
مستند تسجيل شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات 

المستشار المالي 

رقـــم  الـــوزاري  القـــرار  بموجـــب  تأسســـت  ســـعودية  مقفلـــة  مســـاهمة  شـــركة 
)ق/11574( بتاريـــخ 1442/10/22هــــ )الموافـــق 2021/06/03م( وتـــم قيدهـــا فـــي 
ـــاض بموجـــب شـــهادة رقـــم  ـــة الري الســـجل التجـــاري للشـــركات المســـاهمة فـــي مدين

2017/11/29م(. )الموافـــق  1439/03/11هــــ  بتاريـــخ   )1010918075(

السعر االسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق الموازية )70( ريااًل سعوديًا

تأسســت شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »الشــركة« أو »المصــدر« 

أو »عــزم« أو »عــزم الســعودية«(، كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بيــن الشــريكين؛ شــركة عــزم الســعودية القابضــة 

ــم قيدهــا فــي  ــة المعلومــات«، وت والســيد علــي محمــد رشــيد البــالع باســم »شــركة عــزم الســعودية لالتصــاالت وتقني

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

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

متســاوية القيمــة وقيمــة كل حصــة )1( ريــال واحــد، وتــم توزيعهــا علــى الشــريكين حيــث بلــغ عــدد حصــص الشــريك األول 

)شــركة عــزم الســعودية القابضــة( ســبعة وأربعيــن ألــف وخمســمائة )47,500( حصــة )أي مــا نســبته %95 مــن الحصــص( 

ــال، كمــا بلــغ عــدد حصــص الشــريك الثانــي )علــي  بقيمــة إجماليــة قدرهــا ســبعة وأربعــون ألــف وخمســمائة )47,500( ري

محمــد رشــيد البــالع( ألفيــن وخمســمائة )2,500( حصــة )أي مــا نســبته %5 مــن الحصــص( بقيمــة إجماليــة قدرهــا ألفــان 

ــل عقــد التأســيس  ــخ 1440/03/13هـــ )الموافــق 2018/11/21م(، قــرر الشــريكان تعدي ــال. بتاري وخمســمائة )2,500( ري

بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســين ألــف )50,000( ريــال إلــى خمســمائة ألــف )500,000( ريــال وقــد تمــت الزيــادة 

عــن طريــق رســملة جــزء مــن األربــاح المبقــاة وتــم زيــادة قيمــة الحصــة مــن )1( ريــال واحــد لتصبــح عشــرة )10( ريــاالت 

للحصــة الواحــدة، وقــد ُحــدد رأس مــال الشــركة بخمســمائة ألــف )500,000( ريــال مقّســم إلــى خمســين ألــف )50,000( 

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

شــركة عــزم الســعودية القابضــة خمســة وعشــرين ألــف )25,000( ريــال والشــريك الثانــي؛ علــي محمــد رشــيد البــالع 

أربعمائــة وخمســة وســبعين ألــف )475,000( ريــال. تــم تدقيــق هــذا القــرار لــدى وزارة التجــارة برقــم طلــب )107899( 

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

1440/04/20هـــ )الموافــق 2018/12/27م( قــرر الشــريك علــي محمــد رشــيد البــالع التنــازل عــن جــزء مــن حصصــه بالشــركة 

الشــريك  إلــى  ريــال   )450,000( ألــف  أربعمائــة وخمســون  )45,000( حصــة وقيمتهــا  ألــف  وعددهــا خمســة وأربعــون 

الثانــي فــي الشــركة )شــركة عــزم الســعودية القابضــة( حيــث أصبحــت تملــك فــي رأســمال الشــركة نســبة )%95( وذلــك 

بموجــب عقــد التأســيس المعــدل والمثبــت لــدى كتابــة العــدل بالصــك )40715647( بتاريــخ 1440/04/20هـــ )الموافــق 

2018/12/27م(. وبتاريــخ 1441/02/11هـــ )الموافــق 2019/10/10م(، قــرر الشــريكان تعديــل عقــد تأســيس الشــركة 

وإضافــة أنشــطة جديــدة وتوســيع صالحيــات مديــر الشــركة، دون أن يطــرأ أي تعديــل علــى توزيــع الحصــص فيمــا بينهمــا. 

وبتاريــخ 1442/08/16هـــ )الموافــق 2021/03/29م(، تمــت زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســمائة ألــف )500,000( 

ريــال إلــى ثالثيــن مليــون )30,000,000( ريــال عــن طريــق التحويــل مــن حســاب األربــاح المبقــاة ليصبــح رأس المــال مقســمًا 

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

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

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

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

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

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

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

ســتة وســبعين )76( مســاهمًا جديــدًا ليصبــح إجمالــي عــدد المســاهمين فــي الشــركة ثمانيــة وســبعين )78( مســاهمًا 

حيــث تنازلــت شــركة عــزم الســعودية القابضــة عــن مليونيــن وثمانمائــة وخمســين ألــف وخمســمائة )2,850,500( ســهم 

بقيمــة ثمانيــة وعشــرين مليــون وخمســمائة وخمســة آالف )28,505,000( ريــال ســعودي تــم تخصيصهــا جميعهــا لصالــح 

ــدًا وعلــي محمــد رشــيد البــالع، وقــد تــم تدقيــق  ــغ عددهــم ســتة وســبعين )76( مســاهمًا جدي المســاهمين الجــدد البال

رقــم  التجــارة بموجــب قــرار  )281200( واعتمــاده مــن وزارة  رقــم  الطلــب  التجــارة بموجــب  لــدى وزارة  الشــركاء  قــرار 

)10004896( بتاريــخ 1442/11/05هـــ )الموافــق 2021/06/15م(. يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مبلغــًا وقــدره ثالثــون 

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

اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد )وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة(. إن جميــع أســهم الشــركة 

ــكل مســاهم فــي  ــث يحــق ل ــة حي ــة واحــدة وهــي ال تعطــي حاملهــا أي حقــوق تفضيلي ــة مــن فئ ــارة عــن أســهم عادي عب

الشــركة )ويشــار إليــه فيمــا يلــي بـ »المســاهم«( أّيــًا كان عــدد أســهمه حضــور اجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين 

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

اإلدراج المباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة بعــد تاريــخ إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة وعــن الســنوات الماليــة 

ــاح«(. التــي تليهــا )ولمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء االطــالع علــى القســم رقــم -5- »سياســة توزيــع األرب

لــدى الشــركة حاليــًا ثمانيــة وســبعون )78( مســاهًما مــن بينهــم ســتة )6( أشــخاص اعتبارييــن واثنــان وســبعون )72( 

شــخص طبيعــي وهــم جميعهــم ســعوديون ويشــكلون مجتمعيــن نســبة %100 مــن ملكيــة أســهم الشــركة. وكمــا فــي 

تاريــخ نشــر مســتند التســجيل هــذا، يوجــد لــدى الشــركة أربعــة )4( مســاهمين يملكــون )%5( أو أكثــر مــن أســهمها )ويشــار 

إليهــم فيمــا يلــي بـ » كبــار المســاهمين«( وهــم: )1( ماجــد ســعد العصيمــي )بنســبة تملــك تبلــغ %21 مــن األســهم تمثــل 

عــدد 630,000 ســهمًا( و)2( علــي محمــد رشــيد البــالع )بنســبة تملــك تبلــغ %20.97 مــن األســهم تمثــل عــدد 629,243 

ســهمًا(، )3( شــركة أنوفــا لالســتثمار )بنســبة تملــك تبلــغ %10 مــن األســهم تمثــل عــدد 300,000 ســهمًا( و)4( نــوف خالــد 

الجريــوي )بنســبة تملــك تبلــغ %4.89 مــن األســهم تمثــل عــدد 146,667 ســهم، إال أنهــا تعــد مــن كبــار المســاهمين ألن 

نســبة ملكيتهــا تتجــاوز )%5( مــن خــالل األســهم المملوكــة بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة وذلــك مــن خــالل تملكهــا 50% 

مــن حصــص شــركة أنوفــا لالســتثمار(. )ولمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء االطــالع علــى القســم رقــم -4- »هيــكل الملكيــة 

في الشــركة قبل اإلدراج«(. ويحظــــر علــــى كبار المســاهمين التصــــرف فــــي أســــهمهم لمــــدة )12( اثني عشــر شــهرًا )فترة 

الحظــر( مــــن تاريــــخ بــــدء تــــداول أســــهم الشــــركة فــــي الســــوق الموازيــــة؛ ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء 

فتــرة الحظــر دون الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة )»الهيئــة«( المســبقة. 

ــار  ويقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة علــى المســاهمين الحالييــن )باســتثناء كب

المســاهمين المذكوريــن أعــاله الذيــن ســتنطبق عليهــم فتــرة الحظــر(؛ باإلضافــة إلــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن وهــم:

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

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

مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة )ج( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات 

ــى الحــد  ــة وإل ــع الدراســات الممكن ــواردة فــي هــذا المســتند، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء جمي ال

المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي المســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه 

مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة وشــركة تــداول الســعودية )تــداول الســعودية( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا المســتند، 

ــان أنفســهما صراحــة مــن أّي مســؤولية مهمــا  ــه، وتخلي ــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو اكتمال وال تعطي

كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو االعتمــاد علــى أي جــزء منــه. ويجــب علــى الراغبيــن فــي االســتثمار 

بموجــب هــذا المســتند تحــري مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة باألســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة. 

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

صدر مستند التسجيل هذا بتاريخ 1443/05/25هـ )الموافق 2021/12/29م(

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص؛ . 1

ــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق . 2 عمــالء مؤسســة ســوق مالي

الماليــة قــد ُعّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي 

الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه؛ 

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

أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع؛

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  الذيــن  الموازيــة  الســوق  فــي  باالســتثمار  لهــم  المســموح  المقيميــن  غيــر  األجانــب 

الموازيــة(؛ الســوق  فــي  المقيميــن  غيــر  األجانــب  االسترشــادي الســتثمار  )الدليــل  فــي  عليهــا  المنصــوص 

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة؛. 8

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

أشــخاص طبيعيــون يحملــون جنســية إحــدى الــدول التــي تطبــق معاييــر تنظيميــة ورقابيــة مماثلــة للمعاييــر . 10

التــي تطبقهــا الهيئــة أو مقبولــة لديهــا ويجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز 

ــر اآلتيــة: )أ( أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال  اإليــداع، ويســتوفون أي مــن المعايي

يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل 

ــال ســعودي. )ج( أن  ــه عــن خمســة مالييــن ري االثنــي عشــر شــهرًا الماضيــة. )ب( أن ال تقــل قيمــة صافــي أصول

يعمــل أو ســبق لــه العمــل مــدة ثــالث ســنوات علــى األقــل فــي القطــاع المالــي. )د( أن يكــون حاصــاًل علــى 

الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة. )هـــ( أن يكــون حاصــاًل علــى شــهادة 

ــًا؛  مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا دولي

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. . 11

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

ــة  ــة فــي المملكــة العربي ــة الســوق المالي ــى هيئ ــة. وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب إل بشــكل مباشــر فــي الســوق الموازي

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

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

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

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

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

ولذلــك يجــب دراســة قســمي »إشــعار هــام« و »عوامــل المخاطــرة« الوارديــن فــي مســتند التســجيل هــذا بعنايــة مــن قبــل 

المســتثمرين المؤهليــن المحتمليــن قبــل أن يتخــذوا قــرارًا باالســتثمار فــي أســهم الشــركة بعــد االنتهــاء مــن تســجيلها 

وإدراجهــا إدراجــًا مباشــرًا فــي الســوق الموازيــة.





أ

إشعار	مهم	

يقـــدم هـــذا المســـتند معلومـــات تفصيليـــة كاملـــة عـــن شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات واألســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر. وســـتتم معاملـــة المســـتثمرين 

المؤهليـــن المحتمليـــن الذيـــن يتقدمـــون بطلـــب االســـتثمار فـــي األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر بعـــد االنتهـــاء مـــن تســـجيل أســـهم الشـــركة وبـــدء تداولهـــا فـــي الســـوق الموازيـــة علـــى 

أســـاس أن طلباتهـــم تســـتند إلـــى المعلــــومات التـــي يحتــــويها هـــذا المســـتند، والتـــي يمكـــن االطـــالع عليهـــا مـــن خـــالل زيـــارة موقـــع الشـــركة اإللكترونـــي )www.azm.sa( أو موقـــع 

.)www.saudiexchange.sa( أو موقـــع شـــركة تـــداول الســـعودية )www.cma.org.sa( أو موقـــع هيئـــة الســـوق الماليـــة )www.alkhaircapital.com.sa( المستشـــار المالـــي

ـــة. ويتحمـــل أعضـــاء مجلـــس  ـــة وااللتزامـــات المســـتمرة الصـــادرة عـــن الهيئ ـــات قواعـــد طـــرح األوراق المالي ـــى معلومـــات قدمـــت بحســـب متطلب ـــوي مســـتند التســـجيل هـــذا عل يحت

اإلدارة الـــواردة أســـمائهم فـــي الصفحـــة )ج( مجتمعيـــن ومنفرديـــن كامـــل المســـؤولية عـــن دقـــة المعلومـــات الـــواردة فـــي هـــذا المســـتند، ويؤكـــدون بحســـب علمهـــم واعتقادهـــم، 

بعـــد إجـــراء الدراســـات الممكنـــة وإلـــى الحـــد المعقـــول، أنـــه ال توجـــد أي وقائـــع أخـــرى يمكـــن أن يـــؤدي عـــدم تضمينهـــا فـــي هـــذا المســـتند إلـــى جعـــل أي إفـــادة واردة فيهـــا مضللـــة. 

ــتند أو  ــذا المسـ ــة هـ ــان أي تأكيـــدات تتعلـــق بدقـ ــتند، وال تعطيـ ــذا المسـ ــات هـ ــركة تـــداول الســـعودية )“تـــداول الســـعودية”( أي مســـؤولية عـــن محتويـ وال تتحمـــل الهيئـــة وشـ

اكتمالـــه، وتخليـــان أنفســـهما صراحـــة مـــن أيٍّ مســـؤولية مهمـــا كانـــت عـــن أي خســـارة تنتـــج عمـــا ورد فـــي هـــذا المســـتند أو االعتمـــاد علـــى أيٍّ جـــزء منـــه. ويجـــب علـــى الراغبيـــن 

فـــي االســـتثمار بموجـــب هـــذا المســـتند تحـــري مـــدى صحـــة المعلومـــات المتعلقـــة باألســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر فـــي الســـوق الموازيـــة. وفـــي حـــال تعـــذر فهـــم محتويـــات هـــذا 

ـــه. ـــي مرخـــص ل المســـتند، يجـــب استشـــارة مستشـــار مال

وقـــد عينـــت الشـــركة شـــركة الخيـــر كابيتـــال الســـعودية )»الخيـــر كابيتـــال«( مستشـــارًا ماليـــًا )»المستشـــار المالـــي«( فيمـــا يتعلـــق بتســـجيل األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر الموضحـــة 

فـــي هـــذا المســـتند فـــي الســـوق الموازيـــة.

إن المعلومـــات الـــواردة فـــي مســـتند التســـجيل هـــذا فـــي تاريـــخ إصـــداره عرضـــة للتغييـــر، الســـيما أن الوضـــع المالـــي للشـــركة وقيمـــة األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر يمكـــن أن تتأثـــر 

بشـــكل ســـلبي نتيجـــة للتطـــورات المســـتقبلية مثـــل عوامـــل التضخـــم ومعـــدالت الفائـــدة والضرائـــب أو غيرهـــا مـــن العوامـــل االقتصاديـــة والسياســـية أو العوامـــل األخـــرى الخارجـــة 

ـــار تقديـــم مســـتند التســـجيل هـــذا أو أيـــة معلومـــات  عـــن ســـيطرة الشـــركة )ولمزيـــد مـــن المعلومـــات، الرجـــاء االطـــالع علـــى القســـم رقـــم -2- »عوامـــل المخاطـــرة«(. وال يجـــوز اعتب

شـــفهية أو كتابيـــة متعلقـــة بأســـهم اإلدراج أو تفســـيرها أو االعتمـــاد عليهـــا، بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال، علـــى أنهـــا وعـــد أو تأكيـــد أو إقـــرار بشـــأن تحقـــق أي إيـــرادات أو نتائـــج أو 

أحـــداث مســـتقبلية.

ـــة توصيـــة مـــن جانـــب الشـــركة أو أعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا أو أي مـــن مستشـــاريها للمشـــاركة فـــي عمليـــة االســـتثمار فـــي األســـهم محـــل اإلدراج  ـــار هـــذا المســـتند بمثاب ال يجـــوز اعتب

ـــة أو الوضـــع  ـــار األهـــداف االســـتثمارية الفردي ـــم إعـــداد هـــذا المســـتند دون األخـــذ فـــي االعتب ـــر المعلومـــات الموجـــودة فـــي هـــذا المســـتند ذات طبيعـــة عامـــة، وت المباشـــر. وتعتب

المالـــي أو االحتياجـــات االســـتثمارية الخاصـــة لألشـــخاص الراغبيـــن باالســـتثمار فـــي األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر. ويتحمـــل كل مســـتلم لهـــذا المســـتند قبـــل اتخـــاذ القـــرار باالســـتثمار 

مســـؤولية الحصـــول علـــى استشـــارة مهنيـــة مســـتقلة بخصـــوص االســـتثمار فـــي األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر، وذلـــك لتقييـــم مـــدى مالءمـــة فرصـــة االســـتثمار والمعلومـــات 

الـــواردة فـــي مســـتند التســـجيل هـــذا لألهـــداف واألوضـــاع واالحتياجـــات الماليـــة الخاصـــة بـــه، بمـــا فـــي ذلـــك المزايـــا والمخاطـــر المتعلقـــة باالســـتثمار فـــي األســـهم محـــل اإلدراج 

المباشـــر، قـــد يكـــون االســـتثمار فـــي األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر مناســـبًا لبعـــض المســـتثمرين دون غيرهـــم، ويجـــب علـــى المســـتثمرين المحتمليـــن عـــدم االعتمـــاد علـــى قـــرار 

ــا يخـــص فرصتهـــم فـــي االســـتثمار أو علـــى الظـــروف الخاصـــة ألولئـــك المســـتثمرين.  ــا فيمـ طـــرف آخـــر باالســـتثمار أو عـــدم االســـتثمار كأســـاس للدراســـة المفتـــرض قيامهـــم بهـ

ـــد بهـــا. ـــع أســـهم اإلدراج ومراعـــاة التقي ـــق بشـــراء أو بي ـــي تتعل ـــة الت ـــود النظامي ـــى كافـــة القي ـــي مـــن متلقـــي هـــذا المســـتند االطـــالع عل ـــب الشـــركة والمستشـــار المال وتطل

ويقتصـــر التـــداول فـــي األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر فـــي الســـوق الموازيـــة علـــى المســـاهمين الحالييـــن )باســـتثناء كبـــار المســـاهمين المذكوريـــن فـــي الصفحـــة )ز( الذيـــن ســـتنطبق 

عليهـــم فتـــرة الحظـــر(؛ باإلضافـــة إلـــى فئـــات المســـتثمرين المؤهليـــن وهـــم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص؛ . 1

ـــه مـــن اتخـــاذ القـــرارات . 2 ـــت بشـــروط تمكن ـــة قـــد ُعّين ـــة مرخـــص لهـــا فـــي ممارســـة أعمـــال اإلدارة شـــريطة أن تكـــون مؤسســـة الســـوق المالي عمـــالء مؤسســـة ســـوق مالي

ـــه؛  ـــى موافقـــة مســـبقة من ـــى الحصـــول عل ـــل دون الحاجـــة إل ـــة عـــن العمي ـــة نياب ـــول المشـــاركة فـــي الطـــرح واالســـتثمار فـــي الســـوق الموازي الخاصـــة بقب

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

 الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة؛. 4

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛. 5

صناديق االستثمار؛. 6

ــتثمار . 7 ــادي السـ ــل االسترشـ ــي )الدليـ ــا فـ ــات المنصـــوص عليهـ ــتوفون المتطلبـ ــن يسـ ــة الذيـ ــي الســـوق الموازيـ ــتثمار فـ ــم باالسـ ــن المســـموح لهـ ــر المقيميـ األجانـــب غيـ

ــر المقيميـــن فـــي الســـوق الموازيـــة(؛ األجانـــب غيـ

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة؛. 8

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

ـــح . 10 ـــة لديهـــا ويجـــوز لهـــم فت ـــة أو مقبول ـــر التـــي تطبقهـــا الهيئ ـــة للمعايي ـــة ورقابيـــة مماثل ـــر تنظيمي ـــدول التـــي تطبـــق معايي أشـــخاص طبيعيـــون يحملـــون جنســـية إحـــدى ال

حســـاب اســـتثماري فـــي المملكـــة وحســـاب لـــدى مركـــز اإليـــداع، ويســـتوفون أي مـــن المعاييـــر اآلتيـــة: )أ( أن يكـــون قـــد قـــام بصفقـــات فـــي أســـواق األوراق الماليـــة ال 

يقـــل مجمـــوع قيمتهـــا عـــن أربعيـــن مليـــون ريـــال ســـعودي وال تقـــل عـــن عشـــر صفقـــات فـــي كل ربـــع ســـنة خـــالل االثنـــي عشـــر شـــهرًا الماضيـــة. )ب( أن ال تقـــل قيمـــة صافـــي 

أصولـــه عـــن خمســـة مالييـــن ريـــال ســـعودي. )ج( أن يعمـــل أو ســـبق لـــه العمـــل مـــدة ثـــالث ســـنوات علـــى األقـــل فـــي القطـــاع المالـــي. )د( أن يكـــون حاصـــاًل علـــى الشـــهادة 

العامـــة للتعامـــل فـــي األوراق الماليـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل الهيئـــة. )هــــ( أن يكـــون حاصـــاًل علـــى شـــهادة مهنيـــة متخصصـــة فـــي مجـــال أعمـــال األوراق الماليـــة معتمـــدة 

مـــن جهـــة معتـــرف بهـــا دوليـــًا؛ 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11



ب

المعلومات	المالية
إن القوائـــم الماليـــة المراجعـــة للشـــركة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021م و للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2020م 
ـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2019م( والتـــي تـــم إدراجهـــا فـــي مســـتند التســـجيل هـــذا، قـــد تـــم  )التـــي تتضمـــن أرقـــام المقارن
إعدادهـــا وفقـــًا للمعيـــار الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة )IFRS( المعتمـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة والســـعودية والمعاييـــر واإلصـــدارات األخـــرى 
ـــات الماليـــة للشـــركة مـــن قبـــل  التـــي اعتمدتهـــا الهيئـــة الســـعودية للمراجعيـــن والمحاســـبين )SOCPA(؛ وقـــد تمـــت مراجعـــة وتدقيـــق البيان
ــال  ــة بالريـ ــا الماليـ ــدار بياناتهـ ــركة بإصـ ــوم الشـ ــذا وتقـ ــة )KPMG Professional Services(. هـ ــارات المهنيـ ــي لالستشـ ــي . أم . جـ ــي . بـ كـ

الســـعودي. 

التوقعات	واإلفادات	المستقبلية
ــركة  ــد تختلـــف ظـــروف الشـ ــة. وقـ ــات محـــددة ومعلنـ ــذا علـــى أســـاس افتراضـ ــتند التســـجيل هـ ــا مسـ ــات التـــي تضمنهـ ــداد التوقعـ تـــم إعـ
فـــي المســـتقبل عـــن االفتراضـــات المســـتخدمة، وبالتالـــي فإنـــه ال يوجـــد ضمـــان أو تأكيـــد أو تعهـــد فيمـــا يتعلـــق بدقـــة أو اكتمـــال هـــذه 

التوقعـــات. 

وتمثـــل بعـــض التوقعـــات الـــواردة فـــي مســـتند التســـجيل هـــذا »إفـــادات مســـتقبلية«، والتـــي يســـتدل عليهـــا بشـــكل عـــام مـــن خـــالل 
اســـتخدام بعـــض الكلمـــات ذات الداللـــة المســـتقبلية مثـــل »يخطـــط« أو »يعتـــزم« أو »ينـــوي« أو »يقـــدر« أو »يعتقـــد« أو »يتوقـــع« أو 
»مـــن المتوقـــع« أو »يمكـــن« أو »مـــن الممكـــن« أو »يحتمـــل« أو »مـــن المحتمـــل« أو »ســـوف« أو »قـــد« والصيـــغ النافيـــة لهـــا وغيرهـــا 
مـــن المفـــردات المقاربـــة أو المشـــابهة لهـــا فـــي المعنـــى. وتعكـــس هـــذه اإلفـــادات وجهـــة نظـــر الشـــركة الحاليـــة فيمـــا يتعلـــق بأحـــداث 
ـــي أو اإلنجـــازات أو  ـــر فـــي األداء الفعل ـــي قـــد تؤث ـــد مـــن العوامـــل الت ـــاك العدي ـــألداء المســـتقبلي، فهن ـــًا ل مســـتقبلية، ولكنهـــا ليســـت ضمان

النتائـــج التـــي تحققهـــا الشـــركة وتـــؤدي إلـــى اختالفهـــا بشـــكل كبيـــر عمـــا تضمنتـــه هـــذه اإلفـــادات صراحـــًة أوضمنـــًا. 

ــاًل فـــي القســـم رقـــم -2-  ــر تفصيـ ــورة أكثـ ــر بصـ ــذا األثـ ــل التـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى مثـــل هـ ــر والعوامـ ــرز المخاطـ ــتعراض أبـ ــد تـــم اسـ وقـ
»عوامـــل المخاطـــرة« مـــن مســـتند التســـجيل هـــذا. وفـــي حـــال تحقـــق واحـــد أو أكثـــر مـــن هـــذه العوامـــل، أو إذا ثبـــت عـــدم صحـــة أو دقـــة أي 
مـــن التوقعـــات أو التقديـــرات الـــواردة فـــي هـــذا المســـتند، فـــإن النتائـــج الفعليـــة للشـــركة قـــد تختلـــف بشـــكل جوهـــري عـــن تلـــك الموضحـــة 

فـــي مســـتند التســـجيل هـــذا.

ومراعـــاًة لمتطلبـــات قواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة، ســـتقوم الشـــركة بتقديـــم مســـتند تســـجيل تكميلـــي إلـــى الهيئـــة 
إذا علمـــت فـــي أي وقـــٍت بعـــد اعتمـــاد هـــذا المســـتند مـــن الهيئـــة وقبـــل اكتمـــال اإلدراج بـــأي مـــن اآلتـــي: )1( وجـــود تغييـــر مهـــم فـــي أمـــور 
جوهريـــة واردة فـــي مســـتند التســـجيل، أو )2( ظهـــور أي مســـائل مهمـــة كان يجـــب تضمينهـــا فـــي مســـتند التســـجيل. وباســـتثناء هاتيـــن 
ــا هـــذا المســـتند، ســـواًء كان ذلـــك نتيجـــة معلومـــات جديـــدة  الحالتيـــن، فـــإن الشـــركة ال تعتـــزم تحديـــث أو تعديـــل أي معلومـــات تضمنهـ
أو حـــوادث مســـتقبلية أو غيـــر ذلـــك. ونتيجـــة لهـــذه المخاطـــر واألمـــور غيـــر المؤكـــدة والتقديـــرات، فـــإن األحـــداث والظـــروف والتوقعـــات 
المســـتقبلية التـــي يتناولهـــا هـــذا المســـتند قـــد ال تحـــدث علـــى النحـــو الـــذي تتوقعـــه الشـــركة وقـــد ال تحـــدث مطلقـــًا. بنـــاًء عليـــه، ينبغـــي 
ـــى اإلفـــادات  ـــن فحـــص اإلفـــادات المســـتقبلية فـــي ضـــوء هـــذه اإليضاحـــات مـــع عـــدم االعتمـــاد عل ـــن المحتملي ـــى المســـتثمرين المؤهلي عل

المســـتقبلية بشـــكٍل أساســـي.
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دليل	الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر*

العمرالجنسيةالمنصباالسم
صفة 

العضوية**
االستقاللية***

التمثيل/ 

اسم 

الممثل

تاريخ 

العضوية****

األسهم المملوكة

غير مباشر*****مباشر
النسبةإجمالي

النسبةالعددالنسبةالعدد

ماجد سعد 

العصيمي

رئيس 

مجلس 

اإلدارة

41سعودي
غير 

تنفيذي
-غير مستقل

1442/11/11هـ 

)الموافق 

2021/06/21م(

630,00021%49,0001.63%679,00022.63%

أحمد 

عبدالعزيز 

الحقباني

نائب 

رئيس 

مجلس 

إدارة

43سعودي
غير 

تنفيذي
-مستقل

1442/11/11هـ 

)الموافق 

2021/06/21م(

0000%00%

علي محمد 

البالع

العضو 

المنتدب 

والرئيس 

التنفيذي

-غير مستقلتنفيذي37سعودي

1442/11/11هـ 

)الموافق 

2021/06/21م(

629,24320,97%49,0001.63%678,24322.6%

فراس خالد 

الجريوي

عضو 

مجلس 

إدارة

33سعودي
غير 

تنفيذي
غير مستقل

شركة 

أنوفا 

لالستثمار

1442/11/11هـ 

)الموافق 

2021/06/21م(

500.002%450.0015%950.0035%

عمر 

عبدالرحمن 

الجريسي

عضو 

مجلس 

إدارة

35سعودي
غير 

تنفيذي
-مستقل

1442/11/11هـ 

)الموافق 

2021/06/21م(

004,1270.14%4,1270.14%

أمين سر مجلس اإلدارة

هيثم نعيم 

حنون

أمين سر 

المجلس
-غير مستقلتنفيذي32أردني

1442/11/11هـ 

)الموافق 

2021/06/21م(

0000%00%

المصدر: الشركة

*وافقت الجمعية التحولية المنعقدة بتاريخ 1442/11/11هـ )الموافق 2021/06/21م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الجمعية.

**يكتســـب عضـــو مجلـــس اإلدارة صفـــة “العضـــو التنفيـــذي” عندمـــا يكـــون عضـــوًا فـــي اإلدارة التنفيذيـــة للشـــركة ويشـــارك فـــي أعمـــال اإلدارة اليوميـــة لهـــا أو يتقاضـــى راتبـــًا منهـــا لقـــاء ذلـــك. بالنســـبة “للعضـــو غيـــر التنفيـــذي” فهـــو 
عضـــو مجلـــس اإلدارة الـــذي ال يكـــون متفرغـــًا إلدارة الشـــركة أو ال يتقاضـــى راتبـــًا منهـــا عـــدا مكافـــأة العضويـــة عـــن المجلـــس واللجـــان. 

***بالنسبة للعضو المستقل: فهو عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي والذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها فيما يلي: 

أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. أ. 

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.ب. 

أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.ت. 

أن يعمـــل أو كان يعمـــل موظفـــًا خـــالل العاميـــن الماضييـــن لـــدى الشـــركة أو أي طـــرف يتعامـــل معهـــا أو مـــع شـــركة أخـــرى مـــن مجموعتهـــا، كمراجعـــي الحســـابات وكبـــار المورديـــن، أو أن يكـــون مالـــكًا لحصـــص ســـيطرة لـــدى ث. 
أي مـــن تلـــك األطـــراف خـــالل العاميـــن الماضييـــن.

أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.ج. 

أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.ح. 

أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يّتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	. 

****قام مجلس اإلدارة المنتخب بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة في مناصبهم وأمين سر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12/11/1442ه )الموافق 22/06/2021م(.

*****الملكيـــة غيـــر المباشـــرة تعنـــي األســـهم المملوكـــة مـــن قبـــل أعضـــاء المجلـــس أو مســـاهمين بشـــكل غيـــر مباشـــر فـــي الشـــركة مـــن خـــالل ملكيتهـــم فـــي شـــركات تملـــك أســـهمًا فـــي الشـــركة. كمـــا بتاريـــخ هـــذا المســـتند، توجـــد 
ملكيـــة غيـــر مباشـــرة فـــي أســـهم الشـــركة لثالثـــة )3( أعضـــاء مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وهـــي علـــى الشـــكل التالـــي:

يملك رئيس مجلس اإلدارة ماجد سعد العصيمي عدد )49,000( سهم أي ما نسبته )%1.63( من األسهم بطريقة غير مباشرة عن طريق شركة عزم السعودية القابضة.. 1

يملك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة علي محمد البالع عدد )49,000( سهم أي ما نسبته )%1.63( من األسهم بطريقة غير مباشرة عن طريق شركة عزم السعودية القابضة.. 2

يملك عضو مجلس اإلدارة عمر عبد الرحمن الجريسي عدد )4,127( سهم أي ما نسبته )%0.14( من األسهم بطريقة غير مباشرة عن طريق شركة عين التنموية لالستثمار شركة شخص واحد والتي يملكها بالكامل.. 3

يملك عضو مجلس اإلدارة فراس خالد الجريوي عدد )45( سهم أي ما نسبته )%0.0015( من األسهم بطريقة غير مباشرة عن طريق زوجته.. 4
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الممثل الثانيالممثل األولالبيان

علي محمد البالعماجد سعد العصيمياالسم

العضو المنتدب والرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالصفة

العنوان

مدينة الرياض – حي النرجس – طريق محمد إقبال 

ص.ب. 3373 الرمز البريدي 13343

المملكة العربية السعودية

مدينة الرياض – حي السليمانية – طريق بلجرشي 

ص.ب. 7461 الرمز البريدي 12232

المملكة العربية السعودية          

112884141 966+ تحويلة رقم )101( 112884141 966+ تحويلة رقم )102(رقم الهاتف

112884141 966+112884141 966+رقم الفاكس

chairman@azm.saali@azm.sa البريد اإللكتروني

azm.saazm.saالموقع اإللكتروني 

شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات

طريق العروبة – حي المعذر الشمالي – الرياض 

مبنى )رقم 2163( مكتب رقم )601(

ص.ب. 7795 الرمز البريدي 12334

المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 2884141 11 966+

فاكس: 2884141 11 966+

azm.sa :موقع إلكتروني

info@azm.sa :بريد إلكتروني

عنوان	الشركة

ممثال	الشركة	الُمَفوضين

المصدر: الشركة

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(

طريق الملك فهد – العليا 6897 

وحدة رقم: 15 الرياض 3388-12211 

المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 920001919 11 966+

فاكس: 2189133 11 966+

www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

سوق	األسهم	
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شركة الخير كابيتال السعودية

طريق الملك عبد العزيز – حي الوزارات – أبراج مدارات

ص.ب:  69410، الرياض 11547

المملكة العربية السعودية

هاتف: 112155678 966+

فاكس: 966112191270+

www.alkhaircapital.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@alkhaircapital.com.sa :البريد اإللكتروني

كي بي ام جي لالستشارات المهنية 

واجهة الرياض – طريق المطار )حي واجهة الرياض( 

مبنى رقم S6 – الطابق 2

ص.ب. 92876 الرمز البريدي 11663

هاتــــف: 8748500 11 966+

فاكس: 8768600 11 966+

http://www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني

  marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني

شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية

مركز السيف – طريق الملك عبد الله الفرعي – حي الورود 

ص ب 90549 الرياض 11623

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2054555 11 966+

فاكس: 4868434 11 966+

 www.ssfirm.com.sa:الموقع اإللكتروني

corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار	المالي	

المحاسب	القانوني	للسنة	المالية	المنتهية	في	30	يونيو	2021م	

المستشار	القانوني

تنويـــه: قـــدم جميـــع المستشـــارين والمحاســـب القانونـــي المذكوريـــن أعـــاله موافقاتهـــم الكتابيـــة علـــى اإلشـــارة إلـــى أســـمائهم وشـــعاراتهم 
وعلـــى تضميـــن إفاداتهـــم بالشـــكل والمضمـــون الوارديـــن فـــي مســـتند التســـجيل هـــذا. ولـــم يقـــم أي منهـــم بســـحب هـــذه الموافقـــة حتـــى تاريـــخ 
هـــذا المســـتند. وال يمتلـــك أي مـــن المستشـــارين أو المحاســـب القانونـــي أو العامليـــن لديهـــم أو أي مـــن أقاربهـــم أيـــة أســـهم أو مصلحـــة مهمـــا 

كان نوعهـــا فـــي الشـــركة.
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الملخص	
يهـــدف هـــذا الملخـــص إلـــى تقديـــم نبـــذة حـــول المعلومـــات الـــواردة فـــي مســـتند التســـجيل هـــذا. وعليـــه فـــإن هـــذا الملخـــص ال يحتـــوي علـــى 
كافـــة المعلومـــات التـــي قـــد تكـــون مهمـــة بالنســـبة للمســـتثمرين المحتمليـــن. لذلـــك ينبغـــي قـــراءة ومراجعـــة مســـتند التســـجيل هـــذا بشـــكل 
كامـــل قبـــل اتخـــاذ قرارهـــم باالســـتثمار فـــي األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر؛ ويجـــب أن ُيبنـــى أي قـــرار يتعلـــق باالســـتثمار فـــي األســـهم محـــل 
ـــه مـــن الضـــروري مراعـــاة  اإلدراج المباشـــر مـــن قبـــل المســـتثمرين المحتمليـــن علـــى مراعـــاة هـــذا المســـتند ككل، وعلـــى وجـــه الخصـــوص فإن
مـــا جـــاء فـــي قســـم “إشـــعار مهـــم” فـــي الصفحـــة “أ” والقســـم رقـــم -2- “عوامـــل المخاطـــرة” قبـــل اتخـــاذ أي قـــرار اســـتثماري فـــي األســـهم 

محـــل اإلدراج المباشـــر الخاضعـــة لهـــذا المســـتند. 

شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات )يشـــار إليهـــا فيمـــا بعـــد بــــ “الشـــركة” أو “الُمصـــدر” أو “عـــزم 

ـــرار الــــوزاري رقـــم )ق/11574( بتاريـــخ 1442/10/22هــــ  الســـعودية”(، هـــي شـــركة مســــاهمة ســــعودية مقفلــــة بموجــــب القـ

)الموافـــق 2021/06/03م( القاضـــي بالموافقـــة علـــى الترخيـــص بتحـــول الشـــركة مـــن شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة 

إلـــى )شـــركة مســـاهمة مقفلـــة(، وبموجـــب الســـجل التجـــاري رقـــم )1010918075( بتاريـــخ 1439/03/11هــــ )الموافـــق 

2017/11/29م( الصـــادر مـــن مكتـــب الســـجل التجـــاري بمدينـــة الريـــاض. يقـــع عنـــوان المقـــر الرئيســـي للشـــركة فـــي مدينـــة 

الريـــاض )مكتـــب رقـــم 601 – مبنـــى رقـــم 2163 – طريـــق العروبـــة – المعـــذر الشـــمالي – ص.ب. 2645 – الرمـــز البريـــدي 

11461(. ويبلــــغ رأس مــــال الشــــركة الحالــــي ثالثيـــن مليـــون )30,000,000( ريـــال ســـعودي مقســـم إلـــى ثالثـــة مالييـــن 

)3,000,000( ســــهم مدفوعــــة القيمــــة بالكامــــل، قيمــــة كل ســــهم منهــــا عشــــرة )10( ريــــاالت ســــعودية، وجميعهــــا أســــهم 

عاديــــة نقديـــة. وقـــد تأسســـت الشـــركة بدايـــة كشـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة بيـــن الشـــريكين: شـــركة عـــزم الســـعودية 

القابضـــة والســـيد/علي محمـــد رشـــيد البـــالع باالســـم التجـــاري “شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات”، 

وتـــم قيدهـــا فـــي الســـجل التجـــاري فـــي مدينـــة الريـــاض تحـــت الرقـــم )1010918075( بتاريـــخ 1439/03/11هــــ )الموافـــق 

2017/11/29م(. بلـــغ رأس مـــال الشـــركة عنـــد التأســـيس خمســـين ألـــف )50,000( ريـــال مقّســـمًا إلـــى خمســـين ألـــف 

)50,000( حصـــة نقديـــة متســـاوية القيمـــة وقيمـــة كل حصـــة )1( ريـــال واحـــد، وتـــم توزيعهـــا علـــى الشـــريكين بلـــغ عـــدد حصـــص 

الشـــريك األول )شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة( ســـبعًا وأربعيـــن ألـــف وخمســـمائة )47,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته 95% 

مـــن الحصـــص( بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا ســـبعة وأربعـــون ألـــف وخمســـمائة )47,500( ريـــال، كمـــا بلـــغ عـــدد حصـــص الشـــريك 

الثانـــي )علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع( ألفيـــن وخمســـمائة )2,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته %5 مـــن الحصـــص( بقيمـــة إجماليـــة 

ـــال. بتاريـــخ 1440/03/13هــــ )الموافـــق 2018/11/21م(، قـــرر الشـــريكان تعديـــل عقـــد  قدرهـــا ألفـــان وخمســـمائة )2,500( ري

التأســـيس بزيـــادة رأس مـــال الشـــركة مـــن خمســـين ألـــف )50,000( ريـــال إلـــى خمســـمائة ألـــف )500,000( ريـــال وقـــد تمـــت 

ــرة )10(  ــد لتصبـــح عشـ ــال واحـ ــة مـــن )1( ريـ ــة الحصـ ــادة قيمـ ــاة وتـــم زيـ ــاح المبقـ ــزء مـــن األربـ ــادة عـــن طريـــق رســـملة جـ الزيـ

ريـــاالت للحصـــة الواحـــدة. وبموجـــب عقـــد التعديـــل هـــذا، ُحـــدد رأس مـــال الشـــركة بخمســـمائة ألـــف )500,000( ريـــال مقّســـمًا  

إلـــى خمســـين ألـــف )50,000( حصـــة نقديـــة متســـاوية القيمـــة وقيمـــة كل حصـــة عشـــرة )10( ريـــاالت، وتـــم توزيعهـــا علـــى 

ــف  ــرين ألـ ــة وعشـ ــة( خمسـ ــعودية القابضـ ــزم السـ ــركة عـ ــريك األول )شـ ــص الشـ ــة حصـ ــي قيمـ ــغ إجمالـ ــث بلـ ــريكين بحيـ الشـ

ــم  ــال. وتـ ــف )475,000( ريـ ــبعين ألـ ــة وسـ ــة وخمسـ ــالع( أربعمائـ ــيد البـ ــد رشـ ــي محمـ ــي )علـ ــريك الثانـ ــال والشـ )25,000( ريـ

تدقيـــق هـــذا القـــرار لـــدى وزارة التجـــارة برقـــم طلـــب )107899( فـــي 1440/03/12هــــ )الموافـــق 2018/11/20م( وإثباتـــه 

لـــدى كاتـــب العـــدل بالرقـــم )40455084(. بتاريـــخ 1440/04/20هــــ )الموافـــق 2018/12/27م( قـــرر الشـــريك علـــي محمـــد 

رشـــيد البـــالع بالتنـــازل عـــن جـــزء مـــن حصصـــه بالشـــركة وعددهـــا خمســـًا وأربعـــون ألـــف )45,000( حصـــة وقيمتهـــا أربعمائـــة 

وخمســـون ألـــف )450,000( ريـــال إلـــى الشـــريك الثانـــي بالشـــركة )شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة( حيـــث أصبحـــت تملـــك فـــي 

ـــة العـــدل بالصـــك )40715647(  ـــدى كتاب ـــك بموجـــب عقـــد التأســـيس المعـــدل والمثبـــت ل رأســـمال الشـــركة نســـبة %95 وذل

بتاريـــخ 1440/04/20هــــ )الموافـــق 2018/12/27م(. وبتاريـــخ 1441/02/11هــــ )الموافـــق 2019/10/10م(، قـــرر الشـــريكان 

تعديـــل عقـــد تأســـيس الشـــركة وإضافـــة أنشـــطة جديـــدة وتوســـيع صالحيـــات مديـــر الشـــركة، دون أن يطـــرأ أي تعديـــل علـــى 

توزيـــع الحصـــص فيمـــا بينهمـــا. وبتاريـــخ 1442/08/16هــــ )الموافـــق 2021/03/29م(، تمـــت زيـــادة رأس مـــال الشـــركة مـــن 

خمســـمائة ألـــف )500,000( ريـــال إلـــى ثالثيـــن مليـــون )30,000,000( ريـــال عـــن طريـــق التحويـــل مـــن حســـاب “األربـــاح المبقـــاة” 

ليصبـــح رأس المـــال مقّســـمًا إلـــى ثـــالث مالييـــن )3,000,000( حصـــة نقديـــة متســـاوية القيمـــة وقيمـــة كل حصـــة عشـــرة )10( 

ريـــاالت. وقـــد تـــوّزع رأس المـــال بيـــن الشـــريكين، بحيـــث أصبـــح عـــدد حصـــص الشـــريك األول )شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة( 

مليونيـــن وتســـعمائة وســـبعًا وتســـعين ألـــف وخمســـمائة )2,997,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته تقريبـــًا %99.91 مـــن الحصـــص( 

بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا تســـعة وعشـــرون مليـــون وتســـعمائة وخمســـة وســـبعون ألـــف )29,975,000( ريـــال كمـــا بلـــغ عـــدد 

حصـــص الشـــريك الثانـــي )علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع( ألفيـــن وخمســـمائة )2,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته تقريبـــًا %0.09 مـــن 

الحصـــص( وقيمتهـــا اإلجماليـــة خمســـة وعشـــرون ألـــف )25,000( ريـــال.

بتاريخ 1442/10/22هـ )الموافق 2021/06/03م(، قــــرر الشــــركاء باإلجماع الموافقة علــــى تحــــول الشــــركة مــــن شــــركة ذات 

اسم الشركة 
ووصفها وتأسيسها 



ز

مســــؤولية محــــدودة إلــــى شــــركة مســــاهمة مقفلــــة. وقـــد أصبحـــت شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 

ــدد  ــن عـ ــة عـ ــعودية القابضـ ــزم السـ ــركة عـ ــت شـ ــد تنازلـ ــاهمًا وقـ ــبعين )78( مسـ ــة وسـ ــدد ثمانيـ ــم عـ ــة تضـ ــاهمة مقفلـ مسـ

مليونيـــن وثمانمائـــة وخمســـين ألـــف وخمســـمائة )2,850,500( ســـهم بقيمـــة ثمانيـــة وعشـــرين مليـــون وخمســـمائة وخمســـة 

آالف )28,505,000( ريـــال ســـعودي وجميعهـــا تـــم تخصيصهـــا لصالـــح المســـاهمين الجـــدد البالـــغ عددهـــم ســـتة وســـبعين )76( 

ـــدى وزارة التجـــارة برقـــم الطلـــب  ـــم تدقيـــق قـــرار الشـــركاء هـــذا ل ـــح علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع، وقـــد ت ـــدًا ولصال مســـاهمًا جدي

)281200( واعتمـــاده لـــدى موظـــف وزارة التجـــارة بالرقـــم )10004896( بتاريـــخ 1442/11/05هــــ )الموافـــق 2021/06/15م(. 

بلـــغ رأس مـــال الشـــركة ثالثيـــن مليـــون )30,000,000( ريـــال مقّســـمًا إلـــى ثالثـــة مالييـــن )3,000,000( ســـهم، قيمــــة كل ســــهم 

منهــــا عشــــرة )10( ريـــاالت وجميعهــــا أســــهم عاديــــة نقديـــة، وتــــم قيــــد الشــــركة بســــجل الشــــركات المســـاهمة بموجــــب القــــرار 

ـــوزاري رقــــم )ق/11574( بتاريـــخ 1442/10/22هــــ )الموافـــق 2021/06/03م( القاضـــي بالموافقـــة علـــى الترخيـــص بتحـــول  الـ

الشـــركة مـــن شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة إلـــى شـــركة مـــع االحتفـــاظ باســـم ورقـــم وتاريـــخ الســـجل التجـــاري.

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )1010918075( بتاريخ 1439/03/11هـ )الموافق 2017/11/29م(. 

ـــة  ـــا، إصـــالح وصيان ـــات الســـجل التجـــاري فـــي )تقديـــم خدمـــات االستشـــارات اإلداريـــة العلي تتمثـــل أنشـــطة الشـــركة وفقـــًا لبيان

الحواســـيب الشـــخصية والمحمولـــة بجميـــع أنواعهـــا، بيـــع معـــدات وأجهـــزة ســـلكية والســـلكية(. وتتمثـــل أنشـــطة الشـــركة 

كمـــا فـــي النظـــام األساســـي بمزاولـــة وتنفيـــذ األغـــراض التاليـــة: )1( المعلومـــات واالتصـــاالت )2( الخدمـــات اإلداريـــة وخدمـــات 

الدعـــم )3( األنشـــطة المهنيـــة والعلميـــة والتقنيـــة )4( تحليـــل النظـــم )5( تصميـــم وبرمجـــة البرمجيـــات الخاصـــة )6( صيانـــة 

ــادة تأهيـــل وهيكلـــة العمليـــات اإلداريـــة والماليـــة والتشـــغيلية للمنشـــآت  برمجيـــات )7( تصميـــم صفحـــات المواقـــع )8( إعـ

)9( العالقـــات العامـــة واالتصـــال وتقديـــم خدمـــات االستشـــارات اإلداريـــة العليـــا )10( إقامـــة البنيـــة األساســـية الســـتضافة 

ــمل  ــرى يشـ ــرية أخـ ــوارد بشـ ــم مـ ــة بذلـــك )11( تقديـ ــات واالنشـــطة المتصلـ ــز البيانـ ــات تجهيـ ــبكة وخدمـ ــى الشـ ــع علـ المواقـ

ــة  ــة المتكاملـ ــات اإلداريـ ــام( )12( أنشـــطة الخدمـ ــكل عـ ــم بشـ ــل أو دائـ ــل األجـ ــاس طويـ ــرية علـــى أسـ ــوارد البشـ ــم المـ )تقديـ

ـــر الدعـــم لهـــا )14( أي أنشـــطة  ـــب )13( إدارة الشـــركات التابعـــة لهـــا أو المشـــاركة فـــي إدارة الشـــركات األخـــرى وتوفي للمكات

أخـــرى يقـــرر صاحـــب الصالحيـــة إضافتهـــا مســـتقباًل. وتمـــارس الشـــركة أنشـــطتها وفـــق األنظمـــة المتبعـــة وبعـــد الحصـــول علـــى 

التراخيـــص الالزمـــة مـــن الجهـــات المختصـــة إن وجـــدت.

إن المســـاهمين الكبـــار هـــم الذيـــن يملـــك كاًل منهـــم نســـبة )%5( أو أكثـــر مـــن أســـهم الشـــركة وهـــم المســـاهمون الذيـــن تظهـــر 

أســـماؤهم ونســـبة ملكيتهـــم فـــي الجـــدول التالـــي: 

*يشـــغل منصـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة ويملـــك )%33.33( مـــن شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة التـــي بدورهـــا تملـــك )%4.90( لتصبـــح نســـبة ملكيتـــه غيـــر 
المباشـــرة فـــي الشـــركة )1.63%(.

**يشـــغل منصـــب العضـــو المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي ويملـــك )%33.33( مـــن شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة التـــي بدورهـــا تملـــك )%4.90( لتصبـــح نســـبة 
ملكيتـــه غيـــر المباشـــرة فـــي الشـــركة )1.63%(.

***تملك )%33.33( من شركة عزم السعودية القابضة التي بدورها تملك )%4.90( لتصبح نسبة الملكية غير المباشرة )1.63%(.

**** تعتبـــر الســـيدة نـــوف خالـــد الجريـــوي مـــن كبـــار المســـاهمين ألن نســـبة ملكيتهـــا تتجـــاوز )%5( مـــن خـــالل األســـهم المملوكـــة بصـــورة مباشـــرة )عددهـــا 
146,667 ســـهم أي مـــا نســـبته حوالـــي %4.89( وغيـــر مباشـــرة )مـــن خـــالل تملكهـــا %50 مـــن حصـــص شـــركة أنوفـــا لالســـتثمار(.

ملخص أنشطة 
الشركة

المساهمون الكبــــــار، 
وعــــــــــــدد أسهمهم، 
ونسب ملكيتهم قبل 

اإلدراج

المساهم

قبل اإلدراج

قيمة 

األسهم)ريال(

عدد األسهم 

المباشرة

النسبة الملكية 

المباشرة

عدد األسهم غير 

المباشرة

النسبة الملكيىة 

غير المباشرة 

1.63%49,000%10630,00021ماجد سعد العصيمي* 

1.63%49,000%10629,24320.97علي محمد رشيد البالع**

1.63%49,000%10300,00010شركة أنوفا لالستثمار***

%174,5005.82%10146,6674.89نوف خالد الجريوي****

%321,50010.71%1,705,91056.86اإلجمالي



ح

اســـتوفت الشـــركة متطلبـــات الســـيولة الـــواردة فـــي المـــادة )41( مـــن قواعـــد اإلدراج، حيـــث أن عـــدد المســـاهمين فـــي 

الشـــركة مـــن فئـــة الجمهـــور بلـــغ )65( مســـاهمًا يمتلكـــون مـــا نســـبته )%33.09( مـــن رأس مـــال الشـــركة. وبالتالـــي، فإنـــه 

ــار الذيـــن يجـــوز لمؤسســـة الســـوق الماليـــة المعينـــة بموجـــب قواعـــد اإلدراج بيـــع  ال يوجـــد أي مـــن المســـاهمين الكبـ

أســـهمهم وفقـــًا لتقديرهـــا.

الكبــــــــــــار  المساهمـــــــــون 
ـــوز لمؤسســـة  ـــن يجـــ الذيــــــ
الســــوق الماليـــة المعينـــة 
اإلدراج  قواعـــد  بموجـــب 
ــًا  بـــيــــــع أسهمهـــــــــم وفقــ
وعــــــــــــــدد  لتقديرهـــــــــــــــا، 
أسهمهــــــــــــــــــم، ونسبـــــــــة 
اإلدراج  قبــــل  ملكيتهـــــم 
خطــــــة  تطبيـــــــق  وبعـــــــد 
متطلبــــــــــات  استيفــــــــــــاء 
الســـيولة المقدمــــة إلـــى 
لقواعـــد  وفقـــــًا  الســــوق 

اإلدراج

ثالثون مليون )30,000,000(  ريال سعودي.

ثالثة ماليين )3,000,000(  سهم عادي.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. 

)70( سبعون ريااًل سعوديًا لكل سهم.

تســـتحق األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر حصتهـــا مـــن أي أربـــاح تعلنهـــا الشـــركة بعـــد تاريـــخ إدراجهـــا فـــي الســـوق الموازيـــة وعـــن 

الســـنوات الماليـــة التـــي تليهـــا )ولمزيـــد مـــن المعلومـــات، الرجـــاء االطـــالع علـــى القســـم رقـــم -5- “سياســـة توزيـــع األربـــاح”(.

رأس مال الُمصدر

إجمالي عدد أسهم 
الُمصدر

القيمة االسمية 
للسهم

سعر السهم 
االسترشادي عند اإلدراج

األحقية في األرباح

ـــة حقـــوق تصويـــت تفضيليـــة. ويحمـــل كل ســـهم مـــن  ـــة واحـــدة فقـــط مـــن األســـهم وليـــس ألي مســـاهم أي للشـــركة فئ

ــوز  ــا. ويجـ ــة العامـــة والتصويـــت فيهـ ــور الجمعيـ ــاهم الحـــق فـــي حضـ األســـهم المطروحـــة حـــق التصويـــت، ولـــكل مسـ

ــا، لينـــوب عنـــه فـــي حضـــور  للمســـاهم تفويـــض أي مســـاهم آخـــر، مـــن غيـــر أعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة أو موظفيهـ

اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة والتصويـــت علـــى قراراتهـــا.

حقوق التصويت

ســـيخضع كبـــار المســـاهمين الذيـــن يظهـــر مســـتند التســـجيل ملكيتهـــم ألســـهم فـــي الشـــركة لقيـــود تـــداول علـــى أســـهمهم 

لمـــدة )12( اثنـــي عشـــر شـــهرًا مـــن تاريـــخ بـــدء تـــداول األســـهم فـــي الســـوق الموازيـــة )فتـــرة الحظـــر(. ويجـــوز لهـــم بعـــد انتهـــاء 

هـــذه الفتـــرة التصـــرف فـــي أســـهمهم دون الحصـــول علـــى موافقـــة الهيئـــة المســـبقة.  

القيود المفروضة على 
األسهم



ط

)باســـتثناء  الحالييـــن  المســـاهمين  علـــى  الموازيـــة  الســـوق  فـــي  المباشـــر  اإلدراج  األســـهم محـــل  فـــي  التـــداول  يقتصـــر 

المســـاهمين الكبـــار فـــي الشـــركة الذيـــن يملكـــون )%5( أو أكثـــر مـــن رأس مالهـــا المذكوريـــن فـــي الصفحـــة )ز( والذيـــن تنطبـــق 

ــم: ــن وهـ ــتثمرين المؤهليـ ــات المسـ ــى فئـ ــة إلـ ــر(، باإلضافـ ــرة الحظـ ــم فتـ عليهـ

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1

عمـــالء مؤسســـة ســـوق ماليـــة مرخـــص لهـــا فـــي ممارســـة أعمـــال اإلدارة شـــريطة أن تكـــون مؤسســـة الســـوق الماليـــة . 2

قـــد ُعّينـــت بشـــروط تمكنهـــا مـــن اتخـــاذ القـــرارات الخاصـــة بقبـــول المشـــاركة فـــي الطـــرح واالســـتثمار فـــي نمـــو – الســـوق 

الموازيـــة نيابـــة عـــن العميـــل دون الحاجـــة إلـــى الحصـــول علـــى موافقـــة ســـابقة منـــه.

حكومـــة المملكـــة، أو أي جهـــة حكوميـــة، أو أي هيئـــة دوليـــة تعتـــرف بهـــا الهيئـــة، أو الســـوق، وأي ســـوق ماليـــة أخـــرى . 3

تعتـــرف بهـــا الهيئـــة، أو شـــركة مركـــز إيـــداع األوراق الماليـــة )“مركـــز اإليـــداع”(.

الشـــركات المملوكـــة مـــن الحكومـــة، مباشـــرة أو عـــن طريـــق محفظـــة تديرهـــا مؤسســـة ســـوق ماليـــة مرخـــص لهـــا فـــي . 4

ممارســـة أعمـــال اإلدارة.

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

صناديق االستثمار.. 6

األجانـــب غيـــر المقيميـــن المســـموح لهـــم باالســـتثمار فـــي الســـوق الموازيـــة والذيـــن يســـتوفون المتطلبـــات المنصـــوص . 7

عليهـــا فـــي الدليـــل االسترشـــادي الســـتثمار األجانـــب غيـــر المقيميـــن فـــي الســـوق الموازيـــة.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8

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

أشـــخاص طبيعيـــون يحملـــون جنســـية إحـــدى الـــدول التـــي تطبـــق معاييـــر تنظيميـــة ورقابيـــة مماثلـــة للمعاييـــر التـــي . 10

تطبقهـــا الهيئـــة أو مقبولـــة لديهـــا ويجـــوز لهـــم فتـــح حســـاب اســـتثماري فـــي المملكـــة وحســـاب لـــدى مركـــز اإليـــداع 

بشـــرط اســـتيفاء أي مـــن المعاييـــر اآلتيـــة:

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

أن يكـــون قـــد قـــام بصفقـــات فـــي أســـواق األوراق الماليـــة ال يقـــل مجمـــوع قيمتهـــا عـــن أربعيـــن مليـــون ريـــال أ. 

ســـعودي وال تقـــل عـــن عشـــرة صفقـــات فـــي كل ربـــع ســـنة خـــالل االثنـــي عشـــر شـــهرًا الماضيـــة.

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

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

أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة “CME-1”.د. 

أن يكـــون حاصـــاًل علـــى شـــهادة مهنيـــة متخصصـــة فـــي مجـــال أعمـــال األوراق الماليـــة معتمـــدة مـــن جهـــة معتـــرف ه. 

ـــًا. بهـــا دولي

فئات المستثمرين 
المستهدفين

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

فـــي الســـوق الموازيـــة، وقـــد تقدمـــت الشـــركة بطلـــب للهيئـــة لتســـجيل أســـهمها فـــي الســـوق الماليـــة الســـعودية، وقـــد تـــم 

الحصـــول علـــى كافـــة الموافقـــات والمســـتندات التـــي طلبتهـــا الهيئـــة فيمـــا يتعلـــق بمســـتند التســـجيل هـــذا وكافـــة المتطلبـــات 

الالزمـــة لـــإدراج المباشـــر. 

األسهم التي سبق 
للُمصدر إدراجها



ي

تنويه	للمستثمرين
يهـــدف ملخـــص المعلومـــات األساســـية هـــذا إلـــى إعطـــاء نبـــذة موجـــزة عـــن المعلومـــات الـــواردة فـــي مســـتند التســـجيل هـــذا؛ ونظـــرًا لكونـــه 
ملخصـــًا فإنـــه ال يشـــتمل علـــى جميـــع المعلومـــات التـــي قـــد تهـــم المســـتثمرين المؤهليـــن. ويتعيـــن علـــى مســـتلمي هـــذا المســـتند قراءتـــه 
بشـــكل كامـــل قبـــل اتخاذهـــم قـــرارًا باالســـتثمار فـــي أســـهم الشـــركة بعـــد االنتهـــاء مـــن تســـجيلها وإدراجهـــا إدراجـــًا مباشـــرًا فـــي الســـوق 
الموازيـــة. وقـــد تـــم تعريـــف بعـــض المصطلحـــات والعبـــارات المختصـــرة الـــواردة فـــي مســـتند التســـجيل هـــذا )القســـم رقـــم -1- “التعريفـــات 

والمصطلحـــات”(. 

نبذة	عن	الشركة
تأسســـت الشـــركة بدايـــة كشـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة بيـــن الشـــريكين: شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة والســـيد/علي محمـــد رشـــيد 
البـــالع باالســـم التجـــاري “شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات”، وتـــم قيدهـــا بالســـجل التجـــاري فـــي مدينـــة الريـــاض تحـــت 
الرقـــم )1010918075( بتاريـــخ 1439/03/11هــــ )الموافـــق 2017/11/29م(. بلـــغ رأس مـــال الشـــركة عنـــد التأســـيس خمســـين ألـــف )50,000( 
ـــال واحـــد، وتـــم توزيعهـــا علـــى الشـــريكين  ـــال مقّســـم إلـــى خمســـين ألـــف )50,000( حصـــة نقديـــة متســـاوية القيمـــة وقيمـــة كل حصـــة )1( ري ري
بلـــغ عـــدد حصـــص الشـــريك األول شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة ســـبعًا وأربعيـــن ألـــف وخمســـمائة )47,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته 95% 
مـــن الحصـــص( بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا ســـبعة وأربعـــون ألـــف وخمســـمائة )47,500( ريـــال، كمـــا بلـــغ عـــدد حصـــص الشـــريك الثانـــي علـــي محمـــد 
ـــال.  رشـــيد البـــالع ألفيـــن وخمســـمائة )2,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته %5 مـــن الحصـــص( بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا ألفـــان وخمســـمائة )2,500( ري

بتاريـــخ 1440/03/13هــــ )الموافـــق 2018/11/21م(، قـــرر الشـــريكان تعديـــل عقـــد التأســـيس بزيـــادة رأس مـــال الشـــركة مـــن خمســـين ألـــف 
)50,000( ريـــال إلـــى خمســـمائة ألـــف )500,000( ريـــال وقـــد تمـــت الزيـــادة عـــن طريـــق رســـملة جـــزء مـــن األربـــاح المبقـــاة وتـــم زيـــادة قيمـــة 
الحصـــة مـــن )1( ريـــال واحـــد لتصبـــح عشـــرة )10( ريـــاالت للحصـــة الواحـــدة. بموجـــب عقـــد التعديـــل هـــذا، ُحـــدد رأس مـــال الشـــركة بخمســـمائة ألـــف 
)500,000( ريـــال مقّســـم إلـــى خمســـين ألـــف )50,000( حصـــة نقديـــة متســـاوية القيمـــة وقيمـــة كل حصـــة عشـــرة )10( ريـــاالت، وتـــم توزيعهـــا 
علـــى الشـــريكين بحيـــث بلـــغ إجمالـــي قيمـــة حصـــص الشـــريك األول شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة خمســـة وعشـــرين ألـــف )25,000( ريـــال 
ـــدى وزارة التجـــارة  ـــق هـــذا القـــرار ل ـــم تدقي ـــال. ت ـــف )475,000( ري ـــة وخمســـة وســـبعين أل ـــالع أربعمائ ـــي محمـــد رشـــيد الب ـــي عل والشـــريك الثان

ـــب العـــدل بالرقـــم )40455084(.  ـــدى كات ـــه ل ـــب )107899( فـــي 1440/03/12هــــ )الموافـــق 2018/11/20م( وإثبات واالســـتثمار برقـــم طل

بتاريـــخ 1440/04/20ه )الموافـــق 2018/12/27م( قـــرر الشـــريك علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع التنـــازل عـــن جـــزء مـــن حصصـــه بالشـــركة وعددهـــا 
خمســـة واربعـــون ألـــف )45,000( حصـــة وقيمتهـــا أربعمائـــة وخمســـون ألـــف )450,000( ريـــال إلـــى الشـــريك الثانـــي فـــي الشـــركة )شـــركة 
عـــزم الســـعودية القابضـــة( حيـــث أصبحـــت تملـــك فـــي رأســـمال الشـــركة نســـبة %95 وذلـــك بموجـــب عقـــد التأســـيس المعـــدل والمثبـــت لـــدى 

كتابـــة العـــدل بالصـــك )40715647( بتاريـــخ 1440/04/20ه )الموافـــق 2018/12/27م(. 

وبتاريـــخ 11/02/1441هــــ )الموافـــق 10/10/2019م(، قـــرر الشـــريكان تعديـــل عقـــد تأســـيس الشـــركة وإضافـــة أنشـــطة جديـــدة وتوســـيع 
صالحيـــات مديـــر الشـــركة، دون أن يطـــرأ أي تعديـــل علـــى توزيـــع الحصـــص فيمـــا بينهمـــا. 

وبتاريـــخ 1442/08/16هــــ )الموافـــق 2021/03/29م(، تـــم زيـــادة رأس مـــال الشـــركة مـــن خمســـمائة ألـــف )500,000( ريـــال إلـــى ثالثيـــن مليـــون 
)30,000,000( ريـــال عـــن طريـــق التحويـــل مـــن حســـاب “األربـــاح المبقـــاة” ليصبـــح رأس المـــال مقّســـمًا إلـــى ثـــالث مالييـــن )3,000,000( حصـــة 
نقديـــة متســـاوية القيمـــة وقيمـــة كل حصـــة عشـــرة )10( ريـــاالت. وقـــد تـــوّزع رأس المـــال بيـــن الشـــريكين، بحيـــث أصبـــح عـــدد حصـــص الشـــريك 
األول شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة مليونيـــن وتســـعمائة وســـبعة وتســـعين ألـــف وخمســـمائة )2,997,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته تقريبـــًا 
%99.91 مـــن الحصـــص( بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا تســـعة وعشـــرون مليـــون وتســـعمائة وخمســـة وســـبعون ألـــف )29,975,000( ريـــال كمـــا 
بلـــغ عـــدد حصـــص الشـــريك الثانـــي علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع ألفيـــن وخمســـمائة )2,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته تقريبـــًا %0.09 مـــن الحصـــص( 

وقيمتهـــا اإلجماليـــة خمســـة وعشـــرون ألـــف )25,000( ريـــال.

ـــركة ذات مســــؤولية  ـــركة مــــن شـ ـــركاء باإلجمـــاع الموافقـــة علــــى تحــــول الشـ ـــرر الشـ بتاريـــخ 1442/10/22ه )الموافـــق 2021/06/03م(، قـ
محــــدودة إلــــى شــــركة مســــاهمة مقفلــــة. وقـــد أصبحـــت شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات مســـاهمة مقفلـــة تضـــم 
عـــدد ثمانيـــة وســـبعين )78( مســـاهمًا وقـــد تنازلـــت شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة عـــن عـــدد مليونيـــن وثمانمائـــة وخمســـين ألـــف 
وخمســـمائة )2,850,500( ســـهم بقيمـــة ثمانيـــة وعشـــرين مليـــون وخمســـمائة وخمســـة آالف )28,505,000( ريـــال ســـعودي وجميعهـــا 
تـــم تخصيصهـــا لصالـــح المســـاهمين الجـــدد البالـــغ عددهـــم ســـتة وســـبعين )76( مســـاهمًا جديـــدًا ولصالـــح علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع، وقـــد 

ملخص	المعلومات	األساسية



ك

ـــدى موظـــف وزارة التجـــارة بالرقـــم )10004896(  ـــدى وزارة التجـــارة برقـــم الطلـــب )281200( واعتمـــاده ل ـــم تدقيـــق قـــرار الشـــركاء هـــذا ل ت
بتاريـــخ 1442/11/05ه )الموافـــق 2021/06/15م(. 

يبلـــغ رأس مـــال الشـــركة ثالثيـــن مليـــون )30,000,000( ريـــال مقّســـم إلـــى ثالثـــة مالييـــن )3,000,000( ســـهم، قيمــــة كل ســــهم منهــــا عشــــرة 
)10( ريـــاالت وجميعهــــا أســــهم عاديــــة نقديـــة، وتــــم قيــــد الشــــركة بســــجل الشــــركات المســـاهمة بموجــــب القــــرار الــــوزاري رقــــم )ق/11574( 
بتاريـــخ 1442/10/22هــــ )الموافـــق 2021/06/03م( القاضـــي بالموافقـــة علـــى الترخيـــص بتحـــول الشـــركة مـــن شـــركة ذات مســـؤولية 
محـــدودة إلـــى شـــركة مـــع االحتفـــاظ باســـم ورقـــم وتاريـــخ الســـجل التجـــاري. )لمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول التغييـــرات التـــي طـــرأت علـــى رأس 
مـــال الشـــركة، الرجـــاء االطـــالع علـــى الفقـــرة الفرعيـــة -3.2- “تاريـــخ الشـــركة والتعديـــالت التـــي طـــرأت علـــى رأس المـــال مـــن القســـم رقـــم 

ـــة عـــن الشـــركة وطبيعـــة أعمالهـــا” مـــن هـــذا المســـتند(. -3- “خلفي

ـــد مـــن التفاصيـــل عـــن تشـــكيلة مجلـــس  ـــر الشـــركة مجلـــس إدارة مكـــون مـــن خمســـة )5( أعضـــاء باإلضافـــة ألميـــن مجلـــس اإلدارة )ولمزي يدي
اإلدارة الحالـــي ومهامـــه وصالحياتـــه، الرجـــاء االطـــالع علـــى الفقـــرة الفرعيـــة رقـــم -4.3- “أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وأميـــن ســـر المجلـــس” مـــن 

القســـم رقـــم -4- هيـــكل الملكيـــة والهيـــكل التنظيمـــي” مـــن هـــذا المســـتند(.

ـــخ 1442/11/12هــــ )الموافـــق 2021/06/22م(، وافـــق مجلـــس اإلدارة علـــى تعييـــن كاًل مـــن الســـيد/ ماجـــد ســـعد العصيمـــي )رئيـــس  بتاري
مجلـــس اإلدارة( والســـيد/ علـــي محمـــد البـــالع )العضـــو المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي( كممثليـــن للشـــركة أمـــام الهيئـــة وشـــركة تـــداول 
الســـعودية “تـــداول” وذلـــك لجميـــع األغـــراض المتعلقـــة بالنظـــام  ولوائحـــه التنفيذيـــة ذات العالقـــة وقواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة 
وااللتزامـــات المســـتمرة وقواعـــد الســـوق ولوائحهـــا وقواعـــد اإلدراج واإلجـــراءات التـــي تتطلبهـــا شـــركة تـــداول الســـعودية )تـــداول(. وتضمـــن 
القـــرار الموافقـــة علـــى إدراج أســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازيـــة وقـــد تـــم اعتمـــاده باإلجمـــاع )ولمزيـــد مـــن المعلومـــات، الرجـــاء االطـــالع 

علـــى القســـم رقـــم -10- “المســـتندات المتاحـــة للمعاينـــة” مـــن هـــذا المســـتند(. 

وفيما يلي جدول يبين ملكية الشركة قبل اإلدراج:

المصدر: الشركة

*يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة ويملك )%33.33( من شركة عزم السعودية القابضة التي بدورها تملك )%4.90( لتصبح نسبة ملكيته غير المباشرة في الشركة )1.63%(.

**يشـــغل منصـــب العضـــو المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي ويملـــك )%33.33( مـــن شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة التـــي بدورهـــا تملـــك )%4.90( لتصبـــح نســـبة ملكيتـــه غيـــر المباشـــرة 
فـــي الشـــركة )1.63%(.

***تملك )%33.33( من شركة عزم السعودية القابضة التي بدورها تملك )%4.90( لتصبح نسبة الملكية غير المباشرة )1.63%(.

**** تعتبـــر الســـيدة نـــوف خالـــد الجريـــوي مـــن كبـــار المســـاهمين ألن نســـبة ملكيتهـــا تتجـــاوز )%5( مـــن خـــالل األســـهم المملوكـــة بصـــورة مباشـــرة )عددهـــا 146,667 ســـهم أي مـــا نســـبته 
حوالـــي %4.89( وغيـــر مباشـــرة )مـــن خـــالل تملكهـــا %50 مـــن حصـــص شـــركة أنوفـــا لالســـتثمار(.

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

الجدول رقم “أ”: هيكل الملكية في الشركة قبل اإلدراج

عدد األسهمالمساهمينم
 القيمة االسمية
)ريال سعودي(

نسبة الملكية المباشرة
نسبة الملكية غير 

المباشرة

1.63%%630,0001021ماجد سعد العصيمي *1

1.63%%629,2431020.97علي محمد رشيد البالع**2

1.63%%300,0001010شركة أنوفا لالستثمار***3

-4.90%147,00010شركة عزم القابضة4

%5.82%146,667104.89نوف خالد الجريوي****5

-%4,127100.1375شركة عين التنموية لالستثمار*****6

-%50100.0016فراس خالد الجريوي7

-%30100.001روان هشام الشرهان8

-%60100.002إسماعيل سعيد القحطاني9

-%45100.0015روان عبد الله الشثري10

%5.82%30100.001عبد العزيز خالد الجريوي11

%1.05%45,000101.50شركة معالي القابضة12

-%105,000103.50شركة الفوزان القابضة13

-%992,7481033.09الجمهور )65 مساهمًا(14

%3,000,00010100المجموع



ل

األنشطة	الرئيسة	للشركة
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )1010918075( بتاريخ 1439/03/11هـ )الموافق 2017/11/29م(.

تتمثـــل أنشـــطة الشـــركة وفقـــًا لبيانـــات الســـجل التجـــاري فـــي )تقديـــم خدمـــات االستشـــارات اإلداريـــة العليـــا، إصـــالح وصيانـــة الحواســـيب 
الشـــخصية والمحمولـــة بجميـــع أنواعهـــا، بيـــع معـــدات وأجهـــزة ســـلكية والســـلكية(. 

وتتمثل أنشطة الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

المعلومات واالتصاالت	 

الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم	 

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية	 

تحليل النظم	 

تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 	 

صيانة برمجيات 	 

تصميم صفحات المواقع	 

إعادة تأهيل وهيكلة العمليات االدارية والمالية والتشغيلية للمنشاة	 

العالقات العامة واالتصال وتقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا 	 

إقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المتعلقة بذلك	 

تقديم موارد بشرية أخرى يشمل )تقديم الموارد البشرية على أساس طويل األجل أو دائم بشكل عام( 	 

أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب 	 

إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في ادارة الشركات األخرى وتوفير الدعم لها 	 

أية أنشطة أخرى يقرر صاحب الصالحية إضافتها مستقبال	 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. 

كمـــا يتمثـــل نشـــاط الشـــركة الحالـــي فـــي: أنشـــطة تقنيـــة المعلومـــات وبنـــاء وتشـــغيل المنصـــات التقنيـــة، أنشـــطة االستشـــارات التنفيذيـــة، 
أنشـــطة تأســـيس وتشـــغيل مكاتـــب تحقيـــق الرؤيـــة وهيئـــات البيانـــات، أنشـــطة التشـــغيل واالستشـــارات المتخصصـــة، أنشـــطة الشـــراكة مـــع 

القطـــاع العـــام.

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



م

رؤية	الشركة
أن نكون رّواد تقديم الحلول التقنية من خالل استغالل خبراتنا االستشارية والتقنية لتقديم قيمة ذات فعالية بالغة األثر لعمالئنا. 

رسالة	الشركة
نتطلـــع ألن نكـــون الشـــريك المفضـــل لعمالئنـــا فـــي تقديـــم خدمـــات تقنيـــة المعلومـــات واالستشـــارات التنفيذيـــة، وأن نكـــون ركيـــزة أساســـية 
مســـاهمة فـــي تحقيـــق بالدنـــا القتصـــاد مزدهـــر، ومجتمـــع حيـــوي ووطـــن طمـــوح، وذلـــك بالتركيـــز علـــى مشـــاريع نوعيـــة ذات أثـــر عـــاٍل، نقـــوم 

بتنفيذهـــا بكفـــاءة ومرونـــة عاليـــة.

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

اســـتهداف مشـــاريع مســـتدامة وطويلـــة األمـــد ذات أثـــر نوعـــي مـــن خـــالل الشـــراكة مـــع القطاعيـــن العـــام والخـــاص فـــي بنـــاء وتشـــغيل 	 
المشـــاريع ومشـــاركة األربـــاح.

التركيز على تطوير األعمال في مجال تقنية المعلومات باستخدام أحدث التقنيات.	 

 	 Business to( وقطاعـــات الحكومـــة )Business to Business: B2B( التركيـــز علـــى العمـــل مـــع المنظمـــات فـــي قطاعـــات األعمـــال
.)Government B2G

التخصص والتميز في بناء المنصات وتشغيلها وربطها مع االستشارات اإلدارية المتكاملة مع هذه التقنيات.	 

تفعيل تقنيات التطوير البرمجي منخفضة األكواد في بناء األنظمة والتطبيقات.	 

نواحي	القوة	والميزات	التنافسية	للشركة
تحـــرص الشـــركة علـــى امتـــالك أفضـــل المواهـــب والقيـــادات فـــي مجـــال عملهـــا االستشـــاري والتقنـــي، وذلـــك مـــن خـــالل منهجيـــة 	 

واضحـــة فـــي االســـتقطاب والمحافظـــة علـــى المـــوارد البشـــرية، والحـــرص علـــى تطويرهـــم وتنميـــة مهاراتهـــم.

قاعدة عمالء واسعة ومستقرة ومتنوعة.	 

أداء مالي وتنفيذي مميز منذ تأسيس الشركة.	 

بناء قدرات تقنية  ومنهجيات تساعد على سرعة تنفيذ األنظمة والمشاريع 	 

رسالة	الُمصدر	واستراتيجيته	العامة	



ن

لمحة	عن	قطاع	االتصاالت	وتقنية	المعلومات	في	المملكة	العربية	السعودية
ـــرًا فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومـــن المتوقـــع أن يرتفـــع اإلنفـــاق المباشـــر  ـــًا كبي يشـــهد قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات تنامي
علـــى تقنيـــة المعلومـــات بالمملكـــة إلـــى 48 مليـــار ريـــال فـــي 2021م حســـب شـــركة آي دي ســـي )المصـــدر موقـــع شـــركة آي دي ســـي(، 
وذلـــك يمثـــل نمـــوًا مركبـــًا بمعـــدل %4.1 ســـنويًا خـــالل آخـــر خمـــس ســـنوات، ولذلـــك مـــن المتوقـــع أن يـــزداد معـــدل النمـــو فـــي قطـــاع تقنيـــة 
ـــر فـــي  ـــة واالســـتثمار أكث ـــر قدراتهـــا الرقمي ـــة والخاصـــة بتطوي ـــات الحكومي ـــر مـــن الكيان ـــا التـــي ألزمـــت الكثي المعلومـــات بســـبب أزمـــة كورون
ـــز القطـــاع  ـــى تحفي ـــذي يطمـــح إل ـــة الســـعودية عـــن برنامـــج شـــريك ال ـــك، أعلنـــت مؤخـــرًا حكومـــة المملكـــة العربي ـــى ذل ـــة. باإلضافـــة إل التقني
الخـــاص بزيـــادة االســـتثمارات الرأســـمالية، منهـــا المتعلقـــة بالبنيـــة التحتيـــة الرقميـــة وقطـــاع تقنيـــة المعلومـــات، بحجـــم متوقـــع أن يصـــل 
ـــة  ـــر بالذكـــر أن نســـبة اســـتخدام اإلنترنـــت فـــي المملكـــة العربي ـــال خـــالل العشـــر ســـنوات القادمـــة. مـــن الجدي إلـــى فـــوق الخمســـة ترليـــون ري
ـــة عـــام  ـــي %97.8 فـــي نهاي ـــى حوال ـــة حيـــث ارتفعـــت مـــن %91 عـــام 2014م إل الســـعودية مســـتمرة فـــي االرتفـــاع خـــالل الســـنوات الماضي
2020م. وأن نســـبة التغطيـــة الســـكانية لخدمـــات االنترنـــت بلغـــت قرابـــة %99 فـــي المملكـــة. كمـــا قفـــز ترتيـــب المملكـــة 40 مرتبـــة فـــي 

ـــى مســـتوى دول مجموعـــة العشـــرين. ـــة 8 عل ـــًا وفـــي المرتب ـــة 27 عالمي ـــى المرتب ـــة لتصـــل إل ـــة الرقمي ـــة التحتي ـــي للبني المؤشـــر الدول

رؤية	المملكة	2030	وقطاع	االتصاالت	وتقنية	المعلومات

ـــي  ـــج محل ـــك بنات ـــي بشـــكل عـــام، وذل ـــم العرب ـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والعال ـــر اقتصـــاد بي ـــة الســـعودية أكب ـــر المملكـــة العربي تعتب
إجمالـــي يبلـــغ 2662 مليـــار ريـــال مـــع حلـــول 2022م حســـب توقعـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي. وقـــد ُأطلـــق برنامـــج التحـــول الوطنـــي فـــي 
عـــام 2017م، ســـعيًا لتحقيـــق التميـــز فـــي األداء الحكومـــي وتأســـيس البنيـــة التحتيـــة الالزمـــة لتحســـين عوامـــل التمكيـــن االقتصـــادي 
ـــة للقطـــاع العـــام  ـــة الممكن ـــة البيئ ـــة الالزمـــة، وتهيئ ـــة التحتي ـــر البني ورفـــع مســـتوى العيـــش فـــي المملكـــة كمـــا يهـــدف البرنامـــج إلـــى تطوي
والخـــاص وغيـــر الربحـــي لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 2030، وذلـــك بالتركيـــز علـــى تحقيـــق التميـــز فـــي األداء الحكومـــي، ودعـــم التحـــول الرقمـــي، 
واإلســـهام فـــي تنميـــة القطـــاع الخـــاص، وتطويـــر الشـــراكات االقتصاديـــة، وتعزيـــز التنميـــة المجتمعيـــة، وضمـــان اســـتدامة المـــوارد الحيويـــة. 
حيـــث تمثـــل رؤيـــة 2030 وجميـــع برامجهـــا ومشـــاريعها فرصـــة نوعيـــة للشـــركات التقنيـــة، وقـــد أكـــد ســـمو ولـــي العهـــد األميـــر محمـــد بـــن 

ـــة. ـــوم والقدي ـــل ني ـــة والمشـــاريع العمالقـــة المرتبطـــة بهـــا مث ـــًا مـــن الرؤي ـــة ســـوف تكـــون جـــزءًا محوري ســـلمان أن التقني

ومـــن ضمـــن مســـتهدفات برنامـــج التحـــول الوطنـــي الخـــاص بالقطـــاع التقنـــي الوصـــول إلـــى %19.20 مـــن حصـــة االقتصـــاد الرقمـــي مـــن 
ــات  ــا الخدمـ ــي منهـ ــية والتـ ــة الرئيسـ ــات الحكوميـ ــج الخدمـ ــتوى نضـ ــى %92 مسـ ــول إلـ ــول 2025م والوصـ ــي بحلـ ــي اإلجمالـ ــج المحلـ الناتـ

ــة. ــة الرقميـ الحكوميـ

ــاد  ــي وإيجـ ــاد الوطنـ ــة االقتصـ ــم تنميـ ــى دعـ ــدف إلـ ــي تهـ ــي، والتـ ــاد الرقمـ ــة االقتصـ ــام 2020م سياسـ ــي عـ ــوزراء فـ ــس الـ ــر مجلـ ــد أقـ وقـ
ـــراز توجهـــات  ـــادة عالميـــة فـــي القطاعـــات الواعـــدة، باإلضافـــة إلب ـــا تنافســـية للمملكـــة وتحقيـــق نمـــو اقتصـــادي متنـــوع ومســـتدام وري مزاي
ـــة  ـــى تقني ـــك، يتوقـــع أن معـــدل النمـــو فـــي الصـــرف عل ـــى ذل ـــًا فـــي الملفـــات ذات العالقـــة باالقتصـــاد الرقمـــي. باإلضافـــة إل المملكـــة دولي

المعلومـــات، خاصـــًة مـــن القطـــاع الخـــاص، سيشـــهد نمـــوًا جيـــدًا نظـــرًا لمـــا يلـــي:

نمو االقتصاد السعودي بشكل عام، ونموه في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بشكل خاص مثل القطاعات التقنية	 

ـــة القطـــاع الخـــاص لهـــذه الخطـــط )مثـــل ربـــط األنظمـــة 	  ـــة تقنيـــة المعلومـــات فـــي خطـــط الحكومـــة الســـعودية وأهميـــة مواكب محوري
التقنيـــة بيـــن الجهـــات الحكوميـــة والشـــركات الخاصـــة(.

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

ملخص	معلومات	السوق



س

ملخص	المعلومات	المالية
 إن ملخـــص المعلومـــات الماليـــة الـــوارد أدنـــاه مبنـــي علـــى القوائـــم الماليـــة المراجعـــة للشـــركة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 
2021م )التـــي تتضمـــن أرقـــام المقارنـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2020م وللســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2019م( 

بمـــا فـــي ذلـــك اإليضاحـــات المرفقـــة بهـــا.

السنة المالية المنتهية 
في 2019/06/30م

السنة المالية المنتهية 
في 2020/06/30م

السنة المالية المنتهية 
في 2021/06/30م 

خل
لد
ة	ا
ئم
قا

ي(* 
ود
سع

ل	
ريا
(

67,453,488102,982,762135,143,015اإليرادات

)105,914,878()82,266,827()48,908,829(تكلفة اإليرادات

18,544,65920,715,93529,228,137مجمل الربح

9,497,51414,123,06717,314,927صافي الربح من العمليات الرئيسية

7,966,73112,563,56416,492,014صافي الربح قبل الزكاة

7,755,57511,874,37015,536,093صافي الربح

7,773,84912,123,63015,346,866صافي الدخل الشامل

ي
مال

	ال
كز
مر
ال

ي(* 
ود
سع

ل	
ريا
(

31,258,22756,388,70465,248,662إجمالي الموجودات المتداولة

2,580,9867,869,12313,408,280إجمالي الموجودات غير المتداولة

33,839,21364,257,82778,656,941إجمالي الموجودات

23,022,06340,731,97240,803,298إجمالي المطلوبات المتداولة

1,407,8171,992,8925,327,279إجمالي المطلوبات غير المتداولة

24,429,88042,724,86446,130,577إجمالي المطلوبات 

9,409,33321,532,96335,526,364إجمالي حقوق المساهمين

33,839,21364,257,82778,656,941إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

ية
قد
الن
ت	
قا
دف
الت

ي(* 
ود
سع

ل	
ريا
)1,057,100(29,700,572)5,183,410(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية)

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 

االستثمارية
)2,470,342()5,064,412()11,292,703(

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 

التمويلية
10,761,428)906,893()1,288,555(

**
ية
مال

	ال
ت
شرا

مؤ
ال

%31.2%52.7%342.1 معدل النمو في اإليرادات

%29.01%53.1%160.0 معدل النمو في صافي الربح

%11.3%11.5%11.5 هامش صافي الربح

%21.6%20.1%27.5 هامش مجمل الربح

1.361.381.6نسبة التداول )مرة(

2.01.61.72اإليرادات/ إجمالي األصول

%19.5%18.5%22.9العائد على األصول

%43.1%55.1%82.4العائد على حقوق الملكية

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

** المصدر: معلومات اإلدارة



ع

ملخص	عوامل	المخاطرة

خطـــة 	  تنفيـــذ  علـــى  القـــدرة  بعـــدم  المتعلقـــة  المخاطـــر 
المســـتهدفة النمـــو  اســـتراتيجية  وتحقيـــق  العمـــل 

ــا يتعلـــق 	  ــرارات إدارة الشـــركة فيمـ ــر المتعلقـــة بقـ المخاطـ
ــا وأنشـــطتها بأعمالهـ

المخاطـــر المتعلقـــة بمشـــاركة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو 	 
ــركة ــال الشـ ــة أعمـ ــال منافسـ ــار التنفيذييـــن فـــي أعمـ كبـ

التراخيـــص 	  علـــى  الحصـــول  بعـــدم  المتعلقـــة  المخاطـــر 
تجديدهـــا وعـــدم  الالزمـــة  والشـــهادات  والتصاريـــح 

ــة 	  ــى مواكبـ ــركة علـ ــدرة الشـ ــدم قـ ــة بعـ ــر المتعلقـ المخاطـ
ــاع ــورات القطـ تطـ

ــى التكيـــف 	  ــركة علـ ــدرة الشـ ــدم قـ ــة بعـ ــر المتعلقـ المخاطـ
ــات العمـــالء ــع متطلبـ مـ

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الجهات الحكومية	 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الجهات الحكومية	 

بســـبب 	  اإليـــرادات  نســـبة  بتغيـــرات  المتعلقـــة  المخاطـــر 
إنهـــاء نطـــاق العمـــل أو تأجيلـــه أو تقليلـــه

المخاطر المتعلقة بالتأخر في سداد المشاريع الحكومية 	 

المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات وخدمات الشركة	 

المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة	 

المخاطر المتعلقة بالتمويل	 

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 	 

المخاطـــر المتعلقـــة بعـــدم االســـتقرار السياســـي واالقتصـــادي 	 
فـــي المنطقـــة وتأثيرهـــا علـــى عمليـــات الشـــركة

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 	 

المخاطـــر المتعلقـــة بتغييـــر البيئـــة التنظيميـــة والتـــي لهـــا 	 
تأثيـــرات علـــى كيفيـــة ممارســـة الشـــركة لعملياتهـــا

المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة الحوكمة 	 

المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية 	 

المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة	 

المخاطـــر المتعلقـــة بانخفـــاض مســـتوى خدمـــات التشـــغيل 	 
لـــدى الشـــركة

المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركة 	 

المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال 	 

المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا )كوفيد 19(	 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على تقنية المعلومات 	 

المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة األجنبية	 

المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم	 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على موظفين رئيسيين	 

المخاطر المتعلقة بالعالمة التجارية	 

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية 	 

المخاطر المتعلقة باالئتمان	 

القضائيـــة 	  والمطالبـــات  بالدعـــاوى  المتعلقـــة  المخاطـــر 
اإلداريـــة واإلجـــراءات  والتحكيـــم 

نظـــام 	  بمتطلبـــات  االلتـــزام  بعـــدم  المتعلقـــة  المخاطـــر 
الشـــركات

المخاطـــر المتعلقـــة باســـتحقاقات الـــزكاة الشـــرعية القائمـــة 	 
والمحتملـــة

المخاطـــر المتعلقـــة بعـــدم االلتـــزام بنظـــام الســـوق الماليـــة 	 
ولوائحـــه التنفيذيـــة

المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف 	 

أســـعار 	  فـــي  الســـلبية  بالتغييـــرات  المتعلقـــة  المخاطـــر 
الفائـــدة 

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة	 

المخاطـــر المتعلقـــة بالرســـوم الحكوميـــة علـــى الموظفيـــن 	 
غيـــر الســـعوديين 

المخاطـــر المتعلقـــة بتغييـــر آليـــة احتســـاب الـــزكاة وضريبـــة 	 
الدخـــل

ب(	المخاطر	المتعلقة	بالسوق	والقطاع	

أ(	المخاطر	المتعلقة	بالمصدر	ونشاط	الشركة	وعملياتها



ف

ج(	المخاطر	المتعلقة	باألسهم	التي	سيتم	إدراجها	إدراجًا	مباشرًا	في	السوق	الموازية

ســـعر 	  فـــي  المحتملـــة  بالتذبذبـــات  المتعلقـــة  المخاطـــر 
الســـهم

 المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 	 

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 	 

 المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم	 

قبـــل 	  مـــن  الفعليـــة  بالســـيطرة  المتعلقـــة  المخاطـــر 
اإلدراج بعـــد  الحالييـــن  المســـاهمين 

 المخاطر المتعلقة بسيولة األسهم 	 

ــي 	  ــهم فـ ــن األسـ ــر مـ ــدد كبيـ ــع عـ ــة ببيـ ــر المتعلقـ  المخاطـ
الســـوق بعـــد عمليـــة اإلدراج 

 المخاطـــر المتعلقـــة بعـــدم تمكـــن الشـــركة مـــن اســـتيفاء 	 
أي  أو  الحاليـــة  الرئيســـية  للســـوق  االنتقـــال  متطلبـــات 

متطلبـــات تنظيميـــة مســـتقبلية 

مـــن 	  محـــدد  عـــدد  وجـــود  بعـــدم  المتعلقـــة  المخاطـــر 
للبيـــع  المخصصـــة  األســـهم 

 المخاطـــر المتعلقـــة بعـــدم وجـــود عالقـــة قويـــة أو عـــدم 	 
التاريخيـــة  بيـــن األســـعار  وجـــود عالقـــة علـــى اإلطـــالق 
لصفقـــات البيـــع والشـــراء التـــي تمـــت علـــى أســـهم الشـــركة 
فـــي الســـابق وبيـــن ســـعر االفتتـــاح فـــي أول يـــوم تـــداول 

ــة  ــركة فـــي الســـوق الموازيـ ألســـهم الشـ

المخاطـــر المتعلقـــة بحـــدوث تقلبـــات فـــي ســـعر ســـهم 	 
ـــة مـــع أســـعار أســـهم الشـــركات المطروحـــة  الشـــركة مقارن

طرحـــًا أوليـــًا لعـــدم وجـــود ســـعر محـــدد للطـــرح 

المخاطـــر المتعلقـــة باختـــالف اإلدراج المباشـــر مقارنـــة مـــع 	 
اإلدراج مـــن خـــالل الطـــرح األولـــي 

االســـتمرار 	  فـــي  الشـــركة  برغبـــة  المتعلقـــة  المخاطـــر 
الموازيـــة بالســـوق 
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1.	التعريفات	والمصطلحات

التعريفالمصطلح

الشركة أو الُمصدر أو عزم 

أو عزم السعودية
شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات – شركة مساهمة مقفلة سعودية.

إدارة الشركة أو اإلدارة أو 

اإلدارة العليا

فريـــق اإلدارة التنفيذيـــة أو كبـــار التنفيذييـــن فـــي شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات وتشـــمل علـــى ســـبيل 

المثـــال ال الحصـــر العضـــو المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي )ونوابهـــم/إن وجـــدوا(، ومديـــر الشـــؤون الماليـــة والمحاســـبية ومديـــر 

المـــوارد البشـــرية ومديـــر إدارة المشـــاريع ومديـــر إدارة تطويـــر األعمـــال، ومـــن فـــي حكمهـــم، وشـــاغلي أي مناصـــب أخـــرى معتمـــدة 

ـــد مـــن المعلومـــات، الرجـــاء االطـــالع علـــى القســـم  فـــي إدارات أو أقســـام أخـــرى كمـــا هـــو مبيـــن فـــي الهيـــكل التنظيمـــي )ولمزي

رقـــم -4- "هيـــكل الملكيـــة والهيـــكل التنظيمـــي"(.

رئيس مجلس اإلدارة )أو 

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

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

)أو نائب الرئيس(
أحد أعضاء المجلس )غير التنفيذيين( الذي ينتخبه المجلس ليحل محل رئيس المجلس عند غيابه.

أمين السر
د اختصاصـــات ومكافـــآت أميـــن الســـر  أحـــد أعضـــاء المجلـــس أو مـــن غيرهـــم الـــذي ُيعّينـــه مجلـــس اإلدارة أمينـــًا للســـر وتحـــدَّ

بقـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة فـــي حـــال خلـــو النظـــام األساســـي أحـــكام فـــي هـــذا الشـــأن.

جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.الجريدة الرسمية

حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة "حكومية" وفًقا لذلك.الحكومة

سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت.السهم

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

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

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.تداول

السوق المالية السعودية 

أو السوق المالية أو سوق 

األسهم أو السوق

شركة تداول السعودية )تداول(. 

السوق الموازية 
الســـوق التـــي ُتتـــداول فيهـــا األســـهم التـــي تـــم تســـجيلها وقبـــول إدراجهـــا بموجـــب "قواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـــات 

المســـتمرة" و"قواعد اإلدراج".

القوائم المالية 
القوائـــم الماليـــة المراجعـــة للســـنوات الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021م و30 يونيـــو 2020م )التـــي تتضمـــن أرقـــام 

المقارنـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2019م(.

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي.م

الجدول رقم  )1(: جدول التعريفات واالختصارات
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التعريفالمصطلح

سعر السهم االسترشادي 

عند اإلدراج
)70( سبعون ريااًل سعوديًا لكل سهم.

أسهم المساهمين 

الحاليين قبل اإلدراج
%100 من اجمالي أسهم رأس المال والتي تبلغ )3,000,000( ثالثة ماليين سهم عادي.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية

هو الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص

حملة األسهم في أي وقت.المساهم أو المساهمون

السنة المالية/ السنوات 

المالية

ـــة لعـــرض نتيجـــة نشـــاط المنشـــأة والمحـــددة بدايتهـــا ونهايتهـــا فـــي عقـــد التأســـيس أو النظـــام األســـاس  ـــرة الزمني هـــي الفت

ـــو مـــن كل عـــام. ـــة للشـــركة تنتهـــي فـــي 30 يوني ـــأن الســـنة المالي ـــة. علمـــًا ب للشـــركة المعني

السعودة
تعنـــي السياســـة التـــي تنتهجهـــا حكومـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية والهادفـــة إلـــى توطيـــن الوظائـــف فـــي القطـــاع الخـــاص 

الســـعودي.

نظام العمل
نظـــام العمـــل الســـعودي الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/51( بتاريـــخ 1426/8/23هــــ )الموافـــق 2005/09/27م( ومـــا 

يطـــرأ عليـــه مـــن تعديـــل والقـــرارات واللوائـــح الصـــادرة تنفيـــذًا ألحكامـــه. 

شركة الخير كابيتال السعودية )ويشار لها أيضًا باسم "الخير كابيتال"(.المستشار المالي 

المملكة العربية السعودية. المملكة أو السعودية 

يوم عمل 
أي يـــوم عمـــل فيمـــا عـــدا يومـــي الجمعـــة والســـبت وأي يـــوم يكـــون عطلـــة رســـمية فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية أو أي 

يـــوم تغلـــق فيـــه المؤسســـات المصرفيـــة أبوابهـــا عـــن العمـــل بموجـــب األنظمـــة الســـارية واإلجـــراءات الحكوميـــة األخـــرى.

النظام األساسي

ــركة  ــإدارة الشـ ــة بـ ــح الخاصـ ــد واللوائـ ــى القواعـ ــوي علـ ــذي يحتـ ــتند الـ ــو المسـ ــاهمة هـ ــركات المسـ ــي للشـ ــام األساسـ النظـ

والـــذي ينبغـــي أن يصـــدر وفقـــًا ألحـــكام نظـــام الشـــركات الســـعودي واعتمـــاده مـــن الجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين؛ وبالنســـبة 

لشـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، تمـــت الموافقـــة علـــى نصـــوص النظـــام األساســـي مـــن قبـــل 

المســـاهمين وقـــد تـــم آخـــر تعديـــل علـــى النظـــام األساســـي للشـــركة بنـــاًء علـــى قـــرار الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة المنعقـــدة 

بتاريـــخ 1442/11/16هــــ )الموافـــق 2021/06/26م(، وتـــم تدقيـــق النظـــام األساســـي واعتمـــاده مـــن قبـــل وزارة التجـــارة 

)إدارة حوكمـــة الشـــركات( بتاريـــخ 1442/11/19هــــ )الموافـــق 2021/06/29م( ويمكـــن معاينتـــه فـــي المقـــر الرئيســـي 

للشـــركة أو لـــدى مستشـــارها المالـــي.

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

وزارة الموارد البشرية 

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

وزارة الشؤون البلدية 

والقروية واإلسكان 
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في المملكة العربية السعودية.

الريال السعودي، العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.ريال

قواعد طرح األوراق 

المالية وااللتزامات 

المستمرة 

قواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة الصـــادرة عـــن مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة بالقـــرار رقـــم )7102-321-3( 

بتاريـــخ 1439/04/09ه )الموافـــق 2017/12/27م( والمعدلـــة بقـــرار مجلـــس الهيئـــة رقـــم )3-45-2018( بتاريـــخ 07/08/1439هــــ 

)الموافـــق 2018/04/23م( وقـــرار مجلـــس الهيئـــة رقـــم )1-104-2019( بتاريـــخ 1441/02/01هــــ )الموافـــق 2019/09/30م( 

وكان آخـــر تعديـــل لهـــا بقـــرار مـــن مجلـــس الهيئـــة رقـــم )1-7-2021م( بتاريـــخ 1442/06/01ه )الموافـــق 2021/01/14م(. 
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قواعد اإلدراج

قواعـــد اإلدراج الصـــادرة عـــن شـــركة تـــداول الســـعودية )تـــداول( والموافـــق عليهـــا بقـــرار مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم 

)3-123-2017( بتاريـــخ 1439/04/09هــــ )الموافـــق 2017/12/27م( والمعدلـــة بموجـــب قـــراره رقـــم )1-104-2019( بتاريـــخ 

1441/02/01هــــ )الموافـــق 2019/09/30م( وكان آخـــر تعديـــل لهـــا بقـــرار مـــن مجلـــس الهيئـــة رقـــم )1-22-2021( بتاريـــخ 

1442/07/12هــــ )الموافـــق 2021/02/24م(.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلـــس إدارة الشـــركة المنتخـــب مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين وفـــق أحـــكام النظـــام األساســـي للشـــركة 

ومتطلبـــات الجهـــات المختصـــة المتعلقـــة بعضويـــة مجالـــس إدارة الشـــركات المســـاهمة )وباألخـــص متطلبـــات هيئـــة الســـوق 

ــا فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية. ــا بموجـــب األنظمـــة المعمـــول بهـ ــارة( المتعـــارف عليهـ الماليـــة ووزارة التجـ

المستشارون/مستشارو 

الشركة
هم األشخاص الموضحة أسماؤهم في صفحة )هـ(.

مستند التسجيل/المستند
ـــة لتســـجيل األســـهم لـــدى الهيئـــة لغـــرض اإلدراج المباشـــر فـــي الســـوق الموازيـــة، بموجـــب نظـــام الســـوق  الوثيقـــة المطلوب

الماليـــة وقواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة.

نظام الشركات

نظـــام الشـــركات فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية الصـــادر بموجـــب المرســـوم الملكـــي رقـــم )م/3( بتاريـــخ 1437/1/28هــــ 

)الموافـــق 2015/11/10م( والـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي تاريـــخ 1437/07/25هــــ )الموافـــق 2016/5/2م( والمعـــدل 

ــق 2018/04/11م(. ــخ 1439/07/25هــــ )الموافـ ــم )م/79( بتاريـ ــي رقـ ــوم الملكـ بالمرسـ

هيئة السوق المالية أو 

الهيئة
هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

المساهمون الكبار )أو 

المساهم الكبير(

مســـاهمو الشـــركة الذيـــن يملكـــون )%5( فأكثـــر مـــن أســـهم الشـــركة والـــواردة أســـمائهم فـــي صفحـــة )ز( مـــن مســـتند 

التســـجيل هـــذا.

المساهمون الحاليون
ــل  ــركة قبـ ــة الشـ ــتند )هيـــكل ملكيـ ــذا المسـ ــن هـ ــم )أ( مـ ــة )ك( والجـــدول رقـ ــماؤهم فـــي الصفحـ ــن أسـ ــاهمون المبيـ المسـ

اإلدراج(.

مساهمو األقلية
ــرة فـــي  ــوة تصويـــت مؤثـ ــن قـ ــركة والذيـــن ال يمتلكـــون منفرديـ ــال الشـ ــن رأس مـ ــة مـ ــاهمون المالكـــون لنســـب قليلـ المسـ

الجمعيـــات العامـــة للمســـاهمين. 

الجمعية العامة 
ــي  ــام األساسـ ــركات والنظـ ــام الشـ ــكام نظـ ــركة بموجـــب أحـ ــي الشـ ــاهمين فـ ــور المسـ ــد بحضـ ــي تنعقـ ــة التـ ــة العامـ الجمعيـ

ــركة.  للشـ

الجمعية العامة العادية للمساهمين.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير 

العادية 
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

الئحة حوكمة الشركات 

الئحـــة حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن مجلـــس الهيئـــة بموجـــب القـــرار رقـــم )8-16-2017( بتاريـــخ 1438/05/16هــــ )الموافـــق 

ــق  ــخ 1437/01/28هــــ )الموافـ ــم )م/3( بتاريـ ــي رقـ ــوم الملكـ ــادر بالمرسـ ــركات الصـ ــام الشـ ــى نظـ ــاًء علـ 2017/02/13م( بنـ

2015/11/10م( والمعدلـــة بقـــرار مجلـــس الهيئـــة رقـــم )3-57-2019( بتاريـــخ 1440/09/15هــــ )الموافـــق 2019/05/20م( 

وكان آخـــر تعديـــل لهـــا بقـــرار مـــن مجلـــس الهيئـــة رقـــم )1-7-2021( بتاريـــخ 1442/06/01هــــ )الموافـــق 2021/01/14م(.

الئحة حوكمة الشركات 

المساهمة غير المدرجة

الئحـــة حوكمـــة الشـــركات المســـاهمة غيـــر المدرجـــة الصـــادرة بموجـــب قـــرار معالـــي وزيـــر التجـــارة بالقـــرار رقـــم )44239( بتاريـــخ 

1439/08/14هـ )الموافق 2018/04/30م(.
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فئات المستثمرين 

المؤهلين

المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1

عمـــالء مؤسســـة ســـوق ماليـــة مرخـــص لهـــا فـــي ممارســـة أعمـــال اإلدارة شـــريطة أن تكـــون مؤسســـة الســـوق الماليـــة . 2

ــتثمار فـــي الســـوق  ــاركة فـــي الطـــرح واالسـ ــرارات الخاصـــة بقبـــول المشـ ــاذ القـ ــا مـــن اتخـ قـــد ُعّينـــت بشـــروط تمكنهـ

الموازيـــة نيابـــة عـــن العميـــل دون الحاجـــة إلـــى الحصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة منـــه. 

حكومـــة المملكـــة، أو أي جهـــات حكوميـــة، أو أي هيئـــة دوليـــة تعتـــرف بهـــا الهيئـــة، أو الســـوق، أو أي ســـوق ماليـــة . 3

أخـــرى تعتـــرف بهـــا الهيئـــة، أو مركـــز اإليـــداع. 

الشـــركات المملوكـــة مـــن الحكومـــة، مباشـــرة أو عـــن طريـــق محفظـــة تديرهـــا مؤسســـة ســـوق ماليـــة مرخـــص لهـــا فـــي . 4

ممارســـة أعمـــال اإلدارة.  

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

صناديق االستثمار. . 6

األجانـــب غيـــر المقيميـــن المســـموح لهـــم باالســـتثمار فـــي الســـوق الموازيـــة والذيـــن يســـتوفون المتطلبـــات المنصـــوص . 7

عليهـــا فـــي الدليـــل االسترشـــادي الســـتثمار األجانـــب غيـــر المقيميـــن فـــي الســـوق الموازيـــة.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 8

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

أشـــخاص طبيعيـــون يحملـــون جنســـية إحـــدى الـــدول التـــي تطبـــق معاييـــر تنظيميـــة ورقابيـــة مماثلـــة للمعاييـــر التـــي . 10

ـــداع،  ـــدى مركـــز اإلي ـــح حســـاب اســـتثماري فـــي المملكـــة وحســـاب ل ـــة لديهـــا ويجـــوز لهـــم فت ـــة أو مقبول تطبقهـــا الهيئ

ويســـتوفون أي مـــن المعاييـــر اآلتيـــة: )أ( أن يكـــون قـــد قـــام بصفقـــات فـــي أســـواق األوراق الماليـــة ال يقـــل مجمـــوع 

ـــع ســـنة خـــالل االثنـــي عشـــر شـــهرًا  ـــال ســـعودي وال تقـــل عـــن عشـــر صفقـــات فـــي كل رب قيمتهـــا عـــن أربعيـــن مليـــون ري

الماضيـــة. )ب( أن ال تقـــل قيمـــة صافـــي أصولـــه عـــن خمســـة مالييـــن ريـــال ســـعودي. )ج( أن يعمـــل أو ســـبق لـــه العمـــل 

مـــدة ثـــالث ســـنوات علـــى األقـــل فـــي القطـــاع المالـــي. )د( أن يكـــون حاصـــاًل علـــى الشـــهادة العامـــة للتعامـــل فـــي 

األوراق الماليـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل الهيئـــة. )هــــ( أن يكـــون حاصـــاًل علـــى شـــهادة مهنيـــة متخصصـــة فـــي مجـــال أعمـــال 

ـــًا؛ ـــرف بهـــا دولي ـــة معتمـــدة مـــن جهـــة معت األوراق المالي

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

الجمهور

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

تابعي الُمصدر. 1

المساهمين الكبار في الُمصدر. 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر. 3

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر. 4

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر. 5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، أو 5( أعاله. 6

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله. 7

األشخاص الذين يعملون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين )%5( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8
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فترة الحظر

ـــدة )12( اثنـــي  يحظـــر علـــى كبـــار المســـاهمين المذكوريـــن فـــي الصفحـــة )ز( مـــن هـــذا المســـتند التصـــــرف فـــــي أســـــهمهم لمــ

ـــة؛ ويجـــوز لهـــم  ـــركة فـــــي الســـــوق الموازيــ ـــداول أســـــهم الشــ ـــدء تــ ـــخ بــ ـــن تاريــ عشـــر شـــهرًا )فتـــرة الحظـــر نفرضهـــا الهيئـــة( مــ

التصـــرف فـــي أســـهمهم بعـــد انتهـــاء فتـــرة الحظـــر. 

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

عوامل المخاطرة
مجموعـــة المؤثـــرات المحتملـــة التـــي يجـــب اإللمـــام بهـــا والتحـــوط لهـــا قبـــل اتخـــاذ القـــرار باالكتتـــاب فـــي األســـهم محـــل 

ــة. ــوق الموازيـ ــي السـ ــر فـ ــجيل واإلدراج المباشـ التسـ

المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد التقارير 

)IFRS( المالية

المعاييـــر الدوليـــة للتقريـــر المالـــي المعتمـــدة مـــن الهيئـــة الســـعودية للمراجعيـــن والمحاســـبين، والتـــي تضـــم المعاييـــر الدوليـــة 

ــا  ــبين وغيرهـ ــن والمحاسـ ــة الســـعودية للمراجعيـ ــن الهيئـ ــة مـ ــة المطلوبـ ــات اإلضافيـ ــات واإلفصاحـ ــة إلـــى المتطلبـ باإلضافـ

ـــر واإلصـــدارات  ـــي تشـــمل المعايي ـــن والمحاســـبين، والت ـــة الســـعودية للمراجعي ـــي أقرتهـــا الهيئ ـــر والتصريحـــات الت مـــن المعايي

ـــزكاة. ـــة، مثـــل مســـألة ال ـــر الدولي ـــة المتعلقـــة بالمســـائل التـــي ال تغطيهـــا المعايي الفني

المعيار الدولي للتقرير 

المالي للمنشآت الصغيرة 

 IFRS( ومتوسطة الحجم

)for SMEs

ــة  ــة المعتمـــدة فـــي المملكـ ــبة الدوليـ ــر المحاسـ ــادرة عـــن مجلـــس معاييـ ــيراتها الصـ ــبية وتفسـ ــر المحاسـ ــة المعاييـ مجموعـ

العربيـــة الســـعودية والمعاييـــر واإلصـــدارات األخـــرى الصـــادرة عـــن الهيئـــة الســـعودية للمراجعيـــن والمحاســـبين. وتعتمـــد هـــذه 

المعاييـــر علـــى متطلبـــات إفصـــاح أقـــل، ومتطلبـــات قيـــاس أســـهل مـــن تلـــك التـــي تطلبهـــا النســـخة الكاملـــة مـــن المعاييـــر 

الدوليـــة للتقريـــر المالـــي )IFRS( )International Financial Reporting Standards(، ويتـــم تطبيـــق هـــذه المعاييـــر مـــن 

ــا تلـــك المنشـــآت التـــي ال  ــر المحاســـبة بأنهـ المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة الحجـــم والتـــي تعـــّرف لغـــرض تطبيـــق معاييـ

تخضـــع للمســـاءلة العامـــة بغـــض النظـــر عـــن حجمهـــا أو شـــكلها القانونـــي. )يقصـــد بالشـــركات التـــي تخضـــع للمســـاءلة العامـــة 

مثـــل الشـــركات الماليـــة والشـــركات المدرجـــة فـــي الســـوق الماليـــة(.

االحتياطي النظامي
ــركة  ــام األساســـي للشـ ــركات والنظـ ــام الشـ ــكام نظـ ــا بحســـب أحـ ــا وتخصيصهـ ــركة اقتطاعهـ ــغ التـــي يجـــب علـــى الشـ المبالـ

ــة. ــا الماليـ ــة التزاماتهـ وذلـــك لتغطيـ

الهيئة السعودية 

للمراجعين والمحاسبين 

)SOCPA(

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

نطاقات

ــر المـــوارد البشـــرية والتنميـــة )وزارة العمـــل والتنميـــة  ــرار معالـــي وزيـ ــاد برنامـــج الســـعودة )نطاقـــات( بموجـــب قـ تـــم اعتمـ

االجتماعيـــة ســـابقًا( رقـــم )4040( بتاريـــخ 1432/10/12هــــ )الموافـــق 2011/09/10م( المبنـــي علـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء 

رقـــم )50( بتاريـــخ 1415/04/21هــــ )الموافـــق 1994/09/27م(. وقـــد أطلقـــت وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة 

بالمملكـــة البرنامـــج لتقديـــم حوافـــز للمنشـــآت كـــي تقـــوم بتوظيـــف الســـعوديين، ويقيـــم البرنامـــج أداء المنشـــأة علـــى 

أســـاس نطاقـــات محـــددة )البالتينـــي واألخضـــر واألحمـــر( وفـــق النشـــاط والقطـــاع اللـــذان تنـــدرج تحتهمـــا الشـــركة. وبتاريـــخ 

1441/03/29هــــ )الموافـــق 2019/11/16م( صـــدر القـــرار الـــوزاري رقـــم )63717( والـــذي قضـــى بإلغـــاء النطـــاق األصفـــر فـــي 

برنامـــج نطاقـــات.

برنامـــج  االجتماعيـــة  والتنميـــة  البشـــرية  المـــوارد  وزارة  أطلقـــت  2021/05/23م(،  )الموافـــق  1442/10/11هــــ  بتاريـــخ 

“نطاقـــات” المطـــور الـــذي يقـــدم ثـــالث مزايـــا رئيســـة: األولـــى: خطـــة توطيـــن واضحـــة الـــرؤى وشـــفافة لمـــدة ثـــالث ســـنوات 

قادمـــة بهـــدف زيـــادة االســـتقرار التنظيمـــي لـــدى منشـــآت القطـــاع الخـــاص، الثانيـــة: تعتمـــد العالقـــة الطرديـــة بيـــن عـــدد 

ـــن  ـــة ترتبـــط بشـــكل متناســـب مـــع عـــدد العاملي ـــة خطي ـــكل منشـــأة مـــن خـــالل معادل ـــة ل ـــن المطلوب ـــن ونســـب التوطي العاملي

ــة،  ــددة وثابتـ ــام محـ ــى أحجـ ــآت إلـ ــى تصنيـــف المنشـ ــة علـ ــة المبنيـ ــن الحاليـ ــب التوطيـ ــام نسـ ــن نظـ ــداًل مـ ــأة، بـ ــدى المنشـ لـ

والثالثـــة: تبســـيط تصميـــم البرنامـــج وتحســـين تجربـــة العميـــل مـــن خـــالل دمـــج تصنيفـــات األنشـــطة ذات الصفـــات المشـــتركة 

لتكـــون بعـــدد 32 نشـــاًطا بـــداًل مـــن 85 نشـــاًطا فـــي “نطاقـــات”. كمـــا سيســـهم هـــذا البرنامـــج فـــي توفيـــر أكثـــر مـــن 340 ألـــف 

وظيفـــة حتـــى عـــام 2024م.
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هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. *

ــط  ــي ترتبـ ــة التـ ــات الحكوميـ ــدى الجهـ ــي إحـ ــابقًا(، وهـ ــل سـ ــزكاة والدخـ ــة الـ ــابقًا )مصلحـ ــل سـ ــزكاة والدخـ ــة للـ ــة العامـ الهيئـ

ــب. ــل الضرائـ ــزكاة وتحصيـ ــة الـ ــال جبايـ ــة بأعمـ ــة الموكلـ ــي الجهـ ــة، وهـ ــر الماليـ ــًا بوزيـ تنظيميـ

*بتاريـــخ 1442/09/22هــــ )الموافـــق 2021/05/04م(، أقـــر مجلـــس الـــوزراء دمـــج الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل والهيئـــة 

العامـــة للجمـــارك، فـــي هيئـــة واحـــدة باســـم “هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك”.

الشهادة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.شهادة الزكاة

ضريبة القيمة المضافة 

)VAT(

قـــرر مجلـــس الـــوزراء بتاريـــخ 1438/05/02هــــ )الموافـــق 2017/01/30م( الموافقـــة علـــى االتفاقيـــة الموحـــدة لضريبـــة 

القيمـــة المضافـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة والتـــي بـــدأ العمـــل بهـــا ابتـــداًء مـــن 1 ينايـــر 2018م، كضريبـــة 

جديـــدة تضـــاف لمنظومـــة الضرائـــب والرســـوم األخـــرى الواجـــب العمـــل بهـــا مـــن قبـــل قطاعـــات محـــددة فـــي المملكـــة، وفـــي 

دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربـــي. مقـــدار هـــذه الضريبـــة )%5( مســـتثنى منهـــا عـــدد مـــن المنتجـــات )كاألغذيـــة 

األساســـية والخدمـــات المتعلقـــة بالرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم(. تجـــدر اإلشـــارة أنـــه بتاريـــخ 1441/10/17هــــ )الموافـــق 

ـــادة  2020/06/09م( قـــرر مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل تعديـــل نظـــام ضريبـــة القيمـــة المضافـــة للســـماح بزي

نســـبة الضريبـــة األساســـية إلـــى ٪15 بدايـــة مـــن تاريـــخ 1 يوليـــو 2020م.

رؤية 2030
ــات  ــة البتروكيماويـ ــط وصناعـ ــى النفـ ــاد علـ ــل االعتمـ ــى تقليـ ــدف إلـ ــذي يهـ ــي الـ ــتراتيجي الوطنـ ــادي االسـ ــج االقتصـ البرنامـ

وتنويـــع االقتصـــاد الســـعودي وتطويـــر الخدمـــات العامـــة.

الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.رأس المال

األطراف ذوو العالقة

كبار المساهمين في الشركة.أ. 

أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.ب. 

كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.ت. 

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.ث. 

المنشآت – من غير الشركات – المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.ج. 

الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكًا فيها.ح. 

الشـــركات التـــي يكـــون أي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو كبـــار التنفيذييـــن أو أقاربهـــم عضـــوًا فـــي مجلـــس إدارتهـــا أو 	. 

مـــن كبـــار التنفيذييـــن فيـــه.

شـــركات المســـاهمة التـــي يملـــك فيهـــا أي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو كبـــار التنفيذييـــن وأقاربهـــم مـــا نســـبته )%5( د. 

أو أكثـــر، مـــع مراعـــاة مـــا ورد فـــي الفقـــرة )ث( مـــن هـــذا التعريـــف.

الشـــركات التـــي يكـــون ألي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو كبـــار التنفيذييـــن أو أقاربهـــم تأثيـــر فـــي قراراتهـــا ولـــو بإســـداء ذ. 

النصـــح أو التوجيـــه. 

أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها.ر. 

الشركات القابضة أو التابعة للشركة.ز. 

م بشـــكل مهنـــي مـــن شـــخص س.  ويســـتثني مـــن الفقرتيـــن )ذ( و )ر( مـــن هـــذا التعريـــف النصائـــح والتوجيهـــات التـــي تقـــدَّ

مرخـــص لـــه فـــي ذلـــك.
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اللجوء إلى المحاكم للوصول إلى تسوية نزاع.التقاضي

نظام السجل التجاري
ـــخ 1416/2/21هــــ )الموافـــق 1995/07/19م(  نظـــام الســـجل التجـــاري الصـــادر بموجـــب المرســـوم الملكـــي رقـــم )م/1( بتاري

ـــخ 1416/9/21هــــ )الموافـــق 1996/02/11م(.   ـــة الصـــادرة بموجـــب قـــرار وزاري رقـــم )1003( بتاري ـــه التنفيذي والئحت

أصحاب المصالح
األشـــخاص أو األطـــراف الذيـــن لهـــم مصلحـــة فيمـــا تقـــوم بـــه الشـــركة، بمـــن فيهـــم، العامليـــن، والدائنيـــن، والعمـــالء، 

والمجتمـــع. والمورديـــن، 

قائمة المصطلحات 

المستخدمة في لوائح 

هيئة السوق المالية 

وقواعدها

قائمـــة المصطلحـــات المســـتخدمة فـــي لوائـــح هيئـــة الســـوق الماليـــة وقواعدهـــا الصـــادرة عـــن مجلـــس هيئـــة الســـوق 

الماليـــة بموجـــب القـــرار رقـــم )4-11-2004( بتاريـــخ 1425/08/20هــــ الموافـــق 2004/10/04م بنـــاًء علـــى نظـــام الســـوق 

الماليـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م/ 30 بتاريـــخ 1424/06/02هــــ المعدلـــة بقـــرار مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم 

)1-7-2018( بتاريـــخ 01/05/1439هــــ )الموافـــق 2018/01/18م(، وكان آخـــر تعديـــل لهـــا بقـــرار مـــن مجلـــس الهيئـــة رقـــم 

)1-7-2021( بتاريـــخ 1442/06/01هــــ )الموافـــق 2021/01/14م(.

شهادة التأمينات 

االجتماعية
الشهادة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

التأمين
ـــن، وتعويـــض مـــن يتعـــرض منهـــم للضـــرر أو الخســـارة  ـــن لهـــم إلـــى المؤمِّ هـــو آليـــة التعاقـــد لتحويـــل أعبـــاء المخاطـــر مـــن المؤمَّ

ـــن. مـــن قبـــل المؤمِّ

أي شركة سعودية أخرى تسيطر عليها الشركة.الشركات التابعة

السيطرة/ المسيطر

القـــدرة علـــى التأثيـــر علـــى أفعـــال أو قـــرارات شـــخص آخـــر، بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، منفـــردًا أو مجتمعـــًا مـــع قريـــب أو 

تابـــع، مـــن خـــالل أي مـــن اآلتـــي:

امتالك نسبة تساوي %30 أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة،أ. 

حق تعيين %30 أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداريب. 

سجل المساهمين
ســـجل المســـاهمين الـــذي تعـــّده وتحفظـــه الشـــركة، والـــذي يتضمـــن أســـماء المســـاهمين وجنســـياتهم ومهنهـــم وأماكـــن 

إقامتهـــم وعنوانيهـــم وأرقـــام األســـهم، وتقيـــد فيـــه جميـــع التصرفـــات التـــي تـــرد علـــى األســـهم الصـــادرة عـــن الشـــركة.

أطراف
أي فـــرد أو شـــركة أو شـــراكة أو جمعيـــة أو منظمـــة أو أي كيـــان آخـــر، بمـــا فـــي ذلـــك أي مـــن خلفائهـــم أو ورثتهـــم، عـــن طريـــق 

الدمـــج أو خـــالف ذلـــك عـــن طريـــق أي مـــن المذكـــور ســـالفًا.

الشركات الزميلة
الشـــركات الموضحـــة فـــي الفقـــرة الفرعيـــة رقـــم -3.14- "الشـــركات التابعـــة والشـــركات الزميلـــة" مـــن القســـم رقـــم -3- 

ــذا. ــجيل هـ ــتند التسـ ــن مسـ ــا" مـ ــة أعمالهـ ــركة وطبيعـ ــن الشـ ــة عـ "خلفيـ

القطاع الحكومي وشبه الحكوميالقطاع العام
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2.	عوامل	المخاطرة
إن االســـتثمار فـــي األســـهم التـــي ســـيتم إدراجهـــا إدراجـــًا مباشـــرًا فـــي الســـوق الموازيـــة ينطـــوي علـــى مخاطـــر عاليـــة، وقـــد ال يكـــون 
االســـتثمار فيهـــا مالئمـــًا إال للمســـتثمرين القادريـــن علـــى تقييـــم مزايـــا ومخاطـــر هـــذا االســـتثمار وتحمـــل أي خســـارة قـــد تنجـــم عنـــه.

يتعيـــن علـــى كل مـــن يرغـــب فـــي االســـتثمار فـــي األســـهم التـــي ســـيتم إدراجهـــا إدراجـــًا مباشـــرًا فـــي الســـوق الموازيـــة دراســـة كافـــة 
المعلومـــات التـــي يحتويهـــا مســـتند التســـجيل هـــذا بعنايـــة بمـــا فيهـــا عوامـــل المخاطـــرة المبينـــة أدنـــاه قبـــل اتخـــاذ قـــرار االســـتثمار، علمـــًا بـــأن 
ـــة ليســـت  ـــاه قـــد ال تشـــمل كافـــة المخاطـــر التـــي يمكـــن أن تواجههـــا الشـــركة. ومـــن الممكـــن وجـــود عوامـــل إضافي المخاطـــر الموضحـــة أدن

معلومـــة للشـــركة فـــي الوقـــت الحالـــي والتـــي قـــد يكـــون مـــن شـــأنها التأثيـــر علـــى عملياتهـــا. 

إن نشـــاط الشـــركة وأعمالهـــا، وظروفهـــا الماليـــة، وتوقعاتهـــا المســـتقبلية، ونتائـــج عملياتهـــا، والتدفقـــات النقديـــة، قـــد تتأثـــر ســـلبًا وبصـــورة 
جوهريـــة إذا مـــا حدثـــت أو تحققـــت أي مـــن المخاطـــر التـــي يتضمنهـــا هـــذا القســـم والتـــي تـــرى إدارة الشـــركة حاليـــًا أنهـــا جوهريـــة. باإلضافـــة 
إلـــى أي مخاطـــر أخـــرى لـــم يحددهـــا مجلـــس اإلدارة أو يصنفهـــا حاليـــًا بأنهـــا غيـــر جوهريـــة، لكنهـــا قـــد تحـــدث بالفعـــل وتصبـــح مخاطـــر جوهريـــة. 

وفـــي حالـــة حـــدوث أو تحقـــق أحـــد عوامـــل المخاطـــرة التـــي تعتقـــد إدارة الشـــركة فـــي الوقـــت الحاضـــر بأنهـــا جوهريـــة، أو حـــدوث أيـــة مخاطـــر 
أخـــرى لـــم يتســـنَّ لـــإدارة أن تحددهـــا، أو التـــي تعتبرهـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر غيـــر جوهريـــة ولكنهـــا عنـــد حدوثهـــا تبيـــن بأنهـــا مخاطـــر جوهريـــة، 
فـــإن ذلـــك قـــد يـــؤدي إلـــى انخفـــاض ســـعر األســـهم فـــي الســـوق وإضعـــاف إمكانيـــة الشـــركة علـــى توزيـــع أربـــاح علـــى المســـاهمين وقـــد 

يخســـر المســـتثمر كامـــل اســـتثماره فـــي أســـهم الشـــركة أو جـــزء منـــه.

ـــة أخـــرى كمـــا فـــي تاريـــخ هـــذا المســـتند  ـــه ال توجـــد أي مخاطـــر جوهري ـــه علـــى حـــد علمهـــم واعتقادهـــم، فإن ويقـــر أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بأن
ـــًا  ـــي ســـيتم إدراجهـــا إدراج ـــى قـــرارات المســـتثمرين باالســـتثمار فـــي األســـهم الت ـــر عل ـــم ذكـــره فـــي هـــذا القســـم، يمكـــن أن تؤث بخـــالف مـــا ت

ـــة. مباشـــرًا فـــي الســـوق الموازي

إن المخاطـــر والشـــكوك المبينـــة أدنـــاه مقدمـــة بترتيـــب ال يعبـــر عـــن مـــدى أهميتهـــا. كمـــا أن هنـــاك مخاطـــر وشـــكوك واحتمـــاالت أخـــرى، بمـــا 
فيهـــا تلـــك غيـــر المعروفـــة حاليـــًا أو التـــي تعتبرهـــا إدارة الشـــركة غيـــر جوهريـــة، قـــد يكـــون لهـــا التأثيـــرات المبينـــة أعـــاله.

2.1 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

2.1.1. المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة

ــتراتيجياتها الحاليـــة بنجـــاح. وتخضـــع قـــدرة  ــا وتحقيـــق اسـ ــا علـــى تنفيـــذ أهدافهـ يعتمـــد أداء الشـــركة فـــي المســـتقبل علـــى قدرتهـ
الشـــركة علـــى تنفيـــذ اســـتراتيجياتها الحاليـــة لعوامـــل مختلفـــة منهـــا مـــا هـــو خـــارج عـــن ســـيطرتها. وفـــي حـــال لـــم تتمكـــن الشـــركة مـــن 
تحقيـــق أهدافهـــا واســـتراتيجياتها ألي ســـبب مـــن األســـباب فســـيؤثر ذلـــك ســـلبًا وبشـــكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا 
المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية. كمـــا أنـــه ال يوجـــد أي ضمـــان بـــأن تنفيـــذ الشـــركة الســـتراتيجيتها بنجـــاح ســـينعكس 
إيجابـــًا علـــى نتائـــج عملياتهـــا. وقـــد تتحمـــل الشـــركة تكاليـــف إضافيـــة تشـــمل اســـتقطاب موظفيـــن أكفـــاء وإســـناد مهـــام إضافيـــة 
ـــة ووضـــع اســـتراتيجيات  لطـــرف خارجـــي )المستشـــارين المختصيـــن( للعمـــل علـــى إعـــداد الدراســـات الالزمـــة للوصـــول إلـــى خطـــط بديل

جديـــدة والـــذي ســـيؤثر ســـلبًا وبشـــكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.1.2. المخاطر المتعلقة بقرارات إدارة الشركة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها

تعتمـــد نتائـــج أعمـــال الشـــركة بشـــكل رئيـــس علـــى قـــدرة إدارتهـــا علـــى اتخـــاذ القـــرارات الصحيحـــة والمناســـبة فيمـــا يتعلـــق بأنشـــطتها 
والتـــي تشـــمل اختيـــار عمـــالء ومشـــاريع جديـــدة، الدخـــول فـــي أســـواق جديـــدة، تحديـــث قاعـــدة المنتجـــات والخدمـــات باإلضافـــة أو 
اإللغـــاء، فتـــح أو إغـــالق قنـــوات بيـــع، اختيـــار المورديـــن، اختيـــار أجهـــزة ومعـــدات، وغيرهـــا مـــن األعمـــال اليوميـــة والقـــرارات االســـتراتيجية 
التـــي مـــن شـــأنها التأثيـــر علـــى أداء الشـــركة علـــى المـــدى القصيـــر والطويـــل. وبالتالـــي فـــإن إخفـــاق اإلدارة فـــي اتخـــاذ القـــرارات 

الصحيحـــة ســـيؤثر ســـلبًا وبشـــكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.1.3. المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في أعمال منافسة أعمال الشركة

ـــار تنفيذييهـــا بمنافســـة الشـــركة، إمـــا عـــن طريـــق عضويتهـــم فـــي مجالـــس  قـــد يقـــوم بعـــض مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة أو كب
إدارات أو مـــن خـــالل التملـــك فـــي أعمـــال تدخـــل فـــي إطـــار أعمـــال الشـــركة وتكـــون هـــذه األعمـــال مماثلـــة ألعمـــال الشـــركة أو منافســـة 
ألعمالهـــا بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر. وفـــي حـــال حـــدوث تعـــارض فـــي المصالـــح بيـــن أعمـــال الشـــركة مـــن جهـــة وأعمـــال أعضـــاء 



10

مجلـــس اإلدارة أو كبـــار التنفيذييـــن مـــن جهـــة أخـــرى، فســـيكون لذلـــك أثـــر ســـلبي وبشـــكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا 
ـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية. ـــي ونتائ المال

هـــذا ويمكـــن لبعـــض أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وكبـــار التنفيذييـــن االطـــالع علـــى المعلومـــات الداخليـــة للشـــركة، وقـــد يســـتخدمون تلـــك 
المعلومـــات لمصالحهـــم الخاصـــة أو بمـــا يتعـــارض مـــع مصالـــح الشـــركة وأهدافهـــا. وإذا كان أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وكبـــار التنفيذييـــن 
الذيـــن لهـــم مصالـــح متعارضـــة مـــع مصلحـــة الشـــركة تأثيـــر ســـلبي علـــى قـــرارات الشـــركة، أو إذا اســـتخدموا المعلومـــات المتاحـــة لهـــم 
ـــي  ـــر ســـلبي وبشـــكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المال ـــك أث عـــن الشـــركة علـــى نحـــو يضـــر بمصالحهـــا، فســـيترتب علـــى ذل

ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.1.4. المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها

تخضـــع الشـــركة للعديـــد مـــن األنظمـــة واللوائـــح التـــي تســـتدعي حصولهـــا علـــى عـــدد مـــن التراخيـــص والتصاريـــح والموافقـــات الالزمـــة 
مـــن الجهـــات التنظيميـــة المختصـــة فـــي المملكـــة لمزاولـــة نشـــاطها؛ حيـــث تمـــارس الشـــركة نشـــاطها حاليـــًا بموجـــب عـــدد مـــن 
التراخيـــص والشـــهادات والتصاريـــح ذات العالقـــة بنشـــاط )تصميـــم وبرمجـــة البرمجيـــات الخاصـــة(. وتشـــمل: شـــهادات الســـجل التجـــاري 
للشـــركة الصـــادرة مـــن وزارة التجـــارة، شـــهادة عضويـــة الغرفـــة التجاريـــة فـــي الريـــاض، رخصـــة البلديـــة، شـــهادات الســـعودة والـــزكاة 
والتأمينـــات االجتماعيـــة )ولمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن الشـــهادات والتراخيـــص والموافقـــات التـــي حصلـــت عليهـــا الشـــركة، الرجـــاء 
االطـــالع علـــى الفقـــرة الفرعيـــة رقـــم -3.14- “التراخيـــص والتصاريـــح والشـــهادات التـــي حصلـــت عليهـــا الشـــركة” مـــن القســـم رقـــم 

ـــة وطبيعـــة أعمالهـــا”. ـــة عـــن الـشــركـــ -3- “خلفي

ـــزام بالشـــروط واألحـــكام الخاصـــة بـــكل رخصـــة وشـــهادة حصلـــت عليهـــا. وفـــي  ينبغـــي علـــى الشـــركة بصفتهـــا )صاحـــب الترخيـــص( االلت
حـــال عـــدم قـــدرة الشـــركة علـــى ذلـــك، فقـــد ال تتمكـــن مـــن تجديـــد هـــذه التراخيـــص والشـــهادات أو الحصـــول علـــى تراخيـــص أخـــرى 
ـــر أعمـــال  ـــه إيقـــاف أو تعث ـــج عن ـــذي قـــد ينت ـــى آخـــر ألغـــراض التوســـع فـــي أنشـــطتها، األمـــر ال ـــن إل ـــي قـــد تحتاجهـــا مـــن حي ـــدة والت جدي
ــركة  ــال الشـ ــى أعمـ ــري علـ ــكل جوهـ ــلبًا وبشـ ــيؤثر سـ ــة وبالتالـــي سـ ــات الحكوميـ ــن الجهـ ــا مـ ــة عليهـ ــات ماليـ ــرض غرامـ ــركة أو فـ الشـ

ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

إن الشـــركة ُملَزمـــة بالحصـــول علـــى تراخيـــص البلديـــة والدفـــاع المدنـــي لممارســـة نشـــاطها، وللحصـــول علـــى الرخصـــة يجـــب اســـتخراجها 
مـــن البلديـــة أو األمانـــة التـــي يقـــع ضمـــن نطـــاق صالحياتهـــا اإلشـــرافية علـــى المقـــرات المســـتأجرة مـــن قبـــل الشـــركة وتتطلـــب كل 
بلدية/أمانـــة الوثائـــق التاليـــة: صـــورة الســـجل التجـــاري وصـــورة عقـــد التأســـيس )النظـــام األساســـي( وصـــورة مـــن عقـــد اإليجـــار وصـــورة 
مـــن فســـح البنـــاء للمبنـــى الـــذي تـــم االســـتئجار فيـــه وصـــورة مـــن ترخيـــص المكتـــب العقـــاري وتصويـــر المبنـــى مـــن بعـــد ويشـــمل اللوحـــة 
)مـــع نســـخة عـــن فاتـــورة اللوحـــة وتســـجيل ملكيـــة العالمـــة التجاريـــة للشـــركة ليتـــم اســـتخدامها علـــى الواجهـــة( باإلضافـــة إلـــى ترخيـــص 

الدفـــاع المدنـــي.  

لـــدى الشـــركة عـــدد )2( عيـــن مســـتأجرة وفـــق مـــا هـــو مبيـــن فـــي الفقـــرة الفرعيـــة )3.15( “قائمـــة العقـــارات التـــي تســـتأجرها الشـــركة” 
ــاري  ــاط تجـ ــة نشـ ــة لمزاولـ ــة البلديـ ــى رخصـ ــركة علـ ــت الشـ ــد حصلـ ــا”. وقـ ــة أعمالهـ ــة وطبيعـ ــن الـشــركــــ ــة عـ ــم )3( “خلفيـ ــن القسـ مـ
ــاء  ــر الرئيســـي فـــي الريـــاض والصـــادرة عـــن أمانـــة منطقـــة الريـــاض – بلديـــة المعـــذر. وقـــد تـــم االســـتحصال علـــى شـــهادة إنهـ للمقـ
تركيبـــات لنظـــام اإلنـــذار المبكـــر وأنظمـــة اإلطفـــاء العـــادي واآللـــي )صـــادرة عـــن مؤسســـة وقايتـــك للســـالمة( بتاريـــخ 2011/07/02م 
ومعتمـــدة مـــن الدفـــاع المدنـــي ومشـــهد فحـــص للمضخـــات الرئيســـة )صـــادر عـــن مؤسســـة المدائـــن العربيـــة( بتاريـــخ 2016/02/24م، 
إال أنـــه لـــم يتـــم اســـتصدار تصريـــح الدفـــاع المدنـــي )شـــهادة ســـالمة( الخـــاص بالمبنـــى حيـــث اســـتأجرت الشـــركة مكتبيهـــا، وفـــق مـــا 
هـــو مبيـــن فـــي الفقـــرة الفرعيـــة رقـــم -3.11- “التراخيـــص والتصاريـــح والشـــهادات التـــي حصلـــت عليهـــا الشـــركة” مـــن القســـم رقـــم 

ـــة وطبيعـــة أعمالهـــا” مـــن هـــذا المســـتند.  -3- “خلفيـــة عـــن الـشــركـــ

وبصـــورة عامـــة فـــإن أي مخالفـــة لنظـــام الدفـــاع المدنـــي تعـــرض مرتكبهـــا للعقوبـــات والغرامـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )30( 
مـــن نظـــام الدفـــاع المدنـــي، والتـــي تنـــص علـــى أنـــه “يعاقـــب المخالـــف ألي حكـــم مـــن أحـــكام هـــذا النظـــام أو لوائحـــه أو القـــرارات 
ـــال أو بهمـــا معـــًا” عـــن كل مخالفـــة  ـــف ري ـــى 30 أل ـــد عل ـــى ســـتة أشـــهر، أو بغرامـــة ال تزي ـــد عل ـــه بالســـجن مـــدة ال تزي ـــاء علي الصـــادرة بن
كمـــا قـــد تصـــل العقوبـــة إلـــى األمـــر بإغـــالق الموقـــع المســـتأجر. وفـــي حـــال أصبحـــت الشـــركة فـــي موقـــف ُيعـــد مخالفـــًا لنظـــام الدفـــاع 
المدنـــي، فإنـــه ســـيكون لذلـــك تأثيـــر ســـلبي وبشـــكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا 
المســـتقبلية. )ولمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول الموافقـــات والتراخيـــص الحكوميـــة، الرجـــاء االطـــالع علـــى الفقـــرة الفرعيـــة الفقـــرة رقـــم 
-3.14- “التراخيـــص والتصاريـــح والشـــهادات التـــي حصلـــت عليهـــا الشـــركة” مـــن القســـم رقـــم -3- “خلفيـــة عـــن الـشــركــــــة وطبيعـــة 

أعمالهـــا” مـــن هـــذا المســـتند(.
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ـــح أي فـــرع دون  ـــم فت ـــم تجديدهـــا أو ت ـــم يت ـــة لمقرهـــا الرئيســـي وفـــي حـــال انتهـــت هـــذه الرخصـــة ول اســـتخرجت الشـــركة رخصـــة بلدي
ــا  ــات المنصـــوص عليهـ ــيعرضها إلـــى العقوبـ ــة سـ ــة البلديـ ــركة بأنظمـ ــزام الشـ ــإن عـــدم التـ ــتخراج هـــذه التراخيـــص والشـــهادات فـ اسـ
ـــى  ـــخ 1442/02/05هــــ )الموافـــق 2020/09/22م( وقـــد تصـــل إل ـــة الصـــادرة بتاري بالئحـــة الغرامـــات والجـــزاءات عـــن مخالفـــات البلدي

حـــد إغـــالق الموقـــع )الفـــرع( ممـــا قـــد يؤثـــر ســـلبًا علـــى عمليـــات الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا ومركزهـــا المالـــي.

2.1.5. المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع

يتميـــز قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت بتغيـــرات تكنولوجيـــة ســـريعة، ويشـــمل ذلـــك التغيـــر والتطـــور علـــى معاييـــر صناعيـــة 
وتقديـــم منتجـــات وخدمـــات جديـــدة للعمـــالء التـــي مـــن الممكـــن أن تتســـبب بتقليـــص مـــدة فعاليـــة المنتـــج وتقليـــل عمـــره االفتراضـــي. 
ويعتمـــد نجـــاح الشـــركة المســـتقبلي علـــى قدرتهـــا علـــى إدخـــال تلـــك التطـــورات وتحســـين محفظتهـــا التقنيـــة والفنيـــة الحاليـــة أو 

الحصـــول علـــى خدمـــات جديـــدة الســـتيفاء متطلبـــات العمـــالء ضمـــن إطـــار زمنـــي وتكاليـــف معقولـــة وفعالـــة.

ــف  ــال وتكاليـ ــي فعـ ــار زمنـ ــًا إلطـ ــا وفقـ ــتجابة لهـ ــات أو االسـ ــك التحديثـ ــم تلـ ــي تقديـ ــًا فـ ــركة نجاحـ ــق الشـ ــان أن تحقـ ــد ضمـ وال يوجـ
معقولـــة، وال يوجـــد أي ضمـــان لنجـــاح تلـــك الخدمـــات أو التقنيـــات التـــي يقدمهـــا المـــورد فـــي القطـــاع حتـــى فـــي حـــال تمكـــن الشـــركة 
مـــن االســـتجابة لتلـــك التطـــورات. وقـــد ال تنجـــح الشـــركة فـــي تقديـــم خدمـــات جديـــدة أو مطـــورة نتيجـــة لعـــدم وجـــود طلـــب كاٍف 
مـــن قبـــل عمالئهـــا لتلـــك الخدمـــات أو فـــي حـــال لـــم تســـتطيع الشـــركة أن تقـــدم أو تحـــّدث تلـــك الخدمـــات الجديـــدة بطريقـــة فعالـــة.

ـــة المعلومـــات واالتصـــاالت المتطـــورة باســـتمرار، وخصوصـــًا فيمـــا  ـــات قطـــاع تقني ـــة متطلب ـــى تلبي ســـيكون لعـــدم قـــدرة الشـــركة عل
ـــج عملياتهـــا. ـــي ونتائ ـــى أعمـــال الشـــركة ومركزهـــا المال ـــر ســـلبي وجوهـــري عل ـــات المســـتجدة أو القديمـــة تأثي ـــق بالتقني يتعل

2.1.6. المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات العمالء

ــًا للتغيـــرات فـــي رغبـــات العمـــالء واتجـــاه الســـوق. وقـــد يؤثـــر أي تغييـــر يطـــرأ  يعـــد قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت حساسـ
علـــى رغبـــات العمـــالء ومتطلباتهـــم علـــى منتجـــات وخدمـــات الشـــركة مـــن خـــالل جعلهـــا أقـــل فعاليـــة وطلبـــًا، علـــى ســـبيل المثـــال: أي 
مخـــاوف خاصـــة بحصـــول احتيـــال أو المتعلقـــة بخصوصيـــة المعلومـــات أو غيرهـــا مـــن المســـائل المشـــابهة قـــد تقلـــل رغبـــة العمـــالء 

والشـــركات التجاريـــة فـــي طلـــب المنتجـــات والخدمـــات التـــي تقدمهـــا الشـــركة أو ســـتقوم بطرحهـــا مســـتقباًل.

ـــة. وكمـــا  ـــات العمـــالء خـــالل وقـــت مناســـب أو بتكلفـــة مقبول ـــرات فـــي رغب ـــر قـــادرة علـــى التأقلـــم مـــع التغيي وقـــد تكـــون الشـــركة غي
ـــات العمـــالء مـــن مورديهـــا و/أو قـــد يوفـــر منافســـوا الشـــركة  ـــي رغب ـــدة تلب ـــر منتجـــات جدي ـــى توفي ـــر قـــادرة عل قـــد تكـــون الشـــركة غي
خيـــارات أفضـــل للعمـــالء. وقـــد يـــؤدي أي تغييـــر يطـــرأ علـــى رغبـــات العمـــالء إلـــى االنخفـــاض فـــي طلبهـــم علـــى المنتجـــات والخدمـــات 

ـــج عملياتهـــا. ـــي ونتائ ـــر ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ومركزهـــا المال التـــي تقدمهـــا الشـــركة، وســـيكون لذلـــك تأثي

2.1.7. المخاطر المتعلقة بالعقود مع الجهات الحكومية

تقـــدم الشـــركة خدمـــات تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت لعـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة وشـــبه الحكوميـــة. وكمـــا تقـــوم الشـــركات 
المختصـــة فـــي تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت األخـــرى بالتعاقـــد مـــن الباطـــن مـــع الشـــركة للقيـــام بالمشـــاريع الحكوميـــة )لمزيـــد مـــن 
المعلومـــات، الرجـــاء االطـــالع علـــى الفقـــرة الفرعيـــة رقـــم -3.10- “كبـــار عمـــالء الشـــركة” مـــن القســـم رقـــم -3- “خلفيـــة عـــن الـشــركــــــة 

وطبيعـــة أعمالهـــا”(. 

بلغـــت نســـبة العقـــود الحكوميـــة وشـــبة الحكوميـــة المبرمـــة %14 و%31 و%63 و%82 مـــن إجمالـــي مبيعـــات الشـــركة خـــالل األعـــوام 
2018م و2019م و2020م و2021 علـــى التوالـــي. وتتركـــز المخاطـــر المتعلقـــة فـــي العقـــود الحكوميـــة بعمليـــة التعاقـــد نفســـها، بمـــا 
فـــي ذلـــك التأخـــر فـــي عمليـــة الحصـــول علـــى الموافقـــات الداخليـــة للجهـــة الحكوميـــة المختصـــة لمباشـــرة العقـــود وعوامـــل سياســـية 
ـــوي العقـــود  ـــة. كمـــا تحت ـــل الجهـــات الحكومي ـــم ترســـيتها مـــن قب ـــي يت ـــى عـــدد وقيمـــة وشـــروط العقـــود الت ـــر عل ـــة قـــد تؤث واقتصادي
الحكوميـــة علـــى شـــروط أكثـــر صرامـــة مقارنـــة مـــع العقـــود التجاريـــة األخـــرى وكمـــا أنـــه يصعـــب مناقشـــة شـــروط وأحـــكام العقـــود 
الحكوميـــة التـــي تبرمهـــا الشـــركة مقارنـــة بالعقـــود التجاريـــة األخـــرى. وســـيكون لذلـــك تأثيـــر ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة 

ومركزهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا فـــي حـــال حـــدوث أي مـــن المخاطـــر المذكـــورة أعـــاله.

2.1.8. المخاطر المتعلقة باالعتماد على الجهات الحكومية

تعتمـــد أعمـــال وأربـــاح الشـــركة بشـــكل كبيـــر علـــى الخدمـــات التـــي تقدمهـــا لعمالئهـــا بشـــكل عـــام وللخدمـــات التـــي تقدمهـــا لألطـــراف 
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ـــة المبرمـــة %14 و%31 و63%  ـــة وشـــبة الحكومي ـــث بلغـــت نســـبة العقـــود الحكومي ـــة بشـــكل خـــاص، حي ـــة وشـــبه الحكومي الحكومي
و%82 مـــن إجمالـــي مبيعـــات الشـــركة خـــالل األعـــوام 2018م و2019م و2020م و2021 علـــى التوالـــي، لألطـــراف الحكوميـــة 
وشـــبة الحكوميـــة )وتشـــمل الـــوزارات بشـــكل مباشـــر والهيئـــات الحكوميـــة والشـــركات المملوكـــة للحكومـــة بشـــكل مباشـــر أو غيـــر 
مباشـــر أو الشـــركات التـــي تســـيطر عليهـــا الحكومـــة مـــن خـــالل نســـبة ملكيتهـــا أو قدرتهـــا علـــى تعييـــن أعضـــاء اإلدارة(. وفـــي حـــال لـــم 
تتمكـــن الشـــركة مـــن االحتفـــاظ بعالقـــات جيـــدة وثابتـــة مـــع عمالئهـــا فـــي القطـــاع الحكومـــي ألي ســـبب ســـيؤثر ذلـــك بشـــكل ســـلبي 
وجوهـــري علـــى نتائـــج عملياتهـــا، حيـــث سيســـبب ذلـــك انخفـــاض أو تقلبـــات فـــي نســـبة مبيعاتهـــا وأرباحهـــا. وســـيكون لذلـــك تأثيـــر 
ســـلبي وجوهـــري علـــى أداء الشـــركة فـــي المســـتقبل ونتائجهـــا وتوقعاتهـــا ومركزهـــا المالـــي وســـعر أســـهمها. وتشـــمل المســـائل 

التـــي تؤثـــر ســـلبيًا وجوهريـــًا علـــى إيـــرادات الشـــركة مـــن األطـــراف الحكوميـــة التالـــي:

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

تعديل أحكام العقد بحيث ال تتوافق مع المصالح المالية للشركة.	 

عدم مقدرة الشركة على االلتزام بأحكام عقود معينة والتي ينتج عنها إنهاء ذلك العقد أو تعديل أحكامه.	 

إنهاء أو سحب العقد بناًء على طلب من العميل.	 

2.1.9. المخاطر المتعلقة بتغير نسبة اإليرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تأجيله أو تقليله

تنـــص العقـــود وأوامـــر الشـــراء المبرمـــة بيـــن الشـــركة وعمالئهـــا علـــى شـــروط وأحـــكام تتعلـــق بإنهـــاء نطـــاق عمـــل المشـــروع أو تأجيلـــه 
أو تقليلـــه وفقـــًا لرغبـــة العمـــالء. وفـــي حـــال قـــام أحـــد عمـــالء الشـــركة بإنهـــاء نطـــاق عمـــل المشـــروع أو تأجيلـــه أو تقليلـــه فـــإن ذلـــك 
ــاريع  ــد مشـ ــق بأحـ ــراء يتعلـ ــر الشـ ــد أو أمـ ــال كان العقـ ــي حـ ــة. وفـ ــيولته النقديـ ــروع وسـ ــرادات المشـ ــى إيـ ــلبي علـ ــكل سـ ــيؤثر بشـ سـ
الشـــركة الكبيـــرة والجوهريـــة الخاضعـــة لشـــروط وأحـــكام اإلنهـــاء أو التأجيـــل أو التقليـــل لنطـــاق عملهـــا، فســـيكون لذلـــك تأثيـــر ســـلبي 

ـــج عملياتهـــا. ـــي ونتائ ـــى أعمـــال الشـــركة ومركزهـــا المال وجوهـــري عل

2.1.10. المخاطر المتعلقة بالتأخر في سداد المشاريع الحكومية 

تخضـــع الشـــركة فـــي تعامالتهـــا مـــع الجهـــات الحكوميـــة وشـــبه الحكوميـــة إلجـــراءات صـــرف المســـتحقات المعينـــة بموجـــب نظـــام 
المنافســـات والمشـــتريات الحكوميـــة والئحتـــه التنفيذيـــة. وتمـــر هـــذه اإلجـــراءات بمراحـــل عـــدة وفـــق اآلتـــي:

المرحلـــة األولـــى: قيـــام الشـــركة بصفتهـــا المتعاقــــــد بعـــد إنجـــاز نســــــبة مــــــن األعمـــال، بحصـــر مــــــا تـــم تنفيـــذه وإعــــــداد مســــــتخلص 	 
وفقــــــًا لشــــــروط الدفــــــع المحــــــددة فــــــي العقــــــد، ورفعــــــه إلــــــى االستشاري أو إلــــــى الجهــــــة الحكوميــــــة مباشــــــرة فـــي حال عـــدم 

وجـــود استشــــــاري.

المرحلة الثانية: علــــــى استشــــــاري المشــــــروع بعــــــد استالمه المســــــتخلص، معاينــــــة األعمال المنجـــزة وإعـــداد تقريـــر بذلـــك يتـــم 	 
رفعــــــه مــــــع المســــــتخلص خالل )عشر( أيــــــام عمـــل مــــــن تاريـــخ استالم المســـتخلص.

ـــة خـــالل 	  ـــى وزارة المالي ـــتخلص، ورفـــع أمـــر الدفـــع إل ـــتكمال إجـــراءات اعتمـــاد المســـ ـــة اســـ ـــى الجهـــة الحكومي ـــة: عل ـــة الثالث المرحل
ـــتخلص الــــــذي يرفعـــه المتعاقـــد. ـــر( يــــــوم عمـــل مـــن تاريـــخ اســـتالمها تقريـــر االستشـــاري أو المســـ ـــة عشـــ )خمســـ

المرحلـــة الرابعـــة: قيـــام وزارة الماليـــة بصــــــرف أمــــــر الدفـــع خـــالل مــــــدة ال تتجـــاوز )ســــــتين( يومـــًا مــــــن تاريـــخ ورود أمــــــر الدفـــع 	 
إليهــــــا. وفـــي حـــال إعــــــادة أمــــــر الدفــــــع للجهــــــة الحكوميـــة لغــــــرض التعديـــل أو االســـتيضاح، تبـــدأ المــــــدة مـــن تاريــــــخ إعــــــادة الجهــــــة 

ـــأنه. ـــر الدفـــع بعـــد اســــــتكمالها مـــا يلـــزم بشـــ الحكوميـــة إرســــــال أمـــ

المرحلـــة الخامســـة: فــــــي حــــــال وجـــود خـــالف بيـــن استشــــــاري المشــــــروع والمتعاقــــــد، يرفـــع االستشـــاري مطالبـــة المتعاقــــــد 	 
ـــى  ـــة. وعل ـــخ اســـتالمه للمطالبـــ ـــام عمـــل مـــن تاري ـــة خـــالل )عشـــر( أي ـــة الحكومي ـــى الجهـــ ـــات إل ـــن تحفظـــ ـــه مـــ مرفقـــًا بهـــا مـــا لديـــ
ـــا المطالبـــة، علـــى أن  ـــل مـــن تلقيهـــ ـــر( يـــوم عمـــ ـــة عشـــ ـــي موضـــوع الخـــالف بينهمـــا خـــالل )خمســـ ـــل فـــ ـــة الفصـــ الجهـــة الحكوميـــ

ـــون موضـــوع خـــالف. ـــتحقات التـــي ال تكـــ ـــة بصـــرف المســـ ـــة الحكومي ـــوم الجهـــ تقـــ

وتكـــون إجـــراءات دفـــع المســـتحقات عرضـــة للتأخيـــر فـــي مرحلـــة أو أكثـــر مـــن المراحـــل المذكـــورة أعـــاله، كالتأخـــر فـــي معاينــــــة األعمـــال 
المنجــــــزة وإعــــــداد التقريــــــر علـــى ســـبيل المثـــال، أو التأخـــر فـــي صـــدور أمـــر الدفـــع عـــن وزارة الماليـــة فـــي طـــور اجتيـــازه اإلجـــراءات اإلداريـــة 
المتبعـــة، أو وجـــود مـــا يســـتدعي إعــــــادة أمــــــر الدفــــــع للجهــــــة الحكوميـــة للتعديـــل أو االســـتيضاح، أو حصـــول خـــالف بيـــن استشــــــاري 
المشــــــروع والشـــركة. وإن حصـــول أي مـــن العوامـــل المذكـــورة ســـيؤدي إلـــى التأخـــر فـــي دفـــع الجهـــة الحكوميـــة للمســـتحقات لصالـــح 
الشـــركة عـــن المشـــاريع التـــي أنجزتهـــا، ممـــا ســـيؤدي إلـــى التأثيـــر فـــي إيـــرادات الشـــركة أو عـــدم توفـــر الســـيولة لـــدى الشـــركة بالقـــدر 
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والوقـــت المتوقـــع ممـــا قـــد يؤثـــر ســـلبًا علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا.

2.1.11. المخاطر المتعلقة بأسعار ومنتجات وخدمات الشركة

المنافسة بين مقدمي خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت 	 
قـــد يطلـــب عمـــالء الشـــركة أســـعارًا أقـــل مقابـــل الخدمـــات المقدمـــة مـــن قبـــل الشـــركة. وقـــد يـــؤدي دخـــول شـــركات ومورديـــن جـــدد 
لقطـــاع تقنيـــة المعلومـــات أو توســـيع أعمـــال المنافســـين الحالييـــن وتطويرهـــا أو دمجهـــا، زيـــادة نســـبة وعـــدد مقدمـــي الخدمـــات 
وبالتالـــي إلـــى انخفـــاض أســـعار المنتجـــات والخدمـــات التـــي تقدمهـــا الشـــركة لعمالئهـــا. وســـينتج عـــن تقليـــل األســـعار ألحـــد األســـباب 
المذكـــورة أعـــاله انخفـــاض نســـبة هامـــش الربـــح التـــي تحققهـــا الشـــركة مـــن خدماتهـــا المقدمـــة للعمـــالء، وبالتالـــي تقليـــل نســـبة 
أربـــاح الشـــركة مـــن أعمالهـــا بشـــكل عـــام. وســـيكون للعوامـــل المذكـــورة أعـــاله فـــي حـــال حدوثهـــا تأثيـــر ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال 

ـــج عملياتهـــا. ـــي ونتائ الشـــركة ومركزهـــا المال

تكاليف عمليات التشغيل 	 
ـــادة أعـــداد  ـــادة هـــو زي ـــة. ومـــن أحـــد األســـباب لهـــذه الزي ـــات تشـــغيل الشـــركة خـــالل الســـنوات الماضي ـــادة فـــي تكاليـــف عملي يوجـــد زي
الموظفيـــن وبالتالـــي الزيـــادة فـــي رواتـــب الموظفيـــن بنســـبة تبلـــغ )%204( خـــالل الفتـــرة مـــا بيـــن 2019م و2021م. هـــذا وتتوقـــع 

الشـــركة ازديـــاد تكاليـــف التشـــغيل خـــالل الســـنوات القادمـــة.

وســـيكون لذلـــك فـــي حـــال عـــدم مقـــدرة الشـــركة علـــى إدارة ومراقبـــة تلـــك الزيـــادات فـــي تكاليـــف عملياتهـــا واالحتفـــاظ بهامـــش 
ــلبي وجوهـــري علـــى  ــر سـ ــات التشـــغيلية( تأثيـ ــة بالتناســـب مـــع تكاليـــف العمليـ ــادة أســـعار الخدمـــات المقدمـ الربـــح )عـــن طريـــق زيـ

ــا. ــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـ أعمـــال الشـــركة ومركزهـ

2.1.12. المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة

تتعامـــل الشـــركة فـــي ســـياق أعمالهـــا المعتـــاد مـــع عـــدد مـــن األطـــراف ذوي العالقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الشـــركات المملوكـــة بشـــكل 
كامـــل أو جزئـــي ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة، وتتـــم هـــذه العقـــود والتعامـــالت علـــى أســـس تجاريـــة بحتـــة. كمـــا أن هنـــاك تعامـــالت لبعـــض 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة فيهـــا مصلحـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة. وتقـــوم جميـــع تعامـــالت الشـــركة واتفاقياتهـــا مـــع األطـــراف ذوي 

ـــات.  ـــة ووفـــق مـــا تبرمـــه الشـــركة مـــن عقـــود واتفاقي ـــة بحت العالقـــة علـــى أســـس تجاري

وقـــد بلـــغ الرصيـــد المســـتحق عـــن التعامـــالت للشـــركة مـــع األطـــراف ذات العالقـــة )9,969,898( ريـــال ســـعودي ويشـــكل مـــا نســـبته 
%2.7 مـــن إجمالـــي قيمـــة عقـــود الشـــركة المبرمـــة كمـــا فـــي 2021/06/30م وفـــق مـــا يلـــي:

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

مبالغ مستحقة من طرف 
ذي عالقة

طبيعة التعاملطبيعة العالقة
إجمالي قيمة 

التعامالت

الرصيد كما 
في 30 يونيو 

2020م

النسبة من إجمالي 
قيمة العقود 

والتعامالت خالل 
الفترة )%(

النسبة من إجمالي 
اإليرادات خالل الفترة 

)%(

شركة اإلتمام االستشارية
طرف ذات عالقة 

)شركة زميلة(
%15.43%15,893,631.031,807,5834.35تجاري

شركة منجم تطوير 

األعمال واالستثمار 

التجاري

طرف ذو عالقة 

)شركة زميلة(
%3.13%3,224,330.131,333,2720.88تجاري

شركة عزم الهند الخاصة
طرف ذو عالقة 

)شركة شقيقة(
ال ينطبقال ينطبق25,351ال ينطبقتجاري

3,166,206اإلجمالي
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مبالغ مستحقة إلى طرف 
طبيعة العالقةذي عالقة

طبيعة 
التعامل

إجمالي قيمة 
التعامالت

الرصيد كما 
في 30 يونيو 

2020م

النسبة من إجمالي 
قيمة العقود 

والتعامالت خالل 
الفترة )%(

النسبة من إجمالي 
اإليرادات خالل 

الفترة )%(

شركة عزم السعودية 

القابضة

طرف ذو عالقة 

)شركة شقيقة 

ومساهم(

مصروفات 

باإلنابة
ال ينطبقال ينطبق8,863ال ينطبق

شركة عزم فون

طرف ذو عالقة 

)شركة زميلة/

شقيقة(

مصروفات 

باإلنابة
ال ينطبقال ينطبق334ال ينطبق

9,197اإلجمالي

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

مبالغ مستحقة من طرف 
ذي عالقة

طبيعة التعاملطبيعة العالقة
إجمالي قيمة 

التعامالت

الرصيد كما 
في 30 يونيو 

2021م

النسبة من إجمالي 
قيمة العقود 

والتعامالت خالل 
الفترة )%(

النسبة من إجمالي 
اإليرادات خالل الفترة 

)%(

شركة اإلتمام االستشارية
طرف ذو عالقة 

)شركة زميلة(
%9.45%12,779,625.042,683,4073.50تجاري

شركة منجم األعمال 

للتطوير اواالستثمار 

التجاري

طرف ذو عالقة 

)شركة زميلة(
%2.64%2,817,348.163,578,5730.77تجاري

شركة عزم الهند الخاصة
طرف ذو عالقة 

)شركة شقيقة(
مصروفات 

ال ينطبقال ينطبق25,350ال ينطبقباإلنابة

شركة عزم للتقنية المالية
طرف ذو عالقة 

)شركة شقيقة(

مصروفات 
باإلنابة +  

تجارية
ال ينطبقال ينطبق1,960,744ال ينطبق

شركة عزم السعودية 

القابضة

طرف ذو عالقة 

)شركة شقيقة 

ومساهم(

مصروفات 
ال ينطبقال ينطبق1,721,824ال ينطبقباإلنابة

9,969,898اإلجمالي
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وبتاريـــخ 1443/03/17هــــ )الموافـــق 2021/10/23م(، وافقـــت الجمعيـــة العامـــة العاديـــة علـــى اإلفصاحـــات بشـــأن التعامـــالت القائمـــة مـــع 
األطـــراف ذوي العالقـــة، وهـــي:

شركة منجم تطوير األعمال للتطوير واالستثمار التجاري: يملك رئيس مجلس اإلدارة أغلبية الحصص في الشركة.	 

شركة اإلتمام االستشارية: يملك رئيس مجلس اإلدارة أغلبية الحصص في الشركة.	 

كما وبتاريخ 1443/05/14هـ )الموافق 2021/12/18م(، وافقت الجمعية العامة العادية على تعامالت مع أطراف ذوي عالقة، وهي:

شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة: يشـــغل منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارتهـــا رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت 	 
وتقنيـــة المعلومـــات ماجـــد بـــن ســـعد العصيمـــي، كمـــا أن عضـــو مجلـــس اإلدارة المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة عـــزم الســـعودية 
لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات علـــي محمـــد البـــالع هـــو عضـــو مجلـــس اإلدارة المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة عـــزم الســـعودية 
القابضـــة. ويشـــغل عضـــو مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات فـــراس خالـــد الجريـــوي عضويـــة مجلـــس 

إدارة شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة.

شـــركة عـــزم التقنيـــة الماليـــة: يشـــغل منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارتهـــا رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة 	 
ــزم  ــركة عـ ــذي لشـ ــس التنفيـ ــدب والرئيـ ــس اإلدارة المنتـ ــو مجلـ ــن عضـ ــغل كل مـ ــا يشـ ــي، كمـ ــعد العصيمـ ــن سـ ــد بـ ــات ماجـ المعلومـ
الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات علـــي محمـــد البـــالع وعضـــو مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة 

المعلومـــات فـــراس خالـــد الجريـــوي عضويـــة مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم التقنيـــة الماليـــة.

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

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

وفـــي حـــال عـــدم توثيـــق العقـــود والمعامـــالت مـــع األطـــراف ذوي العالقـــة مســـتقباًل بموجـــب اتفاقيـــات إطاريـــة، أو فـــي حـــال عـــدم 
إبرامهـــا علـــى أســـس تجاريـــة، أو عـــدم حصولهـــا علـــى ترخيـــص الجمعيـــة العامـــة، أو عـــدم قـــدرة الشـــركة علـــى تحصيـــل هـــذه المبالـــغ، فمـــن 

شـــأن ذلـــك أن يؤثـــر ســـلبًا وبشـــكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.1.13. المخاطر المتعلقة بالتمويل 
كمـــا بتاريـــخ مســـتند التســـجيل هـــذا، أبرمـــت الشـــركة اتفاقيـــات تســـهيالت ائتمانيـــة مطابقـــة للشـــريعة االســـالمية مـــع عـــدد مـــن 
ـــي )11,669,632(  ـــغ وقـــدره حوال ـــات مبل ـــى الشـــركة مـــن هـــذه االتفاقي ـــة القائمـــة عل ـــي المديوني ـــغ إجمال ـــة. وقـــد بل ـــوك المحلي البن
ريـــال ســـعودي، وبلـــغ معـــدل الســـيولة الســـريعة لـــدى الشـــركة 1.6 وقـــد بلغـــت نســـبة الديـــون مـــن إجمالـــي األصـــول مـــا مقـــداره 

%14.07 للســـنة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021م. ويبيـــن الجـــدول أدنـــاه ملخصـــًا عـــن التســـهيالت االئتمانيـــة وعقـــود التمويـــل:
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*بتاريـــخ 2021/12/09م، وإلحاقـــًا التفاقيـــة التســـهيالت المصرفيـــة المؤرخـــة فـــي 2020/11/15م، تـــم إبـــرام اتفاقيـــة تســـهيالت مصرفيـــة 
أكـــد فيهـــا مصـــرف الراجحـــي أنـــه ســـوف يســـتمر فـــي تقديـــم التســـهيالت علـــى أن تتـــم المراجعـــة الســـنوية بتاريـــخ 2022/10/31م.  

**كمـــا بتاريـــخ هـــذا المســـتند، تمـــت تســـوية جميـــع األرصـــدة الخاصـــة بهـــذه التســـهيالت دون أن يتـــم تجديدهـــا. وبتاريـــخ هـــذا المســـتند 
يوجـــد لـــدى الشـــركة مـــع بنـــك الريـــاض خطابـــات ضمـــان قائمـــة بمبلـــغ قـــدره 175,000 ريـــال ســـعودي وهـــي مغطـــاة كامـــال بالنقـــد.   

الجدول رقم )4(: نبذة عن التسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها الشركة وحالتها

مدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةالجهة الممولة
الحد االئتماني 

بالريال
المبالغ المستخدمة 

بالريال

المبالغ المسددة 
بالريال  

)حتى 30 يونيو 2021م(

المبالغ المتبقية 
بالريال  

)حتى 30 يونيو 2021م(

البنك السعودي 
الفرنسي

1442/04/14ـه  
)الموافق 

29/11/2020م(

حتى تاريخ 
  2021/12/31م

23,300,0003,158,259158,2593,000,000

شركة معالم للتمويل
1442/01/11هـ 

)الموافق 
 2020/08/31م(

 حتى تاريخ
 2023/03/01م

5,500,0005,175,2165,818,8594,561,216

2020/11/15ممصرف الراجحي*
 حتى تاريخ

 2022/10/31م
35,000,000000

2020/01/19م بنك الرياض**
 حتى تاريخ

 2023/01/19م
61,100,0009,775,0335,666,6204,108,413
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أ. مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية المطابقة للشريعة االسالمية:

تحـــد شـــروط التســـهيالت التمويليـــة القائمـــة مـــن قـــدرة الشـــركة علـــى القيـــام بأنـــواع معينـــة مـــن اإلجـــراءات مثـــاًل حظـــرت اتفاقيـــة التســـهيالت  
المبرمـــة مـــع شـــركة الراجحـــي المصرفيـــة لالســـتثمار إجـــراء أي تغييـــر فـــي رأس الشـــركة دون موافقـــة خطيـــة مســـبقة مـــن المصـــرف. وبالفعـــل، 
بتاريـــخ 2021/04/12م أرســـلت الشـــركة خطابـــًا إلـــى المصـــرف إلخطـــاره بتغّيـــر شـــكلها القانونـــي وتحّولهـــا مـــن شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة 
إلـــى شـــركة مســـاهمة مقفلـــة وإدراجهـــا مباشـــرة فـــي الســـوق الموازيـــة. بتاريـــخ 2021/04/27م، أتـــى رد المصـــرف بعـــدم ممانعتـــه بتغييـــر 

الشـــكل القانونـــي للشـــركة وإعـــادة هيكلـــة المـــالك بـــدون أي تغييـــر علـــى الضمانـــات/ الكفـــاالت القائمـــة لـــدى المصـــرف.

ـــاح تفـــوق مـــا نســـبته )50%( مـــن  ـــع أرب ـــى الشـــركة بعـــدم توزي ـــودًا عل ـــك الســـعودي الفرنســـي قي ـــة الشـــركة مـــع البن ـــك تتضمـــن اتفاقي كذل
صافـــي أربـــاح الشـــركة إال بعـــد موافقـــة البنـــوك.  وأن يتـــم إيـــداع مـــا ال يقـــل عـــن %30 مـــن عائـــدات األعمـــال فـــي حســـاب الشـــركة لـــدى 
ــؤدي  ــد يـ ــة. وقـ ــهيالت االئتمانيـ ــدة التسـ ــوال مـ ــى، طـ ــد أقصـ ــى X1.5 كحـ ــي علـ ــع المالـ ــبة الرفـ ــاء نسـ ــي وإبقـ ــعودي الفرنسـ ــك السـ البنـ

اإلخـــالل بـــأي مـــن تلـــك التعهـــدات إلـــى تعجيـــل ســـداد ديـــون الشـــركة األخـــرى. 

وفـــي حـــال وقـــوع أي حالـــة إخـــالل بموجـــب اتفاقيـــات التمويـــل الخاصـــة بالشـــركة، فقـــد يقـــرر الدائنـــون إنهـــاء االلتزامـــات الخاصـــة باإلقـــراض 
ــات  ــن االلتزامـ ــا مـ ــوم وغيرهـ ــد وأي رسـ ــدد بعـ ــم تسـ ــي لـ ــة والتـ ــوالت المتراكمـ ــب العمـ ــى جانـ ــة إلـ ــروض الحاليـ ــع القـ ــأن جميـ ــالن بـ واالعـ
ــال  ــى أعمـ ــري علـ ــكل جوهـ ــلبًا وبشـ ــر سـ ــا التأثيـ ــابق ذكرهـ ــل السـ ــن العوامـ ــدوث أي مـ ــأن حـ ــن شـ ــع، ومـ ــة الدفـ ــتحقة وواجبـ أصبحـــت مسـ

ــا المســـتقبلية.  ــا وتوقعاتهـ ــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـ الشـــركة ووضعهـ

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

ب. الضمانات الشخصية المقدمة من الشركة بموجب التسهيالت االئتمانية المطابقة للشريعة: 

بالنسبة	التفاقية	التسهيالت/	التمويل	مع	البنك	السعودي	الفرنسي:	 

سند ألمر بقيمة )23,300,000( ريال سعودي.   -

ضمانـــة تضامنيـــة وتكافليـــة بقيمـــة )23,300,000( ريـــال ســـعودي مـــن قبـــل الســـيد علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع، الســـيد عبـــد العزيـــز خالـــد  -
إبراهيـــم الجريـــوي، الســـيد ماجـــد ســـعد حمـــود العصيمـــي والســـيدة نـــوف خالـــد إبراهيـــم الجريـــوي تغطـــي إجمالـــي مبلـــغ التســـهيالت/ 

ـــل المذكـــور أعـــاله. التموي

كفالـــة بقيمـــة )1,600,000( ريـــال ســـعودي مـــن قبـــل صنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة الســـعودي )تحـــت برنامـــج كفالـــة( لصالـــح البنـــك  -
الســـعودي الفرنســـي.  

التنـــازل عـــن عائـــدات العقـــد عنـــد إصـــدار أي ســـندات صـــادرة عـــن عقـــود بقيمـــة تزيـــد علـــى )3,000,000( ريـــال ســـعودي علـــى أن ُيعتـــرف  -
بهـــا حســـب األصـــول مـــن قبـــل صاحـــب العقـــد.

التنـــازل عـــن عائـــدات عقـــد مشـــروع الخدمـــات االستشـــارية لبرنامـــج التحـــول الرقمـــي علـــى أن ُيعتـــرف بهـــا حســـب األصـــول مـــن قبـــل  -
صاحـــب/ أصحـــاب العقـــد.

بالنسبة	لعقد	منتج	المرابحة	للمنشآت	الصغيرة	والمتوسطة	مع	شركة	معالم	للتمويل:	 

كفالة غرم وأداء باسم الكفيل الغارم: علي محمد رشيد البالع. -

كفالة غرم وأداء باسم الكفيل الغارم: ماجد سعد حمود العصيمي. -

كفالة غرم وأداء باسم الكفيل الغارم: شركة عزم السعودية القابضة. -

كفالـــة تمويـــل المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة مـــن برنامـــج كفالـــة بمبلـــغ وقـــدره تســـعة مالييـــن وخمســـمائة ألـــف )9,500,000( ريـــال  -
ســـعودي علـــى أن تنتهـــي الكفالـــة بتاريـــخ 1443/10/28هــــ )الموافـــق 2022/05/29م(.

بالنسبة	التفاقية	التسهيالت	مع	شركة	الراجحي	المصرفية	لالستثمار:	 

كفالة غرم وأداء والتزام من كل من علي بن محمد بن رشيد البالع وشركة عزم السعودية القابضة.  -

ضمان ُموّقع حسب األصول من قبل علي محمد بن رشيد البالع وشركة عزم السعودية القابضة. -

وقـــد يـــؤدي اإلخـــالل بـــأي مـــن تلـــك االتفاقيـــات إلـــى قيـــام الجهـــات الُممولـــة طلـــب التنفيـــذ علـــى الضمانـــات المقدمـــة فـــورًا ممـــا ســـيكون 
لـــه أثـــر ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.  
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2.1.14. المخاطر المتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة

تعتمـــد قـــدرة الشـــركة علـــى االحتفـــاظ بعمالئهـــا الحالييـــن وكســـب عمـــالء جـــدد وتقديـــم خدمـــات فعالـــة ودقيقـــة ذات مســـتوى أداء 
ـــر فـــي المســـتقبل. ســـتتأثر عمليـــات الشـــركة  عـــاٍل. وال يوجـــد أي ضمـــان أن الشـــركة ســـتكون قـــادرًة علـــى الحفـــاظ علـــى هـــذه المعايي
ــا بالبيانـــات  ــا بإتمـــام المشـــاريع فـــي الوقـــت المحـــدد أو إخاللهـ فـــي حـــال تـــم ربطهـــا فـــي حـــاالت اختـــراق أنظمـــة، أو عـــدم التزامهـ
أو خســـارة أو ضـــرر نتيجـــة ألجهـــزة أو أنظمـــة توفرهـــا الشـــركة لعمالئهـــا. وســـيكون لذلـــك تأثيـــر كبيـــر علـــى نطـــاق أعمـــال الشـــركة، 
خصوصـــًا فـــي حـــال ســـّبب ذلـــك انخفاضـــًا ملحوظـــًا فـــي حجـــم وعـــدد عمـــالء الشـــركة أو التأثيـــر علـــى قـــدرة الشـــركة علـــى جـــذب عمـــالء 

ـــي وتوقعاتهـــا المســـتقبلية. ـــج عملياتهـــا ومركزهـــا المال ـــى أعمـــال الشـــركة ونتائ ـــر ســـلبي وجوهـــري عل ـــك تأثي جـــدد. وســـيكون لذل

2.1.15. المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركة

تعمـــل الشـــركة وتديـــر عملياتهـــا حاليـــًا عبـــر مكتبهـــا الرئيســـي فـــي مدينـــة الريـــاض. ونظـــرًا لتركيـــز طاقـــم عمـــل الشـــركة والمصـــادر 
ـــج عملياتهـــا فـــي حـــال تعرضـــت إحـــدى هـــذه المرافـــق  ـــى أعمـــال الشـــركة ونتائ ـــر عل ـــك تأثي األخـــرى فـــي هـــذه المرافـــق ســـيكون هنال
ألضـــرار ناتجـــة عـــن كـــوارث طبيعيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــزالزل والفيضانـــات والحرائـــق أو غيرهـــا مـــن الكـــوارث الطبيعيـــة والتـــي مـــن شـــأنها 
ـــى أعمـــال الشـــركة ومركزهـــا  ـــر ســـلبي وجوهـــري عل ـــك تأثي أن تخلـــف أو تتســـبب بأضـــرار جســـيمة للمرافـــق والعقـــارات. وســـيكون لذل

المالـــي وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.1.16. المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال

يعتمـــد دخـــل الشـــركة بشـــكل رئيـــس علـــى العمليـــات التشـــغيلية للنشـــاط، وعليـــه فـــإن حـــدوث أي انقطـــاع فـــي هـــذه العمليـــات ألي 
ــداث  ــن األحـ ــا مـ ــق أو غيرهـ ــدوث حريـ ــاء أو حـ ــات الكهربـ ــاع خدمـ ــوادث انقطـ ــة أو حـ ــة حكوميـ ــر أي أنظمـ ــدور أو تغيـ ــبب كان كصـ سـ
ســـيؤدي إلـــى انقطـــاع فـــي أعمـــال الشـــركة وبالتالـــي ســـوف تتأثـــر إيـــرادات وأربـــاح الشـــركة األمـــر الـــذي ســـيؤثر ســـلبًا وبشـــكل جوهـــري 

ـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية. ـــي ونتائ ـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المال عل

2.1.17. المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا )كوفيد 19(

بـــدأ انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد )COVID-19( فـــي ديســـمبر 2019م، وأعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة الفيـــروس وبـــاًء 
ــر مـــن 194 دولـــة حـــول العالـــم،  ــر علـــى أكثـ ــريع ليؤثـ ــر الفيـــروس بعـــد ذلـــك بشـــكل واســـع وسـ ــارس 2020م، وانتشـ ــًا فـــي مـ عالميـ
ليواجـــه العالـــم أزمـــة صحيـــة واقتصاديـــة. وفـــي النصـــف الثانـــي مـــن شـــهر فبرايـــر 2020م، عندمـــا انتشـــر الفيـــروس وأصـــاب الكثيـــر مـــن 
األشـــخاص حـــول العالـــم الكثيـــر مـــن األشـــخاص حـــول العالـــم، حيـــث بـــدأت الكثيـــر مـــن الـــدول بفـــرض تدابيـــر احتـــواء صحيـــة عامـــة لتأخيـــر 
ــز قـــدرة القطـــاع الصحـــي، وقـــد أدى تطـــور الوضـــع بهـــذا الشـــكل إلـــى توقـــف مفاجـــئ فـــي األنشـــطة االقتصاديـــة  ــاره وتعزيـ انتشـ
ـــر علـــى االقتصـــاد العالمـــي وشـــكل ضغطـــًا  ـــر كبي وانخفـــاض حـــاد فـــي اآلفـــاق االقتصاديـــة. ونتيجـــة لذلـــك كان النتشـــار الفيـــروس تأثي

علـــى األفـــراد والشـــركات والحكومـــات. 

وقـــد قامـــت حكومـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية بفـــرض تدابيـــر صحيـــة واقتصاديـــة الحتـــواء تبعـــات تزايـــد تفشـــي الفيـــروس مثـــل 
ـــة،  ـــة والحكومي ـــر الصحيـــة فـــرض اإلغـــالق الكامـــل والجزئـــي لألنشـــطة االقتصادي ـــم والمنطقـــة، وشـــملت التدابي ـــر مـــن دول العال كثي
ـــن مـــن جائحـــة  ـــن والمتضرري ـــي للمواطني ـــة الدعـــم المال ـــر االقتصادي ـــد الســـفر أو منعـــه. بينمـــا تضمنـــت التدابي والحجـــر الصحـــي، وتقيي
كورونـــا، واإلجـــازات العائليـــة والمرضيـــة المدفوعـــة مـــن الدولـــة، والتوســـع فـــي تعويضـــات البطالـــة، وتأخيـــر مدفوعـــات الضرائـــب، 

وتدابيـــر أخـــرى لدعـــم الشـــركات. 

كمـــا بتاريـــخ نشـــر مســـتند التســـجيل لـــم تتأثـــر أنشـــطة الشـــركة حيـــث ارتفعـــت إيـــرادات الشـــركة لنفـــس الفتـــرات لعـــام 2020م، وذلـــك 
ـــادرات الحكومـــة الســـعودية لدعـــم  ـــًا. وقـــد اســـتفادت الشـــركة مـــن مب ـــرة مـــن عـــام 2019م بنســـبة )%35( تقريب ـــة بنفـــس الفت مقارن
ـــك مـــن  ـــرة األجـــل وذل ـــى ســـداد االلتزامـــات قصي ـــة وعـــدم القـــدرة عل ـــة القطـــاع الخـــاص مـــن مخاطـــر انخفـــاض الســـيولة النقدي وحماي
خـــالل المبـــادرات التـــي تـــم طرحهـــا مـــن قبـــل الدولـــة و التـــي شـــملت تحمـــل الحكومـــة نســـبة مـــن رواتـــب بعـــض الموظفيـــن الســـعوديين 
والمتمثـــل بدعـــم ســـاند للقطـــاع الخـــاص بدعـــم %60 مـــن رواتـــب الموظفيـــن الســـعوديين بحـــد أقصـــى 9,000 ريـــال ســـعودي لـــكل 
ـــل  ـــة قب ـــات االجتماعي ـــة المســـجلة فـــي التأمين ـــى مـــن العمال ـــن أو أقـــل بحســـب األعل موظـــف أو عامـــل ســـعودي بحـــد خمســـة عاملي
تاريـــخ 2020/1/1م ويســـري هـــذا الدعـــم لمـــدة ثالثـــة أشـــهر إنفـــاذا لألمـــر الملكـــي الكريـــم  رقـــم 47299 بتاريـــخ 1441/8/8هــــ القاضـــي 
ـــا، أعلنـــت المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة  بدعـــم منشـــآت القطـــاع الخـــاص المتأثـــرة مـــن تداعيـــات مكافحـــة فيـــروس كورون
ــن  ــم مـ ــيكون الدعـ ــة،  وسـ ــي للمؤسسـ ــع اإللكترونـ ــر الموقـ ــم عبـ ــات الدعـ ــتقبال طلبـ ــدء اسـ ــن بـ ــل 2020م عـ ــاء 8 أبريـ ــوم األربعـ اليـ
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خـــالل صنـــدوق نظـــام التأميـــن ضـــد التعطـــل عـــن العمـــل “ســـاند” الـــذي تـــم تصميمـــه لمواجهـــة مثـــل هـــذه الحـــاالت التـــي تهـــدد 
قـــدرة أصحـــاب العمـــل علـــى االســـتمرار بممارســـة النشـــاط وتهـــدد العامليـــن بفقـــدان مصـــدر دخلهـــم بســـبب تعـــرض القطـــاع الخـــاص 
لظـــروف خارجـــة عـــن الســـيطرة. بنـــاًء علـــى مـــا قررتـــه اللجنـــة المفوضـــة باألمـــر الملكـــي الكريـــم رقـــم 47299 بتاريـــخ 1441/8/8هــــ 
الخاصـــة بوضـــع الضوابـــط وشـــروط االســـتحقاق والتـــي تضـــم كاًل مـــن وزارات )الماليـــة، االقتصـــاد والتخطيـــط، المـــوارد البشـــرية 
والتنميـــة االجتماعيـــة(، والمؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة. حيـــث تـــم تمديـــده لفتـــرة مماثلـــة لمـــدة ثالثـــة أشـــهر إضافيـــة 
ـــح مجمـــوع مـــدة أشـــهر الدعـــم ســـتة أشـــهر، وأوضحـــت المؤسســـة أن الدعـــم لدفعـــة شـــهر أغســـطس للعـــام 2020م ســـيكون  ليصب
بنفـــس آليـــة أشـــهر الدعـــم الســـابقة، حيـــث ســـيتم صـــرف التعويـــض لجميـــع المســـتفيدين المســـجلين حاليـــًا فـــي ســـجالت ســـاند حســـب 
المعتـــاد فـــي اليـــوم األول مـــن الشـــهر ووفقـــًا لنســـب الدعـــم الحاليـــة. أمـــا فيمـــا يخـــص الدعـــم لدفعـــة شـــهر ســـبتمبر للعـــام 2020م 
فســـوف تكـــون نســـبة الدعـــم للمنشـــآت األقـــل تضـــررًا %50 كحـــد أقصـــى مـــن العامليـــن الســـعوديين، علـــى أن يســـتمر الدعـــم بنســـبة 
%70 كحـــد أقصـــى مـــن العامليـــن الســـعوديين فـــي المنشـــآت العاملـــة فـــي األنشـــطة األكثـــر تضـــررًا والتـــي تشـــمل أنشـــطة اإلقامـــة 
ــة  ــل الجـــوي واألنشـــطة الرياضيـ ــا والنقـ ــة بهـ ــز واألنشـــطة المتصلـ ــات الحجـ ــياحية وخدمـ ــغلو الجـــوالت السـ ــفر ومشـ ووكاالت السـ
وأنشـــطة التســـلية والترفيـــه واألنشـــطة اإلبداعيـــة والفنـــون وأنشـــطة الخدمـــات الشـــخصية األخـــرى. أمـــا بالنســـبة للعاميـــن فـــي 
منشـــآت تعمـــل فـــي القطاعـــات األخـــرى التـــي توقـــف عنهـــا الدعـــم، فســـيتم اســـتبعادهم مـــن الدعـــم وإعـــادة تســـجيلهم لـــدى نفـــس 
صاحـــب العمـــل فـــي وقـــت الحـــق مـــن شـــهر أكتوبـــر للعـــام 2020م، علـــى أن يكـــون تســـجيلهم بأثـــر رجعـــي اعتبـــارًا مـــن األول مـــن أكتوبـــر 
للعـــام 2020م، ويلـــزم علـــى صاحـــب العمـــل دفـــع األجـــور واشـــتراكات التأمينـــات ألولئـــك العامليـــن بشـــكل كامـــل وفقـــًا لألمـــر الملكـــي 
ـــا مـــن خـــالل نظـــام  ـــات أزمـــة كورون ـــخ 1441/8/8هــــ بشـــأن صـــرف تعويـــض للمنشـــآت المتضـــررة مـــن تداعي ـــم رقـــم 47299 بتاري الكري
ســـاند، ووفقـــًا لنظـــام العمـــل ونظـــام التأمينـــات االجتماعيـــة. وقـــد انتهـــت فتـــرة الدعـــم فـــي نهايـــة شـــهر ســـبتمبر 2020م باإلضافـــة 
ـــد رخـــص العمـــل  ـــع المشـــتركين المســـتفيدين مـــن دعـــم ســـاند وتمدي ـــة لجمي ـــات االجتماعي ـــى اإلعفـــاء مـــن دفـــع اشـــتراكات التأمين إل

ـــزكاة.  ـــة القيمـــة المضافـــة وال ـــل ســـداد مســـتحقات ضريب ـــر الســـعوديين وتأجي ـــن غي للموظفي

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى التـــزام الشـــركة بتحصيـــن موظفيهـــا ضـــد فايـــروس كورونـــا للحـــد مـــن هـــذا الوبـــاء، وتكـــون الشـــركة قـــد عـــززت 
حرصهـــا علـــى اســـتمرارية أعمالهـــا واســـتبعاد فرضيـــة إصابـــة أي مـــن موظفيهـــا بالفايـــروس األمـــر الـــذي قـــد يـــؤدي إلـــى انقطاعهـــم 
عـــن العمـــل خـــالل فتـــرة الحجـــر الصحـــي )14 يومـــًا(، دون أن يكـــون لهـــذا االســـتبعاد مفعـــول كلـــي وحتمـــي. باإلضافـــة إلـــى متطلبـــات 
األمانـــة والبلديـــات فيمـــا يخـــص ســـكن العمـــال مـــن خـــالل تطبيـــق تدابيـــر أكثـــر صرامـــة تماشـــيًا مـــع متطلبـــات وإجـــراءات التباعـــد ومنـــع 
التجمعـــات، وقـــد تضطـــر الشـــركة إلـــى تكبـــد مصاريـــف وتكاليـــف إضافيـــة، وقـــد تتأثـــر الشـــركة مـــن هـــذه المتطلبـــات واإلجـــراءات 
وذلـــك فيمـــا لـــو أعـــادت الحكومـــة فـــرض إجـــراءات احترازيـــة إضافيـــة لفتـــرة طويلـــة. وعـــدم االلتـــزام بالتعليمـــات مـــن شـــأنه التأثيـــر ســـلبًا 

ـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية. ـــي ونتائ ـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المال وبشـــكل جوهـــري عل

2.1.18. المخاطر المتعلقة باالعتماد على تقنية المعلومات

تعتمـــد الشـــركة فـــي أعمالهـــا بشـــكل كبيـــر علـــى أنظمـــة تقنيـــة المعلومـــات حتـــى تتمكـــن مـــن الربـــط بيـــن وحـــدات أعمالهـــا عـــن طريـــق 
برمجيـــات الشـــركة وأنظمتهـــا وأجهزتهـــا. وســـيؤثر أي تعطـــل فـــي أنظمـــة تقنيـــة المعلومـــات علـــى الشـــركة بشـــكل ســـلبي وجوهـــري 
علـــى قدرتهـــا علـــى تعّقـــب وتســـجيل وتحليـــل الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الشـــركة لعمالهـــا، ممـــا ســـيقلل مـــن قدرتهـــا علـــى تقديـــم 

ـــج عملياتهـــا. ـــر ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ومركزهـــا المالـــي ونتائ ـــة. وســـيكون لذلـــك تأثي خدماتهـــا بفعالي

2.1.19. المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة األجنبية

ـــم تصنيفهـــا كمنشـــأة متوســـطة  ـــة، وقـــد ت ـــدرج الشـــركة تحـــت النطـــاق )البالتينـــي( وفـــق التصنيـــف الوطنـــي لألنشـــطة االقتصادي تن
فئـــة )ج( ضمـــن النطـــاق البالتينـــي وفقـــَا لتصنيـــف برنامـــج تحفيـــز المنشـــآت علـــى توطيـــن الوظائـــف “نطاقـــات”، حيـــث حققـــت الشـــركة 
نســـبة ســـعودة قدرهـــا %81.37 كمـــا فـــي أكتوبـــر 2021 حيـــث بلـــغ عـــدد الموظفيـــن الســـعوديين فـــي الشـــركة والمســـجلين بتاريخـــه 
لـــدى الجهـــات الحكوميـــة عـــدد )129( موظفـــًا ســـعوديًا وعـــدد )30( موظفـــًا غيـــر ســـعودي. وقـــد بلغـــت رســـوم إقامـــات الموظفيـــن 
غيـــر الســـعوديين مـــا قيمتـــه ثمانيـــة وعشـــرون ألـــف وثالثمائـــة وخمســـون )28,350( ريـــال ســـعودي للفتـــرة المنتهيـــة بتاريـــخ 30 يونيـــو 
2020م، كمـــا بلغـــت رســـوم رخـــص العمـــل للموظفيـــن غيـــر الســـعوديين ثالثمائـــة وخمســـة وأربعـــون ألـــف ومئتـــان وواحـــد وســـبعون 

)354,271( ريـــال ســـعودي للفتـــرة المنتهيـــة بتاريـــخ 30 يونيـــو 2021م. 

ـــن الســـعوديين واالحتفـــاظ بهـــا فـــي المســـتقبل، ومـــن  ـــى النســـبة ذاتهـــا مـــن المواطني ـــى الشـــركة الحفـــاظ عل ـــه قـــد يصعـــب عل إال أن
ثـــم ال تصبـــح مســـتوفية لمتطلبـــات برنامـــج “نطاقـــات”. وإذا لـــم تتمكـــن الشـــركة مـــن مواصلـــة التقيـــد بمتطلبـــات برنامـــج “نطاقـــات” 

فإنهـــا قـــد ُتصنـــف ضمـــن الفئـــة الحمـــراء. وفـــي تلـــك الحالـــة، قـــد تتعـــرض الشـــركة لعـــدد مـــن العقوبـــات مـــن بينهـــا:
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تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة.	 

تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل.	 

منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغيير مهنهم في تأشيرات العمل.	 

إمكانيـــة قيـــام عـــدد مـــن الموظفيـــن غيـــر الســـعوديين العامليـــن لديهـــا بنقـــل كفاالتهـــم إلـــى شـــركات أخـــرى تقـــع ضمـــن النطـــاق 	 
األخضـــر أو النطـــاق )البالتينـــي( دون الحصـــول علـــى موافقتهـــا.

استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية.	 

ــل  ــون العمـ ــًا لقانـ ــة وفقـ ــي المملكـ ــعوديين فـ ــر السـ ــال غيـ ــم توظيـــف العمـ ــر لتنظيـ ــذ تدابيـ ــة تتخـ ــإن الحكومـ ــك، فـ ــى ذلـ ــة إلـ إضافـ
وقوانيـــن اإلقامـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية. وتشـــمل هـــذه التدابيـــر اتخـــاذ إجـــراءات صارمـــة ضـــد الموظفيـــن غيـــر الســـعوديين 
الذيـــن 1( ال يعملـــون لـــدى كفيلهـــم و 2( ال تتطابـــق طبيعـــة عملهـــم مـــع متطلباتهـــم الوظيفيـــة )كمـــا جـــاء فـــي تصريـــح عملهـــم( 
خاصـــة بعـــد إلغـــاء نظـــام كفيـــل )بـــدءًا مـــن الربـــع الثانـــي 2021م( الـــذي سيســـمح للموظـــف األجنبـــي عنـــد انتهـــاء عقـــد عملـــه باالنتقـــال 
ـــي  ـــة” لعامل ـــادرة “تحســـين العالقـــة التعاقدي ـــك ضمـــن مب ـــى جهـــة أخـــرى مـــن دون موافقـــة صاحـــب العمـــل وذل للعمـــل مـــن جهـــة إل
ـــط  ـــرة اإلشـــعار والضواب ـــزام بفت ـــات االنتقـــال خـــالل ســـريان العقـــد شـــريطة االلت ـــادرة مـــن آلي منشـــآت القطـــاع الخـــاص. كمـــا تحـــد المب
المحـــددة، وتســـمح خدمـــة الخـــروج والعـــودة للعامـــل الوافـــد بالســـفر خـــارج المملكـــة وذلـــك عنـــد تقديـــم الطلـــب مـــع إشـــعار صاحـــب 
العمـــل إلكترونيـــًا، فيمـــا ُتمكـــن خدمـــة الخـــروج النهائـــي العامـــل الوافـــد مـــن المغـــادرة بعـــد انتهـــاء العقـــد مباشـــرة مـــع إشـــعار صاحـــب 
العمـــل إلكترونيـــًا دون اشـــتراط موافقتـــه، إضافـــة إلـــى إمكانيـــة مغـــادرة المملكـــة مـــع تحمـــل العامـــل جميـــع مـــا يترتـــب مـــن تبعـــات 
فســـخ العقـــد، علمـــًا بـــأن جميـــع هـــذه الخدمـــات ســـتتاح عبـــر منصـــة “أبشـــر” ومنصـــة “قـــوى” التابعـــة لـــوزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة 
ـــة االجتماعيـــة  ـــخ 1442/11/17هــــ )الموافـــق 2021/06/27م(، أعلنـــت وزارة المـــوارد البشـــرية والتنمي ـــه وبتاري ـــة. علمـــًا أن االجتماعي
ـــى  ـــق القـــرار حيـــث يســـري هـــذا القـــرار عل ـــدء تطبي ـــة المعلومـــات، وب ـــن مهـــن االتصـــاالت وتقني ـــرة الســـماح لقـــرار توطي عـــن انتهـــاء فت
ــات،  ــة المعلومـ ــاالت وتقنيـ ــة االتصـ ــي وظائـــف هندسـ ــر فـ ــن فأكثـ ــا 5 عامليـ ــل بهـ ــي يعمـ ــل التـ ــوق العمـ ــي سـ ــآت فـ ــع المنشـ جميـ

ـــة لالتصـــاالت. ـــف الفني ـــي والوظائ ـــل، والدعـــم الفن ـــر التطبيقـــات والبرمجـــة والتحلي وتطوي

ــر 9 آالف فرصـــة وظيفيـــة فـــي مجـــال االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، وتحفيـــزه  ــرار فـــي توفيـ ومـــن المنتظـــر أن يســـهم هـــذا القـ
للنمـــو، حيـــث يأتـــي ضمـــن مجموعـــة مـــن قـــرارات توطيـــن المهـــن التـــي عملـــت عليهـــا الـــوزارة، و امتـــدادًا التفاقيـــة خطـــة توطيـــن 
وظائـــف االتصـــاالت و تقنيـــة المعلومـــات التـــي أبرمتهـــا وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة مـــع وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة 
المعلومـــات، و صنـــدوق تنميـــة المـــوارد البشـــرية ومجلـــس الغـــرف الســـعودية ممثـــاًل باللجنـــة الوطنيـــة لتقنيـــة المعلومـــات 
واالتصـــاالت والتـــي تهـــدف لتمكيـــن خريجـــي االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات مـــن أبنـــاء الوطـــن مـــن الحصـــول علـــى فـــرص عمـــل الئقـــة 
وتوفيـــر بيئـــة عمـــل مناســـبة ومحفـــزة لهـــم فـــي القطـــاع الخـــاص، وتعزيـــز عملهـــم فـــي الوظائـــف المحوريـــة لإســـهام فـــي تنميـــة 
القطـــاع الخـــاص. هـــذا وقـــد حـــددت الـــوزارة األجـــر المحتســـب فـــي توطيـــن وظائـــف االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات المســـتهدفة 

بحيـــث يبـــدأ مـــن 7,000 ريـــال للمهـــن التخصصيـــة و5,000 ريـــال للمهـــن الفنيـــة.

ال يوجـــد أي ضمـــان بـــأن الشـــركة ســـوف تكـــون قـــادرة علـــى تأميـــن اليـــد العاملـــة الالزمـــة أو توظيـــف العـــدد المطلـــوب مـــن العمالـــة 
األجنبيـــة وفقـــًا لشـــروط مؤاتيـــة للشـــركة. كمـــا قـــد تواجـــه الشـــركة تحديـــات فـــي الحفـــاظ علـــى موظفيهـــا مـــن المواطنيـــن الســـعوديين، 
وفـــي حـــال انخفـــاض عـــدد هـــذه الفئـــة مـــن الموظفيـــن فـــإن ذلـــك ســـيودي إلـــى انخفـــاض نســـبة الســـعودة اإلجماليـــة لديهـــا. إن وقـــوع 
ـــي  ـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المال ـــر ســـلبي وبشـــكل جوهـــري عل ـــه تأثي أو تحقـــق أيٍّ مـــن األحـــداث المشـــار إليهـــا أعـــاله ســـيكون ل

ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.1.20. المخاطر المتعلقة بتطبيق أنظمة العمل 

ُيعـــد نظـــام حمايـــة األجـــور إحـــدى برامـــج وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة الهادفـــة إلـــى توفيـــر بيئـــة عمـــل مناســـبة وآمنـــة 
فـــي القطـــاع الخـــاص، وتعـــد الشـــركة ملتزمـــة بنظـــام حمايـــة األجـــور وقـــد بلغـــت نســـبة االلتـــزام )96%( وذلـــك وفقـــًا لتقريـــر صـــادر 
عـــن منصـــة )ُمـــدد( كمـــا بتاريـــخ 1443/11/18هــــ )الموافـــق 2021/11/23م(، علمـــًا أن عـــدم التـــزام الشـــركة برفـــع ملـــف األجـــور إلـــى 
موقـــع الـــوزارة فـــي تاريـــخ االســـتحقاق وعـــدم صـــرف األجـــور فـــي الوقـــت و/أو القيمـــة المتفـــق عليهمـــا قـــد يعرضهـــا إلـــى فـــرض 
عقوبـــات وغرامـــات قـــد تصـــل إلـــى إيقـــاف خدمـــات الـــوزارة وبغرامـــة ماليـــة بمبلـــغ )10,000( عشـــرة آالف ريـــال تتعـــدد بتعـــدد العمـــال 

ـــر علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالـــي.  ممـــا قـــد يؤث
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كمـــا تنـــص المـــادة الثانيـــة عشـــرة )12( مـــن نظـــام العمـــل علـــى أن تضـــع وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة نموذجـــًا موحـــدًا 
ــوذج  ــأته وفـــق النمـ ــل فـــي منشـ ــم العمـ ــة لتنظيـ ــداد الئحـ ــل بإعـ ــزم كل صاحـــب عمـ ــل، بحيـــث يلتـ ــم العمـ ــة تنظيـ ــر – لالئحـ – أو أكثـ
المعـــد مـــن الـــوزارة. وبالرغـــم مـــن التـــزام الشـــركة بهـــذه المـــادة بحيـــث وضعـــت الئحـــة تنظيـــم عمـــل داخليـــة تـــم اعتمادهـــا مـــن وزارة 
المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة بتاريـــخ )2020/08/27م( وتحمـــل الرقـــم )556509( ووضعهـــا فـــي مـــكان ظاهـــر فـــي منشـــآت 
ـــه ال تضمـــن الشـــركة ســـوء ســـلوك موظفيهـــا أو عـــدم حـــدوث أخطـــاء  الشـــركة الطـــالع موظفـــي الشـــركة ومنســـوبيها عليهـــا، إال أن
منهـــم، ســـواء كانـــت متعمـــدة أو غيـــر متعمـــدة كالقيـــام بأنشـــطة غيـــر نظاميـــة أو ســـوء اســـتخدام المعلومـــات واألنظمـــة أو إفشـــاء 
ــاءة  ــر معلومـــات مضللـــة أو عـــدم التقيـــد بالضوابـــط الداخليـــة أو الغـــش أو االختـــالس أو إسـ ــرية أو التـــورط فـــي نشـ معلومـــات سـ
اســـتخدام ممتلـــكات الشـــركة أو التصـــرف دون الحصـــول علـــى تفويضـــات إداريـــة مطلوبـــة، والتـــي قـــد ينتـــج عنهـــا خســـائر أو فـــرض 
عقوبـــات أو التزامـــات ماليـــة علـــى الشـــركة أو يســـبب ضـــررًا لســـمعتها. وحيـــث أن الشـــركة ال تضمـــن منـــع حصـــول أخطـــاء الموظفيـــن 
فإنـــه فـــي حـــال حـــدوث مثـــل هـــذه األخطـــاء أو فـــي حـــال فـــرض عقوبـــات علـــى الشـــركة لمخالفتهـــا أنظمـــة العمـــل، ســـيؤثر ذلـــك ســـلبًا 

ـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية. ـــي ونتائ ـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المال وبشـــكل جوهـــري عل

2.1.21. المخاطر المتعلقة باالعتماد على موظفين رئيسيين

ــا  ــا، لذلـــك فـــإن نجـــاح الشـــركة فـــي تحقيـــق أهدافهـ تعتمـــد الشـــركة علـــى قـــدرات وخبـــرات الموظفيـــن الرئيســـيين العامليـــن لديهـ
ــإن  ــي فـ ــا، وبالتالـ ــل لديهـ ــالت للعمـ ــاب المؤهـ ــاءات وأصحـ ــف الكفـ ــتقطاب وتوظيـ ــا واسـ ــى موظفيهـ ــة علـ ــى المحافظـ ــد علـ يعتمـ
الشـــركة مطالبـــة بالمحافظـــة علـــى هـــؤالء الموظفيـــن أو اســـتقطاب غيرهـــم مـــن ذوي الخبـــرة. ولتحقيـــق هـــذا األمـــر ســـيتعين علـــى 
الشـــركة تحمـــل تكاليـــف رســـوم المقابـــل المالـــي للموظفيـــن غيـــر الســـعوديين وعائالتهـــم وتحمـــل زيـــادة تكلفـــة المعيشـــة أو جـــزء 
منهـــا بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر عـــن طريـــق رفـــع األجـــور الخاصـــة بهـــم، ومـــن جهـــة أخـــرى يتحتـــم علـــى الشـــركة اســـتقطاب كفـــاءات 
ســـعودية والمحافظـــة عليهـــا لضمـــان االســـتمرارية علـــى المـــدى الطويـــل وااللتـــزام بأنظمـــة ولوائـــح نظـــام العمـــل فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية. باإلضافـــة لذلـــك، فـــي حـــال حـــدوث أي تغييـــر فـــي السياســـات واللوائـــح الســـارية فـــي المملكـــة فـــإن ذلـــك قـــد 
يؤثـــر علـــى قـــدرة الشـــركة علـــى اســـتقطاب الكفـــاءات والمحافظـــة عليهـــا. وإذا لـــم تســـتطع الشـــركة تحقيـــق مـــا ورد ذكـــره فـــإن ذلـــك 

ســـيؤثر ســـلبًا وبشـــكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.1.22. المخاطر المتعلقة بالعالمة التجارية

تعتمـــد قـــدرة الشـــركة فـــي تســـويق منتجاتهـــا وتطويـــر أعمالهـــا علـــى اســـتخدام اســـمها وشـــعارها وعالمتهـــا التجاريـــة، والتـــي 
ــًا فـــي الســـوق بيـــن العمـــالء. لـــدى الشـــركة شـــعار )عـــزم( تســـتخدمه  ــا التنافســـي وتمنحهـــا تميـــزًا واضحـ تدعـــم منتجاتهـــا ومركزهـ
ــة  ــة الحكوميـ ــدى الجهـ ــة لـ ــا التجاريـ ــجيل لعالمتهـ ــهادة تسـ ــى شـ ــتحصال علـ ــركة باالسـ ــت الشـ ــد قامـ ــة، وقـ ــا التجاريـ ــي تعامالتهـ فـ
المختصـــة )الهيئـــة الســـعودية للملكيـــة الفكريـــة( وهـــي مســـجلة تحـــت الفئـــة )38( وهـــي إحـــدى فئـــات العالمـــات التجاريـــة التـــي 
تختـــص بــــ )خدمـــات االتصـــاالت وخدمـــات بـــث البرامـــج اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة(، وبالتالـــي تكـــون الشـــركة قـــد منحـــت العالمـــة التجاريـــة 
الحمايـــة القانونيـــة الالزمـــة وفقـــًا لنظـــام العالمـــات التجاريـــة، مـــا ســـيمكنها مـــن وضعهـــا واســـتخدامها علـــى منتجاتهـــا أو وضعهـــا 
علـــى الواجهـــة الخارجيـــة لمكاتبهـــا. وبذلـــك تكـــون قـــد منحتهـــا الحمايـــة مـــن أي اخـــالل بحقـــوق الملكيـــة أو اســـتخدام غيـــر مشـــروع 
ــام  ــات أمـ ــاوى قضائيـــة ومطالبـ ــركة، ورفـــع دعـ ــر علـــى ســـمعة الشـ ــد يـــؤدي إلـــى التأثيـ ــر الـــذي قـ ــركة األمـ ــة للشـ ــة التجاريـ للعالمـ
المحاكـــم المختصـــة لحمايـــة هـــذه الحقـــوق. علمـــًا أن هـــذه العمليـــة مكلفـــة وتحتـــاج إلـــى وقـــت وجهـــد كبيريـــن مـــن قبـــل اإلدارة فـــي 
متابعتهـــا، وفـــي حـــال فشـــلت الشـــركة فـــي حمايـــة عالمتهـــا التجاريـــة بشـــكل فعـــال عنـــد إصـــدار شـــهادة التســـجيل النهائيـــة أو تجديـــد 
شـــهادة التســـجيل أو تتبـــع العالمـــات المشـــابهة، فـــإن ذلـــك ســـيؤثر ســـلبًا علـــى قيمتهـــا، وبالتالـــي ســـيؤثر ســـلبًا وبشـــكل جوهـــري علـــى 

أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.1.23. المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية

ــا للعمـــل فـــي  ــا العربيـــة للتأميـــن التعاونـــي وهـــي شـــركة مرخـــص لهـ لـــدى الشـــركة وثيقـــة تأميـــن صحـــي )عـــدد 2( مـــع شـــركة بوبـ
ـــن  ـــج لتأمي ـــي صـــادرة عـــن شـــركة المتوســـط والخلي ـــى شـــهادة غطـــاء تأمين ـــت الشـــركة عل ـــي، حصل ـــن الطب المملكـــة. باإلضافـــة للتأمي
وإعـــادة التأميـــن التعاونـــي – ميدغلـــف، )ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل حـــول التغطيـــة التأمينيـــة المشـــمولة بهـــذه الوثائـــق، الرجـــاء االطـــالع 

علـــى الفقـــرة رقـــم )8.10( “وثائـــق التأميـــن” مـــن القســـم رقـــم )8( “المعلومـــات القانونيـــة” مـــن هـــذا المســـتند(. 

تتضمـــن عقـــود التأميـــن هـــذه علـــى مبالـــغ مقتطعـــة وعوامـــل مســـتثناة مـــن التغطيـــة التأمينيـــة، باإلضافـــة إلـــى قيـــود أخـــرى تتعلـــق 
ـــه مـــع شـــركات التأميـــن، كمـــا تعتمـــد إمكانيـــة حصـــول الشـــركة علـــى التعويـــض المســـتحق لهـــا  بالغطـــاء التأمينـــي يتـــم التفـــاوض علي



22

ــاء بقيمـــة هـــذا التعويـــض، لـــذا قـــد ال يغطـــي  ــا علـــى الوفـ ــا الماليـــة وقدرتهـ مـــن قبـــل شـــركة التأميـــن ذات العالقـــة علـــى مالءتهـ
ــاوز حـــدود وثائـــق  ــائر تتجـ ــان بأنـــه لـــن تتكبـــد الشـــركة خسـ ــاء أي ضمـ ــا الشـــركة وال يتـــم إعطـ ــائر التـــي تكبدتهـ التأميـــن جميـــع الخسـ
ـــة قيمـــة  ـــق. ومـــن الممكـــن أن تنشـــأ حـــاالت تتجـــاوز فيهـــا قيمـــة المطالب ـــواردة فـــي هـــذه الوثائ ـــة ال ـــن أو خـــارج نطـــاق التغطي التأمي
التأميـــن الـــذي تحتفـــظ بـــه الشـــركة أو أن يتـــم رفـــض مطالبـــة التعويـــض المقدمـــة مـــن قبـــل الشـــركة لشـــركة التأميـــن ذات العالقـــة أو 
أن تطـــول فتـــرة المطالبـــة والتعويـــض، ممـــا ســـيؤثر ســـلبيًا علـــى أعمـــال الشـــركة وتوقعاتهـــا المســـتقبلية ونتائـــج عملياتهـــا ووضعهـــا 

المالـــي. 

2.1.24. المخاطر المتعلقة باالئتمان

تنشـــأ مخاطـــر االئتمـــان عندمـــا يعجـــز أحـــد األطـــراف عـــن الوفـــاء بالتـــزام مالـــي معيـــن للطـــرف اآلخـــر. وقـــد تواجـــه الشـــركة مخاطـــر 
االئتمـــان فـــي عـــدة حـــاالت مؤقتـــة أو دائمـــة منهـــا وجـــود أرصـــدة مدينـــة مـــن العمـــالء؛ وفشـــل أطـــراف أخـــرى دائنـــة بالوفـــاء 

ــركة.  ــاه الشـ ــا تجـ بالتزاماتهـ

ال تســـتطيع الشـــركة ضمـــان عـــدم فشـــل األطـــراف التـــي تتعامـــل معهـــا فـــي الوفـــاء بالتزاماتهـــم، وهـــي ال تســـتطيع أيضـــًا توقـــع 
القـــدرة المســـتقبلية لتلـــك األطـــراف علـــى االلتـــزام بشـــكل دقيـــق. وفـــي حالـــة عـــدم التـــزام الدائنيـــن بســـداد مســـتحقات الشـــركة 

فســـوف يؤثـــر ذلـــك ســـلبًا وبشـــكل جوهـــري علـــى الشـــركة فـــي وضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا.

2.1.25. المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم واإلجراءات اإلدارية

ـــأن لـــدى الشـــركة دعـــوى واحـــدة مقامـــة ضدهـــا أمـــام المحكمـــة العماليـــة بالريـــاض )ولمزيـــد مـــن المعلومـــات، الرجـــاء االطـــالع  علمـــًا ب
علـــى الفقـــرة رقـــم )8.9( مـــن القســـم رقـــم )8( “المعلومـــات القانونيـــة” مـــن هـــذا المســـتند(. وكغيرهـــا مـــن الشـــركات، فـــإن الشـــركة 
معرضـــة للدعـــاوى والشـــكاوى بحكـــم طبيعـــة أنشـــطتها ومعامالتهـــا مـــع الغيـــر فـــي إطـــار ممارســـتها ألعمالهـــا التجاريـــة، وقـــد تشـــمل 
ـــا العماليـــة واألضـــرار األخـــرى التـــي تنجـــم عـــن  هـــذه الدعـــاوى – علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر – المســـائل الزكويـــة والضريبيـــة والقضاي
اإلهمـــال أو االحتيـــال مـــن قبـــل أشـــخاص أو مؤسســـات بشـــكل يكـــون خارجـــًا عـــن نطـــاق ســـيطرة الشـــركة. لذلـــك ال تســـتطيع الشـــركة أن 
تتوقـــع بشـــكل دقيـــق حجـــم تكلفـــة الدعـــاوى أو اإلجـــراءات القضائيـــة، فـــي حـــال حدوثهـــا مســـتقباًل، والتـــي يمكـــن أن تقيمهـــا الشـــركة 
أو تقـــام ضدهـــا، كمـــا ال يمكـــن أن تتوقـــع الشـــركة النتائـــج النهائيـــة لتلـــك الدعـــاوى أو األحـــكام التـــي تصـــدر فيهـــا ومـــا تتضمنـــه مـــن 

ـــا قـــد تؤثـــر ســـلبًا علـــى الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا.  تعويضـــات وجـــزاءات. وبالتالـــي فـــإن أي نتائـــج ســـلبية لمثـــل هـــذه القضاي

2.1.26. المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة

ـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك عـــن جميـــع الســـنوات منـــذ تأسيســـها ولغايـــة عـــام  قدمـــت الشـــركة إقراراتهـــا الزكويـــة والضريبيـــة لهيئـــة ال
2020م، وهــــي ُتقـــــدم إقـــــراراتها الزكويــــة والضريبيــــة خــــال الوقـت المحـدد وتقـوم بسـداد المبالــغ المســتحقة عليهـا بشــكل ســنوي، 
وفقـــًا للنظـــام الضريبـــي المعمـــول بـــه فـــي المملكـــة. وعليـــه فقـــد حصلـــت الشـــركة علـــى الشـــهادة رقـــم )1110934706( بتاريـــخ 
1443/03/20هــــ )الموافـــق 2021/10/26م( التـــي تفيـــد بـــأن الشـــركة قـــد قدمـــت إقرارهـــا عـــن الفتـــرة المنتهيـــة فـــي 2020/02/30م 

وهـــي صالحـــة حتـــى تاريـــخ 1444/04/05هــــ )الموافـــق 2022/10/30م(. 

هـــذا وبلغـــت قيمـــة الـــزكاة المدفوعـــة عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2020م مبلغـــًا وقـــدره خمســـمائة وأربعـــة وخمســـون 
ألفـــًا ومائتـــان وخمســـة وثالثـــون )554,235( ريـــااًل ســـعوديًا، وبلغـــت قيمـــة مخصـــص الـــزكاة كمـــا فـــي 2021/06/30م مبلـــغ تســـعمائة 
ـــزكاة المتوجبـــة عليهـــا  ـــال ســـعودي. علمـــًا أن الشـــركة قـــد ســـددت ال وثمانيـــة وســـتون ألـــف وتســـعمائة وواحـــد وســـتون )968,961( ري
ـــة وواحـــد  ـــن وخمســـين ألفـــًا وثمانمائ ـــو 2021م وقـــد بلغـــت القيمـــة المســـددة ســـبعمائة واثني ـــة فـــي 30 يوني ـــة المنتهي للســـنة المالي
أربعيـــن )752,841( ريـــااًل ســـعوديًا وذلـــك بحســـب الفاتـــورة الصـــادرة مـــن الهيئـــة  العامـــة للـــزكاة والدخـــل والجمـــارك عـــن عـــام 2021م.

لـــم تحصـــل الشـــركة علـــى أي ربـــوط زكويـــة وردتهـــا مـــن هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك منـــذ تأسيســـها وحتـــى تاريـــخ إعـــداد هـــذا 
المســـتند.

وال تســـتطيع الشـــركة التنبـــؤ مـــا إذا كانـــت هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك ســـتقبل تقديراتهـــا الزكويـــة عـــن جميـــع الســـنوات الســـابقة 
مـــن بدايـــة تأسيســـها وحتـــى العـــام المالـــي المنتهـــي فـــي 2021/06/30م، أو ســـتطالبها بدفـــع أي فروقـــات زكویـــة مســـتقباًل عـــن 
ـــزكاة  ـــة ال ـــزكاة هـــذه الفروقـــات. وإذا قامـــت هيئ ـــة ســـتتحمل الشـــركة بصفتهـــا الشـــخص الخاضـــع لل هـــذه األعـــوام، وفـــي هـــذه الحال
والضريبـــة والجمـــارك بمطالبـــة الشـــركة بدفـــع مثـــل هـــذه الفروقـــات مســـتقباًل، فـــإن ذلـــك ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي وجوهـــري علـــى أربـــاح 

الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا ومركزهـــا المالـــي وتوقعاتهـــا المســـتقبلة.
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2.1.27. المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمتطلبات نظام الشركات

يفــــرض نظــــام الشــــركات بعــــض المتطلبات النظاميــــة التــــي يتوجــــب علـى الشـركة االلتزام بهـا. وسيســــتلزم ذلـك قيـام الشـركة باتخـاذ 
اإلجراءات والتدابيــــر لاللتزام بمثــــل هــــذه المتطلبات والتــــي مــــن الممكن أن تؤثــــر علــــى خطــــة أعمالهــــا أو تســــتغرق وقتًا طوياًل. كمــــا 
فــــرض نظــــام الشــــركات الحالــــي عقوبــــات أشــــد صرامــــة علــــى مخالفــــة أحكامــــه وقواعــــده اإللزامية حيـث تصـل حسـب نظــــام الشـركات 
الحالــــي )المادة 213( إلى )500,000( ريــــال، كمــــا نصــــت المادة )214( مــــن نظــــام الشــــركات علــــى تضاعــــف العقوبــــات فــــي حــــال تكــــرار 
المخالفـــات، وبالتالــــي فــــإن الشــــركة ســــتكون عرضــــة إلــــى مثــــل هــــذه العقوبــــات فــــي حــــال عــــدم التزامهــــا بتلــــك القواعــــد واألحـــكام، 

والــــذي مــــن شــــأنه التأثيــــر ســــلبًا وبشكل جوهــــري علــــى أعمــــال الشــــركة ووضعهــــا المالي ونتائــــج عملياتهـا.

2.1.28. المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

ســتخضع الشــركة بعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة لنظــام الســوق الماليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميـم الصـادرة 
مــــن هيئــــة الســــوق الماليــــة، وفــــي حــــال عــــدم مقــــدرة الشــــركة علــــى التقيــــد بأي مــــن اللوائــــح واألنظمة التـــــي تخضـــــع لهـــــا، ســتتحمل 
تكاليـــــف، وعقوبـــــات مثـــــل إيقـــــاف التـــــداول علـــــى األسهم مؤقتـــــًا أو إلغــاء إدراج أسـهم الشـركة فـي حـال عـدم التزامهـا؛ ممـا سـيؤثر 

بشــــكل ســــلبي وجوهــــري علــــى أعمـال الشـركة ونتائــــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا. 

2.1.29. المخاطر المتعلقة بتركز  إيرادات الشركة

ـــة  ـــرادات الشـــركة مـــن خمســـة أنشـــطة رئيســـة وهـــي: )1( أنشـــطة التشـــغيل واالستشـــارات المتخصصـــة، )2( أنشـــطة تقني تتكـــون إي
المعلومـــات وبنـــاء وتشـــغيل المنصـــات التقنيـــة، )3( أنشـــطة التأســـيس والتشـــغيل، )4( أنشـــطة االستشـــارات التقنيـــة، )5( أنشـــطة 
الشـــراكة مـــع القطـــاع العـــام. وتتركـــز اإليـــرادات فـــي نشـــاط التشـــغيل واالستشـــارات المتخصصـــة بحيـــث شـــكلت اإليـــرادات مـــن هـــذا 
القطـــاع مـــا نســـبته )%42.2( و)%35.6( و)%35.9( مـــن إجمالـــي إيـــرادات الشـــركة كمـــا فـــي 30 يونيـــو 2019م و2020م و2021م، 
علـــى التوالـــي. وإذا انخفضـــت إيـــرادات الشـــركة بشـــكل عـــام ومـــن نشـــاط التشـــغيل واالستشـــارات المتخصصـــة بشـــكل خـــاص، فـــإن ذلـــك 

ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي وجوهـــري علـــى إيـــرادات الشـــركة وبالتالـــي علـــى نتائـــج عملياتهـــا ووضعهـــا المالـــي وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.1.30. المخاطر المتعلقة بتركز  عمالء الشركة

لـــدى الشـــركة عـــدد مـــن كبـــار العمـــالء الذيـــن تقـــوم العالقـــة معهـــم علـــى أســـس تعاقديـــة، بحيـــث شـــكلت اإليـــرادات الناتجـــة عـــن 
تعامـــالت الشـــركة مـــع كبـــار العمـــالء وعددهـــم خمســـة )5(، مـــا نســـبته )%97.5( و)%89.2( و)%79.5( مـــن إجمالـــي إيـــرادات الشـــركة 

ـــي. ـــى التوال ـــو 2019م و2020م و2021م، عل كمـــا فـــي 30 يوني

وفـــي حـــال عـــدم محافظـــة الشـــركة علـــى عالقـــة جيـــدة ومســـتمرة مـــع كبـــار العمـــالء هـــؤالء، أو فـــي حـــال عـــدم قدرتهـــا علـــى تطويـــر 
عالقاتهـــا مـــع عمـــالء جـــدد، فســـوف يؤثـــر ذلـــك بشـــكل ســـلبي علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا وأدائهـــا المالـــي.

2.1.31. المخاطر المتعلقة بتركز  موردي الشركة

ـــة، وهـــم أطـــراف  ـــن تقـــوم العالقـــة معهـــم علـــى أســـس تعاقدي ـــن والذي تعتمـــد الشـــركة فـــي عملياتهـــا علـــى مجموعـــة مـــن الموردي
محليـــون أو مـــن خـــارج المملكـــة العربيـــة الســـعودية. بلغـــت مشـــتريات الشـــركة مـــن كبـــار المورديـــن وعددهـــم خمســـة )5(، مـــا نســـبته 

)%20.8( و)%20.2( و)%14.0( مـــن تكلفـــة المبيعـــات كمـــا فـــي 30 يونيـــو 2019م و2020م و2021م، علـــى التوالـــي.

وفـــي حـــال حـــدوث أي تركـــز إضافـــي لعمليـــات الشـــركة مـــع كبـــار المورديـــن وحـــدوث أي خلـــل أو عطـــل أو انقطـــاع فـــي عملهـــم، أو 
ـــك بشـــكل ســـلبي  ـــر الشـــروط أو االلتزامـــات التـــي ترعـــى عالقاتهـــم مـــع الشـــركة، ســـيؤثر ذل فـــي حـــال إيقـــاف العالقـــة معهـــم أو تغي

وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة وبالتالـــي علـــى نتائـــج عملياتهـــا وأدائهـــا المالـــي وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.
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2.2 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

2.2.1. المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمـــد األداء المســـتقبلي المتوقـــع للشـــركة علـــى عـــدد مـــن العوامـــل التـــي تتعلـــق باألوضـــاع االقتصاديـــة فـــي المملكـــة بشـــكل عـــام 
وتشـــمل، علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، عوامـــل التضخـــم ونمـــو الناتـــج المحلـــي ومتوســـط دخـــل الفـــرد ونحـــو ذلـــك. ويعتمـــد اقتصـــاد 
ـــج  ـــرة مـــن النات ـــى حصـــة كبي ـــزال تســـيطر عل ـــي ال ت ـــة والت ـــى النفـــط والصناعـــات النفطي ـــي بشـــكل أساســـي عل ـــي والجزئ المملكـــة الكل
المحلـــي اإلجمالـــي، وعليـــه فـــإن أي تقلبـــات غيـــر مواتيـــة تحـــدث فـــي أســـعار النفـــط ســـيكون لهـــا أثرهـــا المباشـــر والجوهـــري علـــى 
خطـــط ونمـــو اقتصـــاد المملكـــة بشـــكل عـــام وعلـــى معـــدالت اإلنفـــاق الحكومـــي، والـــذي مـــن شـــأنها التأثيـــر ســـلبًا علـــى أداء الشـــركة 
المالـــي، نظـــرًا لعملهـــا ضمـــن منظومـــة اقتصـــاد المملكـــة وتأثرهـــا بمعـــدالت اإلنفـــاق الحكومـــي. وعلـــى ســـبيل المثـــال، قـــد تخفـــض 
الحكومـــة حجـــم التكاليـــف والمصروفـــات بمـــا يتعلـــق بتوفيـــر خدمـــات تقنيـــة المعلومـــات، والتـــي قـــد تـــؤدي إلـــى التـــدرج العكســـي أو 
إلغـــاء العقـــود الحاليـــة والمســـتقبلية، إذ يمثـــل عمـــالء الشـــركة مـــن الجهـــات الحكوميـــة وشـــبه الحكوميـــة مـــا تبلـــغ نســـبته 63 % مـــن 

عائـــدات الشـــركة كمـــا بتاريـــخ 2020/12/31م. وقـــد يؤثـــر ذلـــك بشـــكل جوهـــري علـــى أداء الشـــركة ونتائجهـــا الماليـــة. 

كمـــا يعتمـــد اســـتمرار نمـــو اقتصـــاد المملكـــة علـــى عـــدة عوامـــل أخـــرى بمـــا فيهـــا اســـتمرار النمـــو الســـكاني واســـتثمارات القطاعيـــن 
الحكومـــي والخـــاص فـــي البنيـــة التحتيـــة، لـــذا فـــإن أي تغييـــر ســـلبي فـــي أي مـــن هـــذه العوامـــل ســـيكون لـــه تأثيـــر كبيـــر علـــى االقتصـــاد 

وبالتالـــي ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائجهـــا الماليـــة وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.2.2. المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة وتأثيرها على عمليات الشركة

يعتمـــد األداء المالـــي للشـــركة علـــى الظـــروف االقتصاديـــة والسياســـية الســـائدة فـــي المملكـــة باإلضافـــة للظـــروف االقتصاديـــة 
العالميـــة التـــي تؤثـــر بدورهـــا علـــى اقتصـــاد المملكـــة. وال يـــزال قطـــاع النفـــط يحتـــل النصيـــب األكبـــر مـــن إجمالـــي الناتـــج المحلـــي 

للمملكـــة. وقـــد تحـــدث تقلبـــات فـــي أســـعار النفـــط، ممـــا قـــد يؤثـــر بشـــكل ســـلبي علـــى اقتصـــاد المملكـــة. 

ـــي فـــي الوقـــت الحاضـــر، وال يوجـــد  ـــد مـــن دول منطقـــة الشـــرق األوســـط مـــن عـــدم االســـتقرار السياســـي أو األمن ـــي العدي كمـــا تعان
ضمانـــات بـــأن الظـــروف السياســـية واألمنيـــة واالقتصاديـــة فـــي تلـــك البلـــدان أو أي بلـــدان أخـــرى لـــن يكـــون لهـــا تأثيـــر ســـلبي علـــى 
ـــر تلـــك العوامـــل  اقتصـــاد المملكـــة أو االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فيهـــا أو علـــى أســـواق المـــال فـــي المملكـــة بوجـــه عـــام، وقـــد تؤث

علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا ووضعهـــا المالـــي وتوقعاتهـــا المســـتقبلية. 

ـــة دول أخـــرى  ـــة فـــي المملكـــة و/أو أي ـــة أو القانوني ـــة السياســـية أو االقتصادي ـــر متوقعـــة فـــي البيئ ـــرى غي ـــرات كب مـــن شـــأن أي تغيي
فـــي الشـــرق األوســـط، بمـــا فـــي ذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر: التقلبـــات العاديـــة فـــي األســـواق والركـــود االقتصـــادي وارتفـــاع 
معـــدالت البطالـــة والتحـــوالت التكنولوجيـــة وغيرهـــا مـــن التطـــورات، أن تؤثـــر ســـلبًا وبشـــكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج 

عملياتهـــا ووضعهـــا المالـــي وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.2.3. المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 

قـــد يـــؤدي أي ضـــرر مـــن الكـــوارث الطبيعيـــة الخارجـــة عـــن ســـيطرة الشـــركة والـــذي قـــد يصيـــب مرافـــق الشـــركة أو يصيـــب العمـــال مثـــل 
الفيضانـــات والـــزالزل واألحـــداث الطبيعيـــة األخـــرى، إلـــى تكبـــد الشـــركة تكاليـــف كبيـــرة وطائلـــة. كمـــا يؤثـــر بشـــدة علـــى قـــدرة الشـــركة 
علـــى أداء ممارســـة عملياتهـــا وبالتالـــي التقليـــل مـــن نتائجهـــا التشـــغيلية. وفـــي حالـــة حـــدوث كـــوارث طبيعيـــة وإضرارهـــا بمرافـــق 

الشـــركة، فســـيكون لذلـــك أثـــر ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا ومركزهـــا المالـــي وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.2.4. المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها

تخضـــع أعمـــال الشـــركة لألنظمـــة واللوائـــح التنفيذيـــة والقواعـــد والتعليمـــات العامـــة والتعاميـــم المعمـــول بهـــا فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية علمـــًا بـــأن البيئـــة النظاميـــة التـــي تعمـــل فيهـــا الشـــركة تتعـــرض للتغييـــر، والجديـــر بالذكـــر أن التغييـــرات التنظيميـــة 
الناتجـــة عـــن العوامـــل السياســـية واالقتصاديـــة والتقنيـــة والعوامـــل البيئيـــة يمكـــن أن تؤثـــر علـــى عمليـــات الشـــركة وأن تحـــد مـــن 
ــا،  ــا. وإذا فرضـــت األنظمـــة أو اللوائـــح الجديـــدة متطلبـــات إضافيـــة مـــن الصعـــب أو الُمْكِلـــِف االلتـــزام بهـ تطـــور الشـــركة أو أعمالهـ
ـــادة فـــي تكلفـــة المنتجـــات   وإذا اضطـــرت الشـــركة إلـــى تعديـــل خدماتهـــا أو عملياتهـــا لاللتـــزام بهـــذه األنظمـــة، فســـينتج عـــن ذلـــك زي
أو الخدمـــات وقـــد تتطلـــب التزامـــات إضافيـــة هامـــة تفرضهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر وزارة التجـــارة ووزارة المـــوارد البشـــرية 
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ـــى أعمـــال  ـــذي ســـيؤثر ســـلبًا وبشـــكل جوهـــري عل ـــة واإلســـكان وال ـــة والقروي ـــزكاة والدخـــل ووزارة الشـــؤون البلدي ـــة العامـــة لل والهيئ
الشـــركة ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.2.5. المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة الحوكمة

أصـدر مجلـس الهيئـة الئحـة حوكمـة الشـركات بموجـب القـرار رقـم )8-16-2017( بتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/12/13م( 
ـــة  ـــخ 1437/01/28هــــ )الموافـــق 2015/11/11م(، والمعدل ـــم م/3 بتاري ـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـ ـــركات الصـ ـــاًء علـــى نظـــام الشـ بنـ

بقــــرار مجلــــس هيئــــة الســــوق الماليـــة رقــــم )1-07-2021( بتاريـــخ 1442/06/01هــــ )الموافـــق 2021/01/14م(.

وعلــــى الرغــــم مــــن أن الئحــــة حوكمــــة الشــــركات تعتبــــر استرشــــادية للشــــركات المدرجـــة فــــي الســــوق الموازيـــة كمــــا فــــي تاريــــخ هــــذا 
المستند، إال أنــــه فــــي حــــال تطبيقهــــا بشــــكل إلزامــــي فــــإن نجــــاح الشــــركة فــــي تطبيــــق الحوكمــــة بشــــكل صحيــــح يعتمــــد علــــى مــــدى 
اســــتيعاب وفهــــم المجلـــس ولجانــــه واإلدارة والعامليــــن فــــي الشــــركة لهــــذه القواعــــد واإلجـــراءات. وإن مخالفــــة هــــذه القواعــــد 
واإلجراءات أو الفشــــل فــــي تطبيقهــــا يعــــرض الشــــركة للمخالفــــات الجزائيــــة مــــن قبــــل هيئــــة الســــوق المالية، والتـي ســــيكون لهـا تأثيـر 

ســــلبي وجوهــــري علــــى أعمــــال الشــــركة ومركزهــــا المالـــي ونتائــــج عملياتهــــا وتوقعاتهــــا المســـتقبلية.

2.2.6. المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية 

تعمـــل الشـــركة فـــي بيئـــة تنافســـية وتواجـــه منافســـة قويـــة وال يوجـــد ضمـــان باســـتمرار قـــدرة الشـــركة علـــى المنافســـة بشـــكل فعـــال 
ــتخدم  ــات المسـ ــة ومتطلبـ ــة التقنيـ ــن الناحيـ ــر مـ ــريعة التغيـ ــا سـ ــة بأنهـ ــك المنافسـ ــز تلـ ــوق. وتتميـ ــي السـ ــرى فـ ــركات األخـ ــع الشـ مـ
ـــًا وتحديثاتهـــا، وتتوقـــع الشـــركة أن تواجـــه منافســـة فـــي  ـــى الســـوق حديث ـــث المنتجـــات المقدمـــة إل ـــر وتحدي ـــر القطـــاع وتطوي ومعايي
المنتـــج أو الزيـــادة فـــي األســـعار. وقـــد ينتـــج عـــن المنافســـة القويـــة فـــي المنتجـــات واألســـعار زيـــادة فـــي التكاليـــف والمصروفـــات، 
منـــه علـــى ســـبيل المثـــال تكاليـــف اإلعالنـــات والتســـويق والمبيعـــات المســـتقبلية والبحـــوث والتطويـــر وخصومـــات المنتجـــات ورســـوم 
اســـتبدال المنتـــج ودعـــم التســـويق والخدمـــات المســـتمرة المتعلقـــة بالمنتجـــات، باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــد تعمـــل الشـــركات المنافســـة 
الحاليـــة والرئيســـية للشـــركة علـــى إنشـــاء عالقـــات شـــراكة فيمـــا بينهـــم أو مـــع أطـــراف أخـــرى والتـــي مـــن شـــأنها أن تحســـن وتطـــور 
ـــر  ـــى تطوي ـــة والرئيســـية للشـــركة أن تعمـــل عل ـــاج الشـــركات المنافســـة الحالي ـــك، قـــد تحت مصادرهـــم. ونتيجـــًة لصفقـــات االســـتحواذ تل
التقنيـــات الجديـــدة ومتطلبـــات المســـتخدم أو العميـــل وتخصيـــص مصـــادر أكبـــر لبيـــع أو عـــرض حلولهـــم، وبـــدء أو إيقـــاف المنافســـة 
ـــر وتوســـيع عروضهـــم بســـرعة وبشـــكل أوســـع مـــن  ـــر أو تطوي فـــي األســـعار، واالســـتفادة مـــن الفـــرص األخـــرى المتواجـــدة بســـرعة أكب
الشـــركة. وقـــد يعمـــل المنافســـون علـــى مضاعفـــة منتجاتهـــم وخدماتهـــم المعروضـــة والتـــي مـــن شـــأنها أن تقلـــل حصـــص الشـــركة 

الحاليـــة فـــي الســـوق. وســـيكون لـــكل مـــا ذكـــر أعـــاله تأثيـــر ســـلبي كبيـــر علـــى أعمـــال الشـــركة ومركزهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا.

2.2.7. المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة

ـــة العامـــة  ـــل الهيئ ـــم احتســـابها كشـــركة فـــي وضـــع مهيمـــن مـــن قب فـــي حـــال أصبحـــت الشـــركة فـــي وضـــع مهيمـــن فـــي الســـوق أو ت
للمنافســـة، فســـتخضع عمليـــة الشـــركة للشـــروط والضوابـــط الـــواردة فـــي نظـــام المنافســـة والـــذي يســـعى أن يحمـــي المنافســـة 
العادلـــة فـــي األســـواق الســـعودية وتشـــجيع وترســـيخ قواعـــد الســـوق وحريـــة األســـعار وشـــفافيتها. وفـــي حـــال خالفـــت الشـــركة 
أحـــكام نظـــام المنافســـة وُأصـــدر بحقهـــا حكـــم يتعلـــق بتلـــك المخالفـــة، فقـــد تخضـــع لغرامـــة ال تتجـــاوز عشـــرة مالييـــن ريـــال ســـعودي. 
ـــًا( وذلـــك  ـــًا أو كلي ـــم )جزئي ـــة العامـــة للمنافســـة طلـــب إيقـــاف أنشـــطة الشـــركة بشـــكل مؤقـــت أو دائ وإضافـــة إلـــى ذلـــك، يحـــق للهيئ
ــركة،  ــًا للشـ ــة ماديـ ــول ومكلفـ ــاوى أطـ ــة الدعـ ــراءات إقامـ ــون إجـ ــد تكـ ــك، قـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــة. وعـ ــركة المخالفـ ــررت الشـ ــال كـ ــي حـ فـ

وســـيكون لذلـــك تأثيـــر ســـلبي وجوهـــري علـــى إيـــرادات الشـــركة ومركزهـــا المالـــي.

2.2.8. المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف 

يعتمـــد أداء الشـــركة علـــى قدرتهـــا علـــى الحفـــاظ علـــى مســـتوى ومعـــدالت أرباحهـــا عـــن طريـــق إعـــداد وتوفيـــر أســـعار معقولـــة لمنتجاتهـــا 
وخدماتهـــا، وقدرتهـــا علـــى تحميـــل أي زيـــادة فـــي تكاليـــف اإلنتـــاج أو الخدمـــات لعمالئهـــا مـــن خـــالل زيـــادة أســـعار تلـــك المنتجـــات أو الخدمـــات.

ــبة  ــا ونسـ ــبة توافرهـ ــد علـــى نسـ ــعار تعتمـ ــرًا ألن تلـــك األسـ ــا، نظـ ــا أو خدماتهـ ــعار منتجاتهـ ــًا بأسـ ــركة أن تتحكـــم كليـ ــن للشـ وال يمكـ
الطلـــب فـــي الســـوق. وبنـــاًء علـــى ذلـــك، فـــي حـــال ارتفعـــت تكاليـــف التشـــغيل أو اإلنتـــاج أو الخدمـــات المقدمـــة ولـــم تتمكـــن الشـــركة 
ـــًا  مـــن رفـــع أســـعار منتجاتهـــا وخدماتهـــا لتعويـــض تلـــك التكاليـــف، فســـتتأثر ربحيـــة الشـــركة بشـــكل كبيـــر وجوهـــري ممـــا ســـيؤثر جوهري

ـــي وتوقعاتهـــا المســـتقبلية. ـــج عملياتهـــا ومركزهـــا المال ـــى أعمـــال الشـــركة ونتائ عل
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2.2.9. المخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة 

تعتمـــد الشـــركة فـــي أعمالهـــا التوســـعية وتطويـــر منتجاتهـــا وخدماتهـــا علـــى الحصـــول علـــى تمويـــل وتســـهيالت مـــن جهـــات تمويليـــة 
خارجيـــة كالبنـــوك التجاريـــة وجهـــات أخـــرى. لذلـــك، تتأثـــر ترتيبـــات التمويـــل الخارجيـــة الخاصـــة بأســـعار الفائـــدة بصـــورة كبيـــرة والتـــي تعـــد 
بدورهـــا علـــى قـــدر عـــاٍل مـــن الحساســـية تجـــاه عـــدد مـــن العوامـــل الخارجـــة عـــن ســـيطرة الشـــركة، ومـــن ضمنهـــا السياســـات الحكوميـــة 
والنقديـــة والضريبيـــة، والظـــروف االقتصاديـــة والسياســـية المحليـــة والعالميـــة. وقـــد تـــؤدي الزيـــادة فـــي أســـعار الفائـــدة مـــن تكاليـــف 
ــات  ــد يكـــون للتذبذبـ ــه قـ ــة. وعليـ ــركة النقديـ ــات الشـ ــد يـــؤدي إلـــى انخفـــاض تدفقـ ــد الـــذي قـ ــدة إلـــى الحـ التمويـــل وتكاليـــف الفائـ
الســـلبية فـــي أســـعار الفائـــدة أثـــر ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج عملياتهـــا ومركزهـــا المالـــي وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.

2.2.10. المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 

قامـــت المملكـــة بإصـــدار نظـــام ضريبـــة القيمـــة المضافـــة والـــذي دخـــل حيـــز النفـــاذ بتاريـــخ 1 ينايـــر 2018م. ويفـــرض هـــذا النظـــام 
قيمـــة مضافـــة بنســـبة 5% علـــى عـــدد مـــن المنتجـــات والخدمـــات وذلـــك حســـبما هـــو وارد فـــي النظـــام، وقـــد قـــررت حكومـــة 
المملكـــة زيـــادة نســـبة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مـــن 5% إلـــى 15% والـــذي بـــدأ تطبيقـــه مـــن شـــهر يوليـــو 2020م. وبالتالـــي، 
فإنـــه يتعيـــن علـــى المنشـــآت ذات العالقـــة معرفـــة طبيعـــة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة وطريقـــة تطبيقهـــا وكيفيـــة حســـابها. كمـــا 
ســـيتعين عليهـــا تقديـــم تقاريرهـــا الخاصـــة إلـــى الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة. وبنـــاًء علـــى ذلـــك، يتعيـــن علـــى الشـــركة التكيـــف مـــع 
التغييـــرات الناتجـــة عـــن تطبيـــق ضريبـــة القيمـــة المضافـــة، والتـــي تشـــمل تحصيلهـــا وتســـليمها، وتأثيـــر تطبيـــق نظـــام ضريبـــة القيمـــة 
المضافـــة علـــى أعمـــال الشـــركة. وقـــد أدى تطبيـــق ضريبـــة القيمـــة المضافـــة فـــي المملكـــة إلـــى زيـــادة أســـعار معظـــم البضائـــع 
ـــة متعلقـــة  ـــات أو اعتراضـــات حالي ـــي أي مطالب ـــك منتجـــات وخدمـــات الشـــركة. وال يوجـــد فـــي الوقـــت الحال والخدمـــات بمـــا فـــي ذل
بضريبـــة القيمـــة المضافـــة.  وبحســـب الدليـــل اإلرشـــــادي لألحـــكام المتعلقـــة بضريبـــة القيمـــة المضافـــة فـــي النشـــاط االقتصـــادي 
)النســـخة المحدثـــة فـــي ســـبتمبر 2021م(، يتـــم فـــرض الغرامـــات والعقوبـــات علـــى األشـــخاص الخاضعيـــن للضريبـــة فيمـــا يتعلـــق 
بمخالفـــة أحـــكام وشـــروط نظـــام ضريبـــة القيمـــة المضافـــة، وفـــي هـــذه الحالـــة يتـــم تحميـــل الغرامـــات والعقوبـــات علـــى الشـــركة 
ـــل إدارة الشـــركة. كمـــا  ـــة مـــن قب ـــة فـــي حـــال حـــدوث أي انتهـــاك أو تطبيـــق خاطـــئ لنظـــام الضريب بصفتهـــا الشـــخص الخاضـــع للضريب
قـــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى اإلضـــرار بســـمعتها ممـــا ســـيزيد أيضـــًا مـــن التكاليـــف والمصاريـــف التشـــغيلية، وهـــو مـــا يمكـــن أن يقلـــل مـــن 
الوضـــع التنافســـي للشـــركة ومســـتوى الطلـــب علـــى منتجاتهـــا وخدماتهـــا، ممـــا ســـيكون لـــه تأثيـــر ســـلبي علـــى الشـــركة ووضعهـــا 
المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية. علمـــًا أن الشـــركة قـــد ســـددت مبالـــغ ضريبـــة القيمـــة المضافـــة وقدرهـــا ثالثمائـــة 
وســـتة وأربعيـــن ألـــف وثمانمائـــة وســـبعة وأربعيـــن )346,847( ريـــال فـــي شـــهر يوليـــو 2021م وأربعمائـــة وثمانيـــة وعشـــرين ألـــف 

وخمســـة وســـتين )428,065( ريـــال فـــي شـــهر يوليـــو 2020م.

2.2.11. المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

ــي  ــل فـ ــوق  العمـ ــى سـ ــاملة علـ ــات شـ ــراء إصالحـ ــى إجـ ــدف إلـ ــي تهـ ــرارات التـ ــن القـ ــددًا مـ ــام 2016م عـ ــالل عـ ــة خـ ــرت الحكومـ أقـ
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، والتـــي مـــن ضمنهـــا إقـــرار فـــرض رســـوم إضافيـــة مقابـــل كل موظـــف غيـــر ســـعودي يعمـــل لـــدى جهـــة 
ســـعودية اعتبـــارًا مـــن 2018/01/01م بواقـــع أربعمائـــة )400( ريـــال ســـعودي شـــهريًا عـــن كل موظـــف غيـــر ســـعودي لعـــام 2018م، 
ــام 2020م.  ــهريًا لعـ ــعودي شـ ــال سـ ــة )800( ريـ ــى ثمانمائـ ــم إلـ ــام 2019م ثـ ــهريًا لعـ ــعودي شـ ــال سـ ــتمائة )600( ريـ ــى سـ ــد إلـ تزيـ
وســـيؤدي ذلـــك إلـــى زيـــادة فـــي تكاليـــف الشـــركة بشـــكل عـــام، األمـــر الـــذي ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي علـــى أعمالهـــا وأدائهـــا المالـــي 

ونتائـــج عملياتهـــا.

ـــارًا مـــن  ـــر الســـعوديين اعتب ـــن غي ـــى تابعـــي ومرافقـــي الموظفي ـــي عل ـــل مال ـــك فقـــد فرضـــت الحكومـــة رســـوم مقاب ـــى ذل باإلضافـــة إل
2017/07/01م، بواقـــع مائـــة )100( ريـــال ســـعودي شـــهريًا عـــن كل تابـــع فـــي عـــام 2017م، وترتفـــع ســـنويًا لتصـــل إلـــى أربعمائـــة 
ــر  ــإن رســـوم المقابـــل المالـــي التـــي ســـيتحملها الموظـــف غيـ ــام 2020م، وعليـــه فـ )400( ريـــال ســـعودي شـــهريًا لـــكل تابـــع فـــي عـ
ــه للعمـــل فـــي  ــأنه أن يـــؤدي إلـــى توجهـ ــر الـــذي مـــن شـ ــه، األمـ ــة عليـ ــة المعيشـ ــادة تكلفـ ــتؤدي إلـــى زيـ الســـعودي عـــن عائلتـــه سـ
دول أخـــرى تكـــون تكلفـــة المعيشـــة فيهـــا أقـــل، وإذا مـــا حـــدث مثـــل هـــذا األمـــر فســـتواجه الشـــركة صعوبـــة فـــي المحافظـــة علـــى 
موظفيهـــا غيـــر الســـعوديين، األمـــر الـــذي قـــد يضطرهـــا إلـــى تحمـــل تلـــك التكاليـــف عـــن الموظفيـــن غيـــر الســـعوديين أو جـــزء منهـــا 
بشـــكل مباشـــر، أو بطريقـــة غيـــر مباشـــرة عـــن طريـــق رفـــع األجـــور الخاصـــة بموظفيهـــا غيـــر الســـعوديين، األمـــر الـــذي ســـيؤدي إلـــى 

زيـــادة فـــي تكاليـــف الشـــركة ممـــا ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي علـــى نتائـــج عملياتهـــا.
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2.2.12. المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل

أصـدرت الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل التعميـم رقـم )1438/16/6768( بتاريـخ 1438/03/05هـ )الموافق 2016/12/05م( والـذي 
ـــية المســـاهمين والملكيـــة  ـــزكاة علــــى أســــاس جنسـ ـــل والـ ـــاب الدخـ ـــركات الســــعودية المدرجـــة فــــي الســــوق الماليـــة بحسـ ـــزم الشـ يلـ
الفعليــــة بيــــن المواطنين الســــعوديين والخليجييــــن وغيرهــــم علــــى النحـو الـوارد فــــي “نظـام تداوالتي” فـي نهايـة العـام. وقبـل إصـدار 
هــــذا التعميــــم، كانــــت الشــــركات المدرجـــة فــــي الســــوق الماليـــة خاضعــــة بوجــــه عــــام لدفــــع الــــزكاة أو الضريبــــة علــــى أســــاس ملكيــــة 
مؤسســــيها وفقـــًا لنظامهــــا األساســـي، ولــــم يتــــم األخـــذ باالعتبـــار أثــــر األســـهم المدرجـــة فــــي تحديــــد وعــــاء الــــزكاة. وكان مــــن المقـــرر 
تطبيــــق هــــذا التعميــــم فــــي الســــنة المنتهيـــة فــــي 31 ديســـمبر 2016م والســــنوات الالحقـــة لذلــــك. ولكــــن أصــــدرت الهيئــــة العامــــة 
للــــزكاة والدخــــل خطابهــــا رقــــم )1438/16/12097( بتاريــــخ 1438/04/19هـ )الموافق 2017/01/17م( الــــذي يقتضي تأجيــــل تنفيــــذ 
التعميــــم للســــنة المالية المنتهية فــــي 31 ديســــمبر 2017م والســــنوات التــــي تليهــــا. وإلــــى أن تصــــدر الهيئــــة العامــــة للــــزكاة والدخــــل 
توجيهاتهــــا فيمــــا يتعلــــق بآليــــات وإجــــراءات تنفيــــذ هــــذا التعميــــم، فــــإن تنفيــــذ هــــذا التعميــــم بمــــا فــــي ذلــــك المتطلبات النهائيــــة التـي 
يجــــب الوفــــاء بهــــا ال يــــزال قيــــد النظــــر، وكذلــــك القواعـد التـي تفـرض ضريبـة الدخـل علــــى جميـع المقيمين غيـر الخليجييـن المساهمين 
فــــي الشــــركات الســــعودية المدرجـــة والتــــي تطبــــق ضريبــــة االســـتقطاع علــــى توزيعــــات األربـــاح الخاصــــة بالمســـاهمين غيــــر المقيميــــن 
بغــــض النظــــر عــــن جنســــياتهم. ولــــم تقــــم الشــــركة بتقييــــم األثر المالي لهــــذا التعميــــم واتخــــاذ الخطــــوات الكافيــــة لضمــــان االلتزام بــــه 
حيــــث أنهــــا شــــركة مســــاهمة مقفلــــة مملوكــــة مــــن مســــاهمين ســــعوديين، وفــــي حــــال كان األثر المالي لهــــذا التعميــــم حــــال تطبيقــــه 
كبيرًا أو فــــي حــــال تكبــــدت الشــــركة تكاليــــف إضافيــــة التخاذ الخطــــوات الالزمة لضمــــان االلتزام بــــه فســــيؤثر ذلــــك ســــلبًا علــــى أعمالهـا 

ونتائــــج عملياتهــــا ومركزهــــا المالــــي وتوقعاتهــــا المستقبلية.

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

2.3.1. المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم

قـــد ال يكـــون الســـعر الســـوقي ألســـهم الشـــركة مســـتقرًا بعـــد اإلدراج، وقـــد يتأثـــر بشـــكل كبيـــر بســـبب العديـــد مـــن العوامـــل منهـــا 
علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر: ظـــروف ســـوق األســـهم، أو قلـــة الســـيولة فـــي الســـوق الموازيـــة مقارنـــة بالســـوق الرئيســـة، أو ضعـــف 
ـــة أو  ـــر فـــي رؤي ـــذ خطـــط الشـــركة المســـتقبلية، أو دخـــول منافســـين جـــدد للســـوق، أو التغي ـــى تنفي أداء الشـــركة، أو عـــدم القـــدرة عل
تقديـــرات الخبـــراء والمحلليـــن لســـوق األوراق الماليـــة، أو أي إعـــالن للشـــركة أو أي مـــن منافســـيها فيمـــا يتعلـــق بعمليـــات اندمـــاج 

واســـتحواذ أو تحالفـــات اســـتراتيجية.

2.3.2. المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية

ـــذا المســـتند. إذ أن  ـــي هـ ـــن الموجـــودة فـ ـــف عـ ـــد تختلـ ـــًا وقـ ـــا فعلي ـــن توقعهـ ـــركة ال يمكـ ـــات األداء للشـ ـــج المســـتقبلية وبيانـ إن النتائـ
إنجازات وقــــدرة الشــــركة علــــى التطــــور هــــي مــــن تحــــدد النتائــــج الفعليــــة والتــــي ال يمكــــن توقعهــــا أو تحديدهــــا. إن عـدم دقــــة البيانـات 

والنتائــــج تعتبــــر إحــــدى المخاطر التــــي يجــــب علــــى المســــاهم التعــــرف عليهــــا حتــــى ال تؤثــــر علــــى قــــراره االستثماري.

2.3.3. المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 

فـــي حـــال قـــررت الشـــركة إصـــدار أســـهم جديـــدة فـــي المســـتقبل، فمـــن المحتمـــل أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى التأثيـــر ســـلبًا علـــى ســـعر الســـهم 
فـــي الســـوق أو تدنـــي نســـبة ملكيـــة المســـاهمين فـــي الشـــركة فـــي حـــال عـــدم اســـتثمارهم فـــي األســـهم الجديـــدة فـــي ذلـــك الحيـــن.

2.3.4. المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح على حاملي األسهم

ـــاح المســـتقبلية والوضـــع المالـــي  ـــاح علـــى عـــدة عوامـــل تشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر: األرب يعتمـــد التوزيـــع المســـتقبلي لألرب
ومتطلبـــات رأس المـــال واحتياطيـــات الشـــركة القابلـــة للتوزيـــع واألوضـــاع االقتصاديـــة العامـــة وتحليـــل الفـــرص واالحتياجـــات 
االســـتثمارية وغيرهـــا مـــن العوامـــل ذات الصلـــة والتـــي قـــد يعتبرهـــا مجلـــس اإلدارة مهمـــة بيـــن الحيـــن واآلخـــر، والتـــي علـــى أساســـها 
ســـوف يقـــرر مجلـــس اإلدارة فيمـــا إذا كان ســـيرفع أي توصيـــة للجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين بتوزيـــع أربـــاح فـــي المســـتقبل أم ال. وال 
تقـــدم الشـــركة أي ضمـــان علـــى اإلطـــالق بـــأن مجلـــس اإلدارة ســـيوصي بتوزيـــع أربـــاح أو أنـــه ســـتتم الموافقـــة مـــن قبـــل المســـاهمين 
فـــي اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة علـــى توصيـــة مجلـــس اإلدارة بتوزيـــع أي أربـــاح، كمـــا ال تقـــدم أي ضمـــان بشـــأن مقـــدار المبالـــغ التـــي 
ســـيتم دفعهـــا كتوزيعـــات أربـــاح فـــي أي عـــام محـــدد. يخضـــع توزيـــع األربـــاح لقيـــود وشـــروط معينـــة ينـــص عليهـــا النظـــام األساســـي 

ـــاح” مـــن هـــذا المســـتند(. ـــع األرب ـــى القســـم رقـــم -5- “سياســـة توزي ـــد مـــن المعلومـــات، الرجـــاء االطـــالع عل للشـــركة )لمزي
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2.3.5. المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج

بعـــد إتمـــام عمليـــة اإلدراج ســـيتمكن المســـاهمون الحاليـــون معـــًا أو مـــع مســـاهمين آخريـــن مـــن الســـيطرة علـــى القـــرارات والتصرفـــات 
التـــي تتطلـــب موافقـــة المســـاهمين، بمـــا فـــي علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر: عمليـــات االندمـــاج واالســـتحواذ وبيـــع األصـــول، انتخـــاب 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والموافقـــة والمصادقـــة علـــى عقـــود وأنشـــطة الشـــركة المهمـــة، والتعديـــالت التـــي قـــد تطـــرأ علـــى رأس مـــال 
الشـــركة ومـــواد نظامهـــا األساســـي، وإصـــدار أو عـــدم إصـــدار أســـهم إضافيـــة، أو توزيـــع األربـــاح أو أي تغييـــر فـــي الشـــركة. وفـــي حـــال 
ـــة، فـــإن ذلـــك قـــد يضـــع مســـاهمي  ـــح مســـاهمي األقلي ـــح المســـاهمين الحالييـــن مـــع مصال ـــه تعـــارض بيـــن مصال حصـــول أي حـــدث في
األقليـــة فـــي وضـــع ليـــس فـــي صالحهـــم، وقـــد يمـــارس المســـاهمون الحاليـــون ســـيطرتهم علـــى الشـــركة بطريقـــة تؤثـــر بشـــكل ســـلبي 

علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالـــي أو نتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية.  

2.3.6. المخاطر المتعلقة بسيولة األسهم 

ال يوجـــد حاليـــًا ولـــم يســـبق وجـــود ســـوق مالـــي لتـــداول أســـهم الشـــركة، وال توجـــد أي تأكيـــدات بشـــأن وجـــود ســـوق فاعلـــة ومســـتمرة 
ــا ســـيؤثر ذلـــك علـــى  لتـــداول أســـهم الشـــركة بعـــد اإلدراج، وقـــد يترتـــب علـــى اإلدراج المباشـــر وجـــود عـــرض أو طلـــب محـــدود ممـ
ـــم يتطـــور ســـوق نشـــط لتـــداول أســـهم الشـــركة فـــإن ذلـــك ســـيؤثر علـــى ســـيولة وســـعر تـــداول أســـهم الشـــركة  ســـعر الســـهم، وإذا ل
بشـــكل ســـلبي وكبيـــر، والـــذي ســـيؤثر ســـلبًا وبشـــكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا 

المســـتقبلية.

2.3.7. المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج

قـد يؤثـر بيـع عـدد كبيـر مـن األسهم فـي السـوق المالية بعـد اكتمـال عمليـة اإلدراج، أو احتماليـة حـدوث عمليـة البيـع هـذه، بصـورة 
ســــلبية علــــى ســــعر األســـهم فــــي الســــوق. وقــــد يــــؤدي بيــــع المســـاهمين الحالييــــن أو أي منهــــم )ال ســـيما المســـاهمين الكبــــار الذيــــن 
يملكــــون %5 أو أكثــــر مــــن أســــهم الشــــركة ويحــــق لهــــم التصــــرف بأســــهمهم بعــــد انتهــــاء فتــــرة الحظر( لعــــدد كبيــــر مــــن األسهم إلــــى 

التأثيــــر ســــلبًا علــــى أســــهم الشـركة، وبالتالـي انخفـاض ســــعرها فـي السـوق.

2.3.8. المخاطـــر المتعلقـــة بعـــدم تمكـــن الشـــركة مـــن اســـتيفاء متطلبـــات االنتقـــال للســـوق الرئيســـية الحاليـــة أو أي 
متطلبـــات تنظيميـــة مســـتقبلية

ـــع المتطلبـــات النظاميــــة  ـــتيفاء جميـ ـــا اسـ ـــه، يجــــب عليهـ ـــركة فــــي المســـتقبل باالنتقـــال إلــــى الســــوق الرئيســـة، وعليـ ـــد ترغــــب الشـ قـ
الصــــادرة عــــن هيئــــة الســــوق الماليـــة وعــــن الســــوق الماليـــة الســـعودي )تـــداول( بنـــاًء علـــى قواعـــد اإلدراج، والمتعلقـــة بانتقــــال 
الشــــركات المدرجة فــــي الســــوق الموازية إلــــى الســــوق الرئيســـة، وبالتالــــي فإنــــه فــــي حــــال عــــدم تمكــــن الشــــركة مــــن اســــتيفاء تلــــك 
المتطلبات أو أي متطلبــــات نظاميــــة إضافيــــة مســــتقبلية قــــد تفرضهــــا الجهــــات الرقابيــــة علــــى الشــــركة أو الســــوق، فــــإن الشــــركة لــــن 
تتمكــــن مــــن االنتقال إلــــى الســــوق الرئيسة. وبمــــا أن الســــوق الموازية حتــــى تاريــــخ مسـتند التسـجيل هـي سـوق يقتصـر فيهـا التـداول 
علــــى المستثمرين المؤهلين فقــــط، فــــإن حجــــم التــــداول اليومــــي والســــيولة ســــيكون أقــــل منــــه فـي الســــوق الرئيسة وبالتالـي التأثير 

سلبًا علــــى ســــيولة أســــهم الشــــركة وقيمتهــــا الســــوقية.

2.3.9. المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم المخصصة للبيع

يختلـــف اإلدراج المباشـــر ألســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازيـــة عـــن اإلدراج مـــن خـــالل الطـــرح العـــام األولـــي مـــن حيـــث عـــدم وجـــود 
تحديـــد مســـبق لألســـهم المخصصـــة للبيـــع، حيـــث أن جميـــع المســـاهمين الحالييـــن فـــي الشـــركة يحـــق لهـــم بعـــد اإلدراج المباشـــر 
ـــن يحـــق  ـــر مـــن أســـهم الشـــركة والذي ـــن يملكـــون %5 أو أكث ـــار الذي ـــع )باســـتثناء المســـاهمين الكب ـــي يملكونهـــا للبي عـــرض األســـهم الت
لهـــم التصـــرف بأســـهمهم بعـــد انتهـــاء فتـــرة الحظـــر(. وقـــد يترتـــب علـــى عـــدم وجـــود عـــدد محـــدد مـــن األســـهم مخصصـــة للبيـــع وجـــود 
عـــرض أو طلـــب محـــدود ممـــا ســـيؤثر ذلـــك علـــى ســـعر الســـهم، وإذا لـــم يكـــن هنـــاك ســـوق نشـــط لتـــداول أســـهم الشـــركة فقـــد تتأثـــر 

ـــر. ســـيولة وســـعر تـــداول أســـهم الشـــركة بشـــكل ســـلبي وكبي

2.3.10. المخاطـــر المتعلقـــة بعـــدم وجـــود عالقـــة قويـــة أو عـــدم وجـــود عالقـــة علـــى اإلطـــالق بيـــن األســـعار التاريخيـــة 
لصفقـــات البيـــع والشـــراء التـــي تمـــت علـــى أســـهم الشـــركة فـــي الســـابق وبيـــن ســـعر االفتتـــاح فـــي أول يـــوم تـــداول 

ألســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازيـــة

لــــم يســــبق وجــــود ســــوق مالــــي لتــــداول أســــهم الشــــركة، كمــــا أنــــه ال توجــــد عالقــــة علــــى اإلطــــالق بيــــن األسعار التاريخيــــة لصفقــــات 
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البيــــع والشــــراء التــــي تمــــت علــــى أســــهم الشــــركة فـي السـابق وبيـن سـعر االفتتاح فـي أول يـوم تـداول ألسـهم الشـركة فـي السـوق 
الموازيـــة، وال يوجــــد أي تأكيــــدات بشــــأن وجــــود ســــوق فعالــــة ومســــتمرة لتــــداول أســــهم الشــــركة بعــــد إدراج أســــهم الشــــركة، وقــــد 
يترتــــب علــــى اإلدراج المباشر وجــــود عــــرض أو طلــــب محــــدود ممــــا ســــيؤثر ذلــــك علــــى ســــعر الســــهم، وإذا لــــم يكـن هنــــاك سـوق نشـط 

لتــــداول أســــهم الشــــركة فقــــد تتأثــــر ســــيولة وســــعر تــــداول أســــهم الشـركة بشـكل ســــلبي وكبيـر.

2.3.11. المخاطـــر المتعلقـــة بحـــدوث تقلبـــات فـــي ســـعر ســـهم الشـــركة مقارنـــة مـــع أســـعار أســـهم الشـــركات المطروحـــة 
طرحـــًا أوليـــًا لعـــدم وجـــود ســـعر محـــدد للطـــرح

يختلــــف اإلدراج المباشر ألســــهم الشــــركة فــــي الســــوق الموازية بشــــكل كبيــــر مقارنــــة مــــع اإلدراج مــــن خـالل الطــــرح العـام األولي مـن 
حيــــث عــــدم وجــــود ســــعر محــــدد للطــــرح، حيــــث أنـه ال يوجـد سـعر محـدد عنـد اإلدراج وتكـون آليـة تحديـد السـعر االسترشادي موضحـة 
ـــد  ـــهم االسترشـــادي عنـ ـــن المعلومـــات، الرجـــاء االطـــالع علـــى الفقـــرة الفرعيـــة رقـــم -9.2- “ســـعر السـ ـــد مـ ـــذا المســـتند )لمزيـ ـــي هـ فـ
اإلدراج والقيمــــة االســـمية لــــكل ســــهم” مـــن القســـم رقـــم -9- “المعلومـــات المتعلقـــة باألســـهم وأحـــكام اإلدراج المباشـــر وشـــروطه” 
فــــي هــــذا المستند(، ويتــــم تحديــــد الســــعر االفتتاحي بنــــاًء علــــى العــــرض والطلـب علـى السـهم وال يكــــون السـعر محددًا مسـبقًا. األمر 
الـذي قـد يـؤدي إلـى حـدوث تقلبـات كبيـرة فـي سـعر سـهم الشـركة ال سـيما أن نسـبة التذبـذب اليوميـة المسموح بهـا فـي السـوق 
الموازيـــة هــــي )%30 ارتفاعـــًا وهبوطـــًا(، وعليــــه فإنــــه ليــــس هنــــاك مــــا يضمــــن أن المســــاهم ســــوف يتمكــــن مــــن بيــــع أســــهمه بســــعر 

يســــاوي ســــعر الشــــراء أو يزيـد عنــــه فـي المستقبل.

2.3.12. المخاطر المتعلقة باختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي

يختلــــف اإلدراج المباشر ألســــهم الشــــركة فــــي الســــوق الموازية بشــــكل كبيــــر مقارنــــة مــــع اإلدراج مـن خالل الطــــرح العـام األولي، مـن 
حيــــث عــــدم وجــــود طــــرح لعــــدد معيــــن مــــن أســــهم الشــــركة للبيــــع قبــــل اإلدراج وعــــدم وجــــود متعهــــد للتغطيــــة، وعــــدم وجــــود عمليـة 
بنــــاء ســــجل األوامر لتحديــــد ســــعر الســــهم، وعــــدم وجــــود آليــــة اســــتقرار ســــعري، حيث أن المساهمين الحاليين في الشركة )باستثناء 
المســـاهمين الكبـــار الذيـــن يملكـــون %5 أو أكثـــر مـــن أســـهم الشـــركة والذيـــن يحـــق لهـــم التصـــرف بأســـهمهم بعـــد انتهـــاء فتـــرة الحظـــر( 
والمســـتثمرين المؤهليـــن ســـيتمكنون مـــن بيـــع وشـــراء أســـهم الشـــركة بعـــد إدراجهـــا فـــي الســـوق الموازيـــة، وال يوجـــد أي تأكيـــدات 
بشـــأن وجـــود طلـــب علـــى أســـهم الشـــركة بعـــد إدراجهـــا فـــي الســـوق الموازيـــة، كمـــا ال يوجـــد ضمـــان ببيـــع األســـهم عنـــد ســـعر محـــدد 
عنـــد اإلدراج، وال يوجـــد ضمـــان باســـتقرار الســـعر عنـــد اإلدراج فـــي الســـوق، وعليـــه، فقـــد ال يتمكـــن أي مســـاهم مـــن بيـــع كل أو جـــزء 

مـــن أســـهمه فـــي حـــال رغبتـــه بالبيـــع، وقـــد تتأثـــر ســـيولة وســـعر تـــداول أســـهم الشـــركة بشـــكل ســـلبي وكبيـــر بعـــد اإلدراج.

2.3.13. المخاطر المتعلقة برغبة الشركة في االستمرار بالسوق الموازية

بعــــد اإلدراج فــــي الســــوق الموازيـــة، وبعــــد مضــــي الفتــــرة النظاميــــة بموجــــب القواعــــد ذات الصلــــة قــــد تكــــون الشــــركة مســــتوفية 
ـــة فــــي الســــوق الموازيـــة وعــــدم  ـــركة مدرجـ ـــا ترغــــب فــــي االســـتمرار كشـ ـــة باالنتقـــال إلــــى الســــوق الرئيســـة، ولكنهـ ـــروط الخاصـ للشـ
ــا التـــداول علـــى  ــا أن الســــوق الموازيـــة حتــــى تاريــــخ مســــتند التســــجيل هــــي ســــوق يقتصـــر فيهـ االنتقـــال للســــوق الرئيســـة. وبمــ
المســـتثمرين المؤهليـــن فقـــط، فـــإن حجـــم التـــداول اليومـــي والســــيولة ســــيكون أقـــل منـــه فـــي الســــوق الرئيســـة وبالتالـــي التأثيـــر 

ســــلبًا علـــى ســــيولة ســــهم الشــــركة وقيمتــــه الســــوقية.
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3.	خلفية	عن	الـشــركـــة	وطبيعة	أعمالها

3.1. نبذة عن الشركة

شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات )يشـــار إليهـــا فيمـــا بعـــد بــــ “الشـــركة” أو “الُمصـــدر” أو “عـــزم الســـعودية”( هـــي 
شـــركة مســـاهمة مقفلـــة تـــم قيدهـــا بســـجل الشـــركات المســـاهمة بموجـــب شـــهادة الســـجل التجـــاري رقـــم )1010918075( بتاريـــخ 
1439/03/11هــــ )الموافـــق 2017/11/29م( الصـــادر مـــن مكتـــب الســـجل التجـــاري بمدينـــة الريـــاض. يقـــع عنـــوان المقـــر الرئيســـي للشـــركة 
فـــي مدينـــة الريـــاض )مكتـــب رقـــم 601 – مبنـــى رقـــم 2163 – طريـــق العروبـــة – المعـــذر الشـــمالي – ص.ب. 2645 – الرمـــز البريـــدي 
11461(.  حيـــث تأسســـت الشـــركة مـــن قبـــل الشـــريكين؛ شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة والســـيد علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع باســـم “شـــركة 
عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات”  بهـــدف خلـــق تجربـــة جديـــدة تجمـــع أفضـــل العقـــول فـــي مجـــال تقنيـــة المعلومـــات 
ـــاس والرقـــي بيهـــا. ـــاة الن ـــة ممكـــن أساســـي لرفـــع جـــودة حي ـــول الرقمي ـــة األمـــد تجعـــل مـــن الحل ـــة ومســـتدامة طويل ـــذ مشـــاريع نوعي لتنفي

3.2. تاريخ الشركة والتعديالت التي طرأت على رأس المال

تأسســـت شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات كشـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة بيـــن الشـــريكين شـــركة عـــزم 	 
الســـعودية القابضـــة والســـيد علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع باســـم “شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات”، وقـــد بلـــغ 
رأس مـــال الشـــركة عنـــد التأســـيس خمســـين ألـــف )50,000( ريـــال مقّســـم إلـــى خمســـين ألـــف )50,000( حصـــة نقديـــة متســـاوية القيمـــة 
وقيمـــة كل حصـــة )1( ريـــال واحـــد، وتـــم توزيعهـــا علـــى الشـــريكين بحيـــث بلـــغ عـــدد حصـــص الشـــريك األول شـــركة عـــزم الســـعودية 
القابضـــة ســـبعًا وأربعيـــن ألـــف وخمســـمائة )47,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته %95 مـــن الحصـــص( بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا ســـبعة 
وأربعـــون ألـــف وخمســـمائة )47,500( ريـــال، كمـــا بلـــغ عـــدد حصـــص الشـــريك الثانـــي؛ علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع ألفيـــن وخمســـمائة 

)2,500( )أي مـــا نســـبته %5 مـــن الحصـــص( حصـــة بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا ألفـــان وخمســـمائة )2,500( ريـــال.

بتاريـــخ 1440/03/13هــــ )الموافـــق 2018/11/21م(، قـــرر الشـــريكين تعديـــل عقـــد التأســـيس بزيـــادة رأس مـــال الشـــركة مـــن خمســـين 	 
ألـــف )50,000( ريـــال إلـــى خمســـمائة ألـــف )500,000( ريـــال وقـــد تمـــت الزيـــادة عـــن طريـــق رســـملة جـــزء مـــن األربـــاح المبقـــاة وتـــم زيـــادة 
ـــال واحـــد لتصبـــح عشـــرة )10( ريـــاالت للحصـــة الواحـــدة. وبموجـــب عقـــد التعديـــل هـــذا، فقـــد ُحـــدد رأس مـــال  قيمـــة الحصـــة مـــن )1( ري
ـــال مقّســـم إلـــى خمســـين ألـــف )50,000( حصـــة نقديـــة متســـاوية القيمـــة وقيمـــة كل حصـــة  الشـــركة بخمســـمائة ألـــف )500,000( ري
عشـــرة )10( ريـــاالت، وتـــم توزيعهـــا علـــى الشـــريكين بحيـــث بلـــغ إجمالـــي قيمـــة حصـــص الشـــريك األول شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة 
خمســـة وعشـــرين ألـــف )25,000( ريـــال والشـــريك الثانـــي علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع أربعمائـــة وخمســـة وســـبعين ألـــف )475,000( 
ـــم  ـــخ 1440/03/12هــــ )الموافـــق 2018/11/20م( وت ـــب )107899( بتاري ـــدى وزارة التجـــارة برقـــم طل ـــق هـــذا القـــرار ل ـــم تدقي ـــال. ت ري

إثباتـــه لـــدى كاتـــب العـــدل بالرقـــم )40455084(. 

بتاريـــخ 1440/04/20هــــ )الموافـــق 2018/12/27م(، تنـــازل الشـــريك علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع عـــن بعـــض حصصـــه فـــي رأس مـــال 	 
الشـــركة وقدرهـــا خمســـة وأربعـــون ألـــف )45,000( حصـــة بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا أربعمائـــة وخمســـون ألـــف )450,000( ريـــال إلـــى 
الشـــريك اآلخـــر شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة، ليصبـــح رأس المـــال موزعـــًا علـــى الشـــكل اآلتـــي: الشـــريك األول علـــي محمـــد البـــالع 
يملـــك عـــدد ألفيـــن وخمســـمائة )2,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته %5 مـــن الحصـــص( بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا خمســـة وعشـــرون ألـــف 
)25,000( ريـــال والشـــريك الثانـــي شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة تملـــك عـــدد ســـبعة وأربعيـــن ألـــف وخمســـمائة )47,500( حصـــة )أي 

مـــا نســـبته %95 مـــن الحصـــص( بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا أربعمائـــة وخمســـة وســـبعون ألـــف )475,000( ريـــال ســـعودي.

بتاريـــخ 1441/02/11هــــ )الموافـــق 2019/10/10م(، قـــرر الشـــريكان تعديـــل عقـــد تأســـيس الشـــركة دون أن يطـــرأ أي تعديـــل علـــى 	 
توزيـــع الحصـــص فيمـــا بينهمـــا.

بتاريـــخ 1442/08/16هــــ )الموافـــق 2021/03/29م(، تـــم زيـــادة رأس مـــال الشـــركة مـــن خمســـمائة ألـــف )500,000( ريـــال إلـــى ثالثيـــن مليـــون 	 
)30,000,000( ريـــال مقّســـم إلـــى ثالثـــة مالييـــن )3,000,000( حصـــة نقديـــة متســـاوية القيمـــة وقيمـــة كل حصـــة عشـــرة )10( ريـــاالت. وقـــد 
تـــوّزع رأس المـــال بيـــن الشـــريكين، بحيـــث أصبـــح عـــدد حصـــص الشـــريك األول شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة مليونيـــن وتســـعمائة وســـبعة 
وتســـعين ألـــف وخمســـمائة )2,997,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته تقريبـــًا %99.91 مـــن الحصـــص( بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا تســـعة وعشـــرون 
مليـــون وتســـعمائة وخمســـة وســـبعون ألـــف )29,975,000( ريـــال كمـــا بلـــغ عـــدد حصـــص الشـــريك الثانـــي علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع ألفيـــن 

وخمســـمائة )2,500( حصـــة )أي مـــا نســـبته تقريبـــًا %0.09 مـــن الحصـــص( وقيمتهـــا اإلجماليـــة خمســـة وعشـــرون ألـــف )25,000( ريـــال.
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ــركة ذات 	  ــن شــ ــركة مــ ــول الشــ ــى تحــ ــة علــ ــاع الموافقـ ــركاء باإلجمـ ــرر الشــ ــق 2021/06/03م(، قــ ــخ 1442/10/22هــــ )الموافـ بتاريـ
مســــؤولية محــــدودة إلــــى شــــركة مســــاهمة مقفلــــة. وقـــد أصبحـــت شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات مســـاهمة 
مقفلـــة تضـــم عـــدد ثمانيـــة وســـبعين )78( مســـاهمًا وقـــد تنازلـــت شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة عـــن عـــدد مليونيـــن وثمانمائـــة 
ـــال  ـــون وخمســـمائة وخمســـة آالف )28,505,000( ري ـــة وعشـــرين ملي ـــف وخمســـمائة )2,850,500( ســـهم بقيمـــة ثماني وخمســـين أل
ســـعودي وجميعهـــا تـــم تخصيصهـــا لصالـــح المســـاهمين الجـــدد البالـــغ عددهـــم ســـتة وســـبعين )76( مســـاهمًا جديـــدًا ولصالـــح علـــي 
محمـــد رشـــيد البـــالع، وقـــد تـــم تدقيـــق قـــرار الشـــركاء هـــذا لـــدى وزارة التجـــارة برقـــم الطلـــب )281200( واعتمـــاده لـــدى موظـــف 
وزارة التجـــارة بالرقـــم )10004896( بتاريـــخ 1442/11/05هــــ )الموافـــق 2021/06/15م(. وعليـــه فقـــد تغييـــر الشـــكل القانونـــي 
لشـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات لتصبـــح مســـاهمة مقفلـــة بموجـــب القـــرار الـــوزاري رقـــم )ق/11574( بتاريـــخ 
ـــدى قيدهـــا بالســـجل التجـــاري  ـــخ الســـجل التجـــاري ل ـــم االحتفـــاظ باســـم ورقـــم وتاري 1442/10/22هــــ )الموافـــق 2021/06/03م(، وت

فـــي مدينـــة الريـــاض. 

يبلـــغ رأس مـــال الشـــركة الحالـــي مبلغـــًا وقـــدره ثالثـــون مليـــون )30,000,000( ريـــال ســـعودي مقســـم إلـــى ثالثـــة مالييـــن )3,000,000( 	 
ــا أســـهم عاديـــة  ــرة )10( ريـــاالت ســـعودية للســـهم الواحـــد )وجميعهـ ــا عشـ ســـهم عـــادي مدفـــوع بالكامـــل وبقيمـــة اســـمية قدرهـ

ـــة(.  نقدي

3.3. رؤية الشركة

ــة ذات  ــم قيمـ ــة لتقديـ ــارية والتقنيـ ــا االستشـ ــتغالل خبراتنـ ــالل اسـ ــن خـ ــات مـ ــة المعلومـ ــال تقنيـ ــي مجـ ــول فـ ــم الحلـ ــون رّواد تقديـ أن نكـ
ــا. فعاليـــة وأثـــر عالـــي لعمالئنـ

3.4. رسالة الشركة

نتطلـــع ألن نكـــون الشـــريك المفضـــل لعمالئنـــا فـــي تقديـــم خدمـــات تقنيـــة المعلومـــات واالستشـــارات التنفيذيـــة، وأن نكـــون ركيـــزة 
ـــا القتصـــاد مزدهـــر، ومجتمـــع حيـــوي ووطـــن طمـــوح، وذلـــك بالتركيـــز علـــى مشـــاريع نوعيـــة ذات أثـــر  أساســـية مســـاهمة فـــي تحقيـــق بالدن

عالـــي، نقـــوم بتنفيذهـــا بكفـــاءة ومرونـــة عاليـــة.

3.5. قيم الشركة

ـــا ومـــدى جودتهـــا. لذلـــك قامـــت عـــزم بخلـــق بيئـــة عمـــل  نؤمـــن فـــي عـــزم الســـعودية بأهميـــة النوعيـــة والكيفيـــة التـــي نـــؤدي فيهـــا أعمالن
ـــة التـــي توجـــه جميـــع طاقـــات العامليـــن فيهـــا لتحقيـــق أهـــداف الشـــركة: ـــادرة، تكـــون القيـــم التاليـــة البوصل منتجـــة ومب

هويتنا صادقة: توحدنا وترفع سقف أخالقياتنا وسلوكياتنا.	 

شملنا واحد: يجمعنا واختالفنا يلهمنا ويطلق امكانياتنا.	 

فريقنا مميز: يزرعون روح التحدي حتى نحقق األفضل.	 

عملنا ريادة: تشعل المرونة واالبتكار والسعي وراء األثر.	 

عزمنا إنجاز: يوقد فينا الشغف واإلصرار لتحقيق النتائج.	 

3.6. استراتيجية الشركة

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

3.6.1 اســـتهداف مشـــاريع مســـتدامة وطويلـــة األمـــد ذات أثـــر نوعـــي مـــن خـــالل الشـــراكة مـــع القطاعيـــن العـــام والخـــاص 
فـــي بنـــاء وتشـــغيل المشـــاريع ومشـــاركة األربـــاح.

ـــن  ـــن القطاعي ـــة الشـــراكة بي ـــة األمـــد، وتؤمـــن بأهمي ـــة ومســـتدامة طويل ـــذ مشـــاريع نوعي تســـعى شـــركة عـــزم لتســـخير خبراتهـــا لتنفي
ـــى اســـتهداف عـــدد محـــدد مـــن عمالئهـــا  ـــك تســـعى الشـــركة عل ـــى االقتصـــاد والمجتمـــع، لذل ـــر عل ـــك مـــن أث العـــام والخـــاص ومـــا لذل

ـــة فـــي هـــذا المجـــال، ـــى مشـــاريع نوعي للعمـــل عل
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كمـــا قـــد وافـــق مجلـــس الـــوزراء مؤخـــرًا علـــى أســـلوب مشـــاركة القطـــاع الخـــاص للقطـــاع الحكومـــي فـــي الدخـــل كأحـــد أســـاليب التعاقـــد 
لتأميـــن الخدمـــات والســـلع للجهـــات الحكوميـــة بمـــا يمّكـــن االبتـــكار التقنـــي فـــي القطـــاع الحكومـــي ويســـاهم فـــي تطويـــر البنيـــة 
التحتيـــة الرقميـــة )*(، وتعـــد هـــذه الموافقـــة محفـــزًا الســـتخدام منهجيـــات إدارة األعمـــال التـــي تزيـــد الفاعليـــة فـــي التنفيـــذ وتحفـــز 

ـــن.  ـــن القطاعي ـــى الشـــراكة بي عل

وتعتقد الشركة أنها تمتلك العوامل األساسية للنجاح في تنفيذ المشاريع المستدامة بالشراكة مع القطاع العام ومن أهمها:

الخبرة السابقة لتقديم االستشارات للمشاريع التي تتبع هذه المنهجية.	 

مبـــدأ “العميـــل أوال”: حيـــث تهـــدف عمليـــات الشـــراكة مـــع القطـــاع العـــام إلـــى زيـــادة الكفـــاءة ورفـــع الجـــودة وتقديـــم الخدمـــات 	 
التـــي توفـــر التكاليـــف علـــى العمـــالء، وتســـعى الشـــركة جاهـــدة لتقديـــم أعلـــى المســـتويات فـــي األداء لضمـــان نجـــاح المشـــاريع 

للعميـــل وتجـــاوز توقعاتـــه. 

توفيـــر الخبـــرات التقنيـــة واإلداريـــة لبنـــاء المنصـــات الحكوميـــة وربطهـــا مـــع أنظمـــة الدفـــع والتوثيـــق واألنظمـــة األخـــرى، وهـــو 	 
عامـــل أساســـي فـــي نجـــاح مشـــاريع المنصـــات الرقميـــة المســـتدامة.

توفـــر الخبـــرات االستشـــارية عـــن طريـــق منســـوبي الشـــركة أو عالقاتهـــا مـــع مكاتـــب االستشـــارات العالميـــة، ممـــا يســـاهم فـــي 	 
ـــدء  ـــع الدراســـات الالزمـــة للب ـــر جمي ـــذ مشـــاريع الشـــراكة مـــع القطـــاع العـــام، وتوفي ـــل تنفي ـــول والدراســـات المناســـبة قب ـــق الحل خل

فـــي األعمـــال.

ـــى العمـــل  ـــز عل ـــات والتركي ـــة المعلومـــات باســـتخدام أحـــدث التقني ـــر األعمـــال فـــي مجـــال تقني ـــى تطوي ـــز عل 3.6.2 التركي
Busi-( وقطاعـــات األعمـــال )Business to Government B2G )مـــع المنظمـــات فـــي قطاعـــات األعمـــال والحكومـــة 

.)ness to Business B2B

ـــة المملكـــة 2030 فرصـــة كبيـــرة فـــي مجـــال تقنيـــة المعلومـــات لـــكال القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص،  يتيـــح الدعـــم الـــذي تقدمـــه رؤي
وتمتلـــك الشـــركة عالقـــات وطيـــدة فـــي كال القطاعيـــن ويتضـــح ذلـــك مـــن أحجـــام المشـــاريع التـــي تـــم إســـنادها للشـــركة. حيـــث تقـــدم 
ـــي فـــي  ـــات، وتعتقـــد الشـــركة أن موقعهـــا الحال ـــة بأحـــدث التقني ـــة والمالي ـــط مـــع األنظمـــة الحكومي ـــة والرب الشـــركة خدماتهـــا التقني
الســـوق وخبراتهـــا فـــي تقنيـــات التطويـــر ومنهجيتهـــا فـــي تنفيـــذ األعمـــال باإلضافـــة إلـــى الدعـــم المتعلـــق بالتوجـــه الحكومـــي لتطويـــر 

القطـــاع التقنـــي، يمّكنهـــا مـــن الحصـــول علـــى حصـــة مســـتقبلية أكبـــر فـــي الســـوق.

3.6.3 التخصص والتميز في بناء المنصات وتشغيلها وربطها مع الخدمات االستشارية المتكاملة مع هذه التقنيات.

أحـــد أهـــم عوامـــل بنـــاء المنصـــات النوعيـــة هـــو القيـــام بعمليـــات تحليـــل األعمـــال والدراســـات االستشـــارية الالزمـــة والدقيقـــة قبـــل 
البـــدء فـــي عمليـــات التطويـــر البرمجـــي بشـــكل موســـع، وحيـــث أن الشـــركة متخصصـــة فـــي بنـــاء هـــذا النـــوع مـــن المنصـــات، فإنهـــا 
تســـعى جاهـــدة إلـــى االســـتثمار بشـــكل كبيـــر فـــي رأس المـــال البشـــري فـــي خدمـــات االستشـــارات اإلداريـــة ممـــا لـــه أثـــر عـــاٍل يميـــز 
الشـــركة فـــي تقديـــم هـــذه الخدمـــات وجـــودة المخرجـــات. حيـــث يعمـــل لـــدى الشـــركة كفـــاءات مؤهلـــة ومدربـــة فـــي جميـــع مراحـــل 
ــن  ــم الفنـــي، وتؤمـ ــؤولي الدعـ ــال ومبرمجيـــن ومطوريـــن ومسـ ــن ومحللـــي أعمـ ــارين وإدارييـ ــة مـــن مستشـ ــاريع التقنيـ ــذ المشـ تنفيـ
الشـــركة أن توجههـــا ومنهجيتهـــا فـــي أدائهـــا للعمـــل هـــو أحـــد أســـباب تميزهـــا، وتقـــوم الشـــركة بعمليـــات التطويـــر المســـتمر وتأهيـــل 
العامليـــن وفـــرق العمـــل لضمـــان المحافظـــة علـــى جـــودة مخرجاتهـــا والمحافظـــة علـــى تميزهـــا، وتعتقـــد الشـــركة أن ســـمعتها فـــي 
ــة  ــة واألتمتـ ــات الحكوميـ ــاالت المنصـ ــًا فـــي مجـ ــر فـــي الســـوق، خصوصـ ــة أكبـ ــول علـــى حصـ ــع والحصـ ــا للتوسـ ــال تؤهلهـ ــذا المجـ هـ

ومشـــاريع التحـــول الرقمـــي المتزايـــدة. 

3.6.4 تفعيل تقنيات التطوير البرمجي منخفضة األكواد في بناء األنظمة والتطبيقات.

تعمـــل الشـــركة بشـــكل وثيـــق مـــع شـــركائها وعمالئهـــا لالســـتفادة مـــن أحـــدث التقنيـــات الناشـــئة فـــي مجـــال التطويـــر البرمجـــي 
وإنشـــاء المنصـــات كبيـــرة الحجـــم بأعلـــى قـــدر مـــن الكفـــاءة مـــن حيـــث ســـرعة اإلطـــالق وتخفيـــض التكاليـــف، ولذلـــك تســـتهدف الشـــركة 
االســـتفادة مـــن تقنيـــات التطويـــر البرمجـــي منخفضـــة األكـــواد )low code( التـــي أثبتـــت نجاحهـــا فـــي بنـــاء وأتمتـــة العديـــد مـــن المشـــاريع 
التقنيـــة النوعيـــة، ويعتبـــر هـــذا التوجـــه هـــو أحـــد التوجهـــات العالميـــة الحديثـــة فـــي بنـــاء المنصـــات وتنفيـــذ المشـــاريع، وتتوقـــع الشـــركة 

ـــاد المضطـــرد فـــي اســـتخدامه فـــي الســـوق المحلـــي وذلـــك لمواكبـــة ســـرعة تطـــور الســـوق وأنظمـــة الحكومـــة اإللكترونيـــة. االزدي

)*( هيئة الحكومة الرقمية
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3.7. نموذج عمل الشركة

تتبنـــى شـــركة عـــزم نمـــاذج أعمـــال مرنـــة تتـــواءم مـــع رؤيتهـــا واســـتراتيجيتها وقيمهـــا، ويختلـــف نمـــوذج العمـــل المتبـــع بحســـب نـــوع المشـــروع 
ونـــوع المؤثـــرات اإلقليميـــة والمحليـــة وبحســـب ميزاتهـــا التنافســـية المتعلقـــة بكافـــة المشـــاريع، وذلـــك مـــن أجـــل ضمـــان تنفيـــذ المشـــاريع 
ـــزة فـــي  ـــة لتكـــون متمي ـــى النقـــاط التالي ـــز عل ـــك تقـــوم شـــركة عـــزم بالتركي ـــل، ولذل ـــذي يتجـــاوز توقعـــات العمي علـــى أكمـــل وجـــه بالشـــكل ال

إرضـــاء العمـــالء وتنفيـــذ المشـــاريع بفعاليـــة:

3.7.1 إدارة المشاريع بفاعلية

يتميـــز قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات بنمـــوه الســـريع وتشـــعب التقنيـــات وتطورهـــا، حيـــث تعمـــل إدارة المشـــاريع )PMO( فـــي الشـــركة 
علـــى مواكبـــة وتبنـــي آخـــر المنهجيـــات  المتاحـــة لرفـــع الجـــودة وتحســـين األداء فـــي منتجاتهـــا، ومـــن المنهجيـــات المعمـــول بهـــا داخـــل 
الشـــركة هـــي إعطـــاء مديـــر المشـــروع صالحيـــات واســـعة فـــي إطـــار عمـــل المشـــروع ومســـاحة عمـــل مرنـــة لتنفيـــذ تلـــك المشـــاريع، مـــع 

وجـــود نظـــام لمراقبـــة األداء والجـــودة والتمويـــل والميزانيـــة وتوفيـــر التقاريـــر الالزمـــة لتلـــك المشـــاريع. 

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، تقـــوم الشـــركة باســـتقطاب أفضـــل الكفـــاءات للعمـــل فـــي إدارة المشـــاريع وتحـــرص علـــى تطويرهـــم المســـتمر. 
تؤمـــن الشـــركة أن نمـــوذج عملهـــا فـــي إدارة المشـــاريع هـــو أحـــد أســـباب نجاحهـــا الحالـــي ورضـــا عمالئهـــا وأنـــه ســـيدعمها  للتوســـع 

ـــة. فـــي مشـــاريعها المقبل

3.7.2 إعادة استخدام األصول البرمجية

ـــه يمكـــن إعـــادة اســـتخدام النمـــاذج  ـــر البرمجـــي، أن ـــة المعلومـــات وباألخـــص قطـــاع التطوي ـــزات قطـــاع االتصـــاالت وتقني مـــن أهـــم مي
البرمجيـــة )Modules( فـــي أكثـــر مـــن مشـــروع، دون الحاجـــة إلـــى البـــدء فـــي التطويـــر البرمجـــي مـــن جديـــد. حيـــث قامـــت عـــزم ببنـــاء 
مكتبـــة نمـــاذج برمجيـــة جاهـــزة الســـتخدامها مـــع العمـــالء بحســـب متطلباتهـــم الخاصـــة ممـــا يمّكنهـــا مـــن ســـرعة تنفيـــذ المشـــاريع 
ـــت عـــزم خبراتهـــا  ـــى العمـــالء. كمـــا بن ـــل التكاليـــف عل ـــل للمـــوارد وتقلي ـــى االســـتغالل األمث ـــك إل ـــؤدي ذل وضمـــان جـــودة األعمـــال، وي
فـــي مجـــاالت الربـــط التقنـــي نظـــرا الحتيـــاج غالبيـــة العمـــالء وذلـــك عـــن طريـــق الربـــط مـــع األنظمـــة الحكوميـــة وأنظمـــة التوثيـــق 

وأنظمـــة الســـداد اإللكترونـــي والمدفوعـــات ممـــا يمّكنهـــا مـــن تقديـــم خدماتهـــا بموثوقيـــة عاليـــة.

3.7.3 االستخدام الفعال للموارد

ــوم  ــوارد، وتقـ ــل للمـ ــتخدام األمثـ ــق االسـ ــن طريـ ــغيلية عـ ــدرات التشـ ــاءة والقـ ــين الكفـ ــى تحسـ ــتمر إلـ ــكل مسـ ــركة بشـ ــعى الشـ تسـ
بشـــكل دوري بالتأكـــد مـــن مناســـبة أعـــداد الموظفيـــن للمشـــاريع ومراجعـــة أماكـــن التحســـين المحتملـــة، ممـــا يحقـــق االســـتغالل 

األمثـــل للمـــوارد وتحســـين هوامـــش الربـــح. 

3.7.4 منهجيات مشاركة الدخل

وافـــق مجلـــس الـــوزراء برئاســـة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين مؤخـــرًا علـــى الســـماح للجهـــات الحكوميـــة باســـتخدام المشـــاركة فـــي الدخـــل 
ـــات إدارة األعمـــال التـــي  لتكـــون أحـــد أســـاليب التعاقـــد لتأميـــن الســـلع والخدمـــات، وتعـــد هـــذه الموافقـــة محفـــزًا الســـتخدام منهجي
تزيـــد الفاعليـــة فـــي التنفيـــذ وتحفـــز علـــى الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن. وتعتقـــد الشـــركة أنـــه بســـبب خبرتهـــا فـــي هـــذا المجـــال باإلضافـــة 
إلـــى الموافقـــة الســـامية علـــى هـــذا النمـــوذج ســـتمكنها مـــن أخـــذ حصـــة ســـوقية مســـتقبلية خصوصـــًا فـــي القطـــاع الحكومـــي، حيـــث 

توفـــر هـــذه المنهجيـــة الكفـــاءة فـــي اإلنفـــاق علـــى المشـــاريع والتميـــز فـــي التنفيـــذ.

3.7.5 توفير مظلة موحدة للحلول التقنية واالستشارية

ــغيل،  ــة والتشـ ــل األنظمـ ــة وتكامـ ــات الرقميـ ــاء المنصـ ــة وبنـ ــة والتقنيـ ــارات التنفيذيـ ــاالت االستشـ ــي مجـ ــا فـ ــركة خبراتهـ ــت الشـ بنـ
وتقـــوم الشـــركة بتقديـــم خدماتهـــا فـــي مختلـــف هـــذه المجـــاالت وتوظيـــف خبراتهـــا لضمـــان نجـــاح العمـــالء، ويشـــمل ذلـــك البـــدء 
ـــر أفضـــل الممارســـات المعتمـــدة فـــي الســـوق  ـــة وتوفي ـــتأسيس أنظمتهـــم اإللكتروني ـــر الخدمـــات االستشـــارية لـ مـــع العمـــالء بتوفي
المحلـــي والعالمـــي، وذلـــك عـــن طريـــق اســـتقطاب رأس المـــال البشـــري مـــن أفضـــل الشـــركات العالميـــة، وشـــراكاتها مـــع عـــدد مـــن 
شـــركات االستشـــارات العالميـــة. كمـــا تمتلـــك الشـــركة المواهـــب البرمجيـــة القـــادرة علـــى بنـــاء المنصـــات الرقميـــة بحســـب المخرجـــات 
االستشـــارية وخارطـــة الطريـــق المتفـــق عليهـــا مـــع العمـــالء، وكذلـــك تقـــوم بتوفيـــر خدمـــة الدعـــم الفنـــي والتشـــغيلي، ممـــا يتيـــح 

لعمالئهـــا الحصـــول علـــى كافـــة خدمـــات تكويـــن وإنشـــاء المنصـــات الرقميـــة مـــن خـــالل مظلـــة موحـــدة بكفـــاءة.
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3.7.6 اإلدارة النشطة لعالقة العمالء

تفخـــر الشـــركة بعالقاتهـــا االســـتراتيجية مـــع العديـــد مـــن الجهـــات الرائـــدة فـــي القطـــاع الحكومـــي والخـــاص، وتعمـــل بشـــكل نشـــط 
ومســـتمر علـــى تعزيـــز ســـمعتها والتأكـــد مـــن رضـــا عمالئهـــا وتغطيـــة احتياجاتهـــم بشـــكل مثالـــي، وتقـــوم الشـــركة بدعـــم عمالئهـــا 
بشـــكل اســـتباقي مـــن خـــالل توفيـــر االستشـــارات والدعـــم الـــالزم فـــي جميـــع مراحـــل العمـــل، ممـــا يكســـبها الثقـــة ويجعلهـــا أحـــد 

خيـــارات العمـــالء األولـــى لتنفيـــذ المشـــاريع النوعيـــة.

)emerging technologies( 3.7.7 التركيز على التقنيات الناشئة

حيـــث أن قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات يتطـــور بشـــكل ســـريع، فـــإن عـــزم تحـــرص علـــى اســـتثمار جـــزء مـــن مواردهـــا لمواكبـــة هـــذا التطـــور 
ـــح لهـــا  ـــث أن دخـــول الشـــركة المبكـــر فـــي هـــذا المجـــال يتي ـــات الناشـــئة. حي والدخـــول فـــي شـــراكات اســـتراتيجية فـــي مجـــاالت التقني
فرصـــة تكويـــن الخبـــرات التقنيـــة وتطويـــر وتدريـــب العامليـــن فـــي الشـــركة علـــى أحـــدث هـــذه التقنيـــات، ممـــا يـــؤدي لفعاليـــة تنفيـــذ 

ـــر األعمـــال بشـــكل مســـتمر. المشـــاريع  وتطوي

3.8. نواحي القوة والمزايا التنافسية 

3.8.1 قاعدة عمالء واسعة ومستقرة ومتنوعة.

بنـــت الشـــركة قاعـــدة عمـــالء واســـعة وســـمعة جيـــدة توّلـــد فـــرص أعمـــال عديـــدة للشـــركة، وتشـــمل قاعـــدة عمالئهـــا العديـــد مـــن 
ـــة المعلومـــات، وزارة المـــوارد البشـــرية  ـــل: وزارة العـــدل، وزارة االتصـــاالت وتقني ـــن العـــام والخـــاص مث ـــدة فـــي القطاعي الجهـــات الرائ
والتنميـــة االجتماعيـــة، البنـــك الســـعودي لالســـتثمار، وزارة التجـــارة، شـــركة ســـمة للمعلومـــات اإلتمانيـــة، شـــركة نيـــوم، وزارة الشـــؤون 

البلديـــة والقرويـــة واإلســـكان، وزارة الصحـــة، وغيرهـــم مـــن العمـــالء.

كمـــا تحـــرص الشـــركة علـــى تعزيـــز الثقـــة بمنهجياتهـــا ومخرجاتهـــا فـــي تخطيـــط وتنفيـــذ وإدارة المشـــاريع وتقديـــم كافـــة الدعـــم، ولذلـــك 
تـــم توقيـــع العديـــد مـــن العقـــود واالتفاقيـــات اإلطاريـــة طويلـــة األمـــد مـــع عـــدة عمـــالء. وتســـعى الشـــركة الختيـــار عمالئهـــا  ومشـــاريعها 

بشـــكل  انتقائـــي، حيـــث تؤمـــن عـــزم أن نجـــاح المشـــروع يعتمـــد علـــى مـــدى توافـــق فـــرق العمـــل واألهـــداف بيـــن الجهـــة والشـــركة.

3.8.2 أداء مالي وتنفيذي مميز منذ تأسيس الشركة.

تتميـــز الشـــركة بأدائهـــا اإلداري والمالـــي المميـــز، ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل زيـــادة الدخـــل بشـــكل مســـتمر، مـــع المحافظـــة علـــى نســـب 
صحيـــة مـــن هوامـــش الربـــح.

3.8.3 المرونة العالية والسرعة في التنفيذ واالعتمادية العالية في البناء والتطوير والتشغيل الرقمي.

تتبـــع الشـــركة منهجيـــات معتمـــدة فـــي تطويـــر البرمجيـــات بشـــكل مـــرن )Agile Methodology(، وتتميـــز بمنهجيتهـــا الخاصـــة فـــي إدارة 
المشـــاريع وتقديـــم الدعـــم االستشـــاري والتقنـــي، وتمتلـــك الكفـــاءات والخبـــرات الالزمـــة لتحقيـــق رضـــا العمـــالء وتنفيـــذ المشـــاريع 
البرمجيـــة والتشـــغيلية بكفـــاءة عاليـــة، وتقـــوم الشـــركة بشـــكل مســـتمر باســـتخدام أحـــدث التقنيـــات البرمجيـــة المثبـــت نجاحهـــا عالميـــًا 

وتنفـــذ المشـــاريع بـــروح الشـــراكة مـــع عمالئهـــا، ممـــا ينتـــج عنـــه سالســـة التنفيـــذ والموثوقيـــة العاليـــة للمشـــاريع المنفـــذة.

3.8.4 إدارة المحافظة على المواهب والثقافة التنظيمية في شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات

عمليـــة إدارة المحافظـــة علـــى المواهـــب وتنميتهـــا ودعمهـــا تمثـــل دورا أساســـيًا فـــي الشـــركة، وذلـــك مـــن خـــالل وجـــود خطـــة 
ــا تـــؤدي  ــتمرة لهـــم، كمـ ــور والتعلـــم المسـ ــر فـــرص التطـ ــرات وتوفيـ ــتراتيجية الســـتهداف واســـتقطاب أفضـــل المواهـــب والخبـ اسـ
تجربـــة الموظـــف والثقافـــة التنظيميـــة وبيئـــة العمـــل )company culture( إلـــى اســـتبقاء ذوي المواهـــب المتميـــزة ومعـــدل بقـــاء 

صحـــي مـــع شـــركة عـــزم لتحقيـــق ميـــزة تنافســـية للمنظمـــة مـــن خـــالل العنصـــر البشـــري.

استقطاب أفضل المواهب في سوق العمل

تعتمـــد اســـتراتيجية المـــوارد البشـــرية علـــى اســـتقطاب أفضـــل المواهـــب مـــن خـــالل فريـــق عمـــل ومنهجيـــة واضحـــة لبنـــاء قاعـــدة 
بيانـــات مرجعيـــة للمواهـــب المســـتهدفة واســـتقطابهم مـــن خـــالل االختيـــار والتعييـــن بنـــاء علـــى أعلـــى المعاييـــر، وتركـــز الشـــركة علـــى 

معاييـــر الكفـــاءة ومهـــارات القـــدرة علـــى التعلـــم كعامليـــن أساســـين فـــي االختيـــار وتصفيـــة المتقدميـــن.
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تطوير القدرات المحلية

يعتبـــر المـــورد البشـــري فـــي عـــزم الســـعودية أداة التطويـــر والتغييـــر والميـــزة التنافســـية األساســـية للشـــركة، لذلـــك تعتمـــد اســـتراتيجية 
المـــوارد البشـــرية وبشـــكل أساســـي علـــى دعـــم التطويـــر والتعليـــم المســـتمر مـــن خـــالل التحقـــق مـــن إمكانيـــات ومهـــارات المواهـــب مـــع 

متطلبـــات ســـوق العمـــل الحاليـــة والمســـتقبلية وذلـــك مـــن خـــالل تبنـــي أفضـــل الممارســـات فـــي إدارة التعليـــم والتطويـــر، مـــن خـــالل:

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

توفيـــر التدريـــب والتوجيـــه الشـــخصي )Mentoring( مـــن خـــالل مدربيـــن معتمديـــن للفريـــق القيـــادي والمواهـــب: حيـــث يتـــم تحديـــد 	 
أهـــداف تطويريـــة مهنيـــة مـــع المـــدرب المعتمـــد بشـــكل فـــردي ومتابعـــة تقـــدم وتطـــور الموظـــف بشـــكل خـــاص.

توفير فرص التعلم للجميع من خالل وسائل التعليم المختلفة.	 

دمـــج التعلـــم النظـــري مـــع تجربـــة الموظـــف العمليـــة وتنويـــع مجموعـــة األســـاليب المســـتخدمة لتحقيـــق أقصـــى فائـــدة ممكنـــة 	 
مـــن التعلـــم والتطويـــر.

سياسة االحتفاظ بالمواهب.	 

منصة عزم إلدارة التعليم

توفـــر شـــركة عـــزم منصـــة داخليـــة خاصـــة للتدريـــب والتعليـــم )LMS( مـــن خاللهـــا يتـــم توفيـــر المحتـــوى التعليمـــي المتعلـــق باســـتخدام 
أنظمـــة الشـــركة وثقافـــة الشـــركة وسياســـات وبيئـــة العمـــل، ويتـــم تحديـــث المنصـــة بشـــكل دوري والتأكـــد مـــن حصـــول جميـــع 

الموظفيـــن علـــى التدريـــب الـــالزم لضمـــان مواكبـــة الســـوق بأفضـــل الممارســـات والخبـــرات

الثقافة التنظيمية:

تحقـــق الثقافـــة التنظيميـــة لعـــزم المرونـــة المؤسســـية وإدارة التغييـــر بشـــكل فعـــال لالســـتجابة للمتغيـــرات فـــي ســـوق العمـــل، مـــن 
خـــالل القيـــم التنظيميـــة األساســـية وتمكيـــن المواهـــب العاملـــة علـــى االســـتجابة وبنـــاء حـــس المســـؤولية والتمكيـــن باتخـــاذ القـــرارات 

لتلبيـــة احتياجـــات العمـــل ولرفـــع جـــودة الخدمـــات. وتســـاهم هـــذه الثقافـــة فـــي جـــذب المواهـــب واالحتفـــاظ بهـــا.

3.9. الطبيعة العامة ألعمال الشركة 

تمـــارس الشـــركة نشـــاطها بموجـــب الســـجل التجـــاري رقـــم )1010918075( بتاريـــخ 1439/03/11هــــ )الموافـــق 2017/11/29م(. وتتمثـــل 
أنشـــطة الشـــركة وفقـــًا لبيانـــات الســـجل التجـــاري فـــي )تقديـــم خدمـــات االستشـــارات اإلداريـــة العليـــا، إصـــالح وصيانـــة الحواســـيب الشـــخصية 
والمحمولـــة بجميـــع أنواعهـــا، بيـــع معـــدات وأجهـــزة ســـلكية والســـلكية(. كمـــا تعـــد الشـــركة رائـــدة فـــي تقديـــم خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة 

المعلومـــات وتتمثـــل أنشـــطة الشـــركة بمزاولـــة وتنفيـــذ األغـــراض التاليـــة:

أنشطة تقنية المعلومات وبناء وتشغيل المنصات التقنية.	 

أنشطة االستشارات التنفيذية.	 

أنشطة التأسيس والتشغيل.	 

أنشطة التشغيل واالستشارات المتخصصة.	 

أنشطة الشراكة مع القطاع العام.	 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة والتشريعات المطبقة بعد الحصول على جميع التراخيص الالزمة من الجهات المختصة. 
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3.9.1 مجاالت الشركة الرئيسة

3.9.1.1 أنشطة تقنية المعلومات وبناء وتشغيل المنصات التقنية

تقدم الشركة خدماتها في مجال تقنية المعلومات وتشمل:

تقديم االستشارات التقنية لتصميم النظم وتحسين األداء.	 

تحليل رحلة العميل وأصحاب المصلحة ومتطلبات التطوير والربط والتشغيل.	 

وضع االستراتيجية الرقمية ومتطلبات التحول الرقمي.	 

أتمتة العمليات.	 

توفير الرخص والبرمجيات الالزمة.	 

عمليات التطوير البرمجي.	 

عمليات التشغيل والدعم الفني.	 

3.9.1.2 أنشطة االستشارات التنفيذية

تقـــوم الشـــركة بتوفيـــر االستشـــارات اإلداريـــة والتنفيذيـــة عاليـــة المســـتوى لعمالئهـــا باإلضافـــة إلـــى اإلشـــراف علـــى التنفيـــذ، 
ويشـــمل ذلـــك:

خدمات تحليل السوق ووضع الخطط االستشارية.	 

االستشارات المتعلقة بتحسين األداء وإعادة الهيكلة.	 

تحسين العمليات الداخلية واللوائح واألنظمة.	 

اإلشراف على العمليات التنفيذية للخطط وإدارة المشاريع.	 

3.9.1.3 أنشطة التأسيس والتشغيل

لـــدى الشـــركة الخبـــرة فـــي تأســـيس وتشـــغيل عـــدد مـــن مكاتـــب تحقيـــق الرؤيـــة والمؤسســـات والمنظمـــات ومكاتـــب البيانـــات، 
وتشـــمل تلـــك الخدمـــات:

الخدمات التأسيسية من تحليل متطلبات الجهة ووضع الخطط واللوائح والهيكلة المناسبة لها.	 

توفير فرق التدخل السريع لرفع كفاءة التنفيذ ودعم األعمال.	 

توفير الدعم االستشاري للخدمات المالية والقانونية والموارد البشرية والعقود والمشتريات.	 

توفير خدمات االستعانة بمصادر خارجية والتعهيد.	 

3.9.1.4 أنشطة التشغيل واالستشارات المتخصصة

لـــدى الشـــركة العديـــد مـــن العالقـــات والعقـــود مـــع مكاتـــب استشـــارات عالميـــة، ممـــا يتيـــح لهـــا القـــدرة علـــى توفيـــر 
مستشـــارين مؤهليـــن فـــي مجـــاالت متخصصـــة بحســـب حاجـــة العميـــل، وكمـــا أنهـــا تمتلـــك الكفـــاءات والمواهـــب المتخصصـــة 

ــارية. ــة واالستشـ ــاالت التقنيـ ــن المجـ ــد مـ ــي العديـ ــة فـ ــرة العاليـ وذات الخبـ

3.9.1.5 أنشطة الشراكة مع القطاع العام

ـــر الشـــركة نمـــاذج الشـــراكة مـــع القطـــاع العـــام أحـــد نمـــاذج األعمـــال المســـتقبلية الواعـــدة فـــي الســـوق المحلـــي، حيـــث  تعتب
ـــي الكفـــاءة. ـــة والمشـــاريع بشـــكل عال ـــزة فـــي مجـــاالت تأســـيس وإدارة المنصـــات الرقمي ـــرات ممي تملـــك الشـــركة خب
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3.9.2 نبذة عن أبرز مشاريع الشركة

لدى الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع التي نفذتها لعمالئها المختلفين، وفيما يلي نبذة عن بعض هذه المشاريع:

3.9.2.1 نافذ 

منصـــة رقميـــة تحـــت إشـــراف وزارة العـــدل تمكـــن المتعامليـــن مـــن إصـــدار وإدارة الســـندات التنفيذيـــة بـــكل ســـهولة وأمـــان، 
وتهـــدف إلـــى تقديـــم خدمـــات إدارة الســـندات التنفيذيـــة اإللكترونيـــة وتنظيمهـــا بكفـــاءة عاليـــة بمـــا يحمـــي حقـــوق أطـــراف 

التعامـــالت التجاريـــة.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، تســـعى منصـــة نافـــذ إلـــى تنظيـــم وحمايـــة التعامـــالت التجاريـــة بيـــن األفـــراد والمؤسســـات بمـــا يتوافـــق 
مـــع خطـــة التحـــول الرقمـــي لرؤيـــة المملكـــة 2030 بتفعيـــل وتمكيـــن الحكومـــة اإللكترونيـــة.

ـــة بمـــا يســـهم  ـــة للســـندات التنفيذي ـــم خدمـــات إلكترونيـــة متكامل ـــة وتقدي ـــع الســـندات التنفيذي كمـــا أنهـــا تســـعى إلدارة جمي
فـــي تحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 2030 فـــي التحـــول الرقمـــي واالرتقـــاء بجـــودة الخدمـــات اإللكترونيـــة لتيســـير تعامالتهـــم مـــع 

المؤسســـات الماليـــة والتنفيـــذ القضائـــي إلكترونيـــًا.

الجديـــر بالذكـــر أنـــه تـــم تدشـــين المنصـــة بحضـــور وزراء العـــدل والتجـــارة واإلســـكان واالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات ومحافـــظ 
البنـــك المركـــزي عبـــر االتصـــال المرئـــي عـــام 2020.

أهم مميزات منصة نافذ:

ــذ لـــدى 	  ــراءات التنفيـ ــهل إجـ ــا يسـ ــدل ممـ ــذ فـــي وزارة العـ ــام التنفيـ ــع نظـ ــر مـ ــذ: الربـــط المباشـ ــم التنفيـ ــع محاكـ الربـــط مـ
ــذ. ــم التنفيـ محاكـ

التحقق اإللكتروني: ربط السندات التنفيذية اإللكترونية من خالل نظام النفاذ الوطني الموحد.	 

الموثوقية. 	 

الحفظ واألرشفة: حفظ كــافة السنــدات وأرشفــتهــا إلكترونيًا وإمــكـانيــة الرجوع إليها في أي وقت.	 

ـــون ســـند ألمـــر  ـــر مـــن 1,6 ملي ـــم إصـــدار أكث ـــر مـــن 706 ألـــف مســـتفيد، كمـــا ت إنجـــازات منصـــة نافـــذ: اســـتفاد مـــن المنصـــة أكث
ـــر المنصـــة. مـــن خـــالل أفـــراد وشـــركات عب
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3.9.2.2 صندوق النفقة

ـــدءًا مـــن مرحلـــة تقديـــم الخدمـــات االستشـــارية ودراســـة  يعـــد صنـــدوق النفقـــة أحـــد المشـــروعات التـــي نفذتهـــا شـــركة عـــزم ب
المشـــروع وبنـــاء مســـتهدفات ورســـم التصـــور الكامـــل لـــه وحتـــى مرحلـــة تقديـــم خدمـــات تقنيـــة لبنـــاء المنصـــة اإللكترونيـــة 
الخاصـــة بالصنـــدوق وإطـــالق خدماتهـــا للجمهـــور المســـتهدف بإشـــراف مباشـــر مـــن وزارة العـــدل وذلـــك بهـــدف تغطيـــة 
الحاجـــات األساســـية لألســـرة التـــي امتنـــع فيهـــا المنفـــق عـــن القيـــام بنفقتهـــم خـــالل فتـــرة التقاضـــي وعـــدم االســـتقرار 

األســـري، وبعـــد انتهـــاء التقاضـــي وعـــدم التـــزام المنفـــق بدفـــع النفقـــة الواجبـــة. 

كمـــا يقـــوم الصنـــدوق بتحصيـــل كل مـــا تـــم دفعـــه مـــن المنفـــذ ضـــده حســـب مـــا ورد فـــي تنظيـــم صنـــدوق النفقـــة الصـــادر 
بموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )679( بتاريـــخ 15 ذو القعـــدة 1438هــــ.

ــز  ــتردادها لتعزيـ ــان اسـ ــتحق وضمـ ــن يسـ ــة لمـ ــرف النفقـ ــالل صـ ــن خـ ــع مـ ــرة والمجتمـ ــتقرار األسـ ــي اسـ ــدوق فـ ــهم الصنـ يسـ
المســـؤولية لـــدى أفـــراد المجتمـــع و تنظيـــم العالقـــة بيـــن المنفـــق ومســـتحق النفقـــة.

ـــة التقاضـــي لضمـــان االســـتدامة  ـــر نفقـــة األســـرة خـــالل مرحل ـــدًا فـــي توفي ـــًا رائ ـــى أن يكـــون صندوق ـــدوق إل كمـــا يســـعى الصن
وتنميـــة المـــوارد الماليـــة.

أهم مميزات مشروع صندوق النفقة:

الربط التقني المتقدم: حيث تتم معالجة كافة الطلبات المقدمة للصندوق عن طريق منصة إلكترونية متقدمة.	 

التحقـــق اإللكترونـــي: يتـــم التأكـــد مـــن اســـتحقاق المتقـــدم عـــن طريـــق خدمـــة التحقـــق االلكترونـــي لتســـريع العمليـــات 	 
المتقدمـــة للصنـــدوق لضمـــان صـــرف المســـتحقات للمســـتفيدين دون تأخـــر.

السرية: تتم عمليات تنفيذ المعامالت على منصة صندوق النفقة بشكل سري لضمان خصوصية كل طرف. 	 

ـــاج لهـــذه 	  ـــة االحتي ـــه فـــي حال ـــم االســـتفادة من ـــث يت ـــة بحي ـــكل عملي ـــافة األوراق المتعلقـــة ب ـــفظ كــ الحفـــظ واألرشـــفة: حــ
الوثائـــق فـــي المســـتقبل. 
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3.9.2.3  منصة جود اإلسكان

منصـــة جـــود اإلســـكان هـــي إحـــدى منصـــات التمويـــل الجماعـــي التـــي تســـاهم فـــي ســـد الفجـــوة بيـــن المتبـــرع واألســـر 
المحتاجـــة إلـــى ســـكن وهـــي إحـــدى مبـــادرات مؤسســـة اإلســـكان التنمـــوي األهليـــة والتـــي تهـــدف إلـــى إشـــراك المجتمـــع 
أفـــرادًا ومنظمـــات فـــي العطـــاء الخيـــري الســـكني مـــن خـــالل منصـــة إلكترونيـــة تحقـــق الشـــفافية والدقـــة واالحترافيـــة فـــي 

ــة. ــاهمة الخيريـ ــم المسـ تقديـ

تســـعى منصـــة جـــود اإلســـكان الســـتدامة العطـــاء اإلســـكاني لألســـر األشـــد حاجـــة مـــن خـــالل توفيـــر الجســـر اآلمـــن للربـــط بيـــن 
المتبـــرع واألســـر المحتاجـــة بشـــكل ســـريع.

ـــري الســـكني مـــن  ـــة مســـاهمة األفـــراد والمنظمـــات فـــي المجـــال الخي كمـــا تســـاهم منصـــة جـــود فـــي حوكمـــة وتيســـير عملي
ـــكل يســـر وســـهولة. ـــة تضمـــن وصـــول مســـاهمتهم لمســـتحقيها ب خـــالل منصـــة إلكتروني

تهدف المنصة إلى: 

المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين حياة صحية وعامرة.	 

زيادة معدل االستقرار األسري وتكاتف المجتمع.	 

رفع مستوى الموثوقية في تقديم المساعدات في مجال اإلسكان.	 

تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي واألهلي والخاص لتحقيق األولويات الوطنية.	 

أهم مميزات منصة جود:

منصـــة تقنيـــة متقدمـــة: تعتمـــد منصـــة جـــود علـــى تقنيـــة التمويـــل الجماعـــي التقنيـــة التـــي تســـاهم فـــي إتاحـــة فرصـــة 	 
ــاركة الخيريـــة التنمويـــة. للجميـــع فـــي المشـ

التحقق اإللكتروني: يتم التأكد من استحقاق األسرة المتقدمة عبر شركاء المنصة من القطاع الخيري.	 

السرية والخصوصية: تتم عمليات تنفيذ المعامالت الخاصة بالتبرعات بشكل سري وعالي الخصوصية. 	 

الوصول: أصبحت المشاركة المجتمعية في دعم األسر األكثر حاجة أسهل وأضمن من خالل المنصة.	 

إنجازات منصة جود:

ـــرع بقيمـــة  ـــي تب ـــز بإجمال ـــد العزي ـــن عب ـــك ســـلمان ب ـــن الشـــريفين المل تشـــرفت المنصـــة بتلقـــي دعـــم ســـخي مـــن خـــادم الحرمي
100 مليـــون، وبتبـــرع ســـخي مـــن ســـمو ولـــي عهـــده األميـــن األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بقيمـــة 50 مليـــون. كمـــا بلـــغ عـــدد 
المســـاهمين أكثـــر مـــن 3,400,000 مســـاهم والتـــي نتـــج عنهـــا مـــا مجموعـــه أكثـــر مـــن 500 مليـــون ريـــال ســـعودي والـــذي 

اســـتفاد منهـــا أكثـــر مـــن 56 ألـــف مســـتفيد حـــول المملكـــة.
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3.9.2.4 منصة وقفي:

منصـــة وقفـــي هـــي أحـــد منصـــات التمويـــل الجماعـــي التابعـــة للهيئـــة العامـــة لألوقـــاف وهـــي منصـــة للتمويـــل الجماعـــي 
ـــز المشـــاركة المجتمعيـــة فـــي المجـــال الوقفـــي، وتتيـــح الفرصـــة للمســـاهمة الجزئيـــة  تحـــت إشـــراف الهيئـــة تهـــدف إلـــى تحفي
أو الكليـــة فـــي دعـــم المشـــاريع وتمويلهـــا بشـــكل رقمـــي مـــن خـــالل خيـــارات دفـــع آمنـــة. حيـــث تعـــرض المنصـــة حزمـــة مـــن 
المنتجـــات والمشـــاريع الوقفيـــة والتنمويـــة للكيانـــات غيـــر الربحيـــة، لتمكيـــن مختلـــف فئـــات المجتمـــع والجهـــات المانحـــة مـــن 

المســـاهمة فـــي دعمهـــا لإســـهام فـــي التنميـــة وتلبيـــة االحتياجـــات واألولويـــات التنمويـــة.

ـــة مســـتدامة، وتمكيـــن  ـــه الدعـــم لمشـــاريع تنموي ـــة وتوجي ـــار المتوقعـــة للمنصـــة أن تفعـــل دور األوقـــاف فـــي التنمي مـــن اآلث
ــاريع  ــاد حـــل موثـــوق وموحـــد لعـــرض مشـ ــا تســـعى المنصـــة إليجـ ــر قدراتهـــم، كمـ ــاء وبنـــات الفئـــات المســـتفيدة وتطويـ أبنـ
ومبـــادرات الجهـــات غيـــر الربحيـــة الوقفيـــة، كمـــا تهـــدف المنصـــة لبـــث روح المنافســـة بيـــن الجهـــات لطـــرح مشـــاريع مبتكـــرة 
ونوعّيـــة تالمـــس احتياجـــات المجتمـــع وأولوياتـــه، وتعزيـــز مفهـــوم الشـــراكة والتكامـــل بيـــن مختلـــف القطاعـــات والجهـــات ذات 

العالقـــة، تســـعى المنصـــة للوصـــول ألكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن الجهـــات والمناطـــق والمســـتفيدين فـــي المملكـــة.

أهم مميزات منصة وقفي:

منصة آمنة: تقديم منصة آمنة تعزز من شفافية الدعم وقياس أثر المشاركة المجتمعية في المشاريع الوقفية.	 

التحقق اإللكتروني: يتم التأكد من استحقاق المشاريع الوقفية المتقدمة عبر شركاء المنصة.	 

المشاركة المجتمعية: إشراك كافة فئات المجتمع في دعم المشاريع الوقفية والتنموية.	 

تيسير العمليات: تسهيل عمليات المنح للراغبين في المساهمة وفق بيئة تنظيمية محفزة.	 

إنجازات منصة وقفي:

بلـــغ عـــدد المنتجـــات الوقفيـــة فـــي منصـــة وقفـــي أكثـــر مـــن 123 منتجـــًا فـــي مختلـــف المجـــاالت التـــي تســـتهدفها المنصـــة 
مثـــل )خدمـــة ضيـــوف الرحمـــن وخدمـــة بيـــوت اللـــه – الرعايـــة الصحيـــة والتعليميـــة – البيئـــة والميـــاه – الفئـــات األشـــد حاجـــة – 

ـــر مـــن 228 ألـــف مســـاهم مـــن أفـــراد المجتمـــع. االســـتدامة الماليـــة(. كمـــا بلـــغ عـــدد المســـاهمين أكث
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3.9.2.5 مشروع المنصة المالية لشبكة إيجار:

تقـــدم شـــركة عـــزم الحـــل المالـــي التقنـــي لمنصـــة إيجـــار وهـــي شـــبكة إلكترونيـــة متكاملـــة تهـــدف إلـــى تنظيـــم قطـــاع اإليجـــار 
العقـــاري فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وحفـــظ حقـــوق أطـــراف العمليـــة اإليجاريـــة )المســـتأجر، المؤجـــر، الوســـيط 
العقـــاري(، تقـــدم مجموعـــة مـــن الحلـــول اإللكترونيـــة التـــي تســـهم فـــي تطويـــر قطـــاع اإليجـــار العقـــاري وتنظيمـــه وتيســـير 

أعمالـــه، بمـــا يحقـــق التـــوازن فـــي القطـــاع وتعزيـــز الثقـــة بـــه، ويســـهم فـــي تحفيـــز االســـتثمار فيـــه.

يســـعى المشـــروع إلـــى رفـــع كفـــاءة قطـــاع اإليجـــار العقـــاري، وتعزيـــز الثقـــة بـــه، وتنظيـــم إجـــراءات القطـــاع وتيســـيرها، وتعزيـــز 
الثقـــة بـــه، وتحقيـــق التـــوازن الـــذي يحفـــظ حقـــوق أطـــراف العمليـــة اإليجاريـــة ويحّفـــز علـــى االســـتثمار فـــي القطـــاع.

يهـــدف )إيجـــار( إلـــى تنظيـــم قطـــاع اإليجـــار العقـــاري فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بصـــورة متوازنـــة تحفـــظ حقـــوق أطـــراف 
العمليـــة اإليجاريـــة، ومـــن أهدافـــه:

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

توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة )إيجار( اإللكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.	 

تقليص النزاعات المتصلة بقطاع اإليجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.	 

رفع كفاءة قطاع اإليجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.	 

تقليـــل مخاطـــر االســـتثمار فـــي اإليجـــار العقـــاري والتحفيـــز علـــى االســـتثمار فيـــه؛ لتحقيـــق التـــوازن بيـــن العـــرض والطلـــب، 	 
ـــة. ـــى أســـعار الوحـــدات اإليجاري ـــًا عل بمـــا ينعكـــس إيجاب

وضع السياسات واإلجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.	 

توطين العمل في القطاع، وخلق فرص وظيفية جديدة ومالئمة.	 

تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج اإلسكان.	 

تيسير التعامل مع حاالت التعّثر عن سداد أجرة المسكن.	 

توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية اإليجارية.	 

تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز األمن الوطني، ويحقق األهداف الوطنية في التحول الرقمي.	 

أهم مميزات مشروع إيجار:

حـــل تقنـــي مالـــي متقـــدم: تعتمـــد منصـــة إيجـــار علـــى توفيـــر حـــل مالـــي تقنـــي متقـــدم لضمـــان ســـير األعمـــال بشـــكل عالـــي 	 
الدقـــة وضمـــان حقـــوق المســـتفيدين.

ضبط العمليات: يستخدم إيجار تقنيات متقدمة لضبط العمليات الداخلية للمنصة لضمان عملها وتوفير خدماتها للمستفيدين.	 

السرية والخصوصية: توفر المنصة سرية عالية وخصوصية للعمليات الداخلية. 	 

ــان 	  ــر لضمـ ــهل وميسـ ــكل سـ ــتفيديها بشـ ــة مسـ ــرًا لخدمـ ــاًل مبتكـ ــار حـ ــة إيجـ ــدم منصـ ــتخدام: تقـ ــهولة االسـ ــول وسـ الوصـ
اســـتفادتهم مـــن خدماتهـــا المقدمـــة.

إنجـــازات منصـــة إيجـــار: أعلـــن برنامـــج “إيجـــار” عـــن ارتفـــاع أعـــداد المســـتفيدين مـــن الشـــبكة اإللكترونيـــة لخدمـــات اإليجـــار منـــذ 
بدايـــة البرنامـــج حتـــى نهايـــة الربـــع األول مـــن العـــام الجـــاري 2021، متجـــاوزًا 1.5 مليـــون مســـتفيد تـــم توثيـــق عقودهـــم 
الســـكنية أو التجاريـــة فـــي جميـــع مناطـــق المملكـــة، كاشـــفًا عـــن إطالقـــه التجريبـــي للنســـخة المطـــورة مـــن شـــبكة إيجـــار التـــي 

تتضمـــن توثيـــق العقـــود مـــن خـــالل الشـــبكة مباشـــرًة واســـتخدام قنـــاة الدفـــع “مـــدى” وغيرهـــا مـــن المزايـــا الجديـــدة.
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3.9.2.6 مشروع منصة الربط مع رصد: 

أنشـــأت الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء نظـــام التتبـــع اإللكترونـــي للمســـتحضرات الصيدالنيـــة )رصـــد( ضمـــن خطتهـــا للمســـاهمة 
فـــي برنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020 الـــذي يهـــدف لتحقيـــق »رؤيـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 2030« وذلـــك بتبنـــي أحـــدث 
الوســـائل التقنيـــة واســـتخدامها فـــي تتبـــع وتعقـــب جميـــع األدويـــة البشـــرية المصنعـــة داخـــل المملكـــة أو المســـتوردة مـــن 

خارجهـــا.

ــًا  ــزم وفقـ ــاهمت عـ ــرى وسـ ــات األخـ ــع الجهـ ــاعدة مـ ــة المسـ ــة واألنظمـ ــة بالهيئـ ــة الخاصـ ــن األنظمـ ــط بيـ ــزم بالربـ ــوم عـ وتقـ
ــد. ــة رصـ ــط لمنصـ ــين الربـ ــع وتحسـ ــى رفـ ــل علـ ــة بالعمـ ــاريع التقنيـ ــي المشـ ــا فـ لخبرتهـ

أهداف نظام رصد:

مكافحـــة الغـــش الدوائـــي ومراقبـــة عمليـــات سلســـلة التوريـــد كاملـــًة، والتأكـــد مـــن أن األدويـــة المباعـــة أو المســـتهلكة 	 
ـــة  ـــة المســـتهدفة فـــي الغـــش ومصـــادر األدوي ـــات موثوقـــة حـــول األدوي ـــر مغشوشـــة كمـــا يوفـــر رصـــد بيان ـــة غي هـــي أدوي

المغشوشـــة.

التوفـــر الدوائـــي والحصـــول علـــى معلومـــات عـــن توفـــر ومـــكان وجـــود الـــدواء خـــالل وقـــت وجيـــز، وتمكيـــن المســـتهلك مـــن 	 
معرفـــة بيانـــات الـــدواء، ودعـــم االســـتخدام األمثـــل للمســـتحضرات وتقليـــل الهـــدر. 

تحقيـــق األمـــن الدوائـــي مـــن خـــالل إيقـــاف مباشـــر لتـــداول األدويـــة المســـحوبة مـــع التحذيـــر عنهـــا، وضمـــان عـــدم تداولهـــا، 	 
وتمكيـــن المســـتهلك مـــن التحقـــق عـــن مـــدى ســـالمة الـــدواء واإلبـــالغ عـــن أي عـــرض جانبـــي بعـــد اســـتخدامه.

أهم مميزات مشروع رصد:

ربط تقني متكامل: تم العمل على ربط ومواءمة األنظمة المعمول بها في الهيئة مع نظام رصد.	 

ضبط العمليات: المساهمة في ضبط العمليات الخاصة بمنصة رصد للتتبع الدوائي اإللكتروني.	 

ـــك 	  ـــد ولذل ـــي مـــن أهـــم القطاعـــات الحساســـة فـــي أي بل ـــة فـــي المملكـــة: القطـــاع الدوائ ـــع األدوي ـــى تتب ـــادة القـــدرة عل زي
مـــن الضـــروري إيجـــاد نظـــام متكامـــل.  

إنجازات منصة رصد:

أبـــرز إنجـــازات نظـــام »رصـــد« للتتبـــع الدوائـــي اإللكترونـــي، اإلســـهام فـــي تســـجيل أكثـــر مـــن 4.800 منشـــأة وتنفيـــذ نحـــو 1.2 
ـــة عـــام 2020. ـــى نهاي ـــدواء حت ـــوات ال ـــى عب ـــة عل ـــار عملي ملي



44

3.9.2.7 مشروع دعم وتشغيل مبادرات مكتب تحقيق الرؤية: 

تقدم شركة عزم الدعم والتشغيل لعدد من مبادرات مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل.

يهدف مشروع دعم وتشغيل مبادرات مكتب تحقيق الرؤية إلى:

توفير فريق العمل للمبادرات وذلك للعمل على كل من:

إدارة المشاريع والبرامج للمبادرات في مبادرة إدارة القضايا المتكامل ومبادرة التوثيق وغيرها .  .1

تطوير وتحليل األعمال لمبادرات بشكل كامل ومفصل.  .2

توفير الخدمات القانونية والنظامية للمبادرات لدعم أعمالهم.  .3

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية لكل مبادرة.  .4

تنفيذ مجموعة من ورش العمل ونقل المعرفة لموظفي الوزارة.  .5
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3.9.2.8 مشروع دعم وتشغيل وحدة التحول الرقمي

في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات: 

تقـــدم شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات الدعـــم والتشـــغيل لوحـــدة التحـــول الرقمـــي فـــي وزارة 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات وهـــي مركـــز امتيـــاز أنشـــئت عـــام 2017 بأمـــر ملكـــي كجهـــة مســـتقلة تعمـــل علـــى تســـريع 
ـــرة واإلشـــراف  ـــم الخب ـــه االســـتراتيجي وتقدي ـــة 2030 مـــن خـــالل التوجي التحـــول الرقمـــي فـــي المملكـــة وتحقيـــق أهـــداف رؤي
ــدول  ــاف الـ ــن مصـ ــون بيـ ــة لتكـ ــة المملكـ ــاء بمكانـ ــل االرتقـ ــن أجـ ــاص مـ ــام والخـ ــن العـ ــع القطاعيـ ــترك مـ ــاون المشـ ــر التعـ عبـ
ــي  ــتثمار فـ ــكار واالسـ ــم االبتـ ــم ومفاهيـ ــز قيـ ــى تعزيـ ــد علـ ــتدامة تعتمـ ــة مسـ ــة اقتصاديـ ــالل تنميـ ــن خـ ــًا مـ ــورة رقميـ المتطـ

ــابة. ــب الشـ المواهـ

تســـعى الوحـــدة لتمكيـــن الوطـــن مـــن اغتنـــام الفـــرص المتاحـــة فـــي العصـــر الرقمـــي وتحقيـــق االســـتدامة االقتصاديـــة لتحســـين 
ـــز األساســـية لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 2030 تســـعى وحـــدة التحـــول الرقمـــي  جـــودة الحيـــاة، وألن التحـــول الرقمـــي أحـــد الركائ
ــن  ــر مـ ــق الكثيـ ــة وتحقيـ ــي المملكـ ــي فـ ــول الرقمـ ــن التحـ ــريع وتمكيـ ــي لتسـ ــول الرقمـ ــركاء التحـ ــع شـ ــاون مـ ــالل التعـ ــن خـ مـ

ـــة. ـــا الرقمي ـــي رقمـــي يعكـــس رؤيتن ـــة مـــن خـــالل منظـــور وطن ـــة الرقمي اإلنجـــازات الوطني

يهدف )المشروع( إلى:

توفير فريق العمل لكل المبادرات المختلفة في الوحدة.	 

إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالوحدة.	 

تطوير وتحليل األعمال لمبادرات الوحدة.	 

توفير الخدمات األساسية للوحدة وتلبية االحتياجات لتنفيذ مبادرات الوحدة.	 

المشاركة في وضع األهداف الرئيسة لكل مبادرة والمشاركة في صياغتها. 	 

تنفيذ مجموعة من ورش العمل ونقل المعرفة لموظفي الوحدة والوزارة.	 

أهم مميزات مشروع دعم وتشغيل مبادرات مكتب تحقيق الرؤية:

أحد أهم مبادرات التحول الرقمي في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.	 

أحد مبادرات رؤية 2030 الخاصة بالتحول الرقمي. 	 
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3.9.2.9 مشروع دعم الحكومة الرقمية في نيوم: 

تقـــدم شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات الدعـــم والتشـــغيل للحكومـــة الرقميـــة فـــي مشـــروع نيـــوم 
وهـــي مـــن المشـــاريع الرائـــدة التـــي تربـــط عـــزم بنيـــوم فـــي عقـــد ممتـــد لثـــالث ســـنوات لتقديـــم خدمـــات الدعـــم والمســـاندة.

يهدف )المشروع( إلى:

إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالحكومة الرقمية.	 

تطوير وتحليل األعمال للمشاريع الموجودة من ضمن مستهدفات حكومة نيوم.	 

توفير الخدمات األساسية للحكومة وتلبية االحتياجات للتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية.	 

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية للحكومة الرقمية في نيوم والمشاركة في صياغتها. 	 

أهم مميزات المشروع: 

تعتبـــر نيـــوم الرؤيـــة الّطموحـــة التـــي ستشـــكل المســـتقبل الجديـــد هـــي مواجهـــة تحـــدي التغييـــر الـــذي لـــم يجـــرؤ أحـــد علـــى 	 
خوضـــه مـــن قبـــل، فـــي زمـــن يحتـــاج فيـــه العالـــم للتفكيـــر بطريقـــة مبتكـــرة وإيجـــاد حلـــول جديـــدة. وبعبـــارة أوضـــح، لـــن تكـــون 
نيـــوم مجـــرد وجهـــة، بـــل ســـتفتح أبوابهـــا لتكـــون موطنـــًا ألصحـــاب األحـــالم الكبيـــرة، ولـــكل مـــن يطمـــح أن ُيســـهم فـــي بنـــاء 

نمـــوذج جديـــد الســـتدامة الحيـــاة والعمـــل واالزدهـــار.

واحد من أهم المشاريع الضخمة لرؤية 2030.  	 

واحـــدة مـــن المشـــاريع التـــي حصلـــت علـــى اهتمـــام العالـــم والمتابعـــة بشـــكل دقيـــق مـــن شـــريحة عريضـــة مـــن المســـتثمرين 	 
والمهتميـــن.
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3.10. تفاصيل إيرادات الشركة

3.10.1 إيرادات الشركة بحسب األنشطة

يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة بحسب األنشطة الرئيسة لديها

3.10.2 إيرادات الشركة بحسب فئات العمالء

يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة بحسب الفئات الرئيسة لعمالئها

المصدر: الشركة

المصدر: الشركة

الجدول رقم )5(: إيرادات الشركة بحسب النشاط

النشاط

30 يونيو 2021م30 يونيو 2020م30 يونيو 2019م

قيمة اإليرادات 
)بالريال السعودي(

النسبة من إجمالي 
اإليرادات

قيمة اإليرادات 
)بالريال السعودي(

النسبة من إجمالي 
اإليرادات

قيمة اإليرادات 
)بالريال السعودي(

النسبة من إجمالي 
اإليرادات

أنشطة التشغيل 
واالستشارات المتخصصة

28,449,09542.18%36,624,40835.56%48,448,28235.85%

أنشطة تقنية المعلومات 
وبناء وتشغيل المنصات 

التقنية
14,801,53521.94%35,486,69334.46%37,905,97228.05%

%36,799,57627.23%22,827,41922.17%15,832,22923.47أنشطة التأسيس والتشغيل

أنشطة االستشارات 
التنفيذية

8,370,62912.41%8,044,2427.81%8,928,4256.61%

أنشطة الشراكة مع 
القطاع العام

-0.00%-0.00%3,060,7602.26%

%135,143,015100%102,982,762100%67,453,488100اإلجمالي

الجدول رقم )6(: إيرادات الشركة بحسب فئات العمالء

فئة العميل

30 يونيو 2021م30 يونيو 2020م30 يونيو 2019م

اإليرادات
النسبة من 

اإليرادات
النسبة من اإليرادات

النسبة من اإليراداتاإليرادات
اإليرادات

جهات حكومية\شبه 

حكومية
20,910,58131.00%64,879,14063.00%110,817,27282.00%

%14,355,84410.62%34,937,415.9433.93%46,542,90669.00قطاع خاص

%9,969,8987.38%3,166,2063.07%0.0-طرف ذو عالقة

%135,143,015100%102,982,762100%67,453,488100اإلجمالي
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3.11. كبار عمالء الشركة

ـــي تقـــوم العالقـــة  ـــون مســـتقلون ومـــن ذوي العالقـــة والت ـــن هـــم أطـــراف محلي ـــار عمـــالء الشـــركة والذي ـــي كب ويوضـــح الجـــدول التال
ـــات: ـــى أســـاس عقـــود واتفاقي معهـــم عل

المصدر: الشركة

الجدول رقم )7(: تعامالت الشركة مع كبار عمالئها 

30 يونيو 2021م30 يونيو 2020م30 يونيو 2019مطبيعة العالقة

فئة العميل

طرف 
مستقل 

/ غير 
مستقل

تعاقدية / 
غير تعاقدية

اإليرادات

 )ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 
اإليرادات

اإليرادات

)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 
اإليرادات

اإليرادات

)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 
اإليرادات

وزارة العدل
طرف 
مستقل

%43,132,43231.92%34,094,71133.11%14,204,28021.06تعاقدية

وزارة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

طرف 
مستقل

%33,613,04924.87%20,592,58620.00%5,603,8098.31تعاقدية

شركة اإلتمام 
االستشارية

طرف غير 
مستقل

%12,779,6259.46%18,903,34218.36--تعاقدية

شركة تكامل 
القابضة

طرف 
مستقل

%8,986,6696.65%2,202,9002.14--تعاقدية

معهد الملك 
عبد الله للبحوث 

والدراسات 
االستشارية

طرف 
مستقل

%8,928,4266.61----تعاقدية

شركة ابتكار
طرف 
مستقل

--%12,446,59812.09%17,610,77926.11تعاقدية

شركة الشبكات 
المتكاملة

طرف 
مستقل

--%3,563,2393.46%19,133,23728.37تعاقدية

شركة أنظمة 
الحاسب العربي

طرف 
مستقل

----%9,192,64813.63تعاقدية

79.5%107,440,200%91,803,37689.16%65,744,75397.48االجمالي
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3.12. كبار موردي الشركة

ـــي تقـــوم  ـــر مســـتقلين والت ـــون، مســـتقلون وغي ـــون وخارجي ـــن هـــم أطـــراف محلي ـــار مـــوردي الشـــركة والذي ـــي كب ويوضـــح الجـــدول التال
ـــات: ـــى أســـاس عقـــود واتفاقي العالقـــة معهـــم عل

المصدر: الشركة

الجدول رقم )8(: تعامالت الشركة مع كبار الموردين 

30 يونيو 2021م30 يونيو 2020م30 يونيو 2019مطبيعة العالقة

اسم المورد

طرف 
مستقل 

/ غير 
مستقل

تعاقدية / 
غير تعاقدية

المشتريات 
)ريال سعودي(

النسبة 
من تكلفة 
المبيعات 

)%(

المشتريات 
)ريال سعودي(

النسبة 
من تكلفة 
المبيعات 

)%(

المشتريات 
)ريال سعودي(

النسبة 
من تكلفة 

المبيعات )%(

 Pegasystems
Limited

شركة أنظمة بيقا 
المحدودة

طرف 
مستقل

%5,093,4594.81%1,476,2151.79--تعاقدية

 Azm Financial
 Technology

Company
شركة عزم التقنية 

المالية

طرف غير 
مستقل

%5,047,0754.77----تعاقدية

شركة عمليات 
النظم اآلمنة

طرف 
مستقل

%2,652,0222.50%4,092,9094.98%3,850,3277.87تعاقدية

Bupa Arabia
شركة بوبا

طرف 
مستقل

%3,288,4972.50%1,823,6992.22%3,433,2587.02تعاقدية

 Tech Heights
Company

شركة أعالي 
التقنية للتجارة

طرف 
مستقل

%2,106,4301.99%2,476,1903.01--تعاقدية

Rollen
شركة رولين

طرف 
مستقل

%163,194.740.15%448,9500.55%844,2981.73تعاقدية

AASEYA IT SER-
  VICES PRIVATE

LIMITED
شركة آسيا التقنية 

للخدمات

طرف 
مستقل

%141,343.230.13%5,762,6307.00--تعاقدية

Sparx co
شركة وميض 

التقنية

طرف 
مستقل

--%55,4280.07%1,148,0852.35تعاقدية

 King Abdullah
Institute

معهد الملك 
عبدالله للبحوث 

والدراسات

طرف 
مستقل

--%480,4190.58%881,9991.80تعاقدية

%18,796,55914.01%16,616,44520.20%10,157,96820.77اإلجمالي
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3.13. النشاط التجاري خارج المملكة

تمتلك الشركة استثمارات خارج المملكة متمثلة بأسهم/حصص في شركات أجنبية وهي:

US & Global Tech Opportunities Holding Company وتمتلـــك فيهـــا الشـــركة نســـبة )%0.74( مـــن رأس مالهـــا وبلـــد 	 
التأســـيس هـــو البحريـــن.

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

3.14. السجل التجاري للشركة

تنـــص المـــادة الخامســـة )5( مـــن النظـــام األساســـي للشـــركة أن يقـــع المركـــز الرئيســـي للشـــركة فـــي مدينـــة الريـــاض بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، ويجـــوز لهـــا أن تنشـــئ لهـــا فروعـــًا أخـــرى داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا بقـــرار مـــن مجلـــس إدارة الشـــركة.

كما بتاريخ إصدار مستند التسجيل هذا، ليس لدى الشركة أية فروع داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

المصدر: الشركة

الجدول رقم )9(: السجل التجاري للشركة

االسم التجاري
نوع الكيان 
القانوني 

رقم السجل 
التجاري 

تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاط
الجهة 

المصدرة 
مالحظة

شركة عزم 

السعودية 

لالتصاالت 

وتقنية 

المعلومات

شركة 

مساهمة 

مقفلة 

1010918075

تقديم خدمات 
االستشارات اإلدارية 
العليا، إصالح وصيانة 
الحواسيب الشخصية 

والمحمولة بجميع 
أنواعها، بيع معدات 

وأجهزة سلكية والسلكية

  1439/03/11ـه
 الموافق

2017/11/29م

 1447/12/17ـه
 الموافق

2026/06/03م

وزارة التجارة – 

مكتب السجل 

التجاري بمدينة 

الرياض
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3.15. التراخيص والتصاريح والشهادات التي حصلت عليها الشركة

ن الجدول أدناه التراخيص والتصاريح والشهادات التي حصلت عليها الشركة: ُيبيِّ

مالحظةالجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل 

الشركات التجارية

)شركة مساهمة(

1010918075

 1439/03/11ـه

 )الموافق

)2017/11/29م

 1447/12/17ـه

)الموافق

2026/06/03م

وزارة التجارة – 

مكتب السجل 

التجاري بمدينة 

الرياض

شهادة عضوية 

الغرفة التجارية 

الصناعية )الدرجة 

الثانية(

التزام الشركة بنظام 

السجل التجاري الذي يوجب 

على الشركة االشتراك 

بالغرفة التجارية الصناعية

2024/09/14م2017/11/29م431158
الغرفة التجارية 

والصناعية بالرياض

شهادة التأمينات 

االجتماعية*

التزام الشركة تجاه 

أنظمة المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

42845916

1443/05/10هـ 

)الموافق 

2021/12/14م(

1443/06/10هـ 

)الموافق 

2022/01/13م(

المؤسسة 

العامة للتأمينات 

االجتماعية 

رقم االشتراك 

)528878164(

شهادة الزكاة 

والدخل

لإفادة بأن الشركة قدمت 

إقرارها السنوي والتزمت 

بسداد الزكاة

1110934706

1443/03/20هـ 

)الموافق

 2021/10/26 م(

1444/04/05هـ 

)الموافق 

2022/10/30م(

الهيئة العامة 

للزكاة والدخل 

الشهادة صالحة 

لصرف المستحقات 

النهائية عن 

العقود

شهادة تسجيل 

في الضريبة 

المضافة

التزامًا بالنظام الضريبي 

المطبق بالمملكة
بدون2020/07/08 م310302876700003

الهيئة العامة 

للزكاة والدخل  

شهادة التزام 

بنظام حماية 

األجور**

لإفادة بأن الشركة ملتزمة 

بإيداع أجور العاملين بها 

عن طريق البنوك المحلية 

والرفع المنتظم لملف 

األجور

20012112024415

1443/05/10ه 

)الموافق 

2021/12/14م(

1443/07/13هـ 

)الموافق 

2022/02/14م(

وزارة الموارد 

البشرية والتنمية 

االجتماعية

الجدول رقم )10(: التراخيص والتصاريح والشهادات التي حصلت عليها الشركة
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مالحظةالجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

شهادة 

السعودة***

لإفادة بأن الشركة ملتزمة 

بنسبة التوطين المطلوبة 

منها وفق برنامج نطاقات

2002111000822

1443/03/26ه 

)الموافق 

2021/11/01 م(

1443/06/29ه 

)الموافق 

2022/02/01 م(

وزارة الموارد 

البشرية والتنمية 

االجتماعية 

رقم ملف الشركة

.)1-1693967(

تقييم كيان الشركة 

وفقًا لبرنامج 

نطاقات يشير إلى 

أن الشركة في 

النطاق )البالتيني( 

كما بتاريخ أكتوبر 

2021م.

رخصة مزاولة 

نشاط تجاري

للمقر الرئيسي 

في الرياض

تصريح البلدية المعطى 

للشركة لمزاولة نشاطها 

من خالل المقر الرئيسي 

41022578705--

1446/02/07ه 

)الموافق 

2024/08/11م(

وزارة الشؤون 

البلدية والقروية

)أمانة منطقة 

الرياض – بلدية 

المعذر(

شهادة تصنيف 

المقاولين 

لتصنيف الشركة في مجال 

تقنية االتصاالت )الدرجة 

الثانية(

23318

1442/04/07ه 

)الموافق 

2020/11/22م(

1446/04/07ه 

)الموافق 

2024/10/10م(

وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 

– وكالة الوزارة 

لشؤون تصنيف 

المقاولين

رقم الملف: 

19869

شهادة منشآت 

لإفادة بأن الشركة مندرجة 

ضمن المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة وفقًا للتعريف 

المعتمد لدى "منشآت"

--2020/08/10م2037515829

الهيئة العامة 

للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

شهادة تسجيل 

نطاق

لإفادة بتسجيل نطاق 

azm.sa لدى المركز 

السعودي لمعلومات 

)SaudiNIC( الشبكة

--2021/03/28م--
هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات 

شهادة تسجيل 

معلومات

لإفادة بتسجيل 

معلومات الشركة لدى 

هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات

2021114170

1443/03/26ه 

)الموافق 

2021/11/01م(

1444/03/07ه 

)الموافق 

2022/11/01م(

هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات

المصدر: الشركة
*شهادة تكون صالحيتها لمدة شهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونيًا عند الطلب.

**شهادة تكون صالحيتها لمدة )60( يومًا بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونيًا عند الطلب.
***شهادة تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونيًا عند الطلب.
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3.16. قائمة العقارات التي تستأجرها الشركة

المصدر: الشركة

الجدول رقم )11(: قائمة العقارات التي تستأجرها الشركة

12الرقم

شركة البيوت المكتبيةشركة البيوت المكتبيةالمؤجر

الموقع
مدينة الرياض – تقاطع طريق العروبة مع طريق 

األمير تركي األول
مدينة الرياض – تقاطع طريق العروبة مع طريق األمير تركي 

األول

العقار
المكتب رقم 

6 – 1 )بمساحة إجمالية 142 م2(

المكتب رقم 

6 – 2 )بمساحة إجمالية  259م2(

نوع استخدام 
العقار

مكتبي – تجاريمكتبي – تجاري

القيمة االيجارية
246,015 ريال شاماًل رسوم الخدمة وضريبة القيمة 

المضافة
388,889 ريال شاماًل رسوم الخدمة وضريبة القيمة 

المضافة

ثالث سنوات تبدأ من 2018/06/01ممدة العقد
ثالث سنوات تبدأ من2019/03/01 وتنتهي في 

2022/02/28م

التجديد
يكون العقد قاباًل للتجديد باتفاق الطرفين على 
ذلك خطيًا قبل انتهاء المدة األصلية أو المجددة 

بمدة ال تقل عن ستة أشهر، وال يتجدد تلقائيًا.

يكون العقد قاباًل للتجديد باتفاق الطرفين على ذلك خطيًا 
قبل انتهاء المدة األصلية أو المجددة بمدة ال تقل عن ستة 

أشهر، وال يتجدد تلقائيًا.

مالحظة

بتاريخ 1442/10/20ه )الموافق 2021/06/01م(، 
اتفق الطرفان على تمديد عقد اإليجار من تاريخ 
2021/06/01 م وحتى تاريخ 2022/05/31م. 

وتم تعديل القيمة اإليجارية وشاملة ضريبة القيمة 
المضافة، لتصبح )269,445( ريال سعودي. 
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3.17. العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية 

لـــدى الشـــركة شـــعار )عـــزم( تســـتخدمه فـــي تعامالتهـــا التجاريـــة وقـــد قامـــت الشـــركة باالســـتحصال علـــى شـــهادة تســـجيل 	 
لعالمتهـــا التجاريـــة لـــدى الجهـــة الحكوميـــة المختصـــة )الهيئـــة الســـعودية للملكيـــة الفكريـــة( وهـــي مســـجلة تحـــت الفئـــة )38( 
وهـــي إحـــدى فئـــات العالمـــات التجاريـــة التـــي تختـــص بــــ )خدمـــات االتصـــاالت وخدمـــات بـــث البرامـــج اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة(، وقـــد 

تـــم تحديـــد المنتجـــات أو الخدمـــات المرخـــص بهـــا بموجـــب هـــذه الشـــهادة بــــ )االتصـــاالت(.

وبالتالـــي تكـــون الشـــركة قـــد منحـــت العالمـــة التجاريـــة الحمايـــة القانونيـــة الالزمـــة وفقـــًا لنظـــام العالمـــات التجاريـــة، مـــا ســـيمكنها 
مـــن وضعهـــا واســـتخدامها علـــى منتجاتهـــا أو وضعهـــا علـــى الواجهـــة الخارجيـــة لمكاتبهـــا.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل العالمة التجارية الخاصة بالشركة:

كمـــا وتجـــدر اإلشـــارة بـــأن لـــدى الشـــركة، باإلضافـــة إلـــى عالمتهـــا التجاريـــة، أصـــواًل غيـــر ملموســـة، وهـــي عبـــارة عـــن منصـــة علـــى 	 
اإلنترنـــت إلحـــدى المنشـــآت، كمـــا وتقـــوم الشـــركة بتطويـــر منصتيـــن أخرييـــن للقطـــاع الخـــاص، وبلغـــت صافـــي القيمـــة الدفتريـــة 
للموجـــودات غيـــر الملموســـة مبلغـــًا وقـــدره مائتيـــن وســـتة وتســـعين ألـــف وتســـعمائة وســـتة وثمانيـــن )296,986( ريـــال ســـعودي 

ـــو 2021م. كمـــا فـــي 30 يوني

الشـــركة ملتزمـــة بتســـجيل موقـــع االنترنـــت الخـــاص بهـــا )azm.sa( حيـــث أمنـــت حمايتـــه ومنـــع انتهاكـــه واســـتخدامه مـــن قبـــل 	 
الغيـــر بموجـــب شـــهادة صـــادرة عـــن هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات – المركـــز الســـعودي لمعلومـــات الشـــبكة بتاريـــخ  
1442/08/15هــــ )الموافـــق 2021/03/28م(، وعليـــه أصبـــح نطـــاق موقـــع انترنـــت الشـــركة محمـــي )azm.sa( حتـــى تتمكـــن مـــن 

منـــع انتهـــاك حقوقهـــا بهـــذا الخصـــوص ومنـــع الغيـــر مـــن اســـتعمال نطـــاق مماثـــل.

الجدول رقم )12(: شهادة تسجيل العالمة التجارية

العالمة التجارية تاريخ نهاية الحماية تاريخ بداية الحمايةتاريخ التسجيلالفئةرقم التسجيل 

144203038483

1442/12/22هـ 

)الموافق  

2021/08/01م(

1442/09/29هـ 

)الموافق 

2021/05/11 م(

1452/09/28هـ 

)الموافق 

2031/01/22 م(

المصدر: الشركة
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3.18. الشركات التابعة والشركات الزميلة

ليس لدى الشركة أية شركات تابعة. هذا وتجدر اإلشارة إلى وجود شركات زميلة وهي كاآلتي:

شركة عزم التقنية المالية: 

نبذة عن الشركة:

بتاريـــخ 1440/08/19هــــ )الموافـــق 2019/04/24م(، تأسســـت شـــركة عـــزم التقنيـــة الماليـــة كشـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة 
ـــة وقيمـــة كل حصـــة )1(  ـــف )50,000( حصـــة نقدي ـــى خمســـين أل ـــال ســـعودي مقســـم إل ـــف )50,000( ري برأســـمال قـــدره خمســـون أل
ريـــال واحـــد، وتـــم توزيعـــه علـــى شـــريكين همـــا: )1( شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة )تملـــك عـــدد 49,500 حصـــة أي مـــا نســـبته 99% 
مـــن إجمالـــي الحصـــص( و)2( الشـــريك علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع )يملـــك عـــدد 500 حصـــة أي مـــا نســـبته %1 مـــن إجمالـــي الحصـــص(.

تـــم قيـــد الشـــركة فـــي الســـجل التجـــاري بمدينـــة الريـــاض بموجـــب شـــهادة تســـجيل رقـــم )1010597983( بتاريـــخ 1441/02/08هــــ 
)الموافـــق 2019/10/07م( والتـــي تنتهـــي صالحيتهـــا بتاريـــخ 1446/02/08هــــ )الموافـــق 2024/08/12م(. يقـــع المركـــز الرئيســـي 

للشـــركة فـــي مدينـــة الريـــاض: 2163، طريـــق العروبـــة، المعـــذر الشـــمالي، 7795 – الرمـــز البريـــدي: 7795.

ـــال  ـــة مالييـــن )3,000,000( ري ـــى ثالث ـــادة رأس مـــال الشـــركة إل ـــخ 1442/04/04هــــ )الموافـــق 2020/11/19م(، قـــرر الشـــركاء زي بتاري
ســـعودي.

وفقـــًا للمـــادة الثالثـــة مـــن عقـــد تأســـيس الشـــركة، تحـــدد أغـــراض الشـــركة باألنشـــطة الماليـــة وأنشـــطة التأميـــن )أنـــواع الوســـاطة 
الماليـــة األخـــرى، أنشـــطة الخدمـــات الماليـــة األخـــرى باســـتثناء التأميـــن وتمويـــل المعاشـــات التقاعديـــة غيـــر المصنفـــة فـــي موضـــع آخـــر  

ـــة( وبأنشـــطة المعلومـــات واالتصـــاالت )أنشـــطة البرمجـــة الحاســـوبية(. واألنشـــطة األخـــرى المســـاعدة ألنشـــطة الخدمـــات المالي

كمـــا تـــم تحديـــد نشـــاط الشـــركة بموجـــب الســـجل التجـــاري بتصميـــم وبرمجـــة البرمجيـــات الخاصـــة، التقنيـــة فـــي الخدمـــات الماليـــة 
ــا. ــة بهـ ــات المتعلقـ ــات، نظـــم المدفوعـــات والتســـويات الماليـــة والخدمـ والتعويضـ

مدة الشركة

نصـــت المـــادة الخامســـة مـــن عقـــد تأســـيس الشـــركة علـــى أن مدتهـــا خمســـين )50( ســـنة تبـــدأ مـــن تاريـــخ قيدهـــا بالســـجل التجـــاري 
ويجـــوز مـــد أجـــل الشـــركة قبـــل انقضائـــه مـــدة أخـــرى بقـــرار تصـــدره الجمعيـــة العامـــة أي مـــن عـــدد مـــن الشـــركاء المالكيـــن لنصـــف 
الحصـــص الممثلـــة لـــرأس المـــال أو مـــن غالبيـــة الشـــركاء. وتشـــير بيانـــات الســـجل التجـــاري إلـــى انتهـــاء مـــدة الشـــركة فـــي 1492/08/21هــــ 

)الموافـــق 2069/10/07م(.

اإلدارة 

 يدير الشركة مدير واحد وهو السيد فراس موصلي وتم تحديد صالحياته بموجب عقد التأسيس.
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3.19. الموظفون والسعودة

ــر  ــًا ســـعوديًا و )30( موظـــف غيـ ــًا منهـــم )129( موظفـ ــركة )159( موظفـ ــتند، بلـــغ عـــدد موظفـــي الشـ ــذا المسـ ــا فـــي تاريـــخ هـ كمـ
ســـعوديًا أي بنســـبة ســـعودة قدرهـــا %81.37 حتـــى أكتوبـــر 2021م، وتنـــدرج الشـــركة حاليـــًا تحـــت النطـــاق “البالتينـــي” مـــن برنامـــج 

نطاقـــات للســـعودة.

الشـــركة ملتزمـــة بتطبيـــق األنظمـــة والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الجهـــات المختصـــة بالنســـبة لتشـــغيل الموظفيـــن غيـــر الســـعوديين 
وهـــم يعملـــون بطريقـــة نظاميـــة وعلـــى كفالـــة الشـــركة. وتفيـــد قائمـــة الموظفيـــن غيـــر الســـعوديين الصـــادرة عـــن وزارة الداخليـــة كمـــا 
فـــي 2021/11/01م بـــأن عـــدد الموظفيـــن غيـــر الســـعوديين )30( موظـــف، مـــا يشـــير إلـــى تطابـــق فـــي بيانـــات الشـــركة لـــدى وزارة 

ـــة ومكتـــب العمـــل. الداخلي

وتوضح الجدول التالي أعداد الموظفين وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2019م و2020م و2021م.

كما بتاريخ نشر هذا المستند، ال يوجد لدى الشركة نشاط تجاري خارج المملكة.  	 

باســـتثناء مـــا تـــم ذكـــره فـــي الفقـــرة -3.12- “النشـــاط التجـــاري خـــارج المملكـــة” مـــن القســـم رقـــم -3- “خلفيـــة عـــن الشـــركة 	 
وطبيعـــة أعمالهـــا”، ال تمتلـــك الشـــركة أصـــول خـــارج المملكـــة كمـــا بتاريـــخ نشـــر مســـتند التســـجيل هـــذا.

لدى الشركة سياسات محددة ومكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.	 

ال يوجد أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون له تأثير ملحوظ في الوضع المالي خالل )12( شهرًا األخيرة.	 

كما يقّر أعضاء المجلس بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة. 	 

المصدر: الشركة

المصدر: الشركة

الجدول رقم )13(: أعداد العاملين بالشركة وتوزيعهم حسب الجنسية

البيان
نوفمبر 2021م2021م2020م2019م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

%12981.1%18884.3%17179.62%12378.43السعوديين 

%3018.9%3515.7%4420.37%3321.56غير السعوديين

%159100%223100%216100%153100المجموع

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

البيان

نوفمبر 2021م2021م2020م2019م

السعوديون
غير 

السعوديين
السعوديون

غير 
السعوديين

السعوديون
غير 

السعوديين
السعوديون

غير 
السعوديين

30704040الموارد البشرية

26453345تطوير األعمال

23614131المالية

4210381101إدارة المشاريع

الخدمات المساندة/ 
المشاريع

10722144351693011022

11833171441883513129المجموع 
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4.	هيكل	الملكية	والهيكل	التنظيمي



58

4.	هيكل	الملكية	والهيكل	التنظيمي

4.1 هيكل الملكية في الشركة قبل اإلدراج

فيما يلي جدول يبين هيكل الملكية في الشركة قبل اإلدراج:

الجدول رقم )15(: هيكل الملكية قبل اإلدراج

االسمم
عدد األسهم 

)المباشرة(
نسبة الملكية 

المباشرة
 عدد األسهم
)غير مباشرة(

نسبة الملكية غير 
المباشرة

1.63%49,000%630,00021ماجد سعد العصيمي *1

1.63%49,000%629,24320.97علي محمد رشيد البالع**2

1.63%49,000%300,00010شركة أنوفا لالستثمار***3

--4.90%147,000شركة عزم القابضة4

%174,5005.82%146,6674.89نوف خالد الجريوي****5

--%4,1270.1375شركة عين التنموية لالستثمار*****6

--%500.0016فراس خالد الجريوي7

--%300.0010روان هشام الشرهان8

--%600.0020إسماعيل سعيد القحطاني9

--%450.0015روان عبد الله الشثري10

%174,5005.82%300.0010عبد العزيز خالد الجريوي11

%31,5001.05%45,0001.50شركة معالي القابضة12

-%105,0003.50شركة الفوزان القابضة13

--%992,74833.09الجمهور )65 مساهم(

%3,000,000100المجموع

المصدر: الشركة
*يشـــغل منصـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة ويملـــك )%33.33( مـــن شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة. تملـــك شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة )%4.90( مـــن أســـهم شـــركة عـــزم الســـعودية 
ــات )%1.63( مـــن  ــة المعلومـ ــاالت وتقنيـ ــزم الســـعودية لالتصـ ــركة عـ ــيد ماجـــد ســـعد العصيمـــي فـــي شـ ــرة للسـ ــر المباشـ ــة غيـ ــبة الملكيـ ــات لتكـــون نسـ ــة المعلومـ ــاالت وتقنيـ لالتصـ

األســـهم مـــن خـــالل ملكيتـــه فـــي شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة.

**يشـــغل منصـــب العضـــو المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي ويملـــك )%33.33( مـــن شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة. تملـــك شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة )%4.90( مـــن أســـهم شـــركة 
ـــر المباشـــرة للســـيد علـــي محمـــد رشـــيد البـــالع فـــي شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات  عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات لتكـــون نســـبة الملكيـــة غي

)%1.63( مـــن األســـهم مـــن خـــالل ملكيتـــه فـــي شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة.

***تملـــك )%33.33( مـــن شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة. تملـــك شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة )%4.90( مـــن أســـهم شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات لتكـــون 
ـــد الجريـــوي فـــي شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات )%1.63( مـــن األســـهم مـــن خـــالل ملكيتهـــا فـــي شـــركة عـــزم  ـــر المباشـــرة للســـيدة نـــوف خال نســـبة الملكيـــة غي

الســـعودية القابضـــة.

**** تعتبـــر الســـيدة نـــوف خالـــد الجريـــوي مـــن كبـــار المســـاهمين ألن نســـبة ملكيتهـــا تتجـــاوز )%5( مـــن خـــالل األســـهم المملوكـــة بصـــورة مباشـــرة )عددهـــا 146,667 ســـهم أي مـــا نســـبته 
حوالـــي %4.89( وغيـــر مباشـــرة )مـــن خـــالل تملكهـــا %50 مـــن حصـــص شـــركة أنوفـــا لالســـتثمار(.

***** شركة عين التنموية لالستثمار هي شركة شخص واحد مملوكة بالكامل من قبل عضو مجلس اإلدارة السيد/عمر عبدالرحمن الجريسي.
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4.2 الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة وحوكمتها 

لـــدى الشـــركة هيـــكل تنظيمـــي يحـــّدد تقســـيم اإلدارات وتوزيـــع الصالحيـــات واألعمـــال بيـــن أقســـامها. ويتألـــف الهيـــكل اإلداري 
الرئيســـي للشـــركة مـــن مجلـــس اإلدارة واللجـــان المنبثقـــة عنـــه وفريـــق مـــن المســـؤولين التنفيذييـــن )اإلدارة العليـــا(. يتـــرأس الهيـــكل 
ـــا التـــي تتولـــى مســـؤولية اإلشـــراف علـــى نشـــاطات  ـــه وُتعاونهمـــا اإلدارة العلي التنظيمـــي اإلداري مجلـــس اإلدارة واللجـــان التابعـــة ل
الشـــركة اليوميـــة. كمـــا يتولـــى المجلـــس المســـؤولية النهائيـــة عـــن التوجيـــه واإلشـــراف العـــام والرقابـــة علـــى الشـــركة. وقـــد خـــّول 
ــو  ــها العضـ ــا، والتـــي يترأسـ ــركة إلـــى اإلدارة العليـ ــة للشـ ــال اليوميـ ــتراتيجية وإدارة األعمـ ــذ الخطـــط االسـ ــؤولية تنفيـ المجلـــس مسـ
المنتـــَدب وهـــو الرئيـــس التنفيـــذي وكذلـــك يشـــرف مباشـــرًة علـــى وضـــع السياســـات واإلجـــراءات الالزمـــة لضمـــان كفـــاءة وفعاليـــة 

إدارة الشـــركة ونظـــام الرقابـــة الداخليـــة ودرء المخاطـــر بأقصـــى حـــد ممكـــن. 

لدى الشركة لجنة واحدة تعاونه في أعماله: لجنة المراجعة.

ـــن  ـــا الذي ـــار أعضـــاء اإلدارة العلي ـــره مـــن كب ـــذي وغي ـــق الرئيـــس التنفي ـــى عات ـــة فـــي الشـــركة عل ـــات اليومي تقـــع مســـؤولية إدارة العملي
خّولهـــم مجلـــس اإلدارة صالحيـــات تنفيذيـــة محـــّددة.

تـــم تحديـــد صالحيـــات رئيـــس المجلـــس ونائبـــه وأميـــن الســـر والعضـــو المنتـــدب والمديـــر التنفيـــذي للشـــركة فـــي المـــادة )20( مـــن 
النظـــام األساســـي. 

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

مديـــــــــــــــــــــــــــر إدارة
تطويــــــر األعمــــــــال

مديــــــــــــر الشـــــؤون
المالية والمحاسبية

مديـــــــــــر المـــــــــوارد
البشريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المديــــــر التنفيــــذي

لجنــــــة المراجعـــــــــةمجلـــــــــــــــس اإلدارة

مديـــــــــــــــــــــــــــر إدارة
المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــع
الداخلــــــــــــــــــــــــــــــــــي

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة 
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4.3  أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 

بتاريـــخ 1442/11/11هــــ )الموافـــق 2021/06/21م(، انتخبـــت الجمعيـــة العامـــة التحوليـــة أول مجلـــس إدارة للشـــركة وذلـــك لمـــدة 
خمـــس ســـنوات مـــن تاريـــخ الجمعيـــة. يتألـــف المجلـــس مـــن خمســـة )5( أعضـــاء مـــن بينهـــم ثالثـــة )3( أعضـــاء غيـــر مســـتقلين وعضويـــن 

ـــن )2( مســـتقلين.  اثني

وبتاريـــخ 1442/11/12هــــ )الموافـــق 2021/06/22م(، عّيـــن مجلـــس اإلدارة كاًل مـــن الســـيد ماجـــد ســـعد العصيمـــي رئيســـًا لـــه 
ــدب  ــو مجلـــس اإلدارة المنتـ ــالع عضـ ــد البـ ــي محمـ ــيد علـ ــن السـ ــم تعييـ ــا تـ ــًا للرئيـــس، كمـ ــي نائبـ ــز الحقبانـ ــد العزيـ ــد عبـ ــيد أحمـ والسـ

والرئيـــس التنفيـــذي والســـيد هيثـــم نعيـــم حنـــون كأميـــن ســـر مجلـــس اإلدارة.

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:

الجدول رقم )16(: أعضاء مجلس اإلدارة 

العمرالجنسيةالمنصباالسم
صفة 

العضوية**
االستقاللية***

التمثيل/ 

اسم 

الممثل

تاريخ 

العضوية****

األسهم المملوكة

غير مباشر*****مباشر
النسبةإجمالي

النسبةالعددالنسبةالعدد

ماجد سعد 

العصيمي

رئيس 

مجلس 

اإلدارة

41سعودي
غير 

تنفيذي
-غير مستقل

1442/11/11هـ 

)الموافق 

2021/06/21م(

630,00021%49,0001.63%679,00022.63%

أحمد 

عبدالعزيز 

الحقباني

نائب 

رئيس 

مجلس 

إدارة

43سعودي
غير 

تنفيذي
-مستقل

1442/11/11هـ 

)الموافق 

2021/06/21م(

0000%00%

علي محمد 

البالع

العضو 

المنتدب 

والرئيس 

التنفيذي

-غير مستقلتنفيذي37سعودي

1442/11/11هـ 

)الموافق 

2021/06/21م(

629,24320,97%49,0001.63%678,24322.6%

فراس خالد 

الجريوي

عضو 

مجلس 

إدارة

33سعودي
غير 

تنفيذي
غير مستقل

شركة 

أنوفا 

لالستثمار

1442/11/11هـ  

)الموافق 

2021/06/21م(

500.002%450.0015%590.0035%

عمر 

عبدالرحمن 

الجريسي

عضو 

مجلس 

إدارة

35سعودي
غير 

تنفيذي
-مستقل

1442/11/11هـ 

)الموافق 

2021/06/21م(

004,1270.14%4,1270.14%

أمين سر مجلس اإلدارة

هيثم نعيم 

حنون

أمين سر 

المجلس
-غير مستقلتنفيذي32أردني

1442/11/11هـ 

)الموافق 

2021/06/21م(

0000%00%

المصدر: الشركة

وافقـــت الجمعيـــة التحوليـــة المنعقـــدة بتاريـــخ 1442/11/11هــــ )الموافـــق 2021/06/21م( علـــى انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس اإلدارة المذكوريـــن أعـــاله كأول مجلـــس إدارة للشـــركة وذلـــك 

لمـــدة خمســـة ســـنوات مـــن تاريـــخ الجمعيـــة.

**يكتســـب عضـــو مجلـــس اإلدارة صفـــة »العضـــو التنفيـــذي« عندمـــا يكـــون عضـــوًا فـــي اإلدارة التنفيذيـــة للشـــركة ويشـــارك فـــي أعمـــال اإلدارة اليوميـــة لهـــا أو يتقاضـــى راتبـــًا منهـــا لقـــاء 
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ـــًا منهـــا عـــدا مكافـــأة العضويـــة عـــن المجلـــس واللجـــان.  ذلـــك. بالنســـبة »للعضـــو غيـــر التنفيـــذي« فهـــو عضـــو مجلـــس اإلدارة الـــذي ال يكـــون متفرغـــًا إلدارة الشـــركة أو ال يتقاضـــى راتب

***بالنســـبة للعضـــو المســـتقل: فهـــو عضـــو مجلـــس اإلدارة غيـــر التنفيـــذي والـــذي يتمتـــع باالســـتقالل التـــام فـــي مركـــزه وقراراتـــه، وال تنطبـــق عليـــه أي مـــن عـــوارض االســـتقالل 

ــي:  ــا يلـ ــا فيمـ المنصـــوص عليهـ

أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. أ. 

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.ب. 

أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.ت. 

ـــار المورديـــن، ث.  أن يعمـــل أو كان يعمـــل موظفـــًا خـــالل العاميـــن الماضييـــن لـــدى الشـــركة أو أي طـــرف متعامـــل معهـــا أو بشـــركة أخـــرى مـــن مجموعتهـــا، كمراجعـــي الحســـابات وكب

ـــكًا لحصـــص ســـيطرة لـــدى أي مـــن تلـــك األطـــراف خـــالل العاميـــن الماضييـــن. أو أن يكـــون مال

أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.ج. 

أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.ح. 

أن يشترك في عمل من شانه منافسة الشركة أو أن يّتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	. 

****قام مجلس اإلدارة المنتخب بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة في مناصبهم وأمين سر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/11/12هـ )الموافق 2021/06/22م(.

*****الملكيـــة غيـــر المباشـــرة تعنـــي األســـهم المملوكـــة مـــن قبـــل أعضـــاء المجلـــس أو مســـاهمين بشـــكل غيـــر مباشـــر فـــي الشـــركة مـــن خـــالل ملكيتهـــم فـــي شـــركات تملـــك أســـهمًا فـــي 

الشـــركة. كمـــا بتاريـــخ هـــذا المســـتند، يوجـــد ملكيـــة غيـــر مباشـــرة فـــي أســـهم الشـــركة لثالثـــة )3( أعضـــاء مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وهـــي علـــى الشـــكل التالـــي:

يملـــك رئيـــس مجلـــس اإلدارة ماجـــد ســـعد العصيمـــي عـــدد )49,000( ســـهم أي مـــا نســـبته )%1.63( مـــن األســـهم بطريقـــة غيـــر مباشـــرة عـــن طريـــق شـــركة عـــزم الســـعودية . 1

القابضـــة.

يملـــك الرئيـــس التنفيـــذي وعضـــو مجلـــس اإلدارة علـــي محمـــد البـــالع عـــدد )49,000( ســـهم أي مـــا نســـبته )%1.63( مـــن األســـهم بطريقـــة غيـــر مباشـــرة عـــن طريـــق شـــركة عـــزم . 2

الســـعودية القابضـــة.

يملـــك عضـــو مجلـــس اإلدارة عمـــر عبـــد الرحمـــن الجريســـي عـــدد )4,127( ســـهم أي مـــا نســـبته )%0.14( مـــن األســـهم بطريقـــة غيـــر مباشـــرة عـــن طريـــق شـــركة عيـــن التنمويـــة . 3

لالســـتثمار شـــركة شـــخص واحـــد والتـــي يملكهـــا بالكامـــل.

يملك عضة مجلس اإلدارة فراس خالد الجريوي عدد )45( سهم أي ما نسبته )%0.0015( من األسهم بطريقة غير مباشرة عن طريق زوجته.. 4
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صالحيات رئيس مجلس اإلدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:

تضمنـــت المـــادة العشـــرون مـــن النظـــام األساســـي للشـــركة تحديـــدًا لصالحيـــات رئيـــس مجلـــس اإلدارة والنائـــب والعضـــو المنتـــدب 
وأميـــن الســـر، وفيمـــا يلـــي أبـــرز هـــذه الصالحيـــات:

يختص رئيس مجلس اإلدارة: 

ــرة 	  ــتالم األجـ ــر واسـ ــن والتأجيـ ــتالم الثمـ ــارات واسـ ــي والعقـ ــي األراضـ ــه فـ ــراغ وقبولـ ــراء واإلفـ ــع والشـ ــي البيـ ــركة فـ ــل الشـ تمثيـ
ــركة.  ــا وبالشـ ــة بهـ ــود الخاصـ ــع العقـ ــرة وتوقيـ ــتالم األجـ ــر واسـ ــن والتأجيـ ــليم الثمـ ــن وتسـ ــرز والرهـ ــمة والفـ والقسـ

الدخـــول فـــي المناقصـــات والمزايـــدات والمشـــتريات والمقـــاوالت الحكوميـــة والشـــركات والمؤسســـات العامـــة والفرديـــة وإبـــرام 	 
العقـــود الخاصـــة بهـــا والتوقيـــع علـــى كافـــة المســـتندات المتعلقـــة بهـــا وتنفيذهـــا واإلشـــراف عليهـــا.

إنشـــاء شـــركات ومؤسســـات تكـــون الشـــركة شـــريكًا فيهـــا أو مســـتقلة بذاتهـــا، والتوقيـــع علـــى عقـــود تأســـيس الشـــركات أو التـــي 	 
ـــع بعـــض أو كل الحصـــص فيهـــا أو عـــدم المشـــاركة  ـــب العـــدل، واالنســـحاب وبي ـــدى كات تشـــارك الشـــركة فيهـــا وتوثيـــق عقودهـــا ل
ـــة الشـــركاء،  ـــات التأسيســـية أو جمعي ـــة عـــن الشـــركة فـــي الجمعي فيهـــا، أو طلـــب تصفيتهـــا وشـــطبها والموافقـــة والتصويـــت نياب

ـــازل فـــي الشـــركات والتوقيـــع علـــى االتفاقيـــات والصكـــوك أمـــام كافـــة الجهـــات الرســـمية. بيـــع وشـــراء الحصـــص وقبـــول التن

المتاجـــرة بكافـــة األعمـــال التجاريـــة واألســـهم والســـندات والعقـــارات واألمـــالك التجاريـــة والســـكنية وغيرهـــا والقبـــول والتســـجيل 	 
عنـــد الشـــراء واإلفـــراغ.

ـــازل وذلـــك 	  ـــرد عليهـــا وإقامـــة البينـــة والدفـــع وقبـــول الحكـــم واالعتـــراض عليـــه والتن المداعـــاة والمخاصمـــة وســـماع الدعـــاوى وال
فـــي أي قضيـــة تقـــام مـــن أو ضـــد الشـــركة أمـــام أي محكمـــة وفـــي أي جهـــة.

اســـتالم وتحصيـــل المبالـــغ مـــن الغيـــر ســـواء نقـــدًا أو شـــيكات ومـــن الجهـــات المختصـــة وفتـــح الحســـابات وإيقـــاف التواقيـــع الخاصـــة 	 
باألطـــراف فـــي الشـــركات والمؤسســـات أو األفـــراد ولـــه حـــق فتـــح االعتمـــادات والضمانـــات والتوقيـــع علـــى اتفاقيـــات القـــروض 
ـــع  ـــح وإدارة المحافـــظ االســـتثمارية بأنواعهـــا وبي ـــة واســـتالمها وصرفهـــا وإيداعهـــا فـــي حســـاب الشـــركة، وفت ـــد الربوي دون الفوائ
وشـــراء األســـهم والحصـــص وطلـــب التمويـــل وفتـــح االعتمـــادات والتســـهيالت والســـحب واإليـــداع، وإصـــدار الضمانـــات المصرفيـــة 

والتوقيـــع علـــى كافـــة األوراق والمســـتندات والشـــيكات.

شـــراء وبيـــع واالســـتثمار فـــي األســـهم الشـــخصية أو المملوكـــة للغيـــر كحصـــص فـــي الشـــركات أو أفـــراد للمشـــاركة فـــي إدارة تلـــك 	 
الشـــركات.

تمثيـــل الشـــركة وتصريـــف أعمالهـــا أمـــام وفيمـــا يخـــص: العقـــارات واألراضـــي – الشـــركات – الســـجالت التجاريـــة – البنـــوك 	 
والمصـــارف – األمانـــات والبلديـــات – الجـــوازات – العمـــل والعمـــال – صنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة – اإلدارة العامـــة للمـــرور – 
الـــوزارات – المؤسســـات الحكوميـــة – الهيئـــات الحكوميـــة – الســـيارات – شـــركات االتصـــاالت – شـــركة الكهربـــاء – البريـــد – 

التراخيـــص الصناعيـــة.

ــا 	  ــس وقراراتهـ ــداوالت المجلـ ــات مـ ــص بإثبـ ــم ويختـ ــن غيرهـ ــه أو مـ ــن أعضائـ ــن بيـ ــس مـ ــر للمجلـ ــن سـ ــس اإلدارة أميـ ــن مجلـ ويعيـ
وتدوينهـــا فـــي الســـجل الخـــاص، وكذلـــك حفـــظ هـــذا الســـجل وتحـــدد مكافأتـــه بقـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة. وال تزيـــد مـــدة رئيـــس 
المجلـــس ونائبـــه والعضـــو المنتـــدب وأميـــن الســـر وعضـــو مجلـــس اإلدارة علـــى مـــدة عضويـــة كل شـــخص منهـــم فـــي المجلـــس، 
ويجـــوز إعـــادة انتخابهـــم وللمجلـــس فـــي أي وقـــت أن يعزلهـــم أو أًيـــا منهـــم دون إخـــالل بحـــق مـــن عـــزل فـــي التعويـــض إذا وقـــع 

العـــزل لســـبب غيـــر مشـــروع أو فـــي وقـــت غيـــر مناســـب. 
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فيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء المجلس:

الجدول رقم )17(: ملخص السيرة الذاتية لـرئيس مجلس اإلدارة ماجد سعد العصيمي

ماجد	سعد	العصيمياالسم

41العمر 

سعوديالجنسية 

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

2004م: بكالوريوس نظم المعلومات – جامعة الملك سعود.	 المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية
2015م – حتى 2017م: مستشار الوزير والمشرف العام على قطاع التنمية االجتماعية – وزارة العمل والتنمية 	 

االجتماعية. 

2018م – حتى تاريخه: الرئيس التنفيذي – شركة اتحاد نورة لالستثمار المحدودة.	 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

2019م – حتى تاريخه: رئيس مجلس إدارة – شركة عزم التقنية المالية.	 

2018م– حتى تاريخه: رئيس مجلس إدارة – شركة كفاءات العالمية.	 

2017م– حتى تاريخه: رئيس مجلس – شركة عزم السعودية القابضة. 	 

2021م – حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة مستقل – كوارا.	 

الجدول رقم )18(: ملخص السيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة أحمد عبد العزيز الحقباني 

أحمد	عبد	العزيز	الحقبانياالسم

43العمر 

سعوديالجنسية 

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت العلمية 
2000م: بكالوريوس نظم المعلومات – جامعة الملك سعود.	 

2009م: ماجستير إدارة أعمال – جامعة انسياد – فرنسا.	 

الخبرات العملية

2021م – حتى تاريخه: مستشار – شركة بواء لتقنية المعلومات المالية )بواتك(.	 

2017م – 2021م: محافظ الهيئة العامة للجمارك – الهيئة العامة للجمارك.	 

2016م – 2017م: وكيل الوزارة للتجارة الخارجية والمشرف العام على المكاتب التجارية الخارجية في وزارة التجارة – 	 
وزارة التجارة.

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

2021م – حتى تاريخه: رئيس مجلس إدارة – وجبة أسرتي للوجبات الجاهزة.	 

2021م– حتى تاريخه: المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية – عضو مجلس إدارة.	 

2021م – حتى تاريخه: شركة العبيكان للزجاج – عضو مجلس إدارة. 	 

2021م – حتى تاريخه: شركة أكوا بور - عضو مجلس إدارة.	 

2020م – حتى تاريخه: شركة أبتاون جدة – رئيس مجلس اإلدارة.	 

المصدر: الشركة

المصدر: الشركة
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الجدول رقم )19(: ملخص السيرة الذاتية لـعضو مجلس اإلدارة علي محمد البالع 

علي	محمد	البالعاالسم

37العمر 

سعوديالجنسية 

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيالمنصب

2008م: بكالوريوس نظم المعلومات – جامعة الملك سعود.المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية
2017م – حتى تاريخه: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات.	 

2015م – حتى 2017م: مدير عام – شركة أرامس.	 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

2019م – حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة – شركة عزم التقنية المالية.	 

2018م – حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة – شركة اإلتمام االستشارية.	 

2017م – حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة – شركة عزم السعودية القابضة.	 

الجدول رقم )20(: ملخص السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة فراس خالد الجريوي 

فراس	خالد	الجريوياالسم

33العمر 

سعوديالجنسية 

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت العلمية 

2012م: بكالوريوس الهندسة المدنية – جامعة الملك سعود.	 

2016م: بكالوريوس الشريعة – جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.	 

2018م: ماجستير في القضاء التجاري – جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.	 

الخبرات العملية
2017م – حتى تاريخه: مدير عام – مكتب فراس الجريوي للمحاماة.	 

2015م – حتى تاريخه: مستشار قانوني – مجموعة شركة أنوفا.	 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

2019م: – حتى تاريخه عضو مجلس إدارة – شركة آرام المتقدمة للتطوير العقاري.	 

2019م – حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة – شركة أنوفا لالستثمار.	 

2018م – حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة – شركة ميدان المستهلك.	 

المصدر: الشركة

المصدر: الشركة
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الجدول رقم )21(: ملخص السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة عمر عبد الرحمن الجريسي 

عمر	عبد	الرحمن	الجريسياالسم

35العمر 

سعوديالجنسية 

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

2012م: بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة األمير سلطان.المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية

2020م – حتى تاريخه: الرئيس التنفيذي – شركة ميم.	 

2018م – حتى تاريخه: رئيس مجلس المديرين – مصنع الجريسي لتقنية البطاقات.	 

2018م – حتى تاريخه: رئيس مجلس المديرين – شركة إنتاج ورق الكمبيوتر.	 

2017م – حتى 2019م: نائب المدير العام – شركة مجموعة الجريسي.	 

2014م – حتى 2017م: مساعد المدير العام – شركة مجموعة الجريسي.	 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

 	.Myrkott Animation Studio – 2020م – حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة

2019م – حتى تاريخه: شركة رحاب نجد للتطوير العقاري.	 

2018م– حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة – شركة أكسا للتأمين التعاوني.	 

المصدر: الشركة

الجدول رقم )22(: ملخص السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة هيثم نعيم حنون 

هيثم	نعيم	حنوناالسم

32العمر 

أردنيالجنسية 

أمين سر مجلس اإلدارة ومدير إدارة تطوير األعمالالمنصب

المؤهالت العلمية 
2013م: بكالوريوس هندسة حاسب آلي – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	 

2016م: ماجستير إدارة هندسية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	 

الخبرات العملية

2018م – حتى تاريخه: مدير تطوير أعمال – شركة عزم السعودية	 

 	Machines Talk 2016م – حتى 2018م: مهندس إنترنت األشياء – شركة

2015م – حتى 2016م: مهندس مبيعات – شركة مجموعة العجو	 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

ال يوجد

المصدر: الشركة
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4.4 اإلدارة التنفيذية

الجدول رقم )23(: أعضاء اإلدارة التنفيذية

الجنسيةتاريخ االنضمامالمنصباالسم

سعودي2017/10/01مالرئيس التنفيذيعلي محمد البالع

باكستاني2019/11/10ممدير الشؤون المالية والمحاسبيةمحمد حماد الرحمان

سعودية2019/01/20ممدير الموارد البشريةروان هشام الشرهان*

سعودي2018/07/31ممدير إدارة المشاريعإسماعيل سعيد القحطاني*

أردني2018/03/08ممدير إدارة تطوير األعمالهيثم نعيم حنون

سعودية2021/11/28مالمراجع الداخلي سارة الصقهان

المصدر: الشركة

*كمـــا بتاريـــخ نشـــر هـــذا المســـتند، لـــدى مديـــر إدارة المشـــاريع إســـماعيل ســـعيد القحطانـــي ملكيـــة ســـتين )60( ســـهمًا مـــن أســـهم الشـــركة )بصـــورة مباشـــرة( ولمديـــرة المـــوارد البشـــرية 
روان هشـــام الشـــرهان ملكيـــة ثالثيـــن )30( ســـهمًا مـــن أســـهم الشـــركة )بصـــورة مباشـــرة(.

المصدر: الشركة

وفيما يلي نبذة عن ملخص السير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية.
ملخص السيرة الذاتية لـعلي محمد البالع )لطفًا مراجعة الجدول رقم 19(

الجدول رقم )24(: ملخص السيرة الذاتية لمحمد حماد الرحمان

محمد	حماد	الرحماناالسم

44العمر 

باكستاني الجنسية 

مدير الشؤون المالية والمحاسبيةالمنصب

المؤهالت العلمية 

2016م: ماجستير إدارة أعمال – جامعة مانشستر.	 

2014م:  FCCA – جمعية المحاسبيين القانونين المعتمدين. 	 

2004م: ماجستير اقتصاد – جامعة كراتشي. 	 

2003م: DAIBP – معهد المصرفيين. 	 

2003م: FCMA – معهد محاسبة التكاليف واإلدارة. 	 

1997م: BCOM – جامعة كراتشي.	 

الخبرات العملية

2019م – حتى تاريخه: المدير المالي – شركة عزم السعودية. 	 

2019م – 2019م: المدير المالي –الصفوة مباشر للخدمات المالية.	 

2006م – 2019م: مراقب مالي – الشارقة اإلسالمية للخدمات المالية. 	 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

ال يوجد
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المصدر: الشركة

المصدر: الشركة

المصدر: الشركة

الجدول رقم )25(: ملخص السيرة الذاتية لروان هشام الشرهان

روان	هشام	الشرهاناالسم

25العمر 

سعودية الجنسية 

مدير الموارد البشريةالمنصب

المؤهالت العلمية 
2018م: بكالوريوس إدارة موارد بشرية – جامعة الملك سعود	 

 	CIPD level5

الخبرات العملية
2019م – حتى تاريخه: مدير الموارد البشرية – شركة عزم السعودية.	 

2018م – 2018م: محلل أداء – المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.	 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

ال يوجد

الجدول رقم )26(: ملخص السيرة الذاتية إلسماعيل سعيد القحطاني 

إسماعيل	سعيد	القحطانياالسم

33العمر 

سعودي الجنسية 

مدير إدارة المشاريع المنصب

المؤهالت العلمية 
2011م: بكالوريوس نظم المعلومات – جامعة الملك سعود	 

2016م: ماجستير علوم حاسب ومعلومات – جامعة ميزوري	 

الخبرات العملية

2018م – حتى تاريخه: مدير إدارة المشاريع – شركة عزم السعودية.	 

2013م – 2015م: مدير المنطقة – شركة هواوي.	 

2012م – 2013م: مدير مشاريع – الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.	 

2009م – 2012م: قائد فريق- موبايلي.	 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

ال يوجد

الجدول رقم )27(: ملخص السيرة الذاتية لسارة الصقهان 

سارة	الصقهاناالسم

24العمر 

سعودية الجنسية 

مراجع حسابات داخلي المنصب

2020م: بكالوريوس في المالية – جامعة الملك سعودالمؤهالت العلمية 

2020م – 2021م: بروتيفيتي: تدقيق داخلي واستشاري مخاطر الخبرات العملية

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

ال يوجد

ملخص السيرة الذاتية لهيثم نعيم حنون )لطفًا مراجعة الجدول رقم 22(



68

4.5 لجان مجلس اإلدارة

)الموافـــق  1438/05/16هــــ  بتاريـــخ   )2017-16-8( رقـــم  القـــرار  بموجـــب  الجديـــدة  الشـــركات  حوكمـــة  الئحـــة  الهيئـــة  مجلـــس  أصـــدر 
ـــخ  ـــة رقـــم )3-45-2018( بتاري ـــة الســـوق المالي ـــة بموجـــب قـــرار مجلـــس هيئ ـــد والمعدل ـــى نظـــام الشـــركات الجدي ـــاًء عل 2017/02/13م(، بن
ــخ 1440/09/15هــــ )الموافـــق  ــم )3-57-2019( بتاريـ ــة رقـ ــرار مجلـــس الهيئـ ــة بقـ 1439/08/07هــــ )الموافـــق 2018/04/23م( والمعدلـ
ــق 2021/01/14م(،  ــخ 1442/06/01هــــ )الموافـ ــم )1-7-2021( بتاريـ ــة رقـ ــرار مجلـــس الهيئـ ــرًا بقـ ــت مؤخـ ــي تعّدلـ 2019/05/20م( والتـ
باإلضافـــة إلـــى الئحـــة حوكمـــة الشـــركات المســـاهمة غيـــر المدرجـــة الصـــادرة بموجـــب قـــرار معالـــي وزيـــر التجـــارة بالقـــرار رقـــم )44239( بتاريـــخ 

2018/04/30م(.  )الموافـــق  1439/08/14هــــ 

وفـــق المـــادة )49( مـــن الئحـــة حوكمـــة الشـــركات غيـــر المدرجـــة، يشـــكل مجلـــس اإلدارة )مـــع مراعـــاة المـــادة )101( األولـــى بعـــد المائـــة 
مـــن نظـــام الشـــركات والمـــادة )53( مـــن الئحـــة حوكمـــة الشـــركات – المـــواد الخاصـــة بلجنـــة المراجعـــة( لجانـــًا متخصصـــة وفقـــًا لمـــا يلـــي: 

حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمّكنها من تأدية مهامها بفعالية.. 1

يكـــون تشـــكيل اللجـــان وفقـــًا إلجـــراءات عامـــة يضعهـــا المجلـــس تتضمـــن تحديـــد مهمـــة كل لجنـــة ومـــدة عملهـــا والصالحيـــات المخولـــة . 2
ـــج أو تتخـــذه  ـــه مـــن نتائ ـــغ المجلـــس بمـــا تتوصـــل إلي ـــة أن تبل ـــى اللجن ـــة مجلـــس اإلدارة عليهـــا، وعل ـــة رقاب لهـــا خـــالل هـــذه المـــدة وكيفي

ـــة إليهـــا.  ـــع عمـــل هـــذه اللجـــان بانتظـــام للتحقـــق مـــن ممارســـتها األعمـــال الموكل مـــن قـــرارات بشـــفافية، وعلـــى المجلـــس أن يتاب

ـــات أو . 3 ـــك األعمـــال وعـــن الصالحي ـــك بمســـؤولية المجلـــس عـــن تل ـــة مســـؤولة عـــن أعمالهـــا أمـــام المجلـــس، وال يخـــّل ذل تكـــون كل لجن
ـــي فوضهـــا إليهـــا. الســـلطات الت

أال يقل عدد أعضاء اللجان عن )3( ثالثة وال يزيد على )5( خمسة.. 4

يجب حضور رؤساء اللجان )أو من ينوب عنهم من أعضائها( للجمعيات العامة لإجابة عن أسئلة المساهمين.. 5

علـــى الشـــركة أن تشـــعر الهيئـــة بأســـماء أعضـــاء اللجـــان وصفـــات عضويتهـــم خـــالل خمســـة أيـــام عمـــل مـــن تاريـــخ تعيينهـــم وأي تغييـــرات . 6
تطـــرأ علـــى ذلـــك خـــالل خمســـة أيـــام عمـــل مـــن تاريـــخ حـــدوث التغييـــرات. 

تلتــــزم الشــــركة بكافــــة متطلبــــات الحوكمــــة اإللزاميــــة الــــواردة فــــي نظــــام الشــــركات، وتتمثــــل سياســــة الشــــركة فــــي تبنــــي معاييــــر متقدمـة 
فــــي حوكمــــة الشــــركات بمــــا فــــي ذلــــك مــــن فصــــل لمســـؤوليات ومهـــام مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة والسياســـات التـــي تضمـــن عمـــل 

مجلـــس إدارة الشـــركة بمـــا يحقـــق مصالـــح المســـاهمين. 

قامــــت الشــــركة بتشــــكيل لجنــــة المراجعة نظــــرًا لحاجــــة الشــــركة وظروفهــــا بمــــا يمّكنها مــــن تأديــــة مهامهــــا بفعاليــــة باإلضافــــة إلــــى الوفــــاء 
بالمتطلبــــات النظاميــــة ذات العالقــــة، وفيمــــا يلــــي وصــــف لهـــذه اللجنـــة ومســــؤولياتها وأعضائهـــا الحالييــــن.

وكما بتاريخ نشر هذا المستند، تم تشكيل لجنة أساسية واحدة )1( على النحو التالي: 

4.5.1 لجنة المراجعة

الشـــركة ملتزمـــة بنظـــام الشـــركات ونظامهـــا األساســـي لناحيـــة تشـــكيل لجنـــة مراجعـــة وقـــد تـــم تخصيـــص البـــاب الخامـــس مـــن النظـــام 
ــس اإلدارة  ــاء مجلـ ــر أعضـ ــن غيـ ــاء )مـ ــن )3( أعضـ ــة مـ ــة مكونـ ــة مراجعـ ــكيل لجنـ ــى تشـ ــت علـ ــث نصـ ــواد 40-37(  حيـ ــي )المـ األساسـ

التنفيذييـــن ســـواء مـــن المســـاهمين أو غيرهـــم( ويحـــدد فـــي القـــرار مهمـــات اللجنـــة وضوابـــط عملهـــا ومكآفـــات أعضائهـــا.

وبتاريـــخ 1442/11/12هــــ )الموافـــق 2021/06/22م( قـــرر المجلـــس التوصيـــة إلـــى الجمعيـــة العامـــة العاديـــة بتشـــكيل لجنـــة مراجعـــة، 
ـــم  ـــخ 1442/11/16هــــ )الموافـــق 2021/06/26م(. وقـــد ت ـــة( بتاري ـــة العامـــة )العادي ـــة فـــي اجتمـــاع الجمعي ـــم اعتمـــاد التوصي وقـــد ت

تشـــكيل اللجنـــة مـــن أعضـــاء مـــن خـــارج مجلـــس اإلدارة وفقـــًا للشـــروط التاليـــة:

4.5.1.1. اختصاصات لجنة المراجعة 

وفـــق المـــادة الثالثـــة )3( مـــن الئحـــة عمـــل لجنـــة المراجعـــة الخاصـــة بالشـــركة، تختـــص لجنـــة المراجعـــة بمراقبـــة أعمـــال الشـــركة 
ـــة المراجعـــة  ـــة الداخليـــة فيهـــا، وتشـــمل مهـــام لجن ـــم الماليـــة وأنظمـــة الرقاب ـــر والقوائ والتحقـــق مـــن ســـالمة ونزاهـــة التقاري

بصفـــة خاصـــة مـــا يلـــي:
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أواًل: التقارير المالية:

دراســـة القوائـــم الماليـــة األوليـــة والســـنوية للشـــركة قبـــل عرضهـــا علـــى مجلـــس اإلدارة وإبـــداء رأيهـــا والتوصيـــة بشـــأنها، . 1
لضمـــان نزاهتهـــا وعدالتهـــا وشـــفافيتها.

ـــر مجلـــس اإلدارة والقوائـــم الماليـــة للشـــركة . 2 ـــاًء علـــى طلـــب مجلـــس اإلدارة – فيمـــا إذا كان تقري ـــرأس الفنـــي – بن ـــداء ال إب
عادلـــة ومتوازنـــة ومفهومـــة وتتضمـــن المعلومـــات التـــي تتيـــح للمســـاهمين والمســـتثمرين تقييـــم المركـــز المالـــي 

ــتراتيجيتها. ــا واسـ ــا ونمـــوذج عملهـ ــركة وأدائهـ للشـ

دراسة أي مسائل مهمة وغير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.. 3

البحـــث بدقـــة فـــي أي مســـائل يثيرهـــا المديـــر المالـــي للشـــركة أو مـــن يتولـــى مهـــام أو مســـؤول االلتـــزام فـــي الشـــركة أو . 4
مراِجـــع الحســـابات. 

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. . 5

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.. 6

ثانيًا: المراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. . 7

دراسة تقرير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. . 8

الرقابـــة واإلشـــراف علـــى أداء وأنشـــطة المراجـــع الداخلـــي وإدارة المراجعـــة الداخليـــة فـــي الشـــركة – إن وجـــدت – للتحقـــق . 9
مـــن توافـــر المـــوارد الالزمـــة وفعاليتهـــا فـــي أداء األعمـــال والمهـــام المنوطـــة بهـــا. وإذا لـــم يكـــن للشـــركة مراجـــع داخلـــي، 

فعلـــى اللجنـــة تقديـــم توصيتهـــا إلـــى المجلـــس بشـــأن مـــدى الحاجـــة إلـــى التعييـــن.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير بحث أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. . 10

ثالثًا: مراجع الحسابات:

التوصيـــة لمجلـــس اإلدارة بترشـــيح مراجعـــي الحســـابات وعزلهـــم وتحديـــد أتعابهـــم وتقييـــم أدائهـــم، بعـــد التحقـــق مـــن . 11
اســـتقاللهم ومراجعـــة نطـــاق عملهـــم وشـــروط التعاقـــد معهـــم.

ــي . 12 ــذ فـ ــع األخـ ــة مـ ــال المراجعـ ــة أعمـ ــدى فعاليـ ــه، ومـ ــه وعدالتـ ــابات وموضوعيتـ ــع الحسـ ــتقالل مراجـ ــن اسـ ــق مـ التحقـ
االعتبـــار القواعـــد والمعاييـــر ذات الصلـــة. 

مراجعـــة خطـــة مراجـــع حســـابات الشـــركة، والتحقـــق مـــن عـــدم تقديـــم أعمـــاٍل فنيـــة أو إداريـــة تخـــرج عـــن نطـــاق أعمـــال . 13
المراجعـــة، وإبـــداء مرئياتهـــا حيـــال ذلـــك. 

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. . 14

رابعًا: االلتزام:   

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. . 15

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. . 16

مراجعـــة العقـــود والتعامـــالت المقتـــرح أن تجريهـــا الشـــركة مـــع األطـــراف ذوي العالقـــة، وتقديـــم مرئياتهـــا حيـــال ذلـــك . 17
إلـــى مجلـــس اإلدارة. 

رفـــع مـــا تـــراه مـــن مســـائل تـــرى ضـــرورة اتخـــاذ إجـــراء بشـــأنها إلـــى مجلـــس اإلدارة، وإبـــداء توصياتهـــا باإلجـــراءات التـــي يتعيـــن . 18
اتخاذهـــا. 
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باإلضافة إلى مهام وصالحيات أخرى هي:

ـــة وإدارة المخاطـــر فـــي الشـــركة . 19 ـــة والمالي ـــة الداخلي ـــة نظـــم الرقاب ـــر مكتـــوب عـــن رأيهـــا فـــي شـــأن مـــدى كفاي إعـــداد تقري
وعمـــا قامـــت بـــه مـــن أعمـــال أخـــرى تدخـــل فـــي نطـــاق اختصاصهـــا، وعلـــى مجلـــس اإلدارة أن يـــودع نســـخة كافيـــة مـــن هـــذا 
التقريـــر فـــي مركـــز الشـــركة الرئيســـي قبـــل موعـــد انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة بعشـــر أيـــام علـــى األقـــل، لتزويـــد كل مـــن يرغـــب 

مـــن المســـاهمين بنســـخة منـــه ويتلـــى التقريـــر أثنـــاء انعقـــاد الجمعيـــة.

ـــراء والمختصيـــن مـــن داخـــل الشـــركة أو مـــن خارجهـــا فـــي حـــدود صالحياتهـــا، علـــى أن يضـــم . 20 ـــراه مـــن الخب االســـتعانة بمـــن ت
فـــي محضـــر اجتمـــاع اللجنـــة، مـــع ذكـــر اســـم الخبيـــر وعالقتـــه بالشـــركة واإلدارة التنفيذيـــة. 

للجنـــة المراجعـــة فـــي ســـبيل أداء مهامهـــا حـــق االطـــالع علـــى ســـجالت الشـــركة ووثائقهـــا، طلـــب أي إيضـــاح أو بيـــان مـــن 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة. ولهـــا أن تطلـــب مـــن مجلـــس اإلدارة دعـــوة الجمعيـــة العامـــة للشـــركة لالنعقـــاد 

إذا أعـــاق عملهـــا وكانـــت الشـــركة تتعـــرض ألضـــرار أو خســـائر جســـيمة.

4.5.1.2. تشكيل لجنة المراجعة

ـــى أن تتكـــون مـــن عـــدد أعضـــاء ال يقـــل عـــن  ـــة المراجعـــة عل ـــة العامـــة لجن ـــة المراجعـــة، تشـــكل الجمعي وفـــق الئحـــة عمـــل لجن
ثالثـــة )3( وال يزيـــد عـــن خمســـة )5(. وتكـــون دورة عمـــل اللجنـــة لمـــدة ثـــالث ســـنوات تبـــدأ العضويـــة فيهـــا مـــع بـــدء دورة 

مجلـــس اإلدارة وتنتهـــي بانتهـــاء دورتـــه.

تـــم تعييـــن أعضائهـــا الحالييـــن بموجـــب محضـــر الجمعيـــة العامـــة )غيـــر العاديـــة( المنعقـــدة بتاريـــخ 1442/11/16هــــ الموافـــق 
2021/06/26م لمـــدة 3 ســـنوات، وهـــم:

الجدول رقم )28(: تشكيل لجنة المراجعة

من داخل أو خارج مجلس اإلدارةالمنصباالسم

من خارج المجلسرئيس لجنة المراجعةعبد الرحمن إبراهيم الهدلق 

من خارج المجلسعضو لجنة المراجعةمحمد أمين ناصر مراح

من خارج المجلسعضو لجنة المراجعةد. يزيد العبد الكريم

المصدر: الشركة



71

4.5.1.3. اجتماعات لجنة المراجعة

وفـــق المـــادة الخامســـة مـــن الئحـــة عمـــل لجنـــة المراجعـــة، تعقـــد اللجنـــة اجتماعاتهـــا دورًيـــا علـــى أال تقـــل عـــدد اجتماعاتهـــا عـــن 
أربعـــة )4( اجتماعـــات خـــالل الســـنة الماليـــة للشـــركة. كمـــا تجتمـــع هـــذه اللجنـــة بصفـــة دوريـــة مـــع مراجـــع الحســـابات والمراجـــع 

الداخلـــي )إن وجـــد(. وكمـــا بتاريـــخ مســـتند التســـجيل هـــذا، اجتمعـــت لجنـــة المراجعـــة مـــرة واحـــدة.

وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة 

الجدول رقم )29(: ملخص السيرة الذاتية لرئيس لجنة المراجعة عبد الرحمن إبراهيم الهدلق

عبد	الرحمن	إبراهيم	الهدلقاالسم

32العمر 

سعوديالجنسية 

رئيس لجنة المراجعةالمنصب

المؤهالت العلمية 
2011م: بكالوريوس محاسبة – جامعة اإلمام محمد بن سعود	 

2015م: ماجستير إدارة أعمال – كلية الشرق العربي	 

الخبرات العملية

2020م – حتى تاريخه: الرئيس التنفيذي – شركة صدر للخدمات اللوجستية.	 

2019م – 2020م: عضو لجنة المراجعة الداخلية – شركة مصنع الصمعاني. 	 

2018م – 2020م: الرئيس التنفيذي – شركة أبناء عبد الرحمن الشعالن للتجارة. 	 

2017م – 2018م: نائب الرئيس التنفيذي – شركة أبناء عبد الرحمن الشعالن للتجارة. 	 

2015م – 2017م: مراجع داخلي – هيئة تقويم التعليم والتدريب.	 

2012م – 2015م: محاسب – هيئة تقويم التعليم والتدريب.	 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

2021م – حتى تاريخه: رئيس مجلس إدارة – شركة كود العقارية.	 

2021م – حتى تاريخه: عضو لجنة المراجعة – شركة الرهدن.	 

2018م – حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة – شركة أبناء عبد الرحمن الشعالن للتجارة.	 

الجدول رقم )30(: ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة يزيد بن إبراهيم العبد الكريم

يزيد	بن	إبراهيم	العبد	الكريماالسم

37 سنةالعمر 

سعوديالجنسية 

عضو لجنة المراجعة المنصب

المؤهالت العلمية 

2007: بكالوريوس علوم الحاسب والنظم – جامعة الملك سعود.	 

 	.Southern California 2012م: ماجستير علوم الحاسب – جامعة

 	.Southern California 2018م: دكتوراة في علوم الحاسب – جامعة

الخبرات العملية

2018م – حتى تاريخه: أستاذ مساعد – جامعة الملك سعود.	 

2017م – 2018م: مساعد تدريس – جامعة جنوب كاليفورنيا.	 

2009م – 2018م: مساعد تدريس – جامعة الملك سعود. 	 

2009م – 2018م: مطور التكامل – مصرف اإلنماء. 	 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

ال يوجد

المصدر: الشركة

المصدر: الشركة
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الجدول رقم )31(: ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة محمد أمين ناصر مراح

محمد	أمين	ناصر	مراحاالسم

30 سنةالعمر 

كنديالجنسية 

عضو لجنة المراجعة المنصب

المؤهالت العلمية 
2011م: بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	 

 	)CPA( محاسب قانوني

الخبرات العملية

2021م – حتى تاريخه: شريك مؤسس – منجم المستثمر. 	 

2021م – حتى تاريخه: شريك استراتيجي – أتار كالود.	 

2020م – حتى تاريخه: مؤسس، شريك استراتيجي، أصيل. 	 

2019م – حتى تاريخه: مؤسس وشريك إداري – منجم تطوير األعمال. 	 

2017م – 2019م: مؤسس – منجم تطوير األعمال.	 

العضويات في مجلس 
إدارات أخرى

ال يوجد

المصدر: الشركة
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4.6 حوكمة الشركة

تهـــدف حوكمـــة الشـــركات إلـــى إيجـــاد نظـــام ُيتـــاح بموجبـــه قيـــادة الشـــركة وتوجيههـــا، ويتضمـــن هـــذا النظـــام إجـــراءات تنظيـــم 
العالقـــات المختلفـــة داخـــل الشـــركة بيـــن المســـاهمين )مـــن خـــالل اجتماعـــات المســـاهمين الســـنوية أو االجتماعـــات االســـتثنائية(  
ومجلـــس اإلدارة مـــن جهـــة وبيـــن مجلـــس اإلدارة والمديريـــن التنفيذييـــن مـــن جهـــة أخـــرى، باإلضافـــة إلـــى تنظيـــم عالقـــة الشـــركة 
مـــع أصحـــاب المصالـــح، وذلـــك بوضـــع القواعـــد واإلجـــراءات الخاصـــة لتســـهيل عمليـــة اتخـــاذ القـــرار فـــي شـــؤون الشـــركة، وإضفـــاء 
طابـــع الشـــفافية والمصداقيـــة علـــى هـــذه القـــرارات؛ حمايـــة لحقـــوق المســـاهمين وأصحـــاب المصالـــح وتحقيقـــًا للعدالـــة والتنافســـية 
والشـــفافية فـــي الســـوق. فـــي حيـــن ال تقـــدم الحوكمـــة آليـــات تفصيليـــة التخـــاذ القـــرارات اليوميـــة، فلـــكل شـــركة طابعهـــا المميـــز 
وأهدافهـــا الخاصـــة بهـــا؛ ممـــا يتوجـــب معـــه تطويـــر هـــذه الشـــركات للوائحهـــا الخاصـــة بالحوكمـــة، وذلـــك وفقـــًا لألنظمـــة واللوائـــح 
ـــى الرغـــم مـــن أن الئحـــة حوكمـــة الشـــركات  ـــى وجـــه الخصـــوص الئحـــة حوكمـــة الشـــركات. وعل ـــة وعل والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الهيئ
ــادية للشـــركات التـــي ُتـــدرج أســـهمها فـــي الســـوق الموازيـــة، وضعـــت الشـــركة مجموعـــة مـــن السياســـات واللوائـــح  ــر استرشـ تعتبـ
الداخليـــة واإلجـــراءات التنظيميـــة المكتوبـــة لتنظيـــم عمـــل الشـــركة وأنشـــطتها. وتجـــدر اإلشـــارة بأنـــه تـــم اعتمـــاد السياســـات واللوائـــح 

الداخليـــة الخاصـــة بالشـــركة.

الجدول رقم )32(: قائمة اللوائح الداخلية والسياسات واإلجراءات التنظيمية التي اعتمدتها الشركة

الجهة اإلدارية التي اعتمدت الالئحة وتاريخ االعتمادالمستند

الئحة عمل لجنة المراجعة 
تم اعتماد الئحة عمل لجنة المراجعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ )الموافق 

2021/06/22م( 

سياسة اإلفصاح وتعارض المصالح
تم اعتماد سياسة اإلفصاح وتعارض المصالح من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ 

)الموافق 2021/06/22م(

سياسة االلتزام بسرية المعلومات
تم اعتماد سياسة االلتزام بسرية المعلومات من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ 

)الموافق 2021/06/22م(

الئحة تنظيم العمل
تم اعتماد الئحة عمل تنظيم العمل من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ 

)الموافق 2021/06/22م(

مصفوفة الصالحيات
تم اعتماد مصفوفة الصالحيات من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ )الموافق 

2021/06/22م(.

خطة تطوير األدلة والسياسات
تم اعتماد خطة تطوير األدلة والسياسات من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/12هـ 

)الموافق 2021/06/22م(.

سياسة توزيع األرباح
تم اعتماد سياسة توزيع األرباح من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/03/12هـ )الموافق 

2021/10/18م(.

سياسة عزم للمسؤولية االجتماعية 
تم اعتماد سياسة عزم للمسؤولية االجتماعية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

1443/03/12هـ )الموافق 2021/10/18م(.

سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية
تم اعتماد سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

1443/03/12هـ )الموافق 2021/10/18م(.

المصدر: الشركة



74

5.	سياسة	توزيع	األرباح



75

5.	سياسة	توزيع	األرباح
تخضـــع عمليـــة توزيـــع األربـــاح إلـــى قيـــود معينـــة وفقـــًا للنظـــام األساســـي للشـــركة، حيـــث تنـــص المـــادة الخامســـة واألربعـــون )45( مـــن 

النظـــام األساســـي للشـــركة علـــى أن يتـــم توزيـــع أربـــاح الشـــركة الصافيـــة الســـنوية علـــى الوجـــه اآلتـــي:

تجّنـــب )%10( مـــن صافـــي األربـــاح لتكويـــن االحتياطـــي النظامـــي للشـــركة ويجـــوز أن تقـــرر الجمعيـــة العامـــة العاديـــة وقـــف هـــذا . 1
التجنيـــب متـــى بلـــغ االحتياطـــي المذكـــور )%30( مـــن رأس المـــال المدفـــوع.

ـــاح لتكويـــن احتياطـــي اتفاقـــي يخصـــص . 2 ـــاًء علـــى اقتـــراح مجلـــس اإلدارة أن تجنـــب )%10( مـــن صافـــي األرب للجمعيـــة العامـــة العاديـــة بن
لغـــرض أو أغـــراض معينـــة. 

للجمعيـــة العامـــة العاديـــة أن تقـــرر تكويـــن احتياطيـــات أخـــرى، وذلـــك بالقـــدر الـــذي يحقـــق مصلحـــة الشـــركة أو يكفـــل توزيـــع أربـــاح ثابتـــة . 3
قـــدر اإلمـــكان علـــى المســـاهمين. وللجمعيـــة المذكـــورة كذلـــك أن تقتطـــع مـــن صافـــي األربـــاح مبالـــغ إلنشـــاء مؤسســـات اجتماعيـــة 

لعاملـــي الشـــركة أو لمعاونـــة مـــا يكـــون قائمـــًا مـــن هـــذه المؤسســـات. 

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )%5( من رأسمال الشركة المدفوع.. 4

مـــع مراعـــاة األحـــكام المقـــررة فـــي المـــادة )19( مـــن هـــذا النظـــام، والمـــادة )47( مـــن نظـــام الشـــركات يخصـــص بعـــد مـــا تقـــدم نســـبة )%10( . 5
مـــن الباقـــي لمكافـــأة مجلـــس اإلدارة، علـــى أن يكـــون اســـتحقاق هـــذه المكافـــأة متناســـبًا مـــع عـــدد الجلســـات التـــي يحضرهـــا العضـــو.

يســـتحق المســـاهم حصتـــه فـــي األربـــاح وفًقـــا لقـــرار الجمعيـــة العامـــة الصـــادر فـــي هـــذا الشـــأن ويبيـــن القـــرار تاريـــخ االســـتحقاق وتاريـــخ 
التوزيـــع وتكـــون أحقيـــة األربـــاح لمالكـــي األســـهم المســـجلين فـــي ســـجالت المســـاهمين فـــي نهايـــة اليـــوم المحـــدد لالســـتحقاق. هـــذا ويتـــم 

ـــد التـــي يحددهـــا مجلـــس اإلدارة. ـــاح المقـــرر توزيعهـــا علـــى المســـاهمين فـــي المـــكان والمواعي ـــع األرب توزي

أمـــا بالنســـبة لمكافـــأة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، يجـــب أن يشـــتمل تقريـــر مجلـــس اإلدارة إلـــى الجمعيـــة العامـــة العاديـــة علـــى بيـــان شـــامل لـــكل 
ـــا، وأن يشـــتمل كذلـــك  مـــا حصـــل عليـــه أعضـــاء مجلـــس اإلدارة خـــالل الســـنة الماليـــة مـــن مكافـــآت وبـــدل مصروفـــات وغيـــر ذلـــك مـــن المزاي
علـــى بيـــان مـــا قبضـــه أعضـــاء المجلـــس بوصفهـــم عامليـــن أو إدارييـــن أو مـــا قبضـــوه نظيـــر أعمـــال فنيـــة أو إداريـــة أو استشـــارات. وأن يشـــتمل 

أيضـــًا علـــى بيـــان بعـــدد جلســـات المجلـــس وعـــدد الجلســـات التـــي حضرهـــا كل عضـــو مـــن تاريـــخ آخـــر اجتمـــاع للجمعيـــة العامـــة.

هـــذا مـــع اإلشـــارة إلـــى أن الشـــركة ليـــس لديهـــا أســـهم ممتـــازة ولـــم تقـــم بإصـــدار أي منهـــا منـــذ تأسيســـها وحتـــى تاريـــخ نشـــر مســـتند 
التســـجيل هـــذا.

وعلـــى الرغـــم مـــن رغبـــة الشـــركة فـــي توزيـــع أربـــاح األســـهم لمســـاهميها وذلـــك بهـــدف تعزيـــز قيمـــة اســـتثماراتهم، إال أنهـــا ال تقـــدم أي 
ضمانـــات بتوزيـــع األربـــاح، وكذلـــك ال تقـــدم أي ضمـــان بقيمـــة هـــذه األربـــاح التـــي يمكـــن توزيعهـــا خـــالل أي ســـنة بعينهـــا، وإنمـــا يعتمـــد ذلـــك 
علـــى دخـــل الشـــركة ووضعهـــا المالـــي وحالـــة الســـوق والمنـــا	 االقتصـــادي العـــام وغيرهـــا مـــن العوامـــل، بمـــا فـــي ذلـــك تحليـــل الفـــرص 
ــتقبلية،  ــات المسـ ــمالية والتوقعـ ــات الرأسـ ــة والمتطلبـ ــات النقديـ ــتثمار واالحتياجـ ــادة االسـ ــا إلعـ ــركة وحاجتهـ ــة للشـ ــتثمارية المتاحـ االسـ

وكذلـــك اعتبـــارات قانونيـــة ونظاميـــة أخـــرى.

الجدول رقم )33(: توزيعات األرباح خالل السنوات السابقة

2021م2020م2019م*)بالريال السعودي(

7,755,57511,874,37015,536,093صافي ربح السنة

--363,310توزيعات األرباح المعلنة

--363,310توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة

155.11237.485.17ربجية السهم من صافي الدخل**

--28/01/2019 تاريخ إعالن توزيعات األرباح

--28/01/2019تاريخ توزيعات األرباح

المصدر: الشركة

*قرر الشركاء بتاريخ 2019/01/28م على توزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30/06/2018م بقيمة 363,310 ريال سعودي، وتم دفع هذه األرباح خالل 2019م.

**تـــم احتســـاب القيمـــة علـــى أســـاس عـــدد األســـهم 50,000 ســـهم كمـــا فـــي الســـنوات المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2019م و 2020م، وعـــل أســـاس عـــدد األســـهم 3,000,000 ســـهم كمـــا 

فـــي الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021م.
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6.	تكاليف	اإلدراج	المباشر
مـــن المتوقـــع أن تبلـــغ إجمالـــي تكاليـــف اإلدراج المباشـــر ألســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازيـــة حوالـــي تســـعمائة ألـــف )900,000( ريـــال 
ســـعودي، والتـــي تشـــمل أتعـــاب المستشـــار المالـــي، والمصاريـــف والتكاليـــف األخـــرى المتعلقـــة بـــاإلدراج المباشـــر فـــي الســـوق الموازيـــة. 
وســـتتحمل الشـــركة جميـــع تكاليـــف اإلدراج، وســـيتم تضميـــن تكاليـــف اإلدراج المباشـــر ضمـــن مصاريـــف الشـــركة، علمـــًا بـــأن هنـــاك دفعـــات 

قـــد تـــم ســـدادها ودفعـــات أخـــرى تســـتحق بعـــد موافقـــة هيئـــة الســـوق الماليـــة وبعـــد اإلدراج.
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7.	إقرارات	أعضاء	مجلس	اإلدارة	
إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذا المستند، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

ـــي خـــالل ال )12( أ.  ـــرًا ملحوظـــًا فـــي الوضـــع المال ـــر تأثي ـــر أو يكـــون قـــد أث ـــاك أي انقطـــاع فـــي أعمـــال الُمصـــدر يمكـــن أن يؤث ـــم يكـــن هن ل
ـــرة. شـــهرًا األخي

ـــل الُمصـــدر خـــالل الســـنة الســـابقة مباشـــرة ب.  ـــر نقـــدي مـــن قب ـــح أّي عمـــوالت أو خصومـــات أو أتعـــاب وســـاطة أو أي عـــوض غي ـــم ُتمن ل
ـــق بإصـــدار أو طـــرح أي أســـهم. ـــب التســـجيل فيمـــا يتعل ـــخ طل لتاري

لـــم يكـــن هنـــاك أّي تغيـــر ســـلبي جوهـــري فـــي الوضـــع المالـــي والتجـــاري للُمصـــدر خـــالل الســـنة الســـابقة مباشـــرة لتاريـــخ تقديـــم طلـــب ت. 
التســـجيل.

ــر” مـــن القســـم رقـــم -4- “هيـــكل الملكيـــة والهيـــكل ث.  ــاء مجلـــس اإلدارة وأميـــن السـ ــرة رقـــم -4.3- “أعضـ ــا ورد فـــي الفقـ بخـــالف مـ
التنظيمـــي” مـــن هـــذا المســـتند، ليـــس ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو أليٍّ مـــن أقربائهـــم أّي أســـهم أو مصلحـــة مـــن أي نـــوع فـــي الُمصـــدر.

بخـــالف مـــا ورد فـــي الفقـــرة رقـــم -8.9- “النزاعـــات القضائيـــة” مـــن القســـم رقـــم -8- “المعلومـــات القانونيـــة” مـــن هـــذا المســـتند، ج. 
إن الشـــركة ليســـت خاضعـــة ألي دعـــاوى أو إجـــراءات قانونيـــة قـــد تؤثـــر بمفردهـــا أو بمجملهـــا جوهريـــًا فـــي أعمـــال الشـــركة أو فـــي 

وضعهـــا المالـــي.

بخـــالف مـــا ورد فـــي عامـــل المخاطـــرة رقـــم -2.1.12- “المخاطـــر المتعلقـــة بتعامـــالت األطـــراف ذات العالقـــة” مـــن القســـم رقـــم -2- ح. 
“عوامـــل المخاطـــرة” والفقـــرة رقـــم -8.6- “التعامـــالت مـــع األطـــراف ذوي العالقـــة” مـــن القســـم رقـــم -8- “المعلومـــات القانونيـــة” 
مـــن هـــذا المســـتند، ال يوجـــد لـــدى الشـــركة أي تعامـــالت مـــع أطـــراف ذات عالقـــة، وأن الشـــركة ســـتحصل علـــى موافقـــة الجمعيـــة 
العامـــة لمســـاهمي الشـــركة علـــى جميـــع التعامـــالت التجاريـــة مـــع األطـــراف ذات العالقـــة، وأنـــه ســـيتم التصويـــت علـــى جميـــع األعمـــال 

والعقـــود مـــع األطـــراف ذات العالقـــة فـــي الجمعيـــة العامـــة لمســـاهمي الشـــركة.

كما يؤكد مجلس اإلدارة أنه حتى تاريخ نشر هذا المستند على:

ـــة لمســـاهمي أ.  ـــة العامـــة العادي عـــدم دخـــول أعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي أعمـــال منافســـة ألعمـــال الشـــركة إال بموافقـــة مـــن الجمعي
ـــة والســـبعين )72( مـــن نظـــام الشـــركات؛ ـــك تطبيقـــًا للمـــادة الثاني الشـــركة وذل

أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذا المستند؛ب. 

أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها؛ت. 

أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية؛ث. 

أن الشركة قد حصلت على موافقات الجهات الممولة الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية؛ج. 

بخـــالف مـــا ورد فـــي القســـم رقـــم -2- “عوامـــل المخاطـــرة” مـــن هـــذا المســـتند، فـــإن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ليســـوا علـــى علـــم بـــأي ح. 
مخاطـــر جوهريـــة أخـــرى مـــن الممكـــن أن تؤثـــر علـــى قـــرار المســـتثمرين المحتمليـــن فـــي االســـتثمار فـــي أســـهم الشـــركة؛

ال يوجد أية قيود أو رهونات على أسهم المساهمين المؤسسين الواردة أسماؤهم في مستند التسجيل هذا؛	. 

لـــم يســـبق أن ُأشـــهر إفـــالس أي مـــن المســـاهمين المؤسســـين فـــي أي وقـــت تحـــت أي واليـــة قضائيـــة ولـــم يكـــن أحـــدًا منهـــم طرفـــًا د. 
فـــي ترتيـــب صلـــٍح واٍق مـــن اإلفـــالس فـــي أي وقـــت ولـــم يخضعـــوا إلجـــراءات إفـــالس؛

ليس ألي من أقارب المساهمين المؤسسين أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة؛ذ. 

إن المساهمين المؤسسين هم المالك القانونيون لألسهم وال يوجد مالك نفعيون؛ر. 

ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الُمصدر؛ز. 

ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما؛س. 

ال يوجد أي حق خيار على أسهم الشركة؛ش. 

ال يحكم عالقتهم إال النظام األساسي وعقد التأسيس.ص. 
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8.	المعلومات	القانونية

8.1. إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالمعلومات القانونية 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ــا المباشـــر فـــي الســـوق الموازيـــة – نمـــو، ال يخالـــف األنظمـــة واللوائـــح ذات العالقـــة فـــي أ.  أن تســـجيل األســـهم لغـــرض إدراجهـ
ــة الســـعودية. ــة العربيـ المملكـ

أن تسجيل األسهم لغرض اإلدراج المباشر ال يخّل بأيٍّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفًا فيها. ب. 

أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في مستند التسجيل. ت. 

ــا تـــم اإلفصـــاح عنـــه فـــي الفقـــرة رقـــم )2.1.24( )المخاطـــر المتعلقـــة بالدعـــاوى والمطالبـــات القضائيـــة والتحكيـــم ث.  باســـتثناء مـ
واإلجـــراءات اإلداريـــة( مـــن القســـم رقـــم )2( )عوامـــل المخاطـــرة( مـــن هـــذا المســـتند، فـــإن الشـــركة ليســـت خاضعـــة ألّي دعـــاوى أو 

ـــي. ـــى وضعهـــا المال ـــى أعمـــال الشـــركة أو عل ـــًا عل ـــر بمفردهـــا أو بمجملهـــا جوهري ـــة قـــد تؤث إجـــراءات قانوني

أن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ال يخضعـــون ألّي دعـــاوى أو إجـــراءات قانونيـــة قـــد تؤثـــر بمفردهـــا أو بمجملهـــا جوهريـــًا علـــى أعمـــال ج. 
الشـــركة أو علـــى وضعهـــا المالـــي. 

8.2. الشركة 

تأسســـت الشـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات كشـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة فـــي مدينـــة الريـــاض بموجـــب 
ـــرأس مـــال قـــدره خمســـون  ـــخ 1439/03/11هــــ )الموافـــق 2017/11/29م(، وب شـــهادة الســـجل التجـــاري رقـــم )1010918075( بتاري

ـــال واحـــد. ـــال مقّســـمًا إلـــى خمســـين ألـــف )50,000( حصـــة نقديـــة متســـاوية القيمـــة وقيمـــة كل حصـــة )1( ري ألـــف )50,000( ري

تحولـــت شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات إلـــى شـــركة مســـاهمة وفقـــًا للقـــرار الـــوزاري رقـــم )ق/11574( بتاريـــخ 
1442/10/22هــــ )الموافـــق 2021/06/03م( المتعلـــق بإعـــالن تحـــول الشـــركة بـــرأس مـــال وقـــدره ثالثـــون مليـــون )30,000,000( 
ريـــال ســـعودي مقســـم إلـــى ثالثـــة مالييـــن )3,000,000( ســـهم عـــادي مدفـــوع بالكامـــل وبقيمـــة اســـمية قدرهـــا عشـــرة )10( ريـــاالت 

ســـعودية للســـهم الواحـــد.

ــا، إصـــالح وصيانـــة الحواســـيب  ــارات اإلداريـــة العليـ ــا يلـــي: تقديـــم خدمـــات االستشـ تـــم تحديـــد األنشـــطة فـــي الســـجل التجـــاري بمـ
ــلكية. ــلكية والسـ ــزة سـ ــدات وأجهـ ــع معـ ــا، بيـ ــع أنواعهـ ــة بجميـ الشـــخصية والمحمولـ

الرقـــم  المعلومـــات بموجـــب شـــهادة تســـجيل معلومـــات تحمـــل  لـــدى هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة  الشـــركة مســـجلة  علمـــًا أن 
)2021114170( وهـــي ســـارية مـــن تاريـــخ 2021/11/01م وحتـــى تاريـــخ 2022/11/01م. وتضمنـــت بيانـــات تصنيـــف األعمـــال بموجـــب 

هـــذه الشـــهادة مـــا يلـــي:

البرمجيات )البرامج الوسيطة والبرامج الثابتة – برامج األعمال – برامج األنظمة(.. 1

التقنيات الناشئة )البيانات الضخمة(.. 2

الصناعات الناشئة والقطاعات الخدمية )الصناعات الناشئة(.. 3

ــة . 4 ــة بتقنيـ ــف الخاصـ ــات التوظيـ ــات – خدمـ ــة المعلومـ ــات تقنيـ ــارية – إدارة خدمـ ــات االستشـ ــات )الخدمـ ــة المعلومـ ــة تقنيـ خدمـ
ــر(. ــة والتطويـ ــل األنظمـ ــة – تكامـ ــم والصيانـ ــيبراني – الدعـ ــن السـ ــات األمـ ــات – خدمـ المعلومـ

ويتمثل النشاط الرئيس للشركة بموجب نظامها األساسي فيما يلي:

المعلومات واالتصاالت.. 1

الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.. 2

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.. 3

تحليل النظام.. 4
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تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.. 5

صيانة برمجيات.. 6

تصميم صفحات المواقع.. 7

إعادة تأهيل وهيكلة العمليات اإلدارية والمالية والتشغيلية للمنشآت. . 8

العالقات العامة واالتصال وتقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا. . 9

إقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المتصلة بذلك.. 10

تقديم موارد بشرية أخرى يشمل )تقديم الموارد البشرية على أساس طويل األجل أو دائم بشكل عام(.. 11

أنشطة الخدمات االدارية المتكاملة للمكاتب. . 12

إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى وتوفير الدعم لها. . 13

أي أنشطة أخرى يقرر صاحب الصالحية إضافتها مستقباًل.. 14

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

8.3. التراخيص والموافقات والشهادات األساسية

يتعيـــن علـــى الشـــركة الحصـــول علـــى التصاريـــح والتراخيـــص والموافقـــات النظاميـــة الالزمـــة والمحافظـــة عليهـــا فيمـــا يتعلـــق 
بنشـــاطها. وتشـــمل هـــذه التراخيـــص علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر: شـــهادة تســـجيل الشـــركة الصـــادرة مـــن الـــوزارة، شـــهادة عضويـــة 
الغرفـــة التجاريـــة التـــي يفرضهـــا نظـــام الســـجل التجـــاري، وشـــهادة تســـجيل العالمـــات التجاريـــة، باإلضافـــة إلـــى شـــهادات تســـجيل لـــدى 
جهـــات حكوميـــة أخـــرى كمكتـــب العمـــل )للحصـــول علـــى شـــهادة ســـعودة ونطاقـــات وخدمـــات أخـــرى تقدمهـــا وزارة المـــوارد البشـــرية 
والتنميـــة االجتماعيـــة كاســـتخراج تأشـــيرات للموظفيـــن األجانـــب ورخـــص عمـــل، إلـــخ( وهيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك والمؤسســـة 

ـــة. ـــات االجتماعي العامـــة للتأمين

ـــد مـــن المعلومـــات حـــول التراخيـــص والتصاريـــح والشـــهادات التـــي حصلـــت عليهـــا الشـــركة، الرجـــاء االطـــالع علـــى الجـــدول رقـــم  ولمزي
)6( مـــن هـــذا المســـتند.

هذا وُتلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة بصفتها صاحب الترخيص االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

8.3.1. االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة

الشـــركة ملتزمـــة بنظـــام الســـجل التجـــاري لناحيـــة التســـجيل لـــدى إدارة الســـجل التجـــاري فـــي مدينـــة الريـــاض حيـــث المقـــر 	 
الرئيســـي بموجـــب شـــهادة رقـــم )1010918075( بتاريـــخ 1439/03/11هــــ )الموافـــق 2017/11/29م( والتـــي تنتهـــي 

ــق 2026/06/03م(. ــخ 1447/12/17هــــ )الموافـ ــا بتاريـ صالحيتهـ

كمـــا أن الشـــركة ملتزمـــة بنظـــام الســـجل التجـــاري لناحيـــة اســـتخراج شـــهادة عضويـــة فـــي الغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة 	 
بموجـــب الشـــهادة رقـــم )4311158( بتاريـــخ 1439/03/11هــــ )الموافـــق 2017/11/29م( والتـــي تنتهـــي صالحيتهـــا بتاريـــخ 

2024/09/14م(. )الموافـــق  1446/03/11هــــ 

لـــدى الشـــركة شـــعار )عـــزم( تســـتخدمه فـــي تعامالتهـــا التجاريـــة وقـــد قامـــت الشـــركة باالســـتحصال علـــى شـــهادة تســـجيل 	 
لعالمتهـــا التجاريـــة لـــدى الجهـــة الحكوميـــة المختصـــة )الهيئـــة الســـعودية للملكيـــة الفكريـــة( وهـــي مســـجلة بالرقـــم 
ـــة التـــي تختـــص بــــ )خدمـــات االتصـــاالت وخدمـــات  )1442030384( تحـــت الفئـــة )38( وهـــي إحـــدى فئـــات العالمـــات التجاري
بـــث البرامـــج اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة(، وقـــد تـــم تحديـــد المنتجـــات أو الخدمـــات المرخـــص بهـــا بموجـــب هـــذه الشـــهادة بــــ 

ــاالت(. )االتصـ

وبالتالـــي تكـــون الشـــركة قـــد منحـــت العالمـــة التجاريـــة الحمايـــة القانونيـــة الالزمـــة وفقـــًا لنظـــام العالمـــات التجاريـــة، مـــا 
ســـيمكنها مـــن وضعهـــا واســـتخدامها علـــى منتجاتهـــا أو وضعهـــا علـــى الواجهـــة الخارجيـــة لمكاتبهـــا.
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8.3.2. االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الشـــركة كغيرهـــا مـــن المنشـــآت والشـــركات المســـجلة والتـــي تعمـــل فـــي المملكـــة ملزمـــة بتقديـــم إقراراتهـــا الزكويـــة 	 
ــزكاة  ــة الـ ــن هيئـ ــدر عـ ــي تصـ ــهادة التـ ــد الشـ ــرض تجديـ ــك لغـ ــة وذلـ ــنة الماليـ ــاء السـ ــن انتهـ ــًا مـ ــالل )120( يومـ ــة خـ والضريبيـ
والضريبـــة والجمـــارك. تـــم تســـجيل الشـــركة بصفتهـــا مكلـــف بموجـــب الرقـــم الضريبـــي المميـــز )3103028767( وقـــد قدمـــت 
الشـــركة إقرارهـــا الزكـــوي عـــن الفتـــرة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021م، وحصلـــت علـــى شـــهادة زكاة مـــن هيئـــة الـــزكاة 
والضريبـــة والجمـــارك بالرقـــم )1110934706( بتاريـــخ 1443/03/20هــــ )الموافـــق 2021/10/26م( وهـــي صالحـــة حتـــى تاريـــخ 

2022/10/30م(.  )الموافـــق  1444/04/05هــــ 

ـــزكاة المدفوعـــة عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2020م قـــد بلغـــت خمســـمائة 	  تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن قيمـــة ال
وأربعـــة وخمســـين ألـــف ومائتيـــن وخمســـة وثالثيـــن )554,235( ريـــال ســـعودي، وبلغـــت قيمـــة مخصـــص الـــزكاة كمـــا فـــي 
2021/06/30م مبلـــغ تســـعمائة وثمانيـــة وســـتون ألـــف وتســـعمائة وواحـــد وســـتون )968,961( ريـــال ســـعودي. علمـــًا أن 
الشـــركة قـــد ســـددت الـــزكاة المتوجبـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021م، وقـــد بلغـــت القيمـــة المســـددة 

ســـبعمائة واثنيـــن وخمســـين ألـــف وثمانمائـــة وواحـــد أربعيـــن )752,841( ريـــال ســـعودي.

ولـــم تحصـــل الشـــركة علـــى أي ربـــوط زكويـــة وردتهـــا مـــن هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك منـــذ تأسيســـها وحتـــى تاريـــخ 	 
إعـــداد هـــذا المســـتند.

الشـــركة ملتزمـــة بنظـــام ضريبـــة القيمـــة المضافـــة والئحتـــه التنفيذيـــة وهـــي مســـجلة لـــدى هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك 	 
تحـــت الرقـــم الضريبـــي )310302876700003( بتاريـــخ 1441/11/17هــــ )الموافـــق 2020/07/08م(.

ـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك منـــذ تأسيســـها وحتـــى تاريـــخ إعـــداد هـــذا 	  ـــرد للشـــركة أي ربـــوط زكويـــة مـــن هيئـــة ال ـــه لـــم ي علمـــًا أن
المســـتند.

8.3.3. االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

تـــم فتـــح ملـــف لـــدى وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة )مكتـــب العمـــل( بالرقـــم الموحـــد )1-1693967( وفقـــًا 	 
لشـــهادة الســـعودة. وكمـــا بتاريـــخ مســـتند التســـجيل هـــذا، ســـتفيد الشـــركة مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة لـــوزارة المـــوارد 
البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة، وتـــم اســـتخراج شـــهادة الســـعودة لإفـــادة بـــأن الشـــركة ملتزمـــة بنســـبة التوطيـــن المطلوبـــة 
منهـــا وفـــق برنامـــج نطاقـــات والبالغـــة )%81.37( وتقـــع فـــي النطـــاق البالتينـــي وهـــي مصنفـــة علـــى أنهـــا منشـــأة متوســـطة 

فئـــة )ب(.

لـــدى الشـــركة الئحـــة تنظيـــم عمـــل داخليـــة معتمـــدة مـــن قبـــل وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة )مكتـــب العمـــل( 	 
بالرقـــم )556509( وتاريـــخ 1442/01/08هــــ )الموافـــق 2020/08/27م(. 

الشـــركة ملتزمـــة بنظـــام حمايـــة األجـــور والرفـــع المنتظـــم ألجـــور العامليـــن لديهـــا وذلـــك بموجـــب شـــهادة التـــزام رقـــم 	 
)20012110020626( بتاريـــخ 1443/02/24هــــ )الموافـــق 2021/10/01م( وهـــي صالحـــة حتـــى 1443/04/26هــــ )الموافـــق 

2021/12/01م(.

كمـــا بتاريـــخ 1443/11/18هــــ )الموافـــق 2021/11/23م(، الشـــركة ملتزمـــة بنظـــام حمايـــة األجـــور وقـــد بلغـــت نســـبة االلتـــزام 	 
)96%( وذلـــك وفقـــًا لتقريـــر صـــادر عـــن منصـــة )ُمـــدد(.

8.3.4. االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

ــد 	  ــتراك )528878164( وقـ ــم االشـ ــب رقـ ــة بموجـ ــات االجتماعيـ ــة للتأمينـ ــة العامـ ــدى المؤسسـ ــركة لـ ــف للشـ ــح ملـ ــم فتـ تـ
قامـــت الشـــركة باالشـــتراك فـــي فرعـــي المعاشـــات واألخطـــار المهنيـــة للمشـــتركين الســـعوديين وبالنســـبة لغيـــر الســـعوديين 
االشـــتراك بفـــرع األخطـــار المهنيـــة، وفقـــًا لشـــهادة االشـــتراك لـــدى المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة رقـــم 
لـــدى  المســـددة  االشـــتراكات  قيمـــة  بلغـــت  وقـــد  2021/10/02م(.  )الموافـــق  1443/02/25هــــ  بتاريـــخ   )41295022(
المؤسســـة مبلغـــًا وقـــدره ثمانيـــة مالييـــن وثمانمائـــة وأربعـــة وأربعيـــن ألـــف وتســـعمائة وثمانيـــة ريـــال وســـبعة وتســـعون 

هللـــة )8,844,908.97( ريـــال ســـعودي حتـــى 30 يونيـــو 2021م.
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8.3.5. االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 

ينبغـــي اســـتخراج رخصـــة بلديـــة للمكاتـــب اإلداريـــة والمنشـــآت حتـــى تتمكـــن الشـــركة مـــن تشـــغيلها مـــع األخـــذ باالعتبـــار أن 	 
البلديـــة أو األمانـــة تتطلـــب الوثائـــق التاليـــة: صـــورة الســـجل التجـــاري وصـــورة عقـــد التأســـيس )النظـــام األساســـي( وصـــورة مـــن 
عقـــد اإليجـــار أو صـــك الملكيـــة وصـــورة مـــن فســـح البنـــاء للمبنـــى أو المنشـــاة أو المحـــل التجـــاري أو المســـتودع أو المخـــزن 
وصـــورة مـــن ترخيـــص المكتـــب العقـــاري وتصويـــر المبنـــى عـــن بعـــد ويشـــمل اللوحـــة )مـــع نســـخة عـــن فاتـــورة اللوحـــة وتســـجيل 

ملكيـــة العالمـــة التجاريـــة للشـــركة ليتـــم اســـتخدامها علـــى الواجهـــة( باإلضافـــة إلـــى ترخيـــص الدفـــاع المدنـــي.

قامـــت الشـــركة باســـتئجار مكتبيـــن بصفتهـــا مســـتأجرة، وقـــد اســـتحصلت علـــى رخصـــة بلديـــة صـــادرة عـــن أمانـــة منطقـــة الريـــاض 	 
ـــة نشـــاط مكتـــب إدارة أعمـــال مؤسســـات وشـــركات. تحمـــل هـــذه الرخصـــة الرقـــم )41022578705(  ـــة المعـــذر لمزاول – بلدي

وهـــي صالحـــة حتـــى تاريـــخ 1446/02/07هــــ )الموافـــق 2024/08/11م(.

علمـــًا أن الشـــركة تفيـــد بأنهـــا ملتزمـــة بنظـــام الدفـــاع المدنـــي وغيـــر ملزمـــة باســـتصدار شـــهادة ســـالمة، وقـــد تـــم االطـــالع 	 
علـــى شـــهادة إنهـــاء تركيبـــات لنظـــام اإلنـــذار المبكـــر وأنظمـــة اإلطفـــاء العـــادي واآللـــي )مـــن مؤسســـة وقايتـــك للســـالمة( 
بتاريـــخ 1432/08/01هــــ )الموافـــق 2011/07/02م( ومعتمـــدة مـــن الدفـــاع المدنـــي كمـــا تـــم االطـــالع علـــى شـــهادة فحـــص 

ـــخ 1437/05/15هــــ )الموافـــق 2016/02/24م(. ـــة( بتاري ـــن العربي للمضخـــات الرئيســـة )صـــادر عـــن مؤسســـة المدائ

ـــح  وباســـتثناء مـــا تـــم ذكـــره أعـــاله وفـــي الفقـــرة رقـــم )2.1.4( “المخاطـــر المتعلقـــة بعـــدم الحصـــول علـــى التراخيـــص والتصاري
والشـــهادات الالزمـــة وعـــدم تجديدهـــا” مـــن القســـم رقـــم )2( “عوامـــل المخاطـــرة” مـــن هـــذا المســـتند، فـــإن الشـــركة ملتزمـــة 

بمتطلبـــات وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة واإلســـكان.

8.3.6. االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة المالية

إن عقـــود الشـــركة مـــع الجهـــات الحكوميـــة )الـــوزارات واألجهـــزة الحكوميـــة والهيئـــات والمصالـــح والمؤسســـات العامـــة واألجهـــزة 
ـــة )8.5.2(  ـــوزارات والمؤسســـات المشـــار لهـــا فـــي الفقـــرة الفرعي ـــد مـــع ال ـــة العامـــة المســـتقلة( وبالتحدي ذات الشـــخصية المعنوي
ــة  ــة صالحيـ ــة مختصـ ــة كجهـ ــى وزارة الماليـ ــذي أعطـ ــة والـ ــتريات الحكوميـ ــات والمشـ ــام المنافسـ ــع لنظـ ــم تخضـ ــذا القسـ ــن هـ مـ

تحديـــد اإلطـــار التعاقـــدي، وقـــد تبيـــن أن العقـــود هـــذه ُتلـــِزم الشـــركة المتعاقـــدة مـــع الجهـــات الحكوميـــة بالبنـــود اآلتيـــة:

استمرارية المحافظة على معايير التأهيل التي على أساسها تم ترسية العقد عليه؛. 1

استمرارية المحافظة على الشروط الالزمة لتنفيذ األعمال وتأمين المشتريات وفقًا للنظام والئحته التنفيذية.. 2

ال تتجـــاوز مـــدة عقـــود الخدمـــات ذات التنفيـــذ المســـتمر )خمـــس( ســـنوات، وتجـــوز زيادتهـــا فـــي العقـــود التـــي تتطلـــب . 3
طبيعتهـــا ذلـــك؛ بعـــد موافقـــة وزارة الماليـــة.

اســـتمرارية المحافظـــة علـــى مســـتوى األداء وفـــق المعاييـــر والمقيـــاس المتفـــق عليهـــا لتقديـــم الخدمـــة وفـــي حـــال حـــدوث . 4
ـــا. أي تراجـــع يجـــوز للجهـــة الحكوميـــة إنهـــاء العقـــد أو تقليـــص الدفعـــات إذا لـــم يكـــن األداء مرضًي

استمرارية المحافظة على نقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.. 5

تقديم ضمان نهائي بنسبة )%5( من قيمة العقد. . 6

ـــًا، وفقـــًا . 7 ـــة المشـــروع اســـتالمًا نهائي ـــى أن تفـــي الشـــركة بالتزاماتهـــا وتســـتلم الجهـــة الحكومي ـــي إل االحتفـــاظ بالضمـــان النهائ
ألحـــكام العقـــد وشـــروطه. 

للجهـــة الحكوميـــة – فـــي حـــدود احتياجاتهـــا الفعليـــة – إصـــدار أوامـــر تغييـــر بالزيـــادة فـــي العقـــد بمـــا ال يتجـــاوز )%10( مـــن . 8
قيمتـــه، ولهـــا إصـــدار أوامـــر تغييـــر بالتخفيـــض بمـــا ال يتجـــاوز )%20( مـــن قيمتـــه.

ـــة . 9 ـــازل عـــن العقـــد أو جـــزء منـــه لمقـــاول أو متعهـــد أو مـــوّرد آخـــر إال بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة مكتوب ال يجـــوز للشـــركة التن
مـــن الجهـــة الحكوميـــة ووزارة الماليـــة.

وال يجوز التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو موّرد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.. 10

ـــذ التزاماتهـــا؛ قـــد ُتفـــرض عليهـــا غرامـــة ال تتجـــاوز )%20( مـــن قيمـــة العقـــد، مـــع حســـم قيمـــة . 11 إذا قّصـــرت الشـــركة فـــي تنفي
ـــم ُتنفـــذ. األعمـــال التـــي ل
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للجهـــة الحكوميـــة ســـحب جـــزء مـــن األعمـــال والمشـــتريات وتنفيذهـــا علـــى حســـاب الشـــركة؛ إذا أخلـــت بالتزاماتهـــا التعاقديـــة . 12
بعـــد إنذارهـــا.

أداء . 13 بعـــد اكتمـــال تنفيذهـــا للعقـــد، وذلـــك باســـتخدام نمـــوذج تقييـــم  الشـــركة  أداء  الجهـــة الحكوميـــة تقييـــم  تتولـــى 
التقييـــم نهائًيـــا. بعـــد أن يكـــون قـــرار  المتعاقديـــن؛ إال  أداء  نتائـــج تقييـــم  المتعاقديـــن. وال تعلـــن 

للجهـــة الحكوميـــة إنهـــاء العقـــد إذا اقتضـــت المصلحـــة العامـــة ذلـــك، أو إذا تـــم االتفـــاق علـــى اإلنهـــاء مـــع المتعاقـــد معـــه . 14
وذلـــك بعـــد موافقـــة الـــوزارة. 

8.4. النظام األساسي 

ـــه ال يجـــب االعتمـــاد علـــى هـــذا الملخـــص اعتمـــادًا تامـــًا  ـــرز النصـــوص التـــي تضمنهـــا النظـــام األساســـي، علمـــًا أن تتضمـــن هـــذه الفقـــرة أب
ـــر مستشـــارها المالـــي. عوضـــًا عـــن النظـــام األساســـي الكامـــل والـــذي يمكـــن معاينتـــه فـــي المقـــر الرئيـــس للشـــركة أو عب

اسم	الشركة

شركة عزم السعودية لالتصاالت وتقنية المعلومات، )شركة مساهمة سعودية مقفلة(.

أغراض	الشركة

إن األغراض التي تأسست الشركة ألجلها هي:

المعلومات واالتصاالت. . 1

الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.. 2

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.. 3

تحليل النظام.. 4

تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.. 5

صيانة برمجيات.. 6

تصميم صفحات المواقع.. 7

إعادة تأهيل وهيكلة العمليات اإلدارية والمالية والتشغيلية للمنشآت. . 8

العالقات العامة واالتصال. تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا.. 9

إقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المتصلة بذلك. . 10

تقديم موارد بشرية أخرى، يشمل )تقديم الموارد البشرية على أساس طويل األجل أو دائم بشكل عام(.. 11

أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب.. 12

إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى، وتوفير الدعم الالزم لها.. 13

أي أنشطة أخرى يقرر صاحب الصالحية إضافتها مستقباًل.. 14

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
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المشاركة	والتملك	في	الشركات

ــدودة أو . 1 ــؤولية محـ ــا )ذات مسـ ــركات بمفردهـ ــاء شـ ــا إنشـ ــوز لهـ ــا يجـ ــرى كمـ ــركات األخـ ــي الشـ ــاركة فـ ــركة المشـ ــوز للشـ يجـ
ــعودي. ــال سـ ــن ريـ ــة مالييـ ــن خمسـ ــركة عـ ــال الشـ ــل رأس مـ ــرط أال يقـ ــة( بشـ ــاهمة مقفلـ مسـ

يجـــوز للشـــركة أن تمتلـــك األســـهم والحصـــص فـــي شـــركات أخـــرى قائمـــة أو تندمـــج معهـــا ولهـــا حـــق فـــي تأســـيس الشـــركات . 2
ســـواء بمفردهـــا أو بالشـــراكة مـــع الغيـــر وذلـــك بعـــد اســـتيفاء مـــا تتطلبـــه األنظمـــة والتعليمـــات المتبعـــة فـــي هـــذا الشـــأن. 

يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.. 3

المركز	الرئيسي	للشركة

يكـــون المركـــز الرئيســـي للشـــركة فـــي مدينـــة )الريـــاض( بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية ولمجلـــس اإلدارة أن ينشـــئ فروعـــا أو مكاتـــب أو 
توكيـــالت داخـــل أو خـــارج المملكـــة العربيـــة الســـعودية بعـــد موافقـــة الجهـــات المختصـــة.

مدة	الشركة

مـــدة الشـــركة )99( ســـنة ميالديـــة تبـــدأ مـــن تاريـــخ القيـــد بالســـجل التجـــاري كشـــركة مســـاهمة ويجـــوز إطالـــة مـــدة الشـــركة بقـــرار تصـــدره 
الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة قبـــل انتهـــاء أجلهـــا بســـنة واحـــدة علـــى األقـــل.

رأس	المال

ســـم إلـــى )3,000,000( ســـهم  ُحـــدد رأس مـــال الشـــركة بمبلـــغ )30,000,000( ريـــال ســـعودي فقـــط )ثالثـــون مليـــون ريـــال ســـعودي( ُمقَّ
اســـمي متســـاوية القيمـــة تبلـــغ القيمـــة األســـمية لـــكل منهـــا )10( ريـــال ســـعودي وجميعهـــا أســـهم عاديـــة نقديـــة.

االكتتاب في األسهم

اكتتـــب المؤسســـون فـــي كامـــل أســـهم رأس المـــال البالغـــة )3,000,000( ثالثـــة مالييـــن ســـهم مدفوعـــة بالكامـــل وبقيمـــة إجماليـــة 
تبلـــغ )30,000,000( ثالثـــون مليـــون ريـــال.

بيع	األسهم	غير	مستوفاة	القيمة

ـــة لذلـــك، وإذا تخلـــف عـــن الوفـــاء فـــي ميعـــاد االســـتحقاق، جـــاز لمجلـــس  ـــد المعين ـــزم المســـاهم بدفـــع قيمـــة الســـهم فـــي المواعي يلت
ــزاد  اإلدارة بعـــد إعالمـــه وإبالغـــه بخطـــاب مســـجل عـــن طريـــق البريـــد االلكترونـــي أو إبالغـــه بخطـــاب مســـجل بيـــع الســـهم فـــي المـ
العلنـــي أو ســـوق األوراق الماليـــة بحســـب األحـــوال وفقـــًا للضوابـــط التـــي تحددهـــا الجهـــة المختصـــة. وتســـتوفي الشـــركة مـــن حصيلـــة 
البيـــع المبالـــغ المســـتحقة لهـــا وتـــرد الباقـــي إلـــى صاحـــب الســـهم. وإذا لـــم تكـــِف حصيلـــة البيـــع للوفـــاء بهـــذه المبالـــغ، جـــاز للشـــركة 
أن تســـتوفي الباقـــي مـــن جميـــع أمـــوال المســـاهم، ومـــع ذلـــك يجـــوز للمســـاهم المتخلـــف عـــن الدفـــع إلـــى يـــوم البيـــع دفـــع القيمـــة 
ـــا ألحـــكام  ـــا إليهـــا المصروفـــات التـــي أنفقتهـــا الشـــركة فـــي هـــذا الشـــأن، وتلغـــي الشـــركة الســـهم المبيـــع وفًق المســـتحقة عليـــه مضاًف
هـــذه المـــادة، وتعطـــي المشـــتري ســـهمًا جديـــدًا يحمـــل رقـــم الســـهم الملغـــى وتؤشـــر فـــي ســـجل األســـهم بوقـــوع البيـــع مـــع بيـــان 

اســـم المالـــك الجديـــد.

إصدار	األسهم

 تكـــون األســـهم اســـمية وال يجـــوز أن تصـــدر بأقـــل مـــن قيمتهـــا االســـمية، وإنمـــا يجـــوز أن تصـــدر بأعلـــى مـــن هـــذه القيمـــة وفـــي هـــذه 
ــاهمين  ــى المسـ ــاح علـ ــا كأربـ ــوز توزيعهـ ــاهمين وال يجـ ــوق المسـ ــن حقـ ــتقل ضمـ ــد مسـ ــي بنـ ــة فـ ــرق القيمـ ــاف فـ ــرة يضـ ــة األخيـ الحالـ
والســـهم غيـــر قابـــل للتجزئـــة فـــي مواجهـــة الشـــركة، فـــإذا ملـــك الســـهم أشـــخاص متعـــددون وجـــب عليهـــم أن يختـــاروا أحدهـــم لينـــوب 
عنهـــم فـــي اســـتعمال الحقـــوق المتعلقـــة بـــه، ويكـــون هـــؤالء األشـــخاص مســـئولين بالتضامـــن عـــن االلتزامـــات الناشـــئة عـــن ملكيـــة 

الســـهم.
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تداول	االسهم

ال يجـــوز تـــداول األســـهم التـــي يكتتـــب بهـــا المؤسســـون إال بعـــد نشـــر القوائـــم الماليـــة عـــن ســـنتين )2( ماليتيـــن ال تقـــل كل منهمـــا عـــن اثنـــي عشـــر )12( 
شـــهرًا مـــن تاريـــخ إعـــالن تحـــول الشـــركة، ويؤشـــر علـــى صكـــوك هـــذه األســـهم بمـــا يـــدل علـــى نوعهـــا وتاريـــخ تحويـــل الشـــركة والمـــدة التـــي يمنـــع فيهـــا 
تداولهـــا. ومـــع ذلـــك يجـــوز خـــالل فتـــرة الحظـــر نقـــل ملكيـــة األســـهم وفقـــًا ألحـــكام بيـــع الحقـــوق مـــن أحـــد المســـاهمين إلـــى مســـاهم آخـــر أو مـــن ورثـــة 
أحـــد المســـاهمين فـــي حالـــة وفاتـــه إلـــى الغيـــر أو فـــي حالـــة التنفيـــذ علـــى أمـــوال المســـاهم المعســـر أو المفلـــس، علـــى أن تكـــون أولويـــة امتـــالك تلـــك 
األســـهم للمســـاهمين اآلخريـــن، وتســـري أحـــكام هـــذه المـــادة علـــى مـــا يكتتـــب بـــه المســـاهمون فـــي حالـــة زيـــادة رأس المـــال قبـــل انقضـــاء فتـــرة الحظـــر.

سجل	المساهمين

تتـــداول أســـهم الشـــركة بالقيـــد فـــي ســـجل المســـاهمين الـــذي ُتعـــّده أو تتعاقـــد علـــى إعـــداده الشـــركة، الـــذي يتضمـــن أســـماء 
المســـاهمين وجنســـياتهم وأماكـــن إقامتهـــم ومهنهـــم وأرقـــام األســـهم والقـــدر المدفـــوع منهـــا، ويؤشـــر فـــي هـــذا القيـــد علـــى الســـهم. 

وال يعتـــد بنقـــل ملكيـــة الســـهم االســـمي فـــي مواجهـــة الشـــركة أو الغيـــر إال مـــن تاريـــخ القيـــد فـــي الســـجل المذكـــور.

زيادة	رأس	المال	

ـــادة رأس مـــال الشـــركة، بشـــرط أن يكـــون رأس المـــال قـــد دفـــع كامـــاًل، وال يشـــترط . 1 ـــة أن تقـــرر زي ـــر العادي ـــة العامـــة غي للجمعي
أن يكـــون رأس المـــال قـــد دفـــع بأكملـــه إذا كان الجـــزء غيـــر المدفـــوع مـــن رأس المـــال يعـــود إلـــى أســـهم صـــدرت مقابـــل تحويـــل 

أدوات ديـــن أو صكـــوك تمويليـــة إلـــى أســـهم ولـــم تنتـــه بعـــد المـــدة المقـــررة لتحويلهـــا إلـــى أســـهم.

ــا . 2 ــزءًا منهـ ــر العاديـــة فـــي جميـــع األحـــوال أن تخصـــص األســـهم المصـــدرة عنـــد زيـــادة رأس المـــال أو جـ للجمعيـــة العامـــة غيـ
للعامليـــن فـــي الشـــركة والشـــركات التابعـــة أو بعضهـــا أو أي مـــن ذلـــك، وال يجـــوز للمســـاهمين ممارســـة حـــق األولويـــة عنـــد 

إصـــدار الشـــركة لألســـهم المخصصـــة للعامليـــن.

للمســـاهم المالـــك للســـهم وقـــت صـــدور قـــرار الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة بالموافقـــة علـــى زيـــادة رأس المـــال األولويـــة . 3
فـــي االكتتـــاب باألســـهم الجديـــدة التـــي تصـــدر مقابـــل حصـــص نقديـــة، ويبلـــغ هـــؤالء بأولويتهـــم بالنشـــر فـــي جريـــدة يوميـــة أو 

ـــادة رأس المـــال وشـــروط االكتتـــاب ومّدتـــه وتاريـــخ بدايتـــه وانتهائـــه. بإبالغهـــم بواســـطة البريـــد المســـجل عـــن قـــرار زي

يحـــق للجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة وقـــف العمـــل بحـــق األولويـــة للمســـاهمين فـــي االكتتـــاب بزيـــادة رأس المـــال مقابـــل . 4
حصـــص نقديـــة أو إعطـــاء األولويـــة لغيـــر المســـاهمين فـــي الحـــاالت التـــي تراهـــا مناســـبة لمصلحـــة الشـــركة.

ــة . 5 ــر العاديـ ــة غيـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــدور قـ ــن وقـــت صـ ــدة مـ ــالل المـ ــه خـ ــازل عنـ ــة أو التنـ ــق األولويـ ــع حـ ــاهم بيـ ــق للمسـ يحـ
بالموافقـــة علـــى زيـــادة رأس المـــال إلـــى آخـــر يـــوم لالكتتـــاب فـــي األســـهم الجديـــدة المرتبطـــة بهـــذه الحقـــوق، وفقـــًا للضوابـــط 

التـــي تضعهـــا الجهـــة المختصـــة. 

مـــع مراعـــاة مـــا ورد فـــي الفقـــرة )4( أعـــاله، تـــوزع األســـهم الجديـــدة علـــى َحَمَلـــة حقـــوق األولويـــة الذيـــن طلبـــوا االكتتـــاب، . 6
بنســـبة مـــا يملكونـــه مـــن حقـــوق أولويـــة مـــن إجمالـــي حقـــوق األولويـــة الناتجـــة مـــن زيـــادة رأس المـــال، بشـــرط أال يتجـــاوز مـــا 
يحصلـــون عليـــه مـــا طلبـــوه مـــن األســـهم الجديـــدة ويـــوزع الباقـــي مـــن األســـهم الجديـــدة علـــى حملـــة حقـــوق األولويـــة الذيـــن 
طلبـــوا أكثـــر مـــن نصيبهـــم، بنســـبة مـــا يملكونـــه مـــن حقـــوق أولويـــة مـــن إجمالـــي حقـــوق األولويـــة الناتجـــة مـــن زيـــادة رأس 
ـــر،  المـــال، بشـــرط أال يتجـــاوز مـــا يحصلـــون عليـــه مـــا طلبـــوه مـــن األســـهم الجديـــدة، ويطـــرح مـــا تبقـــى مـــن األســـهم علـــى الغي

ـــر ذلـــك. ـــة أو ينـــص نظـــام الســـوق الماليـــة علـــى غي ـــر العادي ـــم تقـــرر الجمعيـــة العامـــة غي مـــا ل

تخفيض	رأس	المال

ــة  ــي الحالـ ــوز فـ ــائر، ويجـ ــت بخسـ ــركة أو إذا منيـ ــة الشـ ــى حاجـ ــال إذا زاد علـ ــرر تخفيـــض رأس المـ ــة أن تقـ ــر العاديـ ــة غيـ ــة العامـ للجمعيـ
األخيـــرة وحدهـــا تخفيـــض رأس المـــال إلـــى مـــا دون الحـــد المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة )الرابعـــة والخمســـين( مـــن نظـــام الشـــركات، 
وال يصـــدر قـــرار التخفيـــض إال بعـــد تـــالوة تقريـــر خـــاص يعـــده مراجـــع الحســـابات عـــن األســـباب الموجبـــة لـــه وعـــن االلتزامـــات التـــي علـــى 

الشـــركة وعـــن أثـــر التخفيـــض فـــي هـــذه االلتزامـــات.

 وإذا كان تخفيـــض رأس المـــال نتيجـــة زيادتـــه علـــى حاجـــة الشـــركة، وجبـــت دعـــوة الدائنيـــن إلـــى إبـــداء اعتراضاتهـــم عليـــه خـــالل ســـتين 
)60( يومـــًا مـــن تاريـــخ نشـــر قـــرار التخفيـــض فـــي جريـــدة يوميـــة تـــوزع فـــي المنطقـــة التـــي يقـــع فيهـــا مركـــز الشـــركة الرئيـــس، فـــإن اعتـــرض 
أحـــد الدائنيـــن وقـــدم إلـــى الشـــركة مســـتنداته فـــي الميعـــاد المذكـــور، وجـــب علـــى الشـــركة أن تـــؤدي إليـــه دينـــه إذا كان حـــااًل أو أن تقـــدم 

لـــه ضمانـــُا كافيـــُا للوفـــاء بـــه إذا كان آجـــاًل.
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إدارة	الشركة

يتولـــى إدارة الشـــركة مجلـــس إدارة مؤلـــف مـــن خمســـة )5( أعضـــاء تنتخبهـــم الجمعيـــة العامـــة العاديـــة للمســـاهمين لمـــدة ال تزيـــد عـــن 
ـــُن المؤسســـين أول مجلـــس إدارة لمـــدة خمـــس )5( ســـنوات. ثـــالث ســـنوات واســـتثناًء مـــن ذلـــك يعيِّ

انتهاء	عضوية	المجلس

ــارية فـــي  ــام أو تعليمـــات سـ ــًا ألي نظـ ــا وفقـ ــو لهـ ــاء صالحيـــة العضـ ــتقالته أو بانتهـ ــه أو باسـ ــاء مدتـ   تنتهـــي عضويـــة المجلـــس بانتهـ
المملكـــة، ومـــع ذلـــك يجـــوز للجمعيـــة العامـــة العاديـــة فـــي كل وقـــت عـــزل جميـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو بعضهـــم وذلـــك دون إخـــالل 
ـــر مناســـب ولعضـــو  ـــول أو فـــي وقـــت غي ـــر مقب ـــة بالتعويـــض إذا وقـــع العـــزل لســـبب غي بحـــق العضـــو المعـــزول تجـــاه الشـــركة بالمطالب
ـــزال  ـــزل بشـــرط أن يكـــون ذلـــك فـــي وقـــت مناســـب وإال كان مســـؤواًل مـــن قبـــل الشـــركة عمـــا يترتـــب علـــى االعت مجلـــس اإلدارة أن يعت

مـــن أضـــرار.

المركز	الشاغر	في	المجلس

ـــًا فـــي المركـــز الشـــاغر بحســـب الترتيـــب فـــي الحصـــول  ـــن عضـــوًا مؤقت ـــز أحـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة كان للمجلـــس أن يعي إذا شـــغر مرك
علـــى األصـــوات فـــي الجمعيـــة التـــي انتخبـــت المجلـــس، علـــى أن يكـــون ممـــن تتوافـــر فيهـــم الخبـــرة والكفايـــة ويجـــب أن تبلـــغ بذلـــك 
الـــوزارة خـــالل خمســـة )5( أيـــام عمـــل مـــن تاريـــخ التعييـــن وأن يعـــرض التعييـــن علـــى الجمعيـــة العامـــة العاديـــة فـــي أول اجتمـــاع لهـــا 
ويكمـــل العضـــو الجديـــد مـــدة ســـلفه، وإذا لـــم تتوافـــر الشـــروط الالزمـــة النعقـــاد مجلـــس اإلدارة بســـبب نقـــص عـــدد أعضائـــه عـــن الحـــد 
ـــة لالنعقـــاد  ـــة العامـــة العادي ـــة األعضـــاء دعـــوة الجمعي ـــه فـــي نظـــام الشـــركات أو هـــذا النظـــام وجـــب علـــى بقي ـــى المنصـــوص علي االدن

خـــالل ســـتين )60( يومـــًا النتخـــاب العـــدد الـــالزم مـــن األعضـــاء.

صالحيات	المجلس

مـــع مراعـــاة االختصاصـــات المقـــررة للجمعيـــة العامـــة، يكـــون لمجلـــس اإلدارة أوســـع الســـلطات والصالحيـــات فـــي إدارة الشـــركة بمـــا 
ـــك: ـــه فـــي ذل يحقـــق أغراضهـــا ول

حـــق االشـــتراك فـــي شـــركات أخـــرى كمـــا يكـــون لـــه فـــي حـــدود اختصاصـــه أن يفـــوض واحـــدًا أو أكثـــر مـــن أعضائـــه أو مـــن الغيـــر . 1
فـــي مباشـــرة عمـــل معيـــن أو أعمـــال معينـــة.

لـــه الحـــق فـــي تصريـــف أمورهـــا والتصـــرف فـــي أصولهـــا وممتلكاتهـــا وعقاراتهـــا، إال أنـــه ال يجـــوز لمجلـــس اإلدارة بيـــع عقـــارات . 2
الشـــركة أو رهنهـــا إال بموافقـــة الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة مـــع مراعـــاة الشـــروط التاليـــة:

أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.	 

أن يكون البيع مقاربًا لثمن المثل.	 

أن يكون البيع حاضرًا إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية.	 

أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.	 

تعييـــن الموظفيـــن والعمـــال وعزلهـــم وطلـــب التأشـــيرات واســـتقدام األيـــدي العاملـــة مـــن خـــارج الملكـــة والتعاقـــد معهـــم . 3
وتحديـــد مرتباتهـــم واســـتخراج اإلقامـــات ونقـــل الكفـــاالت والتنـــازل عنهـــا.

يجـــوز لـــه عقـــد القـــروض مـــع صناديـــق ومؤسســـات التمويـــل الحكوميـــة والقـــروض التجاريـــة، علـــى أن يتـــم مراعـــاة الشـــروط . 4
التاليـــة بالنســـبة للقـــروض التجاريـــة التـــي ال تتجـــاوز آجالهـــا ثـــالث ســـنوات:

ــة أ.  ــات العامـ ــاهميها والضمانـ ــركة ومسـ ــرار بالشـ ــدم اإلضـ ــه عـ ــة لـ ــات المقدمـ ــرض والضمانـ ــروط القـ ــي شـ ــى فـ أن يراعـ
ــن. للدائنيـ

أن يحدد المجلس في قراره أوجه استخدامات القرض وكيفية سداده.ب. 

أال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أية سنة مالية واحدة عن )%50( من رأس مال الشركة.ت. 
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حـــق إبـــراء ذمـــة مدينـــي الشـــركة مـــن التزاماتهـــم طبقـــًا لمـــا يحقـــق مصلحتهـــا علـــى أن يتضمـــن محضـــر مجلـــس اإلدارة . 4
وحيثيـــات قـــراره مراعـــاة الشـــروط التاليـــة:

أن يكـــون إبـــراء الذمـــة بعـــد مضـــي ســـنة كاملـــة علـــى اســـتحقاق الديـــن كحـــد أدنـــى وأن تكـــون الشـــركة قـــد قامـــت باتخـــاذ أ. 
اإلجـــراءات النظاميـــة للمطالبـــة بالديـــن خـــالل هـــذه المـــدة.

أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام ولدين واحد لكل مدين. ب. 

اإلبراء حق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه.ت. 

مكافآت	أعضاء	المجلس

تتكـــون مكافـــأة مجلـــس اإلدارة مـــن مبلـــغ معيـــن أو النســـبة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )5/45( مـــن هـــذا النظـــام وفـــي حـــدود مـــا 
نـــص عليـــه نظـــام الشـــركات ولوائحـــه، ويجـــب أن يشـــتمل تقريـــر مجلـــس اإلدارة إلـــى الجمعيـــة العامـــة العاديـــة علـــى بيـــان شـــامل لـــكل مـــا 
حصـــل عليـــه أعضـــاء مجلـــس اإلدارة خـــالل الســـنة الماليـــة مـــن مكافـــآت وبـــدل مصروفـــات وغيـــر ذلـــك مـــن المزايـــا، وأن يشـــتمل كذلـــك 
علـــى بيـــان مـــا قبضـــه أعضـــاء المجلـــس بوصفهـــم عامليـــن أو إدارييـــن أو مـــا قبضـــوه نظيـــر أعمـــال فنيـــة أو إداريـــة أو استشـــارات وأن 

يشـــتمل أيضـــا علـــى بيـــان بعـــدد جلســـات المجلـــس وعـــدد الجلســـات التـــي حضرهـــا كل عضـــو مـــن تاريـــخ آخـــر اجتمـــاع للجمعيـــة العامـــة.

ـــراه مناســـًبا، ويجـــوز أن تكـــون هـــذه المكافـــأة مبلغـــًا  ـــذي ي ويحـــدد مجلـــس اإلدارة مكافـــآت رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة بالشـــكل ال
ـــا عينيـــة أو نســـبة معينـــة مـــن صافـــي األربـــاح، ويجـــوز الجمـــع بيـــن اثنتيـــن أو أكثـــر مـــن هـــذه  ـــًا أو بـــدل حضـــور عـــن الجلســـات أو مزاي معين

ـــراه مناســـبًا. ـــا، وإذا تجـــاوز ذلـــك الحـــد فيجـــب العـــرض علـــى الجمعيـــة العامـــة لتقـــرر مـــا ت المزاي

صالحيات	الرئيس	ونائب	الرئيس	والرئيس	التنفيذي	وأمين	السر	

ـــًا، وال يجـــوز الجمـــع . 1 يعيـــن مجلـــس اإلدارة مـــن بيـــن أعضائـــه رئيســـًا ونائبـــًا للرئيـــس، كمـــا يجـــوز للمجلـــس أن يعيـــن عضـــوًا منتدب
بيـــن منصـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة وأي منصـــب تنفيـــذي بالشـــركة. 

يختـــص الرئيـــس بتمثيـــل الشـــركة فـــي البيـــع والشـــراء واإلفـــراغ وقبولـــه فـــي األراضـــي والعقـــارات والشـــقق والفلـــل واســـتالم . 2
الثمـــن والتأجيـــر واســـتالم األجـــرة والقســـمة والفـــرز والرهـــن وتســـليم الثمـــن وتوقيـــع العقـــود الخاصـــة بهـــا وبالشـــركة.

االســـتيراد والتصديـــر بمـــا يـــراه مصلحـــًة والدخـــول فـــي المناقصـــات والمزايـــدات والمشـــتريات والمقـــاوالت الحكوميـــة . 3
ـــرام العقـــود الخاصـــة بهـــا والتوقيـــع علـــى كافـــة المســـتندات المتعلقـــة بهـــا  ـــة وإب والشـــركات والمؤسســـات العامـــة والفردي
وتنفيذهـــا واإلشـــراف عليهـــا، وإنشـــاء شـــركات ومؤسســـات تكـــون الشـــركة شـــريكة فيهـــا أو مســـتقلة بذاتهـــا ومراجعـــة وزارة 
ـــدل فاقـــد  ـــة والتراخيـــص واإلضافـــة والشـــطب وإصـــدار ب التجـــارة واالســـتثمار إلتمـــام تأسيســـها واســـتخراج الســـجالت التجاري
وتعديلهـــا وحذفهـــا وشـــطبها والتوقيـــع علـــى عقـــود تأســـيس الشـــركات أو التـــي تشـــارك الشـــركة فيهـــا وتوثيـــق عقودهـــا 

ـــب العـــدل. ـــدى كات ل

التوقيـــع علـــى المالحـــق أو تعديـــالت عقـــود التأســـيس أمـــام كاتـــب العـــدل وجميـــع الجهـــات المختصـــة، واالنســـحاب وبيـــع . 4
كل الحصـــص فيهـــا وعـــدم المشـــاركة فيهـــا، أو طلـــب تصفيتهـــا وشـــطبها والموافقـــة والتصويـــت نيابـــًة عـــن الشـــركة فـــي 

الجمعيـــات التأسيســـية أو جمعيـــة الشـــركاء.

ـــازل فـــي الشـــركات والتوقيـــع علـــى االتفاقيـــات والصكـــوك أمـــام كافـــة الجهـــات الرســـمية، . 5 بيـــع وشـــراء الحصـــص وقبـــول التن
المتاجـــرة بكافـــة األعمـــال التجاريـــة واألســـهم والســـندات والعقـــارات واألمـــالك التجاريـــة والســـكنية وغيرهـــا وقبـــول 

ــاع. ــازل واالســـتالم والتســـليم وقبـــض الثمـــن المبـ ــراغ وعنـــد البيـــع والشـــفعة والبـــدل والتنـ ــراء واإلفـ التســـجيل عنـــد الشـ

ـــرد عليهـــا وإقامـــة البينـــة والدفـــع وقبـــول الحكـــم واالعتـــراض عليـــه . 6 المطالبـــة والمداعـــاة والمخاصمـــة وســـماع الدعـــوى وال
والتنـــازل وذلـــك فـــي أي قضيـــة تقـــام مـــن أو ضـــد الشـــركة فـــي أي محكمـــة وفـــي أي جهـــة، ولـــه حـــق حلـــف اليميـــن وســـماعه 

ورده وإنهـــاء كافـــة اإلجـــراءات الشـــرعية واإلداريـــة المتعلقـــة بالشـــركة.

ـــر ســـواء نقـــدًا أو شـــيكات ومـــن الجهـــات المختصـــة، وفتـــح الحســـابات وإيقـــاف التواقيـــع . 7 ـــغ مـــن الغي اســـتالم وتحصيـــل المبال
الخاصـــة باألطـــراف فـــي الشـــركة والمؤسســـات أو األفـــراد ولـــه حـــق فتـــح االعتمـــادات والضمانـــات والتوقيـــع علـــى اتفاقيـــات 
القـــروض دون الفوائـــد الربويـــة واســـتالمها وصرفهـــا وإيداعهـــا فـــي حســـاب الشـــركة، وفتـــح وإنشـــاء وإدارة الصناديـــق 
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االســـتثمارية والعقاريـــة علـــى اختـــالف أنواعهـــا، وشـــراء وبيـــع واالســـتثمار فـــي األســـهم الشـــخصية أو المملوكـــة للغيـــر 
كحصـــص فـــي الشـــركات أو أفـــراد للمشـــاركة فـــي إدارة تلـــك الشـــركات بمـــا يمكنهـــا مـــن االســـتحواذ أو الحصـــول علـــى األربـــاح 

المناســـبة والمرافعـــة والمدافعـــة عـــن الشـــركة وإنابـــة الغيـــر فـــي مباشـــرة عمـــل أو أعمـــال معينـــة.

يكـــون لـــه أوســـع الســـلطات فـــي إدارة الشـــركة ورســـم سياســـاتها وتحديـــد اســـتثماراتها واإلشـــراف علـــى أعمالهـــا وأموالهـــا . 8
وتصريـــف أمورهـــا داخـــل المملكـــة وخارجهـــا، ولـــه علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر تمثيـــل الشـــركة فـــي عالقاتهـــا مـــع الغيـــر 
والجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة وأمـــام المحاكـــم الشـــرعية والهيئـــات القضائيـــة وديـــوان المظالـــم ومكاتـــب العمـــل والعمـــال 
واللجـــان العليـــا واالبتدائيـــة ولجـــان األوراق التجاريـــة وكافـــة اللجـــان القضائيـــة األخـــرى وهيئـــات التحكيـــم والحقـــوق المدنيـــة 
وأقســـام الشـــرطة والغـــرف التجاريـــة والصناعيـــة والهيئـــات الخاصـــة والشـــركات والمؤسســـات علـــى مختلـــف أنواعهـــا 
والدفـــاع المدنـــي ووزارة الدفـــاع وفروعهـــا وحـــرس الحـــدود وفروعـــه واالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية وكافـــة المصالـــح 

والهيئـــات الحكوميـــة والجـــوازات والمـــرور ووزارة التجـــارة والخارجيـــة والهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل.

القبـــض والتســـديد واإلقـــرار والمطالبـــة والمرافعـــة والمخاصمـــة والمخالصـــة والصلـــح وطلـــب اليميـــن وردهـــا وســـماع . 9
الشـــهود وقبـــول األحـــكام واالعتـــراض عليهـــا والتحكيـــم عـــن الشـــركة وطلـــب تنفيـــذ األحـــكام وقبـــض مـــا يحصـــل مـــن التنفيـــذ 

ويختـــص بتمثيـــل الشـــركة وتصريـــف أعمالهـــا.

فيمـــا يخـــص العقـــارات: الهبـــة واإلفـــراغ، قبـــول الهبـــة واإلفـــراغ والتنـــازل، الرهـــن، قبـــول الرهـــن، دمـــج الصكـــوك، التجزئـــة . 10
والفـــرز، تحديـــث الصكـــوك وإدخالهـــا فـــي النظـــام الشـــامل، اســـتالم الصكـــوك، اســـتخراج مجموعـــة صكـــوك بـــدل مفقـــود، 
ـــة إلـــى ســـكنية، تعديـــل  ـــل األراضـــي الزراعي ـــازل عـــن النقـــص فـــي المســـاحة، تحوي ـــدل تالـــف، التن اســـتخراج مجموعـــة صكـــوك ب
اســـم المالـــك ورقـــم الســـجل المدنـــي الحفيظـــة، تعديـــل الحـــدود واالطـــوال  والمســـاحة وأرقـــام القطـــع والمخططـــات 
والصكـــوك وتواريخهـــا وأســـماء األحيـــاء، توقيـــع عقـــود األجـــرة، اســـتالم األجـــرة، إلغـــاء وفســـخ عقـــود التأجيـــر، البيـــع واإلفـــراغ 

للورثـــة.

فيمـــا يخـــص الشـــركات: تأســـيس شـــركة، التوقيـــع علـــى عقـــود التأســـيس ومالحـــق التعديـــل، توقيـــع قـــرارات الشـــركاء، تعييـــن . 11
المـــدراء وعزلهـــم، تعييـــن بنـــد اإلدارة، دخـــول وخـــروج شـــركاء، الدخـــول فـــي شـــركات قائمـــة، زيـــادة رأس المـــال، خفـــض رأس 
المـــال، تحديـــد رأس المـــال، اســـتالم فائـــض التخصيـــص، شـــراء الحصـــص واألســـهم ودفـــع الثمـــن، بيـــع الحصـــص واألســـهم 
واســـتالم القيمـــة، بيـــع فـــرع الشـــركة، التنـــازل عـــن الحصـــص واألســـهم مـــن رأس المـــال، قبـــول التنـــازل عـــن الحصـــص واألســـهم 
ـــوك باســـم الشـــركة،  ـــدى البن ـــح الحســـابات ل ـــل أغـــراض الشـــركة، فت ورأس المـــال، نقـــل الحصـــص واألســـهم والســـندات، تعدي
توقيـــع االتفاقيـــات، تعديـــل اســـم الشـــركة، قفـــل الحســـابات لـــدى البنـــوك باســـم الشـــركة، تعديـــل بنـــود عقـــود التأســـيس 
أو مالحـــق التعديـــل، تســـجيل الشـــركة، تســـجيل الـــوكاالت والعالمـــات التجاريـــة، التنـــازل عـــن العالمـــات التجاريـــة أو إلغائهـــا، 
حضـــور الجمعيـــات العامـــة، فتـــح الملفـــات للشـــركة، فتـــح الفـــروع للشـــركة، تصفيـــة الشـــركة، تحويـــل الشـــركة مـــن مســـاهمة 
إلـــى ذات مســـؤولية محـــدودة، تحويـــل الشـــركة مـــن ذات مســـؤولية محـــدودة إلـــى مســـاهمة، تحويـــل الشـــركة مـــن تضامنيـــة 
إلـــى ذات مســـؤولية محـــدودة، إلغـــاء عقـــود التأســـيس ومالحـــق التعديـــل، التوقيـــع علـــى عقـــود التأســـيس ومالحـــق التعديـــل 
ــة  ــا، مراجعـ ــة وتجديدهـ ــة التجاريـ ــتراك بالغرفـ ــركة، االشـ ــا للشـ ــة وتجديدهـ ــتخراج الســـجالت التجاريـ ــدل، اسـ لـــدى كاتـــب العـ
إدارة الجـــودة والنوعيـــة وهيئـــة المواصفـــات والمقاييـــس، اســـتخراج التراخيـــص وتجديدهـــا للشـــركة، تحويـــل فـــرع الشـــركة 
إلـــى مؤسســـة، تحويـــل الشـــركة مـــن شـــركة توصيـــة بســـيطة إلـــى ذات مســـؤولية محـــدودة،  مراجعـــة شـــركات االتصـــاالت 
ــا، مراجعـــة  وتأســـيس الهواتـــف الثابتـــة أو الجـــواالت باســـم الشـــركة، مراجعـــة الهيئـــة العامـــة لالســـتثمار والتوقيـــع أمامهـ
ــر، نشـــر عقـــد  هيئـــة ســـوق المـــال، دخـــول المناقصـــات واســـتالم االســـتمارات، توقيـــع العقـــود الخاصـــة بالشـــركة مـــع الغيـ
التأســـيس ومالحـــق التعديـــل وملخصاتهـــا واألنظمـــة األساســـية فـــي الجريـــدة الرســـمية، تغييـــر الكيـــان القانونـــي للشـــركة.

فيمـــا يخـــص الســـجالت التجاريـــة: مراجعـــة إدارة الســـجالت، نقـــل الســـجالت التجاريـــة، حجـــز االســـم التجـــاري، تســـجيل العالمـــة . 12
ــده،  ــة وتجديـ ــة التجاريـ ــدى الغرفـ ــتراك لـ ــح االشـ ــاري، فتـ ــم التجـ ــن االسـ ــازل عـ ــة، التنـ ــة التجاريـ ــن العالمـ ــازل عـ ــة، التنـ التجاريـ
ــدى  ــع لـ ــاء التوقيـ ــة، إلغـ ــرف التجاريـ ــدى الغـ ــع لـ ــاد التوقيـ ــة، اعتمـ ــة التجاريـ ــدى الغرفـ ــتندات لـ ــع المسـ ــى جميـ ــع علـ التوقيـ
الغرفـــة التجاريـــة، إدارة أعمـــال الشـــركة التجاريـــة، إضافـــة نشـــاط، دخـــول المناقصـــات واســـتالم االســـتمارات، اســـتخراج ســـجل 
ـــح فـــرع للســـجل  ـــه، فت ـــى الســـجل التجـــاري وتعديل ـــد ســـجل تجـــاري، إدارة وإلغـــاء الســـجل التجـــاري، اإلشـــراف عل تجـــاري، تجدي
التجـــاري، نقـــل الســـجل التجـــاري، اســـتخراج ســـجل بـــدل تالـــف أو مفقـــود، مراجعـــة التأمينـــات االجتماعيـــة، مراجعـــة مصلحـــة 

الـــزكاة والدخـــل، مراجعـــة الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل، مراجعـــة الدفـــاع المدنـــي.

فيمـــا يخـــص المطالبـــات لـــدى المحاكـــم: المطالبـــة وإقامـــة الدعـــاوى، المرافعـــة والمدافعـــة، ســـماع الدعـــاوى والـــرد . 13
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ــن  ــات والطعـ ــار الشـــهود والبينـ ــه، إحضـ ــاع عنـ ــراء، طلـــب اليميـــن ورده واالمتنـ ــازل، اإلبـ ــح، التنـ ــكار، الصلـ ــرار، اإلنـ ــا، اإلقـ عليهـ
فيهـــا، اإلجابـــة والجـــرح والتعديـــل، الطعـــن بالتزويـــر، إنـــكار الخطـــوط واألختـــام والتواقيـــع، طلـــب المنـــع مـــن الســـفر ورفعـــه، 
مراجعـــة دوائـــر الحجـــز والتنفيـــذ، طلـــب الحجـــز والتنفيـــذ، طلـــب التحكيـــم، تعييـــن الخبـــراء والمحكميـــن، الطعـــن بتقاريـــر 
الخبـــراء والمحكميـــن وردهـــم واســـتبدالهم، طلـــب تطبيـــق المـــادة )230( مـــن نظـــام المرافعـــات الشـــرعية، المطالبـــة بتنفيـــذ 
ــى  ــر، التهميـــش علـ ــادة النظـ ــاس إعـ ــتئناف، التمـ ــكام وطلـــب االسـ ــى األحـ ــراض علـ ــا، االعتـ ــكام ونفيهـ ــول األحـ ــكام، قبـ األحـ
ــا يلـــزم حضـــور الجلســـات فـــي جميـــع الدعـــاوى لـــدى جميـــع  ــار، طلـــب الشـــفعة، إنهـــاء مـ صكـــوك األحـــكام، طلـــب رد االعتبـ
المحاكـــم، اســـتالم المبالـــغ، قســـمة التركـــة وفـــرز النصيـــب، تنفيـــذ الوصيـــة، اســـتالم صكـــوك األحـــكام، طلـــب إحالـــة الدعـــوى، 
طلـــب تنحـــي القاضـــي، طلـــب اإلدخـــال والتداخـــل ) لـــدى المحاكـــم الشـــرعية، لـــدى المحاكـــم اإلداريـــة، لـــدى اللجـــان الطبيـــة 
ـــدى لجـــان الفصـــل  ـــة، ل ـــة وتســـوية المنازعـــات المصرفي ـــدى لجـــان فـــض المنازعـــات المالي ـــة، ل ـــدى اللجـــان العمالي الشـــرعية، ل
فـــي منازعـــات األوراق الماليـــة، لـــدى مكاتـــب الفصـــل فـــي منازعـــات األوراق التجاريـــة ولجـــان حســـم المنازعـــات التجاريـــة، لـــدى 
اللجـــان الجمركيـــة ولجـــان الغـــش التجـــاري، لـــدى لجـــان الفصـــل فـــي المنازعـــات والمخالفـــات التأمينيـــة، لـــدى هيئـــة الرقابـــة 
والتحقيـــق، لـــدى النيابـــة العامـــة، لـــدى المجلـــس األعلـــى للقضـــاء(، طلـــب نقـــض الحكـــم لـــدى المحكمـــة العليـــا، لـــدى لجنـــة 
النظـــر فـــي مخالفـــات نظـــام مزاولـــة المهـــن الصحيـــة، لـــدى لجنـــة النظـــر فـــي مخالفـــات أحـــكام نظـــام المؤسســـات الصحيـــة.

ـــة، . 14 ـــة والمحلي ـــة األجنبي ـــل مـــن الحســـابات بالعمل ـــوك والمصـــارف، التحوي ـــع البن ـــوك والمصـــارف: مراجعـــة جمي فيمـــا يخـــص البن
اســـتخراج البطاقـــات االئتمانيـــة المتوافقـــة مـــع األحـــكام الشـــرعية واســـتالمها واســـتالم األرقـــام الســـرية لهـــا، اســـتخراج 
ـــر شـــيكات واســـتالمها وتحريريهـــا، إصـــدار الشـــيكات المصدقـــة واســـتالمها، اســـتالم الحـــواالت وصرفهـــا، االشـــتراك فـــي  دفات
صناديـــق األمانـــات وتجديـــده، فتـــح صناديـــق األمانـــات، اســـترداد وحـــدات صناديـــق األمانـــات، التوقيـــع علـــى طلـــب القـــروض 
البنكيـــة المتوافقـــة مـــع األحـــكام والضوابـــط الشـــرعية القبـــول بشـــروطها وأحكامهـــا وأســـعارها وتوقيـــع عقودهـــا ونماذجهـــا 
وتعهداتهـــا وجـــداول ســـدادها واســـتالم القـــرض والتصـــرف فيـــه، طلـــب اإلعفـــاء مـــن القـــروض، إعـــادة جدولـــة األقســـاط، طلـــب 
اعتمـــاد بنكـــي، التوقيـــع علـــى العقـــود والنمـــاذج، طلـــب ضمـــان بنكـــي والتوقيـــع عليـــه واســـتالمه وتســـجيله، طلـــب نقـــاط البيـــع، 
ــتثمارية، اســـتخراج إثبـــات مديونيـــة، تصفيـــة المحافـــظ  االعتـــراض علـــى الشـــيكات، اســـتالم الشـــيكات، إدارة المحافـــظ االسـ
االســـتثمارية، طلـــب المعلومـــات عـــن األوراق الماليـــة بأنواعهـــا وقســـمتها وتداولهـــا وبالبيـــع وقبـــض الثمـــن و إيداعهـــا فـــي 
محافـــظ وحســـابات الشـــركة،  فتـــح حســـاب بضوابـــط شـــرعية، الســـحب مـــن الحســـاب، اإليـــداع فـــي الحســـاب، اســـتخراج بطاقـــة 
صـــراف آلـــي واســـتالمها وإدخـــال واســـتالم األرقـــام الســـرية لهـــا - اســـتخراج كشـــف حســـاب - تنشـــيط الحســـاب - صـــرف الشـــيك 
- تحديـــث بيانـــات الحســـاب، قفـــل الحســـاب، اســـتالم شـــهادات المســـاهمات، اســـتالم قيمـــة األســـهم، اســـتالم األربـــاح اســـتالم 
الفائـــض فتـــح المحافـــظ االســـتثمارية بالضوابـــط الشـــرعية وتحريـــر وتعديـــل وإلغـــاء األوامـــر، االشـــتراك فـــي وحـــدات الصناديـــق 

االســـتثمارية المتوافقـــة مـــع األحـــكام الشـــرعية، اســـترداد وحـــدات الصناديـــق االســـتثمارية.

فيمـــا يخـــص األمانـــات والبلديـــات: فتـــح المحـــالت، اســـتخراج رخـــص، تجديـــد الرخـــص، إلغـــاء الرخـــص، نقـــل الرخـــص، اســـتخراج . 15
ــي،  ــط العمرانـ ــة للتخطيـ ــة اإلدارة العامـ ــدم، مراجعـ ــتخراج رخـــص هـ ــوير، اسـ ــتخراج رخـــص تسـ ــم، اسـ ــاء والترميـ ــحات البنـ فسـ
ــكنية،  ــة إلـــى سـ ــل األراضـــي الزراعيـ ــة، تحويـ ــروت الصحيـ ــتخراج الكـ ــاء، تخطيـــط األراضـــي، اسـ ــام البنـ ــهادات إتمـ ــتخراج شـ اسـ

ــتمارات. ــتالم االسـ ــات واسـ ــول المناقصـ دخـ

وفيمـــا يخـــص الجـــوازات: اســـتخراج جـــواز ســـفر ،تجديـــد جـــواز الســـفر، اســـتخراج جـــواز ســـفر بـــدل مفقـــود أو تالـــف، اســـتخراج . 16
اإلذن بالســـفر، إضافـــة تابـــع، اســـتخراج بطاقـــة معقـــب، نقـــل كفالـــة العمالـــة، اســـتخراج تأشـــيرات ســـفر بـــدل تالـــف أو مفقـــود، 
إســـقاط العمالـــة، إدارة شـــؤون المنافـــذ، التســـجيل فـــي الخدمـــة اإللكترونيـــة، اســـتخراج إقامـــة، تجديـــد اإلقامـــة، اســـتخراج 
ـــازل عـــن  ـــات، التن ـــث بيان ـــة، نقـــل معلومـــات وتحدي ـــي، نقـــل كفال ـــدل مفقـــود، عمـــل خـــروج وعـــودة، عمـــل خـــروج نهائ إقامـــة ب
ـــي، اســـتخراج  ـــغ عـــن هـــروب، إلغـــاء بـــالغ هـــروب،  إلغـــاء الخـــروج والعـــودة، إلغـــاء الخـــروج النهائ ـــة، التبلي ـــل مهن العامـــل،  تعدي

تمديـــد تأشـــيرة زيـــارة، اســـتخراج كشـــف بيانـــات )برنـــت(، مراجعـــة إدارة الترحيـــل والوافديـــن.

فيمـــا يخـــص مكتـــب العمـــل والعمـــال: إلغـــاء التأشـــيرات، تحديـــث بيانـــات العمـــال، تصفيـــة العمالـــة وإلغاؤهـــا، التبليـــغ عـــن . 17
هـــروب العمالـــة، إلغـــاء بالغـــات الهـــروب للعمالـــة، إنهـــاء إجـــراءات العمالـــة لـــدى التأمينـــات االجتماعيـــة، مراجعـــة إدارة 
الحاســـب اآللـــي فـــي القـــوى العاملـــة إلســـقاط العمالـــة وإلضافـــة العمالـــة، إضافـــة وحـــذف الســـعوديين، اســـتالم شـــهادات 
الســـعودة، فتـــح الملفـــات األساســـية والفرعيـــة وتجديدهـــا وإلغاؤهـــا، اســـتخراج كشـــف بيانـــات )برنـــت(، نقـــل ملكيـــة المنشـــآت 
وتصفيتهـــا وإلغاؤهـــا، مراجعـــة قســـم المكاتـــب األهليـــة لالســـتقدام، اســـتخراج تأشـــيرة، إلغـــاء تأشـــيرة، اســـتقدام، اســـتالم 
تعويـــض التأشـــيرة، نقـــل كفالـــة، تعديـــل مهنـــة، اســـتخراج رخصـــة عمـــل، التبليـــغ عـــن هـــروب، إلغـــاء بـــالغ الهـــروب، فتـــح ملـــف، 

تفعيـــل البوابـــة الســـعودية،  الترقيـــة للمســـتوى الثانـــي.
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وفيمـــا يخـــص صنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة: التقديـــم علـــى قـــرض، إبـــرام العقـــد مـــع الصنـــدوق، تقديـــم الكفـــالء والتضامـــن . 18
معهـــم، التوقيـــع أمـــام كاتـــب العـــدل.

فيما يخص الرهن الصناعي: استالم القرض، التنازل عن القرض، طلب عدم وجود أي التزامات مادية، تسديد القرض.. 19

فيمـــا يخـــص اإلدارة العامـــة للمـــرور: إصـــدار رخصـــة قيـــادة، إصـــدار بـــدل تالـــف أو مفقـــود لرخصـــة قيـــادة، تجديـــد رخصـــة قيـــادة، . 20
إصـــدار رخصـــة ســـير، إصـــدار رخصـــة ســـير بـــدل تالـــف أو مفقـــود، تجديـــد رخصـــة ســـير، إصـــدار لوحـــات، تجديـــد لوحـــات، نقـــل لوحـــات 
الســـيارة، إســـقاط لوحـــات الســـيارة، اســـتخراج تصريـــح إصـــالح للســـيارة، شـــراء لوحـــة ســـيارة مـــن المـــرور، تصديـــر الســـيارة، تغييـــر 
لـــون الســـيارة، إصـــدار تفويـــض قيـــادة للســـيارة، عمـــل بـــالغ ســـرقة، إلغـــاء بـــالغ ســـرقة، االعتـــراض والتســـوية والفصـــل فـــي 

المخالفـــات، اســـتخراج كشـــف بيانـــات )برنـــت( – بالســـيارات – بالمخالفـــات.

فيمـــا يخـــص الجهـــات األمنيـــة: مراجعـــة األمـــارة وشـــعبة تنفيـــذ األحـــكام الحقوقيـــة، مراجعـــة مراكـــز الشـــرطة، مراجعـــة قيـــادة . 21
ـــن، مراجعـــة قـــوات أمـــن المنشـــآت،  أمـــن الطـــرق مراجعـــة الرئاســـة العامـــة لالســـتخبارات، مراجعـــة اإلدارة العامـــة للمجاهدي
مراجعـــة المباحـــث العامـــة، مراجعـــة المباحـــث اإلداريـــة، مراجعـــة المباحـــث الجنائيـــة، مراجعـــة المديريـــة العامـــة لمكافحـــة 
ــة  ــة العامـ ــة المديريـ ــي، مراجعـ ــاع المدنـ ــة للدفـ ــة العامـ ــة المديريـ ــجون، مراجعـ ــة للسـ ــة العامـ ــة المديريـ ــدرات، مراجعـ المخـ

لحـــرس الحـــدود.

وفيمـــا يخـــص الـــوزارات: مراجعـــة الديـــوان الملكـــي،  مراجعـــة وزارة العـــدل، مراجعـــة وزارة الداخليـــة، مراجعـــة وزارة الخارجيـــة، . 22
مراجعـــة وإدارة العالمـــات التجاريـــة وإدارة الـــوكاالت التجاريـــة والتنـــازل عـــن الـــوكاالت التجاريـــة وإلغـــاء الـــوكاالت التجاريـــة 
وإدارة الجـــودة والنوعيـــة والمعـــادن الثمينـــة وإدارة المهـــن الحـــرة واســـتخراج شـــهادة منشـــأ وطلـــب إعفـــاء جمركـــي، مراجعـــة 
وزارة التجـــارة واالســـتثمار، مراجعـــة وزارة الماليـــة، مراجعـــة وزارة الزراعـــة، مراجعـــة وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، مراجعـــة 
ـــة والمستشـــفيات  ـــة، مراجعـــة وزارة التعليـــم، مراجعـــة وزارة الصحـــة و إدارة الشـــؤون الصحي ـــة والقروي وزارة الشـــؤون البلدي
األهليـــة والحكوميـــة وطلـــب التقاريـــر الطبيـــة واســـتالمها، مراجعـــة وزارة الثقافـــة واإلعـــالم اســـتخراج تصاريـــح لــــاستخراج 
رخصـــة، مراجعـــة وزارة اإلســـكان، مراجعـــة وزارة الكهربـــاء والميـــاه، مراجعـــة وزارة الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة، 
مراجعـــة وزارة النقـــل، مراجعـــة وزارة الخدمـــة المدنيـــة، مراجعـــة وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، مراجعـــة وزارة 

االقتصـــاد والتخطيـــط، وفروعهـــا ومـــا يتبعهـــا مـــن إدارات وأقســـام.

ـــب . 23 ـــي الســـعودي، مراجعـــة المؤسســـة العامـــة للتدري ـــة: مراجعـــة مؤسســـة النقـــد العرب وفيمـــا يخـــص المؤسســـات الحكومي
ـــئ، مراجعـــة المؤسســـة العامـــة لصوامـــع الغـــالل ومطاحـــن الدقيـــق،  التقنـــي والمهنـــي، مراجعـــة المؤسســـة العامـــة للموان
مراجعـــة المؤسســـة العامـــة للتقاعـــد، مراجعـــة المؤسســـة العامـــة للخطـــوط الجويـــة العربيـــة الســـعودية، مراجعـــة المؤسســـة 

العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة، وفروعهـــا ومـــا يتبعهـــا مـــن إدارات وأقســـام.

وفيمـــا يخـــص الهيئـــات الحكوميـــة: مراجعـــة الهيئـــة العامـــة للواليـــة علـــى أمـــوال القصـــر ومـــن فـــي حكمهـــم، مراجعـــة هيئـــة الرقابـــة . 24
والتحقيـــق، مراجعـــة النيابـــة العامـــة، مراجعـــة الهيئـــة العامـــة لالســـتثمار،  مراجعـــة هيئـــة ســـوق المـــال، مراجعـــة الهيئـــة الســـعودية 
للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة، مراجعـــة الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء، مراجعـــة هيئـــة المـــدن الصناعيـــة ومناطـــق التقنيـــة، 
مراجعـــة الهيئـــة الملكيـــة للجبيـــل وينبـــع، مراجعـــة الهيئـــة العليـــا لتســـوية الخالفـــات العماليـــة – وفروعهـــا ومـــا يتبعهـــا مـــن إدارات 

وأقســـام، مراجعـــة الهيئـــة االبتدائيـــة لتســـوية الخالفـــات العماليـــة، مراجعـــة الهيئـــة العامـــة لإعـــالم المرئـــي والمســـموع.

وفيمـــا يخـــص الســـيارات: بيـــع وشـــراء الســـيارات دون قيادتهـــا، نقـــل الملكيـــات اســـتالم الثمـــن ودفـــع الثمـــن، اســـتيراد . 25
الســـيارات، بيـــع وشـــراء المعـــدات الثقيلـــة دون قيادتهـــا، نقـــل الملكيـــات اســـتالم الثمـــن ودفـــع الثمـــن، مراجعـــة الجمـــارك 
وجمركـــة الســـيارات وإصـــدار لوحـــات ســـير، مراجعـــة وزارة النقـــل الســـتخراج كـــروت تشـــغيل الســـيارات -بيـــع الســـيارات العائـــدة 

بـــاإلرث دون قيادتهـــا ونقـــل ملكيتهـــا واســـتالم الثمـــن، شـــراء ســـيارة دون قيادتهـــا وتســـجيل الملكيـــة.

وفيمـــا يخـــص شـــركات االتصـــاالت: وذلـــك فـــي طلـــب وبيـــع الخدمـــات المقدمـــة مـــن شـــركات االتصـــاالت، اســـتخراج شـــريحة . 26
جـــوال، اســـتبدال شـــريحة الجـــوال، اســـتخراج شـــريحة بـــدل تالـــف أو مفقـــود للجـــوال، نقـــل شـــريحة الجـــوال، التنـــازل أو إلغـــاء 

شـــريحة الجـــوال، طلـــب تأســـيس هاتـــف ثابـــت، نقـــل الهاتـــف الثابـــت، إلغـــاء أو التنـــازل عـــن الهاتـــف الثابـــت.

وفيما يخص شركة الكهرباء: طلب فصل عدادات الكهرباء، االعتراض على الفواتير.. 27

ــة . 28 ــتخراج بطاقـ ــجل، اسـ ــد المسـ ــتالم البريـ ــد، اسـ ــاح صنـــدوق البريـ ــتالم مفتـ ــد، اسـ ــد: طلـــب صنـــدوق بريـ ــا يخـــص البريـ وفيمـ
تفويـــض للصنـــدوق، تجديـــد أو إلغـــاء االشـــتراك فـــي الصنـــدوق، صـــرف المبالـــغ المودعـــة فـــي الدفاتـــر البريديـــة.
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وفيمـــا يخـــص التراخيـــص الصناعيـــة: اســـتخراج التراخيـــص، تجديـــد التراخيـــص، تعديـــل التراخيـــص، إضافـــة نشـــاط، حجـــز األســـماء، . 29
إلغـــاء التراخيـــص، االشـــتراك بالغرفـــة التجاريـــة، تجديـــد االشـــتراك بالغرفـــة التجاريـــة، مراجعـــة التأمينـــات االجتماعيـــة، مراجعـــة 

الدفـــاع المدنـــي، مراجعـــة الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل، نقـــل التراخيـــص.

ـــع الجهـــات ذات العالقـــة  ـــع مـــا ســـبق ولوكالئهـــم حـــق االســـتالم والتســـليم، ومراجعـــة جمي ـــه حـــق االســـتالم والتســـليم فـــي جمي  ول
بـــكل مـــا ســـبق وإنهـــاء جميـــع اإلجـــراءات الالزمـــة والتوقيـــع فيمـــا يتطلـــب ذلـــك، ولهـــم حـــق توكيـــل الغيـــر ولوكالئهـــم حـــق توكيـــل الغيـــر. 
ويعيـــن مجلـــس اإلدارة أميـــن ســـر للمجلـــس مـــن بيـــن أعضائـــه أو مـــن غيرهـــم ويختـــص بإثبـــات مـــداوالت المجلـــس وقراراتهـــا وتدوينهـــا 

فـــي الســـجل الخـــاص، وكذلـــك حفـــظ هـــذا الســـجل وتحديـــد مكافأتـــه بقـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة. 

ــي  ــم فـ ــة كل منهـ ــدة عضويـ ــى مـ ــو مجلـــس اإلدارة علـ ــر عضـ ــن السـ ــدب وأميـ ــو المنتـ ــه والعضـ ــدة رئيـــس المجلـــس ونائبـ ــد مـ وال تزيـ
المجلـــس، ويجـــوز إعـــادة انتخابهـــم وللمجلـــس فـــي أي وقـــت أن يعزلهـــم أو أيـــًا منهـــم دون إخـــالل بحـــق مـــن عـــزل فـــي التعويـــض إذا 

وقـــع العـــزل لســـبب غيـــر مشـــروع أو فـــي وقـــت غيـــر مناســـب.

اجتماعات	المجلس

يجتمـــع المجلـــس بدعـــوة مـــن رئيســـه، علـــى أال تقـــل اجتماعـــات المجلـــس عـــن مرتيـــن )2( ســـنويًا، وتكـــون الدعـــوة خطيـــًة ومصحوبـــًة 
بجـــدول األعمـــال، ويجـــب علـــى رئيـــس المجلـــس أن يدعـــو المجلـــس إلـــى االجتمـــاع متـــى طلـــب إليـــه ذلـــك اثنـــان )2( مـــن األعضـــاء، وتوجـــه 
الدعـــوة لـــكل عضـــو بالبريـــد المســـجل أو مناولـــة أو بالبريـــد اإللكترونـــي وذلـــك قبـــل الموعـــد المحـــدد لالجتمـــاع بأســـبوعين علـــى األقـــل. 

علـــى أن يوقـــع جميـــع األعضـــاء علـــى محضـــر كل اجتمـــاع.

يجـــوز لعضـــو المجلـــس حضـــور االجتمـــاع عـــن طريـــق اســـتخدام وســـائل التقنيـــة الحديثـــة التـــي تســـمح للعضـــو باالشـــتراك فـــي اجتماعـــات 
ــات  ــذه االجتماعـ ــي هـ ــاركة فـ ــن المشـ ــه مـ ــي تمكنـ ــأن والتـ ــذا الشـ ــا المجلـــس بهـ ــي يضعهـ ــط التـ ــق الضوابـ ــداوالت المجلـــس وفـ ومـ

والمـــداوالت واالســـتماع والمناقشـــة والتصويـــت علـــى القـــرارات التـــي يتخذهـــا المجلـــس.

نصاب	اجتماع	المجلس

ال يكـــون اجتمـــاع المجلـــس صحيحـــًا إال إذا حضـــره ثالثـــة أعضـــاء باألصالـــة علـــى األقـــل، ويجـــوز لعضـــو مجلـــس اإلدارة أن ينيـــب عنـــه غيـــره 
مـــن األعضـــاء فـــي حضـــور اجتماعـــات المجلـــس طبقـــًا للضوابـــط اآلتيـــة:

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.. 1

أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.. 2

ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.. 3

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين فيه.

مداوالت	المجلس	وقراراته

تثبـــت مـــداوالت المجلـــس وقراراتـــه فـــي محاضـــر يوقعهـــا رئيـــس المجلـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة الحاضـــرون وأميـــن الســـر، وتـــدون 
هـــذه المحاضـــر فـــي ســـجل خـــاص يوقعـــه رئيـــس المجلـــس وأميـــن الســـر.

حضور	الجمعيات 

لـــكل مكتتـــب أيـــًا كان عـــدد أســـهمه حـــق حضـــور الجمعيـــة التحوليـــة، ولـــكل مســـاهم حـــق حضـــور الجمعيـــات العامـــة للمســـاهمين، ولـــه 
فـــي ذلـــك أن يـــوكل عنـــه شـــخصًا آخـــر مـــن غيـــر أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو عاملـــي الشـــركة فـــي حضـــور الجمعيـــة العامـــة.

الجمعية	التحولية

يدعـــو المســـاهمون جميـــع المكتتبيـــن إلـــى عقـــد جمعيـــة تحوليـــة خـــالل خمســـة وأربعيـــن يومـــًا مـــن تاريـــخ قـــرار الـــوزارة بالترخيـــص بتحـــول 
ـــم يتوافـــر هـــذا النصـــاب  الشـــركة، ويشـــترط لصحـــة االجتمـــاع حضـــور عـــدد مـــن المكتتبيـــن يمثـــل نصـــف رأس المـــال علـــى األقـــل، فـــإذا ل

وجهـــت دعـــوة إلـــى اجتمـــاع ثـــاٍن يعقـــد بعـــد خمســـة عشـــر يومـــًا علـــى األقـــل مـــن توجيـــه الدعـــوى إليـــه. 

ا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.                   وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحًا أيًّ
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اختصاصات	الجمعية	التحولية

تختص الجمعية التحولية باألمور الواردة في المادة )الثالثة والستين( من نظام الشركات.

اختصاصات	الجمعية	العامة	العادية

 فيمـــا عـــدا األمـــور التـــي تختـــص بهـــا الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة، تختـــص الجمعيـــة العامـــة العاديـــة بجميـــع األمـــور المتعلقـــة بالشـــركة، 
وتنعقـــد مـــرة علـــى األقـــل فـــي الســـنة خـــالل األشـــهر الســـتة )6( التاليـــة النتهـــاء الســـنة الماليـــة للشـــركة، ويجـــوز دعـــوة جمعيـــات عامـــة 

عاديـــة أخـــرى كلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك.

اختصاصات	الجمعية	العامة	غير	العادية

 تختـــص الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة بتعديـــل نظـــام الشـــركة األســـاس باســـتثناء األمـــور المحظـــور عليهـــا تعديلهـــا نظامـــًا، ولهـــا أن 
تصـــدر قـــرارات فـــي األمـــور الداخلـــة أصـــاًل فـــي اختصاصـــات الجمعيـــة العامـــة العاديـــة وذلـــك بالشـــروط واألوضـــاع نفســـها المقـــررة 

للجمعيـــة العامـــة العاديـــة.

دعوة	الجمعيات

تنعقـــد الجمعيـــات العامـــة أو الخاصـــة للمســـاهمين بدعـــوة مـــن مجلـــس اإلدارة، وعلـــى مجلـــس اإلدارة أن يدعـــو الجمعيـــة العامـــة 
العاديـــة لالنعقـــاد إذا طلـــب ذلـــك مراجـــع الحســـابات أو لجنـــة المراجعـــة أو عـــدد مـــن المســـاهمين يمثـــل )%5( مـــن رأس المـــال علـــى 
ـــن يومـــًا  ـــن )30( ثالثي ـــة خـــالل ثالثي ـــم يقـــم المجلـــس بدعـــوة الجمعي ـــة لالنعقـــاد إذا ل األقـــل، ويجـــوز لمراجـــع الحســـابات دعـــوة الجمعي

مـــن تاريـــخ طلـــب مراجـــع الحســـابات. 

وتنشـــر الدعـــوة النعقـــاد الجمعيـــة العامـــة فـــي صحيفـــة يوميـــة تـــوزع فـــي مركـــز الشـــركة الرئيـــس قبـــل الموعـــد المحـــدد لالنعقـــاد 
بــــواحد وعشـــرين )21( يومـــًا علـــى األقـــل ومـــع ذلـــك يجـــوز االكتفـــاء بتوجيـــه الدعـــوة فـــي الموعـــد المذكـــور إلـــى جميـــع المســـاهمين 

بخطابـــات مســـجلة، وترســـل صـــورة مـــن الدعـــوة وجـــدول األعمـــال إلـــى الـــوزارة، وذلـــك خـــالل المـــدة المحـــددة للنشـــر.

سجل	حضور	الجمعيات

 يســـجل المســـاهمون الذيـــن يرغبـــون فـــي حضـــور الجمعيـــة العامـــة أو الخاصـــة أســـماءهم فـــي مركـــز الشـــركة الرئيســـي قبـــل الوقـــت 
المحـــدد النعقـــاد الجمعيـــة، كمـــا يعـــد المســـاهمون الذيـــن يصوتـــون عـــن بعـــد مـــن ضمـــن الحضـــور.

نصاب	اجتماع	الجمعية	العامة	العادية

ال يكـــون انعقـــاد اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العاديـــة صحيحـــًا إال إذا حضـــره مســـاهمون يمثلـــون ربـــع رأس المـــال علـــى األقـــل، وإذا لـــم 
ـــاٍن يعقـــد خـــالل ثالثيـــن يومـــًا التاليـــة لالجتمـــاع الســـابق،  يتوفـــر النصـــاب الـــالزم النعقـــاد هـــذا االجتمـــاع وّجهـــت الدعـــوة إلـــى اجتمـــاع ث

وتنشـــر هـــذه الدعـــوة بالطريقـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )29( مـــن هـــذا النظـــام.

وفي جميع األحوال يعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أياًّ كان عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب	اجتماع	الجمعية	العامة	غير	العادية

 ال يكـــون اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة صحيحـــًا إال إذا حضـــره مســـاهمون يمثلـــون نصـــف رأس المـــال، فـــإذا لـــم يتوفـــر هـــذا 
ـــاٍن، يعقـــد بنفـــس األوضـــاع المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )29( مـــن هـــذا  النصـــاب فـــي االجتمـــاع األول وّجهـــت الدعـــوة إلـــى اجتمـــاع ث

النظـــام. 

وفي جميع األحوال يعتبر االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل. 

وإذا لـــم يتوفـــر النصـــاب فـــي االجتمـــاع الثانـــي وّجهـــت دعـــوة إلـــى اجتمـــاع ثالـــث ينعقـــد باألوضـــاع نفســـها المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 
ـــا كان عـــدد األســـهم الممثلـــة فيـــه بعـــد موافقـــة الجهـــة المختصـــة. )29( مـــن هـــذا النظـــام ويكـــون االجتمـــاع الثالـــث صحيًحـــا أيًّ
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التصويت	في	الجمعيات

لـــكل مكتتـــب صـــوت عـــن كل ســـهم يمثلـــه فـــي الجمعيـــة التحوليـــة ولـــكل مســـاهم صـــوت عـــن كل ســـهم فـــي الجمعيـــات العامـــةـ ويجـــب 
اســـتخدام التصويـــت التراكمـــي فـــي انتخـــاب مجلـــس اإلدارة.

قرارات	الجمعيات

ــة  ــة العاديـ ــة العامـ ــرارات الجمعيـ ــدر قـ ــا، وتصـ ــة فيهـ ــهم الممثلـ ــة لألسـ ــة المطلقـ ــة باألغلبيـ ــة التحوليـ ــي الجمعيـ ــرارات فـ ــدر القـ تصـ
ــهم  ــي األسـ ــة ثلثـ ــة بأغلبيـ ــر العاديـ ــة غيـ ــة العامـ ــرارات الجمعيـ ــدر قـ ــا تصـ ــاع، كمـ ــي االجتمـ ــة فـ ــهم الممثلـ ــة لألسـ ــة المطلقـ باألغلبيـ
الممثلـــة فـــي االجتمـــاع، إال إذا كان قـــرارًا متعلقـــًا بزيـــادة رأس المـــال أو تخفيضـــه أو بإطالـــة مـــدة الشـــركة أو بحّلهـــا قبـــل انقضـــاء المـــدة 
المحـــددة فـــي نظامهـــا األســـاس أو باندماجهـــا مـــع شـــركة أخـــرى فـــال يكـــون صحيحـــًا إال إذا صـــدر بأغلبيـــة ثالثـــة أربـــاع األســـهم الممثلـــة 

فـــي االجتمـــاع.

المناقشة	في	الجمعيات

لـــكل مســـاهم حـــق مناقشـــة الموضوعـــات المدرجـــة فـــي جـــدول أعمـــال الجمعيـــة وتوجيـــه األســـئلة فـــي شـــأنها إلـــى أعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة ومراجـــع الحســـابات، ويجيـــب مجلـــس اإلدارة أو مراجـــع الحســـابات عـــن أســـئلة المســـاهمين بالقـــدر الـــذي ال يعـــرض مصلحـــة 

الشـــركة للضـــرر، وإذا رأى المســـاهم أن الـــرد علـــى ســـؤاله غيـــر مقنـــع احتكـــم إلـــى الجمعيـــة وكان قراراهـــا فـــي هـــذا الشـــأن نافـــذًا.

رئاسة	الجمعيات	وإعداد	المحاضر 

ـــن  ـــه مجلـــس اإلدارة مـــن بي ـــه أو مـــن ينتدب ـــد غياب ـــه عن ـــات العامـــة للمســـاهمين رئيـــس مجلـــس اإلدارة أو نائب ـــرأس اجتماعـــات الجمعي ي
ـــه.  ـــاب رئيـــس مجلـــس اإلدارة ونائب ـــك فـــي حـــال غي ـــه لذل أعضائ

ويحـــرر باجتمـــاع الجمعيـــة محضـــر يتضمـــن عـــدد المســـاهمين الحاضريـــن أو الممثليـــن وعـــدد األســـهم التـــي فـــي حيازتهـــم باألصالـــة أو 
الوكالـــة وعـــدد األصـــوات المقـــررة لهـــا والقـــرارات التـــي اتخـــذت وعـــدد األصـــوات التـــي وافقـــت عليهـــا أو خالفتهـــا وخالصـــة وافيـــة 
للمناقشـــات التـــي دارت فـــي االجتمـــاع، وتـــدون المحاضـــر بصفـــة منتظمـــة عقـــب كل اجتمـــاع فـــي ســـجل خـــاص يوقعـــه رئيـــس الجمعيـــة 

ـــن ســـرها وجامـــع األصـــوات.  وأمي

لجنة	المراجعة

تشـــكل بقـــرار مـــن الجمعيـــة العامـــة العاديـــة لجنـــة مراجعـــة مكونـــة مـــن )3( أعضـــاء مـــن غيـــر أعضـــاء مجلـــس اإلدارة التنفيذييـــن مـــن 
المســـاهمين أو غيرهـــم، ويحـــدد فـــي القـــرار مهّمـــات اللجنـــة وضوابـــط عملهـــا ومكافـــآت أعضائهـــا.

ـــد تســـاوي األصـــوات  ـــن، وعن ـــة المراجعـــة حضـــور أغلبيـــة أعضائهـــا وتصـــدر قراراتهـــا بأغلبيـــة أصـــوات الحاضري يشـــترط لصحـــة اجتمـــاع لجن
يرجـــح الجانـــب الـــذي صـــوت معـــه رئيـــس اللجنـــة. 

ـــك حـــق االطـــالع علـــى ســـجالتها ووثائقهـــا وطلـــب أي  ـــى أعمـــال الشـــركة، ولهـــا فـــي ســـبيل ذل ـــة عل ـــة المراجعـــة بالمراقب وتختـــص لجن
إيضـــاح أو بيـــان مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيـــة، ويجـــوز لهـــا أن تطلـــب مـــن مجلـــس اإلدارة دعـــوة الجمعيـــة العامـــة 

للشـــركة لالنعقـــاد إذا أعـــاق مجلـــس اإلدارة عملهـــا أو تعرضـــت الشـــركة ألضـــرار أو خســـائر جســـيمة.

وعلـــى لجنـــة المراجعـــة النظـــر فـــي القوائـــم الماليـــة للشـــركة والتقاريـــر والملحوظـــات التـــي يقدمهـــا مراجـــع الحســـابات، وإبـــداء مرئياتهـــا 
ـــة الداخليـــة فـــي الشـــركة وعمـــا قامـــت  ـــة نظـــام الرقاب ـــر عـــن رأيهـــا فـــي شـــأن مـــدى كفاي حيالهـــا إن وجـــدت، وعليهـــا كذلـــك إعـــداد تقري
بـــه مـــن أعمـــال أخـــرى تدخـــل فـــي نطـــاق اختصاصهـــا، وعلـــى مجلـــس اإلدارة أن يـــودع نســـخًا كافيـــة مـــن هـــذا التقريـــر فـــي مركـــز الشـــركة 
الرئيـــس قبـــل موعـــد انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة بــــواحد وعشـــرين )21( يومـــًا علـــى األقـــل لتزويـــد كل مـــن رغـــب مـــن المســـاهمين بنســـخٍة 

منـــه، ويتلـــى التقريـــر أثنـــاء انعقـــاد الجمعيـــة.

مراجع	الحسابات

 يجـــب أن يكـــون للشـــركة مراجـــع حســـابات مـــن بيـــن مراجعـــي الحســـابات المرخـــص لهـــم بالعمـــل فـــي المملكـــة تعينـــه الجمعيـــة العامـــة 
العاديـــة ســـنويًا، وتحـــدد مكافأتـــه ومـــدة عملـــه، ويجـــوز للجمعيـــة أيضـــًا فـــي كل وقـــت تغييـــره مـــع عـــدم اإلخـــالل بحقـــه فـــي التعويـــض 
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إذا وقـــع التغييـــر فـــي وقـــت غيـــر مناســـب أو لســـبب غيـــر مشـــروع.  

ـــات  ـــب البيان ـــه أيضـــًا طل ـــق، ول ـــك مـــن الوثائ ـــر ذل ـــر الشـــركة وســـجالتها وغي ـــى دفات  لمراجـــع الحســـابات فـــي أّي وقـــت حـــق االطـــالع عل
واإليضاحـــات التـــي يـــرى ضـــرورة الحصـــول عليهـــا، ليتحقـــق مـــن موجـــودات الشـــركة والتزاماتهـــا وغيـــر ذلـــك ممـــا يدخـــل فـــي نطـــاق 
ـــك  ـــة فـــي هـــذا الشـــأن أثبـــت ذل ـــه، وإذا صـــادف مراجـــع الحســـابات صعوب ـــه مـــن أداء واجب ـــى رئيـــس مجلـــس اإلدارة أن يمكن ـــه، وعل عمل
فـــي تقريـــر يقـــدم إلـــى مجلـــس اإلدارة، فـــإذا لـــم ييســـر المجلـــس عمـــل مراجـــع الحســـابات، وجـــب عليـــه أن يطلـــب مـــن مجلـــس اإلدارة 

دعـــوة الجمعيـــة العامـــة العاديـــة للنظـــر فـــي األمـــر. 

السنة	المالية

تستمر الشركة في نفس فترات سنتها المالية التي تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي بنهاية شهر يونيو من كل سنة.

الوثائق	المالية

ــرًا عـــن نشـــاطها . 1 ــّد القوائـــم الماليـــة للشـــركة وتقريـ يجـــب علـــى مجلـــس اإلدارة فـــي نهايـــة كل ســـنة ماليـــة للشـــركة أن ُيعـ
ومركزهـــا المالـــي عـــن الســـنة الماليـــة المنقضيـــة، ويتضّمـــن هـــذا التقريـــر الطريقـــة المقترحـــة لتوزيـــع األربـــاح، ويضـــع المجلـــس 
هـــذه الوثائـــق تحـــت تصـــرف مراجـــع الحســـابات قبـــل الموعـــد المحـــدد النعقـــاد الجمعيـــة العامـــة بــــخمسة وأربعيـــن )45( يومـــًا 

علـــى األقـــل. 

يجـــب أن يوقـــع رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة ورئيســـها التنفيـــذي ومديرهـــا المالـــي الوثائـــق المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة )1( . 2
مـــن هـــذه المـــادة، وتـــودع نســـخ منهـــا فـــي مركـــز الشـــركة الرئيـــس تحـــت تصـــرف المســـاهمين قبـــل الموعـــد المحـــدد النعقـــاد 

الجمعيـــة العامـــة بــــواحد وعشـــرين )21( يومـــًا علـــى األقـــل.

علـــى رئيـــس مجلـــس اإلدارة أن يـــزود المســـاهمين بالقوائـــم الماليـــة للشـــركة، وتقريـــر مجلـــس اإلدارة، وتقريـــر مراجـــع . 3
الحســـابات، مـــا لـــم تنشـــر فـــي جريـــدة يوميـــة تـــوزع فـــي مركـــز الشـــركة الرئيـــس وعليـــه أيضـــًا أن يرســـل صـــورة مـــن هـــذه الوثائـــق 

إلـــى الـــوزارة، وذلـــك قبـــل تاريـــخ انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة بــــخمسة عشـــر )15( يومـــًا علـــى األقـــل.

توزيع	األرباح

  توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

تجنـــب عشـــرة بالمائـــة )%10( مـــن صافـــي األربـــاح لتكويـــن االحتياطـــي النظامـــي للشـــركة ويجـــوز أن تقـــرر الجمعيـــة العامـــة . 1
العاديـــة وقـــف هـــذا التجنيـــب متـــى بلـــغ االحتياطـــي المذكـــور ثالثيـــن بالمائـــة )%30( مـــن رأس المـــال المدفـــوع.

للجمعيـــة العامـــة العاديـــة بنـــاء علـــى اقتـــراح مجلـــس اإلدارة أن تجنـــب عشـــرة بالمائـــة )%10( مـــن صافـــي األربـــاح لتكويـــن . 2
احتياطـــي اتفاقـــي يخصـــص لغـــرض أو أغـــراض معينـــة.

ـــع . 3 ـــذي يحقـــق مصلحـــة الشـــركة أو يكفـــل توزي ـــك بالقـــدر ال ـــات أخـــرى، وذل ـــن احتياطي ـــة أن تقـــرر تكوي ـــة العامـــة العادي للجمعي
أربـــاح ثابتـــة قـــدر اإلمـــكان علـــى المســـاهمين، وللجمعيـــة المذكـــورة كذلـــك أن تقتطـــع مـــن صافـــي األربـــاح مبالـــغ إلنشـــاء 

مؤسســـات اجتماعيـــة لعاملـــي الشـــركة أو لمعاونـــة مـــا يكـــون قائمـــًا مـــن هـــذه المؤسســـات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل خمسة بالمائة )%5( من رأسمال الشركة المدفوع.. 4

مـــع مراعـــاة األحـــكام المقـــررة فـــي المـــادة )19( مـــن هـــذا النظـــام، والمـــادة )76( السادســـة والســـبعين مـــن نظـــام الشـــركات . 5
ـــة )%10( مـــن الباقـــي لمكافـــأة مجلـــس اإلدارة، علـــى أن يكـــون اســـتحقاق هـــذه  يخصـــص بعـــد مـــا تقـــدم نســـبة عشـــرة بالمائ

المكافـــأة متناســـبة مـــع عـــدد الجلســـات التـــي يحضرهـــا العضـــو.

استحقاق	األرباح 

 يســـتحق المســـاهم حصتـــه فـــي األربـــاح وفقـــًا لقـــرار الجمعيـــة العامـــة الصـــادر فـــي هـــذا الشـــأن ويبيـــن القـــرار تاريـــخ االســـتحقاق وتاريـــخ 
التوزيـــع، وتكـــون أحقيـــة االربـــاح لمالكـــي األســـهم المســـجلين فـــي ســـجالت المســـاهمين فـــي نهايـــة اليـــوم المحـــّدد لالســـتحقاق. 
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خسائر	الشركة

إذا بلغـــت خســـائر شـــركة المســـاهمة نصـــف رأس المـــال المدفـــوع فـــي أي وقـــت خـــالل الســـنة الماليـــة وجـــب علـــى أي . 1
مســـؤول فـــي الشـــركة أو مراجـــع الحســـابات فـــور علمـــه بذلـــك إبـــالغ رئيـــس مجلـــس اإلدارة، وعلـــى رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
إبـــالغ أعضـــاء المجلـــس فـــورًا بذلـــك، وعلـــى مجلـــس اإلدارة خـــالل خمســـة عشـــر )15( يومـــًا مـــن علمـــه بذلـــك دعـــوة الجمعيـــة 
العامـــة غيـــر العاديـــة لالجتمـــاع خـــالل خمســـة وأربعيـــن )45( يومـــًا مـــن تاريـــخ علمـــه بالخســـائر؛ لتقـــرر إمـــا زيـــادة رأس مـــال 
الشـــركة أو تخفيضـــه وفقـــًا ألحـــكام نظـــام الشـــركات وذلـــك إلـــى الحـــّد الـــذي تنخفـــض معـــه نســـبة الخســـائر إلـــى مـــا دون 

نصـــف رأس المـــال المدفـــوع، أو حـــّل الشـــركة قبـــل األجـــل المحـــدد فـــي نظـــام الشـــركات.

ــرة )1( . 2 ــي الفقـ ــددة فـ ــدة المحـ ــة خـــالل المـ ــة العامـ ــع الجمعيـ ــم تجتمـ ــركات إذا لـ ــام الشـ ــوة نظـ ــة بقـ ــركة منقضيـ ــّد الشـ ُتعـ
ـــادة رأس المـــال وفـــق األوضـــاع  مـــن هـــذه المـــادة، أو إذا اجتمعـــت وتعـــذر عليهـــا إصـــدار قـــرار فـــي الموضـــوع، أو إذا قـــررت زي
المقـــررة فـــي هـــذه المـــادة ولـــم يتـــم االكتتـــاب فـــي كل زيـــادة رأس المـــال خـــالل تســـعين )90( يومـــًا مـــن صـــدور قـــرار الجمعيـــة 

ـــادة.  بالزي

دعوى	المسؤولية

لـــكل مســـاهم الحـــق فـــي رفـــع دعـــوى المســـؤولية المقـــررة للشـــركة علـــى أعضـــاء مجلـــس اإلدارة إذا كان مـــن شـــأن الخطـــأ الـــذي صـــدر 
منهـــم إلحـــاق ضـــرر خـــاص بـــه، وال يجـــوز للمســـاهم رفـــع الدعـــوى المذكـــورة إال إذا كان حـــق الشـــركة فـــي رفعهـــا ال يـــزال قائمـــًا، ويجـــب 

علـــى المســـاهم أن يبلـــغ الشـــركة بعزمـــه علـــى رفـــع الدعـــوى.

انقضاء	الشركة		

 تدخـــل الشـــركة بمجـــرد انقضائهـــا دور التصفيـــة وتحتفـــظ بالشـــخصية االعتباريـــة بالقـــدر الـــالزم للتصفيـــة، ويصـــدر قـــرار التصفيـــة 
االختياريـــة مـــن الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة، ويجـــب أن يشـــتمل قـــرار التصفيـــة علـــى تعييـــن المصفـــي وتحديـــد ســـلطاته وأتعابـــه 
والقيـــود المفروضـــة علـــى ســـلطاته والمـــدة الزمنيـــة الالزمـــة للتصفيـــة ويجـــب أال تتجـــاوز مـــدة التصفيـــة االختياريـــة خمـــس )5( ســـنوات 
ـــر مـــن ذلـــك إال بأمـــر قضائـــي، وتنتهـــي ســـلطة مجلـــس إدارة الشـــركة بحلهـــا ومـــع ذلـــك يظـــل هـــؤالء قائميـــن  وال يجـــوز تمديدهـــا ألكث
علـــى إدارة الشـــركة ويعـــدون بالنســـبة إلـــى الغيـــر فـــي حكـــم المصفيـــن إلـــى أن يعيـــن المصفـــي، وتبقـــى جمعيـــات المســـاهمين قائمـــة 

خـــالل مـــدة التصفيـــة ويقتصـــر دورهـــا علـــى ممارســـة اختصاصاتهـــا التـــي ال تتعـــارض مـــع اختصاصـــات المصفـــي. 

الشخصية	االعتبارية

تعتبـــر الشـــركة قائمـــة نظاًمـــا وتتمتـــع بالشـــخصية االعتباريـــة المســـتقلة مـــن وقـــت التأســـيس، وعلـــى مجلـــس إدارة الشـــركة اتخـــاذ 
اإلجـــراءات الالزمـــة لشـــهر الشـــركة وتحولهـــا إلـــى شـــركة مســـاهمة مقفلـــة.

المادة الثالثة والخمسون: شراء الشركة ألسهمها وارتهانها وبيعها 

يجـــوز للشـــركة بقـــرار مـــن الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة إصـــدار أســـهم ممتـــازة أو عاديـــة وشـــراء أســـهمها العاديـــة أو الممتـــازة وبيعهـــا 
ورهنهـــا وتحويلهـــا وفًقـــا لضوابـــط وسياســـة الشـــركة الداخليـــة وبمـــا ال يتعـــارض مـــع األنظمـــة واللوائـــح ذات العالقـــة.

قرارات	المجلس	

8(  تصدر قرارات المجلس باألغلبية آلراء األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 

ـــًا عـــن طريـــق عرضهـــا علـــى  9(  يجـــوز للمجلـــس أن يصـــدر قـــرارات فـــي الحـــاالت العاجلـــة - بـــدون عقـــد اجتمـــاع - بالموافقـــة عليهـــا كتابي
األعضـــاء متفرقيـــن مالـــم يطلـــب أحـــد األعضـــاء اجتمـــاع المجلـــس للمداولـــة فيهـــا. وال تكـــون هـــذه القـــرارات صحيحـــة إال إذا وقـــع عليهـــا 

أغلبيـــة األعضـــاء، وتعـــرض هـــذه القـــرارات علـــى مجلـــس اإلدارة فـــي أول اجتمـــاع تـــاٍل لـــه.

صالحيات	الرئيس	التنفيذي

يقـــوم الرئيـــس التنفيـــذي بتنفيـــذ قـــرارات مجلـــس اإلدارة االســـتراتيجية والخطـــة الســـنوية، وإدارة أعمـــال الشـــركة اليوميـــة ورئاســـة 
العامليـــن فيهـــا. ولمجلـــس اإلدارة تحديـــد اختصاصـــات وصالحيـــات الرئيـــس التنفيـــذي فيمـــا لـــم ينـــص عليـــه هـــذا النظـــام.
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صالحية	التوقيع	عن	الشركة

لرئيس مجلس اإلدارة أو من ينيبه الحق في التوقيع نيابة عن الشركة.

أدوات	الدين	والصكوك	التمويلية

يجـــوز للشـــركة إصـــدار الصكـــوك والســـندات وأدوات الديـــن األخـــرى بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال وطرحهـــا لالكتتـــاب العـــام أو الخـــاص، 
وفًقـــا لألنظمـــة واللوائـــح ذات العالقـــة والضوابـــط التـــي تضعهـــا الجهـــات المختصـــة. ويكـــون عقـــد أي اجتمـــاع لحاملـــي الصكـــوك 

والســـندات وأدوات الديـــن األخـــرى وفًقـــا لشـــروط وأحـــكام وثائـــق طرحهـــا.

8.5. االتفاقيات الجوهرية 

فـــي إطـــار ممارســـتها ألعمالهـــا، أبرمـــت الشـــركة عـــدًدا مـــن العقـــود الجوهريـــة لتقديـــم الخدمـــات التشـــغيلية والدعـــم وإدارة وإعـــداد 
ـــا لمـــا يلـــي: المشـــاريع مـــع جهـــات خاصـــة باإلضافـــة لجهـــات حكوميـــة وشـــبه حكوميـــة وفًق

8.5.1.عقود مع كيانات ومنشآت خاصة

الجدول رقم )34(: ملخص عقود الشركة الجوهرية مع كيانات ومنشآت خاصة

مالحظة مدة العقدقيمة العقدموضوع العقدالطرف الثانيالطرف األولتاريخ العقدنوع العقد م

1

اتفاقية 

تعاون 

لتحقيق 

مشروع 

شركة تطوير 

لتقنيات 

التعليم

1441/05/18ه 

)الموافق 

2020/01/13م(

 Pegasystems

Limited

)شركة أنظمة 

بيقا المحدودة(

شركة عزم 

السعودية 

لالتصاالت 

وتقنية 

المعلومات

يقوم الطرف األول بتوفير البيانات 

والمعلومات الفنية والتجارية 

الالزمة المتعلقة بمنتجاتها 

وخدماتها إلى الطرف الثاني، الذي 

سيعيد بيع ترخيص البرنامج وصيانة 

أنظمة الطرف األول ومنتجاتها إلى 

شركة تطوير لتقنيات التعليم.

 )5,889,956(

ريال سعودي 

سنويًا، غير 

شاملة لقيمة 

الضرائب.

مدة العقد )8( أشهر 

من تاريخ التوقيع 

قابلة للتمديد باتفاق 

الطرفين الخطي.

2

اتفاقية 

تقديم 

خدمات

1441/07/13هـ 

)الموافق 

2020/03/08م(

شركة الخدمات 

اآلمنة لصناعة 

البرمجيات

شركة عزم 

السعودية 

لالتصاالت 

وتقنية 

المعلومات

تحديد األطر والمبادئ التوجيهية 

لعملية تقديم موظفو الطرف 

األول لخدمات في إطار مشاريع 

محددة يقوم الطرف الثاني 

بتنفيذها.

يتم دفع 

الفواتير شهريًا.

سنة واحدة تبدأ من 

تاريخ 2020/01/01م 

وحتى تاريخ 

2020/12/31م مع 

إمكانية التجديد. كما 

يمكن فسخ العقد من 

قبل أي من الطرفين 

بموجب إشعار خطي 

ُيقدم إلى الطرف 

اآلخر قبل ثالثة أشهر 

في حال وجود مخالفة 

للقوانين أو لبنود 

االتفاقية.

الطرف األول هو شركة 

قائمة حسب قوانين 

المملكة األردنية 

الهاشمية.

وبتاريخ 1442/06/22هـ 

)الموافق 

2021/02/04م(، تم 

إبرام اتفاقية تقديم 

خدمات جديدة ما بين 

الطرفين، تضمنت البنود 

نفسها لناحية الموضوع 

والقيمة والمدة مع 

تغيير في تحديد فريق 

العمل.

3

اتفاقية 

تقديم 

خدمات 

لوجستية 

شركة عزم 

السعودية 

لالتصاالت وتقنية 

المعلومات

شركة أعالي 

التقنية للتجارة

يقوم الطرف الثاني بتقديم خدمات 

كمقاول بالباطن لتنفيذ عدد من 

الخدمات التسويقية اللوجستية.

 )3,801,540(

ريال سعودي.

)6( أشهر من تاريخ 

التوقيع. كما يمكن 

إنهاء االتفاقية قبل 

حلول أجلها وفق 

شروط منصوص عليها 

في االتفاقية.

المصدر: الشركة
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8.5.2. عقود مع كيانات ومنشآت حكومية وشبه حكومية

مالحظة مدة العقدقيمة العقدموضوع العقدالطرف الثانيالطرف األولتاريخ العقدنوع العقد م

1

عقد مشروع 
الخدمات 

التشغيلية 
لتحسين 

األداء إلدارة 
االستراتيجية 

في مكتب 
تحقيق الرؤية

1440/11/29هـ 

)الموافق 

2019/08/01م(

معهد الملك 
عبدالله 
للبحوث 

والدراسات 
االستشارية 

بجامعة الملك 
سعود

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

قيام الطرف الثاني 
بتنفيذ مشروع الخدمات 

التشغيلية لتحسين األداء 
إلدارة اإلستراتيجية في 

مكتب تحقيق الرؤية، 
حسب المواصفات 

الموضحة في العرض 
الفني والمالي المقدم.

)24,441,480( ريال 
سعودي.

)18( شهًرا ميالدًيا، تبدأ 
من تاريخ اإلشعار الخطي 

بمباشرة العمل والبدء 
بالمشروع.

للطرف األول أن 
ينهي هذا العقد في 
أي وقت قبل إتمام 
الخدمات بعد إشعار 

الطرف الثاني بمدة ال 
تقل عن شهرين.

2

عقد مشروع 
برنامج المصدر 

المفتوح 
)رقمنة 

القطاعات: 
الحكومية 

– الصناعية 
– غير الربحية 

– المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة(

1441/07/13هـ 

)الموافق 

2020/03/08م(

وزارة 
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

القيام بتطوير وتنفيذ 
سياسات تحفيزية لتبني 
حلول المصدر المفتوح 

من قبل الجهات 
الحكومية والصناعية 

وغير الربحية والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة.

)15,700,650( ريال 
سعودي.

)14( شهًرا ميالدًيا، تبدأ 
من تاريخ إشعار البدء 

بالعمل.

يجوز للوزارة سحب 
العمل من الطرف 
الثاني في حاالت 

عديدة قد نص عليها 
العقد. كما يجوز 

للوزارة إنهاء العقد في 
أي وقت قبل إتمام 
الخدمات بعد إشعار 

الطرف الثاني بمدة ال 
تزيد على )15( يوم.

3

عقد مشروع 
برنامج 

الخدمات 
اللوجستية 

لبرنامج نشر 
المعرفة 
الرقمية

1441/05/19هـ 
)الموافق 

2020/01/14م(

وزارة 
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

تقديم الدعم اللوجستي 
لفعاليات برنامج نشر 

المعرفة الرقمية، 
ويشمل ذلك تقديم 

الخدمات واإلفراد 
والموظفين والمواد وكل 

ما يلزم، لتنفيذ وإتمام 
األعمال المشار إليها في 

العقد وفقًا لما يطلبه 
الطرف األول من الثاني.

)18,481,050( ريال 
سعودي.

من تاريخ إشعار البدء 
بالعمل حتى تاريخ 

1442/05/16هـ )الموافق 
2020/12/31م(. علمًا أن 
العقد قد تم تمديده مدة 

)7( أشهر تبدأ من تاريخ 
1442/05/17هـ )الموافق 

2021/01/01م(.
وحصل التمديد بموجب 

أمر تعديل صادر عن 
وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات بتاريخ 
1442/06/26هـ )الموافق 

2021/02/08م( استنادًا 
إلى نظام المشتريات 

والمنافسات الحكومية 
وتعميم وزارة المالية بشأن 

تمديد العقود بسبب 
جائحة كورونا.

يجوز للوزارة سحب 
العمل من الطرف 
الثاني في حاالت 

عديدة قد نص عليها 
العقد. كما يجوز 

للوزارة إنهاء العقد في 
أي وقت قبل إتمام 
الخدمات بعد إشعار 

الطرف الثاني بمدة ال 
تزيد على )15( يوم.

4
عقد تقنية 
المعلومات

1442/04/28هـ 
)الموافق 

2020/12/13م(
وزارة التجارة

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

تنفيذ لمشروع بوابة 
إفالس التابع لمبادرة 

ممكنات تطبيق نظام 
اإلفالس.

 )3,493,208.81(
ريال سعودي.

)18( شهرًا ميالديًا ابتداًء 
من تاريخ توقيع العقد. 

- يخضع هذا العقد 
لنظام المنافسات 

والمشتريات الحكومية.

- قدمت الشركة 
ضمانًا بنكيًا نهائيًا 
بمبلغ )175,000( 

ريال سعودي صادر 
من بنك الرياض برقم 

 )RLG 6461623(
بتاريخ 1442/04/18هـ 

)الموافق 
2020/12/03م( 

وهو ساري المفعول 
لغاية 1443/11/02هـ 

)الموافق 
2022/06/01م(.

الجدول رقم )35(: ملخص عقود الشركة الجوهرية مع كيانات ومنشآت حكومية وشبه حكومية
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مالحظة مدة العقدقيمة العقدموضوع العقدالطرف الثانيالطرف األولتاريخ العقدنوع العقد م

5

عقد مشروع 
دعم وتشغيل 

مبادرات 
مكتب تحقيق 

الرؤية بوزارة 
العدل

1441/09/04هـ 
)الموافق 

2020/04/27م(
وزارة العدل

شركة عزم 
السعودية

القيام بمشروع "دعم 
وتشغيل مبادرات مكتب 
تحقيق الرؤية" لمبادرات 
"إدارة القضايا المتكامل/

التوثيق المتكامل/ 
إشراك القطاع الخاص 
في األعمال المساندة 

لقضاء التنفيذ".

 )111,126,260.03(
ريال سعودي.

)24( شهرًا ميالديًا تسري 
من تاريخ محضر بدء 

األعمال.

- يمكن للطرف األول 
إنهاء العقد وذلك في 

أي وقت قبل إتمام 
الخدمات وذلك بعد 
إخطار الطرف الثاني 

بمدة ال تزيد عن )15( 
يومًا.

- قدمت الشركة 
خطاب ضمان نهائي 

صادر من بنك 
الرياض برقم )212 

 )6453273RLG
بتاريخ 1441/8/15هـ 

)الموافق 
2020/04/09م( 

بمبلغ )5,556,314( 
ريال سعودي ساري 
المفعول حتى نهاية 

يوم 2022/05/08م.

6

عقد تطوير 
وتشغيل 
المنصة 
الوطنية 

للدعم 
السكني جود 

اإلسكان 
وتقديم الدعم 

الفني

1442/08/05هـ 
)الموافق 

2021/03/18م(

مؤسسة 
اإلسكان 
التنموي 

األهلية

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

تنفيذ تطوير وتشغيل 
منصة جود اإلسكان 

وتقديم الدعم الفني 
لعمليات المنصة، والقيام 

بتدريب الموظفين 
المختصين على الخدمات 

الجديدة التي يتم 
تطويرها بناًء على طلب 

مالك المشروع وفقًا 
للشروط والمواصفات 

ووثائق العقد.

)3,431,162( ريال 
سعودي. 

)36( شهرًا ابتداء من تاريخ 
1442/07/11هـ )الموافق 

2021/02/23م(.

يخضع هذا العقد 
نظام المنافسات 
والمشتريات في 

مؤسسة اإلسكان 
التنموي.

7

عقد مشروع 
تقديم خدمات 

استشارية 
لبرنامج 

التسريع 
للتحول 
الرقمي.

1441/03/27هـ 
)الموافق 

2019/11/24م(

وزارة 
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

القيام بتحديد متطلبات 
وحدة التحول الرقمي 

بالمملكة العربية 
السعودية لتوفير الكوادر 

البشرية المحترفة التي 
ستعمل على تشغيل 

اعمال الوحدة لتحقيق 
األهداف المرجوة منها 

ويشمل ذلك تقديم 
الخدمات واألفراد 

والموظفين والمواد 
وجميع األشياء الالزمة 
لتنفيذ األعمال المبينة 

في العقد.

)65,894,850( ريال 
سعودي.

)15( شهرًا ميالدية تبدأ 
من تاريخ إشعار البدء 

بالعمل.

يخضع هذا العقد 
نظام المنافسات 

والمشتريات

8

عقد عملية 
تأمين 

الخدمات 
االستشارية 
إلدارة تقنية 
المعلومات.

1441/11/30هـ 
)الموافق 

2020/07/21م(

وزارة الموارد 
البشرية 

والتنمية 
االجتماعية 

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

تقديم الخدمات 
االستشارية إلدارة تقنية 

المعلومات ويشمل ذلك 
تقديم الخدمات والمواد 

وجميع األشياء الالزمة 
لتنفيذ وإتمام األعمال 

المبينة في العقد 
كذلك األعمال المؤقتة 

واإلضافية والتكميلية 
والتعديالت.

 )16,672,061.91(
ريال سعودي.

)24( شهرًا ميالدية تبدأ 
من تاريخ إشعار بدء العمل.

- للوزارة أن تنهي العقد 
في أي وقت قبل 

إتمام الخدمات بعد 
إشعار الطرف الثاني 

بمدة ال تزيد على )15( 
يومًا.

- يخضع هذا 
العقد ألحكام 

نظام المنافسات 
والمشتريات الحكومية 

والئحته التنفيذية 
فيما يتعلق بتوريد أي 

منتجات أو شحنها، 
باإلضافة ألنظمة 
وأحكام االستيراد 

والجمارك.
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9

عقد عملية 
تأمين 

الخدمات 
االستشارية 
إلدارة تقنية 

المعلومات

1441/05/19هـ 
)الموافق 

2020/01/14م(

شركة تطوير 
لتقنيات 
التعليم

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

إنجاز خدمات ترخيص 
.PEGA

)6,478,950( ريال 
سعودي بدون 

ضريبة قيمة مضافة.

 )12( شهرًا ميالدية تبدأ 
من تاريخ التوقيع.

يعتبر الضمان البنكي 
النهائي المقدم من 
الطرف الثاني جزء ال 

يتجزأ من العقد ويكون 
صالحًا طوال فترة 
سريان العقد وهو 

يعادل )%5( من القيمة 
اإلجمالية للعقد.

10

عقد تقديم 
خدمات 

لمشروع 
حلول الفوترة 

والدفع

1441/07/10هـ 
)الموافق 

2020/03/05م(

الشركة 
الوطنية 
لإسكان

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

توفير وتقديم خدمات 
لمشروع حلول الفوترة 

والدفع إلى الطرف 
األول.

 )3,012,766.05(
ريال سعودي.

تبدأ من 1442/03/03هـ 
)الموافق 

2020/10/20م( إلى 
تاريخ 1442/10/15هـ 

)الموافق 
2021/05/27م(.

11
المواطنة 

الرقمية 

1442/09/01هـ 
)الموافق 

2021/04/13م(

وزارة 
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

--
)11,000,000( ريال 

سعودي

مدة )18( شهرًا 
ابتداًء من تاريخ إشعار 

بدء العمل )بتاريخ 
1442/09/09ه الموافق 

2021/04/21م(.

يخضع هذا العقد 
لنظام المنافسات 

والمشتريات 
الحكومية.

تم االطالع على 
خطاب ضمان نهائي 

صادر عن مصرف 
الراجحي بتاريخ 

2021/04/08م بدفع 
مبلغ يعادل )5%( 

من قيمة العقد إلى 
الشركة.

12

تأسيس 
وبناء منظمة 

التعاون 
الرقمي 

--

وزارة 
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

--
 )19,728,250( ريال 

سعودي
--

تم االطالع على إشعار 
الترسية بالمشروع 

الصادر عن وزارة 
االتصاالت وتقنية 
المعلومات بتاريخ 

1443/03/26هـ 
)الموافق 

2021/11/01م(. 
كما تم االطالع على 
خطاب ضمان نهائي 

صادر عن مصرف 
الراجحي بتاريخ 

2021/11/03م بدفع 
مبلغ يعادل )5%( 

من قيمة العقد إلى 
الشركة.
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13

مشروع 
تقيم وتنفيذ 

خدمات 
منظومة 

الدفعة األول 

--

الهيئة العامة 
للمنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

--
 )9,758,492( ريال 

سعودي
--

تم االطالع على إشعار 
الترسية بالمشروع 

الصادر عن وزارة الهيئة 
العامة للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة 
بتاريخ 1443/03/21هـ 

)الموافق 
2021/10/27م(. 

كما تم االطالع على 
خطاب ضمان نهائي 

صادر عن مصرف 
الراجحي بتاريخ 

2021/11/02م بدفع 
مبلغ يعادل )5%( 

من قيمة العقد إلى 
الشركة.

14

الخدمات 
المدارة لقطاع 

الخدمة 
المدنية 

1443/03/21هـ 
)الموافق 

2021/10/27م(

وزارة الموارد 
البشرية 

والتنمية 
االجتماعية 

شركة عزم 
السعودية 
لالتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

-- )45,632,200.10( 
مدة )36( شهرًا ميالديًا 

ابتداًء من تاريخ إشعار 
البدء بالعمل. 

يخضع هذا العقد 
لنظام المنافسات 

والمشتريات 
الحكومية.

تم االطالع على 
خطاب ضمان نهائي 

صادر عن مصرف 
الراجحي بتاريخ 

2021/10/05م بدفع 
مبلغ يعادل )5%( 

من قيمة العقد إلى 
الشركة.

المصدر: الشركة

8.5.3. عقود اإليجار 

ـــة نشـــاط مكتـــب  ـــة )المؤجـــر( لغـــرض اســـتعمالها لمزاول ـــوت المكتبي أبرمـــت الشـــركة عقـــدي إيجـــار بصفتهـــا مســـتأجرة مـــع شـــركة البي
إدارة أعمـــال مؤسســـات وشـــركات. علمـــًا أن هذيـــن العقديـــن مبرميـــن لمـــدة ثـــالث )3( ســـنوات قابلـــة للتجديـــد باتفـــاق الطرفيـــن علـــى 
ذلـــك خطيـــًا قبـــل انتهـــاء المـــدة األصليـــة أو المجـــددة. ولمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول عقـــدي اإليجـــار المبرميـــن، الرجـــاء االطـــالع علـــى 
الفقـــرة )3.12( “قائمـــة العقـــارات التـــي تســـتأجرها الشـــركة” مـــن القســـم رقـــم )3( “خلفيـــة عـــن الشـــركة وطبيعـــة أعمالهـــا” مـــن هـــذا 

المســـتند.



103

8.6. التعامالت مع األطراف ذوي العالقة 

لـــدى الشـــركة عقـــود وتعامـــالت مـــع أطـــراف ذات عالقـــة وقـــد التزمـــت الشـــركة بـــأن تكـــون جميـــع التعامـــالت علـــى أســـاس تنافســـي 	 
تجـــاري بحـــت يضمـــن حقـــوق المســـاهمين. يبيـــن الجـــدول التالـــي أبـــرز مـــا تضمنتـــه عقـــود الشـــركة المبرمـــة مـــع أطـــراف ذوي عالقـــة.

باإلضافـــة للتعامـــالت المذكـــورة فـــي الجـــدول أعـــاله، لـــدى الشـــركة تعامـــالت مـــع شـــركة اإلتمـــام االستشـــارية )إن رئيـــس مجلـــس 	 
إدارة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات الســـيد ماجـــد العصيمـــي شـــريكًا فـــي شـــركة اإلتمـــام االستشـــارية(، والتـــي 
ــن  ــاريع مـ ــات المشـ ــد باســـتالمها جميـــع مخرجـ ــة، تفيـ ــارية مخالصالـــت نهائيـ ــام االستشـ ــركة إتمـ ــزة. بحيـــث أصـــدرت شـ أصبحـــت منجـ
شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات وال يوجـــد أي أعمـــال أو مخرجـــات متأخـــرة لصالـــح المشـــاريع، وفـــق اآلتـــي:

مخالصة نهائية بتاريخ 2021/11/08م بخصوص مشروع الخدمات االستشارية لتأسيس منصة تطوير إدارة اإلجراءات بنظام ناجز.- 

مخالصة نهائية بتاريخ 2021/11/08م بخصوص مشروع تشغيل مركز التميز اإلقليمي بالمنطقة الوسطى.- 

مخالصة نهائية بتاريخ 2021/11/08م بخصوص مشروع تشغيل مركز التميز اإلقليمي بالمنطقة الغربية.- 

بتاريـــخ 1443/03/17هــــ )الموافـــق 2021/10/23م(، انعقـــدت الجمعيـــة العامـــة العاديـــة )2( ونظـــرت فـــي إفصاحـــات األطـــراف ذات 	 
العالقـــة، بحيـــث عـــرض رئيـــس مجلـــس اإلدارة خطـــاب لجنـــة المراجعـــة بالتعامـــالت القائمـــة مـــع األطـــراف ذوي العالقـــة وهـــي كالتالـــي:

الجدول رقم )36(: ملخص عقود الشركة مع أطراف ذات عالقة
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1

عقد إدارة 

مشروع 

تشغيل 

ودعم

02/11/1440هـ 

)الموافق 

09/05/2019م(

شركة منجم 

األعمال للتطوير 

واالستثمار 

التجاري

شركة عزم 

السعودية 

لالتصاالت 

وتقنية 

المعلومات

يقوم الطرف الثاني 

بكافة األعمال 

الالزمة لتشغيل 

ودعم أعمال مكتب 

تحقيق الرؤية.

 )13,707,480(

ريال سعودي

)36( شهرًا 

تبدأ من تاريخ 

1440/08/23هـ 

)الموافق 

2019/05/09م(.

إن رئيس مجلس إدارة شركة عزم 

السعودية لالتصاالت وتقنية 

المعلومات السيد ماجد العصيمي 

شريك في شركة منجم األعمال 

للتطوير واالستثمار التجاري. 

2

اتفاقية 

اطارية 

لتقديم 

خدمات 

استشارية

)ومالحقها(

1441/04/22هـ 

)الموافق 

2019/12/19م(

شركة عزم 

السعودية 

لالتصاالت 

وتقنية 

المعلومات

شركة عزم 

التقنية المالية

يقوم الطرف الثاني 

بتقديم خدمات 

استشارية لمشاريع 

تعود ملكيتها 

للطرف األول.

حسب الكلفة 

الفعلية التي 

تم العمل 

عليها وبعد أخذ 

موافقة الطرف 

األول 

--

باإلضافة لالتفاقية اإلطارية 

الرئيسة، تم التوقيع على مالحق 

خاصة بكل مشروع بتواريخ مختلفة.

إن العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي لشركة عزم السعودية 

لالتصاالت وتقنية المعلومات 

السيد علي البالع وشركة عزم 

السعودية القابضة )مساهمة في 

شركة عزم السعودية لالتصاالت 

وتقنية المعلومات( شريكان في 

شركة عزم التقنية المالية.

المصدر: الشركة

المصدر: الشركة

الجدول رقم )37(: إفصاحات األطراف ذات العالقة 

عالقته بشركة عزمنوع التعامل الطرف ذو العالقة الجهة 

مكتب تحقيق الرؤية في وزارة 

العدل

شركة منجم تطوير األعمال 

للتطوير واالستثمار التجاري

عقد إدارة مشروع تشغيل ودعم أعمال

مكتب تحقيق الرؤية

رئيس المجلس يملك حصة أغلبية 

في الشركة

مركز التمييز اإلقليمي بالمنطقة 

الوسطى – وزارة الصحة
شركة االتمام االستشارية

عقد إدارة مشروع تشغيل مركز التميز االقليمي 

بالمنطقة الوسطى

رئيس المجلس يملك حصة أغلبية 

في الشركة

شركة االتمام االستشاريةوزارة العدل
عقد إدارة مشروع الخدمات االستشارية

لتأسيس منصة تطوير ادارة اإلجراءات بنظام ناجز

رئيس المجلس يملك حصة أغلبية 

في الشركة
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وأفـــادت لجنـــة المراجعـــة بـــأن اإلفصـــاح مطابـــق لتبليـــغ رئيـــس مجلـــس اإلدارة، وأنـــه تـــم إســـنادها مـــن األطـــراف ذات العالقـــة إلـــى 
شـــركة عـــزم الســـعودية لخبرتهـــا فـــي المجـــال.

وفـــي الجمعيـــة المنعقـــدة، أفـــاد رئيـــس المجلـــس أنـــه وفقـــًا لمتطلبـــات الفقـــرة )1( مـــن المـــادة الحاديـــة والســـبعون )71( مـــن نظـــام 
ـــار التنفيذييـــن  ـــة إجـــراءات األعمـــال والعقـــود مـــع الشـــركات والتـــي يكـــون لعضـــو مجلـــس اإلدارة أو كب الشـــركات، الخاصـــة بتنظيـــم آلي
مصلحـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة فيهـــا، أن هـــذه التعامـــالت تتـــم بنـــاًء علـــى أســـس تجاريـــة ومـــن غيـــر شـــروط تفضيليـــة. وقـــد تـــم 
التصويـــت بالموافقـــة علـــى إفصاحـــات األطـــراف ذات العالقـــة وعلـــى التعامـــالت المســـتقبلية مـــع األطـــراف ذوي العالقـــة باإلجمـــاع. 

بتاريـــخ 1443/05/14هــــ )الموافـــق 2021/12/18م(، انعقـــدت الجمعيـــة العامـــة العاديـــة )3( للتصويـــت علـــى تعامـــالت للشـــركة مـــع 	 
أطـــراف ذات عالقـــة، وفـــق اآلتـــي:

التعامـــالت بيـــن الشـــركة وشـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة: يشـــغل منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم الســـعودية . 1
القابضـــة رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات ماجـــد بـــن ســـعد العصيمـــي، كمـــا أن عضـــو 
مجلـــس اإلدارة المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات علـــي محمـــد البـــالع هـــو 
عضـــو مجلـــس اإلدارة المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة. ويشـــغل عضـــو مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم 

ـــد الجريـــوي عضويـــة مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم الســـعودية القابضـــة. الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات فـــراس خال

وتفصيل هذه التعامالت وفق ما يلي:

االتفاقيـــة -  2020/02/13م وملحـــق  تاريـــخ  فـــي  لتقديـــم خدمـــات استشـــارية  إطاريـــة  اتفاقيـــة  أعمـــال بموجـــب  قيمـــة 
ــزم  ــركة عـ ــارية لشـ ــات استشـ ــم خدمـ ــة لتقديـ ــعودية القابضـ ــزم السـ ــركة عـ ــركة وشـ ــن الشـ ــة بيـ ــم )1(، والمبرمـ ــة رقـ اإلطاريـ
القابضـــة بإجمالـــي قيمـــة ســـتة مالييـــن ومائـــة وســـبعة وتســـعين ألفـــًا وســـبعمائة وســـتين ريـــال وخمســـة وثمانيـــن هللـــة 
)6,197,760.85( ريـــال وإجمالـــي قيمـــة أعمـــال لصالـــح الشـــركة بمبلـــغ وقـــدره أربعـــة مالييـــن وأربعمائـــة وســـبعة وســـتين 
ألفـــًا وثالثـــة وســـبعين ريـــال وثالثـــة وســـتين هللـــة )4,467,073.63( ريـــال ســـعودي، وعليـــه فـــإن صافـــي رصيـــد التعامـــالت 
بيـــن الطرفيـــن نهايـــة الســـنة الماليـــة بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا مليـــون وســـبعمائة وواحـــد وعشـــرين ألـــف وثمانمائـــة وأربعـــة 
وعشـــرين ريـــال واثنيـــن وعشـــرين هللـــة )1,721,824.22( ريـــال لصالـــح عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، 
ــارية متبادلـــة فـــي ســـياق  ــارية لمـــدة خمـــس )5( ســـنوات ميالديـــة لخدمـــات استشـ ــارة عـــن خدمـــات استشـ واالتفاقيـــة عبـ

ــة.  ــروط  تفضيليـ ــة، ودون أي شـ ــي المملكـ ــا فـ ــول بهـ ــح المعمـ ــة واللوائـ ــًا لألنظمـ ــة ووفقـ ــال العاديـ األعمـ

إجـــازة االســـتمرار باالتفاقيـــة اإلطاريـــة المشـــار لهـــا أعـــاله ويشـــمل ذلـــك: )خدمـــات استشـــارية، ومدفوعـــات حكوميـــة - 
مشـــتركة، ورســـوم التدقيـــق والخدمـــات المشـــتركة( لمـــدة ســـنة قادمـــة مـــن تاريـــخ نهايـــة الســـنة الماليـــة.

شـــركة عـــزم التقنيـــة الماليـــة: يشـــغل منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارتهـــا رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت . 2
ــذي  ــدب والرئيـــس التنفيـ ــو مجلـــس اإلدارة المنتـ ــن عضـ ــغل كل مـ ــا يشـ ــي، كمـ ــعد العصيمـ ــن سـ ــد بـ ــات ماجـ ــة المعلومـ وتقنيـ
لشـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات علـــي محمـــد البـــالع وعضـــو مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم الســـعودية 

لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات فـــراس خالـــد الجريـــوي عضويـــة مجلـــس إدارة شـــركة عـــزم التقنيـــة الماليـــة.

وتفصيل هذه التعامالت وفق ما يلي:

قيمـــة أعمـــال بموجـــب اتفاقيـــة إطاريـــة لتقديـــم خدمـــات استشـــارية فـــي تاريـــخ 2019/12/19م واالتفاقيـــة اإلطاريـــة لتقديـــم - 
خدمـــات استشـــارية فـــي تاريـــخ 2020/02/13م، ومالحـــق االتفاقيـــات اإلطاريـــة مـــن ملحـــق رقـــم )1( إلـــى ملحـــق رقـــم )7(، 
والمبرمـــة بيـــن الشـــركة وشـــركة عـــزم التقنيـــة الماليـــة لتقديـــم خدمـــات استشـــارية لشـــركة عـــزم التقنيـــة الماليـــة بإجمالـــي 
قيمـــة ثمانيـــة مالييـــن وثالثمائـــة وســـتين ألـــف وســـتمائة وخمســـة عشـــر ريـــال وســـبعة وتســـعين هللـــة )8,360,615.97( ريـــال 
وإجمالـــي قيمـــة أعمـــال لصالـــح الشـــركة بمبلـــغ وقـــدره ســـتة مالييـــن وأربعيـــن ألـــف وتســـعمائة وســـتة وســـتين ريـــال وتســـعة 
وثمانيـــن هللـــة )6,040,966.89( ريـــال، وعليـــه فـــإن صافـــي رصيـــد التعامـــالت بيـــن الطرفيـــن نهايـــة الســـنة الماليـــة بقيمـــة 
إجماليـــة قدرهـــا مليـــون وتســـعمائة وســـتين ألـــف وســـبعمائة وثالثـــة وأربعيـــن ريـــال وثالثـــة وســـتين هللـــة )1,960,743.63( 
ـــارة عـــن خدمـــات استشـــارية لمـــدة خمـــس )5(  ـــة عب ـــة المعلومـــات، واالتفاقي ـــح عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقني ـــال لصال ري
ســـنوات ميالديـــة لخدمـــات استشـــارية متبادلـــة فـــي ســـياق األعمـــال العاديـــة ووفقـــًا لألنظمـــة واللوائـــح المعمـــول بهـــا فـــي 

المملكـــة، ودون أي شـــروط  تفضيليـــة. 

إجـــازة االســـتمرار باالتفاقيـــة اإلطاريـــة المشـــار لهـــا أعـــاله ويشـــمل ذلـــك: )خدمـــات استشـــارية، ومدفوعـــات حكوميـــة - 
مشـــتركة، ورســـوم التدقيـــق والخدمـــات المشـــتركة( لمـــدة ســـنة قادمـــة مـــن تاريـــخ نهايـــة الســـنة الماليـــة. 
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شـــركة عـــزم الهنـــد: يشـــغل عضـــو مجلـــس اإلدارة المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة عـــزم الســـعودية لالتصـــاالت وتقنيـــة . 3
المعلومـــات علـــي محمـــد البـــالع منصـــب الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة عـــزم الهنـــد.

وتفصيل هذه التعامالت وفق ما يلي:

بمبلـــغ وقـــدره خمســـة وعشـــرون ألفـــًا وثالثمائـــة وخمســـين )25,350( ريـــال، وهـــي عبـــارة عـــن تعامـــالت فـــي ســـياق األعمـــال - 
العاديـــة ووفقـــًا لألنظمـــة واللوائـــح المعمـــول بهـــا، ودون أي شـــروط  تفضيليـــة.

هذا وتلتزم الشركة بعرض التعامالت التي تتم مع األطراف ذات العالقة على الجمعية العامة للتصويت عليها.

8.7. العالمة التجارية وحقوق الملكة الفكرية

لـــدى الشـــركة شـــعار )عـــزم( تســـتخدمه فـــي تعامالتهـــا التجاريـــة وقـــد قامـــت الشـــركة باالســـتحصال علـــى شـــهادة تســـجيل لعالمتهـــا 	 
لـــدى الجهـــة الحكوميـــة المختصـــة )الهيئـــة الســـعودية للملكيـــة الفكريـــة( وهـــي مســـجلة بالرقـــم )1442030384(  التجاريـــة 
ــة  ــات بـــث البرامـــج اإلذاعيـ ــة التـــي تختـــص بــــ )خدمـــات االتصـــاالت وخدمـ ــات التجاريـ ــات العالمـ ــة )38( وهـــي إحـــدى فئـ تحـــت الفئـ

والتلفزيونيـــة(، وقـــد تـــم تحديـــد المنتجـــات أو الخدمـــات المرخـــص بهـــا بموجـــب هـــذه الشـــهادة بــــ )االتصـــاالت(.

ـــة، مـــا ســـيمكنها 	  ـــة الالزمـــة وفقـــًا لنظـــام العالمـــات التجاري ـــة القانوني ـــة الحماي ـــي تكـــون الشـــركة قـــد منحـــت العالمـــة التجاري وبالتال
ـــة لمكاتبهـــا. ـــى الواجهـــة الخارجي مـــن وضعهـــا واســـتخدامها علـــى منتجاتهـــا أو وضعهـــا عل

ـــر، مـــن خـــالل 	  ـــل الغي ـــع انتهاكـــه واســـتخدامه مـــن قب ـــه ومن ـــت حمايت ـــي خـــاص بهـــا )azm.sa( حيـــث أمن ـــدى الشـــركة موقـــع الكترون ل
تســـجيله هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات – المركـــز الســـعودي لمعلومـــات الشـــبكة.

ـــر منصـــات 	  ـــت إلحـــدى المنشـــآت باإلضافـــة لتطوي ـــى االنترن ـــارة عـــن منصـــة عل ـــر ملموســـة، وهـــي عب ـــك الشـــركة أصـــواًل غي كمـــا تمتل
ـــة  ـــو 2021م، تشـــير إلـــى أن صافـــي القيمـــة الدفتري ـــم الماليـــة للســـنة المنتهيـــة فـــي 30 يوني أخـــرى للقطـــاع الخـــاص، علمـــًا أن القوائ

ـــال ســـعودي. ـــن )296,986( ري ـــف وتســـعمائة وســـتة وثماني ـــن وســـتة وتســـعين أل ـــغ مائتي ـــر الملموســـة قـــد بل للموجـــودات غي

ــوق  ــة وحقـ ــات التجاريـ ــم )3.13( “العالمـ ــرة رقـ ــى الفقـ ــالع علـ ــاء االطـ ــة، الرجـ ــر الملموسـ ــول غيـ ــول األصـ ــل حـ ــن التفاصيـ ــد مـ ولمزيـ
ــتند. ــذا المسـ ــا” مـــن هـ ــة أعمالهـ ــن الـشــركــــــة وطبيعـ ــة عـ ــة الفكريـــة” مـــن القســـم )3( “خلفيـ الملكيـ

8.8. التسهيالت االئتمانية 

أبرمـــت الشـــركة أربـــع )4( اتفاقيـــات تســـهيالت ائتمانيـــة مطابقـــة للشـــريعة االســـالمية مـــع عـــدد مـــن البنـــوك المحليـــة. وقـــد بلـــغ 
إجمالـــي المديونيـــة القائمـــة علـــى الشـــركة مـــن هـــذه االتفاقيـــات مبلغـــًا وقـــدره حوالـــي )11,669,632( ريـــال ســـعودي، وبلـــغ معـــدل 
الســـيولة الســـريعة لـــدى الشـــركة )1.6( وقـــد بلغـــت نســـبة الديـــون مـــن إجمالـــي األصـــول مـــا مقـــداره )%14.07( للســـنة المنتهيـــة 

فـــي 30 يونيـــو 2021م.

وقـــد التزمـــت الشـــركة بإخطـــار جميـــع الجهـــات الممولـــة عـــن تغييـــر شـــكلها القانونـــي مـــن شـــركة مســـاهمة مقفلـــة إلـــى مســـاهمة 
عامـــة عـــن طريـــق تســـجيل أســـهم الشـــركة وإدراجهـــا مباشـــرة فـــي الســـوق الموازيـــة، وقـــد حصلـــت علـــى موافقـــة:

البنك الفرنسي السعودي بتاريخ 1442/10/19هـ )الموافق 2021/05/31م(.. 1

كوارا للتمويل )شركة معالم التمويل سابقًا( بتاريخ 1443/04/19هـ )الموافق 2021/11/24م(.. 2

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار بتاريخ 1442/09/15هـ )الموافق 2021/04/27م(.. 3

وبتاريخ 2021/05/19م، أفاد بنك الرياض عن عدم ممانعته بما أنه لم يتم تجديد التسهيالت.

ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل حـــول هـــذه االتفاقيـــات وأبـــرز مـــا تضمنتـــه مـــن التزامـــات علـــى عاتـــق الشـــركة والضمانـــات المقدمـــة بموجبهـــا، 
الرجـــاء االطـــالع علـــى الفقـــرة رقـــم )2.1.12( “المخاطـــر المتعلقـــة بالتمويـــل” مـــن القســـم رقـــم )2( “عوامـــل المخاطـــرة” مـــن هـــذا 

المســـتند.
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8.9. النزاعات القضائية

لدى الشركة دعوى عمالية وفق ما هو مبين في الجدول أدناه:

8.10. وثائق التأمين 

قامـــت الشـــركة بتوقيـــع عقـــد تأميـــن صحـــي لموظفيهـــا وبعـــض أفـــراد أســـرهم مـــع شـــركة بوبـــا العربيـــة للتأميـــن التعاونـــي، وهـــي 	 
شـــركة مرخـــص لهـــا بمزاولـــة نشـــاط التأميـــن مـــن قبـــل مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي. ُتغطـــي هـــذه الوثيقـــة التـــي تحمـــل 
الرقـــم )46861700( الرعايـــة الصحيـــة مـــن خـــالل شـــبكة مقدمـــي الخدمـــة المعينيـــن مـــن ِقبـــل الشـــركة وبشـــرط أن تكـــون الحالـــة 
مشـــمولة بالتغطيـــة التأمينيـــة. وتشـــمل منافـــع وتعويضـــات التغطيـــة جميـــع الموظفيـــن الحالييـــن أو الجـــدد المبّينيـــن ضمـــن كشـــوف 
الرواتـــب، )الزوج/الزوجـــة واألطفـــال واألبنـــاء – الحـــد األدنـــى: مـــن تاريـــخ الـــوالدة – الحـــد األقصـــى: لغايـــة 25 ســـنة، األبنـــاء اإلنـــاث غيـــر 
المتزوجـــات بمـــن فيهـــن األرامـــل والمطلقـــات(. تســـري هـــذه الوثيقـــة مـــن تاريـــخ 2021/02/11م حتـــى تاريـــخ 2022/02/10م. علمـــًا 

أن عـــدد األعضـــاء المشـــمولين بهـــذه الوثيقـــة هـــو )522(.

ويكـــون مجلـــس التأميـــن الصحـــي التعاونـــي واللجنـــة المشـــكلة بقـــرار مـــن رئيـــس المجلـــس للنظـــر فـــي مخالفـــات أحـــكام نظـــام التأميـــن 
ـــد )14( مـــن  ـــع الخالفـــات والنزاعـــات الناشـــئة أو المتعلقـــة بهـــذه الوثيقـــة وذلـــك وفقـــًا للبن ـــي مختصـــة لتســـوية جمي الصحـــي التعاون

النظـــام المذكـــور.

كمـــا أبرمـــت الشـــركة وثيقـــة تأميـــن طبـــي أخـــرى تحمـــل عنـــوان “الوالديـــن” مـــع شـــركة بوبـــا العربيـــة للتأميـــن التعاونـــي علـــى أن تكـــون 
ـــة المحـــددة  ـــدى شـــبكة مقدمـــي الخدمـــات الطبي ـــخ 2022/02/10م ول ـــى تاري ـــخ 2021/02/11م حت ـــة نفســـها مـــن تاري مـــدة التغطي

بموجبهـــا. وحـــددت هـــذه الوثيقـــة عـــدد األعضـــاء المشـــمولين بهـــا بــــ )102(.

تأميـــن الممتلـــكات ضـــد كافـــة المخاطـــر: وفقـــًا لشـــهادة الغطـــاء التأمينـــي الصـــادرة عـــن شـــركة المتوســـط والخليـــج لتأميـــن وإعـــادة 	 
التأميـــن التعاونـــي – ميدغلـــف، ســـوف تســـتفيد الشـــركة مـــن تأميـــن لكافـــة األضـــرار الماديـــة لممتلكاتهـــا الناتجـــة عـــن أي ســـبب مـــا 
عـــدا االســـتثناءات الـــواردة فـــي الوثيقـــة لفتـــرة تغطيـــة ممتـــدة مـــن 2021/06/29م وحتـــى 2022/06/28م. ويكـــون إجمالـــي مبالـــغ 

ـــال ســـعودي. ـــف )141,000( ري ـــة وواحـــد وأربعـــون أل ـــن مبلغـــًا وقـــدره مائ التأمي

تؤكـــد إدارة الشـــركة بأنـــه، كمـــا بتاريـــخ إعـــداد مســـتند التســـجيل هـــذا، الشـــركة ليســـت طرفـــًا فـــي أي دعـــوى أو قضايـــا أو شـــكاوى أو مطالبـــة 
ـــًا  ـــرًا جوهري أو تحكيـــم أو إجـــراءات إداريـــة او تحقيقـــات قائمـــة أو مـــن المحتمـــل إقامتهـــا، مـــن شـــأنها أن يكـــون لهـــا، مجتمعـــة أو منفـــردة، تأثي
ــًا أو  ــورة حاليـ ــة منظـ ــة جوهريـ ــات قضائيـ ــود أي نزاعـ ــركة وجـ ــم إدارة الشـ ــل إلـــى علـ ــم يصـ ــا لـ ــا المالـــي، كمـ ــركة أو وضعهـ ــال الشـ ــى أعمـ علـ

ـــزاع جوهـــري. ـــق بن ـــق يمكـــن أن ينشـــأ عنهـــا، مجتمعـــة أو منفـــردة، خطـــر محـــدق متعل ـــة أو حقائ محتمل

الجدول رقم )38(: النزاعات القضائية

المدعى عليهالمدعي
موضوع 
القضية

طلبات 
المدعي

االجراء/الحالي/الالحقالجهة القضائيةطلبات المدعى عليه

عامل

شركة عزم 

السعودية 

لالتصاالت وتقنية 

المعلومات

مطالبة مالية

المطالبة 

بتعويضات عن 

أجر شهرين + 

مكافأة نهاية 

الخدمة + بدل 

اإلجازة.

رفض الدعوى لكون المدعية 

هي من تركت العمل دون 

إشعار مسبق + إلزام المدعية 

بأن تدفع للشركة عن مهلة 

اإلشعار راتب شهرين من الراتب 

المحدد بعقد عمل الموظفة.

المحكمة 

العمالية بالرياض 

– الدائرة العمالية 

الثانية عشر.

تم إصدار الحكم برد طلب المدعية لراتب 

شهرين وإلزام الشركة )المدعى عليها( 

بتسليم المدعية بدل إجازة وإلزامه بتسليمها 

مكافأة نهاية الخدمة ورد باقي الطلبات لما 

هو موضح في األسباب.  وتقدمت المدعية 

باستئناف الحكم ومازالت منظورة لدى 

محكمة االستئناف بالرياض.

المصدر: الشركة
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8.11. وصف األسهم

8.11.1. األسهم العادية

تكـــون األســـهم اســـمية وال يجـــوز أن تصـــدر بأقـــل مـــن قيمتهـــا االســـمية. ومـــع ذلـــك يجـــوز أن تصـــدر بقيمـــة أعلـــى مـــن قيمتهـــا االســـمية، 
وفـــي هـــذه الحالـــة يضـــاف فـــرق القيمـــة إلـــى االحتياطـــي النظامـــي حتـــى لـــو بلـــغ هـــذا االحتياطـــي النظامـــي حـــده األقصـــى. علمـــًا بـــأن 
ـــار شـــخص واحـــد مـــن  ـــن عليهـــم اختي ـــق بالشـــركة. وإذا امتلـــك عـــدة أشـــخاص ســـهمًا واحـــدًا، تعي ـــة فيمـــا يتعل ـــل للتجزئ ـــر قاب الســـهم غي
بينهـــم لممارســـة الحقـــوق المتعلقـــة بهـــذا الســـهم نيابـــة عنهـــم، كمـــا أنهـــم يتحملـــون جميعـــًا المســـؤولية عـــن االلتزامـــات الناشـــئة عـــن 

امتـــالك هـــذا الســـهم.

8.11.2. إعادة شراء األسهم

ـــه يجـــوز للشـــركة أن تشـــتري أســـهمها وفقـــًا لضوابـــط تضعهـــا الجهـــة  اســـتنادًا للمـــادة )112( مـــن نظـــام الشـــركات، التـــي تنـــص علـــى أن
ـــات المســـاهمين. المختصـــة، علـــى أال يكـــون لألســـهم التـــي تشـــتريها الشـــركة أصـــوات فـــي جمعي

8.11.3. حقوق حملة األسهم العادية

بموجـــب المـــادة )110( مـــن نظـــام الشـــركات، تثبـــت للمســـاهم جميـــع الحقـــوق المتصلـــة بالســـهم، ال ســـيما حقـــه فـــي الحصـــول 
ـــات العامـــة  ـــة وحضـــور الجمعي ـــد التصفي ـــب مـــن أصـــول الشـــركة عن ـــى نصي ـــي يتقـــرر توزيعهـــا والحصـــول عل ـــاح الت ـــب مـــن األرب ـــى نصي عل
والمشـــاركة فـــي مداوالتهـــا والتصويـــت علـــى قراراتهـــا والتصـــرف فـــي األســـهم وطلـــب االطـــالع علـــى دفاتـــر الشـــركة ووثائقهـــا 
ومراقبـــة أعمـــال مجلـــس اإلدارة ورفـــع دعـــوى المســـؤولية ضـــد أعضـــاء المجلـــس والطعـــن بالبطـــالن فـــي قـــرارات الجمعيـــة العامـــة 

وذلـــك بالشـــروط والقيـــود الـــواردة فـــي نظـــام الشـــركات والنظـــام األساســـي.

ويحـــق لـــكل مســـاهم مناقشـــة األمـــور المدرجـــة فـــي جـــدول أعمـــال الجمعيـــة وتوجيـــه األســـئلة بشـــأنها إلـــى أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
ومراجعـــي الحســـابات. ويتعيـــن علـــى أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو مراجـــع الحســـابات الـــرد علـــى أســـئلة المســـاهمين إلـــى المـــدى الـــذي 
ـــه االحتـــكام إلـــى الجمعيـــة علـــى أن يكـــون  ـــع، يجـــوز ل ـــرد علـــى ســـؤاله مقن ال يعـــرض مصلحـــة الشـــركة للخطـــر. وإذا رأى المســـاهم أن ال

قرارهـــا فـــي هـــذا الشـــأن نافـــذًا. 

8.11.4. حقوق التصويت

لـــكل مســـاهم صـــوت واحـــد عـــن كل ســـهم يمثلـــه فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة التأسيســـية ويتـــم احتســـاب عـــدد األصـــوات فـــي الجمعيـــات 
العامـــة العاديـــة وغيـــر العاديـــة علـــى أســـاس صـــوت لـــكل ســـهم. ويجـــب اســـتخدام التصويـــت التراكمـــي فـــي انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس 

اإلدارة وفقـــًا لالئحـــة حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن الهيئـــة وأي تعديـــالت تطـــرأ عليهـــا مـــن وقـــت آلخـــر.

8.11.5. تعديل حقوق المساهمين

إن حقـــوق المســـاهمين المتعلقـــة بالحصـــول علـــى نصيـــب مـــن األربـــاح التـــي يتقـــرر توزيعهـــا، والحـــق فـــي الحصـــول علـــى نصيـــب مـــن 
فائـــض موجـــودات الشـــركة عنـــد التصفيـــة، وحـــق حضـــور الجمعيـــات العامـــة، واالشـــتراك فـــي مداوالتهـــا، والتصويـــت علـــى قراراتهـــا 
وحـــق التصـــرف فـــي األســـهم وحـــق طلـــب االطـــالع علـــى دفاتـــر الشـــركة ووثائقهـــا ومراقبـــة أعمـــال مجلـــس اإلدارة ورفـــع دعـــوى 
ـــواردة فـــي نظـــام  ـــود ال ـــك بالشـــروط والقي ـــة العامـــة )وذل ـــى أعضـــاء المجلـــس والطعـــن بالبطـــالن فـــي قـــرارات الجمعي المســـؤولية عل

الشـــركات والنظـــام األساســـي( مســـتمدة مـــن نظـــام الشـــركات وبالتالـــي ال يمكـــن تغييرهـــا.
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9.	المعلومات	المتعلقة	باألسهم	وأحكام	اإلدراج	المباشر	وشروطه

9.1. تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق الموازية

تقدمـــت الشـــركة بطلـــب تســـجيل األســـهم الخاضعـــة لهـــذا المســـتند إلـــى هيئـــة الســـوق الماليـــة، وتـــم تقديـــم جميـــع المســـتندات 
ــة  ــة بعمليـ ــات المتعلقـ ــع الموافقـ ــى جميـ ــول علـ ــم الحصـ ــات، وتـ ــع المتطلبـ ــتيفاء جميـ ــة واسـ ــات ذات العالقـ ــى الجهـ ــة إلـ المطلوبـ
ــتند التســـجيل هـــذا. ــا فـــي ذلـــك موافقـــة الهيئـــة علـــى مسـ التســـجيل واإلدراج المباشـــر ألســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازيـــة، بمـ

9.2. سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم

ال توجــــد صفقــــات طــــرح خــــاص تمــــت مؤخــــرًا علـــى أســـهم الشـــركة، وفــــي حــــال حدثــــت مثــــل هــــذه الصفقــــات فإنــــه يتــــم نقــــل الملكيـــة 
بموجــــب عقــــد بيــــع بيــــن الطرفيــــن وليــــس للشــــركة عالقــــة فــــي معرفــــة ســــعر البيــــع الــــذي تــــم بينهـم.

تـــم تحديـــد الســـعر االسترشـــادي مـــن خـــالل تحديـــد القيمـــة الســــوقية العادلـــة للشــــركة والتـــي قامـــت بهـــا شــــركة الخيـــر كابيتـــال. 
وفقـــًا لذلـــك، يبلـــغ الســـعر االسترشـــادي للســـهم )70( ســـبعون ريـــااًل ســـعوديًا، وتبلـــغ القيمـــة االســـمية للســـهم )10( عشـــرة ريـــاالت 
ســـعودية، وممـــا تجـــدر اإلشـــارة إليـــه بـــأن رأس مـــال الشـــركة يبلـــغ ثالثيـــن مليـــون )30,000,000( ريـــال مقســـم إلـــى ثالثـــة مالييـــن 

ــادي. ــهم عـ )3,000,000( سـ

يتـــم تحديـــد ســـعر االفتتـــاح للســـهم بنـــاًء علـــى العـــرض والطلـــب علـــى الســـهم عـــن طريـــق آليـــة مـــزاد االفتتـــاح وهـــي فتـــرة تســـبق 
افتتـــاح الســـوق )مـــن الســـاعة 9:30 صباحـــًا إلـــى الســـاعة 10:00 صباحـــًا(، ويمكـــن للمســـتثمرين خـــالل هـــذه الفتـــرة إدخـــال أوامـــر البيـــع 
ـــرة المـــزاد،  ـــذ األوامـــر بعـــد مطابقتهـــا فـــي فت ـــده تنفي ـــم عن ـــذي يت ـــداول بإيجـــاد الســـعر العـــادل ال ـــم يقـــوم نظـــام الت والشـــراء، ومـــن ث
ــًا(. ويعتبـــر الســـعر  ويكـــون ســـعر التنفيـــذ هـــو ســـعر االفتتـــاح مـــع نســـبة تذبـــذب يوميـــة مســـموح بهـــا تبلـــغ )%30 ارتفاعـــًا وهبوطـ
االسترشـــادي كمرجـــع فقـــط للقيمـــة الســـوقية العادلـــة وهـــو ســـعر اإلدراج لليـــوم األول فقـــط، كمــــا ســــيتم تطبيــــق حــــدود ثابتــــة 
للتذبــــذب الســــعري عنــــد وصــــول ســــعر الورقــــة الماليـــة إلــــى %10 ســــواء ارتفاعـــًا أو انخفاضـــًا، ممـــا يـــؤدي إلــــى تفعيــــل مــــزاد التذبــــذب 
الســــعري، لتحديــــد حــــد ثابــــت جديــــد للورقــــة الماليـــة بنــــاًء علــــى الســــعر المرجعـــي الجديــــد الناتـــج مـــن مــــزاد التذبــــذب الســــعري. ويفعــــل 
مــــزاد التذبــــذب الســــعري لمدة خمــــس دقائــــق عنــــد وصــــول ســــعر الورقــــة المالية إلــــى %10، سواًء ارتفاعًا أو انخفاضًا، وهــــو مـزاد يبـدأ 
عندمــــا يصــــل ســــعر الورقــــة المالية إلــــى الحــــد الثابــــت للتذبــــذب السـعري ويمكـن أن يتكـرر عــــدة مـرات خالل جلسـة التـداول وينتـج عنـه 
ســــعر مرجعــــي جديــــد ُتبنـــى عليـــه حــــدود ســــعرية ثابتــــة. ســـيتم تطبيـــق هـــذه الحـــدود فقـــط خـــالل األيـــام الثالثـــة األولـــى مـــن اإلدراج، 
وابتـــداًء مـــن اليـــوم الرابـــع للتـــداول، ســـيتم إعـــادة ضبـــط حـــدود التذبـــذب الســـعرية اليوميـــة وفقـــًا لـــألوراق الماليـــة المدرجـــة فـــي 
الســـوق الموازيـــة إلـــى )%30 ارتفاعـــًا أو هبوطـــًا(، وإلغـــاء الحـــدود الثابتـــة للتذبـــذب الســـعري. يتــــم تمديــــد مــــزادي االفتتـــاح واإلغـــالق 
ـــًا فـــي حـــال وجـــود أوامـــر ســـوق غيـــر مطابقـــة، أو فـــي حـــال أن الســـعر االفتراضـــي عنـــد نهايـــة الحـــد العلـــوي أو  لمـــدة دقيقتيـــن تلقائي
الســـفلي مـــن الحـــد الثابـــت )+/- %10( فـــي هـــذه الحالـــة، ســـينتهي المـــزاد خـــالل 30 ثانيـــة بشـــكل متغيـــر يوميـــًا بيـــن 3:12:00 مســـاًء 
و3:12:30 مســـاًء. أمـــا بالنســـبة لجلســـة التـــداول علـــى ســـعر اإلغـــالق فإنهـــا ســـوف تبـــدأ مباشـــرة بعـــد نهايـــة مـــزاد اإلغـــالق وتنتهـــي 

3:20:00 مســـاًء.

وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغالق حسب اآلتي:

يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.. 1

إذا كان هنــــاك ســــعران أو أكثــــر قــــد يتداوالن الكميــــة نفســــها، يحــــدد نظــــام التــــداول الســــعر الــــذي يتـرك أقـل حــــد أدنى متبٍق، وهـو . 2
عــــدد األوراق الماليـــة غيــــر المطابقـــة بهـــذا الســــعر.

إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي: . 3

األعلى سعرًا عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط.أ. 

األقل سعرًا عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف البيع فقط.ب. 

ـــر المطابقـــة فـــي الطرفيـــن )البيـــع والشـــراء(. يقـــرب متوســـط الســـعرين ج.  ـــوازن الكميـــة غي متوســـط أســـعار )أ( و )ب( عنـــد عـــدم ت
إلـــى أقـــرب وحـــدة تغيـــر الســـعر عنـــد اإلمـــكان.

يكـــون تـــداول األســـهم مـــن يـــوم األحـــد إلـــى يـــوم الخميـــس، باســـتثناء العطـــالت الرســـمية فـــي المملكـــة. ويتبـــع يـــوم التـــداول تسلســـل 
الجلســـات المحـــدد فـــي الجـــدول اآلتـــي:
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المصدر: إجراءات التداول والعضوية – تداول 

الجدول الزمني الجلسة 

9:30 – 10:00 الجلسة األولى: مزاد االفتتاح

10:00 – 15:00 الجلسة الثانية: السوق مفتوح – تنفيذ

15:00 – 15:10 الجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق

15:10 – 15:20 الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق

15:20 – 16:00 الجلسة الخامسة: السوق مغلق

يتــــاح تمريــــر وتعديــــل وإلغــــاء األوامـــر خـــالل الجلســــة األولـــى والجلســــة الثانيــــة والجلســــة الثالثــــة والجلســــة الرابعــــة، ويتــــاح تعديــــل 	 
صالحيــــة األمـــر وإلغــــاؤه خــــالل الجلســــة الخامســــة، ويتــــاح تعطيــــل األوامـــر غيــــر المنفـــذة خــــالل يــــوم التــــداول.

ــر مجتمعـــة بحســـب الســـعر عنـــد مســـتوى ســـعري محـــدد )عـــرض الســـوق بحســـب الســـعر( خـــالل الجلســـة األولـــى 	  تعـــرض األوامـ
ــة. ــة الثالثـ والجلسـ

ُتطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.	 

ــًا خـــالل 30 ثانيـــة وفـــق األوقـــات المحـــددة للجلســـتين فـــي 	  يحـــدد وقـــت انتهـــاء الجلســـتين األولـــى والثالثـــة بشـــكل متغيـــر يوميـ
الجـــدول أعـــاله.
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9.3. األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة

9.3.1. تعليق اإلدراج أو إلغائه

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسًبا في أي من الحاالت اآلتية:أ. 

إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1

إذا أخفقت الشركة إخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2

إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3

إذا رأت أن الشـــركة أو أعمالهـــا أو مســـتوى عملياتهـــا أو أصولهـــا لـــم تعـــد مناســـبة الســـتمرار إدراج األســـهم فـــي الســـوق . 4
الموازيـــة.

ـــة بشـــأن الصفقـــة المقترحـــة. وفـــي حـــال أعلنـــت الشـــركة عـــن . 5 ـــد اإلعـــالن عـــن اســـتحواذ عكســـي ال يتضمـــن معلومـــات كافي عن
معلومـــات كافيـــة تتعلـــق بالكيـــان المســـتهدف، واقتنعـــت الهيئـــة، بعـــد إعـــالن الشـــركة، بأنـــه ســـتتوافر معلومـــات كافيـــة متاحـــة 

للجمهـــور حـــول الصفقـــة المقترحـــة لالســـتحواذ العكســـي، فللهيئـــة اتخـــاذ قـــرار بعـــدم تعليـــق التـــداول فـــي هـــذه المرحلـــة. 

عنـــد تســـرب معلومـــات عـــن الصفقـــة المقترحـــة لالســـتحواذ العكســـي، ويتعـــذر علـــى الشـــركة تقييـــم وضعـــه المالـــي بدقـــة . 6
ويتعـــذر إبـــالغ الســـوق وفقـــًا لذلـــك.

إذا لم تستوَف متطلبــــات الســــيولة المحددة فــــي الفقــــرة )ب( مــــن المادة الحاديــــة واألربعين مــــن قواعــــد اإلدراج بعــــد مضــــي . 7
المـــدة المحـــددة فــــي الفقــــرة الفرعيــــة )1( مـــن الفقـــرة )د( مـــن المـــادة الثالثـــة واألربعيـــن مــــن قواعــــد اإلدراج.

عنـــد قيـــد طلـــب افتتـــاح إجـــراء إعـــادة التنظيـــم المالـــي للمصـــدر الـــذي بلغـــت خســـائره المتراكمـــة 50 % فأكثـــر مـــن رأس مالـــه . 8
لـــدى المحكمـــة بموجـــب نظـــام اإلفـــالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 9

ـــة . 10 ـــة اإلداري ـــة أو إجـــراء التصفي ـــاح إجـــراء التصفي ـــي وافتت ـــم المال ـــي بإنهـــاء إجـــراء إعـــادة التنظي ـــد صـــدور حكـــم المحكمـــة النهائ عن
للمصـــدر بموجـــب نظـــام اإلفـــالس.

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

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

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.. 1

أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2

التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 1

عنــــد صــــدور حكــــم المحكمة النهائــــي بافتتــــاح إجــــراء إعــــادة التنظيـم المالـي للمصـدر بموجـب نظـام اإلفالس مـا لـم يكـن موقفًا . 2
عن مزاولــــة نشــــاطاته مــــن قبــــل الجهــــة المختصة ذات العالقــــة، وذلــــك فــــي حــــال كان التعليــــق وفــــق الفقــــرة الفرعيــــة )13( مـن 

الفقــــرة )أ( مــــن المادة السادســــة والثالثين لقواعــــد اإلدراج.

عنــــد صــــدور حكــــم المحكمة النهائــــي برفــــض افتتــــاح إجــــراء التصفيــــة أو إجــــراء التصفيــــة اإلدارية بموجــــب نظــــام اإلفالس مــــا لــــم . 3
يكـن موقفًا عـن مزاولـة نشـاطاته مـن قبـل الجهـة المختصة ذات العالقة، وذلـك فـي حـال كان التعليـق وفـق الفقـرة الفرعيـة 

)14( مــــن الفقــــرة )أ( مــــن المادة السادســــة والثالثين لقواعــــد اإلدراج.

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

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.. 1

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأيًا معارضًا أو امتناعًا عن إبداء الرأي.. 2

ــي . 3 ــة التـ ــي المهلـ ــد مضـ ــد اإلدراج بعـ ــن قواعـ ــن مـ ــي والثامـ ــن الثانـ ــي البابيـ ــددة فـ ــيولة المحـ ــات السـ ــتوف متطلبـ ــم تسـ إذا لـ
ــك. ــى خـــالف ذلـ ــة علـ ــق الهيئـ ــم توافـ ــا لـ ــا مـ ــح أوضاعهـ ــركة لتصحيـ ــة للشـ ــوق الماليـ ــا السـ تحددهـ
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عند نفاذ قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.. 4

ترفــــع الســــوق التعليــــق المشار إليــــه فــــي الفقــــرات )1( و )2( مــــن الفقــــرة )ج( مــــن المادة السادســــة والثالثين لقواعــــد اإلدراج، د. 
بعــــد مضــــي جلســــة تــــداول واحــــدة تلــــي انتفــــاء ســــبب التعليــــق، وفــــي حالــــة إتاحــــة تــــداول أســــهم المصدر خــــارج المنصة، ترفــــع 

الســــوق التعليــــق خــــال مــــدة ال تتجــــاوز خمس جلســــات تــــداول تلــــي انتفــــاء ســــبب التعليــــق.

ــا إذا رأت مـــن ه.  ــاء إدراجهـ ــة أو إلغـ ــة مدرجـ ــداول أي أوراق ماليـ ــة تعليـــق تـ ــرح علـــى الهيئـ ــوز للســــوق فـــي أي وقـــت أن تقتـ يجـ
ــد اإلدراج. ــن لقواعـ ــة والثالثيـ ــادة السادسـ ــن المـ ــرة )أ( مـ ــي الفقـ ــواردة فـ ــاالت الـ ــن الحـ ــدوث أي مـ ــح حـ المرجـ

يجب على الشركة التي ُعلق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.و. 

إذا اســــتمر تعليــــق تــــداول األسهم مــــدة )6( أشــــهر مــــن دون أن تتخــــذ الشــــركة إجـراءات مناســــبة لتصحيـح ذلـك التعليـق، فيجـوز ز. 
للهيئــــة إلغــــاء إدراج أســــهم الشركة.

عنــــد إكمــــال الشــــركة لعمليــــة اســــتحواذ عكسي، يلغــــى إدراج أســــهم الشــــركة. وإذا رغبــــت الشــــركة فــــي إعــــادة إدراج أســــهمها، ح. 
فعليهــــا تقديــــم طلــــب جديــــد إلدراج أســــهمها وفقــــًا لقواعــــد اإلدراج واســــتيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليهــــا فــــي 

قواعــــد طــــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة.

ــد ط.  ــة وقواعـ ــح التنفيذيـ ــى اللوائـ ــاًء علـ ــركة بنـ ــائر الشـ ــن خسـ ــج عـ ــاء اإلدراج الناتـ ــداول أو إلغـ ــق التـ ــادة بتعليـ ــذه المـ ــّل هـ ال تخـ
الســـوق ذات العالقـــة.

9.3.2. اإللغاء االختياري لإدراج

ال يجـــوز للشـــركة بعـــد إدراج أوراقهـــا الماليـــة فـــي الســـوق الموازيـــة إلغـــاء اإلدراج إال بموافقـــة ســـابقة مـــن الهيئـــة. وللحصـــول أ. 
علـــى موافقـــة الهيئـــة يجـــب علـــى الشـــركة تقديـــم طلـــب اإللغـــاء إلـــى الهيئـــة مـــع تقديـــم إشـــعار متزامـــن للســـوق الماليـــة 

بذلـــك، وأن يشـــمل الطلـــب المعلومـــات اآلتيـــة:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء. . 2

نسخة من اإلفصاح المشار إليه في البند )د( أدناه.. 3

نســـخة مـــن المســـتندات ذات العالقـــة ونســـخة مـــن كل وثيقـــة مرســـلة إلـــى المســـاهمين، إذا كان إلغـــاء اإلدراج نتيجـــة لعمليـــة . 4
اســـتحواذ أو أي إجـــراء آخـــر تتخـــذه الشـــركة.

أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.. 5

يجوز للهيئة – بناًء على تقديرها – قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب. 

يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة. ج. 

عنـــد إلغـــاء اإلدراج بنـــاًء علـــى طلـــب المصـــدر، يجـــب علـــى المصـــدر أن يفصـــح للجمهـــور عـــن ذلـــك فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن. ويجـــب د. 
أن يتضمـــن اإلفصـــاح علـــى األقـــل ســـبب اإللغـــاء وطبيعـــة الحـــدث الـــذي أدى إليـــه ومـــدى تأثيـــره فـــي نشـــاطات المصـــدر.

9.3.3. التعليق المؤقت 

ـــداول أ.  ـــرة الت ـــد وقـــوع حـــدث خـــالل فت ـــًا عن ـــة مؤقت ـــداول أوراقهـــا المالي ـــة تعليـــق ت يجـــوز للشـــركة أن تطلـــب مـــن الســـوق المالي
يجـــب اإلفصـــاح عنـــه مـــن دون تأخيـــر بموجـــب نظـــام الســـوق الماليـــة أو لوائحـــه التنفيذيـــة أو قواعـــد الســـوق وال تســـتطيع 
الشـــركة تأميـــن ســـريته حتـــى نهايـــة فتـــرة التـــداول، وتقـــوم الســـوق الماليـــة بتعليـــق تـــداول األوراق الماليـــة لذلـــك المصـــدر 

فـــور تلقيهـــا للطلـــب. 

عنـــد تعليـــق التـــداول مؤقتـــا بنـــاًء علـــى طلـــب الُمصـــدر، يجـــب علـــى الشـــركة أن تفصـــح للجمهـــور فـــي -أقـــرب وقـــت ممكـــن- عـــن ب. 
ســـبب التعليـــق والمـــدة المتوقعـــة لـــه وطبيعـــة الحـــدث الـــذي أدى إليـــه ومـــدى تأثيـــره فـــي نشـــاطات الشـــركة. 

ـــاك ظـــروف ج.  ـــب مـــن الشـــركة عندمـــا يكـــون لديهـــا معلومـــات أو تكـــون هن ـــا مـــن دون طل ـــداول مؤقت ـــق الت ـــة أن تعل يجـــوز للهيئ
قـــد تؤثـــر فـــي نشـــاطات الشـــركة، وتـــرى أن تلـــك الظـــروف ربمـــا تؤثـــر فـــي نشـــاط الســـوق الماليـــة أو تخـــل بحمايـــة المســـتثمرين. 
ــام الســـوق  ــزام بنظـ ــتمرار فـــي االلتـ ــداول االسـ ــة للتعليـــق المؤقـــت للتـ ــا الماليـ ــع أوراقهـ ــا تخضـ ــركة عندمـ ويجـــب علـــى الشـ
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الماليـــة ولوائحـــه التنفيذيـــة وقواعـــد الســـوق.

ـــن لهـــا معلومـــات أو ظـــروف قـــد د.  ـــد )ج( المذكـــورة أعـــاله إذا تبي ـــة ممارســـة صالحيتهـــا وفـــق البن ـــى الهيئ ـــرح عل للســـوق أن تقت
ـــة المســـتثمرين. ـــر فـــي نشـــاط الســـوق أو فـــي حماي ـــر فـــي نشـــاطات الشـــركة، ومـــن المحتمـــل أن تؤث تؤث

يرفـــع التعليـــق المؤقـــت للتـــداول عنـــد انتهـــاء المـــدة المحـــددة فـــي اإلفصـــاح المشـــار إليـــه فـــي البنـــد )ب( المذكـــور أعـــاله، مـــا ه. 
ـــَر الهيئـــة أو الســـوق الماليـــة خـــالف ذلـــك. لـــم ت

9.3.4. إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

إذا رغـــب الُمصـــدر فـــي إدراج أوراق ماليـــة ســـبق إلغـــاء طلـــب إدراجهـــا، يجـــب عليـــه تقديـــم طلـــب جديـــد وفـــق اإلجـــراءات المنصـــوص 
عليهـــا فـــي قواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة وقواعـــد اإلدراج.  

9.4. القرارات والموافقات التي ستدرج األسهم بموجبها

سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية بناًء على القرارات والموافقة االتية:

قـــرار مجلـــس إدارة الشـــركة الصـــادر بتاريـــخ 1442/11/12هــــ )الموافـــق 2021/06/22م( بالموافقـــة علـــى اإلدراج المباشـــر ألســـهم . 1
الشـــركة فـــي الســـوق الموازيـــة وذلـــك بعـــد الحصـــول علـــى جميـــع الموافقـــات النظاميـــة الالزمـــة.

موافقـــة شـــركة تـــداول الســـعودية “تـــداول” طلـــب اإلدراج المباشـــر ألســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازيـــة وذلـــك بتاريـــخ . 2
**/**/****م(. )الموافـــق  **/**/****هــــ 

موافقـــة هيئـــة الســـوق الماليـــة علـــى نشـــر مســـتند التســـجيل هـــذا وكافـــة المســـتندات المؤيـــدة التـــي طلبتهـــا الهيئـــة لتمكيـــن . 3
الشـــركة مـــن تســـجيل أســـهمها فـــي الســـوق الموازيـــة وذلـــك بتاريـــخ إعالنهـــا عـــن صـــدور الموافقـــة علـــى موقـــع الهيئـــة الرســـمي 

فـــي يـــوم **** **/**/****هــــ )الموافـــق **/**/****م(.

9.5. الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر(

يحظـــر علـــى كبـــار المســـاهمين الذيـــن تظهـــر أســـماؤهم فـــي هـــذا المســـتند )الرجـــاء مراجعـــة “المســـاهمون الكبـــار الذيـــن يملكـــون 5% 
أو أكثـــر مـــن أســـهم الشـــركة فـــي صفحـــة )ز( التصـــرف فيمـــا يملكونـــه مـــن أســـهم قبـــل مضـــي فتـــرة )12( اثنـــي عشـــر شـــهرًا مـــن تاريـــخ 
بـــدء تـــداول أســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازيـــة. ويجـــوز لهـــم التصـــرف فـــي أســـهمهم بعـــد انتهـــاء هـــذه الفتـــرة دون الحصـــول علـــى 
موافقـــة الهيئـــة؛ وبخـــالف فتـــرة الحظـــر المفروضـــة مـــن الهيئـــة علـــى المســـاهمين الكبـــار، ال توجـــد أي ترتيبـــات قائمـــة أخـــرى تمنـــع 

التصـــرف فـــي أســـهم معينـــة.

9.6. نبذة عن السوق المالية السعودية )تداول(

تـــم تأســـيس نظـــام تـــداول فـــي عـــام 2001م كنظـــام بديـــل لنظـــام معلومـــات األوراق الماليـــة اإللكترونـــي، وبـــدأ تـــداول األســـهم 
ــام 1990م. اإللكترونـــي فـــي المملكـــة عـ

تتـــم عمليـــة التـــداول مـــن خـــالل نظـــام إلكترونـــي متكامـــل ابتـــداًء مـــن تنفيـــذ الصفقـــة وانتهـــاًء بتســـويتها. ويتـــم التـــداول كل يـــوم عمـــل 
مـــن يـــوم األحـــد حتـــى يـــوم الخميـــس علـــى فتـــرة واحـــدة مـــن الســـاعة 10 صباحـــًا وحتـــى الســـاعة 3 عصـــرًا، ويتـــم خاللهـــا تنفيـــذ األوامـــر. 

أمـــا خـــارج هـــذه األوقـــات فيســـمح بإدخـــال األوامـــر وتعديلهـــا وإلغائهـــا مـــن الســـاعة 9:30 صباحـــًا وحتـــى الســـاعة 10 صباحـــًا. 

ويتـــم تنفيـــذ الصفقـــات مـــن خـــالل مطابقـــة آليـــة لألوامـــر، ويتـــم اســـتقبال وتحديـــد أولويـــة األوامـــر وفقـــًا للســـعر. وبشـــكل عـــام تنفـــذ 
ـــى أفضـــل األســـعار، وتليهـــا األوامـــر محـــددة الســـعر، وفـــي حـــال إدخـــال عـــدة أوامـــر  أوامـــر الســـوق أواًل وهـــي األوامـــر المشـــتملة عل

بنفـــس الســـعر فإنـــه يتـــم تنفيذهـــا وفقـــًا لتوقيـــت اإلدخـــال. 

يقـــوم نظـــام تـــداول بتوزيـــع نطـــاق شـــامل مـــن المعلومـــات مـــن خـــالل قنـــوات مختلفـــة أبرزهـــا موقـــع تـــداول علـــى اإلنترنـــت، ويتـــم 
توفيـــر بيانـــات الســـوق بشـــكل فـــوري لمـــزودي المعلومـــات المعروفيـــن مثـــل “رويتـــرز”. وتتـــم تســـوية الصفقـــات آليـــا خـــالل يوميـــن 

 .)T+2( حســـب

وينبغـــي علـــى الشـــركة اإلفصـــاح عـــن جميـــع القـــرارات والمعلومـــات المهمـــة بالنســـبة للمســـتثمرين عبـــر نظـــام “تـــداول”. ويتولـــى 
نظـــام تـــداول مســـؤولية مراقبـــة الســـوق، بهـــدف ضمـــان عدالـــة التـــداول وكفـــاءة عمليـــات الســـوق.
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10.	المستندات	المتاحة	للمعاينة
ســـتكون المســـتندات التاليـــة متاحـــة للمعاينـــة فـــي المركـــز الرئيســـي للشـــركة الواقـــع فـــي الريـــاض وذلـــك بيـــن الســـاعة )9( صباحـــًا 
وحتـــى الســـاعة )5( مســـاًء ابتـــداًء مـــن يـــوم األحـــد الموافـــق )2022/01/23م( حتـــى يـــوم األربعـــاء الموافـــق )2022/02/09م( خـــالل 

ـــل اإلدراج(: ـــام قب ـــرة عـــن ســـبعة )7( أي ـــك الفت ـــى أال تقـــل تل ـــى الخميـــس(، عل ـــام العمـــل )مـــن األحـــد إل أي

النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس. . 1

السجل التجاري الرئيس للشركة.. 2

قـــرار مجلـــس اإلدارة بالتوصيـــة علـــى تحـــول الشـــركة مـــن مســـاهمة مقفلـــة إلـــى مســـاهمة عامـــة عـــن طريـــق اإلدراج المباشـــر فـــي . 3
الســـوق الموازيـــة.

قـــرار الجمعيـــة العامـــة )غيـــر العاديـــة( بالموافقـــة علـــى التحـــول مـــن مســـاهمة مقفلـــة إلـــى مســـاهمة عامـــة عـــن طريـــق اإلدراج . 4
المباشـــر ألســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازيـــة مشـــروطة بالحصـــول علـــى موافقـــة الجهـــات المختصـــة )هيئـــة الســـوق الماليـــة 

وتـــداول ووزارة التجـــارة(.

موافقـــة هيئـــة الســـوق الماليـــة علـــى تســـجيل أســـهم الشـــركة فـــي الســـوق الموازيـــة كنســـخة مطبوعـــة مـــن موقـــع هيئـــة الســـوق . 5
الماليـــة.

اآللية التي ُحّدد بناًء عليها السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق الموازية.. 6

القوائـــم الماليـــة المراجعـــة للشـــركة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021م و30 يونيـــو 2020م )التـــي تتضمـــن أرقـــام . 7
المقارنـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2019م( واإليضاحـــات المرفقـــة بهـــا.

الموافقات الخطية على تضمين االسم والشعار واإلفادة في مستند التسجيل لكٍل من:. 8

المستشار المالي للشركة “شركة الخير كابيتال السعودية”. - 

المستشار القانوني للشركة “شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية”. - 

 -.”KPMG المحاسب القانوني “شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
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11.	تقرير	المحاسب	القانوني

1-11 الملحق )1(: القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2021م 

1-11 الملحق )2(: القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م  
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