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت، ويتــم توفيــر بيانــات الســوق 
بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل رويتــرز. وتتــم تســوية الصفقــات خــال يومــي عمــل )T+2(، أي أن نقــل الملكيــة لألســهم يتــم 

بعــد تنفيــذ الصفقــة بيومــي عمــل.

وينبغــي علــى الُمصــدر اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات ذات األهميــة للمســتثمرين عبــر نظــام تــداول. وتقــع علــى عاتــق إدارة تــداول 
مســؤولية مراقبــة الســوق بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.
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9-  المستندات المتاحة للمعاينة

ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة مــن خــال غرفــة افتراضيــة، وســيقوم المستشــار المالــي »مجموعــة الدخيــل الماليــة« بإرســال الرابــط 
اإللكترونــي للغرفــة االفتراضيــة إلــى المســتثمرين المؤهليــن عنــد طلبــه عبــر البريــد اإللكترونــي »info@aldukheil.com.sa«، وذلــك خــال أيــام 
العمــل مــن يــوم الثاثــاء 1444/06/17هـــ )الموافــق 2023/01/10م( إلــى يــوم الخميــس 1444/07/04هـــ )الموافــق 2023/01/26م( وخــال فتــرة 

ال تقــل عــن )14( أيــام قبــل اإلدراج:

السجل التجاري الرئيسي للشركة.- 
النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس.- 
موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.- 
موافقة شركة تداول السعودية )تداول السعودية( على اإلدراج في السوق الموازية.- 
موافقة مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية.- 
خطابات الموافقة على تضمين االسم والشعار واإلفادة في مستند التسجيل هذا لكٍل من:- 

المستشار المالي للشركة )شركة مجموعة الدخيل المالية(.أ. 
المحاسب القانوني للشركة )شركة بيكر تيلي ن ك م وشركاه محاسبون قانونيون(.ب. 

اآلليــة التــي تــم بنــاًء عليهــا تحديــد الســعر االسترشــادي لتــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة )تقريــر التقييــم المالــي للشــركة الُمعــد - 
مــن قبــل المستشــار المالــي(.

القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.- 
القوائم المالية الموحدة المفحوصة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2022/09/30م.- 
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10-  تقرير المحاسب القانوني

10-1  القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م
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