
مشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على  ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (التحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات 

تضمينها النشرة إلى   ، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم   ات الواردة في نشرة اإلصدار هذهمجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلوم (ج)    الصفحة

مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة   دية) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أيً جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية (تداول السعو

مرخص  ب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي  تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أّي جزء منها. ويجب على الراغبين شراء األسهم المطروحة بموج 

 له. 

 

 طرح. على سعر الطرح، وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية المتضمنة سعر الطرح بعد االنتهاء من عملية بناء سجل أوامر االكتتاب وتحديد سعر الإن الغرض من نشرة اإلصدار األولية هذه عرضها على المستثمرين المؤهلين في عملية بناء سجل اوامر االكتتاب، والتحتوي هذه النشرة 

 

 ) م2022/ 06/ 15  الموافق( ـه1443/ 16/11 بتاريخ النشرة هذه  صدرت

 
 

 

 

  

  في  المؤهل  المســـــتثمر  تعريف  وفق  المؤهلين،  المســـــتثمرين  فئات  على  الموازية  الســـــوق  في  الطرح أســـــهم  في  االكتتاب  وســـــيقتصـــــر

  شــركة قواعد  في  المســتخدمة  المصــطلحات  قائمة  وفي  وقواعدها  المالية الســوق  هيئة لوائح  في  المســتخدمة  المصــطلحات  قائمة

  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح قواعد  من  الثامن الباب  في  به  ويقصــــــــــــــد  ،")الســــــــــــــعودية  تداول" أو"  الســــــــــــــوق("  الســــــــــــــعودية  تداول

 :اآلتي من أي المستمرة،

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.  .1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت   .2

شروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل  ب
 ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. 

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

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

 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  .5
 صناديق االستثمار.  .6
الستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في  األجانب غير المقيمين المسموح لهم با  .7

 الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية. 
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  .8
 .أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع .9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير   .10
 :اآلتية

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال   )أ
   .االثني عشرة شهرًا الماضيةتقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل 

 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 حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة )د
 من جهة معترف بها دولًيا.  ة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدةأن يكون حاصًال على شهاد )ه

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.  .11
  جميع )  س(  الصفحة في  أسماؤهم الواردة") الحاليين المساهمين "بـ  مجتمعين  إليهم ويشار(  الشركة في  الحاليون  المساهمون يمتلك

  أسهم  من )8%0.00(  بالمائة ثمانين مانسبته  الحاليون المساهمون سيمتلك  الطرح، عملية استكمال وبعد  الطرح، قبل الشركة  أسهم

 باستخدام  الشركة   تقوم  وسوف  الطرح،   بعد  الشركة   في   سيطرة بحصة  الحاليين  المساهمين   سيحتفظ  وبالتالي   الطرح،   بعد  الشركة 

  مبلغ   أي  الشركة  الحاليين  المساهمين  يستلم  ولن  القادمة،  الخمس  السنوات  خالل  التوسعية  خطتها   لتمويل  الطرح   متحصالت   صافي 
 ").  المستقبلية والمشاريع الطرح متحصالت  استخدام) " 6( قسم  راجع  فضالً (   الطرح متحصالت  من

 

  االكتتاب   إلغالق   يوم  آخر   شاملة   أيام   ثالثة  لمدة   وتستمر )  م 2022/ 07/ 31  الموافق (  ـ ه1444/ 02/01  األحد   يوم  في   الطرح  فترة   تبدأ

(" م02/08/2022  الموافق (  ـ ه01/1444/ 04  الثالثاء  يوم  نهاية  وهو    أسهم   في  االكتتاب  طلبات  تقديم  يمكن  حيث").  الطرح  فترة) 
  أسهم   في  االكتتاب  خالله  من  المؤهلون  المستثمرون  سيتمكن  والذي  االكتتاب  بمدير  الخاص  اإللكتروني  االكتتاب  نظام  عبر  الطرح

  وسوف ).  النشرة   هذه  من)  76(  الصفحة  راجع   فضًال   االتصال  معلومات  حول   أكثر   تفاصيل   على  للحصول(  الطرح   فترة   خالل   الشركة 

  معلومات   أي   على   واالطالع   االستثمارية   الفرصة  دراسة   منهم  لكل  وسيتاح   الطرح،   فترة   خالل   المؤهلين   المستثمرين   على  الطرح  يكون 

".  للمعاينة  المتاحة   المستندات ) "13(   رقم  القسم   في  إليها  المشار  الوثائق   جميع  عرض  فيها   يتم   للبيانات  غرفة  خالل  من  متاحة  إضافية

  ألف  وعشرين  وأربعة  مائة هو   لالكتتاب األقصى الحد بأن علماً  مؤهل، مستثمر   لكل أدنى كحد أسهم )10(  عشرة  بعدد  االكتتاب سيتم

  االكتتاب،   طلب   تقديم   خالل  من  الطرح   أسهم   في   االكتتاب   سيكون  مؤهل،   مستثمر   لكل  سهم )  124,990(  وتسعين   وتسعمائة 

  التخصيص   عملية  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  االكتتاب،  نموذج  حسب   مباشرة  الطرح  بعملية  الخاص  االكتتاب  حساب  إلى  األموال  وتحويل

(" م2022/ 08/ 07  الموافق(  ـ ه1444/ 01/ 09  األحد  يوم   أقصاه   موعد   في   الطرح   ألسهم   النهائي   رد   وسيكون  ،")التخصيص  تاريخ) 

  لمتحصالت   المستلمة   الجهة   من  استقطاعات  او  عموالت  أي   هناك  يكون  ولن  التخصيص،  تاريخ  من  عمل   أيام  أربعة  خالل  الفائض

  من   ولمزيد).  م2022/ 08/ 11  الموافق( ـ ه1444/ 01/ 13  الخميس  يوم  أقصاه  موعد  في  الفائص   ورد  الشركة،  أو  االكتتاب  مدير  أو  الطرح

  وشروطه   الطرح   وأحكام  باألسهم   المتعلقة  المعلومات) "  9(   القسم   مراجعة   الرجاء   الطرح،   وتعليمات  وأحكام   شروط   حول   التفاصيل 

 .  النشرة هذه   من" 

  واحد   صوت  في  الحق  لحامله   سهم  كل  ويعطي.  تفضيلية  حقوق  لحامله   سهم  أي  يعطي  وال  العادية،   األسهم  من  واحدة   فئة  للشركة 

  يحق  كما  فيه،  والتصويت)  العادية   غير  أو  العادية  سواًء (  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  حضور  الشركة  في  مساهم لكل  ويحق

  الجمعية  اجتماعات حضور  في  عنه  لينوب  الشركة عاملي أو الشركة  إدارة مجلس   أعضاء غير من  آخر  شخصاً  عنه يوكل  أن مساهم  لكل

  سياسة   حول  التفاصيل   من  ولمزيد.  هذه   النشرة  تاريخ  من  اعتباراً   الشركة  تعلنها   أرباح  أي  من   حصتها   الطرح   أسهم  وتستحق.  العامة 

 .  النشرة هذه  من")  األرباح  توزيع  سياسة) "5(  رقم قسم راجع فضًال (  األرباح، توزيع 

  وقد . الطرح هذا  قبل خارجها  أو السعودية العربية المملكة داخل  سواًء  لألسهم سوق أي في الشركة أسهم وتداول إدراج يسبق لم

  المستمرة،  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  لقواعد  وفقاً   الموازية السوق  في   أسهمها وطرح لتسجيل  للهيئة بطلب الشركة  تقدمت 

  جميع  على  الحصول تم  وقد كافة،   بالمتطلبات االستيفاء وتم اإلدراج،  لقواعد وفقاً  السعودية تداول  شركة إلى بطلب  تقدمت   كما

  األسهم   تداول يبدأ  أن  المتوقع   ومن .  هذه  اإلصدار  نشرة   الموافقة   ذلك   في  بما   األسهم  طرح  لعملية  الالزمة   الرسمية  الموافقات

  النظامية   المتطلبات  جميع  من  واالنتهاء  الفائض ورد  األسهم  تخصيص  عملية  من  االنتهاء  بعد  قريب  وقت  في  الموازية  السوق  في
  الموازية،   السوق   في   األسهم  تسجيل  وبعد ).  النشرة  هذه   من   "الطرح  وإجراءات  المهمة   التواريخ " قسم  راجع   فضال (    العالقة   ذات

  .الشركة  أسهم في بالتداول المملكة خارج  أو داخل  من  سواء  الشروط عليهم  تنطبق  الذين المؤهلين للمستثمرين يسمح سوف

  مؤسسة "  اسم  تحت  العلوي  مطر  عبدهللا  غزوة  لصاحبها  فردية  كمؤسسة")  الُمصدر"  أو"  الشركة ("  البشرية  للموارد  الدولية  الشركة  تأسست

)  م2005/ 09/ 18  الموافق(  ـه08/1426/ 14  بتاريخ  الرياض  مدينة  من  الصادر)  1010212686(   رقم  التجاري  السجل  بموجب"  للتجارة   اآلجل  دار

  بما   بالكامل  المؤسسة  عن  التنازل   المالك  قرر)  م31/05/2010(   ـه1431/ 06/ 17  وبتاريخ. سعودي  ريال )  100,000(   ألف    مائة  قدره   مال   وبرأس

  ريما   /السيدة)  2(   و الحربي  فالح  بن  عمار  بن  علي   /السيد)  1(   من كل لصالح   وتراخيص  وتصنيف  وعمالة التزامات  من وماعليها حقوق  من   لها

  ليصبح   اسمها  وتعديل  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من  المؤسسة  تحويل  الجدد  الشركاء  قرر  وقد  الحربي،  عمار  علي

  عينية   حصة)  100(   مائة  إلى   مقسمة  سعودي  ريال)  100,000(   ألف  مائة  بقيمة  رأسمالها   تحديد  وتم   لالستشارات،  الدولية  استشارة   شركة

  عدد   بإجمالي   الحربي   فالح  بن  عمار   بن  علي   / الشريك)  1(   من  لكل  مملوكة  سعودي   ريال  )1,000(   ألف   منها   حصة   كل  قيمة   القيمة  متساوية

  إجمالي  من) %90.00( بالمائة تسعين  نسبة تمثل سعودي ريال) 90,000( ألف تسعين اإلسمية قيمتها  إجمالي تبلغ عينية حصة)  90(  تسعين

)  10,000(  آالف  عشرة  اإلسمية  قيمتها  إجمالي  تبلغ عينية  حصص )  10( عشرة  عدد بإجمالي الحربي عمار  علي ريما /الشريك ) 2( و الشركة،  ملكية 

  الشركاء   وافق)  م13/05/2015  الموافق(  ـه1436/ 07/ 24  وبتاريخ.  الشركة  ملكية  إجمالي  من)  %10.00(   بالمائة  عشرة  نسبة  تمثل  سعودي  ريال

 ـ  ه26/03/1439  وبتاريخ ".  لالستشارات   الدولية   استشارة  شركة "  عن بدالُ "  البشرية  للموارد  الدولية   الشركة" ليصبح  الشركة   اسم   تعديل على
  حصص ) 10( عشر  عددها والبالغة  الشركة في  تملكها  التي الحصص  كامل عن الحربي  عمار علي ريما  / الشريك تنازل)  م2017/ 12/ 14  الموافق(

  عشرة   نسبة  تمثل  سعودي  ريال)  10,000(  آالف  عشرة  تبلغ   إسمية   قيمة  وبإجمالي  سعودي  ريال)  1,000(  ألف  منها   حصة  كل  قيمة  عينية

  واحدة   عينية  حصة  بواقع  العلياني  مسفر ابن  أسعد  ابن  علي  /الجديد  الشريك)  1( من  كل  لصالح  الشركة  ملكية  إجمالي  من) %10.00(   بالمائة 

  أصل   من  عينية  حصص)  9(  تسع بواقع  الحربي  فالح  بن  عمار  بن  على  /الشريك )  2( و عنها  المتنازل  عينية  حصص)  10( عشر  عدد  أصل  من)  1(

  إلى  سعودي ريال) 100,000(  ألف مائة من الشركة مال رأس زيادة على  الشركاء جميع وافق  كما عنها، المتنازل عينية حصص)  10( عشر عدد

  سعودي   ريال)  10,000(  آالف   عشرة  منها  كل  قيمة  القيمة،  متساوية  حصة)  100(  مائة   إلى  مقسم  سعودي  ريال)  1,000,000(  مليون   واحد

  وتسعين   تسعمائة   تبلغ   إسمية  قيمة   وبإجمالي   حصة )  99(  وتسعين  تسعة  عدد   بإجمالي   الحربي   فالح   بن  عمار   بن  علي   / الشريك)  1(  بين  مقسمة

 ابن   اسعد  ابن  علي  /الشريك)  2( و  الشركة،  ملكية  إجمالي  من)  99.00%(   بالمائة  وتسعين  تسعة  نسبة  تمثل  سعودي  ريال)  990,000(  ألف

)  %1.00(  بالمائة  واحد  نسبة  تمثل  سعودي  ريال)  10,000(  آالف  عشرة  تبلغ  إسمية  قيمة  وبإجمالي  واحدة  حصة)  1(   عدد  بإجمالي  العلياني  مسفر

  منهم   كل  ملكية   حسب  الشركاء   من   نقداً   سعودي  ريال )  900,000(   ألف  تسعمائة  قيمتها  البالغة  الزيادة   تغطية   وتم   الشركة،   ملكية   إجمالي  من

  التي   الحصص  كامل  عن  العلياني  مسفر  ابن  أسعد  ابن  علي  /الشريك  تنازل)  م 2018/ 20/07  الموافق(  ـه 07/11/1439  وبتاريخ.  الشركة   في

  الموافق (  ـه1440/ 08/ 13 وبتاريخ. للمقاوالت  المتقدم  التخطيط  مؤسسة  لصالح)  1(  واحدة  عينية  حصة  عددها  والبالغة الشركة  في  يملكها

  المتقدم   التخطيط  مؤسسة   / السادة  لصالح  نقدية   حصة)  1(   واحد  عدد  عن  الحربي   فالح  بن  عمار  بن  على  /الشريك  تنازل)  م2019/ 04/ 18
  من   الشركة   رأسمال  زيادة   الشركاء   قرر )  م 2020/ 11/ 24  الموافق(  ـ ه09/04/1442 وبتاريخ.  التزامات  من وماعليها  حقوق  من بمالها  للمقاوالت

  قيمة   نقدية، حصة)  2,000,000( مليونين  إلى مقسم  سعودي ريال) 20,000,000( مليون   عشرين إلى سعودي ريال) 1,000,000(  مليون  واحد

)  1(   خالل  من  سعودي  ريال)  19,000,000(  مليون  عشر  تسعة  البالغة  الزيادة  تغطية  تمت  وقد  سعودية،  رياالت)  10(   عشرة  منها  حصة  كل

  حساب   من   المال   رأس  في   الزيادة  قيمة   من )  %86.84(   نسبة   تمثل   سعودي  ريال )  16,500,000(   ألف   وخمسمائة   مليون   عشر   ستة  قيمة   رسملة 

  من )  13.16%(   نسبة   تمثل سعودي ريال)  2,500,000(  ألف   وخمسمائة   مليونين قيمة سداد)  2( م،2020/ 10/ 25 تاريخ في  كما  المبقاة   األرباح

  آالف  خمسة  عدد عن للمقاوالت المتقدم التخطيط مؤسسة /الشريك تنازل  كما الشركة، في الشركاء قبل من المال رأس في الزيادة قيمة

  لصالح   الشركة  ملكية  إجمالي   من)  %0.25(   نسبة   تمثل   سعودي   ريال )  50,000(  ألف  خمسين  تبلغ   إسمية   قيمة   نقديةبإجمالي   حصة )  5,000(

  بعد  للمقاوالت المتقدم التخطيط مؤسسة  /للشريك المملوكة الحصص عدد إجمالي من خصمها  تم  الحربي فالح بن عمار بن علي /الشريك

  الشريك   وتنازل باع)  م2020/ 12/ 16 الموافق (  ـ ه1442/ 05/ 01  وبتاريخ . سعودي  ريال)  20,000,000( مليون  عشرين   إلى   المال  رأس   زيادة  عملية 

  مليون   عشر  ثالثة   تبلغ  إسمية   قيمة  وبإجمالي  حصة )  1,365,000(  ألف  وستين  وخمسة  وثالثمائة   مليون  عدد   عن   الحربي  فالح   بن  عمار   بن  علي   /

  عمار   بن  علي /    الشريك  باع)  1(   حيث  الشركة،   رأسمال   إجمالي   من) 68.25%(  نسبة   تمثل   سعودي  ريال)  13,650,000(   ألف   وخمسين وستمائة

)  6(   ستة  عدد  لصالح  الشركة  ملكية  إجمالي  من)  41.65%(   نسبة  تمثل  حصة)  833,000(  ألف  وثالثين  وثالثة  ثمانمائة  عدد  الحربي  فالح  بن

  عمار   بن  علي/    الشريك   تنازل) 2(  عينية،   أصول   على   والحصول   النقدي   السداد  خالل من الجدد  الشركاء  قبل  من   قيمتها   سداد تم جدد شركاء
  ثمانية  عدد  لصالح  الشركة  ملكية  إجمالي  من )  26.60%(   نسبة  تمثل حصة) 532,000(  ألف   وثالثين   واثنين   خمسمائة  عدد  عن  الحربي   فالح  بن

  شركة   من  الشركة   تحول  على   الموافقة  باإلجماع   الشركاء   كماقرر.  الجدد  الشركاء  من   نقدي   مقابل  أي   سداد   بدون   جديد  شريك )  88(  وثمانين

  مليوني   إلى  مقسم  سعودي  ريال)  20,000,000(   مليون  عشرون  يبلغ   مال  برأس  مقفلة  مساهمة  شركة   إلى  محدودة  مسؤولية  ذات

  المساهمة   الشركات  بسجل   الشركة   قيد  وتم  عادية،   أسهم  وجميعها   سعودية  رياالت)  10(   عشرة   منها   سهم   كل   قيمة  سهم، )  2,000,000(

 ـ  ه 19/06/1442بتاريخ   الصادر)  205(   رقم  الوزاري  والقرار)  م19/01/2021  الموافق( ـ ه06/06/1442  بتاريخ  الصادر)  187(   رقم  الوزاري  القرار  بموجب

.  الرياض  بمدينة   الصادر)  م2005/ 09/ 18  الموافق(  هـ14/08/1426  وتاريخ )  1010212686(  رقم  التجاري   والسجل  ، )م2021/ 02/ 01  الموافق(

  مليون   عشرين   من  الشركة   مال  رأس  زيادة  على   العادية  غير  العامة   الجمعية  وافقت)  م2021/ 10/ 06  الموافق(  ـه29/02/1443  وبتاريخ 

  وعشرين   خمسة  إلى  سعودية  رياالت)  10(   عشرة  منها سهم  كل قيمة  سهم،) 2,000,000(  مليونين إلى  مقسم  سعودي ريال)  20,000,000(

  سعودية   رياالت)  10(  عشرة  منها  سهم  كل  قيمة  سهم، )  2,500,000(   ألف   وخمسمائة  مليونين  إلى  مقسم   سعودي  ريال)  25,000,000(  مليون

  وطرح )  الزيادة   بعد   الشركة  مال  رأس  من )  20.00%(   نسبة   تمثل   والتي(   جديد   عادي   سهم)  500,000(   ألف   خمسمائة   عدد  إصدار   خالل   من

 .المؤهلين المستثمرين فئات   على الموازية  السوق  في األولي لالكتتاب الجديدة العادية األسهم

  القيمة   مدفوعة   عادي   سهم )  2,000,000(  مليوني  إلى  مقسم   سعودي  ريال )  20,000,000(   مليون   عشرين  الحالي   الشركة  مال   رأس  يبلغ 

  مساهم   أي  يعطى  وال  واحدة،  فئة  من  عادية  أسهم  الشركة  أسهم  جميع.  سعودية  رياالت)  10(  عشرة  منها  سهم  كل  قيمة  بالكامل،

")  العامة الجمعية (" للمساهمين  العامة  الجمعية اجتماعات  حضور  أسهمه عدد كان  أياً  مساهم   لكل ويحق   تفضيلية، حقوق   أي") المساهم ("

  حضور  في عنه لينوب الشركة عاملي أو  الشركة إدارة مجلس أعضاء غير من  آخر شخصاً  عنه يوكل  أن  مساهم  لكل يحق كما  فيها،   والتصويت

  الشركة   تعلنها  أرباح   أي   من  حصتها  الطرح   أسهم   تستحق.  تفضيلية  تصويت   حقوق   بأي  مساهم   أي   يتمتع   ولن  العامة،  الجمعية  اجتماعات 

 ). النشرة هذه  في"  األرباح  توزيع  سياسة) "5(  رقم قسم  راجع فضًال . (تليها التي المالية  السنوات وعن  هذه  اإلصدار نشرة تاريخ  من اعتباراً 

"  الطرح أسهم"بـ مجتمعًة   إليها يشار( عادي  سهم) 500,000( ألف خمسمائة لعدد وذلك المؤهلين،  المستثمرين لفئات موجهاً   الطرح سيكون

  وتمثل   سعودي،  ريال   )×× (××××  الطرح  سعر  وسيكون  سعودية،   رياالت  عشرة)  10(  قدرها  للسهم  أسمية  وبقيمة")  الطرح   سهم "بـ  ومنفردة 

  واليعطي .  واحدة   فئة  من  عادية   أسهماً   الشركة   أسهم  تكون   وسوف   الطرح،   بعد  الشركة   المال   رأس   من)  %20.00(   نسبة  بمجملها  الطرح   أسهم

  ويحق   فيها  والتصويت  للمساهمين العامة  الجمعية اجتماعات حضور  أسهمه عدد كان  مساهمأياً   لكل ويحق  تفضيلية، حقوق   أي مساهم أي
  الشركة   تعلنها  أرباح  أي  الطرح  أسهم  وتستحق.  فيها  والتصويت  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور  أسهمه  عدد  كان  أياً   مساهم  لكل

 ).  النشرة  هذه في " األرباح  توزيع سياسة) "5(رقم  قسم  راجع  فضالً . (تليها   التي المالية والسنوات  هذه   اإلصدار نشرة تاريخ  منها

 علي /المساهم) 1: ( هم  مالها  رأس من  أكثر أو )5.00%( نسبة  يملكون الذين الشركة في  الكبار المساهمين فإن  النشرة، هذه  تاريخ  في  كماو

  بنسبة   الشثري   عبدالرحمن  صالح  خالد   / المساهم)  2( و  الشركة،  مال  رأس   إجمالي  من )  30.00%(  تبلغ  ملكية  بنسبة   الحربي   فالح   بن   عمار  بن
  من   ولمزيد. (الطرح  قبل   الشركة   أسهم  من )  55.00%(   نسبة  مجتمعين  يمتلكون   وهم  الشركة،  مال   رأس  إجمالي   من)  25.00%(   تبلغ  ملكية

"4.1(  قسم  راجع  فضًال   المساهمين  حول  التفاصيل   كبار   على  ويحظر).  النشرة   هذه  في"  الطرح   وبعد  قبل  الشركة  في  الملكية  هيكل) 

  فترة (" الموازية  السوق في   الشركة أسهم  تداول  بدء تاريخ  من  شهراً )  12( عشر  اثني مدة  أسهمهم في  التصرف  أعاله  المذكورين المساهمين

 . المسبقة ") الهيئة(" المالية السوق  هيئة موافقة   على الحصول دون الفترة هذه  انتهاء بعد أسهمهم  في  التصرف  لهم  ويجوز ،") الحظر

 

 المستشار المالي ومدير االكتتاب
 
 

 

  البشرية للموارد الدولية الشركة أسهم إصدار نشرة
  بتاريخ  الصادر)  205(  رقم   الوزاري   والقرار)  م01/2021/ 19  الموافق(  ـه06/06/1442  بتاريخ  الصادر)  187(  رقم   الوزاري  القرار   بموجب   مقفلة   سعودية  مساهمة   شركة

 .الرياض بمدينة الصادر) م18/09/2005 الموافق( هـ1426/ 14/08 وتاريخ) 1010212686( رقم  التجاري والسجل ، )م01/02/2021  الموافق(  ـه19/06/1442

  قبل  الشركة  مال   رأس  إجمالي  من )  25.00%(  نسبة  تمثل  والتي(  الطرح   بعد  الشركة  مال   رأس  من)  20.00%(  نسبة  تمثل  عادي  سهم)  500,000(  ألف  خمسمائة  عدد  طرح

 .الواحد للسهم سعودي ريال  ××××(××)   قدره  بسعر المؤهلين المستثمرين  على الموازية السوق في  طرحها  خالل من) الزيادة

 م) 02/08/2022(الموافق   هـ04/01/1444)  إلى يوم  الثالثاء م31/07/2022هـ  (الموافق 02/01/1444األحد فترة الطرح من يوم 

 



 

 

  



 

 أ 

  مهم إشعار
. وسيعامل  الموازية السوق في لالكتتاب المطروحةالدولية للموارد البشرية و عن األسهم  الشركةمعلومات تفصيلية كاملة عن  النشرة هذه تقدم

،  النشرة  هذه  تحتويهاستند إلى المعلومات التي  ت  طلباتهمعلى أساس أن    المطروحةفي األسهم    االكتتاب  بطلبات  يتقدمونالذين    المستثمرون

) www.ihr.com.sa( الشركة  من  لكل  اللكترونيةا  لمواقعا  من  أو  االكتتاب  ومدير  المالي  لمستشارا  أو  الشركة  من  منها  نسخ  على  الحصول  يمكن  والتي

المالي   المستشار  موقع  (  ومديرأو  كابيتال)  (يقين  المالية  يقين  شركة  المالية  www.yaqeen.com.saاالكتتاب  السوق  هيئة  موقع  أو   (

(www.cma.org.sa)  تداول السعودية "تداول السعودية" (  شركةموقع    أوwww.saudiexchange.sa.(  كما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي

  المؤهلين  للمستثمرين وإتاحتها اإلصدار نشرة نشر عنتداول السعودية "تداول السعودية"  شركة" على موقع كابيتال ومدير اإلكتتاب "شركة يقين 

 .أخرى تطورات أي وعن) يوم قبل اإلدراج) 14(خالل فترة التقل عن ( المستمرة واإللتزامات المالية األوراق طرح قواعد وفق الُمحددة المدة خالل

  السوق   هيئةمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن  نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم تقدي  تحتوي

) مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة  جفي صفحة ( أسماؤهم، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة السعودية العربية بالمملكة المالية

بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي    ،حسب علمهم واعتقادهم بالمعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون  

تداول السعودية (تداول    وشركةوال تتحمل الهيئة    .وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة

أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية   السعودية)

 .منها جزء أي على االعتماد عن أو النشرة، هذه في ورد عما تنتج خسارة أيعن  كانت مامه

 بطرح فيما يتعلق  وذلك")، االكتتاب ("مدير  لالكتتاب ومديراً  ،كمستشار مالي ("المستشار المالي")شركة يقين المالية (يقين كابيتال) وقد تم تعيين 

 " من هذه النشرة. ) "التعهدات الخاصة باالكتتاب 11أسهم الشركة في السوق الموازية (االكتتاب). للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم (

 

تاريخ إصداره النشرة كما في  الواردة في هذه  المعلومات  المالي للشركة وقيمة    اإن  الوضع  يتأثر  أن  الخصوص يمكن  للتغيير، وعلى وجه  عرضة 

التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى    نتيجةاألسهم بشكل سلبي  

اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات   يجوزهذه النشرة)، وال    في) "عوامل المخاطرة"  2خارجة عن نطاق سيطرة الشركة (فضًال راجع قسم رقم (

 بشأن   إقراراً   أو   تأكيداً أو    اً شكل من األشكال، على أنها وعد يأو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأ  الطرحمطبوعة فيما يتعلق بأسهم  شفهية أو كتابية أو 

 تحقيق أي أرباح أو ايرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

 

 في   االكتتاب  عمليةبالمشاركة في    المالي  هامجلس إدارتها أو من مستشار   أعضاء  منال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو 

مارية  االستث  لألهدافدون األخذ في االعتبار    هاهذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعداد  في  الموجودة. وتعتبر المعلومات  المطروحة  األسهم

الخاصة. أو االحتياجات االستثمارية  المالي  الوضع  أو   على   الحصول  مسؤولية  الستثماربا  قرار  اتخاذ  قبل  النشرة  لهذه  مستلم  كل  ويتحمل الفردية 

مدى   الطرح،  أسهمفي    االكتتاب  بخصوص  الهيئة  قبل  من  له  مرخص  مالي  مستشار  من  مهنية  استشارة لتقييم  االستثمار   هذا  مالءمةوذلك 

 الخاصة به.  الماليةفي هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات  الواردةوالمعلومات 

 

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم كما  

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون   )2لحسابها الخاص.  ) مؤسسات سوق مالية تتصرف  1يلي:  

عن   مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة

)حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أوالسوق،   3مسبقة منه.  العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة

) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق 4أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أومركز األيداع.  

) صناديق االستثمار.  6) الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  5ة.  مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدار 

االسترشادي  7 الدليل  في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  غير  )األجانب 

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب   )9المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.   )8الموازية.    الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق

) أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع،  10استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.  

يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال    أن أ)  :ويستوفون أي من المعايير اآلتية

ب) أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ج)   تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية.

ت على األقل في القطاع المالي. د) أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوا

) أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.  ـالمعتمدة من قبل الهيئة. ه

س11 الهيئة.  تحددهم  آخرين  أشخاص  يوم  )أي  من  الفترة  خالل  الطرح  يوم  م)2022/ 31/07(الموافق    هـ02/01/1444األحد  يتم  الثالثاء   إلى 

النشرة االطالع على كافة  م)02/08/2022(الموافق    هـ04/01/1444 المالي ومدير االكتتاب من متلقي هذه  الشركة والمستشار  ويطلب كل من 

لبيــع، أو طلبــا لعــرض شــراء أي مــن أســهم    أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. ال تمثــل هــذه النشــرة عرًضاالقيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع  

العـرض أو الطلـب،    الطــرح، مــن جانـب أي شـخص فـي أي بلـد ال يجيـز فيـه النظـام المعمـول بـه فـي ذلـك البلـد لمثـل ذلـك الشـخص تقديـم مثـل ذلـك

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


 

 ب 

انب غيــر المقيميــن المســموح ظـر صراحـة توزيـع هـذه النشـرة أو بيــع أســهم الطــرح إلى شــخص فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة، باســتثناء فئــة األجويح

االسترشـادي إلسـتثمار األجانـب غيــر المقيميــن فــي  لهــم باألســتثمار فــي الســوق الموازيــة، والذيــن يسـتوفون المتطلبـات المنصـوص عليهـا فـي الدليـل

المؤسســة فــي   المســتثمرين األجانب والشــركات والصناديــق  المؤهلــة و/أو  الماليــة األجنبية  الموازيــة، والمؤسســات  التعــاون الســوق  دول مجلــس 

 .علــى أن يتــم مراعــاة األنظمة والتعليمــات المنظمــة لذلــكلــدول الخليــج العربيــة مــن خالل اتفاقيــة مبادلــة، 

 مالية ال معلومات ال

  31م (التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  2021ديسمبر    31المنتهية في    ةالمالي  للسنةتم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة  

المرفقة  إلوا  ،م)2020ديسمبر   (  بهميضاحات  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  والمعايير  IFRSوفقًا  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة   (

 القوائم المالية المراجعة للشركة وتدقيق مراجعة تمت ). وقدSOCPA( والمحاسبين للمراجعين السعوديةواإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة 

المشار إليها أعاله من قبل شركة سليمان عبدهللا   2021  ديسمبر  31  في  المراجعة  المالية  والسنة  م2020  ديسمبر  31المنتهية في    ةالمالي  للسنة

 هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي. .الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)

 

 التوقعات واإلفادات المستقبلية 

. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل هذه النشرةومفصح عنها في  على أساس افتراضات محددة  هذه النشرة  تم إعداد التوقعات الواردة في  

 .كتمال هذه التوقعاتافيما يتعلق بدقة أو  يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فإنه ال فتراضات المستخدمة، وبالتاليالعن ا

كلمات  ال  بعض  استخدام"إفادات مستقبلية"، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل  هذه النشرة  وتمثل بعض التوقعات الواردة في  

من  "   "،من الممكن"، "يحتمل "   "،"من المتوقع"، "يمكن   "،مستقبلية مثل "يخطط"، "يعتزم"، "ينوي"، "يقدر"، "يعتقد"، "يتوقع الداللة  الذات  

لها وغيرها النافية  المعنى. وتعكس هذه اإلفادات    المحتمل"، "سوف"، "قد"، والصيغ  لها في  المشابهة  أو  المقاربة  المفردات  النظر   وجهةمن 

ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي  الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها ال تشكل ضمانًا أو تأكيداً 

إنجازاته  أو  للشركة  الفعلي  األداء  تؤثر على  إلى  قد  نتائجها وتؤدي  أو  اإلفادات صراحةً اا  كبير عما تضمنته هذه  تم   ختالفها بشكل  أو ضمنًا. وقد 

) 2(  رقم  (راجع قسمهذه النشرة    فيفي أقسام أخرى    المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيًال   أهمستعراض  ا

ة في "عوامل المخاطرة"). وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الوارد

 .هذه النشرةللشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في  ة، فإن النتائج الفعليهذه النشرة
 

 لى الهيئة إذا علمت في أي وقٍت إ  ةتكميلي  إصدار  نشرةالشركة بتقديم    ستقوم،  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرحقواعد  متطلبات  ل  مراعاةً و

أي   ظهور)  2، أو (اإلصدار  نشرةوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في  )  1(  بأي من اآلتي:  اإلدراجاكتمال    من الهيئة وقبلهذه النشرة  بعد اعتماد  

هذه  ستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنها  ا. وباإلصدار  نشرةمسائل مهمة كان يجب تضمينها في  

كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن األحداث    ، سواًء النشرة

. وعليه، يتعين على قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقاً هذه النشرة    يتناولهاوالظروف والتوقعات المستقبلية التي  

المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكٍل  المؤهلين  مستثمرين  ال

 أساسي.
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 دليل الشركة 
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر *

 المنصب  االسم
صفة  

 العضوية 
االستقاللية 

 **** 
 العمر  الجنسية 

المملوكة قبل  األسهم 
 الطرح

 "مباشرة" 

األسهم المملوكة قبل  
 الطرح

 "غير مباشرة"***** 

األسهم المملوكة بعد  
 الطرح

 "مباشرة" 

األسهم المملوكة  
 بعد الطرح

 "غير مباشرة" 
العدد 
 (سهم) 

 النسبة (%) 
العدد 
 (سهم) 

 النسبة (%) 
العدد 
 (سهم) 

النسبة 
 (%) 

العدد 
 (سهم) 

النس
 بة (%) 

محمد  يوسف 
 ناصر القفاري 

رئيس مجلس  
 اإلدارة

  غير
 تنفيذي 

 - - 2.80% 70,000 - - %3.50 70,000   48 سعودي مستقل 

  محمد عادل
 الجربوع سليمان

  رئيس نائب
  مجلس

 ** اإلدارة

  غير
 تنفيذي 

 - - 0.04% 1,000 - - %0.05 1,000   52 سعودي مستقل 

علي عمار فالح  
 الحربي

عضو مجلس  
والعضو اإلدارة 

  المنتدب 
والرئيس  
 التنفيذي 

   40 سعودي مستقل  غير تنفيذي 
600,00

0 
30.00% 158,400 *****%7.92 600,000 24.00% 158,400 6.34% 

  هزاع محمد
 الهزاع غالب

  مجلس عضو
 اإلدارة

  غير
 تنفيذي 

 - - - - - - - -   59 سعودي مستقل 

 سويعد سهى
  مسيعيد
 الجحدلي 

  مجلس عضو
 اإلدارة

 - - - - - - - -   40 سعودي مستقل  تنفيذي  

صالح ذياب  
 صالح العنزي 

عضو مجلس  
 اإلدارة

  غير
 تنفيذي 

 - - 2.40% 60,000 - - %3.00 60,000   45 سعودي مستقل  غير

  فالح عمار فالح
 الحربي

مجلس   عضو
اإلدارة وأمين  

 *** السر 
 90,000 - -   33 سعودي مستقل  غير تنفيذي 

%4.50 *****
* 

- - 90,000 %3.60 

 المصدر: الشركة 

كأول مجلس إدارة   المذكورين أعاله ورئيس مجلس اإلدارة ) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارةم26/01/2021(الموافق  ـه13/06/1442المنعقدة في تاريخ  التحولية * وافقت الجمعية

 . )م25/12/2023(الموافق  ـه1445/ 12/06، تنتهي في تاريخ سنوات  ثالثلمدة وم) 26/01/2021(الموافق  ـه13/06/1442 التي بدأت من تاريخ للشركة

م) الموافقة على تعيين السيد/ عادل محمد سليمان الجربوع بمنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة بدًال عن  02/02/2021(الموافق    ـه20/06/1442** قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ  

 السيد/ فيصل عبدهللا سحلي العتيبي.  

الحربي كأمين سر لمجلس اإلدارة وذلك لدورة مجلس    م) الموافقة على تعيين السيد/ فالح عمار فالح14/02/2021(الموافق    ـه02/07/1442*** قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ  

 م). 25/12/2023(الموافق  ـ ه12/06/1445اإلدارة الحالية التي تنتهي في تاريخ 

ل ألعضاء مجلس اإلدارة  ض االستقال* تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوار ***

 للشركة في كل من: 

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

 ة أخرى من مجموعتها.  أن كون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شرك 

   .أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها 

  وكبار الموردين، أو أن  أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات

 يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.  

لي بن عمار بن فالح الحربي ناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات التي تملك بشكل مباشر في الشركة  ***** إن الملكية غير المباشرة للمساهم/ ع

 الدولية للموارد البشرية وفق الجدول التالي: 

 اسم المساهم  م
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر  

في الشركة الدولية للموارد البشرية قبل  
 (سهم)  الطرح

سبة الملكية المباشرة  ن
للمساهم/ علي بن عمار  

الحربي في المساهمين من  
 فئة الشركات (%) 

عدد األسهم المملوكة  
للمساهم/ علي بن عمار بن  

بشكل غير مباشر    فالح الحربي
 (سهم)  في الشركة قبل الطرح

 79,200 99.00% 80,000 شركة غذاء الوطنية  1

 79,200 99.00% 80,000 شركة موعد لتأجير السيارات 2

 158,400 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / علي بن عمار بن فالح الحربي  

 7.92% قبل الطرح  في الشركة  للمساهم/ علي بن عمار بن فالح الحربي  إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة

مؤسسة الوكالة اإلعالمية  في    )100%( بنسبة    ناتجة عن ملكيته المباشرة  (عضو مجلس اإلدارة وأمين السر)  فالح بن عمار بن فالح الحربي****** إن الملكية غير المباشرة للسيد/  

قبل الطرح، وستملك    الشركة الدولية للموارد البشرية  من إجمالي رأس مال  )%4.50(تملك نسبة    مؤسسة الوكالة اإلعالمية للدعاية واإلعالن، مع اإلشارة إلى أن  للدعاية واإلعالن

   .بعد الطرح الشركة الدولية للموارد البشرية %) من إجمالي رأس مال3.60نسبة (
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   عنوان الشركة المسجل
 

 الشركة الدولية للموارد البشرية 
 

 الملك عبدهللاطريق  – الدائري الشرقي –الرياض 
 12482الرمز البريدي  7021 ص.ب.

 المملكة العربية السعودية 
  966+ 920000414هاتف: 

     4833026 11 966+فاكس: 
     investorrelations@ihr.sa :البريد اإللكتروني

 www.ihr.saالموقع اإللكتروني: 
 

 

   الشركة ممثال
 

 

 الممثل الثاني  الممثل األول  البيان 
 فالح الحربي    علي عمار يوسف محمد ناصر القفاري  االسم 
 عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  الصفة 

تقاطع طريق الملك عبدهللا مع الطريق الدائري مخرج    –الرياض  العنوان  
 )  10رقم ( 

تقاطع طريق الملك عبدهللا مع الطريق الدائري مخرج    –الرياض 
 )  10رقم ( 

 666تحويلة :   + 966  920000414 218تحويلة :   + 966  920000414 رقم الهاتف 
 4832970 11 966+ 4832970 11 966+ رقم الفاكس 

 Yousef@ihr.sa Ali@ihr.sa البريد اإللكتروني 
الشركة  موقع 

 اإللكتروني 
www.ihr.sa 

 المصدر: الشركة 

 

 األسهم  سوق
 

 شركة تداول السعودية (تداول السعودية) 
 

 6897العليا  –طريق الملك فهد 
 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

  966+920001919هاتف: 
  11 966+2189133فاكس: 

 csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 
 www.saudiexchange.saالموقع اإللكتروني: 
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 ه 

 المستشارون 

 مدير االكتتابالمستشار المالي و
  
  شركة يقين المالية (يقين كابيتال) 
 

 شارع العليا  –حي الورود  –الرياض 
 11421الرياض  884ص.ب  

 المملكة العربية السعودية 
  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 
  Addingvalue@yaqeen.saالبريد اإللكتروني: 

 www.yaqeen.com.saالموقع اإللكتروني: 
 

 

   المحاسب القانوني
 

 شركة سليمان عبدهللا الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) 
 

 شارع التخصصي  -حي المعذر الشمالي  –الرياض 
 11482الرياض  8306ص.ب 

 العربية السعودية المملكة 
 920028229 هاتف:

 + 966 11 477 4924فاكس: 
 general@alkharashicaa.comالبريد اإللكتروني: 

 www.alkharashicaa.com الموقع اإللكتروني:
 
 

 تنويه 
والمحاسب القانوني المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم   ومدير االكتتاب كًال من المستشار المالي

هذه  وفق الشكل والسياق الظاهر فيها، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ  هذه النشرة  وشعاراتهم وإفاداتهم في  
أقاربهم ال يملكون أسهمًا أو مصلحة من أي نوع في  . وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من  النشرة

 . هذه النشرةالشركة كما في تاريخ 
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 الطرحملخص 
 كافة   على  يحتوي  ال  الملخص  هذا  فإن   وعليه.  النشرة  هذه  في  الواردة  المعلومات  عن  موجزة  خلفية  تقديم  إلى  الملخص  هذا  يهدف

  على وينبغي ،النشرة هذهل كمقدمة الملخص هذا قراءة يجب فإنه لذلك،. المحتملين للمستثمرين بالنسبة مهمة تكون قد التي المعلومات
  المستثمرين  قبل من الطرح أسهم في باالكتتاب يتعلق قرار أي ُيبنى أن ويجب بالكامل، النشرة هذه ومراجعة  قراءة المحتملين المستثمرين

)  أ(  الصفحة  في»  مهم  إشعار«  قسم   في  ورد  ما  مراعاة  الضروري  من   فإنه  الخصوص،  وجه  وعلى .  ككل  النشرة  هذه   مراعاة  على  المحتملين
   .النشرة هذهل الخاضعة الطرح أسهم في باالكتتاب متعلق استثماري قرار أي اتخاذ قبل) المخاطرة عوامل) (2( رقم والقسم

 ووصفها وتأسيسها  الشركةاسم 

البشرية هي شركة مساهمة للموارد  الدولية  الوزاري رقم  سعودية  الشركة  القرار  ) 187( مقفلة بموجب 
بتاريخ   (2021/ 19/01(الموافق    ـه06/06/1442الصادر  رقم  الوزاري  والقرار  بتاريخ205م)  الصادر   (  

(2021/ 02/ 01(الموافق    ـه19/06/1442 رقم  التجاري  والسجل  هـ 14/08/1426وتاريخ   )1010212686م)، 
مليون  18/09/2005(الموافق   عشرون  الحالي  الشركة  مال  رأس  ويبلغ  الرياض.  بمدينة  الصادر  م) 

) سهم مدفوعة القيمة بالكامل، وجميعها  2,000,000(  مليوني) ريال سعودي، مقسم إلى  20,000,000(
العليا –جل التجاري في الرياض  أسهم عادية. ويتمثل عنوان المقر الرئيس للشركة كما هو مذكور في الس 

 المملكة العربية السعودية.   12482الرمز البريدي  7021 ص.ب. –
كمؤسسة فردية لصاحبها غزوة عبدهللا مطر العلوي تحت اسم   تأسست الشركة الدولية للموارد البشرية 

 ) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1010212686"مؤسسة دار اآلجل للتجارة" بموجب السجل التجاري رقم (
ألف18/09/2005(الموافق    ـه14/08/1426 مائة  قدره  مال  وبرأس  ريال سعودي100,000(  م)  وبتاريخ .) 
م) قرر المالك التنازل عن المؤسسة بالكامل بما لها من حقوق وماعليها من 31/05/2010( ـه17/06/1431

) السيدة/  2السيد/ علي بن عمار بن فالح الحربي و (  )1التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص لصالح كل من (
ذات   شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من  المؤسسة  تحويل  الجدد  الشركاء  قرر  وقد  الحربي،  عمار  علي  ريما 

رأسمالها  مسؤ تحديد  وتم  لالستشارات،  الدولية  استشارة  شركة  ليصبح  اسمها  وتعديل  محدودة  ولية 
) حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل 100) ريال سعودي مقسمة إلى مائة (100,000بقيمة مائة ألف (
ي بإجمالي  ) الشريك/ علي بن عمار بن فالح الحرب1) ريال سعودي مملوكة لكل من (1,000حصة منها ألف (

) ريال سعودي تمثل نسبة 90,000تسعين ألف (تبلغ إجمالي قيمتها اإلسمية  ) حصة عينية  90عدد تسعين (
ريما علي عمار الحربي بإجمالي عدد   ) الشريك/2%) من إجمالي ملكية الشركة، و (90.00تسعين بالمائة (

) ريال سعودي تمثل نسبة  10,000عشرة آالف (  تبلغ إجمالي قيمتها اإلسمية) حصص عينية  10عشرة (
) بالمائة  وبتاريخ  10.00عشرة  الشركة.  ملكية  إجمالي  من    م) 13/05/2015(الموافق    ـه1436/ 07/ %24) 

"شركة  عن  بدُال  البشرية"  للموارد  الدولية  "الشركة  ليصبح  الشركة  اسم  تعديل  على  الشركاء  وافق 
م) تنازل الشريك/ ريما علي  14/12/2017(الموافق    ـه26/03/1439استشارة الدولية لالستشارات". وبتاريخ  

) حصص عينية قيمة كل  10الحربي عن كامل الحصص التي تملكها في الشركة والبالغة عددها عشر (عمار  
ألف ( ريال سعودي وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ عشرة آالف ( 1,000حصة منها  ريال سعودي 10,000)   (

) الشريك الجديد/ علي ابن 1%) من إجمالي ملكية الشركة لصالح كل من (10.00ة (تمثل نسبة عشرة بالمائ
) حصص عينية المتنازل 10) من أصل عدد عشر (1أسعد ابن مسفر العلياني بواقع حصة عينية واحدة (

) 10حصص عينية من أصل عدد عشر (  )9) الشريك/ على بن عمار بن فالح الحربي بواقع تسع (2عنها و(
)  100,000نية المتنازل عنها، كما وافق جميع الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من مائة ألف (حصص عي

) حصة متساوية القيمة،  100) ريال سعودي مقسم إلى مائة (1,000,000ريال سعودي إلى واحد مليون (
فالح الحربي    علي بن عمار بن  ) الشريك/1) ريال سعودي مقسمة بين (10,000قيمة كل منها عشرة آالف (

) 990,000) حصة وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ تسعمائة وتسعين ألف (99بإجمالي عدد تسعة وتسعين (
علي   ) الشريك/2%) من إجمالي ملكية الشركة، و(99.00تسعة وتسعين بالمائة (  ريال سعودي تمثل نسبة

) عدد  بإجمالي  العلياني  مسفر  ابن  اسعد  قيم 1ابن  وبإجمالي  واحدة  حصة  آالف  )  عشرة  تبلغ  إسمية  ة 
%) من إجمالي ملكية الشركة، وتم تغطية الزيادة  1.00واحد بالمائة (  ) ريال سعودي تمثل نسبة10,000(

) ألف  تسعمائة  قيمتها  في 900,000البالغة  منهم  كل  ملكية  حسب  الشركاء  من  نقدًا  سعودي  ريال   (
وبتاريخ   تنا20/07/2018(الموافق    ـه07/11/1439الشركة.  مسفر  م)  ابن  أسعد  ابن  علي  الشريك/  زل 

) لصالح مؤسسة 1( العلياني عن كامل الحصص التي يملكها في الشركة والبالغة عددها حصة عينية واحدة
م) تنازل الشريك/ على بن  18/04/2019(الموافق    ـه13/08/1440التخطيط المتقدم للمقاوالت. وبتاريخ  

) حصة نقدية لصالح السادة/ مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت 1عمار بن فالح الحربي عن عدد واحد (
التزامات. الشركاء  24/11/2020(الموافق    ـه1442/ 04/ 09وبتاريخ    بمالها من حقوق وماعليها من  قرر  م) 

) ريال  20,000,000) ريال سعودي إلى عشرين مليون (1,000,000مليون ( زيادة رأسمال الشركة من واحد  
) رياالت سعودية،  10) حصة نقدية، قيمة كل حصة منها عشرة (2,000,000سعودي مقسم إلى مليونين (

) رسملة قيمة  1) ريال سعودي من خالل (19,000,000وقد تمت تغطية الزيادة البالغة تسعة عشر مليون (
%) من قيمة الزيادة في  86.84) ريال سعودي تمثل نسبة (16,500,000وخمسمائة ألف (  ستة عشر مليون

) سداد قيمة مليونين وخمسمائة  2م، (25/10/2020كما في تاريخ    رأس المال من حساب األرباح المبقاة
  %) من قيمة الزيادة في رأس المال من قبل الشركاء 13.16) ريال سعودي تمثل نسبة (2,500,000ألف (



 

 ز 

) المتقدم للمقاوالت عن عدد خمسة آالف  التخطيط  الشريك/ مؤسسة  تنازل  الشركة، كما  )  5,000في 
نقدية ( حصة  ألف  تبلغ خمسين  إسمية  (50,000بإجمالي قيمة  نسبة  تمثل  ريال سعودي  %) من 0.25) 

 الحصصإجمالي ملكية الشركة لصالح الشريك/ علي بن عمار بن فالح الحربي تم خصمها من إجمالي عدد  
المملوكة للشريك/ مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت بعد عملية زيادة رأس المال إلى عشرين مليون 

م) باع وتنازل الشريك / علي  16/12/2020(الموافق    ـه1442/ 01/05وبتاريخ    .) ريال سعودي20,000,000(
) حصة وبإجمالي قيمة  1,365,000بن عمار بن فالح الحربي عن عدد مليون وثالثمائة وخمسة وستين ألف (

%) 68.25) ريال سعودي تمثل نسبة (13,650,000إسمية تبلغ ثالثة عشر مليون وستمائة وخمسين ألف (
إجمالي   (رأسمال  من  باع1الشركة، حيث  ثمانمائة وثالثة    )  الحربي عدد  بن عمار بن فالح  / علي  الشريك 

) شركاء  6ستة ( عدد جمالي ملكية الشركة لصالح%) من إ 41.65) حصة تمثل نسبة (833,000وثالثين ألف (
) 2والحصول على أصول عينية، (  جدد تم سداد قيمتها من قبل الشركاء الجدد من خالل السداد النقدي

) حصة تمثل  532,000تنازل الشريك / علي بن عمار بن فالح الحربي عن عدد خمسمائة واثنين وثالثين ألف (
) شريك جديد بدون سداد أي  88إجمالي ملكية الشركة لصالح عدد ثمانية وثمانين (%) من  26.60نسبة (

قرر الشركاء باإلجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات   مقابل نقدي من الشركاء الجدد. كما
) ريال سعودي  20,000,000مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ عشرون مليون (

) رياالت سعودية وجميعها أسهم  10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,000,000إلى مليوني (مقسم  
) رقم  الوزاري  القرار  بموجب  المساهمة  الشركات  بسجل  الشركة  قيد  وتم  بتاريخ  187عادية،  الصادر   (

(الموافق  ـ ه1442/ 06/ 19) الصادر بتاريخ205م) والقرار الوزاري رقم (19/01/2021(الموافق   ـ ه06/06/1442
01/02/2021 ) رقم  التجاري  والسجل  (الموافق  14/08/1426وتاريخ   )1010212686م)،  م) 18/09/2005هـ 

وبتاريخ   الرياض.  بمدينة  غير 2021/ 10/ 06(الموافق    ـه1443/ 02/ 29الصادر  العامة  الجمعية  وافقت  م) 
سعودي مقسم إلى مليونين ) ريال  20,000,000العادية على زيادة رأس مال الشركة من عشرين مليون (

)2,000,000) عشرة  منها  سهم  كل  قيمة  سهم،  مليون 10)  وعشرين  خمسة  إلى  سعودية  رياالت   (
) سهم، قيمة كل سهم منها  2,500,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وخمسمائة ألف (25,000,000(

هم عادي جديد (والتي تمثل ) س500,000) رياالت سعودية من خالل إصدار عدد خمسمائة ألف (10عشرة (
%) من رأس مال الشركة بعد الزيادة) وطرح األسهم العادية الجديدة لالكتتاب األولي في  20.00نسبة (

 المستثمرين المؤهلين.  فئات السوق الموازية على 

 ملخص أنشطة الشركة 

) رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  (الموافق  هـ  14/08/1426وتاريخ   )1010212686تمارس 
بتاريخ  م)  18/09/2005 ينتهي  (رجال)  تدريب  ورخصة    .)م2023/ 03/ 14  (الموافق  ـه1444/ 22/08والذي 

المهني    عن  ةالصادر  التقني و  للتدريب  العامة  للتدريب اإلهلي    –المؤسسة  العامة   برخصة رقماإلدارة 
وتاريخ  224197471675( تنتهي)  م11/04/2021(الموافق    ـه29/08/1442)   ـ ه08/05/1447بتاريخ    والتي 

و التنمية االجتماعية    الموارد البشريةوزارة    عنالصادر    شركة توظيفوترخيص  )،  م30/10/2025(الموافق  
(الموافق    ـه14/07/1448بتاريخ    والذي ينتهي  م)16/02/2022(الموافق    ـه15/07/1443) وتاريخ  374رقم (

 ).م23/12/2026
أنشطة وكاالت التشغيل المؤقت لخدمات العمالة  وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في  

 .الوافدة، معاهد التدريب اإلداري
 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 التجارة  •
 التشييد والبناء  •
 النقل والتخزين والتبريد  •
 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى  •
 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية   •
 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم واألنشطة العقارية  •
وتأجير   • للغير  والتشغيل  واالستقدام  المرافق  وإدارة  والصيانة  والتشغيل  والتدريب  التوظيف 

 القوى العاملة واالستشارات اإلدارية وخدمات اإلسكان والضيافة والتموين.  
 تقنية المعلومات. •
 األمن والسالمة.  •

جهة   من  الالزمة  التراخيص  على  الحصول  وبعد  المتبعة  األنظمة  وفق  أنشطتها  الشركة  وتمارس 
 االختصاص إن وجدت. 

تلك  جميع  والزالت  الحالية،  لألنشطة  الالزمة  النظامية  التراخيص  جميع  على  الشركة  حصلت  وقد  هذا 
النشرة تاريخ هذه  المفعول حتى  ح  التراخيص سارية  المعلومات  تمارس (ولمزيد من  التي  التراخيص  ول 

) القسم  راجع  فضًال  بموجبها  أنشطتها  "التراخيص3.16الشركة  الحكومية  )  (والرخص  القسم  من   "3 (
 "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذه النشرة).

وخدمات   البشرية  للموارد  الخارجي  التشغيل  خدمات  تقديم  في  الفعلي  الحالي  الشركة  نشاط  يتمثل 
التوظيف  وخدمات  البشرية  بالموارد  المتعلقة  اإلدارية  واالستشارات  القيادية  للوظائف  التوظيف 

 والمنتجات التقنية المرتبطة بالموارد البشرية. 



 

 ح 

يدة مهمة حتى تاريخ نشر هذه النشرة، باستثناء ما تم  ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جد
) "الخطة 3.11و في القسم الفرعي ( ) "المشاريع تحت التنفيذ"3.9اإلفصاح عنه في القسم الفرعي (

 التوسعية للشركة" في هذه النشرة.

ـــار  ـ ـ ــبـ ـ ــكـ الــ ــمــــون  ــاهــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــدد   الــــمسـ ـ وعـ
ــــب ملكيتهم قبل  ـ ـ ـ ـ ــــهمهم ونسـ ـ ـ ـ ـ أسـ

 الطرح وبعده

 

 هم:  الشركة أسهم من أكثر ) أو%5بالمائة ( خمسة منهم كًال  يملك الذين الكبار المساهمين إن 
 

 االسم 

 بعد الطرح  قبل الطرح 

  األسهم  عدد
  بشكل المملوكة

 (سهم)  مباشر

  من   النسبة
  عدد إجمالي
 (%)  األسهم 

  األسهم  عدد
  المملوكة

 مباشر بشكل 
 (سهم) 

  من   النسبة
  عدد إجمالي

  األسهم 
 (%) 

 24.00% 600,000 % 30.00 600,000 فالح الحربي علي عمار 
 20.00% 500,000 % 25.00 500,000 خالد صالح عبدالرحمن الشثري 

 44.00% 1,100,000  %55.00 1,100,000 اإلجمالي 
 المصدر: الشركة 

ـــال   مـ ــدررأس  ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــد    الُمصـ وبعـ قبــــل 
 الطرح

) ريال سعودي مدفوع بالكامل. وسيبلغ  20,000,000مليون ( عشرينبلغ رأس مال الشركة قبل الطرح ي 
) ريال سعودي مقسم إلى مليونين  25,000,000مليون (وعشرين ة خمس رأس مال الشركة بعد الطرح 

 ) رياالت سعودية 10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,500,000مائة ألف (خمسو

ــــدر  قبل   إجمالي عدد أســـــهم الُمصـ
 وبعد الطرح

عدد األسهم في  وسيبلغ. عادي ) سهم2,000,000بلغ عدد األسهم في الشركة قبل الطرح مليونين (ي
 ) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.2,500,000مائة ألف (خمسالشركة بعد الطرح مليونين و

 سعودية.) رياالت 10عشرة ( القيمة االسمية للسهم 

 الطرح

%) من رأس مال الشركة بعد الطرح  20.00نسبة (  ) سهم عادي تمثل500,000طرح عدد خمسمائة ألف (
) 10وبقيمة أسمية للسهم قدرها (  قبل الزيادة) %) من إجمالي رأس مال الشركة25.00(والتي تمثل نسبة (

ريال سعودي للسهم الواحد ، وذلك عن طريق زيادة   ××××(××)عشرة رياالت سعودية وبسعر طرح قدره  
) سهم 2,000,000) ريال سعودي مقسم إلى مليوني (20,000,000رأس مال المصدر من عشرين مليون (

) ريال  25,000,000مسة وعشرون مليون () رياالت سعودية إلى خ 10عادي، قيمة كل سهم منها عشرة (
) رياالت 10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,500,000سعودي مقسم إلى مليونين وخمسمائة ألف (

 كامل أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية (نمو). سعودية. وسيتم تخصيص

ــــهم المطروحــة  ـ ــ ـ ـ ـ ـ إجمــالي عــدد األسـ
 لالكتتاب

 سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل. )500,000( ألف خمسمائة

نسـبة األسـهم المطروحة من رأس  
 الشركة مال

(  تمثل الطرح نسبة  الطرح (والتي تمثل نسبة (20.00أسهم  الشركة بعد  ) من  %25.00%) من رأس مال 
 قبل الزيادة). إجمالي رأس مال الشركة

 ريال سعودي. )××( ×××× الطرح  سعر

 ريال سعودي. (××)×× الطرح إجمالي قيمة 

 استخدام متحصال ت الطرح 

واحد مليون وخمسمائة  ريال سعودي، سيخصص منها    (××)××متحصالت الطرح بحوالي    يقدر إجمالي 
ريال سعودي لتسديد جميع التكاليف والمصاريف المتعلقة بالطرح والتي تشمل أتعاب   )1,500,000ألف (

كل من المستشار المالي ومدير االكتتاب وغيره من المستشارين ومصاريف الطباعة والتوزيع والتسويق 
والمصاريف  واالتعاب  التكاليف  كافة  الشركة  وستتحمل  الطرح.  بعملية  المتعلقة  األخرى  والمصاريف 

بالطرح.ا الطرح مبلغ وقدره لمتعلقة  يبلغ صافي متحصالت  أن  المتوقع  ريال سعودي،    (××)××  ومن 
ولمزيد من التفاصيل،    حيث تنوي الشركة استخدام صافي متحصالت الطرح في تمويل خطتها التوسعية.

 ) "استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية ".  6يرجى مراجعة القسم (

 المستهدفين  المستثمرينفئات 

وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين    يقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية
المؤهلين وفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق  

السعودية ، ويقصد به  تداول  كة  المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد شر 
 في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتي:

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. .1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة  .2

السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح  



 

 ط 

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

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

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

 مؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.الشركات والصناديق ال .5
 صناديق االستثمار. .6
يستوفون  .7 والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 

في  المقيمين  غير  األجانب  الستثمار  االسترشادي  الدليل  في  عليها  المنصوص  المتطلبات 
 السوق الموازية.

 المالية األجنبية المؤهلة.المؤسسات  .8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز  .9

 اإليداع.
مركز اإليداع،   .10 لدى  المملكة وحساب  استثماري في  لهم فتح حساب  يجوز  أشخاص طبيعيون 

 :ويستوفون أي من المعايير اآلتية
راق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األو )أ

ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة  مليون 
  .شهرًا الماضية

 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. )ت
يكون   )ث قبل أن  من  المعتمدة  المالية  األوراق  في  للتعامل  العامة  الشهادة  على  حاصًال 

 .الهيئة
 أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة )ج

 من جهة معترف بها دولًيا.
 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11

 الطرح  طريقة االكتتاب في أسهم

سوف يكون طلب االكتتاب متاحًا للمكتتبين خالل فترة الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير   
 االكتتاب والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح 

من     الطرح   وأحكام  ألسهمبا  لمتعلقةا  المعلومات)"9(  رقم  القسم  مراجعة  الرجاء  التفاصيلولمزيد 
 هذه النشرة). من" وشروطه

التي األسهم  لعدد  األدنى   الحد 
 يمكن االكتتاب فيها 

 .أسهم )10( عشرة

األسهم   لعدد  األدنى  الحد  قيمة 
 يمكن االكتتاب فيها  التي

 سعودي  ريال ××(××)

التي األسهم  لعدد  األعلى   الحد 
 يمكن االكتتاب فيها 

 ) سهم.124,990( وتسعين وتسعمائة ألف وعشرين وأربعة مائة

األسهم   لعدد  االعلى  الحد  قيمة 
 يمكن االكتتاب فيها  التي

 ريال سعودي  (××)××

 طريقة التخصيص ورد الفائض 

  تقديم   مكتتب  كل  على  ويجب  االكتتاب،  مبالغ  الستالم  أمانة  حساب  بفتح  والمُصدر  االكتتاب  مدير  سيقوم
  عن   اإلعالن  سيتم  الطرح،  فترة  انتهاء  وبعد.  الحساب  هذا  في  االكتتاب  مبلغ  وإيداع  االكتتاب  طلب

  الموافق (  ـه09/01/1444  األحد  يوم  أقصاه  موعد  في  وذلك  المستثمرين  بإشعار  التخصيص
  ومدير  المالي  المستشار  يقترحها  لما  وفقاً   لالكتتاب  المطروحة  األسهم  تخصيص  وسيتمم)  07/08/2022

  تكون  ولن التخصيص، تاريخ من عمل أيام أربعة خالل الفائض رد  وسيكون المُصدر، مع بالتشاور االكتتاب
)  9(  رقم  القسم  مراجعة  الرجاء(  الطرح  متحصالت  المستلمة  الجهة  من  استقطاعات  أو  عموالت  أي  هناك

 ).النشرة هذه من"  وشروطه الطرح وأحكام باألسهم  المتعلقة"المعلومات 

 فترة الطرح 
إلى  31/07/2022  الموافق( ـه02/01/1444األحد    يوم  من   الموافق (هـ  04/01/1444الثالثاء    يومم) 
 .م)02/08/2022

 األحقية في األرباح 
حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارَا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات    أسهم الطرحتستحق  

 "سياسة توزيع األرباح" في هذه النشرة).) 5(المالية التي تليها (فضًال راجع قسم رقم 

 حقوق التصويت 
. تفضيلية  حقوق  لحامله  سهم  أي  يعطي  وال  واحدة،  فئة  من  عادية  أسهم  هي  الشركة  أسهم  جميع  إن

  الجمعية   اجتماع  حضور  الشركة   في  مساهم  لكل  ويحق  واحد  صوت  في  الحق  لحامله  سهم  كل  ويعطي
كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه    .فيه  والتصويت)  العادية  غير  أو  العادية  سواًء (  للمساهمين  العامة



 

 ي 

ر اجتماعات الجمعية  شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضو
 .تفضيلية تصويت حقوق بأي مساهم أي يتمتع ولن ،العامة

 القيود المفروضة على األسهم 
  أسهمهم ) في هذه النشرة التصرف في  حيحظر على كبار المساهمين المذكور أسمائهم في الصفحة (

) شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ("فترة الحظر")، ويجوز 12اثني عشر (  مدة
 المسبقة. لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة

للُمصدر   سبق  التي  األسهم 
 إدراجها

لم يسبق إدراج وتداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو  
 خارجها قبل إدراجها في السوق الموازية. 

 

  

         



 

 ك 

 

 التواريخ المهمة وإجراءات الطرح
 الجدول الزمني المتوقع للطرح 

 التاريخ  الجدول الزمني المتوقع للطرح 

 فترة الطرح 
م)  31/07/2022هـ (الموافق  1444/ 01/ 02األحد  يبدأ االكتتاب في يوم  

هـ 04/01/1444  الثالثاءتنتهي بانتهاء يوم  ثالثة أيام عمل  ويستمر لمدة  
 .م)02/08/2022(الموافق 

 م).2022/ 02/08هـ (الموافق 04/01/1444 الثالثاءيوم  آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب 
 م).2022/ 02/08هـ (الموافق 04/01/1444 يوم الثالثاء أخر موعد لسداد قيمة االكتتاب وفق طلبات االكتتاب  

 م).08/2022/ 07 الموافق( ـه09/01/1444 األحد يوم اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار المستثمرين
 م).11/08/2022(الموافق  ـه13/01/1444يوم الخميس  رد الفائض (إن وجد) 

 التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم

يتوقع أن يبدأ تداول أســـهم الشـــركة في الســـوق الموازية بعد اســـتيفاء  
جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة،  

وموقع  وســــــيتم اإلعالن عن بدء تداول األســــــهم في الصــــــحف المحلية  
 )www.saudiexchange.saشركة تداول السعودية اإللكتروني (

 

وقع  إن جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية في الصحف المحلية اليومية وعبرم  تنويه:

والموقع اإللكتروني للمستشار المالي    (www.ihr.sa)) والموقع اإللكتروني للشركة  www.saudiexchange.saشركة تداول السعودية االلكتروني (

 .(www.yaqeen.com.sa) المالية (يقين كابيتال)ومدير االكتتاب شركة يقين 

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب

في   الطرح  الطرحيقتصر  السوق    أسهم  فئات  الموازيةفي  على  المستمرة  واإللتزامات  المالية  االوراق  طرح  قواعد  متطلبات  بحسب 

تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي   وفقالمستثمرين المؤهلين  

 وااللتزامات   المالية  األوراق  طرح   قواعد  من  الثامن  الباب  في  به  ويقصد  ،  السعودية  تداولقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد شركة  

 : اآلتي من أي المستمرة،

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. .1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط  .2

القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى تمكنه من اتخاذ  
 الحصول على موافقة مسبقة منه.

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

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

 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .5
 صناديق االستثمار. .6
السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل  األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في   .7

 االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  .8
 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.  .9

 :يون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتيةأشخاص طبيع .10
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن  )أ

   .يةعشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماض
 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 حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة )د
 من جهة معترف بها دولًيا.  أعمال األوراق المالية معتمدةأن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال  )ه

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11

http://www.ihr.sa/
http://www.yaqeen.com.sa/
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يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب، من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص به والذي سيتمكن  

لشركة خالل فترة الطرح، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعٍد أقصاه الساعة  المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم ا

الرابعة مساًء من تاريخ اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات الداعمة والمطلوبة حسب التعليمات. 

لنشرة وقرأها، ويرغب بناًء على ذلك في االكتتاب في األسهم المطروحة  ويقر كل مستثمر، من خالل إكماله طلب االكتتاب، بأنه استلم هذه ا

 حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

سيتمكن   والذي  االكتتاب  بمدير  الخاص  اإللكتروني  االكتتاب  نظام  عبر  الطرح  فترة  خالل  للمكتتبين  متاحًا  االكتتاب  طلب  يكون  سوف 

االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتعبئة  المستثمرون المؤهلون من خالله  

) رقم  الواردة في قسم  للتعليمات  االكتتاب طبقًا  الطرح وشروطه" من هذه 9نماذج طلبات  وأحكام  باألسهم  المتعلقة  "المعلومات   (

ات الواردة في نموذج طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي استثمار النشرة. ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل الفقر 

بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء أٍي من شروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب وسحبه بعد استالمه من مدير الطرح.  

) "المعلومات المتعلقة باألسهم  9لمكتتب والشركة. (فضًال راجع قسم رقم (ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقًا قانونيًا ملزمًا بين ا

 وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة). 
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 ملخص المعلومات األساسية 
 تنويه للمستثمرين 

يشتمل على كل المعلومات التي قد تكون  يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة؛ ونظرًا ألنه ملخص فإنه ال  
مهمة للمستثمرين المؤهلين، ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءته بالكامل قبل اتخاذ قرارهم االستثماري باالكتتاب في أسهم الطرح من  

الواردين ف ي نشرة اإلصدارة هذه  عدمه، وعلى وجه الخصوص، فإنه يجب مراجعة ماورد في قسم "إشعار مهم" والقسم "عوامل المخاطر" 
ارات  بعناية من ِقَبل المستثمرين المؤهلين المحتملين قبل أن يتخذوا قرارًا باالستثمار في أسهم الطرح. وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعب

 ) "التعريفات والمصطلحات" وأماكن أخرى من هذه النشرة. 1المختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم (

  الشركةنبذة عن 
 

 "تأسست الشركة الدولية للموارد البشرية كمؤسسة فردية لصاحبها غزوة عبدهللا مطر العلوي تحت اسم "مؤسسة دار اآلجل للتجارة  

م) وبرأس مال  18/09/2005(الموافق    ـه14/08/1426  ) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ1010212686بموجب السجل التجاري رقم (

 .) ريال سعودي100,000(  قدره مائة ألف

   م) قرر المالك التنازل عن المؤسسة بالكامل بما لها من حقوق وماعليها من التزامات وعمالة  31/05/2010(  ـه17/06/1431وبتاريخ

السيدة/ ريما علي عمار الحربي، وقد قرر الشركاء    )2السيد/ علي بن عمار بن فالح الحربي و (   ) 1وتصنيف وتراخيص لصالح كل من (

الدولية   استشارة  شركة  ليصبح  اسمها  وتعديل  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من  المؤسسة  تحويل  الجدد 

القيمة  ) حصة عينية متساوية  100) ريال سعودي مقسمة إلى مائة (100,000لالستشارات، وتم تحديد رأسمالها بقيمة مائة ألف (

علي بن عمار بن فالح الحربي بإجمالي عدد تسعين    ) الشريك/ 1) ريال سعودي مملوكة لكل من (1,000قيمة كل حصة منها ألف (

%) من إجمالي  90.00) ريال سعودي تمثل نسبة تسعين بالمائة (90,000تسعين ألف (تبلغ إجمالي قيمتها اإلسمية  ) حصة عينية  90(

عشرة آالف  تبلغ إجمالي قيمتها اإلسمية ) حصص عينية 10ريما علي عمار الحربي بإجمالي عدد عشرة (  الشريك/) 2ملكية الشركة، و (

 %) من إجمالي ملكية الشركة. 10.00) ريال سعودي تمثل نسبة عشرة بالمائة (10,000(

    ح "الشركة الدولية للموارد البشرية"  وافق الشركاء على تعديل اسم الشركة ليصب  م)13/05/2015(الموافق    ـ ه24/07/1436وبتاريخ

 بدُال عن "شركة استشارة الدولية لالستشارات". 

    الحربي عن كامل الحصص التي تملكها في الشركة  عمار  م) تنازل الشريك/ ريما علي  14/12/2017(الموافق    ـه26/03/1439وبتاريخ

ريال سعودي وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ عشرة آالف    ) 1,000) حصص عينية قيمة كل حصة منها ألف (10والبالغة عددها عشر (

) الشريك الجديد/ علي ابن  1%) من إجمالي ملكية الشركة لصالح كل من (10.00) ريال سعودي تمثل نسبة عشرة بالمائة (10,000(

) الشريك/ على بن  2) حصص عينية المتنازل عنها و(10) من أصل عدد عشر (1أسعد ابن مسفر العلياني بواقع حصة عينية واحدة (

) حصص عينية المتنازل عنها، كما وافق جميع الشركاء على  10عشر (  حصص عينية من أصل عدد  ) 9عمار بن فالح الحربي بواقع تسع (

)  100) ريال سعودي مقسم إلى مائة (1,000,000) ريال سعودي إلى واحد مليون (100,000زيادة رأس مال الشركة من مائة ألف (

علي بن عمار بن فالح الحربي    ) الشريك/ 1) ريال سعودي مقسمة بين (10,000القيمة، قيمة كل منها عشرة آالف (  حصة متساوية

  ) ريال سعودي تمثل نسبة 990,000) حصة وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ تسعمائة وتسعين ألف (99بإجمالي عدد تسعة وتسعين (

) حصة  1علي ابن اسعد ابن مسفر العلياني بإجمالي عدد (  ) الشريك/2شركة، و(%) من إجمالي ملكية ال 99.00تسعة وتسعين بالمائة (

%) من إجمالي ملكية الشركة،  1.00واحد بالمائة ( ) ريال سعودي تمثل نسبة10,000واحدة وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ عشرة آالف (

 ) ريال سعودي نقدًا من الشركاء حسب ملكية كل منهم في الشركة.  900,000وتم تغطية الزيادة البالغة قيمتها تسعمائة ألف (

   حصص التي يملكها  م) تنازل الشريك/ علي ابن أسعد ابن مسفر العلياني عن كامل ال20/07/2018(الموافق    ــــه07/11/1439وبتاريخ

(الموافق   ــه13/08/1440) لصالح مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت. وبتاريخ  1(  في الشركة والبالغة عددها حصة عينية واحدة

) حصـــــــة نقدية لصـــــــالح الســـــــادة/ مؤســـــــســـــــة التخطيط  1م) تنازل الشـــــــريك/ على بن عمار بن فالح الحربي عن عدد واحد (18/04/2019

  بمالها من حقوق وماعليها من التزامات.المتقدم للمقاوالت 

  حصة نقدية لصالح  1م) تنازل الشريك/ على بن عمار بن فالح الحربي عن عدد واحد (18/04/2019(الموافق   ـه13/08/1440وبتاريخ (

   السادة/ مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت بمالها من حقوق وماعليها من التزامات.

   ريال سعودي إلى  1,000,000م) قرر الشركاء زيادة رأسمال الشركة من واحد مليون (24/11/2020(الموافق    ـه09/04/1442وبتاريخ (

) رياالت  10) حصة نقدية، قيمة كل حصة منها عشرة (2,000,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين (20,000,000عشرين مليون (

) رسملة قيمة ستة عشر  1) ريال سعودي من خالل (19,000,000تسعة عشر مليون (سعودية، وقد تمت تغطية الزيادة البالغة  

  %) من قيمة الزيادة في رأس المال من حساب األرباح المبقاة86.84) ريال سعودي تمثل نسبة (16,500,000مليون وخمسمائة ألف (

%) من قيمة  13.16) ريال سعودي تمثل نسبة (2,500,000) سداد قيمة مليونين وخمسمائة ألف (2م، (25/10/2020كما في تاريخ 

الزيادة في رأس المال من قبل الشركاء في الشركة، كما تنازل الشريك/ مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت عن عدد خمسة آالف  



 

 ن 

كية الشركة  %) من إجمالي مل0.25) ريال سعودي تمثل نسبة (50,000بإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسين ألف ( ) حصة نقدية5,000(

المملوكة للشريك/ مؤسسة التخطيط المتقدم    لصالح الشريك/ علي بن عمار بن فالح الحربي تم خصمها من إجمالي عدد الحصص

 .) ريال سعودي 20,000,000للمقاوالت بعد عملية زيادة رأس المال إلى عشرين مليون (

    يك / علي بن عمار بن فالح الحربي عن عدد مليون وثالثمائة وخمسة  م) باع وتنازل الشر16/12/2020(الموافق   ـ ه01/05/1442وبتاريخ

) ريال سعودي  13,650,000) حصة وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ ثالثة عشر مليون وستمائة وخمسين ألف (1,365,000وستين ألف (

فالح الحربي عدد ثمانمائة وثالثة وثالثين  الشريك / علي بن عمار بن  ) باع1الشركة، حيث (رأسمال %) من إجمالي 68.25تمثل نسبة (

) شركاء جدد تم سداد قيمتها من قبل  6ستة ( عدد %) من إجمالي ملكية الشركة لصالح41.65) حصة تمثل نسبة (833,000ألف (

النقدي السداد  الجدد من خالل  (  الشركاء  الحربي  2والحصول على أصول عينية،  بن فالح  بن عمار  / علي  الشريك  تنازل  عن عدد  ) 

)  88%) من إجمالي ملكية الشركة لصالح عدد ثمانية وثمانين (26.60) حصة تمثل نسبة (532,000خمسمائة واثنين وثالثين ألف (

شريك جديد بدون سداد أي مقابل نقدي من الشركاء الجدد. كماقرر الشركاء باإلجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات  

إلى شركة  (  مسؤولية محدودة  مليون  يبلغ عشرون  مال  برأس  مليوني  20,000,000مساهمة مقفلة  إلى  ريال سعودي مقسم   (

 االت سعودية وجميعها أسهم عادية. ) ري10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,000,000(

  الشركة إلى مساهمة مقفلة. بالموافقة على تحول  ) 187م) صدر القرار الوزاري رقم (2021/ 19/01(الموافق  ـه06/06/1442بتاريخ 

   بالموافقة على إعالن تحول الشركة إلى مساهمة    )205م) صدر القرار الوزاري رقم (01/02/2021(الموافق    ـه17/06/1442بتاريخ

 مقفلة وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة. 

   ية على زيادة رأس مال الشركة من عشرين مليون  م) وافقت الجمعية العامة غير العاد06/10/2021(الموافق    ـه29/02/1443وبتاريخ

) رياالت سعودية إلى خمسة  10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,000,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين (20,000,000(

  ) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة 2,500,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وخمسمائة ألف (25,000,000وعشرين مليون (

%) من رأس مال  20.00) سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة (500,000) رياالت سعودية من خالل إصدار عدد خمسمائة ألف (10(

 المستثمرين المؤهلين. فئات الشركة بعد الزيادة) وطرح األسهم العادية الجديدة لالكتتاب األولي في السوق الموازية على 

 

) ســــــــــــهم عادي مدفوعة القيمة  2,000,000) ريال ســــــــــــعودي مقســــــــــــم إلى مليوني (20,000,000عشــــــــــــرين مليون (يبلغ رأس مال الشــــــــــــركة الحالي  

رياالت ســـــــعودية. جميع أســـــــهم الشـــــــركة أســـــــهم عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مســـــــاهم أي حقوق   (10) بالكامل ، قيمة كل ســـــــهم عشـــــــرة

ات الجمعية العامة للمســـــاهمين والتصـــــويت فيها، كما يحق لكل مســـــاهم أن تفضـــــيلية، ويحق لكل مســـــاهم أيًا كان عدد أســـــهمه حضـــــور اجتماع

يوكل عنه شـــــخصـــــًا آخر من غير أعضـــــاء مجلس إدارة الشـــــركة أو عاملي الشـــــركة لينوب عنه في حضـــــور اجتماعات الجمعية العامة. تســـــتحق أســـــهم 

ســــياســــة  " (5) لســــنوات المالية التي تليها. (فضــــًال راجع قســــم رقمالطرح حصــــتها من أي أرباح تعلنها الشــــركة اعتبارًا من تاريخ النشــــرة هذه وعن ا

 توزيع األرباح" في هذه النشرة). 

 

بن  المسـاهم/ علي  )1أو أكثر من رأس مالها هم: (  )%5.00وكما في تاريخ هذه النشـرة، فإن المسـاهمين الكبار في الشـركة الذين يملكون نسـبة (

ــالح عبدالرحمن الشـــثري بنســـبة ملكية  2و (  %) من إجمالي رأس مال الشـــركة،30.00(عمار بن فالح الحربي بنســـبة ملكية تبلغ   ) المســـاهم/ خالد صـ

 %) من أسهم الشركة قبل الطرح. 55.00%) من إجمالي رأس مال الشركة ، وهم يمتلكون مجتمعين نسبة (25.00تبلغ (
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 قبل وبعد الطرح   هيكل ملكية الشركة
 التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح: يوضح الجدول 

  
 ت 

  
 إسم المساهم 

   ) مباشر(بشكل  هيكل الملكية قبل الطرح
األسهم  
 المطروحة 

 (سهم) 

 ) مباشر(بشكل  الطرح بعدهيكل الملكية 
عدد  

 االسهم 
 (سهم) 

إجمالي القيمة 
 اإلسمية

 ) سعودي(ريال 

نسبة  
 الملكية  

 (%) 

عدد  
 االسهم 

 (سهم) 

إجمالي القيمة 
 اإلسمية

 ) سعودي(ريال 

نسبة  
 الملكية 

(%)   
 % 24.000 6,000,000 600,000 0 30.00% 6,000,000 600,000 علي عمار فالح الحربي *  1
 % 20.000 5,000,000 500,000 0 25.00% 5,000,000 500,000 خالد صالح عبدالرحمن الشثري  2
 % 3.970 992,500 99,250 0 4.9625% 992,500 99,250 احمد ابو بكر سالم بالفقيه  3
 % 3.600 900,000 90,000 0 4.50% 900,000 90,000 الوكالة االعالمية للدعاية واالعالن**  مؤسسة 4
 % 3.200 800,000 80,000 0 4.00% 800,000 80,000 شركة موعد لتأجير السيارات  5
 % 3.200 800,000 80,000 0 4.00% 800,000 80,000 غذاء الوطنية  شركة  6
 % 2.800 700,000 70,000 0 3.50% 700,000 70,000 يوسف محمد ناصر القفاري  7
 % 2.400 600,000 60,000 0 3.00% 600,000 60,000 عبدالعزيز عمار فالح الحربي*** 8
 % 2.400 600,000 60,000 0 3.00% 600,000 60,000 فهد صالح محمد آل شيبان 9

 % 2.400 600,000 60,000 0 3.00% 600,000 60,000 ذياب صالح العنزي صالح  10
 % 1.750 437,500 43,750 0 2.1875% 437,500 43,750 سعود  األميرة / جواهر بنت بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل 11
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت**** 12
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 علياء عمار فالح الحربي  13
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 ساره عمار فالح الحربي  14
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 الحربي  ليلى عمار فالح 15
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 الحربي  طيف عمارفالح  16
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 الحربي غدير عمار فالح  17
 % 0.700 175,000 17,500 0 0.88% 175,000 17,500 مريم علي سليمان العلي 18
 % 0.200 50,000 5,000 0 0.250% 50,000 5,000 عهود ضامن عبيد العنزي  19
 % 0.200 50,000 5,000 0 0.250% 50,000 5,000 عبدالعزيز عبدهللا العلوي  20
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 فهد بن فارس  نورا عبدهللا  21
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 زامل الحربي  سعد شاهر  22
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 عادل محمد سليمان الجربوع  23
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 فايز احمد عبدهللا الغامدي  24
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 خالد محمد عبدالرحمن السالم  25
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 الشبنان صالح إبراهيم محمد  26
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 نادر عابد عبدالرحمن الحربي  27
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 احمد عبدهللا عبدالرحمن الكنهل  28
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 عبدهللا سعيد سعد بن سعيد  29
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 الداودخالد فهد سعود  30
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 عبدالعزيز عبدالعزيز عبدهللا التميمي  31
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 منصور علي مريزق الحربي  32
 % 0.026 6,500 650 0 0.033% 6,500 650 شهد سعود علي الحربي 33
 % 0.020 5,000 500 0 0.025% 5,000 500 ريان عبدالعزيز عبدهللا العلوي  34
 % 0.020 5,000 500 0 0.025% 5,000 500 صالح سالم حمود الغامدي  35
 % 0.020 5,000 500 0 0.025% 5,000 500 نبيل حسن محمد خالد األمير  36
 % 0.020 5,000 500 0 0.025% 5,000 500 شعيل جار هللا محمد عايض  37
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 دالل فالح ناصر القحطاني  38
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 جريفان الحربي  خالد مفوز  39
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 مهرة سعد عبدهللا الدوسري  40
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 فهدة فالح محمد القحطاني  41
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 جوهره ابراهيم عبدالعزيز العمرو  42
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 خلف خالد خلف العتيبي  43
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 محمد سالم محمد ال زليق  44
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 القرني فؤاد سعيد ظافر  45
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 الشهراني عبدهللا سعيد عبدهللا  46
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 هيام حسين حمد اليامي  47
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 وجدان ملفى سالم الحربي  48
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 عبدالرحمن ابراهيم المقحم وليد   49
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 اسماء محمد صالح ال شيبان  50
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 عمشاء عواد مرزوق الحربي  51
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 صالح محمد ابراهيم الشامخ  52
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 خالد احمد علي المهدي  53
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 نواف احمد علي المهدي  54
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 تمني فواز حسن النمري  55
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 سلطان رباح عماش الحربي  56
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 يسريه عبدالحليم البيلي خليفه  57
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 عبدالعزيز محمد أحمد البيز  58
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 طالل محمد أحمد البيز  59
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 عبدالجواد علي محمد الغامدي  60
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 سامر ناهض فريج الصوراني 61
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 محمد فريحان عويض الحارثي  62
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 ريم ابراهيم عبدالعزيز العمرو  63
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 فهد عبدهللا فيصل آل صقر  64
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 خلود خالد خلف العتيبي  65
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 الراشد  خالد عبدهللا علي 66
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 علي الراشد  خلود عبدهللا 67
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 علي سالم هادي آل سالمه  68
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 فهد عايض جدعان عتيبي  69
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 سعد مبارك ناصر القحطاني  70
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 عبدالكريم باجد سيف العتيبي  71
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 خلود فالح زيد أبو اثنين السبيعي  72
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 سليمان عبدالرحمن سليمان السيف  73



 

 ع 

  
 ت 

  
 إسم المساهم 

   ) مباشر(بشكل  هيكل الملكية قبل الطرح
األسهم  
 المطروحة 

 (سهم) 

 ) مباشر(بشكل  الطرح بعدهيكل الملكية 
عدد  

 االسهم 
 (سهم) 

إجمالي القيمة 
 اإلسمية

 ) سعودي(ريال 

نسبة  
 الملكية  

 (%) 

عدد  
 االسهم 

 (سهم) 

إجمالي القيمة 
 اإلسمية

 ) سعودي(ريال 

نسبة  
 الملكية 

(%)   
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 سعاد صالح سعد العكوز  74
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 رباح إبراهيم رباح الحربي  75
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 محمد إبراهيم رباح الحربي  76
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 الصفيان  عبدالرحمنصفيان  مي 77
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 الحربي  فارس رباح عماش 78
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 ماجد مليح مقحم الحربي  79
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 ناصر عبدالعزيز عبدهللا العبدان 80
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 العتيبي فيصل سعد صقر  81
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 العجيري  خالد عبدالرحمن عبدالعزيز  82
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 محمد عبدهللا شاهر الحربي  83
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 سعود ناصر سعود المبدل  84
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 الشيباني غزواء سلمان كليب  85
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 محمد عبدهللا ظافر البيشي  86
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 رزان حسين مرزوق الحربي  87
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 حسين مرزوق راشد الحربي  88
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 زامل عبدهللا شاهر الحربي 89
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 تركي فايح داموك العتيبي  90
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 مشاعل عبدالعزيز عقيل الحربي  91
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 ميادة محمد ذعار الحربي  92
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 ريم محمد ذعار الحربي  93
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 رغد محمد ذعار الحربي  94
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 باسل عبدهللا محمد البريكان  95
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 اريج عدنان عيسى سعسع 96
 % 20.000 5,000,000 500,000 500,000    الجمهور (مستثمرون مؤهلون)  97

 100.000% 25,000,000 2,500,000 500,000 100.00% 20,000,000 2,000,000 االجمالي 

 المصدر: الشركة 

ناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات التي تملك بشكل مباشر في    يملك بشكل غير مباشر في الشركة  علي بن عمار بن فالح الحربي  /المساهم* إن  

 وفق الجدول التالي: الشركة الدولية للموارد البشرية

 اسم المساهم  م
بشكل مباشر    المملوكة األسهم عدد

  قبل البشرية  للموارد الدولية الشركة  في
 (سهم)  الطرح

  المباشرة الملكية نسبة
  عمار بن   علي /للمساهم 

  من المساهمين في الحربي 
 (%)  الشركات فئة

  المملوكة األسهم عدد
  بن عمار بن   علي /للمساهم 

  مباشر  غير بشكل  الحربي فالح 
 (سهم)  الطرح قبل الشركة  في

 79,200 99.00% 80,000 شركة غذاء الوطنية  1
 79,200 99.00% 80,000 شركة موعد لتأجير السيارات 2

 158,400 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / علي بن عمار بن فالح الحربي  
 7.92% قبل الطرح  في الشركةللمساهم/ علي بن عمار بن فالح الحربي    إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة

 المصدر: الشركة 

مؤسسة الوكالة  في    )%100(بنسبة    ناتجة عن ملكيته المباشرةيملك بشكل غير مباشر في الشركة    (عضو مجلس اإلدارة وأمين السر)  الحربيفالح بن عمار بن فالح    /إن السيد**

قبل الطرح،    الشركة الدولية للموارد البشرية  من إجمالي رأس مال  )%4.50(تملك نسبة    مؤسسة الوكالة اإلعالمية للدعاية واإلعالن، مع اإلشارة إلى أن  اإلعالمية للدعاية واإلعالن

   .بعد الطرح الشركة الدولية للموارد البشرية %) من إجمالي رأس مال3.60وستملك نسبة (

شركات التي تملك بشكل مباشر  ناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة ال  يملك بشكل غير مباشر في الشركة  بن عمار بن فالح الحربي  عبدالعزيز  /المساهم* إن  **

 وفق الجدول التالي:  الشركة الدولية للموارد البشريةفي 

 اسم المساهم  م
بشكل   المملوكة  األسهم عدد
  للموارد  الدولية  الشركة فيمباشر  

 (سهم)  الطرح  قبل البشرية 

  المباشرة الملكية  نسبة 
  بن عبدالعزيز  /للمساهم 
  في  الحربي عمار 

  فئة  من  المساهمين
 (%)   الشركات

  المملوكة  األسهم عدد
  بن عبدالعزيز  /للمساهم 

  بشكل الحربي  فالح بن  عمار 
  قبل الشركة  في  مباشر  غير

 (سهم)  الطرح 
 800 1.00% 80,000 شركة غذاء الوطنية  1
 800 1.00% 80,000 شركة موعد لتأجير السيارات 2

 1,600 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / عبدالعزيز بن عمار بن فالح الحربي  
 0.08% قبل الطرح   في الشركة  للمساهم/ عبدالعزيز بن عمار بن فالح الحربي  إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة

 المصدر: الشركة 

، مع اإلشارة إلى  التخطيط المتقدم للمقاوالت مؤسسة  في    )%100(المباشرة بنسبة    اناتجة عن ملكيتهبشكل غير مباشر في الشركة    العتيبي تملكمريم فالح رزيق    /إن السيدة****

الشركة    %) من إجمالي رأس مال1.40قبل الطرح، وستملك نسبة (  الشركة الدولية للموارد البشرية  من إجمالي رأس مال  )%1.75(تملك نسبة    التخطيط المتقدم للمقاوالتمؤسسة  أن  

   .بعد الطرح الدولية للموارد البشرية

 

 

 



 

 ف 

 أنشطة الشركة الرئيسية  
م) والذي ينتهي بتاريخ 18/09/2005هـ (الموافق  14/08/1426وتاريخ   )1010212686تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (

اإلدارة العامة    –م). ورخصة تدريب (رجال) الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني  14/03/2023(الموافق    ـه22/08/1444
(الموافق    ـه08/05/1447م) والتي تنتهي بتاريخ  11/04/2021(الموافق    ـه 29/08/1442) وتاريخ  224197471675برخصة رقم (  األهليللتدريب  

(الموافق   ـه15/07/1443) وتاريخ  374وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية رقم (  كة توظيف الصادر عنم)، وترخيص شر 30/10/2025
 .م) 23/12/2026(الموافق  ـه14/07/1448والذي ينتهي بتاريخ  م)16/02/2022

 العمالة الوافدة، معاهد التدريب اإلداري.وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في أنشطة وكاالت التشغيل المؤقت لخدمات 

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 التجارة  •

 التشييد والبناء  •

 النقل والتخزين والتبريد •

 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى  •

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية   •

 دعم واألنشطة العقاريةالخدمات اإلدارية وخدمات ال •

التوظيف والتدريب والتشغيل والصيانة وإدارة المرافق واالستقدام والتشغيل للغير وتأجير القوى العاملة واالستشارات اإلدارية   •

 وخدمات اإلسكان والضيافة والتموين.  

 تقنية المعلومات.  •

 األمن والسالمة.  •
 

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهة االختصاص إن وجدت.  
هذا وقد حصــــلت الشــــركة على جميع التراخيص النظامية الالزمة لألنشــــطة الحالية، والزالت جميع تلك التراخيص ســــارية المفعول حتى تاريخ  

ــرة ــم ((ولمزيد من  هذه النشـ ــًال راجع القسـ ــركة أنشـــطتها بموجبها فضـ   والرخص ) "التراخيص3.16المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشـ
 ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذه النشرة).3" من القسم (الحكومية

وخدمات   البشرية  للموارد  الخارجي  التشغيل  خدمات  تقديم  في  الفعلي  الحالي  الشركة  نشاط  القيادية  يتمثل  للوظائف  التوظيف 
 واالستشارات اإلدارية المتعلقة بالموارد البشرية وخدمات التوظيف والمنتجات التقنية المرتبطة بالموارد البشرية. 

 

 رسالة المصدر واستراتيجيته العامة 

 رؤية الشركة  .أ

 بشرية موارد شركات عشر أفضل ومن البشرية الموارد تطوير مجال في سعودياً  األولى الشركة نكون وان اقليمياً  و محليا الريادة تحقيق
 .قادمة سنوات عشر خالل العالم في

 رسالة الشركة . ب

  ستقطاب وا التحول الرقمي ودعم تطوير التطبيقات الحاليه على والتركيز البشرية الموارد تطوير في عالية عالمية جودة ذات خدمات تقديم
 التنمية   جهود  ودعم  مستوياتهم  بكافة  العمل  سوق  ومتطلبات  الحتياجات  ومستمر  دقيق  فهم  على  المبنية  المؤهلة  الكفاءات  وتوظيف
 .2030 المملكة رؤية تحقيق في شركائنا مع لنساهم والتطوير

 استراتيجية الشركة العامة  .ج

  طويلة  االســـتشـــارية العقود في والخاص الحكومي  القطاع مع  بالعمل  التوســـع والمالي، المصـــرفي القطاع  في التشـــغيل عقود  في  التوســـع
ــاتنا  تطبيقاتنا  لمختلف مســــــتخدم  مليون 20 اجمالي الى لنصــــــل  التقنية  المنتجات وتطوير زيادة األمد،  التكامل  مســــــتوى رفع،  الرقمية  ومنصــــ
  تحديات معالجة في المســـاهمة  مســـجل،  مدرب ألف الى عام خالل لتصـــل التدريب  اكاديمية  دعم تقنية، والغير  التقنية  المنتجات  بين  والربط

  المعلومات خالل من  العمل اطراف بين الشـــفافية  مفهوم  التقنية،تعزيز  المنتجات خالل من  البشـــرية التنمية يخص  فيما  الســـعودي  الســـوق
ــــجلة ـــ ـــ ــــجل  الموظف،  وتاريخ الوظيفية،  الدرجة الراتب،(    مثل  التقنية  منتجاتنا  في المســـ ـــ ـــ ــــركة  ســـ ـــ ـــ ــــرية موارد  وخدمات  منتجات تطوير)،  الشـــ ـــ ـــ   بشـــ

  االستثمارية  الجوالت  باب وفتح والمشاركة  االستحواذ خالل من  للشركة السوقية  الحصة  وزيادة جديدة  تكاملية أنشطة في الدخول جديدة،
 .الحالية للتطبيقات

 



 

 ص 

 التنافسية للشركة  والميزاتنواحي القوة   .د

 .سنة  16ألكثر من  ومشاريع االسناد الخارجي وادارة المشاريع الكبيره األنظمة التقنيةخبرات الشركة في تطوير الموارد البشرية  •

خبراتنا التراكمية في االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات حيث تمتلك الشركة عدة منتجات تقنية إلدارة عمليات الموارد البشرية   •

 .والتوظيف

،منصة   IHR Jobرئيسية ومساندة تدعم منتجاتنا منصة أصحاب العمل والباحثين عن عمل ومزودي الخدمات    تطبيقات  امتالك الشركة •

  IHR Academyومنصة التعليم اإللكتروني  IHR Vision، برنامج إدارة الموارد البشرية IHR Meetالمكالمات واإلجتماعات المصورة 

 ي واالبحاث والذي طور خصيصًا لمعالجة تحديات الدراسات العليا واالبحاث لتطبيقات تدعم مسار التعليم العالامتالك الشركة  •

 .مليون مستخدم للتطبيقات والمنصات الرقمية طالب عمل وصاحب عمل 2قوة مشروع حجم المعلومات لدينا والذي يشمل قرابة  •

 .إقليمية محلية و فروع شبكة خالل من تواجدنا •

 والفنية المهمة  موظف بالمجاالت التقنية 50اكثر من  الشركة، حيث يوجد لدى التقنيةقوة الشركة  •

 .القطاعات المرتبطة بالموارد البشرية في بالشركة اإلدارةا لعليا وخبرة قوة •

 .الحاليين العمالء من شركائنا قوة •

  



 

 ق 

 ملخص المعلومات المالية

م (التي  2021ديسمبر    31ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  إن  
 .بهم المرفقة واإليضاحاتم) 2020ديسمبر  31تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 

م 2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في   
  ) مراجعة( 

م 2020ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في    
  (مراجعة) 

اآلخر الشامل  والدخل الخسائر أو األرباح قائمة  
  (ريال سعودي)

  اإليرادات   74,846,603  82,107,746

  تكلفة اإليرادات  (66,365,679)  (66,440,080)

  مجمل الربح  8,480,924 15,667,666

ربح/ (خسارة) العام من العمليات الرئيسية   (87,257)   3,210,657   

(خسارة) العام قبل الزكاة  /ربح (415,417) 3,346,133   

العامصافي ربح / (خسارة)  (972,680) 2,458,825  

للعام إجمالي الدخل الشامل  302,980 2,771,041   

   م.2021ديسمبر   31للشركة للسنة المالية المنتهية في  المراجعة لقوائم الماليةا : المصدر

م  2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 
  (مراجعة)

م  2020ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 
  (مراجعة)

  قائمة المركز المالي
  (ريال سعودي)

  المتداولة الموجوداتإجمالي   22,892,457 22,842,140

  غير المتداولة الموجوداتإجمالي   13,311,620 14,643,794

 الموجوداتإجمالي   36,204,077 37,485,934

  المتداولة  المطلوباتإجمالي   14,921,330 13,233,930

  غير المتداولة المطلوباتإجمالي   5,081,331 5,279,547

 المطلوبات إجمالي   20,002,661 18,513,477

  المساهمين إجمالي حقوق   16,201,416 18,972,457

  المساهمين إجمالي المطلوبات وحقوق   36,204,077 37,485,934

   م.2021ديسمبر   31للشركة للسنة المالية المنتهية في  المراجعة لقوائم الماليةا: المصدر

م  2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 
  (مراجعة)

م  2020ديسمبر  31المالية المنتهية في السنة 
  (مراجعة)

  التدفقات النقدية  قائمة
  (ريال سعودي)

(802,938) 2,205,080  
صافي التدفقات النقدية المحصل من األنشطة  

  التشغيلية

(1,984,654)  )1,976,551(  
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة  

  االستثمارية

 (190,060) 2,136,990  
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة  

  التمويلية

   م.2021ديسمبر   31للشركة للسنة المالية المنتهية في  المراجعة لقوائم الماليةا: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ر 

 م  2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

 (مراجعة)

 م  2020ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

  (مراجعة)
 مؤشرات األداء الرئيسية 

  معدل النمو في اإليرادات الينطبق  % 9.70

   معدل النمو في صافي الدخل الينطبق  % 352.79

  هامش مجمل الربح % 11.33 % 19.08

   هامش صافي الربح )1.30% ( % 2.99

  (مرة)نسبة التداول   1.53 1.73

  إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات (مرة)   1.81 2.02

   العائد على الموجودات %) 2.69( % 6.56

  اإليرادات/إجمالي الموجودات 206.74% % 219.04

  المساهميننسبة الديون/حقوق  % 50.11 %42.79

  نسبة الديون/إجمالي الموجودات  22.42% % 21.66

  المساهمينحقوق  إجماليالعائد على   %) 6.00( %12.96

 المصدر: معلومات اإلدارة. 
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 ملخص عوامل المخاطرة
 

ـــرة بعناية بما فيها عوامل  ـــ ـــ ـــة كافة المعلومات التي يحتويها هذه النشـــ ـــ ـــ ـــهم الطرح دراســـ ـــ ـــ ـــتثمار في أســـ ـــ ـــ يتعين على كل من يرغب في االســـ
ـــــمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها  المخاطرة المبينة أدناه  ـــ ــحة أدناه قد ال تشـــ ـــ ـــ ــتثمار، علمًا بأن المخاطر الموضـــ ـــ ـــ قبل اتخاذ قرار االســـ

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

 كة وعملياتها المخاطر المتعلقة بالُمصدر أو نشاط الشر 

 االستراتيجية للشركة  الخطة تنفيذ على القدرة بعدم  المتعلقة المخاطر •

 المخاطر المتعلقة باالئتمان  •

 المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  •

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية  الموظفين على  المخاطر المتعلقة باالعتماد •

 الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   وزارة ولوائح ألنظمة االمتثال بعدم  المتعلقة المخاطر •

 الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  لوزارة المقدم البنكي بالضمان المتعلقة المخاطر •

 الالزمة ألعمالها العمل تأشيرات على الحصول على الشركة  قدرة بعدم  المتعلقة المخاطر •

 العمالء   مع الشركة بقصر مدة عقود  المتعلقة المخاطر •

 لإلعسار  تعرضهم أو الدفع عن العمالء بتخلف المتعلقة المخاطر •

 مؤهلة  عاملة قوى توفير  على  الشركة  قدرة  بعدم المتعلقة المخاطر  •

 اإليجابية  والسمعة الخدمة بجودة المتعلقة المخاطر •

 والموظفين العمالء بيانات وسالمة سرية على الحفاظ بعدم  المتعلقة المخاطر •

 المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم  •

 المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبًال  •

 الجديدة والمعايير الهامة المحاسبية المعايير في بالتغيرات  المخاطر المتعلقة •

 المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة •

 باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية المخاطر المتعلقة  •

 المخاطر المتعلقة بتركز العمالء  •

 مخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة  •

 المخاطر المتعلقة باإلعتماد على العقود مع األطراف الحكومية والقطاع المالي   •

 المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية  •

 اطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينيةالمخ •

ن المعارين لنك البالد الذين يعملون في قطاع إنجاز أو الفروع التي يتعامل  بإلتزامات التأمين على الموظفيالمخاطر المتعلقة  •

 منسوبيها بالنقد 

 المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل   •

 الشركات المساهمة المدرجة المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة   •

 المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية  •

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية  •

 المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات  •

 المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين •

 لمتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين المخاطر ا •

 المخاطر المرتبطة بالطلب على خدمات الشركة  •

 المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت   •

 المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة  •



 

 ت 

 المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل   •

 المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية  •

 المخاطر المتعلقة بأسعار خدمات الشركة  •

 المخاطر المتعلقة بالعقود الجوهرية   •

المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة، بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر لجائحة   •

 )  19-(كوفيد   فيروس كورونا 

 مواكبة تطورات القطاع المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على  •

 المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على التكيف لمتطلبات العمالء  •

 المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية  •

 المخاطر المتعلقة بخطة التوسعة   •

 المخاطر المتعلقة بالمشاريع تحت التنفيذ  •

 المخاطر المتعلقة باستثمار الشركة في شركات أخرى  •

 شركة آي إتش إر للتدريب ونظم المعلومات  المتعلقة بعدم سيطرة الشركة على استثماراتها في المخاطر  •

 المخاطر المتعلقة ببيع العقارات المملوكة بخسارة رأسمالية  •

 المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة  •

 المخاطر المتعلقة بقلة عدد األعضاء المستقلين •

 م األصول العقارية المخاطر المتعلقة بأثر التقلبات في قي •

 المخاطر المتعلقة بالتقييم والتثمين العقاري لألصول العقارية المملوكة للشركة   •

 بتطوير منتجات الشركة التقنية داخليًا من قبل الشركة  المخاطر المتعلقة •

 المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة  •

 في تنفيذ عملياتها ات التقنية بدًال عن الموارد البشرية المخاطر المرتبطة باعتماد العمالء على المنتج •

 
 

 فيه الُمصدر یعملالمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي 

 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   •

 المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط  •

 المخاطر المتعلقة بنظام الشركات   •

 المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات   •

 جديدة  وقوانين أنظمة صدور أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم  المخاطر المتعلقة •

 المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة  •

 المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة   •

 المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة •

 المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة  •

 المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة والئحته التنفيذية  •

 المخاطر المتعلقة باإللتزامات المترتبة على العقود مع الجهات الحكومية  •

 المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتهاالمخاطر  •

  



 

 ث 

 باألسهم المطروحة المخاطر المتعلقة 

 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  •

 المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية  •

 المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة  •

 طر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج المخا •

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة  •

 المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد الطرح  •

حالية أو أي متطلبات تنظيمية  المخاطر المتعلقة بعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية ال •
 مستقبلية

 المخاطر المتعلقة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية  •

 المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح •

 المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح   •



 

 خ 

 جدول المحتويات 

 

 - 1 - ............................................................................................................................... التعريفات والمصطلحات   1

 - 4 - ..................................................................................................................................      المخاطرةعوامل  2

 -  4 - وعملياتها  الشركة نشاط أو بالُمصدر المتعلقة المخاطر 2.1
 -  24 - الشركة.  فيه تعمل الذي والقطاع  بالسوق المتعلقة المخاطر 2.2
 -  27 - المطروحة.  باألسهم المتعلقة المخاطر 2.3

 -  29 - .................................................................................................................. خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها  3

 -  29 - الشركة  عن نبذة 3.1
 -  29 - مالها رأس  هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ 3.2
 -  33 - الشركة  رؤية 3.3
 -  33 - الشركة  رسالة 3.4
 -  33 - العامة  الشركة استراتيجية 3.5
 -  33 - للشركة  التنافسية والميزات  القوة نواحي 3.6
 -  34 - الشركة  ألعمال العامة الطبيعة 3.7
 -  35 - الشركة:  عمل نموذج 3.8
 -  38 - التنفيذ  تحت المشاريع 3.9

 -  38 - أخرى  شركات في الشركة استثمارات 3.10
 -  39 - للشركة  التوسعية الخطة 3.11
 -  41 - للشركة  التجارية السجالت 3.12
 -  42 - الشركة  فروع 3.13
 -  42 - المملكة  خارج  الشركة عمليات 3.14
 -  42 - الملكية  وحقوق  التجارية العالمات 3.15
 -  43 - الحكومية  والرخص التراخيص 3.16
 -  43 - الشركة  تستأجرها أو تمتلكها التي العقارات 3.17
 -  44 - الجوهرية  العقود 3.18
 -  45 - والسعودة  الموظفون 3.19

 -  47 - .................................................................................................................... هيكل الملكية والهيكل التنظيمي  4

 -  47 - الطرح  وبعد  قبل الشركة ملكية هيكل 4.1
 -  49 - التنظيمي  الهيكل 4.2
 -  50 - اإلدارة  مجلس 4.3
 -  56 - التنفيذية  اإلدارة 4.4
 -  59 - الشركة  لجان 4.5

 -  63 - ................................................................................................................................  سياسة توزيع األرباح  5

 -  64 - ............................................................................................. استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية  6

 -  64 - الطرح  متحصالت 6.1
 -  64 - الطرح  متحصالت صافي 6.2
 -  64 - الطرح  متحصالت صافي استخدام 6.3

 -  67 - ................................................................................................................................   اإلقرارات  7

 -  68 - ................................................................................................................................   مصاريف الطرح  8

 -  69 - ....................................................................................... المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه  9

 -  69 - االكتتاب  9.1
 -  69 - االكتتاب  بطلب التقدم طريقة 9.2
 -  70 - وشروطه   الطرح فترة 9.3
 -  72 - الفائض  ورد  بالتخصيص اإلشعار 9.4
 -  73 - اإلدراج  إلغاء أو التداول تعليق  فيها يجوز التي والظروف األوقات 9.5



 

 ذ 

 -  74 - بموجبها  األسهم ستطرح التي والموافقات القرارات 9.6
 -  74 - معينة  أسهم في التصرف لمنع قائمة ترتيبات أي عن إفادة 9.7

 -  75 - .................................................................................................. التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال  10

 -  75 - السهم سعر في المتوقع التغير عن معلومات 10.1
 -  75 - األسهم  حملة على السهم سعر في المتوقع التغير تأثير 10.2

 -  76 - ........................................................................................................................... التعهدات الخاصة باالكتتاب  11

 -  76 - المكتتبين  إقرارات 11.1
 -  76 - التعامل  وترتيبات األسهم سجل 11.2
 -  76 - السعودية) (تداول السعودية تداول شركة 11.3
 -  76 - الموازية  السوق في األسهم تداول 11.4

 -  77 - ............................................................................................................................ إجراءات عدم اكتمال الطرح  12

 -  78 - .......................................................................................................................... للمعاينة  المتاحة المستندات 13

 -  79 - ............................................................................................................................... تقرير المحاسب القانوني  14

 -  79 - م. 2021 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة المراجعة المالية القوائم 14.1
 

 فهرس الجداول 
 -  5 - ......................................... م: 2021 ديسمبر 31 في وكما م2020 ديسمبر 31 في كما التجارية المدينة الذمم أعمار جدول :)1( رقم الجدول

 -  5 - ............................. م 2021 ديسمبر 31 في وكما م2020و  ديسمبر 31 في كما المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصص :حركة)2( رقم الجدول

 -  6 - ............................................................................................................... العمالء  لكبار التجارية المدينة الذمم تركز :)3( رقم الجدول

 -  10 - .................... م2018 ديسمبر 31 في ماك  المالي المركز قائمة عناصر على (IFRS) المالي للتقرير الدولية المعايير تطبيق  أثر: ) 4( رقم الجدول

 -  10 - ............................. م 2018 ديسمبر 31 في كما الدخل قائمة عناصر على (IFRS) المالي للتقرير الدولية المعايير تطبيق  أثر: ) 5( رقم الجدول

 -  14 - .......................................................................................................................................... القضائية  الدعاوى: ) 6( رقم الجدول

 -  16 - ................................................... م 2021 ديسمبر 31 في كما الراجحي مصرف مع االئتمانية التسهيالت اتفاقية رصيد: ) 7( رقم الجدول

 -  16 - ......................................................... م2021 ديسمبر 31 في كما الرياض بنك مع االئتمانية التسهيالت اتفاقية رصيد: ) 8( رقم الجدول

 -  21 - ................................................................................................................. العالقة ذات األطراف مع المعامالت: ) 9( رقم الجدول

 -  22 - ............................................................................... العالقة  ذات األطراف مع التعامالت المبرمة العقود تفاصيل: ) 10( رقم الجدول

 -  29 - .................................................................................................................. التأسيس  عند الشركة ملكية هيكل: ) 11( رقم الجدول

 -  29 - .......................................................................م)31/05/2010( ـه17/06/1431 تاريخ في كما  الشركة ملكية هيكل: ) 12( رقم الجدول

 -  30 - .......................................................... م) 14/12/2017 (الموافق ـه26/03/1439 تاريخ في كما  الشركة ملكية هيكل: ) 13( رقم الجدول

 -  30 - .......................................................... م) 20/07/2018 (الموافق ـه07/11/1439 تاريخ في كما  الشركة ملكية هيكل: ) 14( رقم الجدول

 -  30 - ........................................................... م) 18/04/2019 (الموافق ـه13/08/1440 تاريخ في كما  الشركة ملكية هيكل:) 15( رقم الجدول

 -  31 - .......................................................... م) 24/11/2020 (الموافق ـه04/1442 /09 تاريخ في كما  الشركة ملكية هيكل ):16( رقم الجدول

 -  31 - .......................................................... م) 16/12/2020 (الموافق ـه01/05/1442 تاريخ في كما  الشركة ملكية هيكل ):17( رقم الجدول

 -  35 - ...................................................................................................................... الشركة  أعمال قطاعات تفاصيل: ) 18( رقم الجدول

 -  35 - ......................................................................................................... للشركة  المملوكة التقنية المنتجات قائمة ):19( رقم الجدول

 -  36 - ................................................................................................ ية التقن  الشركة منتجات من اإليرادات تحقيق آلية ):20( رقم الجدول

 -  37 - ...................................................................... م2021و م2020 للعامين  األعمال قطاعات وفق اإليرادات تفاصيل :  )21( رقم الجدول

 -  37 - .......................................................................... م2021 و م2020 للعامين العمالء نوعية وفق اإليرادات تفاصيل ):22( رقم الجدول

 -  37 - ...................................................................................................................... للشركة  عمالء خمسة أكبر قائمة ):23( رقم الجدول

 -  38 - ................................................................................................................................... التنفيذ  تحت المشاريع ):24( رقم الجدول

 -  38 - .................................................................................................... بها  المستثمر الشركات في الشركة استثمارات ):25( رقم الجدول

 -  39 - .......................................................................................................................... الحالية  التوسعة  خطة ):ملخص26( رقم الجدول

 -  41 - .............................................................................................................................. للشركة  التجارية السجالت ):27( رقم الجدول

 -  42 - ........................................................................................................................ الرئيسي ومركزها   الشركة فروع ):28( رقم الجدول

 -  42 - .............................................................................................................................. للشركة  التجارية العالمات ):29( رقم الجدول



 

 ض 

 -  43 - ...................................................................................................................................... الحكومية  التراخيص ):30( رقم الجدول

 -  43 - ................................................................................................................ الشركة:  تملكها التي العقارات قائمة ):31( رقم الجدول

 -  43 - ............................................................................................................. الشركة:  تستأجرها التي العقارات قائمة ):32( رقم الجدول

 -  44 - ....................................................................... ) 1( المالي القطاع من عميل مع عمالية خدمات تقديم عقد ملخص :  )33( رقم الجدول

 -  45 - .......................................................... ) 3( المالي القطاع من عميل مع ومساندة تشغيل خدمات تقديم عقد ملخص ):34( رقم الجدول

 -  45 - ......................................................................... ) 1( المالية التقنية قطاع من عميل مع خدمات تقديم عقد ملخص ):35( رقم الجدول

 -  45 - ............................................................... ) 1( الخاص القطاع  من عميل مع بشرية موارد خدمات تقديم عقد ملخص ):36( رقم الجدول

 -  46 - ................................................................................................................................. بالشركة العاملين أعداد ):37( رقم الجدول

 -  46 - ........................................................................................................................ اإلدارات  على الموظفين توزيع :  )38( رقم الجدول

 -  46 - ............................................................................................................. الخارجي  التشغيل  خدمات موظفي عدد ):39( رقم الجدول

 -  47 - ............................................................................................................... الطرح  وبعد قبل  الشركة ملكية هيكل ):40( رقم الجدول

 -  50 - .......................................................................................................... المجلس  سر وأمين  اإلدارة مجلس أعضاء ):41( رقم الجدول

 -  53 - ............................................................................................... القفاري  ناصر بن محمد بن ليوسف الذاتية السيرة ):42( رقم الجدول

 -  53 - ....................................................................................................... الجربوع  سليمان محمد  لعادل الذاتية السيرة ):43( رقم الجدول

 -  54 - ............................................................................................................... الحربي  فالح عمار لعلي الذاتية السيرة ):44( رقم الجدول

 -  54 - .................................................................................................. الجحدلي  مسيعيد سويعد  لسهى الذاتية السيرة ):45( رقم الجدول

 -  55 - ...........................................................................................................العنزي  صالح ذياب  لصالح الذاتية السيرة ):46( رقم الجدول

 -  55 - ............................................................................................................. الهزاع  غالب هزاع  لمحمد الذاتية السيرة ):47( رقم الجدول

 -  56 - .............................................................................................................. الحربي  فالح عمار لفالح الذاتية السيرة ):48( رقم الجدول

 -  56 - ................................................................................................................................. التنفيذية اإلدارة أعضاء ):49( رقم الجدول

 -  57 - ............................................................................................................... الحربي  فالح عمار لعلي الذاتية السيرة ):50( رقم الجدول

 -  57 - .................................................................................................. الجحدلي  مسيعيد سويعد  لسهى الذاتية السيرة ):51( رقم الجدول

 -  57 - .............................................................................................................. الحربي  فالح عمار لفالح الذاتية السيرة ):52( رقم الجدول

 -  57 - ......................................................................................................................... العلوي   عبدهللا عبدالعزيز ريان ):53( رقم الجدول

 -  57 - ............................................................................................................................ شيبان   آل محمد صالح فهد ):54( رقم الجدول

 -  58 - .......................................................................................................................... داوود  عبدالهادي  جالل فادي ):55( رقم الجدول

 -  58 - ................................................................................................................................... جابر  سعد  شعبان هاني  )56( رقم الجدول

 -  60 - ...................................................................................................................................... المراجعة لجنة )أعضاء57( رقم الجدول

 -  60 - .......................................................................................................... البيز  أحمد بن محمد  لتركي الذاتية السيرة :  )58( رقم الجدول

 -  60 - ........................................................................................................... همام  آل منصر يحي لعلي الذاتية السيرة ):59( رقم الجدول

 -  61 - ........................................................................................................ العلوي  عبدهللا محمد لعزام الذاتية السيرة :  )60( رقم الجدول

 -  61 - .................................................................................................................. الترشيحات  و المكافآت  لجنة أعضاء ):61( رقم الجدول

 -  61 - .............................................................................................................. الحربي  فالح عمار لفالح الذاتية السيرة ):62( رقم الجدول

 -  61 - ......................................................................................................... القحطاني ناصر فالح لدالل الذاتية السيرة ):63( رقم الجدول

 -  62 - ....................................................................................................... الحربي  فهيد بن حسين لسمر الذاتية السيرة ):64( رقم الجدول

 -  64 - ......................................................................................................... التوسعة:  لخطة التقديرية التكلفة ملخص ):65( رقم الجدول

 -  65 - ................................................ :   الزمني والجدول المراحل وفق  الطرح متحصالت لصافي االستخدام تفاصيل ملخص ):66( رقم الجدول

 -  66 - ........................................................................... التوسعة: خطة لتنفيذ الرئيسية والمراحل المتوقع الزمني الجدول ):67( رقم الجدول

 -  66 - ........................................................................................................... المراحل  وفق التقديرية التكاليف ملخص ):68( رقم الجدول

 -  70 - ................................................................................. المطروحة  األسهم في لالكتتاب المطلوبة المستندات قائمة :69( رقم الجدول

 
 األشكال فهرس 

 -  49 - ........................................................................................................................ الطرح  قبل الشركة ملكية هيكل ):1( رقم الشكل

 -  49 - ................................................................................................................................. للشركة التنظيمي الهيكل ):2 رقم( الشكل

 



 

 ظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

- 1  - 

 والمصطلحات تعريفات  ال 1
 : هذه نشرة اإلصدار ختصارات للعبارات المستخدمة في دول التالي قائمة بالتعريفات وااليبين الج

 التعريف المصطلح أو االختصار المعرف 
 الشركة الدولية للموارد البشرية. الشركة أو الُمصدر 

 مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية. المجلس أو مجلس اإلدارة 
 إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية. اإلدارة أو اإلدارة العليا 

 النظام األساسي للشركة الدولية للموارد البشرية. النظام األساسي 
 الجمعية العامة للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة 

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

 حكومة المملكة العربية السعودية. الحكومة  
 التجارة (وزارة التجارة واالستثمار سابقًا) بالمملكة العربية السعودية.وزارة  وزارة التجارة 

والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة 
 االجتماعية 

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

 الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية   الهيئة العامة للمنافسة  
للتدريب  العامة  المؤسسة 

 التقنية والمهني  
جهة حكومية معنية بالتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  

 .هـ1428شعبان  14) وتاريخ 268(

 الزكاة والضريبة والجماركهيئة 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقًا)، وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط  

 تنظيميًا بوزير المالية، وهي الهيئة المعنية بالقيام بأعمال جباية الزكاة، وتحصيل الضرائب والجمارك.

 نظام الشركات 
في   الشركات  (م/نظام  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية،  العربية  بتاريخ 3المملكة   (

تاريخ  10/11/2015(الموافق    ـه28/01/1437 في  التنفيذ  حيز  دخل  والذي  (الموافق  ـ  ه25/07/1437م) 
 م).11/04/2018(الموافق  ـه1439/ 07/ 25) وتاريخ 79م) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/02/05/2016

 الطرح 
ألف  لخمسمائة  األولي  (  )500,000(  الطرح  بالمائة  وعشرين  نسبة خمسة  تمثل  عادي  من    %)25.00سهم 

 إجمالي رأس مال الشركة الحالي 
 سهم عادي من أسهم الشركة  )500,000( خمسمائة ألف أسهم الطرح أو أسهم االكتتاب 
 سهم عادي متساوية القيمة. )2,000,000مليوني (  الشركة والبالغة% من مجموع أسهم رأس مال 100 أسهم المساهمين قبل الطرح 

 فترة الطرح 
يوم من  تبدأ  التي  الثالثاء  31/07/2022(الموافق   ـه1444/ 02/01األحد    الفترة  يوم  إلى  هـ 04/01/1444م) 

 م).02/08/2022(الموافق 
 م).02/08/2022هـ (الموافق 04/01/1444 الثالثاء في يوم هو تاريخ نهاية فترة الطرح تاريخ اإلقفال 

 الموازية. السوق في اإلدراج لغرض طرح اسهم الشركة ومن ثم أسهم الشركة لتسجيل للهيئة تقديم طلب تسجيل األسهم 
 (××) ×× ريال سعودي لكل سهم. سعر الطرح  

 ) رياالت سعودية.10سهم عادي بقيمة اسمية ( السهم 
 رياالت سعودية للسهم الواحد. 10 القيمة االسمية 

 أو االعتباري. الشخص الطبيعي الشخص 

 المكتتب 
كل مســاهم مؤهــل يكتتــب أو يقــدم طلبــا لالكتتاب فــي أسهم الشركة وفقـا لقواعـد طـرح األوراق الماليـة  

 وااللتزامات المســتمرة وقواعــد اإلدراج ولشروط أحــكام االكتتاب.

 المساهمون الكبار 
) في هذه س%) أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة (5مساهمو الشركة الذين يملكون (

 النشرة.
 القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها  متحصالت الطرح 

 صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح  صافي متحصالت الطرح 
 نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المستثمرين استكمال تعبئته عند الرغبة في االكتتاب. نموذج طلب االكتتاب 

 حساب االكتتاب  
حسـاب لـدى بنـك تجـاري مرخـص لـه العمـل فـي المملكـة إليـداع متحصــالت الطــرح فيــه، وبعــد انتهــاء عمليــة  

 الطــرح فيــه يتــم 
 الشـركة.تحويلهـا إلـى حسـاب 

 ديسمبر من كل سنة ميالدية.  31السنة المنتهية بتاريخ  السنة المالية 

 نظام العمل 
م) 27/09/2005هـ (الموافق  23/08/1426وتاريخ    51نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 وتعديالته.

 نظام السوق المالية 
م). 31/07/2003(الموافق    ـه1424/ 06/ 02وتاريخ    30الملكي رقم م/نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم  

 وما يطرأ عليه من تعديالت.
قواعد طرح األوراق المالية 

 وااللتزامات المستمرة 
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  

(الموافق  09/04/1439وتاريخ    3-123-2017 الصادر  27/12/2017هـ  المالية  السوق  نظام  على  بناًء  م) 
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والمعدلة بقرار مجلس الهيئة    م)،2003/ 07/ 31هـ (الموافق  02/06/1424وتاريخ    30بالمرسوم الملكي رقم م/  
  .وأي تعديالت يطرأ عليها م)05/01/2022(الموافق  ـه02/06/1443) وتاريخ 2022-5-5رقم (

 قواعد اإلدراج 

بقرار مجلس هيئة    تداول السعودية (تداول السعودية) والموافق عليها  الصادرة عن شركة  قواعد اإلدراج 
م)، والمعدلة بموجب قراره  2017/12/27هـ (الموافق  1439/04/09وتاريخ    3-123-2017السوق المالية رقم  

والمعدلة  2019/09/30(الموافق    ـه1441/02/01بتاريخ    (1-104-2019) رقم (م)،  رقم  قراره  -22-1بموجب 
بتاريخ  2021 (2021/02/24(الموافق    ـه1442/07/12)  رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  وتاريخ 1-19-2022م)،   (

(م 2022/02/13الموافق    ـه1443/07/12 رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  بتاريخ  1-52-2022،   ـ ه1443/09/12) 
 .وأي تعديالت يطرأ عليها م)2022/04/13(الموافق 

 نشرة اإلصدار  
نشرة اإلصدار هذه، وهو الوثيقة المطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج في السوق الموازية، 

 وذلك بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
 ).ـهمستشارو الشركة الموضحة أسمائهم على الصفحة ( المستشارون 

 شركة يقين المالية (يقين كابيتال). المستشار المالي 
 شركة يقين المالية (يقين كابيتال). مدير االكتتاب 

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. هيئة السوق المالية أو الهيئة 

 شركة تداول السعودية 

سابقًا)، المؤسسة وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ  شركة تداول السعودية (شركة السوق المالية السعودية 
م)، وذلك تنفيذًا لنظام السوق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة  19/03/2007(الموافق    ـه29/02/1428

سعودية، والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث 
 المالية وتداولها.تقوم بإدراج األوراق 

السوق المالية السعودية أو  
السوق المالية أو سوق األسهم  

 أو السوق أو تداول 
 .شركة تداول السعودية "سوق األوراق المالية السعودية" هي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. نظام تداول أو التداول 

 الموازية السوق 
السوق التي ُتتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق المالية  

 وااللتزامات المستمرة" و "قواعد اإلدراج".
 الموازية. السوق في طرحها وإدراجها لغرض أسهم الشركة لتسجيل للهيئة تقديم طلب تسجيل األسهم 

 ) رياالت سعودية.10بقيمة اسمية (سهم عادي   السهم 

 يوم عمل 
أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية  
أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات المصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية  

 األخرى.
سنوات  السنة المالية أو ال

 المالية 
النظام  أو  التأسيس  عقد  في  ونهايتها  بدايتها  والمحددة  المنشأة  نشاط  نتيجة  لعرض  الزمنية  الفترة  هي 

 ديسمبر من كل عام. 31األساسي للشركة المعنية. علمًا بأن السنة المالية للشركة تنتهي في 

 القوائم المالية 
م واإليضاحات المرفقة بها، 2021ديسمبر    31  فيالمالية المنتهية    ةلسنلللشركة    راجعةالقوائم المالية الم

(  والتي المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقًا  إعدادها  السعودية  IFRSتم  العربية  المملكة  في  المعتمدة   (
 ).SOCPAوالمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (

 .ويم الهجريالتق هـ 
 .التقويم الميالدي م

 فئات المستثمرون المؤهلون 

 المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه: 
 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. )1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق  )2

بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار  المالية قد ُعّينت  
 في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

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

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

 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. )5
 صناديق االستثمار. )6
المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات األجانب غير المقيمين  )7

 المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. )8
 ى مركز اإليداع.أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لد )9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع،  )10
 ويستوفون أي من المعايير اآلتية: 
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أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون   )أ
 ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية. 

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. )ب
 لى األقل في القطاع المالي.أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات ع )ج
 أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. )د
أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة  )ه

 معترف بها دولًيا.
 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. )11

 الجمهور 

 :تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه
 .الُمصدر تابعي )1
 .الُمصدر في الكبار المساهمين )2
 .للُمصدر التنفيذيين وكباراإلدارة  مجلس أعضاء )3
 .الُمصدر لتابعي التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )4
 .الُمصدر في الكبار المساهمين لدى التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )5
 .أعاله) 5أو  4، 3، 2، 1( في إليهم المشار ألشخاصل أقرباء أي )6
 ) أعاله.6أو  5، 4، 3، 2، 1( في إليهم المشاراألشخاص  من أي عليها يسيطر شركة أي )7
 المراد  األسهم  فئة  من  أكثر) أو  %5(  مجتمعين  ويملكون  معاَ   باالتفاق  يتصرفون  الذيناألشخاص   )8

 .إدراجها

 فترة الحظر 
التصرف في أسهمهم مدة اثني   ) في هذه النشرةحيحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة (

) شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم  12عشر (
 الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.بعد انتهاء هذه 

 المملكة العربية السعودية. المملكة 
 هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح. عوامل المخاطرة 

المعايير المحاسبية الدولية 
 )IFRSإلعداد التقارير المالية (

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

تضم   والتي  والمحاسبين،  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  وهي 
باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من الهيئة السعودية للمراجعين المعايير الدولية  

والتي    والمحاسبين والمحاسبين،  للمراجعين  السعودية  الهيئة  أقرتها  التي  والتصريحات  المعايير  وغيرها من 
 ية، مثل مسألة الزكاة.تشمل المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي التغطيها المعايير الدول

الهيئة السعودية للمراجعين 
 (SOCPA)والمحاسبين 

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

 إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص. التوطين أو السعودة 

 نطاقات 

برنامج   اعتماد  رقم  تم  العمل  وزير  قرار  بموجب  (نطاقات)  (الموافق 1432/ 12/10بتاريخ    4040السعودة  هـ 
م)، وقد 27/10/1994هـ (الموافق  12/05/1415بتاريخ    50م) القائم على قرار مجلس الوزراء رقم  10/09/2011

بقًا) بالمملكة برنامج أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية (وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية سا
(نطاقات) لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء  

 أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر واألحمر.
 سعودية.العملة الرسمية للمملكة العربية ال  –ريال سعودي   ريال / الريال السعودي / الريال 

 العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية  –الدوالر األمريكي   الدوالر 
 العملة الموحدة لدول االتحاد األوروبي. –اليورو األوروبي  اليورو 

 )VATضريبة القيمة المضافة (

م) الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة  30/01/2017(الموافق  ـه1438/ 05/ 02قرر مجلس الوزراء بتاريخ 
م، 2018يناير    1القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  

كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في  
%)، وقد تم استثناء عدد من  5وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة (  المملكة،

المنتجات منها (كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم). وقررت حكومة المملكة 
يوليو   1فيذ ابتداًء من تاريخ  % ودخل هذا القرار حيز التن 15% إلى  5زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من  

 م.2020
جائحة أو الوباء أو الفيروس أو  

 " 19 -فيروس كورونا "كوفيد 
"كوفيد   واختصارًا  كورونا  (فيروس  باسم  يُعرف  ُمعدي  فيروسي  مرض  باالنتشار في 19  -هو  بدأ  حيث   ،"

م، وعلى أثر ذلك  2020معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام  
 صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة.
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  عوامل المخاطرة  2
النشرة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئمًا إال للمستثمرين   إن االستثمار في األسهم المطروحة بموجب هذه 

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

يتعين على كل من يرغب في االكتتاب في أسهم الطرح دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة 
ها الشركة، بل إنه المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار، علمًا بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجه

 .من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها

إذا ما  تتأثر سلبًا بصورة جوهرية  النقدية، قد  العمليات، والتدفقات  المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج   إن نشاط الشركة، والظروف 
ت أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليًا أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم  حدثت أو تحقق

 .يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حاليًا بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية

رة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدا
يتسنى إلدارة الشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق  

 .امل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منهوإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر ك

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف 
 دراجها في السوق الموازية. تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم إ

المخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك غير  بترتيب اليعبر عن مدى أهميتها. كما أن  أدناه مقدمة  المبينة  المخاطر والشكوك  إن 
 المعلومة حاليًا أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

 بالُمصدر أو نشاط الشركة وعملياتها   المخاطر المتعلقة 2.1
 

 االستراتيجية للشركة الخطة تنفيذ على القدرة بعدم المتعلقة المخاطر 2.1.1

على سبيل  بنجاح   الستراتيجيتها مدى التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها على  ربحيتها وتحسين  إيراداتها زيادة على الشركة  قدرة تعتمد
جديدة   وخدمات  التوسع بتطوير منتجات التشغيل والعمل مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة أوالمثال التوسع في عقود  

إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها . البشريةالمرتبطة بقطاع الموارد  بما في ذلك المنتجات التقنية
المعلومات التشغيلية والمالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم  

قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. عالوًة على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف  
مني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا  تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الز 

الربحية   تحقيق  أو في حال عدم  للمشروع  المقدرة  التكاليف  لها ووفق  المحدد  الزمني  للجدول  التوسع وفقًا  تنفيذ خطط  تتمكن من  لم 
ما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في حال وجود خلل في المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة ب

الالزم لمشاريعها، فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على  التمويل  الجدوى، أو في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على  دراسة 
 لمستقبلية.الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها ا

 المخاطر المتعلقة باالئتمان  2.1.2

الت تنشأ مخاطر اإلئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر اإلئتمان في عدة حا
 .ا تجاه الشركة، وغيرهامؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماته

في   (2020ديسمبر    31وكما  للشركة  التجاريون  المدينون  رصيد  صافي  بلغ  (17.10م  تمثل  سعودي  ريال  مليون  إجمالي  من    )47.25%) 
 يومًا نسبة   150المتداولة، ويمثل رصيد المدينين التجاريين غير المسدد ألكثر من  إجمالي الموجودات  %) من  74.72، وتمثل نسبة (الموجودات 

 ) ريال سعودي.6,783,042من إجمالي رصيد المدينين التجاريين وبقيمة ( )38.31(%

في   (2021ديسمبر    31وكما  للشركة  التجاريون  المدينون  رصيد  صافي  بلغ  (14.95م  تمثل  سعودي  ريال  مليون  إجمالي  من    )39.89%) 
يومًا نسبة   150المتداولة، ويمثل رصيد المدينين التجاريين غير المسدد ألكثر من    إجمالي الموجودات%) من  65.47، وتمثل نسبة (الموجودات 

 ) ريال سعودي.11,921,160من إجمالي رصيد المدينين التجاريين وبقيمة ( ) 67.11%(
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 م:2021ديسمبر   31م وكما في 2020ديسمبر   31كما في  التجارية بأعمار الذمم المدينةيوضح الجدول التالي تحليل متعلق 

 م: 2021ديسمبر   31 كما فيم و2020ديسمبر   31جدول أعمار الذمم المدينة التجارية كما في : )1(الجدول رقم 

 التجارية  المدينة  الذمم أعمار جدول
 م 2021  ديسمبر 31 في  كما م  2020ديسمبر   31في   كما

 (%)   النسبة ) سعودي(ريال  القيمة
(ريال   القيمة

 ) سعودي
 (%)   النسبة

 16.40% 2,912,793 2.82% 499,905 يوم   30 إلى يوم 0 من
 1.73% 307,724 15.59% 2,759,499 يوم   60يوم إلى    31 من
 1.78% 315,568 28.96% 5,126,070 يوم  90  إلى يوم   61 من
 3.37% 598,299 0.00% - يوم    120يوم إلى    91 من
 9.61% 1,707,690 14.32% 2,534,923 يوم   150يوم إلى  121 من

 % 11.19 1,988,400 % 14.84 2,627,737 يوم  270يوم إلى  151من 
 % 4.49 798,000 % 23.47 4,155,305 يوم  365يوم إلى  271من 

 51.43% 9,134,760 0.00% 0 يوم  365أكثر من 

 % 100.00 17,763,235 % 100.00 17,703,439 إجمالي الذمم المدينة  

  ) 2,808,704(  598,767)( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  

  14,954,531  17,104,672 صافي الذمم المدينة  

 المصدر: الشركة 

) يوم للعمالء من القطاع الخاص، ويتم تحديد فترة  30) يوم للعمالء من القطاع الحكومي و (90متوسط فترة االئتمان الممنوحة (  تتراوح
  االئتمان الممنوحة للعمالء بشكل أساسي وفقًا لتقييم مدى التزام العميل بالسداد خالل الفترة التاريخية مع وضع حد أعلى لكل عميل على

 القيمة. حده من ناحية 

تكوين خسائر االئتمان المتوقعة،   كما يوجد لدى الشركة سياسة لتكوين مخصص خسائر ائتمانية ، حيث تطبق الشركة النهج المبسط في 
والتي تتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقع مدى الحياة على جميع األرصدة المدينة. قامت الشركة بإنشاء جدول مخصصات يستند 

كما لم تقم الشركة   ة االئتمان التاريخية للشركة، والتي تم تعديلها لعوامل مستقبلية خاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.إلى تجربة خسار 
 م على التوالي.2021 ديسمبر 31كما في م و2020ديسمبر  31بإعدام أي ذمم مدينة من أرصدة الذمم المدينة كما في 

  ) 2,808,704(ماقيمته م، و2020ديسمبر  31) ريال سعودي كما في 598,767( ماقيمته لمتوقعةكما بلغ رصيد مخصص الخسائر اإلئتمانية ا
م  2020ديسمبر    31م. ويوضح الجدول التالي حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما في  2021ديسمبر    31ريال سعودي كما في  

 م: 2021ديسمبر  31وكما في 

   م2021 ديسمبر 31كما في  و م2020وديسمبر  31حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما في  :)2(الجدول رقم 

 مخصص الخسائـر االئتمانية المتوقعة 
 م 2021 ديسمبر  31كما في  م 2020ديسمبر  31في  كما

 القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي) 
 598,767 133,685 السنة  بداية في الرصيد

 - - السنة  خالل معكوس
 2,209,937 465,082 السنة  خالل المخصص

 2,808,704 598,767 الرصيد نهاية السنة 
 . ومعلومات اإلدارة م2021ديسمبر   31المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 

، الشركة  مع  مبالوفاء بالتزاماته  متمكن عمالء الشركة من تسديد المبالغ المستحقة عليهم سواًء إلفالسهم أو عدم رغبته  عدموفي حال  
، وفي مثل هذه الحاالت ستلجأ الشركة إما إلى القضاء أو سترفع متوقعة  ائتمانية  خسائر  مخصصسيزيد من احتمالية ارتفاع قيمة    ذلك  فإن

التي يتوجب عليها تجنيبها لتغطية قيمة   أرباح المتوقعة  االئتمانية  الخسائرقيمة المخصصات  تأثير سلبي وجوهري على  ، مما سيكون له 
 لي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. الشركة ومركزها الما
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 م:2021 ديسمبر 31 في كماو م2020 ديسمبر 31 في كما الشركة عمالءلالجدول التالي حجم التركز في أعمار الديون  ويوضح

 لعمالء الشركة تركز الذمم المدينة التجارية : )3(الجدول رقم 

 معلومات اإلدارة. المصدر:  

ــــــتطيع ال ـــ ـــ ــــــركة تســـ ـــ ـــ ــــــمان  الشـــ ـــ ـــ ــــــل  عدم ضـــ ـــ ـــ ــــــتطيع ال وهي  بالتزاماتهم،  الوفاء  في معهم تتعامل التي األطراف فشـــ ـــ ـــ ــــــاً  تســـ ـــ ـــ  قدرتهم توقع  أيضـــ
 منهم، المدينة الذمم تحصـــــيل  في  التأخر أو الشـــــركة  مســـــتحقات  بســـــداد المدينين التزام  عدم  حالة  وفي. دقيق  بشـــــكل  بااللتزام المســـــتقبلية

 ســــلبي بشــــكل ســــيؤثر وبالتالي النقدية،  وتدفقاتها  ومصــــاريفها الشــــركة  لحاجات الســــيولة توفر على  وجوهري ســــلبي  بشــــكل ســــيؤثر ذلك فإن
 .المستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة أعمال على وجوهري

 والتصاريح والشهاداتالمخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص  2.1.3

وتشمل   ،يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها
ورخصة تدريب (رجال) الصادرة عن المؤسسة هذه التراخيص على سبيل المثال ال الحصر: شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة 

وزارة الموارد البشرية و التنمية    الصادر من قبل  وترخيص شركة توظيفاإلدارة العامة للتدريب األهلي    –العامة للتدريب التقني و المهني  
 لإلطالع (تأمينات االجتماعية.  وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وشهادات الاالجتماعية  

الحكومية" في هذه   والرخص ) "التراخيص3.16على التراخيص والشهادات الحكومية التي حصلت عليها الشركة فضًال راجع القسم الفرعي (
الشهادات سارية وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية الالزمة لنشاط الشركة الحالي والزالت جميع تلك التراخيص و  النشرة).

 المفعول حتى تاريخ هذه النشرة.

و  إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أ
التراخيص أو الرخص أو الشهادات بشروط غير مناسبة للشركة ، انتهاء أي من تراخيصها أو الرخص أو الشهادات أو إذا تم تجديد أي من تلك 

أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتراخيص والشهادات اإلضافية التي قد ُتطلب منها في المستقبل، فإن ذلك  
الخد تجميد جميع  أو  الشركة  بأعمالها كإغالق  القيام  للتوقف واالمتناع عن  الشركة  للشركة  قد يعرض  الرقابية  الجهات  تقدمها  التي  مات 

(كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...إلخ) أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات 
الذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية و

 .وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية الموظفين على المخاطر المتعلقة باالعتماد 2.1.4

 الشركة إلى استقطاب وظفين الرئيسيين، وتهدف تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والم
الشركة إلى زيادة  كذلك ستحتاج السليم. والتشغيل خالل اإلدارة الفعالة من األعمال وجودة كفاءة لضمان  المؤهلين األشخاص وتوظيف

إذا   أو الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة. وعليه  بقاءهم  لكي تضمن  كبار  رواتب موظفيها  أيًا من  الشركة  خسرت 
الخبرة والمؤهالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون   المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى  الموظفين  أو  التنفيذيين 

 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ونتائج لذلك تأثيرًا سلبيًا وجوهريًا على أعمال الشركة

  

 اسم العميل 

 م 2021ديسمبر  31كمافي  م 2020ديسمبر  31كمافي 

 القيمة 
 (ريال سعودي) 

النسبة من  
إجمالي الذمم  
 المدينة التجارية 

(%) 

 القيمة 
 (ريال سعودي) 

النسبة من  
إجمالي الذمم  
 المدينة التجارية 

(%) 
 32.59% 5,788,400 30.48% 5,396,000 )1جهة حكومية (

 27.77% 4,932,760 27.86% 4,932,760 )2جهة حكومية (

 8.38% 1,488,121 12.43% 2,199,790 )4جهة حكومية (

 9.96% 1,769,704 10.80% 1,911,331 )1عميل من القطاع المالي (

 6.76% 1,200,000 6.78% 1,200,000 )3جهة حكومية (

 % 85.45 15,178,985 % 88.34 15,639,881 اإلجمالي 
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 الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   وزارة ولوائح ألنظمة االمتثال بعدم المتعلقة المخاطر 2.1.5

االجتماعية وزارة إلشراف الشركة أعمال تخضع والتنمية  البشرية  ممارسة نشاط توظيف  ذلك في بما ولوائحها الموارد  ضوابط وقواعد 
 وقت من أخرى وتعاميم وإجراءات وقواعد لوائح من العمل وزارة عن يصدر ما إلى باإلضافة السعوديين وتقديم الخدمات العمالية للغير،

 العاملة الشركات جميع على يجب ضوابط وقواعد ممارسة نشاط توظيف السعوديين وتقديم الخدمات العمالية للغير ، وبموجب .آلخر
و نشاط في الموارد   وزارة من ترخيص على الحصول والخاص العام للقطاعين المخصصة العامة العمالية الخدمات تقديم التوظيف 

وزارة الموارد البشرية والتنمية  شركة توظيف الصادر من قبل ترخيص حالياً  الشركة األنشطة. لدى تلك لمزاولة البشرية والتنمية االجتماعية
 ).م23/12/2026(الموافق  ـه14/07/1448بتاريخ  م) والذي ينتهي16/02/2022(الموافق  ـه15/07/1443) وتاريخ 374االجتماعية رقم (

 ومن تلك الشروط على سبيل المثال:   يجب على الشركة االلتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
 .ذات مسئولية محدودة أو مساهمة، وفقًا لما ينص عليه نظام الشركات تجارياً  أن تكون كياناً   •
  .أن يكون رأس مال المنشأة مملوكًا بالكامل ألشخاص سعوديين طبيعيين، أو اعتباريين •
 .أن ينشأ الكيان التجاري لغرض ممارسة نشاط التوسط في توظيف و /أو اسناد السعوديين •
  :واحد أو أكثر، ما يلي –سواء كان شريكا مؤسسًا أو شريك غير مؤسس  –الطبيعي أن يتوافر في الشخص  •

 الجنسية سعودي يكون أن -
أال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو األمانة، أو مكافحة االتجار باألشخاص، ما لم يكن قد رد إليه  -

  .اعتباره بالنسبة لها
ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، أو سبق أن كان شريكا مؤسسا أو غير  أال يكون قد سبق منحه ترخيص   -

 –مؤسس، في كيان تجاري مرخص له في مزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين او كان أحد الشركاء 
وظيف في كيان تجاري شريك في كيان تجاري سبق له الترخيص في نشاط التوسط في ت -المؤسسين أو غير المؤسسين 

  .أو إسناد السعوديين، وألغى الترخيص بموجب قرار كجزاء
واحد أو أكثر، محققًا للحد األدنى من   –سواء كان شريكا مؤسسًا أو شريك غير مؤسس  – أن يكون الشخص االعتباري -

 .نسبة التوطين
 :مدة سريان الترخيص، وإن تعدد مديروا المنشأة، طوال أدناهأن تتوفر في مدير المنشأة الشروط الواردة  -

o أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية.  
o  ًأال يقل عمر صاحب المكتب عن خمسة وعشرين عاما.  
o أن يكون صاحب الطلب حاصًال على مؤهل جامعي ال يقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها. 
o افحة االتجار باألشخاص، ما أال يكون صاحب الطلب قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو األمانة، أو مك

 .لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها
) ثالثمائة 300,000ضمان بنكي من المتقدم بطلب ترخيص نشاطي التوسط في التوظيف واإلسناد للسعوديين، بحد أدنى ( •

المحلية، وفقًا للنموذج المعتمد من قبل  ألف ريال سعودي، على أن يكون الضمان البنكي غير قابل لإللغاء ومن أحد البنوك 
 .الوزارة

  :تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وللوزارة تمديد هذه الفترة؛ وفقًا لإلجراءات اآلتية
المعد، وذلك قبل  تتقدم الشركة أو من يمثلها لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لطلب تجديد الترخيص، وفقًا للنموذج  •

  : انتهاء مدة الترخيص بستين يومًا، مرفقًا به اآلتي
تقرير أعمال وأداء المنشأة وذلك خالل مدة الترخيص الحالية، على أن تتضمن عقود واتفاقيات التوظيف وأسماء وبينات   -

  .من تم توظيفهم من طالبي العمل
  .تجديد الضمان البنكي وفق نوع التصنيف -
  .آخر تطلبه الوزارةأي مستند  -

 :بعد دراسة الطلب، أن تتخذ أحد القرارات اآلتية االجتماعية والتنمية البشرية الموارد لوزارة •
  .تجديد الترخيص، وتصدر الترخيص بالمدة الجديدة -
  :رفض طلب تجديد الترخيص، إذا توافر أحد األسباب اآلتية -

o  مائة وثمانون يومًا متتالية خالل فترة الترخيص، ما لم  180مدة (إذا ثبت أن المرخص له توقف عن ممارسة نشاطه (
  .يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة

o إذا أخل بشرط أو أكثر من شروط الترخيص.  
 

فإنها   وإذا لم تلتزم الشركة بشروط وتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بما في ذلك أي تغيرات في هذه الشروط واألحكام
بها، وفي حال سحب أو عدم تجديد  الخاص  التوظيف  البشرية   ستكون معرضة سحب أو عدم تجديد ترخيص  الموارد  الترخيص من وزارة 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج    مماسيكون لهوالتنمية االجتماعية فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار في ممارسة نشاطها.  
 عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية وسعر سهمها في السوق.
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 االجتماعية الموارد البشرية والتنمية  لوزارة المقدم البنكي بالضمان المتعلقة المخاطر 2.1.6

بنكي غير  ضمان السعوديين وتقديم الخدمات العمالية للغير بتقديمضوابط وقواعد ممارسة نشاط توظيف   قواعد بموجب الشركة تلتزم
 ) ريال سعودي ويجدد عند كل تجديد لترخيص التوظيف الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 300,000بقيمة ( قابل لإللغاء

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، كما   وزارة تحدده نموذج وفق صياغته تتم وأن المحلية البنوك أحد من صادر  الضمان هذا يكون  أن على
 المطلق  لتقديرها وفقاً  وقت أي في البنكي الضمان قيمة بزيادة الشركة تلزم الموارد البشرية والتنمية االجتماعية أن يحق لوزارة

 الشركة تتمكن ال قد إضافية ضمانات أي تقديم أو البنكي الضمان قيمة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية زيادة وزارة طلبت حال وفي 
 ما وهو الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وزارة من الشركة عليه حصلت الذي الترخيص تعليق إلى ذلك من أي يؤدي فقد توفيرها، من

 .المستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة أعمال وبشكل جوهري على سلباً  سيؤثر
السعوديين وتقديم   في عليها المنصوص األحكام من أياً  الشركة خالفت إذا ذلك، على عالوةً  ضوابط وقواعد ممارسة نشاط توظيف 

 على يترتب بما للوفاء مبلغ أي البنكي  الضمان من  تسحب أن الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لوزارة  فيحق  الخدمات العمالية للغير ،
) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبالغه بالوفاء بتلك االلتزامات إذا ثبت أمامها صحة أي 15التزامات وذلك بعد منحه مهلة ( من المخالفة تلك

  :من الحاالت اآلتية
ع مصاريف عودتهم لبالدهم عن دفع حقوق العاملين السعوديين أو غير السعوديين التابعين له أو دف اأو امتناعه الشركةعجز  •

 .وما يترتب على ذلك من غرامات أو جزاءات
 .عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء أداء نشاطه المرخص له به ولم يؤديه اأو امتناعه الشركةعجز  •
 .الشركةتنفيذا لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد  •
 .وفقا لنظام العمل الشركةعلى  االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارةالعقوبات التي تفرضها  •
استيفاء من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق أحكام هذه الضوابط   االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارةأي مبالغ أخرى ترى  •

 .ن يومًا من تاريخ إبالغه بالسحب) ثالثو30ويجب على المرخص له تكملة الضمان البنكي بالقدر الذي نقص منه خالل (
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   من سحبه تم الذي بالقدر مبلغ وإضافة البنكي الضمان بتحديث الحالة هذه في الشركة وتلتزم
والتنمية  لوزارة فيجوز  منه،  نقص الذي بالقدر البنكي الضمان بتحديث  الشركة تقم لم  وإذا .يوماً  ) 30 ( ثالثين خالل البشرية  الموارد 

تعليق جوهري   سلباً  سيؤثر ما وهو الشركة، ترخيص االجتماعية   وتوقعاتها عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة أعمال علىوبشكل 
 .المستقبلية

 الالزمة ألعمالها  العمل تأشيرات على الحصول على الشركة قدرة بعدم المتعلقة المخاطر 2.1.7

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، حيث شكل موظفي خدمات  وزارة عن العمل الصادرة تأشيرات على نسبية بصورة الشركة نشاط يعتمد
نسبة   سعوديين  الغير  الخارجي  في%)  41.50(ونسبة    )%29.76(التشغيل  كما  الخارجي  التشغيل  خدمات  موظفي  إجمالي    تاريخ  من 

 إصدارها الموارد البشرية لشركات يسمح التي للتأشيرات أعلى حد يوجد ال حالياً  .على التوالي م31/12/2021 تاريخكما في وم 31/12/2020
 أنه إال .الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وزارة وتعليمات بلوائح ملتزمة تلك البشرية الموارد شركة كانت طالما وذلك بأعمالها، للقيام
 البشرية الموارد لشركات الصادرة العمل تأشيرات عدد تخفيض – الخاص وفقًا لتقديرها – البشرية والتنمية االجتماعيةالموارد  لوزارة يمكن

سيؤثر على عدد القوى العاملة المتوفرة  بأعمالها للقيام الكافي عدد التأشيرات على الحصول على الشركة قدرة عدم إن .إصدارها تعليق أو
 سيؤثر بشكٍل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.لديها، وهو ما 

 العمالء  مع الشركة بقصر مدة عقود المتعلقة المخاطر 2.1.8

 فيجوز التعاقدية، بالتزاماته الوفاء في الطرفين من أي قصر وإذا   عامين. إلى عام بين ما الرئيسيين عمالئها مع الشركة عقود مدد تتراوح
 مع عقودها تجديد  من الشركة  تتمكن ال فقد  ذلك،  على وعالوة .تعويضات بدفع اآلخر الطرف  ومطالبة العقد فسخ  المتضرر للطرف
 الحفاظ من الشركة تتمكن لم وإذا .مالئمة غير بشروط لكن تجديدها في تنجح قد أو أسباب لعدة انتهائها عند  األعمال قطاع في عمالئها

 دون إيراداتها من كبيرة حصة الشركة تخسر فقد خاص، بوجه الرئيسيين عمالئها من أي  أو عام، بوجه  األعمال قطاع في عمالئها على
 ما وهو.  حكومية عقود أي  من الشركة استبعاد إلى التعاقدية المخالفات تلك تؤدي ، كما فقداآلخرين العمالء من الخسارة لتلك تعويض

 .المستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة أعمال وبشكل جوهري على سلباً  سيؤثر

 لإلعسار  تعرضهم أو الدفع عن العمالء بتخلف المتعلقة المخاطر 2.1.9

 عمالء بعض يواجه وقد  .الشركة من المقدمة الخدمات مقابل العمالء قبل  من المدفوعة الرسوم من الشركة إيرادات جميع تتكون
 السلبية التغيرات أو االقتصادي االنكماش بسبب وذلك المستقبل في وتشغيلية مالية تحديات الرئيسيون، العمالء  ذلك في بما الشركة،

 إلى الرئيسيون، عمالؤها ذلك في  بما الشركة،  عمالء من أي تعرض  وإذا  .أنفسهم بالعمالء تتعلق أخرى  عوامل أي أو السوق أوضاع في
 تعرضهم أو الشركة تجاه التزاماتهم أداء عن العمالء هؤالء تخلف  إلى ذلك يؤدي فقد الحالية، المالية أوضاعهم في كبير سلبي تغير

 سيؤثر ما وهو العالقة، ذات القائمة المدينة الذمم تحصيل على  الشركة قدرة على سلبية بآثار يعود ما وهو اإلفالس، حتى أو لإلعسار
 .المستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة أعمال وبشكل جوهري على سلباً 
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 مؤهلة عاملة  قوى توفير على الشركة قدرة بعدم المتعلقة المخاطر 2.1.10

 وتخطط .عمالئها احتياجات لتلبية الكافية والخبرة المهارات ذات العاملة بالقوى واالحتفاظ جذب على  قدرتها على  الشركة نجاح  يعتمد
 تتوفر قد  أو  كافية بأعداد تتوفر ال  قد العاملة القوى تلك أن  غير ، المملكة  في نشاطها توسيع ألغراض العاملة القوى عدد الشركة لزيادة
 متنوعة، خلفيات من عاملة قوى توظيف إلى الشركة عمالء يسعى  فقد  ذلك، إلى وباإلضافة .الشركة تقبلها ال توظيف ولكن بشروط 

 تتغير قد االحتياجات هذه أن غير .المتنوعة المهارات من بمجموعة وتمتعهم مختلفة جغرافية ومناطق أجيال كونهم من يقتضي ما وهو
 على قادرة الشركة تكون ال فقد  لذا .السائدة واالجتماعية السياسية الجغرافيا لتوجهات أو االستجابة األعمال باحتياجات تتعلق ألسباب

قد المطلوبة المواصفات ذات العاملة القوى إيجاد  استقدام من الشركة تتمكن لم وإذا .المناسب بالوقت إيجادها من تتمكن  ال أو 
يؤثر العمالء، احتياجات لتلبية الكافية العاملة القوى على والمحافظة على سلباً  ذلك فقد  جوهري   وأعمالها الشركة سمعة وبشكل 

 .المالية ونتائجها

 اإليجابية والسمعة الخدمة بجودة المتعلقة المخاطر 2.1.11

 في الوقوع مثل أحداث عدة نتيجة كبير لتراجع الشركة سمعة تتعرض  وقد السوق في سمعتها على خدماتها تقديم في الشركة تعتمد
 الرقابة في القصور أو المعلومات، تقنية أمن اختراق أو عمالئها، أو الشركة جانب من البشرية  الموارد معاملة سوء العمالء، أو مع نزاعات

 سمعة تتضرر أن يمكن وبالمثل، .العالقة ذات لألنظمة امتثالها لعدم نتيجةً  للعقوبات تعرضها أو الوفاء بالتزاماتها، في واإلخفاق الداخلية
الحاليين تصريحات أو أفعال بسبب الشركة  القانونية اإلجراءات في والخصوم  والموردين والمنافسين والموظفين السابقين أو العمالء 

 وإن حتى الشركة، عن السلبية المعلومات تؤثر وقد .اإلعالم وسائل أو المجتمع االستثماري أعضاء وكذلك الحكومية التنظيمية والهيئات
 في طويًال  وقتاً  ويستغرق ومكلفاً  صعباً  بسمعتها  يكون اإلضرار وقد  .أعمالها على  سلباً  تفاهم، سوء أو الشائعات إلى مستندة كانت

 فقدان إلى سيؤدي مما جديدة، الشركة لتعاقدات اختيار عن وامتناعهم  الحاليين أو المحتملين العمالء اختيارات على يؤثر قد  مما تداركه،
 اإلضرار يؤدي قد كما .واالحتفاظ بهم العاملة القوى استقدام في  الشركة جهود على سلباً  التأثير وبالتالي سلبيًا، األعمال وتأثر العمالء
سلباً  مما وعمالئها، بها المستثمرين ثقة من التقليل وكذلك  للشركة التجاري االسم وفعالية قيمة تقليل إلى الشركة بسمعة  سيؤثر 

 .المستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة أعمال علىوبشكل جوهري 

 والموظفين  العمالء بيانات وسالمة سرية على الحفاظ بعدم المتعلقة المخاطر 2.1.12

 الشخصية الهوية أرقام ذلك في  بما والموظفين، العمالء بيانات من كبيرة  كمية  ونقل بجمع المعتاد عملها سياق في الشركة تقوم
 بها تحتفظ  التي تلك وفي الشركة بها تحتفظ التي المعلومات أنظمة  في  للغاية، الحساسة الشخصية البيانات وغيرها من الميالد وتواريخ

 مصرح غير بشكل اإلفصاح يتم وقد .وسرية حساسة البيانات هذه  تكون وقد .معينة خدمات الشركة لتقديم معها تتعاقد التي األطراف
ل الحصر، ال المثال سبيل  على األساليب، هذه  وتشمل .مختلفة أساليبخالل   من السرية أو الحساسة البيانات فقدان أو به  األنظمة تعطُّ
 من سواء خاللها، من أو الشركة  معلومات أنظمة إلى به المصرح الوصول غير أو المشروع غير التملك أو االحتيال أو الموظفين إهمال أو

الكمبيوتر قبل من اإللكترونية الهجمات ذلك في بما أخرى، أطراف أو موظفيها قبل  أو المنظمة الجريمة وأعضاء والمتسللين مبرمجي 
 .الضارة البرامج من غيرها أو الفيروسات ونشر بتطوير تقوم قد والتي الدول، ترعاها التي المنظمات

 
 أو اإللكتروني التخريب أو  اإلرهاب أعمال أو األمني لالختراق الخارجيين، الخدمات بمزودي الخاصة تلك أو الشركة، أنظمة تتعرض وقد

 فإن ذلك، على عالوةً  .مماثلة أخرى أحداث أو البشرية األخطاء أو البرمجة أو البيانات تلف أو فقدان أو الكمبيوتر أو لفيروسات السرقة
 األنظمة هذه يجعل  )الخارجيين الخدمات مزودي إلى باإلضافة( الخارجيين بالموردين الخاصة وتلك الشركة أنظمة معلومات وتعقيد حجم

اإلجراءات األمني لالختراق عرضة  بها تقوم التي للهجمات نتيجة أو الشركة، موظفو يتخذها التي المتعمدة أو المقصودة غير بسبب 
من الهجمات هذه مثل ألن ونظراً  .خارجية أطراف  ومقدمي الشركة تتمكن ال فقد  بطبيعتها، متكرر  بشكل والتغير التطور حيث تتزايد 

 أنظمة في  تعارض أي اكتشاف يتم ال  وقد لها، للتصدي الوقائية المناسبة اإلجراءات اتخاذ أو الهجمات هذه توقع من الخارجيين الخدمات
 .الفور على ومعالجتها الخارجية الخدمات بمزودي الخاصة تلك أو الشركة

 األخطاء أو البرمجة أو للبيانات تلف  أو فقدان أو حاسوبية فيروسات أو  سرقة أو إلكتروني تخريب أو إرهاب أو أمني أي خرق يؤدي وقد
 إلى المماثلة األخرى الحاالت أو والموظفين العمالء بيانات وأمن خصوصية خرق إلى تؤدي قد والتي موظفو الشركة يسببها التي البشرية

 باإلضافة جدد، عمالء وجذب  الحاليين بالعمالء االحتفاظ على الشركة قدرة على تؤثر والمحتمل بطريقة الحالي المستهلك سلوك تغيير
 سلباً  سيؤثر مما السرية، والمعلومات الشخصية أو الحساسة البيانات التي تحمي وقوانينها الشركة عقود بموجب المسؤولية تحمل إلى

 الخصوصية ولوائح ومتطلبات ألنظمة االمتثال يؤدي وقد  .المستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة أعمال على
التي القيود أو األنظمة في الضرورية التغييرات بسبب التكلفة زيادة إلى المتطورة واألمن  الشركة أعمال نماذج على ُتفرض الجديدة 
 المعلومات واإلفصاح واستخدام للبيانات الشركة جمع عملية على القيود من  مزيداً  تفرض  قد  كما .الجديدة اإلدارية العمليات وتطوير

 القطاع  ومتطلبات الخصوصية بأنظمة االلتزام عدم إن .بها الخاصة البيانات قواعد من أكثر  أو واحدة في الحساسة الشخصية
 غير إفصاح أي أو فقدانها أو السرية أو الحساسة أو الشخصية المعلومات سرقة يشمل الذي( األمني االختراق أو الواسع النطاق على

 انخفاض إلى سيؤدي مما جدد، عمالء وجذب الحاليين عمالئها على المحافظة في  الشركة قدرة على جوهري سيؤثر بشكل  )عنه مصرح
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كبيرة، غرامات وتكبدها إيراداتها جوهري   سلباً  سيؤثر مما للتقاضي، تعرضها عن فضًال  وعقوبات   المالي ووضعها أعمالها علىوبشكل 
 .المستقبلية  وتوقعاتها عملياتها ونتائج

 المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم  2.1.13

قد تواجه الشركة أخطاء من الموظفين أو سوء سلوك، كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام  
والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات  ممتلكاتها  

ضعها المالي أو نتائج  وعلى سمعة الشركة ووبشكل جوهري    تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سوف يؤثر سلباً 
 وتوقعاتها المستقبلية. عملياتها 

 المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبالً  2.1.14

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على  
د  التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكي

صولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه  أو ضمان بشأن ح
أثر سلبي   له  الشركة، سيكون  مع  تتناسب  مقبولة  تفضيلية  بشروط  تمويل  أو  ممولة،  جهات  وعملياتها  وجوهري  من  الشركة  أداء  على 

 التشغيلية وخططها المستقبلية. 

 الجديدة والمعاييرالهامة  المحاسبية المعايير في بالتغيرات المتعلقةالمخاطر  2.1.15

واإليضاحات المرفقة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير  م  2021ديسمبر    31المراجعة عن السنة المالية المنتهية في  المالية   القوائم إعداد تم
) السعودية  IFRSالمالي  الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعين  ) 

ملزمةSOCPA(والمحاسبين والشركة  بتطبيق هذه في )،  التغييرات الحالة  أو  آلخر.  وقت من المعايير هذه على تطرأ التي التعديالت 
 وبالتالي المالية القوائم على  سلباً  من الممكن أن تؤثر المعايير الجديدة تطبيق بعض لمعايير أو إلزاميةا هذه في تغييرات أي فإن وبالتالي

   .المالي ومركزها للشركة النتائج المالية على

الشركة قوائمها المالية أعدت  آلخر.   وقت من  المعايير هذه  على تطرأ  التي التعديالت أو التغييرات الحالة بتطبيق هذه  في  والشركة ملزمة
)،  IFRS for SMEsم وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ( 2018ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في  

 أول قوائم مالية معدةم وهي  2019ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في  مع اإلشارة إلى أنه وفقًا للقوائم المالية المراجعة للشركة
المالي ( للتقرير  الدولية  الهيئة   )IFRSوفقًا للمعايير  التي اعتمدتها  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  المملكة  المعتمدة في 

لمحاسبية في القوائم تغيير في المعالجات اأي    هذا التطبيق  نتج عنالجدير بالذكر أنه لم يو،  )SOCPA(  للمراجعين والمحاسبينالسعودية  
باستثناء إعادة تبويب بعض األرصدة المالية ضمن الموجودات غير المتداولة في   م2018ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في  المالية  

 قائمة المركز المالي والموضحة في الجدول أدناه:

 م 2018مبر ديس  31على عناصر قائمة المركز المالي كما في  (IFRS) أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي :)4( الجدول رقم 

 البند 

األرصدة كما تم عرضها سابقًا وفقًا للمعيار  
الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة  

 ومتوسطة الحجم  
 ريال سعودي 

تأثير اعتماد المعايير الدولية   
 للتقرير المالي 
 ريال سعودي 

أرصدة قائمة المركز المالي  
بعد تطبيق المعايير الدولية  

 للتقرير المالي 
 سعودي ريال  

 21,629,082 (1,421,212) 23,050,294 الموجودات إجمالي 
 11,096,827 1,646,555 9,450,272 لتزامات إجمالي اإل 

 10,532,255 (3,067,767) 13,600,022 المساهمين إجمالي حقوق 
 21,629,082 (1,421,212) 23,050,294 الملكية وحقوق  لتزاماتإجمالي اإل 

 م 2019ديسمبر   31للشركة للسنة المالية المنتهية في  المالية المراجعةالمصدر: القوائم 

 م موضح في الجدول التالي:2018ديسمبر  31وعلى قائمة الدخل للشركة كما في 
 م 2018ديسمبر  31كما في على عناصر قائمة الدخل  (IFRS) أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي :)5( الجدول رقم 

 البند 
األرصدة كما تم عرضها سابقًا وفقًا للمعيار 

الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة 
 ومتوسطة الحجم ريال سعودي 

تأثير اعتماد المعايير  
الدولية للتقرير المالي ريال 

 سعودي 

أرصدة قائمة الربح أو الخسارة  
والدخل الشامل اآلخر بعد  

الدولية للتقرير تطبيق المعايير 
 المالي ريال سعودي 

 70,715,384 - 70,715,384 يرادات اإل 
 (56,001,059) - (56,001,059) يرادات تكلفة اإل

 14,714,325 - 14,714,325 مجمل الربح 
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 7,265,515 (686,109) 7,951,624 النشاط  صافي ربح
 6,104,937 (686,109) 6,791,046 صافي ربح السنة بعد الزكاة 
 6,077,507 (713,539) 6,791,046 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 م 2019ديسمبر   31للشركة للسنة المالية المنتهية في  المصدر: القوائم المالية المراجعة

الشركة   أدى تطبيق  أعاله، فقد  المالي  وبناء على ماذكر  للتقرير  الدولية  المالية  IFRS(للمعايير  للسنة  المالية  تغييرات على قوائمها  إلى   (
  م، كما سيؤدي تطبيق المعايير المطبقة مسبقًا أو المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة مسبقاً 2018ديسمبر    31المنتهية  

أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظهر أثرها حاليًا أو قد ال تعلمها الشركة. كما أن  إلى تغييرات مماثلة في السنوات المالية الالحقة  
) على النحو المعتمد في المملكة ، قد ينتج عنه تغييرات جوهرية على القوائم المالية IFRS(  المعايير الدولية للتقرير الماليحداثة تطبيق  

 من الممكن أن تؤثر المعايير الجديدة تطبيق بعض المعايير أو إلزامية هذه في تغييرات أي فإن للشركة خالل السنوات القادمة وبالتالي
 .المالي ومركزها  للشركة النتائج المالية على التأثير بشكل سلبي وجوهري وبالتالي المالية القوائم على وبشكل جوهري سلباً 

 السعودة  المخاطر المتعلقة بمتطلبات 2.1.16

،  يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلبًا نظاميًا بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة
بتوظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة. ووفقًا لبرنامج نطاقات الصادر عن 

 %) وُمصنفة ضمن 58.21م (2021ديسمبر  31تاريخ  كما في  البشرية والتنمية االجتماعية بلغت نسبة السعودة لدى الشركة    وزارة الموارد
، إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية المتوسطالنطاق األخضر  

والتنمية  االجتماعية فرض سياسات   البشرية  الموارد  وزارة  بمتطلبات  االلتزام  من  الشركة  تتمكن  ولم  المستقبل،  في  أكثر شدة  توطين 
الكفالة   العمل ونقل  الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات  الجهات  إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها  االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي 

ير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. (ولمزيد من  للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأث
الفرعي ( هذه  ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في  3) "الموظفون والسعودة" من القسم (3.19المعلومات، فضًال راجع القسم 

 ). النشرة

 تملة والمطالبات اإلضافيةالمخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المح 2.1.17

وحتى العام المالي المنتهي منذ التأسيس    لجميع السنوات السابقة  قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

، حيث  م 2021حتى عام  ، وحصلت على شهادة زكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن جميع األعوام السابقة  م  2021ديسمبر    31في  

في   المنتهية  المالية  السنة  عن  زكاة  شهادة  على  برقم2021ديسمبر    31حصلت  تاريخ )  1020213842(  م  حتى  المفعول  سارية  وهي 

   ).م30/04/2023(الموافق  ـه10/10/1444

م 2016السنوات المالية من العام  من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن النهائية استلمت الشركة الربوط الزكوية بتاريخ هذه النشرةوكما 

م وفروقات 2016) ريال سعودي عن العام  111,853بقيمة (  ، حيث طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات زكويةم 2018وحتى العام  

، وقامت الشركة  م 2018ريال سعودي عن العام  ) 374,041( وفروقات زكوية بقيمة م2017) ريال سعودي عن العام 146,220بقيمة (زكوية 

 بسداد تلك الفروقات، كما وبتاريخ هذه النشرة لم تقم بتكوين أي مخصص ألي فروقات زكوية محتملة. 

م، وكما 2021م و2020م و  2019م، واألعوام  2015بداية تأسيس الشركة وحتى العام  كما أن الشركة لم تستلم الربوط الزكوية للسنوات منذ  

 بتاريخ هذه النشرة اليوجد أي مبالغ أخرى قائمة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ة لم تقم هيئة الزكاة والضريبة  للسنوات المالي  ال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها الزكوية
ة  والجمارك بإصدار الربوط الزكوية النهائية لها حتى تاريخ هذه النشرة، أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستقبًال، وإذا ما قامت هيئ 

الزكوية مما سيؤثر بشكل   الزكاة والضريبة والجمارك فعًال بمطالبة الشركة بدفع مثل هذه الفروقات، فإن الشركة ستتحمل هذه الفروقات
 سلبي وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 تركز العمالءالمتعلقة بمخاطر ال 2.1.18

ساس أعلى    معهمتقوم العالقة  التي  و  جميعهم من فئة المؤسسات والشركات  الشركة على عدد من العمالء الرئيسين  تعتمد إيرادات
للسنة المالية    من إجمالي إيرادات الشركة%)  67.56(و  )%70.79(  مانسبته) عمالء رئيسين للشركة شكلت  5، حيث أن أكبر خمسة (تعاقدي

) "العمالء  3.8.3القسم الفرعي ((فضًال راجع  .  على التوالي  م2021  ديسمبر   31في  وللسنة المالية المنتهية    م2020  ديسمبر  31في  المنتهية  
أو قطع  توقف  عدم تجديد العقود أو  ، وعليه فإنه في حال  )هذه النشرة) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في  3من القسم (الكبار"  

 سلبيالعالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسين، وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد، فإن ذلك سيؤثر بشكل  
 على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها المالي.  وجوهري
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 تركز إيرادات الشركةالمتعلقة بمخاطر  2.1.19

) الخارجي، والتي شكلت مانسبته  التشغيل  إيرادات الشركة بشكل كبير على خدمات  التوالي من إجمالي %)  85.16(و%)  87.80تعتمد  على 
، لذا فإن عدم قدرة الشركة  م 2021 ديسمبر 31في وللسنة المالية المنتهية م 2020ديسمبر  31في للسنة المالية المنتهية إيرادات الشركة 

أو تأثر   قطاع خدمات التشغيل الخارجي أو عدم القدرة على تجديد أو الحصول على عقود جديدةعلى المحافظة على حصتها السوقية في  
أو عدم قدرة الشركة على زيادة تنويع إيراداتها سيؤدي بدوره إلى تراجع كبير قطاع خدمات التشغيل الخارجي  الشركة بالتغيرات السلبية في  

ها  وأرباح الشركة الناتجة عنهم، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعات  إيراداتفي  
 المستقبلية.

 والقطاع المالي المخاطر المتعلقة باإلعتماد على العقود مع األطراف الحكومية  2.1.20

جهات من و  ودها على التعاقد مع جهات حكومية. وتعتمد الشركة في غالبية عقوالخاصلعدد من الجهات الحكومية    تقدم الشركة خدماتها
والمصرفية المالية  الخدمات  اإليرادات  وقطاع  شكلت  حيث  الحكومية،  الجهات  مع  العقود  المالي  من  (  والقطاع  و  36.63مانسبته   (%

%) على التوالي من إجمالي 62.03%) و (15.68، ومانسبته (م 2020ديسمبر    31كما في  %) على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة  54.34(
وتتركز المخاطر المتعلقة في العقود الحكومية بعملية التعاقد نفسها، بما في ذلك التأخر في   .م2021 ديسمبر 31كما في  إيرادات الشركة

عملية الحصول على الموافقات الداخلية لمباشرة العقود وعوامل سياسية واقتصادية التي قد تأثر على عدد وقيمة وشروط العقود التي  
الع الحكومية. كما تحتوي  الجهات  أنه  يتم ترسيتها من قبل  التجارية األخرى وكما  العقود  أكثر شدة مقارنة مع  الحكومية على شروط  قود 

 يصعب مناقشة شروط وأحكام العقود الحكومية التي تبرمها الشركة مقارنًة بالعقود التجارية األخرى. 

القطاع   وثابتة مع عمالئها في  بعالقات جيدة  االحتفاظ  الشركة من  تتمكن  لم  الحكومي ألي سبٍب سيؤثر ذلك بشكل سلبي وفي حال 
وجوهري على نتائج عملياتها، حيث سيسبب ذلك انخفاض أو تقلبات في نسبة مبيعاتها وأرباحها. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على 

وجوهريًا على إيرادات الشركة    أداء الشركة في المستقبل ونتائجها وتوقعاتها ومركزها المالي وسعر سهمها. وتشمل المسائل التي تؤثر سلبياً 
 :من االطراف الحكومية التالي

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

 .تعديل أحكام العقد بحيث ال تتوافق مع المصالح المالية للشركة -2

 .ام عقود معينة والتي ينتج عنها إنهاء ذلك العقد أو تعديل أحكامهعدم مقدرة الشركة بااللتزام بأحك -3

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

 المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية 2.1.21

 أعمالها   تدعم  والتي  ،تها التجاريةالماوشعارها وعوتطوير أعمالها على استخدام اسمها    ومنتجاتها  خدماتهاتعتمد قدرة الشركة في تسويق  
التجارية لدى الجهات المختصة.   الماتها. وقد قامت الشركة بتسجيل جميع عالعمالء  بين  السوق  في  واضحاً   تميزاً   وتمنحها  التنافسي  ومركزها

  هذه   من"  أعمالها  وطبيعة  الشركة  عن   فيةخل) "3(  القسم  من"  الملكية  وحقوق  التجارية  العالمات) "3.15(  الفرعي  القسم  راجع  فضًال (
 دعاوى   ورفع  الشركة،  سمعة  على  التأثير  إلى  سيؤدي  للشركة  التجارية  للعالمات  مشروع  غير  استخدام  أو  الملكية  بحقوق  إخالل  أي  إن).  النشرة

  في   اإلدارة  قبل  من  كبير  وجهد  وقت  إلى  وتحتاج  مكلفة  عملية  وهي.  الحقوق  هذه  لحماية  المختصة  المحاكم  أمام  ومطالبات  قضائية
  المشابهة،  العالمات تتبع أو التسجيل  شهادة تجديد  عند  فعال  بشكل التجارية عالماتها حماية في  الشركة فشلت  إذا ما  حال وفي. متابعتها

جوهري    سلباً   ينعكس  مما  قيمتها،  على  سلباً   سيؤثر  ذلك  فإن   وتوقعاتها   المالي  ومركزها  عملياتها  ونتائج  الشركة  أعمال  علىوبشكل 
 .المستقبلية

 التغطية التأمينية كفاية المخاطر المتعلقة ب 2.1.22

كما في تاريخ    لموظفيها  الطبي  التأمين  بوثيقة  الشركة  تحتفظ  حيث  وأصولها،  أعمالهامين لتغطية  أالت  عقودمن    واحد  بنوعتحتفظ الشركة  
كافي في الالغطاء التأميني    لديها  يكون  ال  أو  وأصولها،  ألعمالها  المهمة  التأمينية  العقود  جميع  الشركة  لدىغير أنه قد ال يكون    ،النشرة  هذه

يغطي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مثل المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية. كما أنه من الممكن أن    ال  أنه  أو  ،كل الحاالت 
تقع أحداث في المستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر المحتملة، أو قد ال تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق. وال 

الخ  عقوديوجد أي ضمان أن   بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجاريًا، أو ستظل متاحة على اإلطالق.  التأمين  من هذه    أياً   إناصة 
أو الظروف   المالية    وأصولؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال  يوقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة س  أواألحداث  الشركة وأوضاعها 

 وتوقعاتها المستقبلية.  أعمالهاونتائج 
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الذين يعملون    لعميل من القطاع الماليالمعارين  على الموظفين بإلتزامات التأمين المخاطر المتعلقة 2.1.23
 أو الفروع التي يتعامل منسوبيها بالنقد أحد قطاعات عمل العميل في 

  كل   عن  سعودي  ريال  )50,000(  بمبلغ  بالتأمين  ملزمة  الشركة  فإن  ،المالي  القطاع  من  عميلتقديم خدمات عمالية المبرم مع    عقدبحسب  
أو الفروع (التي يتعامل منسوبيها بالنقد) وذلك لتغطية المخاطر واألضرار والخسائر   العميل  عمل  قطاعات  أحديعمل في    للعميلمعار    موظف

خص  والنفقات الناشئة عن خيانة األمانة واالختالسات والسرقات واالحتيال المصرفي. وأن تكون وثيقة التأمين مصدرة من شركة تأمين مر 
لها العمل في المملكة العربية السعودية ومعتمدة من الطرف الثاني. وحيث أنه في الوقت الحالي لم تقم الشركة بالتأمين على الموظفين  

أو الفروع (التي يتعامل    أعاله  إليه   المشار  العمل   قطاعيعمل في    للعميل لعدم وجود أي من الموظفين المعارين    نظراً   للعميل المعارين  
الفروع (التي يتعامل منسوبيها    أوالعمل المشار إليه أعاله    قطاعمنسوبيها بالنقد)، إال أنه في حال تم إعارة أي من الموظفين ليعمل في  

 الوفاء بالتزامات  ىعل الشركةعدم قدرة  ةفي حالفإن الشركة ستكون ملزمة بالتأمين وفق الشروط الموضحة أعاله. و العميل،بالنقد) لدى 
 واالختالسات   اإلمانة  خيانة  عن  الناشئة  والمصاريف  لتكاليف  الشركة  تحمل  إلى  سيؤدي  ذلك  فإن  أعاله،  إليها  المشارالتأمين على الموظفين  

سلبي وجوهري    تأثيرسيكون له    مما  العميلكما سيؤدي إلى إلغاء عقد تقديم خدمات عمالية المبرم مع    المصرفي،  واالحتيال  والسرقات
 على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل   2.1.24

مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، وقد بلغت  تتمثل مخاطر إدارة رأس المال العامل في عدم قدرة الشركة على  
، وقد بلغ صافي رأس المال العامل  على التواليم  2021ديسمبر    31كما في    و  م2020  ديسمبر  31كما في  )  1.73(و    مرة (1.53) نسبة التداول

مع اإلشارة أن الشركة حاصلة على تسهيالت ،  على التوالي  م2021م و  2020ديسمبر    31كما في    مليون ريال)  9.61(و    ) مليون ريال7.97(
مع العلم أن الشركة  للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل حتى تاريخ هذه النشرة،    قبل كل من بنك الرياض ومصرف الراجحيائتمانية من  

م في تمويل متطلبات رأس المال 2020ديسمبر    31ي  ) ريال سعودي كما ف8,000,000بإستخدام التسهيالت في تغطية ماقيمته (  قامت
  م، 2021ديسمبر    31ولم تقم بإستخدام أي تسهيالت في تمويل رأس المال العامل كما في السنة المالية المنتهية في    (رواتب)  العامل

ومخصص الزكاة، وقد ال تتمكن    أخرىقروض قصيرة االجل و التزامات عقود ايجار و أرصدة دائنة  من  وتتكون المطلوبات المالية للشركة  
ودات الشركة من الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق. ويمكن أن تنتج مخاطر إدارة رأس المال العامل أيضًا عن عدم المقدرة على بيع موج

وبشكل جوهري فورية، مما يؤثر سلبًا   سيولة  تتطلب قد طارئة أو مفاجئة أية أحداث وقد تقع   مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها،
 على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية. 

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة 2.1.25

، وعليه فإن تأسيسها ومن ثم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة  أسهمها في السوق المالية وكانت منذ  وتداول  لم يسبق للشركة إدراج
جب  كبار التنفيذيين في الشركة قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيتو

الية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق الم
الشركة.  أعمال  نتائج  التأثير على  إلى  يؤدي  بدوره  والذي  للشركة  اليومية  األعمال  التنفيذيين إلدارة  كبار  يخصصه  الذي  الوقت  يقلل من 

باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص   الشركة  إدارة  إلى ذلك فإنه في حال قامت  باألنظمة باإلضافة  الشركة  التزام  أو في حال عدم  أعمالها 
واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي  

 وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 عّلقة بالدعاوى القضائية المخاطر المت 2.1.26

الشركة طرف في   بمبلغ  دإن  تقدر  االئتمان  90,000  (عاوي قضائية (بصفتها مّدعي)  أن مخصص خسائر  إلى  اإلشارة  ريال سعودي مع   (
قانونية مرفوعة كما أنه ال يوجد قضايا    الذمم المدينة الخاصة بالدعاوي القضائية الموضحة في الجدول أدناه.  ال يشتمل علىالمتوقعة  

 هذه النشرة. ضد الشركة كما في تاريخ
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 :هذه النشرةويبين الجدول التالي ملخص الدعاوى القضائية القائمة كما بتاريخ 

 الدعاوى القضائية  :)6( الجدول رقم 

 القضايا المرفوعة من الشركة (بصفتها مّدعي) 

 الوصف  األطراف رقم
 قيمة المطالبة 
 (ريال سعودي) 

 عبد هللا سالم الشمري  1
تم رفع سندات امر لدى محكمة التنفيذ لمستحقات ماليه 

ريال ) والزالت قيد   90,000بمبلغ (  ناتجه عن محضر الصلح
   ه25/02/1442 منذ تاريخ  النظر لدى محكمة التنفيذ بالرياض

90,000 

 90,000 اإلجمالي 
 القضايا المرفوعة على الشركة (بصفتها مّدعى عليها) 

 الوصف  األطراف رقم
 قيمة المطالبة 
 (ريال سعودي) 

 اليوجد  1
 0 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة 

بإجراءات  كما أن الشركة قد تجد نفسها طرًفا في دعاوى قضائية أخرى سواًء مدعيًا أو مدعى عليه، ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق  
شركة  التقاضي واإلجراءات التنظيمية التأثير سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وال تستطيع ال
نهائية أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج ال

 –على سبيل المثال ال الحصر    –لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وقد تشمل هذه الدعاوى  
أو   االحتيال من قبل أشخاص  أو  اإلهمال  تنجم عن  التي  األخرى  العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار  الزكوية والضريبية ونظام  المسائل 

ونتائج مؤسسات.   المالي  ومركزها  الشركة  عمليات  على  بشكل سلبي وجوهري  القضايا ستؤثر  لمثل هذه  نتائج سلبية  أي  فإن  وبالتالي 
 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية  2.1.27

لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق   زيةستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق الموا
مثل إيقاف   وعقوبات  المالية، وفي حال عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لها، ستتحمل تكاليف،

على أعمال الشركة ونتائج  وجوهري ؛ مما سيؤثر بشكل سلبيالتزامها التداول على األسهم مؤقتًا أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم
 .وتوقعاتها المستقبلية عملياتها وأدائها المالي وربحيتها

 المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات  2.1.28

الشركة   ُيعّرض  المعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها، مما  تقنية  أنظمة  الشركة على  األنظمة،تعتمد   النظام كانهيار لمخاطر تعطل هذه 

 توفر االتصال أو عدم أو الحرائق أو أخطاء الطبيعية أو الكوارث اإللكترونية الشركة أو الفيروسات أنظمة أنظمة الحماية أو اختراق أوفشل

 لخاصة بالشركة أو بعمالئها أو بموظفيها أو وإدارتها أو تسرب البيانات والمعلومات السرية ا األنظمة هذه الالزمة لتشغيل الماهرة العمالة

انخفاض درجة امان تلك البيانات والمعلومات، وإذا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود 

سيؤثر ذلك بشكل سلبي   أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر أو في حال وقوع أي من األحداث المذكورة أعاله،

 على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائجها المالية والتشغيلية. وجوهري 

 المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 2.1.29

السعودية، والتي اشتملت على أقرت الحكومة عددًا من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية  
) ريال سعودي 400م، وبواقع أربعمائة (01/01/2018إقرار رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارًا من  

ال سعودي  ) ري800م ثم ثمانمائة (2019سعودي شهريًا عام  ) ريال  600م، تزيد إلى ستمائة (2018ودي عام  شهريًا عن كل موظف غير سع
م. األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين، وبالتالي زيادة 2020شهريًا عام  

مة  وقد بلغ إجمالي قي  على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.وجوهري  في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي  
 م.2021) ريال سعودي لعام 2,575,086، و(م 2020 لعام) ريال سعودي 1,683,684(رسوم الموظفين غير السعوديين 

باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضًا رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين (رسوم المرافقين)  
م،  2017) ريال سعودي شهريًا لكل تابع في عام  100مائة (تدريجيًا من    ارتفعتم، علمًا أنها  01/07/2017والتي أصبحت نافذة اعتبارًا من  

م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها 2020) ريال سعودي شهريًا لكل تابع في عام  400ربعمائة (لتصل إلى أ
الموظف غير السعودي عن عائلته من الممكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل 
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فة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير  في دول أخرى تكون تكل
السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن الموظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة 

غير السعوديين، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي  عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها  
 على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.وجوهري 

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين  2.1.30

من إجمالي الموظفين في الشركة، مما قد يؤثر على %)  41.79(نسبة الموظفين غير السعوديين  شكلت    م2021ديسمبر    31كما في تاريخ  
نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد  

في أو  المطلوبة  والخبرات  المهارات  بنفس  عنهم  وزارة  بدالء  ونظم  ولوائح  تغير في سياسات  أي  حدوث  البشرية  حال  والتنمية    الموارد 
األمر الذي  نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع؛ مما يصعب معه أن تحافظ الشركة على كوادرها من العمالة غير السعودية.    االجتماعية

 . ونتائج عملياتها وأدائها الماليعلى أعمالها وجوهري يؤثر بشكل سلبي ويتسبب في زيادة التكلفة المالية على الشركة س

 ات الشركة المخاطر المرتبطة بالطلب على خدم 2.1.31

الشرك إيرادات  الخارجيتمثل  التشغيل  خدمات  قطاع  من  مانسبته    ة  شكلت  حيث  التاريخية،  الفترة  خالل  للشركة  الرئيسي  الدخل  مصدر 
. لذا قد يترتب على  م2021 ديسمبر  31م وكما في  2020  ديسمبر  31كما في  على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة  %)  85.16(و  %)  87.80(

نتيجة ألي عوامل منها على سبيل المثال أي عوامل موسمية أو التغييرات االقتصادية   الخارجي  خدمات عقود التشغيلانخفاض الطلب على  
وبقية جي  من خدمات التشغيل الخار   تحققه الشركةالذي    هامش الربحأو زيادة المنافسة أو انخفاض    الماليةوقدرتهم    العمالءأو تغير سلوك  

 الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. إيرادات  تأثيرات سلبية وجوهرية على  الخدمات والمنتجات األخرى  

 المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت   2.1.32

مصاريف الرواتب   من  جزء  بتحويل   الشركة  تقوم  حيث،  )األمريكي  الدوالر ت غير الريال السعودي (السيما  الت الشركة لعمالتخضع بعض معام
المملكة خارج  لفروعها  التشغيلية والتسويقية  األمريكي  واألجور والمصاريف    تحويالتها   من   العظمى  الغالبية  أن  إلى  اإلشارة  مع،  بالدوالر 

لذا، فإن الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في صرف العمالت األجنبية    بالريال السعوديتقوم الشركة بالتحويل    المملكة  خارج  لفروعها
هذه  فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة. وكجزء من سياسة المملكة، فإن الريال السعودي، حتى تاريخ  

دوالر أمريكي، إال أنه ال يوجد تأكيدات على ثبات سعر   1ريال سعودي مقابل    3.75مريكي بسعر صرف يقدر ب  ، مربوط بالدوالر األالنشرة
ر  صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية (بما في ذلك الدوال 

من خالل تمرير الزيادات   خدماتها، وإذا كانت الشركة غير قادرة على رفع أسعار  التشغيلية  التكاليف  الشركة إلى زيادةالتي تستخدمها   األمريكي)
سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة    ، فإن ذلكالعمالء الناتجة عن انخفاض قيمة الريال إلى    المباشرة  التشغيل في تكاليف  

 .الي وتوقعاتها المستقبليةونتائج عملياتها ومركزها الم

 المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة 2.1.33

المتعلقة   التكاليف  ، مثل  الشركة  المحتملة على  االلتزامات  تنشأ بعض  تأمين خطابات   لإللغاء   قابلة  غير  الضمان  بخطاباتقد  متضمنة 
والمؤسسة العامة للتدريب   تجديده  أو  التوظيف  ترخيص  على  الحصول  المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نظير  الضمان

 خطابات   رصيد  بلغ  حيث، المهني والتقني نظير الحصول على ترخيص التدريب وخطابات ضمان مقدمة نظير التقدم لمناقصات حكومية  
م  2021  ديسمبر  31  وكمافيم  2020  ديسمبر  31  في   كما  سعودي  ريال)  1,197,277(  وماقيمته  سعودي  ريال)  1,177,790(  ماقيمته  الضمان

باإلضافة إلى أي التزامات أو تكاليف أخرى كمكافأة نهاية الخدمة للموظفيين، وفي حال تحقق هذه االلتزامات وعدم قدرة   ،التوالي  على
   سلبًا وبشكل جوهري على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. الشركة على اإليفاء بها فإنها ستؤثر  

 تفاقيات التمويل إالمخاطر المرتبطة ب 2.1.34

 الراجحي مصرف مع االئتمانية التسهيالت اتفاقية •
الضوابط  ائتمانية   تسهيالت  اتفاقيةم)  23/05/2019(الموافق    ـه18/09/1440  بتاريخ  الراجحي  مصرف  مع  الشركة  أبرمت مع  متوافقة 

لموظفي خدمات التشغيل   الشهرية  الرواتب  مصروف  من  جزء  تمويل  لغرض  سعودي  ريال)  8,000,000(  مليون  ثمانية  إجمالية  بقيمةالشرعية  
  سقف   وبإجماليم  31/07/2022  تاريخ  وحتىتسري هذي اإلتفاقية من تاريخ تحريرها  و  م12/09/2021  بتاريخ  تجديدها  تم  ،الخارجي المعارين

 مخصص لالستخدام كالتالي: سعودي ريال) 10,000,000( ماليين عشرة يبلغ ائتماني
مليونين أشهر وبحد أقصى ماقيمته    3الشهرية لمدة    الرواتب) ريال سعودي لتمويل جزء من  8,000,000مبلغ ثمانية ماليين ( •

 و تكون قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.   ) ريال سعودي للدفعة الواحدة2,800,000وثمانمائة ألف (
 ) ريال سعودي لتمويل البيع اآلجل والمستخلصات الحكومية 2,000,000مبلغ مليوني ( •
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  31م حتى تاريخ  01/01/2020الل الفترة من  ) ريال سعودي من التسهيالت االئتمانية خ 8,000,000كما أن الشركة قامت بإستخدام مبلغ (
برغبتها  م  31/03/2021بتاريخ    . و قد قامت الشركة بإشعار مصرف الراجحيم2021، كما لم تقم بإستخدام أي مبالغ خالل عام  م 2020ديسمبر  

 في إدراج أسهمها في السوق الموازية مما سينتج عنه تغير في هيكل رأس المال وبالتالي التغير في نسب الملكية للشركاءالحاليين. فيما 
 

 م: 2021 ديسمبر 31كما في يلي ملخص الجدول الرصيد التفاقية التسهيالت المصرفية مع مصرف الراجحي 
 

 م2021ديسمبر  31مع مصرف الراجحي كما في  االئتمانية رصيد اتفاقية التسهيالت :)7( الجدول رقم 

 8,118,629 (ريال سعودي)  م2021يناير    01كما في المستخدم غير المسدد الرصيد 

 - ) سعودي  ريالخالل الفترة ( المستخدم

 - ) سعودي ريالخالل الفترة ( المسدد

 8,118,629 م (ريال سعودي) 2021ديسمبر   31كما في  المستخدم غير المسدد الرصيد
 المصدر: الشركة 

التسهيالت المصرفية مضمونة بضمانات تتمثل:  الضمانات كفالة غرم وأداء والتزام مقدمة من قبل المساهم علي عمار فالح    في   إن 
  ) ريال سعودي.10,111,584الحربي تغطي كامل قيمة التسهيالت والمحددة بقيمة (

 الرياض   بنك مع االئتمانية التسهيالت اتفاقية •
بتاريخ   الرياض  بنك  مع  الشركة  أبرمت  الضوابط  24/06/2020(الموافق    ـه03/11/1441كما  مع  متوافقة  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  م) 

لغرض تمويل المستخلصات الحكومية والخاصة بضمان مستخلصات متنازل  ) ريال سعودي8,000,000الشرعية بقيمة إجمالية ثمانية مليون (
. و قد  ن قابلة للتجديد بموافقة الطرفينم و تكو24/06/2023عنها، تسري هذي اإلتفاقية من تاريخ تحريرها وينتهي العمل بها في تاريخ  

برغبتها في إدراج أسهمها في السوق الموازية مما سينتج عنه تغير في هيكل رأس م 31/03/2021قامت الشركة بإشعار بنك الرياض بتاريخ 
الرصيد التفاقية التسهيالت االئتمانية مع بنك الرياض المال وبالتالي التغير في نسب الملكية للشركاءالحاليين. فيما يلي ملخص الجدول  

 م.2021ديسمبر  31كما في 

 م 2021ديسمبر  31مع بنك الرياض كما في  االئتمانية رصيد اتفاقية التسهيالت :)8( الجدول رقم 

 739,567 سعودي) (ريال   م2021يناير    01كما في  المستخدم غير المسدد الرصيد

 1,646,480 (ريال سعودي)  المستخدم خالل الفترة

 1,880,747 المسدد خالل الفترة (ريال سعودي) 

 505,300 م (ريال سعودي) 2021ديسمبر   31كما في  المستخدم غير المسدد الرصيد
 المصدر: الشركة 

مقدمة من قبل كل من المساهمين علي عمار    ضمانات تتمثل في كفالة غرم وأداء تضامنيةإن التسهيالت االئتمانية مضمونة ب  الضمانات:
تغطي كامل قيمة التسهيالت والمحددة بقيمة ثمانية    (بصفتها شخصية اعتبارية) فالح الحربي و مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت

  .) ريال سعودي8,000,000مليون (

وال تتمكن الشركة من تقديمها، األمر الذي سيجعل الشركة في   التسهيالتضمانات أخرى مقابل   التمويلية الجهات من ايطلب توقد 
التسهيالت  و القروض ات؛ وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب اتفاقي ةحالة إخالل لبنود االتفاقي

طلبها البنك، أو أخلت في المستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة  ياالئتمانية، أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد 
  قد المقرضة سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات المقدمة من الشركة. وفي هذه الحالة،  ةبالدين المترتب عليها، فقد تطلب الجه

جوهري  ومن الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد الدين. وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي  الشركة تمكنت ال
 .على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية

  . المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية 2.1.35

اعتمدت الشركة   ،  م12/09/2021  بتاريخ  تجديدها  تمم والتي  23/05/2019  بتاريخوفق االتفاقية التي أبرمتها الشركة مع مصرف الراجحي  
)  10,111,584(  بقيمة  علي عمار فالح الحربي تغطي كامل قيمة التسهيالت والمحددة  / على ضمانات شخصية مقدمة من قبل المساهم

  ريال سعودي.ريال 

الرياض بتاريخ   أبرمتها الشركة مع بنك  التي  م)، اعتمدت الشركة على ضمانات  24/06/2020(الموافق    ـه03/11/1441كما وفق االتفاقية 

 اعتبارية)(بصفتها شخصية  ؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالتمعلي عمار فالح الحربي و  /شخصية مقدمة من قبل كل من المساهمين

تتمثل هذه الضمانات في كفالة غرم وأداء تضامنية تغطي كامل قيمة التسهيالت   للحصول على تسهيالت ائتمانية من قبل بنك الرياض،

  ) ريال سعودي.8,000,000والمحددة بقيمة ثمانية مليون (
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على الدعم والضمانات من المساهمين المشار إليهم أعاله وبالتالي في حال إلغاء الضمانات المقدمة أو عدم مقدرة الشركة على الحصول 

، فإنه سيكون من الصعب على الشركة الحصول على الحصول على التسهيالت البنكية المطلوبة ، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على 

 أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

 المخاطر المتعلقة بأسعار خدمات الشركة 2.1.36

لب عمالء الشركة أسعار أقل مقابل الخدمات المقدمة من قبل الشركة. وقد يؤدي دخول شركات ومزودي خدمة جدد لقطاع خدمات قد يط
أو توسيع أعمال المنافسين الحاليين وتطويرها أو دمجها، زيادة نسبة وعدد المنافسين    التشغيل الخارجي والتوظيف وخدمات الموارد البشرية

ض أسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة لعمالئها. وسينتج عن تقليل األسعار إلحدى األسباب المذكورة أعاله  وبالتالي إلى انخفا
انخفاض نسبة هامش الربح التي تحققها الشركة من خدماتها ومنتجاتها المقدمة للعمالء، وبالتالي تقليل نسبة أرباح الشركة من أعمالها  

 .المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها بشكل عام. وسيكون للعوامل

 المخاطر المتعلقة بالعقود الجوهرية  2.1.37

القطاع  جهات من  و  التشغيل الخارجي مع جهات حكوميةأبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقيات الجوهرية، وتشمل هذه العقود عقد  
%) على  54.34%) و (36.63مانسبته (  وقطاع الخدمات المالية والمصرفيةالمالي، حيث شكلت اإليرادات من العقود مع الجهات الحكومية  

على التوالي من  %)  62.03( و  %)  15.68(ومانسبته  م  2020ديسمبر    31  السنة المالية المنتهية في  يرادات الشركة كما فيالتوالي من إجمالي إ
وعليه تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بعملية التعاقد   .م2021  ديسمبر  31  السنة المالية المنتهية في  إجمالي إيرادات الشركة كما في

الحكومية، بما في ذلك التأخر في عملية الحصول على الموافقات الداخلية لمباشرة العقود وأي عوامل أخرى قد تأثر على عدد مع الجهات  
وقيمة وشروط العقود التي يتم ترسيتها من قبل الجهات الحكومية. كما تحتوي العقود الحكومية على شروط أكثر شدة مقارنة مع العقود 

نه يصعب مناقشة شروط وأحكام العقود الحكومية التي تبرمها الشركة مقارنًة بالعقود التجارية األخرى. كما تتمثل  التجارية األخرى وكما أ
 أهم شروط والتزامات الشركة التعاقدية في كل من : 

) يوم عمل كحد أقصى  20توفير مرشحين مؤهلين علميًا ومدربين وذوي خبره في المجال الذي يقره ويحتاجه العميل خالل مدة (  -
 . من تاريخ استالم الطرف األول للطلب من الطرف الثاني عبر البريد اإللكتروني المعتمد

بتوفير موظف - العمل  رغبة  العمل مع  أو توقف عن  الموظف  استقال  البديل خالل مدة    في حال  بتوفير  الشركة  تلتزم  بديل، 
 من تاريخ إخطاره خطيًا أو عبر البريد اإللكتروني المعتمد.  ) يوم عمل 15أقصاها (

مدة سريان ألغلب العقود تتراوح من سنة إلى سنتين ميالدية تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، وتجدد تلقائيًا لفترة مماثلة   -
 ) يومًا من تاريخ إنتهاء العقد. 60ن بعدم الرغبة في التجديد بموجب خطاب رسمي قبل (مالم يخطر أحد الطرفي

د وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل الجهات التي تتعاق
ذلك نتيجًة إلفالسها أو عدم مالءتها المالية أو تعطل عملياتها، أو في حال عدم    معها الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في

قبًال قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه الغير شامًال ذلك عقد التوريد وعقود االيجار أو أي عقود أخرى سيتم توقيعها مست
 أكثر حّدة في ظل ظروف السوق الصعبة. ،وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات

كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف أو الشركة سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة أو األطراف المتعاقدة معها، وفي حال عدم 
ة أو قضايا، وخسارة الشركة قدرة الشركة أو األطراف المتعاقدة معها على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلي

 على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية وتوقعاتها المستقبلية وبشكل جوهري لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبًا 

المتعلقة  المخا 2.1.38 االنتشار طر  بما في ذلك  العامة  الصحة  أو غيرها مما يهدد  المعدية  بتفشي األمراض 
 ) 19 - (كوفيد جائحة فيروس كوروناالمستمر لالعالمي 

) المستجد  19-نظرًا للتأثيرات السلبية على اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي ككل الناتجة عن تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد
ماصاحب ذلك من القرارات الصادرة  م بداية من الصين ومن ثم في جميع أنحاء العالم، و2019والذي بدأ بالتفشي منذ أواخر شهر ديسمبر  

ورونا من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد من انتشار جائحة فيروس ك
مدن ومحافظات المملكة وإغالق  )، والتي تقتضي على سبيل المثال ال الحصر: بحظر التجول الجزئي أو الكامل في بعض  19-المستجد (كوفيد

مراكز التسوق ومعارض البيع بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو إلزام بعضها بالعمل عن بعد وغير ذلك، وتعليق 
ي من خارج المملكة جميع رحالت الطيران الداخلي والحافالت وسيارات األجرة والقطارات، وتعليق الدخول ألغراض العمرة وزيارة المسجد النبو

وفرض قيود مؤقتة على جميع الحجاج والمعتمرين المقيمين في المملكة لمنعهم من زيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وإغالق 
 المجمعات التجارية وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال بيع المواد الغذائية والصيدليات.  
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) ومتالزمة الشرق األوسط COVID-19األمراض المعدية منها على سبيل المثال فيروس كورونا (كما سيترتب على تفشي أي مرض من  
) في منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى  SARS) ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة (HINI) وفيروس االنفلونزا (MERSالتنفسية (

 أثر سلبي وجوهري على اقتصاد المملكة وعمليات الشركة. 

) كورونا  إنتشار فيروس  الحد من  أو  إيقاف  تنجح في  أعاله سوف  الموضحة  اإلجراءات  أن  كما COVID-19اليمكن ضمان  المملكة.  ) في 
االقتصاد السعودي وعلى ثقة المستثمرين واألعمال لفترة يصعب التنبؤ بها، مما سيؤثر  سيكون لهذه اإلجراءات آثار سلبية وجوهرية على  

 بدوره وبشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المملكة وفي باقي دول العالم، فإن  ) أو في حال تفشي أي أمراض معدية أخرى في  COVID-19كما أنه وفي ظل إنتشار فيروس كورونا (
الشركة ستكون معرضة لمخاطر انقطاع األعمال، وبشكل خاص قد يكون هنالك تعليق او تأخير أو التأثير سلبيًا على بعض المواد األولية  

 إلنتاجية لمصنع الشركة. التي تشتريها الشركة من موردين خارجيين في دول متأثرة بالفيروس، مما سيؤثر سلبيًا على استمرار العمليات ا

كما أنه وفي حال إنتشار العدوى وإصابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض، فسيؤدي ذلك نقص في عدد الموظفين في كافة إدارات  
يروس كورونا أثر الشركة، مما مـن شـأنه أن يعطـل عمليات الشـركة التشغيلية أو اإللتزام بمتطلباتها التعاقدية. مع اإلشارة إلى أن انتشار ف

م مقارنة بمبيعات 2020مليون ريال سعودي في عام    74.9بشكل سلبي على مبيعات وربحية الشركة حيث انخفضت مبيعات الشركة إلى  
) مليون ريال سعودي  0.97مليون ريال سعودي، وقد أدى ذلك إلى تحقيق الشركة لصافي خسارة بلغت (115.8م التي بلغت  2019العام  

  .مليون ريال سعودي 9.2م بلغ 2019م مقارنة بصافي ربح خالل العام 2020في عام 

فإن الشركة اليمكنها ضمان عدم تأثر عملياتها أو تقدير حجم الخسائر هذه النشرة  وحيث أنه اليوجد تاريخ متوقع إلنتهاء هذا الوباء حتى تاريخ   
عملياتها   ونتائج  المالي  ومركزها  الشركة  أعمال  على  جوهري  وبشكل  سلبًا  سيؤثر  مما  المستقبل  في  وتبعاتها  الجائحة  هذه  عن  الناجمة 

 المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع  2.1.39

بتغيرات تكنولوجية سريعة، ويشمل ذلك التغير والتطّور على تقديم منتجات المتعلق بقطاع الموارد البشرية    المنتجات التقنيةيتميز قطاع  
وخدمات جديدة للعمالء التي من الممكن أن تتسبب بتقليص مدة فعالية المنتج وتقليل عمره االفتراضي. ويعتمد نجاح الشركة المستقبلي  

ها على إدخال تلك التطورات وتحسين محفظتها التقنية والفنية الحالية أو الحصول على خدمات جديدة الستيفاء متطلبات العمالء  على قدرت
وال يوجد ضمان أن تحقق نجاحًا في تقديم تلك التحديثات أو االستجابة لها وفقًا إلطار زمني .  ضمن إطار زمني وتكاليف معقولة وفّعالة

قولة، وال يوجد أي ضمان لنجاح تلك الخدمات أو التقنيات التي يقدمها المورد في القطاع حتى في حال تمكن الشركة  فّعال وتكاليف مع
من االستجابة لتلك التطورات. وقد ال تنجح الشركة في تقديم خدمات جديدة أو مطورة نتيجة لعدم وجود طلب كافي من قبل عمالئها 

 لشركة أن تقدم أو تحدث تلك الخدمات الجديدة بطريقة فعالة. لتلك الخدمات أو في حال لم تستطيع ا
باستمرار،   المرتبط بخدمات الموارد البشرية المتطّورة سيكون لعدم قدرة الشركة على تلبية متطلبات قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت

 أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. وخصوصًا فيما يتعلق بالتقنيات المستجدة أو القديمة تأثير سلبي وجوهري على 

 المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على التكيف لمتطلبات العمالء 2.1.40

) "نموذج  3.8(  فضًال راجع القسم الفرعي  حيث أن الشركة تقوم بتطوير منتجات تقنية مرتبطة بخدمات الموارد البشرية (للمزيد من التفاصيل
يعد قطاع تقنية المعلومات حساس للتغيرات في رغبات العمالء واتجاه السوق. وقد يؤثر أي تغيير  ، وحيث  )رةهذه النشفي    عمل الشركة"

المثال، أي مخاوف  العمالء ومتطلباتهم على منتجات وخدمات الشركة من خالل جعلها أقل فعالية وطلبًا. على سبيل  يطرأ على رغبات 
معلومات أو غيرها من المسائل المشابهة قد تقلل رغبة العمالء وشركات التجارية من طلب خاصة بحصول احتيال أو المتعلقة بخصوصية ال

 المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة أو ستقوم بطرحها مستقبًال.

شركة غير  وقد تكون الشركة غير قادرة على التأقلم لتغييرات في رغبات العمالء خالل وقت مناسب أو بتكلفة مقبولة. وكما قد تكون ال
قادرة على توفير منتجات جديدة تلبي رغبات العمالء من مورديها و/أو قد يوفر منافسي الشركة خيارات أفضل للعمالء. وقد يؤدي أي تغيير 
يطرأ على رغبات العمالء النخفاض في طلبهم على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على 

 . الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتهاأعمال 

 المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية 2.1.41

 الشركات  مع  فعال  بشكل  المنافسة  على  الشركة  قدرة  باستمرار  ضمان  يوجد  وال  قوية  منافسة  وتواجه  تنافسية  بيئة  في  الشركة  تعمل
 وتحديث  وتطوير  القطاع  ومعايير  المستخدم  ومتطلبات  التقنية  الناحية  من   التغير  سريعة  بأنها  المنافسة  تلك  وتتميز.  السوق  في  األخرى

.  األسعار في الزيادة أو والمنتج الخدمات في  منافسة تواجه أن الشركة وتتوقع وتحديثاتها، حديثاً  السوق إلى المقدمة والمنتجات الخدمات
 اإلعالنات  تكاليف  المثال  سبيل  على  منه  والمصروفات،  التكاليف  في  زيادة  واألسعار  والمنتجات  الخدمات  في  القوية  المنافسة  عن  ينتج  وقد

  التسويق   ودعم  المقدمة  الخدمات  أو  المنتج  استبدال  ورسوم  المنتجات  وخصومات  والتطوير  والبحوث  المستقبلية  والمبيعات  والتسويق
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 عالقات   إنشاء  على  للشركة  والرئيسية  الحالية  المنافسة  الشركات  تعمل   قد  ذلك،  إلى  باإلضافة  بالمنتجات،  المتعلقة  المستمرة  والخدمات
 الشركات   تحتاج  قد  تلك،  االستحواذ   لصفقات  ونتيجةً .  مصادرهم  وتطّور  تحّسن  أن  شأنها  من  والتي  أخرى   أطراف  مع  أو  بينهم  فيما  شراكة

  أو لبيع أكبر مصادر وتخصيص العميل  أو  المستخدم ومتطلبات  الجديدة التقنيات تطوير على  تعمل  أن للشركة والرئيسية الحالية المنافسة
  عروضهم   وتوسيع  تطوير  أو  أكبر  بسرعة  المتواجدة  األخرى  الفرص  من  واالستفادة  األسعار،   في  المنافسة  إيقاف  أو  وبدء  حلولهم،  عرض

 حصص   تقلل  أن  شأنها  من  والتي  المعروضة  وخدماتهم  منتجاتهم  مضاعفة  على  المنافسون  يعمل   وقد.  الشركة  من  أوسع  وبشكل  بسرعة
 .عملياتها ونتائج المالي ومركزها الشركة أعمال على وبشكل جوهري كبير سلبي تأثير أعاله ُذكر ما لكل وسيكون. السوق في الحالية الشركة

 المخاطر المتعلقة بخطة التوسعة  2.1.42

" بعنوان "خطة التوسعة الحالية" في 3.11راجع القسم الفرعي رقم "على خطة توسعة (فضًال    تعمل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
النشرة تبلغ  هذه  التفاصيل)، وبإجمالي تكلفة تقديرية  ريال سعودي، سيتم    وخمسمائة ألف  مليون  عشر   تسعة)  19,500,000(  لمزيد من 

متحصالت الطرح، مع تغطية أي تكاليف إضافية أو بنود لم   صافيبشكل كامل من خالل  تكاليف خطة التوسعة من%) 100تمويل نسبة (
  يتم تضيمنها ضمن خطة التوسعة من خالل صافي متحصالت الطرح المتبقية (في حال وجود أي فائض في صافي متحصالت الطرح)

المتوفرة في الشركةو العامل بكفاءة أو من خ  السيولة  المال  إدارة رأس  التأكد من قدرة الشركة على  المال بعد  الل عمليات زيادة رأس 
الحصر    -قد تواجه الشركة تحديات وعوائق عديدة    .للشركة بعد اإلدراج المثال ال  التوسعة   –على سبيل  التكاليف المرتبطة بخطة  ارتفاع 

التكاليف المعتمدة،    مقارنة مع قيم التكاليف المعتمدة مما سيؤدي إلى اعتماد الشركة ذاتيًا على تمويل أي تكاليف إضافية بشكل كامل عن
أو التأخر في إستكمال خطة التوسعة وفق الجدول الزمني وبدء التشغيل فيها، أو عدم الحصول على التراخيص الالزمة أو عدم القدرة على 

عة  تجديدها، أو تعرض مشروع التوسعة لمخاطر تشغيلية قد تحدث بسبب عوامل مختلفة ، مما ال يعطي أي ضمان أن خطط الشركة للتوس
ستحقق نجاحًا وستكون لها القدرة على تحقيق اإليرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من التكاليف مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري 

 .على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 المخاطر المتعلقة بالمشاريع تحت التنفيذ 2.1.43

، حيث تعمل جديدة  منتجات  إطالق  خالل  من  الدخلعلى تحديث أصولها باإلضافة إلى تنويع مصادر    النشرة  هذهخ  تعمل الشركة كما في تاري
) "المشاريع  3.9(فضًال راجع القسم الفرعي (  البشرية  الموارد  قطاع  في  التقنية  المنتجات  من  مجموعة  وتطوير  إنشاءالشركة على مشروع  

). ومن المتوقع أن يتم اإلنتهاء من المشاريع تحت   النشرة   هذه) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من  3تحت التنفيذ" من القسم (
الربع   الحصر    -. قد تواجه الشركة تحديات وعوائق عديدة  م2022للعام    الرابعالتنفيذ خالل  المثال ال  إنشا  –على سبيل  إتمام  ء التأخر في 

المشاريع وبدء التشغيل فيها، أو عدم الحصول على التراخيص الالزمة أو عدم القدرة على تجديدها، أو تعرض المشاريع لمخاطر تشغيلية قد 
تحدث بسبب عوامل مختلفة، مما ال يعطي أي ضمان أن خطط الشركة لتحديث أصولها وتوسيع عملياتها سيحقق نجاحًا وسيكون له القدرة 

إليرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من التكاليف مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها على تحقيق ا
 .وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 المخاطر المتعلقة باستثمار الشركة في شركات أخرى  2.1.44

ــركة آي إتش إر للتدريب ونظم  ــتثمار في شـ ــركة باالسـ ــؤولية محدودة)قامت الشـ ــرية ذات مسـ ــركة مصـ ــتثمار يبلغ    المعلومات (شـ بإجمالي اسـ
) ريال 1,175) جنية مصــــــري، حيث بلغ رصــــــيد االســــــتثمار ماقيمته (50,000%) من رأس مالها البالغ (10عبارة عن نســــــبة (  ) جنية مصــــــري5,000(

 م.2021ديسمبر  31سعودي كما في  

ــتثمر بها ألي مخاط ــركة المسـ ــيؤثر على وفي حال تعرض الشـ ــائر، فإن ذلك سـ ــها لخسـ ــتمرار تعرضـ ــلبي أو اسـ ــغيلية أو تأثر أداؤها بشـــكل سـ ر تشـ
الدخل الناتج من اســتثمارات الشــركة في تلك الشــركة كما ســتتأثر القيمة الســوقية لتلك االســتثمارات، وبالتالي التأثير بشــكل ســلبي وجوهري  

 اتها المستقبلية. على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقع

في 2.1.45 استثماراتها  على  الشركة  سيطرة  بعدم  المتعلقة  ونظم    المخاطر  للتدريب  إر  إتش  آي  شركة 
 المعلومات 

) "اسـتثمارات الشـركة في 3.10دخلت الشـركة في اسـتثمارات في شـركة آي إتش إر للتدريب ونظم المعلومات (فضـًال راجع القسـم الفرعي (

) "خلفية عن الشـركة وطبيعة أعمالها" في هذه النشـرة ). قد التتمكن الشـركة من السـيطرة على هذه الشـركة  3شـركات أخرى" من القسـم (

ـــرك ـــركاء الختالف وجهات النظر أو في حال وجود خالفات بين الشـــ ـــًا في حال عدم التوافق بين الشـــ ـــوصـــ ـــكل فعال، وخصـــ ـــتثمر بها بشـــ ة المســـ

تثمر والشـركاء اآلخرين إلدارة تلك الشـركات الزميلة أو اتخاذ القرار المتعلقة بها، مما سـيكون له تأثير سـلبي على عمليات تلك الشـركات المسـ 

 بها وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 



 

- 20  - 

 ة ببيع العقارات المملوكة بخسارة رأسماليةالمخاطر المتعلق 2.1.46

) "خلفية عن  3) "قائمة العقارات التي تمتلكها الشركة" من القسم (3.17تمتلك الشركة عدد من العقارات (فضًال راجع القسم الفرعي (
ولهذه األسباب أو   ا عبر الزمن،القيمة السوقية له  قد ال تشهد عقارات الشركة ارتفاعات في  الشركة وطبيعة أعمالها" في هذه النشرة ).

ي غيرها، فإن قيمة العقار ألي مشتٍر محتمل قد ال تتزايد مع مرور الوقت، مما قد يحد من قدرة الشركة على بيع مثل تلك العقارات، وأنه ف
القيمة السوقية العادلة، مما حال تمكنت الشركة من بيعها، فإنها قد تباع بسعر يقل عن سعر الشراء األصلي (القيمة الدفترية) أو أقل من 

و  يعني تناقصًا في األموال التي يمكن للشركة استخدامها في القيام باالستحواذ على عقارات أخرى وتناقصًا في العائد الرأسمالي للشركة أ 
ومر  الشركة  عمليات  على  وجوهري  بشكل سلبي  مما سيؤثر  ُككل  لالستثمار  تناقصًا  وبالتالي  رأسمالية  خسائر  ونتائج تحقيق  المالي  كزها 

 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة 2.1.47

من رأس مالها البالغ   )%7.87) ريال سعودي، أي ما يمثل (1,573,426م مبلغ (2021ديسمبر    31بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في  
 مليون ريال سعودي. عشرين ) 20,000,000(

تاريخ   في  أنه  اإلشارة  (الموافق  23/01/1438وتجدر  رقم  24/10/2016هـ  الهيئة  مجلس  قرار  صدر  اإلجراءات  )2016-130-1(م)  بتعديل 
) المتراكمة  بلغت خسائرها  التي  السوق  المدرجة أسهمها في  بالشركات  الخاصة  نظام   )%50والتعليمات  فأكثر من رأس مالها في ضوء 

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة «الشركات، وتم تعديل مسماها لتصبح  
والتي تنص على أنه يجب على الشركة ،  م)22/04/2017(الموافق   ـ ه25/07/1438  ، وتم العمل بها ابتداًء من تاريخ»فأكثر من رأس مالها  )20%(

 فأكثر.  )%20أن تفصح للجمهور فورًا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة (
  )%50كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورًا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة (

من نظام الشركات، 150أس مالها، مع تقديم توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية، تبعًا لمتطلبات المادة أو أكثر من ر 
 150إما بزيادة رأس مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس، وفي حال انقضاء الشركة بموجب المادة  

 بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق.من نظام الشركات أو 
أو أكثر من رأس مال الشركة فإن    )%20ال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية. وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة (

خسائرها   بلغت  التي  السوق  في  أسهمها  المدرجة  بالشركات  الخاصة  والتعليمات  “اإلجراءات  بـ  الخاصة  الهيئة  لالئحة  ستخضع  الشركة 
د من المتطلبات أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعد  )%50فأكثر من رأس مالها". وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة (  )  20%المتراكمة (

من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ   150األكثر صرامة، وعلى وجه الخصوص المادة  
رًا أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فو  )%50الخسائر المتراكمة للشركة (

) يومًا من تاريخ علم المجلس 45) يومًا من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل (15بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل (
أو بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، 

حل الشركة قبل األجل المحدد في النظام األساسي للشركة، وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية  
  خالل المدة المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في 

) يومًا من صدور قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال انقضاء  90من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل (  150مادة  ال
من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤثر سلبًا وجوهريًا على الشركة ونتائجها   150الشركة بموجب المادة  

 لمالية وتوقعاتها المستقبلية. ا

 المخاطر المتعلقة بقلة عدد األعضاء المستقلين 2.1.48

تعتمد الشركة على مجلس إدارتها في تسيير أعمال الشركة نظرًا للخبرات العملية التي يمتلكونها، ويتكون مجلس إدارة الشركة في دورته  
) أعضاء من بينهم أربعة أعضاء 7م) ولمدة ثالث سنوات من عدد سبعة (26/01/2021(الموافق    ـه13/06/1442الحالية التي بدأت من تاريخ  

) "مجلس اإلدارة من هذه النشرة)، وحيث أن الشركة حاليًا تلتزم بمتطلبات  4.3) مستقلين، (لمزيد من المعلومات فضًال راجع القسم رقم (4(
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي نصت على أن ال يقل    ) 16) من المادة السادسة عشرة (3الفقرة الثالثة (

عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر، إال أنه في حال عدم تحقيق الشركة، وعلى الرغم 
في السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة، إال أنه في حال تطبيقها  من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة  

بشكل إلزامي فإن الشركة ستكون ملزمة بتطبيق جميع المواد اإللزامية فيها، بما في ذلك االلتزام بعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين  
للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة السوق المالية، والتي سيكون   كما ذكر أعاله، وفي حال عدم التزامها بذلك مستقبًال فإنها ستكون عرضة

 لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. 

 المخاطر المتعلقة بأثر التقلبات في قيم األصول العقارية  2.1.49

ألنظمة الحكومية، وإدارة األمالك، والمنافسة، والموقع، وجودة تتأثر قيمة العقارات بالعديد من العوامل منها: االعتبارات االقتصادية، وا
) ريال سعودي 6,440,378م (2021ديسمبر    31تاريخ    كما في  الدفترية  والتي تبلغ قيمتهاالشركة تملك عدد من العقارات    التشييد. وبما أن
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؛ فإن أي تغير في القيم العقارية لألصول بشكل  م2021ديسمبر    31كما في تاريخ    الشركةموجودات  %) من إجمالي  17.18وتمثل نسبة (
 .سلبي سيؤثر سلبًا وجوهريًا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية

 لألصول العقارية المملوكة للشركة  المخاطر المتعلقة بالتقييم والتثمين العقاري 2.1.50

العقارية بسبب الطبيعة المنفردة لكل عقار وبسبب الخصائص المحلية واإلقليمية لسوق العقار المعرضة  يصعب التكهن بقيمة األصول  
للتغير مع مرور الوقت والمتأثرة بعوامل متعددة تتضمن طرق التقييم والتثمين المستخدمة، وبالتالي فإن عقارات الشركة معرضة ألن يتم  

قوائم المالية للشركة، سواًء بسسب انخفاض قيمتها السوقية فعًال أو بسبب أن التقييم  تقييمها بقيمة أقل مما هي مسجله به في ال
المالي  بناؤه على افتراضات ربما تكون خاطئة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها  العقاري تم 

 وتوقعاتها المستقبلية.

 داخليًا من قبل الشركةلشركة التقنية المخاطر المتعلقة بتطوير منتجات ا 2.1.51

تطوير منتجاتها التقنية من خالل فرعها في المملكة األردنية الهاشمية، كما تقوم الشركة   تعتمد الشركة كما في تاريخ هذه النشرة على
على قدراتها في تقديم  خدمات الصيانة لحل أي مشاكل تتعلق بالمنصات والمنتجات المطورة من قبل الشركة. ستعتمد الشركة  بتقديم  

ومتجاتها   الشركة  المقدمة من  المنصات  جودة  على  اإليرادات  وتحقيق  العمالء  المزيد من  إلى عمالئها وجذب  خدمات مستمرة وفعالة 
المقدمة للعمالء والمحافظة على تلك الجودة من خالل خدمات الصيانة من ذوي الخبرة في تقديم خدمات فعالة إلى حد كبير على جذب  

تدريب واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين من ذوي الخبرة في تقديم خدمات دعم العمالء على المنصات المقدمة من الشركة، إال أنه قد و
التتمكن خدمة عمالء الشركة من االستجابة بالسرعة الكافية لطلبات العمالء المتعلقة بخدمات التشغيل والصيانة بالشركة ممايؤثر على  

 لمنتجات والمنصات المقدمة من الشركة،جودة الخدمات وا

كما أنه قد ال يتم استكمال تطوير المنتجات والحلول في الوقت المحدد أو في التكلفة التقديرية بسبب عدة عوامل منها على سبيل المثال   
والتغييرات في األنظمة الحكومية أو الكوارث الطبيعية والبيئية، وسيؤدي التأخير أو عدم القدرة  الموظفين العاملين  مع    عدم المحافظة

وير المنتجات أو تحقق أي من المخاطر أعاله إلى التأثير سلبًا على سمعة الشركة وإلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمالها  على تط
 ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 2.1.52

االعتيادية مع أطراف ذات عالقة تتمثل في كل من تعامالت تجارية التي تتم بين الشركة وأعضاء مجلس  تتعامل الشركة في سياق أعمالها  
   .والشركات المستثمر بها اإلدارة ومساهميها

من إجمالي  %)  9.72() ريال سعودي شكلت مانسبته  8,253,448بلغت إجمالي قيمة التعامالت المستحقة من أطراف ذات عالقة ماقيمته (
مع اإلشارة  ،  م 2021ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في    الموجودات%) من إجمالي رصيد  22.02التعامالت والتعاقدات ومانسبته (قيمة  

 م. 2020ديسمبر  31إلى أنه لم يكن هنالك لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة المالية المنتهية في 

  31والسنة المنتهية في    م2020ديسمبر    31ويبين الجدول التالي التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية في   
 :م2021ديسمبر 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  :)9( الجدول رقم 
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  –شركة آي اتش آر 
 مصر

شركة مستثمر  
 فيها 

تقديم خدمات  
 التشغيل الخارجي 

24,767 24,767 %0.03 %0.07 

 شركة موعد المالية
طرف ذو  

 عالقة
تقديم خدمات  
 التشغيل الخارجي 

5,600,000 4,000,000 %6.60 %14.94 

شركة أسرع شي  
 (كولدت) 

طرف ذو  
 عالقة

تقديم خدمات  
 التشغيل الخارجي 

751,189 179,640 %0.88 %2.00 

شركة ميسان  
 للتقنية المالية

طرف ذو  
 عالقة

تقديم خدمات  
 التشغيل الخارجي 

1,877,491 209,677 %2.21 %5.01 

 22.02% 9.72% 4,414,085 8,253,448 اإلجمالي 
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 ومعلومات اإلدارة.  م2021ديسمبر   31المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 

 

أنه   إلى  العالقة الموضحة في تم  مع اإلشارة  التي تمت مع األطراف ذات  التعامالت  العامة على جميع  الجمعية  الحصول على موافقة 
 الجدول أعاله وفق ماهو موضح في الجدول أدناه: 

 تفاصيل العقود المبرمة التعامالت مع األطراف ذات العالقة :)10( الجدول رقم 

 تاريخ موافقة الجمعية  تفاصيل العقود والتعامالت  الجهة 

  –شركة آي اتش آر 

 مصر  

 عبارة عن تقديم خدمات التشغيل الخارجي.  •

  %) من إجمالي رأسمال شركة 10تملك الشركة نسبة ( •

 مصر  – آي اتش آر 

هـ  24/09/1443في تاريخ    المنعقدةالجمعية العامة العادية   •

في  م04/2022/ 25(الموافق   رصيدها  الظاهر  للتعامالت   (

 م 2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في  

 شركة موعد المالية

 عبارة عن تقديم خدمات التشغيل الخارجي.  •

المنتدب  • والعضو  اإلدارة  مجلس  والرئيس   عضو 

التنفيذي/ علي عمار فالح الحربي يشغل منصب عضو  

موعد   شركة  في  حصة  ويملك  المديرين  مجلس 

   ية.المال

هـ  24/09/1443في تاريخ    المنعقدة  العاديةالجمعية العامة   •

في  م04/2022/ 25(الموافق   رصيدها  الظاهر  للتعامالت   (

 م2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في  

شركة أسرع شي  

 (كولدت) 

 عبارة عن تقديم خدمات التشغيل الخارجي.  •

المنتدب  • والعضو  اإلدارة  مجلس  والرئيس   عضو 

الحربي  فالح  عمار  علي  تبلغ    التنفيذي/  نسبة  يمتلك 

 ) بالمائة  شي    %)10.00عشرة  أسرع  شركة  ملكية  من 

في  اإلدارة  يشغل منصب عضو مجلس  (كولدت) كما  

   .شركة أسرع شي (كولدت) 

صالح ذياب صالح العنزي يشغل    عضو مجلس اإلدارة/ •

في   التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب 

   شي (كولدت).شركة أسرع 

هـ  24/09/1443في تاريخ  المنعقدة  الجمعية العامة العادية   •

في  م04/2022/ 25(الموافق   رصيدها  الظاهر  للتعامالت   (

 م2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في  

شركة ميسان للتقنية  

 المالية

 عبارة عن تقديم خدمات التشغيل الخارجي.  •

والعضو   • اإلدارة  مجلس  والرئيس   المنتدب عضو 

التنفيذي/ علي عمار فالح الحربي يشغل منصب عضو  

شركة   في  حصة  ويملك  المديرين  ميسان  مجلس 

   .للتقنية المالية

هـ  24/09/1443في تاريخ  المنعقدة  الجمعية العامة العادية   •

في  م04/2022/ 25(الموافق   رصيدها  الظاهر  للتعامالت   (

 .  م2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في  

 المصدر: الشركة 

ويجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة لموافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية  
تعامالت مع أطراف ذات عالقة مستقبلية فسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على 

الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال المسندة إلى أطراف هذه التعامالت، فستضطر  
 ذوي عالقة. 

إن عدم قدرة الشركة على تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها بشروط ال تناسب الشركة أو في حال تعذر على  
إيجاد بديل مناسب لألط راف ذات العالقة خالل فترة زمنية معقولة، فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كما أنه في حال لم تتم التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على 
 هري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جو
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قد تتعامل الشركة مستقبًال مع أطراف ذات عالقة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة  تعاملت الشركة سابقًا وباإلضافة إلى ذلك،  

جب الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على جميع األعمال  ) من نظام الشركات، فإنه ي71العادية بشكل مسبق. ووفقًا للمادة ( 

والعقود مع األطراف ذات العالقة بشكل مسبق. وعليه، فإن الشركة معرضة للحصول على مخالفات لألحكام والقواعد اإللزامية لنظام  

) ريال سعودي،  500,000) إلى (213لي (المادة الشركات وبالتالي الحصول على غرامات وعقوبات والتي قد تصل حسب نظام الشركات الحا

وتضاعف تلك العقوبات في حال تكرار المخالفات خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم عليه بتلك المخالفات وذلك حسب نظام الشركات  

قوع أي من الحاالت المذكورة  )، كما أنه قد تتعرض الشركة لخطر الطعن في مثل هذه التعامالت أو إبطالها. وسيكون لو214الحالي (المادة  

 . أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية

 في تنفيذ عملياتهاالمخاطر المرتبطة باعتماد العمالء على المنتجات التقنية بدًال عن الموارد البشرية  2.1.53

  بتقديمكما في تاريخ هذه النشرة، تعتمد إيرادات الشركة بشكل أساسي من قطاع خدمات التشغيل الخارجي والذي يتمثل في قيام الشركة  
إيرادات   شكلت  حيث  سنوية،  تشغيل  عقود  خالل  من  الخاص  والقطاع  الحكومي  وشبه  لحكوميا  القطاع  من  لجهات  الموظفين  إعارة  خدمات

ديسمبر    31%) على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة كما في  85.16%) و (87.80الشركة من قطاع خدمات التشغيل الخارجي مانسبته (
المنتجات التقنية بدًال عن الموارد البشرية فإن ذلك سيؤدي  ء على  م. لذا قد يترتب على اعتماد العمال2021ديسمبر    31م وكما في  2020

نتائج عملياتها ومركزها مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على إيرادات الشركة وانخفاض الطلب على خدمات عقود التشغيل الخارجي    إلى
 المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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 والقطاع الذي تعمل فيه الشركة. المخاطر المتعلقة بالسوق  2.2

 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   2.2.1

 على وتشمل، عام بشكل  المملكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد  للشركة على المتوقع المستقبلي األداء يعتمد
 بشكل والجزئي الكلي المملكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط المحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر، ال سبيل المثال

 غير تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، المحلي الناتج من  كبيرة حصة  على تسيطر تزال ال والتي النفطية النفط والصناعات على أساسي
 اإلنفاق معدالت عام وعلى المملكة بشكل  اقتصاد ونمو خطط على والجوهري المباشر أثرها سيكون لها في أسعار النفط تحدث مواتية

 اإلنفاق بمعدالت المملكة وتأثرها اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظراً  الشركة المالي، أداء على سلباً  التأثير شأنه من والذي الحكومي،
 الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى عوامل عدة اقتصاد المملكة على نمو استمرار يعتمد كماالحكومي.  

 سيؤثر بشكل وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون العوامل هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتية، البنية في والخاص
 الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية. أعمال على وجوهري سلبي

 المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط المخاطر  2.2.2

 الظروف بأن ضمانات يوجد الحاضر. وال الوقت في السياسي أو األمني االستقرار عدم من األوسط الشرق منطقة دول  من العديد تعاني
 الشركة   عمالء  قدرة  على  وبالتالي  المملكة  اقتصادعلى   سلبي تأثير لها يكون لن أخرى بلدان البلدان أو أي تلك في االقتصادية والسياسية

ونتائج  ةالشرك أعمال علىوجوهري    سلبي  بشكل  سيؤثر  الذي  األمر  جدد،  عمالء  على  الحصول  قدرتها  وعدم  معها  عالقتهم  تجديد  على
 .المالي وتوقعاتها المستقبلية ووضعها اعملياته

 المخاطر المتعلقة بنظام الشركات  2.2.3

م) بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على  02/05/2016(الموافق    ـه25/07/1437الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ   يفرض نظام الشركات
على الشركة االلتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات والتدابير لاللتزام بمثل هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر  

امة على مخالفة أحكامه وقواعده والتي تعتبر إلزامية على كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صر خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل.  
ات  جميع الشركات، وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية إلى مثل هذه العقوبات من غرام

و مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مالية أو السجن أو كالهما (على سبيل المثال نص نظام الشركات على أن كل مدير أ
، كما سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال سعودي 5مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن  

) المادة  المخالفات214نصت  تكرار  حال  في  العقوبات  تضاعف  على  الشركات  نظام  من  التزا)  عدم  حال  في  نظام )  وقواعد  بأحكام  مها 
 الذي من شأنه التأثير سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.  األمرالشركات، 

 المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات  2.2.4

، بناءًا  م)13/02/2017(الموافق    ـه 16/05/1438 ) وتاريخ8-16-2017أصدر مجلس الهيئة الئحة حوكمة الشركات جديدة بموجب القرار رقم (
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق  م)،  11/11/2015(الموافق   ـ ه28/01/1437  وتاريخ  3على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 . م)14/01/2021(الموافق  ـه01/06/1442وتاريخ  2021- 07-1المالية رقم 

، إال أنه في  هذه النشرةكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ  وعلى الرغم من أن الئحة حو
ولجانه   اإلدارة  حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم مجلس

واإلجراءات   التنفيذية  واإلدارة القواعد  لهذه  الشركة  التزام  ،والعاملين في  حال عدم  للمخالفات   الشركة  وفي  فإنها ستكون عرضة  بذلك 
 على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. وجوهري سيكون له تأثير سلبي الذي الجزائية من ِقبل هيئة السوق المالية، األمر 

 جديدة وقوانين أنظمة صدور أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم المخاطر المتعلقة 2.2.5

  تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
، بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح التجارة  وهيئة السوق المالية ووزارةوالهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة  
المملكة.   في  والسياسات  يتم  والتعاميم  والتي  واللوائح،  األنظمة  من  العديد  إصدار  المملكة  في  والتنظيمية  التشريعية  البيئة  وتشهد 

تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية   أي  إدخال  فعة. وفي حالام لهذه األنظمة مرت. وتعتبر تكاليف االلتز تطويرها وتحسينها بشكل مستمر
أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك  

تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها  اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي  
 لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبًا على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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 المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 2.2.6

م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة  
دخل هذا القرار و  %15إلى    %5على عدد من المنتجات والخدمات، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من    5%

التنفيذ القيمة 2020يوليو    1تاريخ  ابتداًء من    حيز  الناتجة عن تطبيق ضريبة  التغييرات  التكيف مع  م، وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة 
أو   لغرامات  ُيعرضهم  الشركة، سوف  إدارة  الضريبة من قبل  لنظام  خاطئ  تطبيق  أو  انتهاك  أي  إن  عليها.  التي طرأت  والزيادة  المضافة 

يزيد أيضًا من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتهم مما س
تأثير سلبي    للشركة له  مما سيكون  خدماتهم،  على  الطلب  وتوقعاتها  وجوهري  ومستوى  عملياتها  ونتائج  المالي  ووضعها  الشركة  على 

 المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة   2.2.7

 م) الذي ُيلزم الشركات05/12/2016(الموافق    ـه 05/03/1438بتاريخ   ـ ه6768/16/1438التعميم رقم  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  رت  أصد
 السعودية المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين
 والخليجيين وغيرهم على النحو الوارد في "نظام تداوالتي" في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة في السوق

 مالمالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقًا لنظامها األساسي، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسه
 .م والسنوات الالحقة لذلك2016ديسمبر    31جة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المنتهية في  المدر 

يقتضي  م) الذي17/01/2017(الموافق    ـه19/04/1438بتاريخ    ـه12097/16/1438خطابها رقم  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ولكن أصدرت  
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك م والسنوات التي تليها. وإلى أن ُتصدر  2017ديسمبر    31يم للسنة المالية المنتهية في  تأجيل تنفيذ التعم

ال   هاتوجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء ب
المدرجة  وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات السعودية  يزال قيد النظر،

الشركة بتقييم  والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين الغير مقيمين بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم
سعوديين،   واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به حيث أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة من مساهميناألثر المالي لهذا التعميم  

الالزمة لضمان االلتزام  وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبيرًا أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات
 ئج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.به فسيؤثر ذلك على أعمالها ونتا 

 المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة 2.2.8

ــــــيؤدي إلى احتمالية زيادة التزامات   ــــــية أو تنظيمية محلية أو عالمية مما ســـ ــــــياســـ ــــــادية أو ســـ ــــــعار الفائدة تبعًا ألي متغيرات اقتصـــ قد تتغير أســـ
ـــركة لعملياتها  ـــ ـــ ـــ ـــيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشـــ ـــ ـــ ـــ ـــركة. وبالتالي، ســـ ـــ ـــ ـــ ـــهيالت البنكية لدى الشـــ ـــ ـــ ـــ ـــركة بموجب التســـ ـــ ـــ ـــ الشـــ

ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهري على المركز المالي للشــركة وتدفقاتها النقدية وعلى أعمال الشــركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها   التشــغيلية، مما
 المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة  2.2.9

ـــــريبة  ـــ ـــــرعية وضـــ ـــ ـــــرائب بخالف الزكاة الشـــ ـــ ـــــع في الوقت الراهن ألي نوع من الضـــ ـــ ـــــركة التخضـــ ـــ ـــــافة، إال أنه من بالرغم من أن الشـــ ـــ القيمة المضـــ
المحتمل أن تفرض الحكومة رسـوم أخرى أو ضـرائب جديدة على الشـركات في المسـتقبل. وفي حال تم فرض رسـوم أخرى أو ضـرائب جديدة 

 مستقبلية. على الشركات بخالف ماهو مطبقًا حاليًا، فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها ال

 بنظام المنافسة والئحته التنفيذية المتعلقةالمخاطر  2.2.10

في حال أصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم تصنيفها كذلك من قبل الهيئة العامة للمنافسة، األنشطة التشغيلية للشركة 
(م/ رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  المنافسة  نظام  في  الواردة  والضوابط  وتاريخ  75للشروط  (الموافق   ـه29/06/1440) 

06/03/2019) رقم  القرار  بموجب  للمنافسة  العامة  الهيئة  عن  الصادر  التنفيذية  والئحته  وتاريخ  327م)  (الموافق    ـه25/01/1441) 
السوق وح24/09/2019 وترسيخ قواعد  وتشجيع  السعودية  األسواق  العادلة في  المنافسة  لحماية  المنافسة  نظام  يهدف  حيث  رية  م). 

المخالفة، فإنه من   بهذه  يتعلق  الشركة فيما  المنافسة وصدور حكم ضد  نظام  الشركة ألحكام  حالة مخالفة  األسعار وشفافيتها. وفي 
%) من قيمة المبيعات السنوية 10المحتمل أن تتعرض الشركة لغرامات كبيرة تخضع لتقدير الهيئة العامة للمنافسة بما اليتجاوز نسبة (

العقد أو التتجاوز عشرة ماليين ريال سعودي في حال عدم إمكانية احتساب العائد السنوي. باإلضافة إلى ذلك، يحق للهيئة  (العائد) محل  
الشركة.  المخالفات من قبل  تكرار  كليًا) في حال  أو  (جزئيًا  أو دائم  الشركة بشكل مؤقت  أنشطة  تعليق وايقاف  للمنافسة طلب  العامة 

جراءات إقامة الدعاوي مكلفة ماديًا للشركة وقد تستغرق مدة طويلة للبت فيها. وقد يكون لحدوث أي من وعالوة على ذلك، قد تكون إ
 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. هذه المخاطر المشار إليها أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج 

  



 

- 26  - 

 ى العقود مع الجهات الحكوميةباإللتزامات المترتبة عل المتعلقةالمخاطر  2.2.11

وتتركز   وتعتمد الشركة في بعض تعامالتها على التعاقد مع جهات حكومية.  لعدد من الجهات الحكومية والخاص،  تقدم الشركة خدماتها
المخاطر المتعلقة في العقود الحكومية بعملية التعاقد نفسها، بما في ذلك التأخر في عملية الحصول على الموافقات الداخلية لمباشرة 
العقود وعوامل سياسية واقتصادية التي قد تأثر على عدد وقيمة وشروط العقود التي يتم ترسيتها من قبل الجهات الحكومية. كما تحتوي 

ود الحكومية على شروط أكثر شدة مقارنة مع العقود التجارية األخرى وكما أنه يصعب مناقشة شروط وأحكام العقود الحكومية التي العق
 تبرمها الشركة مقارنًة بالعقود التجارية األخرى. 

 العام اإلنفاق وقيود الحكومية السياسة  في  أو التغييرات التنظيمية القيود أو بالميزانية المتعلقة أو المالية بالقيود الشركة  كما قد تتأثر

 األعمال مستوى على التأثير وبالتالي ينعكس ومدتها، وتوقيتها ونطاقها والمشتريات العقود حجم على كبير تأثير لها يكون  أن يمكن والتي

 عدم أو إنهائها إلغائها أو أو الحالية العقود تعليق إلى أيًضا العوامل هذه  تؤدي أن ويمكن  .العمالء هؤالء من  الشركة عليها تحصل التي

حال خسرت الشركة أي عمالء رئيسيين من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، او في حال انخفاض االنفاق على الخدمات    وفي  .تجديدها

والمنتجات من قبل عمالء الشركة من القطاع الحكومي، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

 المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

 القطاع من جهات مع التعاقد عملية في كامنة مختلفة مخاطر الحكوميين وشبه الحكوميين العمالء تتضمن التي المشاريع تنطوي كما
 :يلي ما هذه المخاطر وتشمل العام

 التي التجارية العقود وشروط أحكام مواءمة بقدر للشركة موائمة غير العام القطاع عقود وشروط أحكام تكون ما عادة •
 تفرض أو الخدمات تقديم مستوى على أكبر عقوبات المثال، سبيل على تتضمن، فقد القطاع الخاص، مع تبرمها

 أو لتغيير  الحكومية الجهات من عمالئها مع التفاوض من سابقاً  تستطع الشركة لم كما .الشركة على أكثر مسؤوليات
 .عادة المتبعة واألحكام الشروط نماذج تعديل

 .للتفاوض قابلة غير أو موحدة العام القطاع عقود وأحكام شروط تكون ما عادةً  •
 ألنظمة عموماً  تخضع أنها حيث من الخاص القطاع مع المبرمة التجارية العقود عن العام القطاع عقود مشاريع تختلف •

 .المملكة الحكومية في المشتريات
 مقارنةً  إنهائها أو نطاقها تضييق ناحية من أعلى لمخاطر عرضة الحاالت بعض في العام القطاع مشاريع تكون قد •

 .الكافي التمويل توفر عدم أو التمويل خفض أو االقتصادية تأُثرًا بالعوامل األخرى بالعقود
 

 مقبولة بشروٍط  تجديدها رفض  حال في أو اتفاقيات موقعة مع الشركة أٍي  بإنهاء الشركة مع المتعاقدة الجهات الحكومية قيام حال وفي
مطلق أو في حال توقف أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الحكوميين، وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات  بشكل أو للشركة

جدد، فسيؤدي حكوميين  لجزء خسارة إلى ذلك الالزمة مع عمالء   خاطرالم إدارة من الشركة تتمكن  لم  حال وفي  .إيراداتها من الشركة 
تأثير سيكون مما التعاقدات، هذه الشركة تفقد فقد الحكومي، القطاع بأعمال المرتبطة  ونتائج الشركة أعمال على وجوهري سلبي له 
 .المستقبلية وتوقعاتها المالي ومركزها عملياتها

 بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها  المتعلقةالمخاطر  2.2.12

تخضع الشركة لمجموعة من األنظمة واللوائح في المملكة، والتي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها وفقًا لسياسات الحكومة  

لوائح والسياسات والتوجيهات اإلدارية الحكومية أو تفسيراتها في المملكة، وتوجيهاتها، وفي حال وجود أي تعديالت قد تطرأ على األنظمة وال 

 بما في ذلك تحديدًا تلك المطبقة على قطاعات العقار والمقاوالت والصناعة في المملكة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على 

 الطلب على المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة.  
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 . باألسهم المطروحةالمخاطر المتعلقة   2.3

 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  2.3.1

قد ال يكون السعر السوقي ألسهم الشركة مستقرًا بعد الطرح، وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف 
طط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو  سوق األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خ

أو تحالفات  اندماج واستحواذ  أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات  المالية، وأي إعالن للشركة  الخبراء والمحللين لسوق األوراق  تقديرات 
 .استراتيجية

 بالبيانات المستقبلية المتعلقةالمخاطر  2.3.2

إذ أن انجازات وقدرة الشركة   . لية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليًا وقد تختلف عن الموجودة في هذه النشرةإن النتائج المستقب
جب على التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي ي

 على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري.

 باحتمال إصدار أسهم جديدة المتعلقةالمخاطر  2.3.3

 السوق أو في السهم سعر على سلباً  التأثير إلى ذلك يؤدي أن المحتمل فمن المستقبل، في جديدة أسهم إصدار الشركة قررت حال في
 .الحين ذلك في الجديدة األسهم في استثمارهم عدم  حال في الشركة في  المساهمين ملكّية نسبة تدني

 اإلدراجبالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد  المتعلقةالمخاطر  2.3.4

بعد االنتهاء من عملية الطرح، قد يتمكن المساهمون الحاليون معًا أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي  
ألصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة عمليات االندماج واالستحواذ وبيع ا  -بما في ذلك دون حصر    -تتطلب موافقة المساهمين  

رأس المال أو تخفيضه، وإصدار أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض 
س في صالحهم، وقد  فيها مصالح المساهمين الحاليين مع مصالح مساهمي األقلية، فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع لي

يمارس المساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة تؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها 
 وتوقعاتها المستقبلية.

 ة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركةتعلقالمخاطر الم 2.3.5

أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم    ال يوجد حاليًا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول
الشركة بعد إدراج الشركة، وقد يترتب على الطرح وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم، وإذا لم يتطور سوق نشط  

 لبي وكبير. لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل س

 بعد الطرح   ببيع عدد كبير من األسهم في السوق المتعلقةالمخاطر  2.3.6

بعد االنتهاء من عملية الطرح، قد يتمكن المساهمون الحاليون معًا أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي  
االندماج واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة عمليات    -بما في ذلك دون حصر    -تتطلب موافقة المساهمين  

رأس المال أو تخفيضه، وإصدار أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض 
ع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد  فيها مصالح المساهمين الحاليين مع مصالح مساهمي األقلية، فإن ذلك قد يض

يمارس المساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة تؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها 
 وتوقعاتها المستقبلية.

الرئيسية الحالية أو أي  ستيفاء متطلبات االنتقال للسوق  إبعدم تمكن الشركة من    المتعلقة المخاطر 2.3.7
 متطلبات تنظيمية مستقبلية

النظاميــة   الفتــرة  بعــد مــرور  الرئيســية  الســوق  إدراج فــي  الماليـة) علـى (يمكــن للشــركة تقديــم طلــب  الحالـي للسـوق  النظـام  سـنتين حسـب 
الم جميــع  اســتيفاء  بعــد  وذلــك  الموازيـة،  السـوق  فـي  الماليــة إدراجهـا  الســوق  وعــن  الماليــة  الســوق  هـــيئة  عــن  الصــادرة  النظاميــة  تطلبــات 

نتقــال الشــركات المدرجــة فــي الســعودية (تــداول) بنــاءًا علــى قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج، والمتعلقــة با
يـة إلـى السـوق الرئيسـية، فـي حـال عـدم تمكـن الشـركة مـن اسـتيفاء تلـك المتطلبـات أو أي متطلبـات نظاميـة إضافيـة مسـتقبلية السـوق المواز

الموازيـة حتـى تاريـخ  السـوققـد تفرضهـا الهيئـة علـى الشــركة أو الســوق، فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية، وبمـا أن 
ســيولة سـيكون أقـل  نشـرة اإلصـدار هــذه هــي سـوق يقتصـر فيهـا التــداول علــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط، فــإن حجــم التــداول اليومــي وال
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الشـركة وقيمتهـا الس الرئيسـية، وبالتالـي سـيؤثر سـلبًا علـى سـيولة سـهم  السـوق  ـوقية، والـذي سـيؤثر سـلبًا وبشـكل جوهـري علـى  منـه فـي 
 .أعمـال الشـركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية

 برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية المتعلقةالمخاطر  2.3.8

القواعد ذ النظامية بموجب  الفترة  الموازية، وبعد مضي  الخاصة  بعد الطرح في السوق  ات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط 
الرئيسية. وبما أن  الموازية وعدم االنتقال للسوق  الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق  إلى السوق  باالنتقال 

المؤهلين المستثمرين  على  التداول  فيها  يقتصر  سوق  هي  اإلصدار  نشرة  تاريخ  حتى  الموازية  اليومي    السوق  التداول  حجم  فإن  فقط، 
 والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلبًا على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.

 بسيولة أسهم الطرح  المتعلقةالمخاطر  2.3.9

يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فعالــة ومســتمرة لتــداول ال يوجــد حاليــًا ولــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة، وال  
ـى سـيولة وسـعر تـداول أسـهم أســهم الشــركة بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح، وإذا لــم يتطــور ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة، فــإن ذلــك ســيؤثر عل

والـذي   وكبيـر،  سـلبي  بشـكل  وتوقعاتهــا الشـركة  عملياتهــا  ونتائــج  المالــي  ووضعهــا  الشــركة  أعمــال  على  جوهــري  وبشــكل  سـلبًا  سـيؤثر 
 المستقبيلة.

 المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح  2.3.10

التدفقـات المالـي،  والوضـع  المسـتقبل،  فـي  األربـاح  تحقـق  منهـا  العوامـل  مـن  العديـد  علـى  المسـتقبل  فـي  األربـاح  توزيـع  النقديـة،    يعتمـد 
ـرى، وقـد ال تتمكـن  ومتطلبـات رأس المـال العامـل، والنفقـات الـرأس ماليـة واالحتياطـات الشـركة القابلـة للتوزيـع، إضافـة إلـى عـدة عوامـل أخ

ـة إلـى ذلـك الشـركة مـن توزيع أرباح على المسـاهمين وقـد ال يوصي مجلس اإلدارة، أو ال يوافـق المسـاهمين علـى توزيـع تلـك األربـاح، بااإلضاف
ب أربــاح إال  ــن توزيــع أي  عــد الحصــول علــى موافقــة خطيــة في حال إبرام الشركة أي إتفاقيات تمويل مستقبلية تخضع لقيود تمنع الشركة 

 للقيــام بذلــك مــن قبــل الجهة التمويلية.  
اح الشـركة أو تأثـر مسـتوى ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تتكبــد الشــركة مصاريــف أو التزامــات جديــدة غيــر متوقعــه قــد يترتـب عليهـا انخفـاض فـي أربـ

  ، األمر الـذي قـد يـؤدي إلـى انخفـاض توزيـع األربـاح أو انعدامـه، وبالتالـي فـإن ذلـك قـد يـؤدي إلـى انخفـاض العائـد المتوقـع السـيولة النقدية لديهـا
 تقــدم أي ركة العلـى أسـهم الشـركة، األمر الـذي سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهــري علــى العائــدات المتوقعــة للمساهمين، الجديــر بالذكــر أن الشــ

ضمـان فيمـا يتعلـق بمبلـغ التوزيعـات الذي سـيدفع في أي سـنة معينـة، ويخضع توزيع األرباح لشروط وضوابط معينة منصوص عليها في 
القسـم ( الرجـاء مراجعـة  التفاصيـل حـول سياسـة توزيـع األربـاح،  مـن هـذه   ") "سياسة توزيـع األربـاح5النظام األساسي للشركة. ولمزيد مـن 

ونتائـج المالـي  ووضعهـا  الشـركة  أعمـال  علـى  جوهـري  وبشـكل  سـلبا  سـتؤثر  العوامـل  هـذه  فـإن  ذكـره  تـم  مـا  علـى  بنـاء  و  عملياتها    النشـرة. 
 .وتوقعاتها المسـتقبلية
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 أعمالهاخلفية عن الشركة وطبيعة  3
 

  عن الشركة نبذة 3.1
هي   البشرية  للموارد  الدولية  رقمالشركة  الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  بتاريخ  187( شركة  الصادر  (الموافق    ـه06/06/1442) 

الوزاري رقم (19/01/2021 والقرار  بتاريخ205م)  الصادر  التجاري رقم (01/02/2021(الموافق    ـه06/1442/ 19)   )1010212686م)، والسجل 
) ريال  20,000,000مدينة الرياض. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي عشرون مليون (م) الصادر ب18/09/2005هـ (الموافق  14/08/1426وتاريخ  

) سهم مدفوعة القيمة بالكامل، وجميعها أسهم عادية. ويتمثل عنوان المقر الرئيس للشركة كما  2,000,000سعودي، مقسم إلى مليوني (
 المملكة العربية السعودية.   12482ريدي الرمز الب 7021 ص.ب. –العليا –هو مذكور في السجل التجاري في الرياض 

 

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 3.2
  تأسست الشركة الدولية للموارد البشرية كمؤسسة فردية لصاحبها غزوة عبدهللا مطر العلوي تحت اسم "مؤسسة دار اآلجل

م) 18/09/2005(الموافق    ـه14/08/1426  مدينة الرياض بتاريخ) الصادر من  1010212686بموجب السجل التجاري رقم (   للتجارة"

 وكان هيكل ملكية الشركة كما يلي:  .) ريال سعودي100,000( وبرأس مال قدره مائة ألف

 هيكل ملكية الشركة عند التأسيس  :)11( الجدول رقم 

 سعودي) القيمة اإلسمية للحصة (ريال  اسم المالك  م
 الحصص  عدد

 (حصة) 
 إجمالي قيمة الحصص 

 (ريال سعودي) 
 نسبة الملكية (%) 

 % 100.00 100,000 1 100,000 غزوة عبدهللا مطر العلوي 1

 % 100.00 100,000 1 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة 

   التزامات 31/05/2010(  ـه 17/06/1431وبتاريخ من  وماعليها  لها من حقوق  بما  بالكامل  المؤسسة  التنازل عن  المالك  قرر  م) 

) السيدة/ ريما علي عمار الحربي، وقد  2السيد/ علي بن عمار بن فالح الحربي و (  ) 1وعمالة وتصنيف وتراخيص لصالح كل من (

إلى شرك فردية  مؤسسة  من  المؤسسة  تحويل  الجدد  الشركاء  ليصبح شركة قرر  اسمها  وتعديل  محدودة  مسؤولية  ذات  ة 

) حصة 100) ريال سعودي مقسمة إلى مائة (100,000استشارة الدولية لالستشارات، وتم تحديد رأسمالها بقيمة مائة ألف (

الح  ) الشريك/ علي بن عمار بن ف1) ريال سعودي مملوكة لكل من (1,000عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة منها ألف (

بإجمالي عدد تسعين ( ) ريال سعودي تمثل نسبة  90,000تسعين ألف (تبلغ إجمالي قيمتها اإلسمية  ) حصة عينية  90الحربي 

) حصص عينية 10ريما علي عمار الحربي بإجمالي عدد عشرة (  ) الشريك/2%) من إجمالي ملكية الشركة، و (90.00تسعين بالمائة (

%) من إجمالي ملكية الشركة.  10.00) ريال سعودي تمثل نسبة عشرة بالمائة (10,000آالف (  عشرةتبلغ إجمالي قيمتها اإلسمية  

 وكان هيكل ملكية الشركة كما يلي: 

 م) 31/05/2010( ـه17/06/1431هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ  :)12( الجدول رقم 

 اسم الشريك  م
 القيمة اإلسمية للحصة 

 (ريال سعودي) 

 الحصص  عدد

 (حصة) 

 إجمالي قيمة الحصص 

 (ريال سعودي) 
 نسبة الملكية (%) 

 % 90.00 90,000 90 1,000 علي بن عمار بن فالح الحربي  1

 % 10.00 10,000 10 1,000 ريما علي عمار الحربي  2

 % 100.00 200,000 100 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة 

   علي  12/2017/ 14(الموافق    ـه26/03/1439وبتاريخ ريما  الشريك/  تنازل  في عمار  م)  تملكها  التي  الحصص  كامل  عن  الحربي 

) ريال سعودي وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ 1,000) حصص عينية قيمة كل حصة منها ألف ( 10الشركة والبالغة عددها عشر (

) الشريك 1ن إجمالي ملكية الشركة لصالح كل من (%) م10.00) ريال سعودي تمثل نسبة عشرة بالمائة (10,000عشرة آالف (

) حصص عينية المتنازل عنها 10) من أصل عدد عشر (1الجديد/ علي ابن أسعد ابن مسفر العلياني بواقع حصة عينية واحدة (

عنها،    ) حصص عينية المتنازل10حصص عينية من أصل عدد عشر (  )9) الشريك/ على بن عمار بن فالح الحربي بواقع تسع (2و(

) ريال 1,000,000) ريال سعودي إلى واحد مليون (100,000كما وافق جميع الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من مائة ألف (

)  1) ريال سعودي مقسمة بين (10,000) حصة متساوية القيمة، قيمة كل منها عشرة آالف (100سعودي مقسم إلى مائة (

) حصة وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ تسعمائة وتسعين  99بإجمالي عدد تسعة وتسعين (  علي بن عمار بن فالح الحربي   الشريك/
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علي ابن    ) الشريك/2%) من إجمالي ملكية الشركة، و(99.00تسعة وتسعين بالمائة (  ) ريال سعودي تمثل نسبة990,000ألف (

) ريال سعودي تمثل  10,000عشرة آالف (  ) حصة واحدة وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ1اسعد ابن مسفر العلياني بإجمالي عدد (

) ريال سعودي 900,000%) من إجمالي ملكية الشركة، وتم تغطية الزيادة البالغة قيمتها تسعمائة ألف (1.00واحد بالمائة (  نسبة

 نقدًا من الشركاء حسب ملكية كل منهم في الشركة. وكان هيكل ملكية الشركة كما يلي: 

 م) 14/12/2017ه (الموافق 26/03/1439هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ  :)13( الجدول رقم 

 اسم الشريك  م
 القيمة اإلسمية للحصة 

 (ريال سعودي) 

 الحصص  عدد

 (حصة) 

 إجمالي قيمة الحصص 

 (ريال سعودي) 
 نسبة الملكية (%) 

 % 99.00 990,000 99 10,000 علي بن عمار بن فالح الحربي  1

 % 1.00 10,000 1 10,000 علي ابن اسعد ابن مسفر العلياني  2

 % 100.00 1,000,000 100 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة 

   التي  07/2018/ 20(الموافق    ـه07/11/1439وبتاريخ العلياني عن كامل الحصص  ابن مسفر  ابن أسعد  تنازل الشريك/ علي  م) 

وكان هيكل ملكية    ) لصالح مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت.1(  يملكها في الشركة والبالغة عددها حصة عينية واحدة

 الشركة كما يلي:

 م) 20/07/2018(الموافق  ـه07/11/1439هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ  :)14( الجدول رقم 

 اسم الشريك  م
 القيمة اإلسمية للحصة 

 (ريال سعودي) 

 الحصص  عدد

 (حصة) 

 إجمالي قيمة الحصص 

 (ريال سعودي) 
 نسبة الملكية (%) 

 % 99.00 990,000 99 10,000 علي بن عمار بن فالح الحربي  1

 % 1.00 10,000 1 10,000 المتقدم للمقاوالت مؤسسة التخطيط  2

 % 100.00 1,000,000 100 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة 

   مع اإلشارة إلى  374م) حصلت الشركة على أول ترخيص لنشاط التوظيف برقم  02/04/2018(الموافق    ـه16/07/1439وبتاريخ ،
 للشركة.  أن الشركة كانت تعتمد على األنشطة المشار إليها في السجل التجاري 

   حصة نقدية  1(م) تنازل الشريك/ على بن عمار بن فالح الحربي عن عدد واحد  04/2019/ 18(الموافق    ـه13/08/1440وبتاريخ (

وكان هيكل ملكية الشركة كما    لصالح السادة/ مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت بمالها من حقوق وماعليها من التزامات.

 يلي:

 م) 18/04/2019(الموافق  ـه13/08/1440هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ :)15( الجدول رقم 

 اسم الشريك  م
 القيمة اإلسمية للحصة 

 (ريال سعودي) 

 الحصص  عدد

 (حصة) 

 إجمالي قيمة الحصص 

 (ريال سعودي) 
 نسبة الملكية (%) 

 % 98.00 980,000 98 10,000 علي بن عمار بن فالح الحربي  1

 % 2.00 20,000 2 10,000 مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت  2

 % 100.00 1,000,000 100 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة 

   ريال سعودي 1,000,000م) قرر الشركاء زيادة رأسمال الشركة من واحد مليون (24/11/2020(الموافق    ـه04/1442/  09وبتاريخ (

)  10) حصة نقدية، قيمة كل حصة منها عشرة (2,000,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين (20,000,000إلى عشرين مليون (

) رسملة قيمة 1) ريال سعودي من خالل (19,000,000ون (رياالت سعودية، وقد تمت تغطية الزيادة البالغة تسعة عشر ملي 

%) من قيمة الزيادة في رأس المال من حساب  86.84) ريال سعودي تمثل نسبة (16,500,000ستة عشر مليون وخمسمائة ألف (

تمثل نسبة   ) ريال سعودي2,500,000) سداد قيمة مليونين وخمسمائة ألف (2م، (25/10/2020كما في تاريخ    األرباح المبقاة

المتقدم 13.16( التخطيط  مؤسسة  الشريك/  تنازل  كما  الشركة،  في  الشركاء  قبل  من  المال  رأس  في  الزيادة  قيمة  من   (%

) ريال سعودي تمثل  50,000بإجمالي قيمة إسمية تبلغ خمسين ألف ( ) حصة نقدية5,000للمقاوالت عن عدد خمسة آالف (

 صالح الشريك/ علي بن عمار بن فالح الحربي تم خصمها من إجمالي عدد الحصص %) من إجمالي ملكية الشركة ل0.25نسبة (

) ريال  20,000,000المملوكة للشريك/ مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت بعد عملية زيادة رأس المال إلى عشرين مليون (

 وكان هيكل ملكية الشركة كما يلي: .سعودي
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 م) 2020/ 24/11(الموافق  ـه04/1442 /09هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ :  )16( الجدول رقم 

 اسم الشريك  م
 القيمة اإلسمية للحصة 

 (ريال سعودي) 

 الحصص  عدد

 (حصة) 

 إجمالي قيمة الحصص 

 (ريال سعودي) 
 نسبة الملكية (%) 

% 98.25 19,650,000 1,965,000 10 علي بن عمار بن فالح الحربي  1  

 % 1.75 350,000 35,000 10 مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت  2

 % 100.00 20,000,000 2,000,000 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة 

   م) باع وتنازل الشريك / علي بن عمار بن فالح الحربي عن عدد مليون وثالثمائة 16/12/2020(الموافق    ـه 01/05/1442وبتاريخ

) 13,650,000) حصة وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ ثالثة عشر مليون وستمائة وخمسين ألف ( 1,365,000وخمسة وستين ألف (

) تمثل نسبة  إجمالي  68.25ريال سعودي  باع1(  الشركة، حيثرأسمال  %) من  الحربي عدد    )  بن فالح  بن عمار  / علي  الشريك 

) شركاء جدد 6ستة ( عدد %) من إجمالي ملكية الشركة لصالح41.65) حصة تمثل نسبة (833,000ثمانمائة وثالثة وثالثين ألف (

ريك / علي بن عمار  ) تنازل الش2والحصول على أصول عينية، (  تم سداد قيمتها من قبل الشركاء الجدد من خالل السداد النقدي

%) من إجمالي ملكية الشركة لصالح  26.60) حصة تمثل نسبة (532,000بن فالح الحربي عن عدد خمسمائة واثنين وثالثين ألف (

) شريك جديد بدون سداد أي مقابل نقدي من الشركاء الجدد. كماقرر الشركاء باإلجماع الموافقة على 88عدد ثمانية وثمانين (

) ريال  20,000,000شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ عشرون مليون (  تحول الشركة من

وكان    ) رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية.10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,000,000سعودي مقسم إلى مليوني (

 هيكل الملكية كما يلي: 

 م) 16/12/2020ه (الموافق 01/05/1442هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ :  )17( الجدول رقم 

 ) سعودي (ريال  األسهم  قيمة إجمالي ) سعودي (ريال   للسهم  اإلسمية القيمة (سهم)  األسهم  عدد المساهم  اسم م
  نسبة

  الملكية
(%) 

 30.00% 6,000,000 10 600,000 علي عمار فالح الحربي 1

 25.00% 5,000,000 10 500,000 عبدالرحمن الشثري خالد صالح  2

 4.9625% 992,500 10 99,250 احمد ابو بكر سالم بالفقيه  3

 4.50% 900,000 10 90,000 الوكالة االعالمية للدعاية واالعالن 4

 4.00% 800,000 10 80,000 شركة موعد لتأجير السيارات  5

 4.00% 800,000 10 80,000 غذاء الوطنية  شركة 6

 3.50% 700,000 10 70,000 يوسف محمد ناصر القفاري 7

 3.00% 600,000 10 60,000 عبدالعزيز عمار فالح الحربي 8

 3.00% 600,000 10 60,000 فهد صالح محمد آل شيبان 9

 3.00% 600,000 10 60,000 صالح ذياب صالح العنزي  10

 2.1875% 437,500 10 43,750 خالد بن عبدالعزيز آل سعوداألميرة / جواهر بنت بندر بن  11

 1.75% 350,000 10 35,000 مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت 12

 1.75% 350,000 10 35,000 علياء عمار فالح الحربي 13

 1.75% 350,000 10 35,000 ساره عمار فالح الحربي 14

 1.75% 350,000 10 35,000 الحربي  ليلى عمار فالح 15

 1.75% 350,000 10 35,000 الحربي طيف عمارفالح 16

 1.75% 350,000 10 35,000 الحربي غدير عمار فالح 17

 0.88% 175,000 10 17,500 مريم علي سليمان العلي 18

 0.250% 50,000 10 5,000 عهود ضامن عبيد العنزي 19

 0.250% 50,000 10 5,000 عبدالعزيز عبدهللا العلوي  20

 0.050% 10,000 10 1,000 فهد بن فارس نورا عبدهللا 21

 0.050% 10,000 10 1,000 زامل الحربي  سعد شاهر 22

 0.050% 10,000 10 1,000 عادل محمد سليمان الجربوع 23

 0.050% 10,000 10 1,000 فايز احمد عبدهللا الغامدي  24

 0.050% 10,000 10 1,000 خالد محمد عبدالرحمن السالم  25

 0.050% 10,000 10 1,000 الشبنان  صالح إبراهيم محمد 26

 0.050% 10,000 10 1,000 نادر عابد عبدالرحمن الحربي  27

 0.050% 10,000 10 1,000 احمد عبدهللا عبدالرحمن الكنهل  28

 0.050% 10,000 10 1,000 عبدهللا سعيد سعد بن سعيد 29

 0.050% 10,000 10 1,000 سعود الداود خالد فهد  30

 0.050% 10,000 10 1,000 عبدالعزيز عبدالعزيز عبدهللا التميمي  31

 0.050% 10,000 10 1,000 منصور علي مريزق الحربي  32
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 ) سعودي (ريال  األسهم  قيمة إجمالي ) سعودي (ريال   للسهم  اإلسمية القيمة (سهم)  األسهم  عدد المساهم  اسم م
  نسبة

  الملكية
(%) 

 0.033% 6,500 10 650 شهد سعود علي الحربي  33

 0.025% 5,000 10 500 ريان عبدالعزيز عبدهللا العلوي  34

 0.025% 5,000 10 500 صالح سالم حمود الغامدي  35

 0.025% 5,000 10 500 نبيل حسن محمد خالد األمير 36

 0.025% 5,000 10 500 شعيل جار هللا محمد عايض  37

 0.010% 2,000 10 200 دالل فالح ناصر القحطاني 38

 0.010% 2,000 10 200 جريفان الحربي  خالد مفوز 39

 0.010% 2,000 10 200 عبدهللا الدوسري مهرة سعد  40

 0.010% 2,000 10 200 فهدة فالح محمد القحطاني  41

 0.010% 2,000 10 200 جوهره ابراهيم عبدالعزيز العمرو  42

 0.010% 2,000 10 200 خلف خالد خلف العتيبي 43

 0.005% 1,000 10 100 محمد سالم محمد ال زليق  44

 0.005% 1,000 10 100 القرنيفؤاد سعيد ظافر  45

 0.005% 1,000 10 100 الشهراني  عبدهللا سعيد عبدهللا 46

 0.005% 1,000 10 100 هيام حسين حمد اليامي  47

 0.005% 1,000 10 100 وجدان ملفى سالم الحربي 48

 0.005% 1,000 10 100 وليد عبدالرحمن ابراهيم المقحم 49

 0.005% 1,000 10 100 شيباناسماء محمد صالح ال  50

 0.005% 1,000 10 100 عمشاء عواد مرزوق الحربي  51

 0.005% 1,000 10 100 صالح محمد ابراهيم الشامخ  52

 0.005% 1,000 10 100 خالد احمد علي المهدي 53

 0.005% 1,000 10 100 نواف احمد علي المهدي 54

 0.005% 1,000 10 100 تمني فواز حسن النمري 55

 0.005% 1,000 10 100 سلطان رباح عماش الحربي 56

 0.005% 1,000 10 100 يسريه عبدالحليم البيلي خليفه 57

 0.005% 1,000 10 100 عبدالعزيز محمد أحمد البيز 58

 0.005% 1,000 10 100 طالل محمد أحمد البيز 59

 0.005% 1,000 10 100 عبدالجواد علي محمد الغامدي  60

 0.005% 1,000 10 100 سامر ناهض فريج الصوراني  61

 0.005% 1,000 10 100 محمد فريحان عويض الحارثي 62

 0.005% 1,000 10 100 ريم ابراهيم عبدالعزيز العمرو 63

 0.0025% 500 10 50 فهد عبدهللا فيصل آل صقر  64

 0.0025% 500 10 50 خلود خالد خلف العتيبي  65

 0.0025% 500 10 50 الراشد  عبدهللا عليخالد  66

 0.0025% 500 10 50 علي الراشد خلود عبدهللا 67

 0.0025% 500 10 50 علي سالم هادي آل سالمه 68

 0.0025% 500 10 50 فهد عايض جدعان عتيبي  69

 0.0025% 500 10 50 سعد مبارك ناصر القحطاني  70

 0.0025% 500 10 50 عبدالكريم باجد سيف العتيبي  71

 0.0025% 500 10 50 خلود فالح زيد أبو اثنين السبيعي 72

 0.0025% 500 10 50 سليمان عبدالرحمن سليمان السيف 73

 0.0025% 500 10 50 سعاد صالح سعد العكوز  74

 0.0025% 500 10 50 رباح إبراهيم رباح الحربي  75

 0.0025% 500 10 50 محمد إبراهيم رباح الحربي  76

 0.0025% 500 10 50 الصفيان صفيان عبدالرحمن مي 77

 0.0025% 500 10 50 الحربي فارس رباح عماش 78

 0.0025% 500 10 50 ماجد مليح مقحم الحربي 79

 0.0025% 500 10 50 ناصر عبدالعزيز عبدهللا العبدان 80

 0.0025% 500 10 50 فيصل سعد صقر العتيبي  81

 0.0025% 500 10 50 العجيري  عبدالرحمن عبدالعزيزخالد  82

 0.0025% 500 10 50 محمد عبدهللا شاهر الحربي 83

 0.0025% 500 10 50 سعود ناصر سعود المبدل 84

 0.0025% 500 10 50 غزواء سلمان كليب الشيباني 85

 0.0025% 500 10 50 محمد عبدهللا ظافر البيشي 86

 0.0025% 500 10 50 الحربيرزان حسين مرزوق  87
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 ) سعودي (ريال  األسهم  قيمة إجمالي ) سعودي (ريال   للسهم  اإلسمية القيمة (سهم)  األسهم  عدد المساهم  اسم م
  نسبة

  الملكية
(%) 

 0.0025% 500 10 50 حسين مرزوق راشد الحربي 88

 0.0025% 500 10 50 زامل عبدهللا شاهر الحربي  89

 0.0025% 500 10 50 تركي فايح داموك العتيبي  90

 0.0025% 500 10 50 مشاعل عبدالعزيز عقيل الحربي 91

 0.0025% 500 10 50 ميادة محمد ذعار الحربي  92

 0.0025% 500 10 50 ريم محمد ذعار الحربي  93

 0.0025% 500 10 50 رغد محمد ذعار الحربي  94

 0.0025% 500 10 50 باسل عبدهللا محمد البريكان 95

 0.0025% 500 10 50 اريج عدنان عيسى سعسع  96

 100.00% 20,000,000 10 2,000,000 االجمالي

 المصدر: الشركة 

م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من عشرين  06/10/2021(الموافق    ـه29/02/1443وبتاريخ   •

) رياالت سعودية 10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,000,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين (20,000,000مليون (

إلى مليونين وخمسمائة أ25,000,000إلى خمسة وعشرين مليون ( ) سهم، قيمة كل  2,500,000لف () ريال سعودي مقسم 

) سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة  500,000) رياالت سعودية من خالل إصدار عدد خمسمائة ألف (10سهم منها عشرة (

فئات %) من رأس مال الشركة بعد الزيادة) وطرح األسهم العادية الجديدة لالكتتاب األولي في السوق الموازية على  20.00(

 مؤهلين.المستثمرين ال
 

) سهم عادي مدفوعة القيمة 2,000,000(  مليونين) ريال سعودي مقسم إلى  20,000,000يبلغ رأس مال الشركة الحالي عشرين مليون ( 
 .) رياالت سعودية10بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (

            رؤية الشركة 3.3
 في   بشرية  موارد  شركات  عشر  أفضل  ومن  البشرية  الموارد  تطوير  مجال   في  سعوديا  األولى  الشركة  نكون  وان  اقليمياً   و  محليا  الريادة  تحقيق
 . قادمة سنوات عشر خالل العالم

 رسالة الشركة  3.4
  ستقطاب وا الحاليه التطبيقات تطوير ودعم الرقمي التحول على والتركيز البشرية الموارد تطوير في عالية عالمية جودة ذات خدمات تقديم

  التنمية   جهود  ودعم  مستوياتهم  بكافة  العمل  سوق  ومتطلبات  الحتياجات  ومستمر  دقيق  فهم  على  المبنية  المؤهلة  الكفاءات  وتوظيف
 .2030 المملكة رؤية تحقيق في شركائنا مع لنساهم والتطوير

 استراتيجية الشركة العامة 3.5
  طويلة   االستشارية  العقود  في  والخاص  الحكومي  القطاع  مع  بالعمل  التوسع  والمالي،  المصرفي  القطاع  في  التشغيل  عقود  في  التوسع
  التكامل   مستوى  رفع،  الرقمية  ومنصاتنا  تطبيقاتنا  لمختلف  مستخدم  مليون  20  اجمالي  الى  لنصل  التقنية   المنتجات  وتطوير  زيادة  األمد،
 تحديات   معالجة  في  المساهمة  مسجل،  مدرب  ألف  الى  عام  خالل  لتصل  التدريب  اكاديمية  دعم  تقنية،  والغير  التقنية   المنتجات  بين  والربط
  المعلومات   خالل  من  العمل  اطراف  بين  الشفافية  مفهوم  التقنية،تعزيز  المنتجات  خالل  من  البشرية  التنمية  يخص  فيما  السعودي  السوق

  جديدة،   بشرية  موارد  وخدمات  منتجات  تطوير)،  الشركة  سجل   الموظف،  وتاريخ  الوظيفية،  الدرجة  الراتب،(    مثل   التقنية  منتجاتنا  في  المسجلة
 االستثمارية   الجوالت  باب  وفتح  والمشاركة  االستحواذ  خالل  من   للشركة   السوقية  الحصة  زيادة  و  جديدة   تكاملية  أنشطة   في  الدخول

 . الحالية للتطبيقات

 نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة  3.6
 سنة.  16ألكثر من  الموارد البشرية ومشاريع االسناد الخارجي وادارة المشاريع الكبيره األنظمة التقنيةخبرات الشركة في تطوير  •
الموارد  • المعلومات حيث تمتلك الشركة عدة منتجات تقنية إلدارة عمليات  الفعال لتكنولوجيا  التراكمية في االستخدام  خبراتنا 

 .البشرية والتوظيف
  IHR Jobية ومساندة تدعم منتجاتنا منصة أصحاب العمل والباحثين عن عمل ومزودي الخدمات  تطبيقات رئيس  امتالك الشركة •

 IHRومنصة التعليم اإللكتروني    IHR Vision، برنامج إدارة الموارد البشرية    IHR Meet،منصة المكالمات واإلجتماعات المصورة  
Academy   

 لتطبيقات تدعم مسار التعليم العالي واالبحاث والذي طور خصيصًا لمعالجة تحديات الدراسات العليا واالبحاث امتالك الشركة  •
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مليون مستخدم للتطبيقات والمنصات الرقمية طالب عمل وصاحب  2قوة مشروع حجم المعلومات لدينا والذي يشمل قرابة  •
 .عمل

 .إقليميةمحلية و فروع شبكة خالل من تواجدنا •
 والفنية المهمة   موظف بالمجاالت التقنية 50قوة الشركة التقنية، حيث يوجد لدى الشركة اكثر من  •
 .القطاعات المرتبطة بالموارد البشرية في بالشركة اإلدارةا لعليا وخبرة قوة •

 . الحاليين العمالء من شركائنا قوة •

 الطبيعة العامة ألعمال الشركة   3.7
م) والذي ينتهي بتاريخ  18/09/2005هـ (الموافق  14/08/1426وتاريخ   )1010212686رقم (الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري   تمارس

اإلدارة العامة   –م). ورخصة تدريب (رجال) الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني  14/03/2023(الموافق    ـه22/08/1444
(الموافق  ـ ه08/05/1447م) والتي تنتهي بتاريخ  11/04/2021(الموافق   ـ ه29/08/1442) وتاريخ  224197471675قم (للتدريب اإلهلي برخصة ر 

(الموافق    ـه15/07/1443) وتاريخ  374وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية رقم (  م)، وترخيص شركة توظيف الصادر عن30/10/2025
 .م) 23/12/2026(الموافق  ـه14/07/1448بتاريخ والذي ينتهي  م)16/02/2022

 
 وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في أنشطة وكاالت التشغيل المؤقت لخدمات العمالة الوافدة، معاهد التدريب اإلداري.

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
 

 التجارة  •
 التشييد والبناء  •
 النقل والتخزين والتبريد •
 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى  •
 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية   •
 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم واألنشطة العقارية •
التوظيف والتدريب والتشغيل والصيانة وإدارة المرافق واالستقدام والتشغيل للغير وتأجير القوى العاملة واالستشارات اإلدارية  •

 وخدمات اإلسكان والضيافة والتموين.  
 تقنية المعلومات.  •
 األمن والسالمة.  •

 
 لالزمة من جهة االختصاص إن وجدت.وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص ا

هذا وقد حصــــلت الشــــركة على جميع التراخيص النظامية الالزمة لألنشــــطة الحالية، والزالت جميع تلك التراخيص ســــارية المفعول حتى تاريخ  
ـــرة ـــ ـــ ـــ ـــم ( هـذه النشـــ ـــ ـــ ـــ ـــًال راجع القســـ ـــ ـــ ـــ ـــطتهـا بموجبهـا فضـــ ـــ ـــ ـــ ـــركـة أنشـــ ـــ ـــ ـــ   "التراخيص  )3.16(ولمزيـد من المعلومـات حول التراخيص التي تمـارس الشـــ

 ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذه النشرة).3" من القسم (الحكومية
القيادية  للوظائف  التوظيف  وخدمات  البشرية  للموارد  الخارجي  التشغيل  خدمات  تقديم  في  الفعلي  الحالي  الشركة  نشاط  يتمثل 

 التوظيف والمنتجات التقنية المرتبطة بالموارد البشرية. واالستشارات اإلدارية المتعلقة بالموارد البشرية وخدمات 
 

)  3.9، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي (هذه النشرةال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر 
 نشرة. ) "الخطة التوسعية للشركة" في هذه ال3.11و في القسم الفرعي ( "المشاريع تحت التنفيذ"
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 نموذج عمل الشركة:   3.8
الحالي الشركة  نشاط  القيادية في    الفعلي يتمثل  للوظائف  التوظيف  وخدمات  البشرية  للموارد  الخارجي  التشغيل  خدمات  تقديم 

البشرية بالموارد  المرتبطة  التقنية  والمنتجات  التوظيف  وخدمات  البشرية  بالموارد  المتعلقة  اإلدارية  توضيح ما  وفي  .واالستشارات  يلي 
 لقطاعات عمل الشركة:

 تفاصيل قطاعات أعمال الشركة :)18( الجدول رقم 

   التفاصيل  المنتج  /القطاع

 الخارجي  التشغيل خدمات

  خالل   من  لجهات من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص   الموظفين  إعارة   خدمات  بتقديم   الشركة  تقوم

  مستحق   محدد  ربح  هامش  إلى  باإلضافة   المعار  الموظف  تكلفة   إجمالي   تتضمن  قيمة  مقابل  سنوية   تشغيل  عقود 

 .للشركة

 التوظيف  خدمات
  االتفاق   يتم  اتعابمقابل الحصول على    المباشر  التوظيف  وخدمات  القياديين   تأمين  خدمات  بتقديم  الشركة   تقوم

 . عليها

 اإلدارية  والخدمات االستشارات خدمات

 واللوجستية

مقابل الحصول على اتعاب يتم االتفاق    البشرية   للموارد  العليا  االدارية  االستشارات  الخدمات   بتقديم  الشركة  تقوم

 . عليها

 التدريب  خدمات
التوظيف  خدمات ماقبل  لمرحلة  وتأهيل  تدريب  دورات  يتم    العملرأس    علىو  تقديم  اتعاب  على  الحصول  مقابل 

 . االتفاق عليها

 التقنية  المنتجات

وتوجهات    البشرية  الموارد   تخدم  التي   بالقطاعات   المتعلقة  التقنية   المنتجات  تطوير  على  الحالي  الوقت  في  الشركة  تركز

  من   نوعين  إلى   بتطويرها  الشركة   تقوم  التي   التقنية   المنتجات  تنقسم  حيث  ، المملكة في تحقيق مستهدفات التوطين

 : المنتجات

   .للشركة المملوكة  التقنية المنتجات •

 التقنية المتعلقة بقطاع الموارد البشرية التي يتم تطويرها وفقًا لمتطلبات العمالء.  المنتجات •

 المصدر: الشركة  

 المنتجات التقنية الخاصة بالشركة  3.8.1

منصات تقنية تخدم قطاع الموارد البشرية، حيث يظهر الجدول التالي قائمة المنصات التقنية  خمس  عدد    وإطالق  تطويرعلى  الشركة  تعمل  

 التي قامت الشركة بتطويرها كما في تاريخ هذه النشرة:  

 قائمة المنتجات التقنية المملوكة للشركة: )19( الجدول رقم 

 الرقم 
اسم المنتج  

 التقني 
ة  نسبة الملكي

 للشركة
رقم السجل  

 التجاري 
 ملخص نشاط المنتج التقني 

1 
منصة 

IHR Jobs 
%100.00 1010212686 

عبارة عن منصة مخصصة لتقديم خدمات التوظيف تخدم أصحاب العمل والباحثين عن عمل، 
بحيث تقوم بتقديم حلول لضمان الحصول على آلية توظيف بشكل الكتروني متطور وموثوق. 
تستخدم المنصة معايير لتصفية المتقدمين ومطابقتهم مع متطلبات الوظيفة لتسهيل اإلختيار 

لمتقدمين حيث انها تسمح ألصحاب العمل والباحثين بتسجيل وتحميل على الشركات ألفضل ا 
التوظيف   لمسؤولي  المنصة  تسمح  كذلك  الشركة،  عن  او  أنفسهم  عن  قصير  مقطع 
واإلستشاريين ومقدمي الخدمات ببيع خدماتهم مباشرة للمهتمين وتوفير الوقت والمال. ومن  

 كالمة صوتية او فيديو او دردشة.  خالل المنصة يمكن التواصل مع المتقدمين عن طريق م

2 
منصة 

IHR Meet 
%100.00 1010212686 

عبارة عن منصة مخصصة لعقد االجتماعات االفتراضية وإجراء المكالمات والمحاضرات  
 التعليمية. 

3 
 IHRنظام 

Vision 
%100.00 1010212686 

نظام العمل بالمملكة العربية عبارة عن نظام إلدارة الموارد البشرية تم تطويره بما يتوافق مع  
 السعودية مخصص للشركات في السوق السعودي. وتقدم المنصه الخدمات التالية : 

  .معالجة كشف الرواتب بدون جهد او اخطاء 
   ادارة الموارد البشرية بأدوات متطوره للتركيز على االهداف وليس على االداره

 الروتينية. 
  قاعدة مركزيه الدارة جميع المهام في مكان واحد. قاعدة بيانات الموظفين وهي 
  الموقع احداثيات  عبرودقيق  متقدمالحضور والغياب عبر نظام . 
  .تقارير الموارد البشرية الشامله المكانية الوصول الى المعلومات وتحليلها 
  .التقييمات باستراتيجات تقييم شفافه بالشراكة مع الموظفين 

4 
منصة 

IHR 
Academy   

%100.00 1010212686 

عبارة عن منصة مخصصة للتعليم اإللكتروني لخدمة المدربين المعتمدين والحاصلين على  
شهادات، كما تقدم المنصة دورات بشهادات معتمدة، كما تقدم المنصة للمدربين نظام  

واألرباح والدفعات محاسبة متطور إلدارة الدورات والبقاء على اطالع على آخر علمليات الشراء 
 المستلمة و يستطيع المدربين بيع دوراتهم المباشرة. 
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5 
  منصة

Drop CV  
%100.00 1010212686 

عبارة عن منصة مخصصة الصحاب العمل وطالبي العمل الغير مهتمين بتقدم التقنيات  
واللذين اليرغبون قضاء وقت طويل في ملئ البيانات وعمل المقابالت عن بعد ( استهداف  

 ).  IHR Jobsفئة مختلف عن الفئة المستهدفة الخاصة بمنصة 
 المصدر:الشركة

حمالتها    كما يوضح الجدول التالي آلية تحقيق اإليرادات المتوقعة للشركة من منتجاتها التقنية المشار إليها أعاله بداية من اإلنتهاء من إطالق

 ) "الخطة التوسعية للشركة" من هذه النشرة: 3.11(اإلعالنية كما تم اإلشارة لها في القسم الفرعي 

 آلية تحقيق اإليرادات من منتجات الشركة التقنية: )20( الجدول رقم 

 تحقيق اإليرادات من المنتجات التقنية    نموذج اسم المنتج التقني   الرقم

 IHR Jobs منصة 1

 ) مصادر للدخل كالتالي:  2تستهدف الشركة تحقيق إيرادات من المنصة من خالل عدد ( 
 المنشآت وأصحاب األعمال:  .1

 ). White Labellingالبيع لمرة واحدة بمبلغ مقطوع يدفع مقدمًا (  )أ
 .البيع باليوزر عن طريق االشتراك الشهري أو السنوي )ب
 البيع بالوظيفة وفقًا لباقات يتم تصميمها حسب الطلب.   ) ج

 الباحثين عن العمل:  .2
 ).  Premium Subscriptionاشتراك سنوي في باقة بمزايا إضافية (  )أ

 عرض ملف البروفايل للباحث عن العمل في الصفحة األولى مقابل رسوم ثابتة.   )ب
الوظائف المناسبة) مقابل رسوم   إرسال إشعارات بالوظائف المتاحة (سواء جميع الوظائف أو وفق ) ج

 ثابتة. 
 التواصل مع أصحاب عمل محددين من خالل إرسال رسائل لعرض الملف الشخصي مقابل رسوم ثابتة.  )د
 التواصل مع جميع أصحاب األعمال من خالل إرسال رسائل لعرض الملف الشخصي مقابل رسوم ثابتة.  )ه
اف خبراء موارد بشرية (على سبيل المثال تطوير  تطوير نموذج سيرة ذاتية وفق التقنيات الحديثة وبإشر  )و

 السيرة الذاتية وفق االنفوجرافيك) مقابل رسوم ثابتة. 
تطوير فيديو للباحث عن الوظيفة للتعريف بنفسه مقابل رسوم يتم احتسابها وفقًا للفترة الزمنية  )ز

 لللفيديو.  

 IHR Meetمنصة  2
 ). White Labellingمقدمًا ( البيع لمرة واحدة بمبلغ مقطوع يدفع  .1
 البيع وفق لنموذج الباقات السنوية مع تحمل العميل لتكلفة المكالمات.   .2

 IHR Visionنظام  3
 البيع للمستخدم الواحد بقيمة ثابتة شهرية عن كل موظف.   .1

   IHR Academyمنصة  4
 حصول الشركة على نسبة يتم االتفاق عليها مع المدربين على دوراتهم أو من بيع المحتوى للدورات على المنصة.   .1

 Drop CV منصة 5

 المنشآت وأصحاب األعمال:  .1
 .البيع باليوزر عن طريق االشتراك الشهري أو السنوي )أ

 الباحثين عن العمل:  .2
 .  من الباحثين عن العمل نظير استخدامهم لخدمات المنصة اليوجد أي رسوم ستتقاضها المنصة )أ

 المصدر: الشركة 
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 توزيع إيرادات الشركة 3.8.2

  اإليرادات وفق قطاعات األعمال 3.8.2.1

 : على التواليم 2021وم 2020للعامين  وفق قطاعات األعمال يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للشركة
 

 م 2021م و2020للعامين  تفاصيل اإليرادات وفق قطاعات األعمال: ) 21( الجدول رقم 

 القطاع /المنتج 
 م 2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في  م 2020ديسمبر  31في السنة المالية المنتهية 

 النسبة من إجمالي اإليرادات (%)  (ريال سعودي) القيمة  النسبة من إجمالي اإليرادات (%)  القيمة (ريال سعودي) 

 85.16% 69,924,824 % 87.80 65,712,244 خدمات التشغيل الخارجي 
 0.77% 628,489 % 0.48 356,359 خدمات التوظيف 

خدمات االستشارات والخدمات  
 المالية واللوجستية 

8,778,000 %11.73 7,554,433 9.20 % 

 4.87% 4,000,000 % 0.00 0 المنتجات التقنية 

 % 100.00 82,107,746 % 100.00 74,846,603 المجموع 

 شركة المصدر: ال

  اإليرادات وفق نوعية العمالء 3.8.2.2

 م على التوالي: 2021م و 2020للعامين  يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للشركة وفق نوعية العمالء
 

 م 2021م و 2020للعامين  تفاصيل اإليرادات وفق نوعية العمالء: )22( الجدول رقم 

 القطاع  

 م 2021ديسمبر  31المالية المنتهية في  السنة م2020ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في  

 اإليرادات
 (ريال سعودي) 

  اإليرادات إجمالينسبة من 
 (%) 

 اإليرادات
 (ريال سعودي) 

  إجمالينسبة من 
 (%)  اإليرادات

 15.68% 12,870,746 % 36.63 27,417,122 حكومية   جهات

  المالية الخدمات قطاع(  الخاص القطاع
 ) والمصرفية 

40,668,045 54.34 % 50,931,872 %62.03 

 22.29% 18,305,128 9.03% 6,761,436 الخاص (بقية القطاعات)  القطاع

 100.00% 82,107,746 100.00% 74,846,603 اإلجمالي 
 شركة المصدر: ال

 العمالء الكبار  3.8.3

م على التوالي، مع اإلشارة إلى أن 2021ديسمبر  31م و2020ديسمبر  31ويبين الجدول التالي قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة كما في 

 تقوم على أساس تعاقدي:  العالقة مع جميع العمالء بما فيهم كبار العمالء

 قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة: )23( الجدول رقم 

 طبيعة العالقة  قائمة أكبر خمسة عمالء
 السنة

 النسبة من إجمالي اإليرادات (%)  القيمة (ريال سعودي) 

 م  2020قائمة أكبر خمسة عمالء خالل العام 

 2.64% 1,977,455 تعاقدية   مستقل ) 2( حكومية  جهة
 29.35% 21,967,022 تعاقدية   مستقل ) 1(  المالي القطاع من عميل

 23.74% 17,771,853 تعاقدية   مستقل ) 1( حكومية  جهة
 6.88% 5,147,857 تعاقدية   مستقل ) 2(  المالي القطاع من عميل
 8.17% 6,116,742 تعاقدية   مستقل ) 3(  المالي القطاع من عميل

 70.79% 52,980,929 المجموع 

 م  2021قائمة أكبر خمسة عمالء خالل العام 

 28.08% 23,055,952 تعاقدية   مستقل ) 1(  المالي القطاع من عميل
 15.34% 12,598,204 تعاقدية   مستقل ) 3(  المالي القطاع من عميل
 9.16% 7,517,031 تعاقدية   مستقل ) 4(  المالي القطاع من عميل
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 8.16% 6,697,037 تعاقدية   مستقل ) 1(  الخاص القطاع من عميل
 %6.82 5,600,000 تعاقدية    عالقة ذو  طرف شركة موعد المالية  

 67.56% 55,468,224 المجموع 

 ر: الشركة اشركةالمصدر: ال المصد

 التنفيذ المشاريع تحت  3.9
تعمل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة على تحديث أصولها باإلضافة إلى تنويع مصادر الدخل، حيث تعمل الشركة على مشروع إنشاء 

 اإللكترونية في قطاع الموارد البشرية وفق الجدول التالي :   والمنصات والبرمجيات وتطوير مجموعة من التطبيقات

 ): المشاريع تحت التنفيذ 24الجدول رقم ( 

اسم  
 * المشروع

 طبيعة المشروع
إجمالي التكلفة  
المتوقعة (ريال  

 سعودي) 
 مصادر التمويل  

نسبة االنجاز  
 الحالية (%) 

تاريخ استكمال  
المشروع  
 المتوقع 

الرصيد كما في  
ديسمبر   31تاريخ 

 م  2021
 (ريال سعودي) 

IHR Jobs 

منصة   تطوير
مخصصة لتقديم  
خدمات التوظيف  

تخدم أصحاب  
العمل والباحثين  

 عن عمل 

5,000,000 

تمويل ذاتي بالشركة من خالل   •
(مع اإلشارة   السيولة المتوفرة

إلى أن التكاليف المحددة هي  
تتعلق بتطوير المنتجات  تكاليف 
 فقط). 

إن تكاليف ومصاريف المتعلقة   •
بالحمالت اإلعالنية إلطالق  

المنتجات ورأس المال العامل  
سيتم تمويلها من خالل صافي  
متحصالت الطرح أو من خالل  

السيولة المتوفرة بالشركة بعد  
التأكد من قدرة الشركة على  

إدارة رأس المال العامل بكفاءة  
مليات زيادة رأس  أو من خالل ع

 مال بعد اإلدراج. 

%66.49 
ديسمبر   31

 م 2022
3,324,450 

IHR 
Vision 

عبارة عن نظام  
إلدارة الموارد  

البشرية تم تطويره  
بما يتوافق مع  
نظام العمل  

بالمملكة العربية  
 السعودية 

3,650,000 %77.65 
ديسمبر   31

 م 2022
2,834,400 

IHR meet 

عبارة عن منصة  
لعقد  مخصصة  

االجتماعات  
االفتراضية وإجراء  

 المكالمات. 

400,000 %83.19 
ديسمبر   31

 م 2022
332,743.51 

IHR 
Academy 

عبارة عن منصة  
مخصصة للتعليم 
اإللكتروني لخدمة  

المدربين  
المعتمدين  

والحاصلين على  
 شهادات 

800,000 %81.26 
ديسمبر   31

 م 2022
650,115.49 

 7,141,709  % 72.50  9,850,000 اإلجمالي 
 المصدر: الشركة 

 استثمارات الشركة في شركات أخرى  3.10
 يوضح الجدول التالي استثمارات الشركة في الشركات الزميلة 

 : استثمارات الشركة في الشركات المستثمر بها  )25( الجدول رقم 

 اسم الشركة المستثمر بها  
  31نسبة الملكية كما في 

 م 2021ديسمبر 
 طبيعة النشاط  بلد التسجيل 

  الدفتريةقيمة اإلستثمار 
ديسمبر   31كما في 

 م (ريال سعودي) 2021
شركة آي إتش إر للتدريب ونظم  

 المعلومات
 جمهورية مصر العربية  % 10.00

خدمات تقنية  

 المعلومات
1,175 

 1,175 اإلجمالي 

 م ومعلومات اإلدارة.  2021ديسمبر  31المصدر: القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 



 

- 39  - 

 الخطة التوسعية للشركة 3.11
تعمل الشركة حاليًا على خطة توسعة تعتمد على التوسع في عدة قطاعات تتمثل في قطاعات مرتبطة بقطاع الموارد البشرية وقطاع 

 :التالي من كل في وتتمثل الخدمات اللوجستية

 العمالء  خدمة •

 التدريب  •

 التطبيقات التقنية للموارد البشرية   •

   دعم األعمال التشغيلية •

 يوضح الجدول التالي ملخص خطة التوسعة الحالية: 

 ملخص خطة التوسعة الحالية ): 26( الجدول رقم 

خطة  
 التوسعة  

النطاق  
 الجغرافي  

 الخطة   تفاصيل
إجمالي التكلفة  

(ريال   المتوقعة
 سعودي) 

 مصادر التمويل  

نسبة  
االنجاز  
  الحالية 

 (%) 

تاريخ  
استكمال  
المشروع  
 المتوقع 

تقديم حلول  
خدمات 
العمالء 
(الكول 
 سنتر) 

 الرياض 

 على الشركة  حلول    تخطط  تقديم  في  البدء 
العمالء   (الكول سنتر)، حيث ستعمل  خدمات 

  إنشاء مركز خدمات العمالء (كول سنتر)  على
سنتر   لتقديم الكول  عقود  خدمات  حلول 

الشركات   على  التركيز  مع  للشركات  باإلنابة 
مثل   ومهمة  رئيسية  قطاعات  في  العاملة 
والنقل  والمطاعم والبنوك  الطيران  قطاعات 
الفندقية   والخدمات  المنزلي  والتوصيل 

بإستخدام أحدث التقنيات   اإللكترونيةوالمتاجر  
فيما   الحكومية  الجهود  دعم  تضمن  التي 
يتعلق بتمكين المرأة من العمل وكذلك العمل  

  .عن بعد
   الخدمة تقديم  في  االتصاالت  مراكز  تعتمد 

االتصال   من  العمالء  يمكن  هاتفي  خط  على 
إشكالية   طرح  أو  الخدمة  أو  المنتج  وطلب 

االستفسار فقط ويتم الرد تحتاج لحل او حتى  
على العمالء من خالل الموظفين ذو المهارات  

يعتبر انشاء كول سنتر استثماًرا كبيًرا    .واللباقة
التطور   ظل  في  سهولة  أكثر  أصبح  وقد 

 التكنولوجي السريع.
  تتمثل المرحلة األولى من المشروع في إنشاء

حجم   فرع بمدينة الرياض ، ويعود ذلك لسبب 
منطقة الوسطى ووجود المراكز الطلب في ال

شركات   مثل  الرياض  مدينة  في  الرئيسية 
الحاسوب  أجهزة  وشركات  االتصاالت 
الرئيسية   والمراكز  المعلومات  وتكنولوجيا 

 لكبرى المتاجر االلكترونية.  

ــن   ــ ـــيـ ـ ـــاليـ ـ مـ ــرة  ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عشـ
  ) ريـال 10,000,000(

سـعودي تتمثل في 
ــالــيــف   ــ ـ الــتــكـ ــــة  ـ ــافـ ــ ـ كـ
ــة  ــ ــ ـ ــيـ ــ ــ ـ ــالـ ــ ــ ـ ـــمـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــرأسـ ــ ــ ـ الـ
ـــغيليــة لفرع   ــ ـ ــ ــ ـ والتشـ

 الرياض
 

باالعتماد   • الشركة  ستقوم 
متحصالت  صافي  على 

) بنسبة  %)  100.00الطرح 
مشروع   تكاليف  لتغطية 
العمالء  خدمات  مركز  إنشاء 
البالغة قيمتها   (الكول سنتر) 

) ماليين  ) 10,000,000عشرة 
 ريال سعودي.  

كما أنه في حال وجود ارتفاع   •
في التكاليف أو بنود لم يتم  

سيتم اعتمادها   مسبقًا، 
صافي  من  تغطيتها 
المتبقية   الطرح  متحصالت 
فائض  أي  وجود  حال  (في 
متحصالت   صافي  في 
الطرح) أو من خالل السيولة 
المتوفرة بالشركة بعد التأكد  
إدارة   على  الشركة  قدرة  من 

أو   رأس المال العامل بكفاءة
من خالل عمليات زيادة رأس  

 مال بعد اإلدراج.

0.00% 

الـمـتـوقع   مـن 
ــم   أن ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــتـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ

من   ــاء  ــ ـ اإلنتهـ
ــروع  ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــمشـ ـ الـ
الربع   ــة  ـ ــايـ ـ بنهـ
ــــن   ـ ــ ــ ـ مـ األول 

 م.2023عام 

في  التوسع 
قطاع  

 التدريب
 الرياض

   الخاص التدريب  مركز  لتحويل  الشركة  تخطط 
اكاديمية  فيها مجهزة    إلى  متخصصة  تدريب 

توفير  مع  الالزمة  التكنولوجية  وسائل  بكافة 
التدريب وخدمات   خبراء  منتجات  لتقديم 

 تدريب متنوعة ومتكاملة تشمل:  
o   قبل التدريب  وبرامج  خدمات 

 التوظيف وعلى رأس العمل  
o   بالموارد المتعلقة  التقييم  خدمات 

القيادية   البشرية مثل تقييم القدرات 
عالمية   شركات  مع  بالشراكة 

 متخصصة بتقديم خدمات التقييم. 
o  حسب متخصصة  تدريبية  برامج  بناء 

العمالء بشراكات استراتيجة مع   احتياج
العالمية الجامعات  والجهات    كبرى 

 المتخصصة. 
o   ــــب ـ ــدريـ ــ ـ التـ ــارب  ــ ـ تجـ ــل  ــ ـ وتحليـ ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ دراسـ

 .السابقة والحالية والمستقبلية
   من عدد  مع  التعاقد  االكاديمية  تستهدف 

الجهات والقطاعات المختلفة منها على سبيل  
   المثال الالحصر:

o   ــة ـ ـــريـ ــ ـ ــ ــ ـ البشـ الموارد  ــة  تنميــ ــدوق  ـــنــ ــ ـ ــ ــ ـ صـ
 (هدف)

o قطاعات السياحة والترفية 

ـــن  ــ ـ ـــيـ ــ ـ ـــاليـ ــ ـ مـ ـــة  ــ ـ ـــعـ ــ ـ أربـ
ألف  ــائــــة  ـ ـــمـ ــ ـ ــ ــ ـ وخمسـ

ــال 4,500,000( ــ ــ ـ ريـ  (
ــــعودي كتكاليف   ــ ـ سـ
ــز   ــ ـ ــركـ ــ ـ ــمـ ــ ـ الـ ــــل  ـ ــويـ ــ ـ ــحـ ــ ـ تـ
الدولي المتخصـــص  
ــــة   ـ ــيـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ــاديـ ــ ـ االكـ ــــى  إلـ
ـــب ـــدريـ ـ للتـ ـــة  ـ ــــدوليـ   الـ

 فرع الرياض
 

ـــركة باالعتماد   • ــ ــ ـ ـــــتقوم الشـ ــ ـ سـ
ـــالت   ــ ـ ــ ــ ـ ــافي متحصـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ على صـ

) ــــة  ـــبـ ــ ـ ــ ــ ـ بنسـ %) 100.00الطرح 
ـــروع   ــ ـ ــ ــ ـ لتغطيــة تكــاليف المشـ
البـالغـة قيمتهـا أربعـة ماليين 

 ) ريال سعودي. 4,500,000(
كما أنه في حال وجود ارتفاع  •

في التكـاليف أو بنود لم يتم 
ـــيتم  ــ ـ ــ ــ ـ ـــبقـًا، سـ ــ ـ ــ ــ ـ اعتمـادهـا مسـ
ــافـــي  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ صـ مـــن  ــا  ــ ـ ــهـ ــتـ ــيـ ــغـــطـ تـ
ـــالت الطرح المتبقية   ـ ــ ــ ـ متحصـ

ـــائض (في   ـ فـ أي  ـــال وجود  ـ حـ
ـــالت   ــ ـ ــ ــ ـ متحصـ ــافي  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ صـ في 
ــيولة  الطرح) أو من خالل السـ
المتوفرة بالشركة بعد التأكد  
ــــركة على إدارة   ـ من قدرة الشـ

 رأس المــال العــامــل بكفــاءة
ـــادة   ـ زيـ ــــات  خالل عمليـ أو من 

 رأس مال بعد اإلدراج.

0.00% 

الـمـتـوقع   مـن 
ــم  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــتـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ أن 
من   ــاء  ــ ـ اإلنتهـ
ــروع  ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــمشـ ـ الـ
الربع   ــة  ـ ــايـ ـ بنهـ
مـــن   ــانـــي  ــ ـ ــثـ الـ

 م.2023عام 



 

- 40  - 

o  قطاع األمن السيبراني 
o قطاع الخدمات اللوجستية. 
o الخدميةكومية حبعض القطاعات ال.   
o  منظومة التجارة األلكترونية 

في  التوسع 
قطاع  

التطبيقات  
 التقنية  

 الرياض

   تخطط الشركة إلى إطالق حملة إعالنية لدعم
) ومنصة  تطبيق  يقدمها  التي   IHRالخدمات 

JOBS  الذي وصل عدد مستخدميه إلى أكثر (
من مليون وثمانمائة ألف مستخدم حتى تاريخ  

 هذه النشرة، حيث توفر المنصة:  
o   تم االصطناعي  بالذكاء  تعمل  منصه 

تطويرها بعد دراسة واسعة وواقعية 
تواجه  التي  التحديات  أهم  عن 
متخصصة   العمل  وطالبي  الشركات 

الخدمات الخاصة بالتوظيف و    بتقديم
و تن التوظيف،  لطالبي  المهارات  مية 

مزودي   و  للشركات  التطبيق  يتيح 
تقديم  أيضًا  األفراد  و  الخدمات 
أو  مباشرة  للمستخدمين  خدماتهم 

 للشركات األخرى. 
o    في التطور  لمواكبة  المنشآت  تهيئة 

الوقت   وتوفير  التوظيف  قطاع 
العمل   أصحاب  على  والمال  والجهد 
مع  التفاوض  من  تمكنهم  خالل  من 

بالصوت  طال ومقابلته  العمل  ب 
متطورة   و  عالية  وبتقنية  والصورة 
الخدمات   من  وغيرها  العقود  وارسال 

 التي تقدم داخل التطبيق.  
   إعالنية حملة  إطالق  إلى  الشركة  تخطط 

) في    Acta Hubإلطالق موقع  للمساهمة   (
حيث   العليا،  الدراسات  تحديات  معالجة 

 يستهدف الموقع تقديم الخدمات التالية:  
o   من البحثية  األدوات  تحكيم  خدمة 

خالل أعضاء هيئة تدريس من مختلف 
في   االكاديمية  والرتب  التخصصات 

 الجامعات العربية. 
o التي    مجموعة الخدمات  من  متنوعة 

تقديم  مثل  والباحث  الطالب  يحتاجها 
وتقديم  البحث  بمجال  االستشارات 
معطيات بحثية قد تشكل اضافة في 

العلم البحث  وتجويد  ي  تحسين 
 وتقديم المقترحات. 

   إعالنية حملة  إطالق  إلى  الشركة  تخطط 
) منصة  منصة  Drop CVإلطالق  وهي   (

العمل   وطالبي  العمل  الصحاب  مخصصة 
ال   اللذين  و  التقنيات  بتقدم  مهتمين  الغير 
البيانات   يرغبون قضاء وقت طويل في ملئ 
فئة   استهداف   ) بعد  عن  المقابالت  وعمل 

بمنصة    المستهدفة الخاصة مختلف عن الفئة  
IHR Jobs  من كال  المنصة  وتستهدف   ،(

 التالي:  
o   ستمكن حيث  العمل،  عن  الباحثين 

في   المنصة الوظائف  عن  البحث 
حيث   بسهولة  عديدة  مجاالت 

بتحميل    يستطيع العمل  عن  الباحث 
وبدون  مباشر  بشكل  الذاتية  السيرة 

 . تعقيد والتقدم للوظائف المتاحة
o    ميزة المنصة  عن تقدم  البحث 

كبيرة   مجموعة  طريق  عن  الموظفين 
ألصحاب   المتاحة  الذاتية  السّير  من 

 العمل والتواصل معه مباشرة. 
   ـــة ـ إعالنيـ ــــة  حملـ إطالق  إلى  ــــة  ـــركـ ــ ـ ــ ــ ـ الشـ تخطط 

)، حيث تسـتهدف IHR Vision(  إلطالق منصـة
ــــة تقديم حلول وخدمات إلدارة الموارد   المنصـ

ـــرية في المملكة ــ ـ ـــــهلة    البشـ ـ من خالل نظام سـ
ــــات   ـ ـبـ ـلـ الــمــتــطـ مــع  ومــتــوافــق  ــــدام  ـ ــتــخـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ االسـ
المتعلقة بنظام الموارد البشرية في المملكة  

ــــة ــ ــ ـ ــــعودية، حيث أن المنصـ ــ ــ ـ تعمل    العربية السـ
ـــكــــل آلي ــ ـ ــ ــ ـ بشـ العمليــــات  أتمتــــة  ـــام  على  ـــالنظـ بـ

ــام المتكـاملـة بحزمـة إداريـة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ المترابط واألقسـ
)ERP Systemـــاملـة أهمهـا ــ ـ ــ ــ ـ (إدارة الموارد    ) شـ

ـــريـة بـدايـة من اإلجـازات وجـد ــ ـ ــ ــ ـ ول األعمـال  البشـ

ــة ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــيــن    خـــمسـ ــاليـ مـ

ــال5,000,000( ــ ــ ـ ريـ  ( 

ـــعودي ــ ـ ــ ــ ـ إلطالق   سـ

ــــة   ـ ــيـ ـ ـ ــالنـ ــ إعـ ــــالت  ــمـ ـ ـ حـ

وتمويــل رأس المــال 

العـامـل للتطبيقـات  

 .شهر 12ألول 

ـــركة باالعتماد   • ــ ــ ـ ـــــتقوم الشـ ــ ـ سـ
ـــالت   ــ ـ ــ ــ ـ ــافي متحصـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ على صـ

) ــــة  ـــبـ ــ ـ ــ ــ ـ بنسـ %) 100.00الطرح 
 لتغطية تكاليف المشروع. 

كما أنه في حال وجود ارتفاع  •
في التكـاليف أو بنود لم يتم 
ـــيتم  ــ ـ ــ ــ ـ ـــبقـًا، سـ ــ ـ ــ ــ ـ اعتمـادهـا مسـ
ــافـــي  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ صـ مـــن  ــا  ــ ـ ــهـ ــتـ ــيـ ــغـــطـ تـ
ـــالت الطرح المتبقية   ـ ــ ــ ـ متحصـ
ـــائض  ـ فـ أي  ـــال وجود  ـ حـ (في 
ـــالت   ــ ـ ــ ــ ـ متحصـ ــافي  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ صـ في 

ــيولة الطرح) أو من خالل  السـ
المتوفرة بالشركة بعد التأكد  
ــــركة على إدارة   ـ من قدرة الشـ
رأس المال العامل بكفاءة أو 
من خالل عمليات زيادة رأس 

 مال بعد اإلدراج.

0.00% 

الـمـتـوقع   مـن 
ــم  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــتـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ أن 
من   ــاء  ــ ـ اإلنتهـ
ــروع  ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــمشـ ـ الـ
الربع   ــة  ـ ــايـ ـ بنهـ
ــــن   ـ مـ ــــع  ـ ــرابـ ــ ـ الـ
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ـــات   والتقييمات ولغاية النفقات ــ ــ ـ ـــصـ ــ ــ ـ والتخصـ
 وعمليات التوظيف المعقدة).  

 المصدر:الشركة

كرأس مال عامل  فائض من متحصالت االكتتاب بعد تمويل الخطة التوسعية، فإن الشركة تنوي استخدامه  وجود كما أنه وفي حال
للعمليات التشغيلية للشركة لتفادي مخاطر تأخر تحصيالت المستخلصات من العمالء دون قيامها بسداد أي التزامات أو قروض لجهات  

 من صافي متحصالت الطرح.   تمويلية
 الشركة تستهدف من خالل خطة التوسعة المشار إليها أعاله تحقيق كل من التالي:  إن

  االعتماد على القطاعات الحكومية والقطاع المالي.   وتقليلتنويع مصادر الدخل 
 التغييرات في قطاع الموارد البشرية خصوصًا فيما يتعلق بالتغييرات التكنولوجية.   مواكبة 
 ة للنمو بشكل كبير.  في قطاعات قابل االستثمار 
 من توفير خدمات ومساندة ولوجستية (خدمات مابعد البيع من خالل مركز خدمات العمالء) للمتاجر اإللكترونية في   االستفادة

 المملكة العربية السعودية. 
 الء من خالل في مساعدة المنشآت في مواجهة تحديات التوطين فيما يتعلق بمتطلبات التوطين لمراكز خدمات العم  المساهمة

 تطوير عدد من مراكز خدمات العمالء (كول سنتر) داخل المملكة.  
 في مساعدة المنشآت في تحقيق توجهات الحكومة للتحول الرقمي من خالل  المساهمةIHR Vision  . 
 خصصة تقدمها تطوير البرامج المساندة للمنشآت لتحقيق متطلبات التوطين الموجه من خالل إعداد وتأهيل الكفاءات برامج مت

 أكاديمية التدريب. 

 السجالت التجارية للشركة  3.12
 السجالت التجارية للشركة): 27( الجدول رقم 

 الشركة  اسم الرقم 
نوع الكيان  

 القانوني 
رقم السجل  

 التجاري 
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار النشاط 

 الشركة الرئيسي   سجل

1 
الشركة الدولية  
 للموارد البشرية  

شركة  
مساهمة  

 مقفلة
1010212686 

أنشطة وكاالت التشغيل المؤقت لخدمات العمالة  
 الوافدة، معاهد التدريب اإلداري 

 ـ ه1426/ 08/ 14
 )م18/09/2005(الموافق 

 ـ ه1444/ 08/ 22
 )م14/03/2023(الموافق 

 فروع الشركة داخل المملكة  

2 
الشركة الدولية  
 للموارد البشرية  

 1010377468 الرياض  -فرع 
التوظيف األهلي بموجب خطاب مكتب العمل بتاريخ  

 ـ ه1439/ 07/ 16
 ـ ه1434/ 07/ 23

 )م02/06/2013(الموافق 
 ـ ه1445/ 07/ 22

 )م03/02/2024(الموافق 

3 
الشركة الدولية  
 للموارد البشرية  

 تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا   1010431527 الرياض  -فرع 
 ـ ه1436/ 05/ 27

 م)18/03/2015(الموافق 
 ـ ه1444/ 05/ 27

 )م21/12/2022(الموافق 

4 
المركز الدولي  
المتخصص  

 للتدريب  
 1010456285 الرياض -فرع

التدريب بموجب رخصة المؤسسة العامة للتدريب التقني  
 ـ ه12/1439/ 23وتاريخ 176950/ 1/ 8والمهني رقم  

 ـ ه1439/ 11/ 26
 )م08/08/2018(الموافق 

 ـ ه1444/ 11/ 26
 )م15/06/2023(الموافق 

5 
الشركة الدولية  
 للموارد البشرية  

 1010462158 الرياض  -فرع 
توريد وتركيب وصيانة شبكات االتصاالت وأبراج 

 االتصاالت السلكية والالسلكية  
 ـ ه1437/ 09/ 10

 )م15/06/2016(الموافق 
(الموافق   ـه1444/ 02/ 21

 م). 2022/ 09/ 17

   فروع تسويق واستقطاب موارد بشرية – فروع الشركة خارج المملكة 

6 

الشركة الدولية  
  للموارد البشرية 

STO -   المملكة
 األردنية الهاشمية 

شركة أجنبية  
غير عاملة في  

المملكة 
األردنية  
 الهاشمية 

200167315 
تسويق واستقطاب موارد  و تطوير منتجات تقنية  فرع

 بشرية 
 ـ ه1439/ 08/ 02

 م)18/04/2018(الموافق 
 غير محددة المدة 

7 

الشركة الدولية  
  للموارد البشرية 
  - (فرع م.د.م.س) 

اإلمارات   -دبي 
 العربية المتحدة 

فرع لشركة  
 أجنبية  

DMCC-806146 •  استشارات ودراسات إدارية 
 ـ ه08/4214/ 12

 م)2120/ 25/03(الموافق 
 ـ ه4414/ 02/09

  )م03/2320/ 24(الموافق 

8 

الشركة الدولية  
  –للموارد البشرية 
جمهورية مصر  

 العربية 

ذات 
مسئولية  
 محدودة  

162204 

تقديم االستشارات (فيما عدا مايتعلق   •
بأسواق األوراق المالية وكذا االستشارات  

القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة  
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  

المالية عن  واالستحواذ وكذا االستشارات 
األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في  

مجال األوراق المالية المنصوص عليها في  
من قانون سوق رأس المال   27المادة 

 والئحته التنفيذية )
إقامة وتشغيل وإدارة مركز إلعداد وتنمية   •

 وتدريب الموارد البشرية.  
إعداد وتصميم التطبيقات اإللكترونية وذلك   •

الل بأحكام القوانين واللوائح  دون اإلخ 
والقرارات السارية، وبشرط استصدار  

 التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. 

 ـ ه4214/ 10/07
 م)02/2120/ 22(الموافق 

 ـ ه4714/ 04/09
 م)02/2620/ 21(الموافق 
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ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه   •
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالها  
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على  

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، كما يجوز  
لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها  

 وذلك طبقًا ألحكام القانون.  

 المصدر: الشركة 

 فروع الشركة  3.13
الرئيســـــــــي الواقع في تقاطع طريق الملك   مركزها) فروع خارج المملكة باإلضـــــــــافة إلى  3) فروع داخل المملكة وعدد ثالثة (3الشـــــــــركة عدد ثالثة (  لدى

 ) بمدينة الرياض. 10عبدهللا مع الطريق الدائري مخرج رقم (

 داخل وخارج المملكة باإلضافة إلى مركزها الرئيسي: ويبين الجدول التالي فروع الشركة 

 ): فروع الشركة ومركزها الرئيسي  28( الجدول رقم 

 التجاري  السجل  رقم العنوان الفرع  الرقم

 المقر الرئيسي  

 الرئيسية  اإلدارة  مكاتب 1
تقاطع طريق الملك عبدهللا مع الطريق    –الرياض 

 ) 10الدائري مخرج رقم (
1010212686 

 فروع الشركة داخل المملكة 

 1010212686 طريق عثمان بن عفان - الرياض  للتوظيف  الموحد المركزعمليات  فرع 2

 1010212686 تقاطع طريق الظهران مع طريق الملك فهد  -الخبر  وتسويقية  تشغيلية عمليات فرع 3

 1010212686 منطقة المروة  –جدة  وتسويقية  تشغيلية عمليات فرع 4

 المملكة  خارجفروع الشركة 

5 
 واستقطاب تسويق و تطوير منتجات تقنية فرع

 بشرية   موارد
 200167315 المملكة األردنية الهاشمية   –  عّمان

 DMCC72573 اإلمارات العربية المتحدة   –   دبي بشرية  موارد واستقطاب تسويق فرع 6

 162204 جمهورية مصر العربية    – القاهرة   بشرية  موارد واستقطاب تسويق فرع 7
 المصدر: الشركة 

 عمليات الشركة خارج المملكة 3.14
ـــــمية    تمتلك ـــ ـــ ـــــركة عدد ثالثة فروع خارج المملكة موزعة بين كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشـــ ـــ ـــ ـــــر   وجمهوريةالشـــ ـــ ـــ مصـــ

ــم الفرعي ( ــًال راجع القســـ ــركة" من القســـــم (3.13العربية (ولمزيد من المعلومات، فضـــ ــركة وطبيعة أعمالها"  3) "فروع الشـــ ) "خلفية عن الشـــ
ــــرةفي   ــــويقية ومر هذه النشـــ ــــركة خارج المملكة عبارة عن فروع تســـ ــــرية  ا). إن جميع فروع الشـــ ــــتقطاب موارد بشـــ ــــافة إلى أن فرع كز الســـ باإلضـــ

  .المملكة األردنية الهاشمية يقوم بتطوير المنتجات التقنية الخاصة بالشركة

 وحقوق الملكية  المات التجاريةالع 3.15
ــــركة  تعتمد ــــويق  في الشـــ ــــي،  ومركزها أعمالها  تدعم  والتي التجارية،  عالمتها  على  خدماتها  تســـ ــــحاً  تميزاً  وتمنحها  التنافســـ ــــوق  في واضـــ  بين  الســـ

ــــركة  قامت العمالء، ـــ ــــجيل  الشـــ ـــ ــــعودية  الهيئة لدى التجارية  عالمتها بتســـ ـــ ــــعودية  العربية  المملكة في الفكرية للملكية الســـ ـــ  للجدول وفقاً . الســـ
 :أدناه

 : العالمات التجارية للشركة )29( الجدول رقم 

 بلد التسجيل  تاريخ التسجيل  رقم التسجيل  اسم المالك  العالمة التجارية 
تاريخ بداية  

 الحماية 
تاريخ نهاية  

 الحماية 

 
الشركة الدولية  

 للموارد البشرية  
1435013562 

 ـ ه07/1435/ 13

(الموافق  

 م) 05/2014/ 12

المملكة  

العربية  

 السعودية 

  ـه07/1435/ 13

الموافق  (

 ) م 05/2014/ 13

 ـ ه07/1445/ 12

(الموافق  

 م) 01/2024/ 23

 

الشركة الدولية  

 للموارد البشرية  
1436023416 

 ـ ه12/1436/ 07

(الموافق  

 م) 09/2015/ 20

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 ـ ه11/1436/ 17

(الموافق  

 م) 2015/ 1/09

 ـ ه12/1446/ 06

(الموافق  

 م) 06/2025/ 02
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الشركة الدولية  

 للموارد البشرية  
1441018888 

 ـ ه10/1441/ 19

(الموافق  

 م) 06/2020/ 11

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 ـ ه06/1441/ 28

(الموافق  

 م) 09/2020/ 23

 ـ ه06/1451/ 28

(الموافق  

 م) 11/2029/ 05

 المصدر: الشركة 

 التراخيص والرخص الحكومية  3.16
 حصلت الشركة على عدد من التراخيص والتصاريح من الجهات المعنية لتمكينها من القيام بعملياتها، وهي كما يلي:

 التراخيص الحكومية : )30( الجدول رقم 

 الرخصة ال��خيص/ #
صاحب 

 الرخصة ال��خيص/

 /رقم ال��خيص

 الرخصة 
 تار�خ االن��اء  تار�خ اإلصدار/التجديد  صدرةا�جهة امل

 رخصة تدريب   1
الشركة الدولية  
 للموارد البشرية 

224197471675 
المؤسسة العامة للتدريب  

اإلدارة   –التقني و المهني 
 العامة للتدريب اإلهلي  

  ـه08/1442/ 29
(الموافق  

 م) 04/2021/ 11

 ـ ه05/1447/ 08
(الموافق  

 م) 10/2025/ 30

2 
ترخيص شركة  

 توظيف 
الشركة الدولية  
 للموارد البشرية 

374 
وزارة العمل و التنمية  

 االجتماعية  

 ـ ه07/1443/ 15
(الموافق   
   م)02/2022/ 16

  ـه07/1448/ 14
(الموافق  ـ
   م)12/2026/ 23

 المصدر: الشركة 

 الشركة التي تمتلكها أو تستأجرها العقارات  3.17

 قائمة العقارات التي تمتلكها الشركة 3.17.1

 ة: الشرك تملكها التي  العقارات قائمة :)31(  رقم الجدول

 المدينة  المالك  االستخدام  العقار  الرقم 
نوع 
 العقار 

 تاريخ الصك  رقم الصك  المساحة 

القيمة الدفترية  
للعقار كما في  

ديسمبر   31
(ريال   م 2021

 سعودي)

1 
 إداري مكتب

جميرا باي    في
 * تاور إكس 

إداري لفرع   مكتب
الشركة في مدينة  

 دبي  

  الشركة
الدولية للموارد  

 البشرية،  
 مكتبي  دبي  

84.05  
 متر مربع 

1310 

  ـه08/1437/ 03
(الموافق  

2016/05/10 ( 
770,000   

2 

 سكنية  فيال
  رهايتأج يتم

  لصالح
 **الشركة

 سكني   مبنى
  الشركة

الدولية للموارد  
 البشرية  

حي  
المونسية  

 الرياض   –
 310110048984 3,149 سكني  

  ـه10/1443/ 15
  (الموافق

 ) م05/2022/ 16
5,670,378   

 المصدر: الشركة 

بسداد أي ضريبة ناتجة عن نقل الملكية بإسم  الشركة  لم تقم م، كما08/06/2022المملوك للشركة في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإسم الشركة بتاريخ  تم اإلنتهاء من نقل العقار * 

 م أن العقار مسجل بإسم أحد المساهمين. 2021ديسمبر  31الشركة، مع التنويه إلى أنه تم اإلشارة في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 

  

حصلت الشركة على استثناء فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية، حيث لم تقم بسداد أي   ، كمام 16/05/2022ريخ  ** تم اإلنتهاء من نقل عقار حي المونسية بمدينة الرياض بإسم الشركة بتا

 بإسم أحد المساهمين.  م أن العقار مسجل2021ديسمبر   31، مع التنويه إلى أنه تم اإلشارة في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ضريبة ناتجة عن نقل الملكية بإسم الشركة

 الشركة تستأجرها قائمة العقارات التي  3.17.2

 ة: الشرك تستأجرها التي  العقارات قائمة :)32(  رقم الجدول

 مدة العقد  نوع العقار  المدينة  المستأجر  المؤجر  ملك / إيجار  العقار  الرقم 
قيمة اإليجار  

 السنوية 

 العامة  اإلدارة 1

  كاملدور 
بإجمالي  

مساحة تبلغ  
متر   1,500

يستخدم   مربع

أحمد رميان  
 الرميان

  الشركة
  الدولية
  للموارد 
 البشرية 

 مكتبي الرياض 

هجرية واحدة تبدأ   سنوات 5
(الموافق   ـه10/05/1433من 

يجدد تلقائيًا ما  و)، 04/2012/ 02
لم يخطر أحد الطرفين بعدم  
رغبته في التجديد قبل إنتهاء  

المدة السارية بشهر على  

ريال    150,000
سعودي تستحق  

 على دفعتين 
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 مدة العقد  نوع العقار  المدينة  المستأجر  المؤجر  ملك / إيجار  العقار  الرقم 
قيمة اإليجار  

 السنوية 
كمقر لإلدارة  

 العامة 
والزال العقد ساري حتى   ،األقل

 . النشرة هذهتاريخ 

 الرياض  فرع 2

  كامل دور
بإجمالي  

مساحة تبلغ  
  متر مربع 360

  كمقر  يستخدم
  مدينة لفرع

 الرياض 

عبدالرحمن  
إبراهيم  

 ي الحديث 

  الشركة
  الدولية
  للموارد 
 البشرية 

 مكتبي الرياض 

سنوات هجرية واحدة تبدأ    10
(الموافق   ـه15/09/1436من 

م)، ويجدد تلقائيًا  06/2015/ 02
ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم  
رغبته في التجديد قبل إنتهاء  

المدة السارية بشهر على  
والزال العقد ساري حتى   ،األقل

 . هذه النشرةتاريخ 

ريال    230,000
سعودي تستحق  

 على دفعتين 

 جدة  فرع 3

بإجمالي   مكتب
مساحة تبلغ  

  متر مربع 250
  كمقر  يستخدم

  مدينة لفرع
 جدة 

سعد  
عبدهللا  
فرحان  
 الشهري 

  الشركة
  الدولية
  للموارد 
 البشرية 

 مكتبي جدة 

سنوات هجرية واحدة تبدأ   5
(الموافق   ـه16/12/1436من 

م) ، ويجدد تلقائيًا  09/2015/ 29
ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم  
رغبته في التجديد قبل إنتهاء  

المدة السارية بشهر على  
والزال العقد ساري حتى   ،األقل

 . هذه النشرةتاريخ 

ريال   30,960

سعودي تستحق  

 على دفعتين 

 الخبر  فرع 4

بإجمالي   مكتب
مساحة تبلغ  

  متر مربع 80
  كمقر  يستخدم

  مدينة لفرع
 الخبر 

مازن محمد  
 الخزيم 

  الشركة
  الدولية
  للموارد 
 البشرية 

 مكتبي الخبر 

  سنتين هجرية واحدة تبدأ من
(الموافق   ـه12/1437/ 02

م)، ويجدد تلقائيًا  09/2016/ 03
ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم  
رغبته في التجديد قبل إنتهاء  

المدة السارية بشهر على  
والزال العقد ساري حتى   ،األقل

 . هذه النشرةتاريخ 

ريال   66,000

سعودي تستحق  

 على دفعتين 

5 
  المملكة فرع

  األردنية
 الهاشمية 

بإجمالي   مكتب
مساحة تبلغ  

  متر مربع 128
  كمقر  يستخدم

  المملكة لفرع
  األردنية

 الهاشمية 

شاهر  
موسى جبر  

ورثة   –داود 
المرحوم  

 شاكر غفري 

فرع  
  الشركة
  الدولية
  للموارد 
  البشرية
 بالمملكة
  األردنية

 الهاشمية 

 مكتبي عّمان

  واحدة تبدأ من ميالديةسنة 
م (الموافق  08/2017/ 15

) ، ويجدد تلقائيًا  ـه11/1438/ 23
ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم  
رغبته في التجديد قبل إنتهاء  

المدة السارية بشهر على  
والزال العقد ساري حتى   ،األقل

 . هذه النشرةتاريخ 

ريال   36,500

سعودي تستحق  

 على دفعتين 

6 
  جمهورية فرع

 العربية  مصر

بإجمالي   مكتب
مساحة تبلغ  

متر مربع   80
يستخدم كمقر  
لفرع جمهورية  

 مصر العربية 

  محمد  هاف
  محمد عبيد

 حسين 

فرع  
  الشركة
  الدولية
  للموارد 
  البشرية

  بجمهورية
  مصر

 العربية 

 مكتبي القاهرة 

  واحدة تبدأ من ميالديةسنة 
  الموافقم ( 12/2020/ 07

)، ويجدد تلقائيًا  ـه04/1442/ 22
أحد الطرفين بعدم  ما لم يخطر 

رغبته في التجديد قبل إنتهاء  
المدة السارية بشهر على  

والزال العقد ساري حتى   ،األقل
 . هذه النشرةتاريخ 

 

ريال   17,300

سعودي تستحق  

 على دفعتين 

 المصدر الشركة  

 العقود الجوهرية  3.18
 تتركز في قطاع خدمات التشغيل الخارجي: فيما يلي توضيح للعقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة بشكل مباشر التي 

 ) 1عميل من القطاع المالي (ملخص عقد تقديم خدمات عمالية مع :  ) 33( الجدول رقم 

 تقديم خدمات عمالية  عقد

العقد  أطراف  
 الدولية للموارد البشرية   الشركة االول  الطرف
 ) 1(  المالي القطاع من عميل الثاني  الطرف

العقد  موضوع    المطلوبة الخدمات لتقديم مؤهلة بشرية   لكوادر  األول الطرف تأمين 
العقد  مدة  م2021/ 08/02 تاريخ في تبدأ  ميالدية سنة 

العقد  قيمة  
  بموجب  الثاني  الطرف  استحقاقات   تحدد  بحيث   بها،   اميالق  الثاني  الطرف  ألتزم   التي  األنشطة   على   تعتمد  العقد   قيمة   تكون   أن  على   الطرفان   اتفق

 . شهرياً   المنجزة األعمال كمية لمجموع  شهرية  فواتير

التجديد  آلية   
  جاري أنهمع اإلشارة إلى  ،الثاني الطرف من خطية قةف بموا  إال العقد هذا يتجدد والم 02/2021/ 08ميالدية واحدة تبدأ من تاريخ   سنة العقد مدة

 م.  2023/ 07/02تنتهي في تاريخ  مماثلة لفترة  العقد  ملحق توقيع على العمل
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العقد  إنهاء  
  الثاني  الطرف يلتزم ذلك  عند المجددة، المدة أو األصلية مدته  قبل العقد هذا إنهاء في الثاني الطرف رغب إذا انه الطرفين بين عليه المتفق من

 .األول الطرف مستحقات كافة  بسداد إبطاء  دون

جوهرية  شروط  

 العميل  عمل  قطاعات  أحديعمل في    للعميلريال سعودي عن كل موظف معار    )50,000الدولية للموارد البشرية ملزمة بالتأمين بمبلغ (الشركة  
السرقات  أو الفروع (التي يتعامل منسوبيها بالنقد) وذلك لتغطية المخاطر واألضرار والخسائر والنفقات الناشئة عن خيانة األمانة واالختالسات و

واالحتيال المصرفي. وأن تكون وثيقة التأمين مصدرة من شركة تأمين مرخص لها العمل في المملكة العربية السعودية ومعتمدة من الطرف  
 .  الثاني

 شركة المصدر: ال

 ) 3عميل من القطاع المالي (ملخص عقد تقديم خدمات تشغيل ومساندة مع :  )34( الجدول رقم 

 تقديم خدمات تشغيل ومساندة  عقد

العقد  أطراف  
 ) 3عميل من القطاع المالي ( االول  الطرف
 الدولية للموارد البشرية   الشركة الثاني  الطرف

العقد  موضوع  الطرف الثاني للموظفين المؤهلين لتقديم الخدمات المطلوبة   تأمين 
العقد  مدة  م2021/ 01/01 تاريخ في تبدأ  ميالدية سنة 

العقد  قيمة  
  بموجب  الثاني  الطرف  استحقاقات تحدد  بحيث   بها، القام  الثاني  الطرف  ألتزم التي األنشطة  على  تعتمد العقد  قيمة  تكون أن  على الطرفان  اتفق

 . شهرياً   المنجزة األعمال كمية لمجموع  شهرية  فواتير

التجديد  آلية   
  األطراف   أحد   يقم  مالم   الشروط،  بذات  مماثلة  مدد   أو   لمدة  تلقائياً   وتتجدد م  2021/ 01/01  تاريخ   من  تبدأ  واحدة   ميالدية  سنة  العقد  هذا   سريان  مدة

 . بالتجديد رغبته بعدم يوماً ) 30(ب المجددة أو األصلية العقد مدة انتهاء  قبل خطياً   اآلخر الطرف بإخطار
العقد  إنهاء  . االتفاقية انتهاء تاريخ من أشهر ثالثة مدة قبل اآلخر الطرف إخطار بشرط  العقد هذا إنهاء األول للطرف  يحق 
 شركة المصدر: ال

 ) 1عميل من قطاع التقنية المالية (مع    ملخص عقد تقديم خدمات:  )35( الجدول رقم 

 عقد تقديم خدمات موارد بشرية 

 أطراف العقد 
   الشركة الدولية للموارد البشرية الطرف االول 
 ) 1عميل من قطاع التقنية المالية ( الطرف الثاني 

 موضوع العقد 
منسوبيه من ذوي المؤهالت العلمية والخبرات العملية في الوظائف واالختصاصات التي يطلبها الطرف  قيام الطرف االول بتأمين فريق من  

 الثاني من وقت الخر لتنفيذ المهام العملية الوظيفية التي يقرها الطرف الثاني. 
 م2021/ 14/07 سنة ميالدية تبدأ في تاريخ مدة العقد 

 قيمة العقد 
قيمة هذا العقد حسب العرض المرسل لكل موظف (عامل) بعد موافقة الطرف الثاني، شريطة أن يقوم الطرف  اتفق الطرفان على أن تكون  

 الثاني بإصدار طلب شراء لكل موظف، ويبين طلب الشراء نوع الخدمة، عدد الموظفين، الفترة والرسوم الشهرية. 

 آلية التجديد 
تاريخ توقيع العقد ويتجدد باتفاق الطرفين لمدة أو لمدة مماثلة بنفس الشروط والنصوص الواردة  مدة هذا العقد سنة ميالدية واحدة تبدأ من 

 في هذا العقد، مع اإلشارة إلى أن العقد ساري المدة حتى تاريخ هذه النشرة. 
 العقد. ) يوم عمل من تاريخ انتهاء 60يبلغ أحد الطرفين برغبته في عدم تجديد العقد قبل ( إنهاء العقد 

 شركة المصدر: ال

 ) 1عميل من القطاع الخاص ( ملخص عقد تقديم خدمات موارد بشرية مع :  )36( الجدول رقم 

 تقديم خدمات موارد بشرية  عقد

العقد  أطراف  
 الدولية للموارد البشرية   الشركة االول  الطرف
 ) 1(  الخاص القطاع من عميل الثاني  الطرف

العقد  موضوع  
 الخدمات  لتقديم   العمل  مجال   في   عليها  المنصوص   للشروط  وفقا  السعودية   العربية   الجوية   الخطوط   الى   عاليا  تأهيًال   ومؤهل  مقتدر   طاقم   تأمين 

 ). السعودية الخطوط  سفير  مساعد السعودية، الخطوط(سفير 
العقد  مدة  م2021/ 29/07 تاريخ في تبدأ  ميالدية سنة 
العقد  قيمة  . األول الطرف من له مرفوعة  فاتورة بموجب األول الطرف منسوبي إعارة عن الشهرية  التكاليف بدفع  الثاني الطرف يلتزم 

التجديد  آلية   
  العقد أن إلى اإلشارة مع الخطية، الثاني الطرف بموافقة مماثلة لفترة ويتجدد العقد توقيع تاريخ من  تبدأ واحدة ميالدية سنة  العقد سريان مدة

 . النشرة هذه   تاريخ حتى   المدة ساري

العقد  إنهاء  
  إنهاء   للطرفين   ويحق  باإلنهاء،  الرغبة   تاريخ  من  أشهر)  4(   قبل  األول  للطرف  خطي  إشعار  تقديم  بعد  سبب  ألي  العقد  إنهاء  الثاني  للطرف  يحق

 . العقد  بأحكام  بالعمل  االستمرار دون  تحول قاهرة  قوة  وجود حال  في إخطار بفترة الإلتزام دون  العقد

جوهرية  شروط  
) أشهر يتحمل الطرف األول كامل التكاليف الخاصة بالتدريب والزي  3في حال إخفاق او عدم نجاح او استقالة أحد منسوبي الطرف األول خالل ( 

 ) ريال. 13,000(الرسمي التي قام الطرف الثاني بتقديمها لمنسوبي الطرف األول المعارين بواقع  
 شركة المصدر: ال

 

 والسعودة  الموظفون 3.19
) موظف غير سعودي أي 223) موظف سعودي و(488) موظف منهم (711م، بلغ عدد موظفي الشركة (2020ديسمبر    31كما في تاريخ  

) موظف سعودي 351منهم () موظف  603م، بلغ عدد موظفي الشركة (2021ديسمبر  31كما في تاريخ  %) ، و  68.64(  بنسبة سعودة قدرها
%) وتندرج الشركة حاليًا تحت النطاق "األخضر المتوسط" من برنامج نطاقات 58.21(  ) موظف غير سعودي أي بنسبة سعودة قدرها252و(

 .%)58.21للسعودة بنسبة سعودة تبلغ (
 م.2021م و 2020الشركة خالل العامين وتوضح الجداول التالية أعداد الموظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات 
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 أعداد العاملين بالشركة : )37( الجدول رقم 

 الفئة  
م2020ديسمبر  31 تاريخ في كما  م 2021 ديسمبر 31 تاريخ  كما في    

 النسبة  العدد النسبة  العدد
% 68.64 488 السعوديون   351 %58.21 

السعوديين  غير  223 31.36 %  252 %41.79 
% 100.00 711 المجموع   603 100.00 %  

 المصدر: الشركة 

 توزيع الموظفين على اإلدارات : ) 38( الجدول رقم 

  اإلدارة
م 2020 ديسمبر 31 تاريخ  كما في  م 2021 ديسمبر 31 تاريخ  كما في    

السعوديون  غير السعوديون  السعوديين  غير السعوديون    
 1 1 1 1 ) التنفيذي الرئيس مكتب ومدير التنفيذي(الرئيس  التنفيذية  اإلدارة

 222 327 191 461 إدارة العمليات* 
 1 7 2 6 اإلستراتيجية  والشراكات والتطوير  البحث إدارة 

 1 7 1 7 إدارة تطوير المشاريع 

 0 3 0 3 إدارة اإلشراف العام على التدريب والتطوير 
 23 0 24 1 **إدارة تقنية المعلومات

 4 6 4 9 اإلدارة المالية والخدمات المشتركة والمساندة 

 252 351 223 488 المجموع 
 المصدر: الشركة 

حيث يوضح الجدول    سنوية،  تشغيل  عقود  خالل  من  أخرى  لجهات  بإعارتهم  موظفي خدمات التشغيل الخارجي الذين تقوم الشركةمن ضمن موظفينها  * إن إدارة العمليات تتضمن  

 خدمات التشغيل الخارجي:    موظفيالتالي 

 عدد موظفي خدمات التشغيل الخارجي : )39( الجدول رقم 

 الفئة 

م 2020 ديسمبر 31 تاريخ  كما في  م 2021 ديسمبر 31 تاريخ  كما في    

 العدد

من   النسبة
  عددإجمالي 

  موظفي
الخارجي  التشغيل  

من   النسبة
  عددإجمالي 

  موظفي
إدارة 

 العمليات  

  من النسبة
  عدد إجمالي

  في العاملين 
 الشركة 

 العدد

من   النسبة
  عددإجمالي 

  موظفي
  التشغيل
 الخارجي 

من   النسبة
إجمالي  
عدد 

موظفي  
إدارة 

 العمليات  

  من النسبة
  عدد إجمالي

  في العاملين 
 الشركة 

 % 51.91 57.01% % 58.50 313 62.73% 68.40% % 70.24 446 السعوديون 
 % 36.82 40.44% % 41.50 222 26.58% 28.99% % 29.76 189 السعوديين  غير

% 100.00 635 المجموع   97.39 %  89.31 %  535 100.00 %  97.45 %  %88.72 
 المصدر: الشركة 

المنتجات التقنية، وبالتالي فإن غالبية موظفي إدارة تقنية المعلومات يتركزون ضمن فرع الشركة في المملكة  تعتمد الشركة على فرعها في المملكة األردنية الهاشمية لتطوير  **  

   األردنية الهاشمية.

تاريخ   النشرةحتى  المملكة،  هذه  المتحدة والمملكة   يوجد للشركة نشاط تجاري خارج  العربية  من خالل فروعها في كل من دولة اإلمارات 
باإلضافة إلى أن فرع المملكة األردنية الهاشمية   فروع تسويق واستقطاب موارد بشريةوجميعها  ية وجمهورية مصر العربية  األردنية الهاشم

" وبعنوان "فروع الشركة" من  3.13(للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم الفرعي "  يقوم بتطوير المنتجات التقنية الخاصة بالشركة
، فإن الشركة تملك مكتب إداري في جميرا باي هذه النشرةكما وبتاريخ نشر    ،بعنوان "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها").    3رقم    القسم

وبعنوان "قائمة   "3.17.1"تاور أكس بمدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم الفرعي  
 بعنوان "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها").  3رقم  تمتلكها الشركة" من القسم العقارات التي

تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في 
 سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة. مجال عمل الشركة، وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي

)  12يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خالل (  نقطاع في أعمال الشركةأي ا  بأنه لم يحدثويقر أعضاء مجلس اإلدارة  
 .هذه النشرةمن تاريخ  شهرًا األخيرة

 
 كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة 
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 هيكل الملكية والهيكل التنظيمي  4

 الطرح وبعد  قبل الشركة ملكيةهيكل   4.1
 : وبعد الطرحالشركة قبل  ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي 

 يكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح : ه)40( الجدول رقم 

  
 ت  

  
 إسم المساهم 

   ) مباشر (بشكل  هيكل الملكية قبل الطرح 
 األسهم المطروحة 

 (سهم)  

 ) مباشر(بشكل   الطرح بعدهيكل الملكية 
 عدد االسهم 

 (سهم)  
 إجمالي القيمة اإلسمية 

 ) سعودي(ريال 
 نسبة الملكية  

 (%) 
 عدد االسهم 

 (سهم)  
 إجمالي القيمة اإلسمية 

 ) سعودي(ريال 
 نسبة الملكية  

 (%) 
 % 24.000 6,000,000 600,000 0 30.00% 6,000,000 600,000 علي عمار فالح الحربي *  1
 % 20.000 5,000,000 500,000 0 25.00% 5,000,000 500,000 خالد صالح عبدالرحمن الشثري   2
 % 3.970 992,500 99,250 0 4.9625% 992,500 99,250 احمد ابو بكر سالم بالفقيه  3
 % 3.600 900,000 90,000 0 4.50% 900,000 90,000 الوكالة االعالمية للدعاية واالعالن**  مؤسسة 4
 % 3.200 800,000 80,000 0 4.00% 800,000 80,000 شركة موعد لتأجير السيارات   5
 % 3.200 800,000 80,000 0 4.00% 800,000 80,000 غذاء الوطنية   شركة  6
 % 2.800 700,000 70,000 0 3.50% 700,000 70,000 يوسف محمد ناصر القفاري   7
 % 2.400 600,000 60,000 0 3.00% 600,000 60,000 عبدالعزيز عمار فالح الحربي*** 8
 % 2.400 600,000 60,000 0 3.00% 600,000 60,000 فهد صالح محمد آل شيبان   9

 % 2.400 600,000 60,000 0 3.00% 600,000 60,000   صالح ذياب صالح العنزي  10
 % 1.750 437,500 43,750 0 2.1875% 437,500 43,750 األميرة / جواهر بنت بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود   11
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 مؤسسة التخطيط المتقدم للمقاوالت**** 12
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 علياء عمار فالح الحربي  13
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 ساره عمار فالح الحربي  14
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 الحربي  ليلى عمار فالح 15
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 الحربي  طيف عمارفالح  16
 % 1.400 350,000 35,000 0 1.75% 350,000 35,000 الحربي غدير عمار فالح  17
 % 0.700 175,000 17,500 0 0.88% 175,000 17,500 مريم علي سليمان العلي  18
 % 0.200 50,000 5,000 0 0.250% 50,000 5,000 عهود ضامن عبيد العنزي  19
 % 0.200 50,000 5,000 0 0.250% 50,000 5,000 عبدالعزيز عبدهللا العلوي  20
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 فهد بن فارس  نورا عبدهللا  21
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 زامل الحربي   سعد شاهر  22
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 عادل محمد سليمان الجربوع   23
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 فايز احمد عبدهللا الغامدي   24
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 خالد محمد عبدالرحمن السالم   25
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 الشبنان   صالح إبراهيم محمد  26
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 نادر عابد عبدالرحمن الحربي   27
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 احمد عبدهللا عبدالرحمن الكنهل   28
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 عبدهللا سعيد سعد بن سعيد  29
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 خالد فهد سعود الداود   30
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 عبدالعزيز عبدالعزيز عبدهللا التميمي   31
 % 0.040 10,000 1,000 0 0.050% 10,000 1,000 منصور علي مريزق الحربي  32
 % 0.026 6,500 650 0 0.033% 6,500 650 شهد سعود علي الحربي 33
 % 0.020 5,000 500 0 0.025% 5,000 500 ريان عبدالعزيز عبدهللا العلوي  34
 % 0.020 5,000 500 0 0.025% 5,000 500 صالح سالم حمود الغامدي   35
 % 0.020 5,000 500 0 0.025% 5,000 500 نبيل حسن محمد خالد األمير   36
 % 0.020 5,000 500 0 0.025% 5,000 500 شعيل جار هللا محمد عايض   37
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 دالل فالح ناصر القحطاني  38
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 جريفان الحربي  خالد مفوز  39
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 مهرة سعد عبدهللا الدوسري  40
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 فهدة فالح محمد القحطاني  41
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 جوهره ابراهيم عبدالعزيز العمرو  42
 % 0.008 2,000 200 0 0.010% 2,000 200 خلف خالد خلف العتيبي  43
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 محمد سالم محمد ال زليق  44
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 فؤاد سعيد ظافر القرني  45
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 الشهراني   عبدهللا سعيد عبدهللا  46
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 هيام حسين حمد اليامي  47
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 وجدان ملفى سالم الحربي   48
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 وليد عبدالرحمن ابراهيم المقحم  49
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 اسماء محمد صالح ال شيبان  50
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 عمشاء عواد مرزوق الحربي  51
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 صالح محمد ابراهيم الشامخ  52
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 خالد احمد علي المهدي  53
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 نواف احمد علي المهدي  54
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 تمني فواز حسن النمري  55
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 سلطان رباح عماش الحربي  56
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 يسريه عبدالحليم البيلي خليفه  57
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 عبدالعزيز محمد أحمد البيز  58
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 طالل محمد أحمد البيز  59
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 عبدالجواد علي محمد الغامدي   60
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 سامر ناهض فريج الصوراني 61
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 محمد فريحان عويض الحارثي  62
 % 0.004 1,000 100 0 0.005% 1,000 100 ريم ابراهيم عبدالعزيز العمرو  63
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 فهد عبدهللا فيصل آل صقر  64
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 خلود خالد خلف العتيبي  65
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 الراشد  خالد عبدهللا علي 66
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 علي الراشد  خلود عبدهللا 67
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 علي سالم هادي آل سالمه  68
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 فهد عايض جدعان عتيبي  69
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 ت  

  
 إسم المساهم 

   ) مباشر (بشكل  هيكل الملكية قبل الطرح 
 األسهم المطروحة 

 (سهم)  

 ) مباشر(بشكل   الطرح بعدهيكل الملكية 
 عدد االسهم 

 (سهم)  
 إجمالي القيمة اإلسمية 

 ) سعودي(ريال 
 نسبة الملكية  

 (%) 
 عدد االسهم 

 (سهم)  
 إجمالي القيمة اإلسمية 

 ) سعودي(ريال 
 نسبة الملكية  

 (%) 
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 سعد مبارك ناصر القحطاني  70
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 عبدالكريم باجد سيف العتيبي  71
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 خلود فالح زيد أبو اثنين السبيعي   72
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 سليمان عبدالرحمن سليمان السيف  73
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 سعاد صالح سعد العكوز   74
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50   رباح إبراهيم رباح الحربي  75
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50   محمد إبراهيم رباح الحربي 76
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 الصفيان   صفيان عبدالرحمن مي 77
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 الحربي  فارس رباح عماش 78
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 ماجد مليح مقحم الحربي   79
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 ناصر عبدالعزيز عبدهللا العبدان   80
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 فيصل سعد صقر العتيبي   81
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 العجيري   خالد عبدالرحمن عبدالعزيز  82
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 محمد عبدهللا شاهر الحربي   83
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 سعود ناصر سعود المبدل  84
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 غزواء سلمان كليب الشيباني   85
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 محمد عبدهللا ظافر البيشي   86
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 رزان حسين مرزوق الحربي   87
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 حسين مرزوق راشد الحربي   88
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 زامل عبدهللا شاهر الحربي   89
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 تركي فايح داموك العتيبي  90
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 مشاعل عبدالعزيز عقيل الحربي  91
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 ذعار الحربي ميادة محمد  92
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 ريم محمد ذعار الحربي  93
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 رغد محمد ذعار الحربي  94
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 باسل عبدهللا محمد البريكان   95
 % 0.002 500 50 0 0.0025% 500 50 اريج عدنان عيسى سعسع   96
 % 20.000 5,000,000 500,000 500,000       الجمهور (مستثمرون مؤهلون)  97

 100.000% 25,000,000 2,500,000 500,000 100.00% 20,000,000 2,000,000 االجمالي  

 المصدر: الشركة 

ناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات التي تملك بشكل مباشر في    يملك بشكل غير مباشر في الشركة  الحربيعلي بن عمار بن فالح    /المساهم* إن  

 وفق الجدول التالي: الشركة الدولية للموارد البشرية

 اسم المساهم  م 
بشكل مباشر   المملوكة  األسهم عدد
  البشرية للموارد  الدولية الشركة   في

 (سهم)   الطرح قبل

  المباشرة الملكية نسبة
  عمار بن  علي /للمساهم

  من المساهمين   في الحربي
 (%)  الشركات  فئة

  المملوكة  األسهم عدد
  بن عمار بن  علي /للمساهم

  مباشر  غير بشكل  الحربي  فالح
 (سهم)  الطرح قبل  الشركة   في

 79,200 99.00% 80,000 شركة غذاء الوطنية  1
 79,200 99.00% 80,000 لتأجير السياراتشركة موعد   2

 158,400 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / علي بن عمار بن فالح الحربي  
 7.92% قبل الطرح  في الشركة  للمساهم/ علي بن عمار بن فالح الحربي  إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة

 المصدر: الشركة 

مؤسسة الوكالة  في    )%100.00(بنسبة    ناتجة عن ملكيته المباشرةيملك بشكل غير مباشر في الشركة    (عضو مجلس اإلدارة وأمين السر)  فالح بن عمار بن فالح الحربي   /السيدإن  **

قبل الطرح،    الشركة الدولية للموارد البشرية  من إجمالي رأس مال  )%4.50(تملك نسبة    مؤسسة الوكالة اإلعالمية للدعاية واإلعالن، مع اإلشارة إلى أن  اإلعالمية للدعاية واإلعالن

   .بعد الطرح الشركة الدولية للموارد البشرية %) من إجمالي رأس مال3.60وستملك نسبة (

لمباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات التي تملك بشكل مباشر  ناتجة عن ملكيته ا  يملك بشكل غير مباشر في الشركة  بن عمار بن فالح الحربي عبدالعزيز  /المساهم* إن  **

 وفق الجدول التالي:  الشركة الدولية للموارد البشريةفي 

 اسم المساهم  م 
بشكل مباشر   المملوكة  األسهم عدد
  البشرية للموارد  الدولية الشركة   في

 (سهم)   الطرح قبل

  المباشرة الملكية نسبة
  عمار  بن عبدالعزيز  /للمساهم

  من المساهمين   في الحربي
 (%)  الشركات  فئة

  المملوكة  األسهم عدد
  عمار  بن عبدالعزيز  /للمساهم

  غير بشكل الحربي  فالح بن
  الطرح   قبل الشركة في  مباشر

 (سهم) 
 800 1.00% 80,000 شركة غذاء الوطنية  1
 800 1.00% 80,000 شركة موعد لتأجير السيارات 2

 1,600 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / عبدالعزيز بن عمار بن فالح الحربي  
 0.08% قبل الطرح   في الشركة  للمساهم/ عبدالعزيز بن عمار بن فالح الحربي  إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة

 المصدر: الشركة 

، مع اإلشارة  التخطيط المتقدم للمقاوالت مؤسسة  في    )100.00%(بنسبة    المباشرة   اناتجة عن ملكيتهبشكل غير مباشر في الشركة    العتيبي تملكمريم فالح رزيق    / إن السيدة****

  %) من إجمالي رأس مال1.40قبل الطرح، وستملك نسبة (  الشركة الدولية للموارد البشرية  من إجمالي رأس مال  )%1.75(تملك نسبة    التخطيط المتقدم للمقاوالتمؤسسة  إلى أن  

   .بعد الطرح الشركة الدولية للموارد البشرية
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 :طرحويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة قبل ال

 طرح هيكل ملكية الشركة قبل ال): 1(  الشكل رقم

 
 المصدر: الشركة 

 

 الهيكل التنظيمي   4.2
 الهيكل التنظيمي للشركة ): 2 (الشكل رقم

 

 المصدر: الشركة 

%30.00

%25.00

%45.0094

الرئيس التنفيذي
علي عمار الحربي

إدارة البحث والتطوير
والشراكات االسترايجية

سهى سويعد الجحدلي

المعلوماتإدارة تقنية

داوودفادي بن جالل

اإلدارة المالية والخدمات
المشتركة والمساندة

عمار الحربيفالح

األعمالإدارة تطوير

شيبانفهد صالح آل

العملياتإدارة

العلويريان عبدالعزيز

المشرف العام على التدريب
والتطوير

التدريبيةالبرامجإدارة

المدربين

المستشارين

الوكاالت

إدارة التواصل

إدارة التسويق

إدارة المبيعات

إدارة خدمة العمالء

إدارة الجودة

إدارة المشاريع

إدارة التوظيف

إدارة المناطق

مدير فرع األردن

مدير المنتجات

مدير الدعم الفني

اإلدارة المالية

إدارة الموارد البشرية

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة العالقات الحكومية

الجمعية العامة

مجلس اإلدارة

المراجعةلجنة

الداخلية المراجعة  إدارة 
)هاني شعبان سعد جابر(

لجنة الترشيحات
والمكافآت

اإلدارةأمين سر مجلس

مدير مكتب الرئيس
التنفيذي
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   مجلس اإلدارة 4.3

   مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس أعضاء 4.3.1

 ) منهم غير مستقلين. 3) منهم مستقلين وثالثة (4) أعضاء، أربعة (7يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد سبعة (

 :  وأمين سر المجلس رةالتالي أعضاء مجلس اإلدايوضح الجدول 

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس : )41( الجدول رقم 

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر *

 المنصب االسم 
صفة 
العضو

 ية

االستق 
اللية 
 **** 

الجنسي 
 ة

 العمر
 (سنة) 

األسهم المملوكة  
 قبل الطرح 
 "مباشرة" 

األسهم المملوكة قبل  
 الطرح 

 "غير مباشرة"***** 

األسهم المملوكة بعد  
 الطرح 

 "مباشرة" 

األسهم المملوكة  
 بعد الطرح 

 "غير مباشرة"
العدد 
 (سهم) 

النسبة  
(%) 

العدد 
 (سهم) 

العدد  النسبة (%) 
 (سهم) 

النسبة  
(%) 

العدد 
 (سهم) 

النسبة  
(%) 

يوسف محمد  
 ناصر القفاري 

رئيس مجلس  
 اإلدارة

  غير
 تنفيذي 

 - - 2.80% 70,000 - - %3.50 70,000 48 سعودي مستقل 

  محمد عادل
 الجربوع سليمان

  رئيس نائب
 ** اإلدارة مجلس

  غير
 تنفيذي 

 - - 0.04% 1,000 - - %0.05 1,000 52 سعودي مستقل 

علي عمار فالح  
 الحربي

عضو مجلس  
اإلدارة والعضو 

  المنتدب 
والرئيس  
 التنفيذي 

 تنفيذي 
  غير

 مستقل 
 %6.34 158,400 %24.00 600,000 7.92%***** 158,400 %30.00 600,000 40 سعودي

  غالب هزاع محمد
 الهزاع 

  مجلس عضو
 اإلدارة

  غير
 تنفيذي 

 - - - - - - - - 59 سعودي مستقل 

 سويعد سهى
  مسيعيد
 الجحدلي 

  مجلس عضو
 اإلدارة

 - - - - - - - - 40 سعودي مستقل  تنفيذي 

صالح ذياب  
 صالح العنزي 

عضو مجلس  
 اإلدارة

  غير
 تنفيذي 

  غير
 مستقل 

 - - 2.40% 60,000 - - %3.00 60,000 45 سعودي

  فالح عمار فالح
 الحربي

مجلس   عضو
اإلدارة وأمين  

 *** السر 
 تنفيذي 

  غير
 مستقل 

 90,000 - - ****** 4.50% 90,000 - - 33 سعودي
%3.60 

 

 المصدر: الشركة 

) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة المذكورين أعاله لدورة مجلس  م26/01/2021(الموافق    ـه13/06/1442المنعقدة في تاريخ    التحولية* وافقت الجمعية  

 ). م25/12/2023(الموافق  ـه12/06/1445 ) ولمدة ثالث سنوات، تنتهي في تاريخم26/01/2021(الموافق   ـه06/1442/ 13اإلدارة الحالية التي بدأت من تاريخ 

السيد/ عادل محمد سليمان الجربوع بمنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة بدًال عن   تعيين الموافقة على  )  م02/02/2021(الموافق    ـه06/1442/ 20** قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ  

 السيد/ فيصل عبدهللا سحلي العتيبي.  

كأمين سر لمجلس اإلدارة وذلك لدورة مجلس  عمار فالح الحربي    فالحالسيد/    تعيينالموافقة على  )  م14/02/2021(الموافق    ـه02/07/1442* قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ  **

 ). م25/12/2023(الموافق  ـ ه12/06/1445اإلدارة الحالية التي تنتهي في تاريخ 

مة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس  **** تم االستناد على الئحة حوك

 اإلدارة للشركة في كل من: 

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

   .أن كون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها 

 ة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.  أن تكون له صلة قراب 

  وكبار الموردين، أو أن  أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات

 اف خالل العامين الماضيين.  يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطر 

 

التي تملك بشكل مباشر في الشركة    ***** إن الملكية غير المباشرة للمساهم/ علي بن عمار بن فالح الحربي ناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات

 الدولية للموارد البشرية وفق الجدول التالي: 

 اسم المساهم  م 
ملوكة بشكل مباشر  عدد األسهم الم

في الشركة الدولية للموارد البشرية  
 (سهم)   قبل الطرح

نسبة الملكية المباشرة  
للمساهم/ علي بن عمار  

الحربي في المساهمين من  
 فئة الشركات (%) 

عدد األسهم المملوكة  
للمساهم/ علي بن عمار بن  

بشكل غير مباشر   فالح الحربي 
 (سهم)  في الشركة قبل الطرح

 79,200 99% 80,000 شركة غذاء الوطنية  1
 79,200 99% 80,000 شركة موعد لتأجير السيارات 2

 158,400 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / علي بن عمار بن فالح الحربي  
 7.92% قبل الطرح  في الشركة  للمساهم/ علي بن عمار بن فالح الحربي  إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة

 المصدر: الشركة  
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مؤسسة الوكالة اإلعالمية في    ) %100(بنسبة    ناتجة عن ملكيته المباشرة  (عضو مجلس اإلدارة وأمين السر)  فالح بن عمار بن فالح الحربي****** إن الملكية غير المباشرة للسيد/  

قبل الطرح، وستملك    الشركة الدولية للموارد البشرية  من إجمالي رأس مال  )%4.50(تملك نسبة    مؤسسة الوكالة اإلعالمية للدعاية واإلعالن، مع اإلشارة إلى أن  واإلعالنللدعاية  

   .بعد الطرح الشركة الدولية للموارد البشرية %) من إجمالي رأس مال3.60نسبة (

 مسؤوليات مجلس اإلدارة  4.3.2

 تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على التالي: 

 أعضاء مجلس اإلدارة  4.3.3

. وبموجب  اليومية للشركةوفقًا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة والئحة حوكمة الشركة الداخلية، يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة األعمال 

 الئحة حوكمة الشركة الداخلية، لمجلس اإلدارة المسؤوليات اآلتية: 

 اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:   •
 وتوجيهها. وضع االستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها  -
 تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.  -
 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها.  -
 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.  -
 هياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. المراجعة الدورية لل -

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:  •
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   -

 دام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخ
 التأكد من سالمة األنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.  -
ور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها  التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد التص -

 بشفافية. 
 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.  -
 تحضير والموافقة على مصفوفة الصالحيات التابعة للشركة.  -

 وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما اليتعارض مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.  •
 سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.  وضع •
 وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص اآلتي:  •

 أصحاب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. آليات تعويض  -
 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.  -
 آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.  -
مهني للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين  قواعد السلوك ال -

 أصحاب المصالح على أن يضع المجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.
لوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين  وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة وال -

 واصحاب المصالح لآلخرين. 

 رئيس مجلس اإلدارة:  4.3.4

المجلس في أداء   تتلخص مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة في قيادة المجلس وتسهيل اإلسهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس اإلدارة لضمان فاعلية

 ه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.وظائف

  حوكمة  الئحة وبموجب الحكومية، الجهات سائر  أمام الشركة لتمثيل الصالحيات أوسع اإلدارة مجلس لرئيس  تكون األساسي، الشركة ونظام الشركات لنظام   وفقاً  

 : يلي  ما اإلدارة مجلس لرئيس األساسية المسؤوليات تشمل الشركات،

 أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.ضمان حصول  •
 التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.  •
 ونظام الشركة األساسي. تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية  •
 تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة.  •
 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.  •
وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين والمستقلين، وإيجاد  تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  •

 ثقافة تشجع على النقد البناء. 
، والتشاور مع  إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات  •

 د إعداد جدول أعمال المجلس. أعضاء المجلس والعضو المنتدب عن
 عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.  •
 . إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها •

 ات األخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة والمجلس. تشمل المسؤولي 

 ومن مهام الرئيس أيضا إدارة االجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في عالقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة. 
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 رئيس التنفيذي العضو المنتدب وال 4.3.5

ت مجلس  رئيس تنفيذي يمثل المساهمين في متابعة األنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها لهيئاو  منتدب   عضو للشركة  

لل األساسي،  الشركة  لنظام  وبموجب الئحة حوكمة  وال  المنتدب  عضواإلدارة. وفقًا  الحكومية،  الجهات  أمام مختلف  الشركة  لتمثيل  الصالحيات  أوسع  التنفيذي  رئيس 

 الشركة الداخلية، تشمل المسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي مايلي:  

 . تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس اإلدارة •
 . الداخلية واإلشراف العام عليهاتنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة  •
 تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية واقتراح تعديلها عند الحاجة.   •
 لمصالح.  تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب ا •
 بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته.  تزويد مجلس اإلدارة   •
 اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي ُتمنح للعاملين.  •
التقارير على   إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية، وعرض تلك •

 مجلس اإلدارة. 
 ليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضًال عن إدارة موادرها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.  إدارة العمل ا  •
 المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.   •
 ا، والحرص على االلتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفايته  •
التنظيمية  اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤولية الموكلة الى المستويات  •

 المختلفة.  
 قة تنفيذها.  اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال لإلدارة وطري •
 لك الصالحيات.  اقتراح الصالحيات التي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارساته لت •

 أمين سر المجلس 4.3.6

 ين سر مجلس اإلدارة ما يلي:  يكون أمين سر مجلس إالدارة مسؤوال عن تنظيم اجتماعات المجلس، تتمثل أهم المهام الرئيسية ألم

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها.  •
 حفظ التقارير التي ُترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس.  •
ضافية يطلبها أي  تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إ •

 من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع. 
 التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة بإالجراءات التي أقرها المجلس.  •
 تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.  •
 أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. عرض مسودات المحاضر على  •
 .تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة •
 .التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة •
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 وأمين السر:   اإلدارةالسير الذاتية ألعضاء مجلس  4.3.7

 فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

 يوسف بن محمد بن ناصر القفاري ل السيرة الذاتية : )42( الجدول رقم 

 القفاري  بن ناصر يوسف بن محمد

 سنة 48 العمر  

 سعودي الجنسية 

 مستقل   –غير تنفيذي  –رئيس مجلس اإلدارة  المنصب 

 م1988عام  في بالمملكة العربية السعودية حاصل على شهادة الثانوية العامة بمدينة الرياض • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

 الموارد البشرية وتوفير المصادر لها) شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال خدمات   •
 م.2020م وحتى عام 2018 خالل الفترة من عام

شغل منصب عضو مجلس اإلدارة لشركة مهارة للموارد البشرية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال خدمات الموارد البشرية وتوفير المصادر   •
 م. 2019م وحتى عام 2018 خالل الفترة من عام لها)

شركة أسواق عبدهللا العثيم (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال سلسلة األسواق المركزية) خالل الفترة في  و مجلس إدارة  شغل منصب عض •
 . م2017وحتى عام  م2009 من عام

والمكتبية) شغل منصب العضو المنتدب لشركة عبد هللا أبومعطي للمكتبات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال بيع األدوات المدرسية   •
 م.2018عام  م وحتى2017 خالل الفترة من عام

م 2008  مجال االستثمار) خالل الفترة من عام  تعمل فيمساهمة مقفلة  شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة العثيم القابضة (شركة   •
 م.2017وحتى عام 

العقاري (شركة م • لالستثمار والتطوير  العثيم  إدارة في شركة  االستثمار   ساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجالشغل منصب عضو مجلس 
 م.2017م وحتى عام 2007 والتطوير العقاري) خالل الفترة من عام

• ) القابضة  العثيم  التنفيذي في شركة  الرئيس  الفترة من عامالمتنوع  تعمل في مجال االستثمارشركة مساهمة مقفلة  شغل منصب    ) خالل 
 . م2017م وحتى عام 2011

مجلس إدارة في شركة الوسطى للخدمات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال األغذية) خالل الفترة من  شغل منصب عضو   •
 م.2017م وحتى عام 2015عام 

تعمل في مجال تقديم الخدمات الغذائية) خالل  شركة مساهمة مقفلة(الغذائية   للصناعات شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الرياض •
   م.2017م وحتى عام 2013من عام الفترة 

شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة الزوردي للمجوهرات (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تصنيع المجوهرات بأنواعها) خالل الفترة  •
 م.  2006م حتى عام 2005من عام 

حكومية تعمل    وزارة(  سابقًا)  الهيئة العامة للسياحة واآلثاراحة (وزارة السيشغل منصب نائب األمن العام المساعد ومدير عام التطوير اإلداري لدى   •
 م.2004م وحتى عام 2000في مجال السياحة) خالل الفترة من عام 

شغل منصب مدير موارد بشرية بمجموعة سامبا المالية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية) خالل الفترة من عام   •
 م. 2004م وحتى عام 1997

خالل الفترة من عام   شغل منصب مسؤول ائتمان في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والبنكية) •
 م. 1997م وحتى عام 1995

خالل الفترة من   والبنكية)شغل منصب مدير شؤون الموظفين بمصرف الراجحي (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية  •
 م.1994م وحتى عام 1991عام 

 العضويات الحالية في
 مجالس إدارة أخرى 

عمل في مجال بيع األدوات المدرسية والمكتبية) منذ تيشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة أبو معطي للمكتبات (شركة مساهمة عامة   •
 م وحتى اآلن.2013

العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال خدمات التطوير  یراإلدارة في شركة قمة النجاح للتطويشغل منصب رئيس مجلس  •
 م وحتى اآلن. 2020العقاري) منذ عام 

يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة االستثمارات المبتكرة العقارية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التطوير واالستثمار العقاري)  •
 م وحتى اآلن.2021ذ من

 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية لعادل محمد سليمان الجربوع : )43( الجدول رقم 

 عادل محمد سليمان الجربوع 

 سنة 52 العمر  

 سعودي الجنسية 

 مستقل  –غير تنفيذي  – نائب رئيس مجلس اإلدارة المنصب 

 م1994على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام حاصل  • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

تعمل في مجال تجارة الجملة في أجهزة الكمبيوتر والمعدات   يشغل منصب المدير العام في شركة مارينا للتجارة (شركة ذات مسؤولية محدودة •
 ى اآلن.م وحت2006عام  منذالمكتبية) 

تعمل في مجال تجارة التجزئة في   شغل منصب مدير الموارد البشرية واإلدارية في شركة أنوال المتحدة للتجارة (شركة ذات مسؤولية محدودة •
 م.2002م وحتى عام 2001المالبس) خالل الفترة من عام 

مساهمة عامة تعمل في مجال الطاقة) خالل الفترة من عام شغل منصب منهدس صناعي في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (شركة   •
 م. 2001م وحتى عام 1994

 العضويات الحالية في
 مجالس إدارة أخرى 

 اليوجد •

 المصدر: الشركة 
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 السيرة الذاتية لعلي عمار فالح الحربي : )44( الجدول رقم 

 علي عمار فالح الحربي 

 سنة 40 العمر  

 سعودي الجنسية 

 غير مستقل  –تنفيذي – تنفيذيال رئيس المنتدب والعضو عضو مجلس اإلدارة وال المنصب 

 م. 2020عام  في الموارد البشرية من جامعة ميزوري في الواليات المتحدة االمريكيةالمصغر  الماجستير حاصل على درجة • المؤهالت العلمية 
 ـ  ه 1422بالمملكة العربية السعودية عام  درجة الثانوية العامة من مدينة الرياضحاصل على  •

 الخبرات العملية 

تقديم خدمات   الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للموارد البشرية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجالالعضو المنتدب ويشغل منصب   •
 وحتى اآلن.  م2009هلة) منذ عام استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤ 

شغل منصب رئيس تنفيذي للشركة السعودية للتجهيزات والتشغيل ( شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في التشغيل مع البنوك والقطاعات   •
 م.  2015حتى عام  2012) منذ عام  المالية وإدارة المشاريع

للسيارات (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال بيع وصيانة السيارات) خالل  شغل منصب مدير إدارة تطوير األعمال في مجموعة العيسى   •
 م. 2012م وحتى عام 2011عام  الفترة من

(شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة والتشغيل   شغل منصب مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في مجموعة شركات آجل •
 م.  2012وحتى عام م 2008) خالل الفترة من عام 

شغل منصب مساعد تخطيط قوى عاملة في إدارة الخطط والقوى البشرية في وزارة الدفاع (وزارة حكومية تعمل في مجال الدفاع واألمن    •
 م.2008م وحتى عام 2000عام  القومي) خالل الفترة من

 العضويات الحالية في
 مجالس إدارة أخرى 

المالية) منذ عام  التقنية ميسان للتقنية المالية ( شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال  شركة مديرين فييشغل منصب عضو مجلس  •
 م وحتى اآلن.2017

م 2009منذ عام    )ير العقاريتعمل في مجال التطو  ذات مسؤولية محدودة  (شركة  رلالستثماشركة آجل  مديرين في  يشغل منصب رئيس مجلس   •
 وحتى اآلن. 

شركة غذاء الوطنية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تجارة المواد الغذائية واالستهالكية) مديرين في  يشغل منصب رئيس مجلس   •
 م وحتى اآلن.2018منذ عام 

م  2018منذ عام    السيارات)تعمل في مجال تأجير    شركة موعد لتأجير السيارات (شركة ذات مسؤوليةمديرين في  يشغل منصب رئيس مجلس   •
 وحتى اآلن. 

حتى  و م2020) منذ عام تعمل في مجال النقل المبرد مساهمة مقفلة اسرع شي (كولدت ) ( شركة  ة شركفي إدارة يشغل منصب عضو مجلس  •
  اآلن.

 المصدر :الشركة 

 مسيعيد الجحدلي السيرة الذاتية لسهى سويعد  : )45( الجدول رقم 

 سهى سويعد مسيعيد الجحدلي 

 سنة 40 العمر  

 سعودي الجنسية 

 مستقل –تنفيذي  – عضو مجلس اإلدارة المنصب 

 م.2014الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة لونق ايالند بالواليات المتحدة األمريكية عام  حصلت على درجة • المؤهالت العلمية 
 م.2007عام  البكالوريوس في األدب اإلنجليزي واللغويات من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حصلت على درجة •

 الخبرات العملية 

في الشركة الدولية للموارد البشرية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في  للبحث والتطوير والشراكات االستراتيجية  تشغل منصب نائب الرئيس   •
 .وحتى اآلنم 2022منذ عام  وتوظيف الكفاءات المؤهلة)تقديم خدمات استقطاب  مجال

الموظفين  شغلت   • (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال االتصاالت وتقنية    في شركة االتصاالت السعوديةمنصب مدير تخطيط وتطوير 
 . م2021العام م وحتى 2020عام خالل الفترة من المعلومات) 

شركة االتصاالت السعودية ( شركة مساهمة عامة تعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات)  شغلت منصب أخصائي تطوير تنظيمي في  •
 م.2020م وحتى عام 2018خالل الفترة من عام 

(شركة     • األمريكية  المتحدة  بالواليات  كابيتال  فيجن  شركة  في  مدير  مساعد  منصب  االستشارات ت  محدودة  أمريكيةشغلت  مجال  في  عمل 
 م. 2017م وحتى عام 2016الل الفترة من عام خ االستثمارية)

تعمل    محدودة  أمريكيةستاراليت بالواليات المتحدة األمريكية (شركة    لوس انجلس ساتاليت  شغلت منصب أخصائي موارد بشرية في شركة   •
 م. 2015م وحتى عام 2011في مجالتزويد حلول البيانات والخدمات ) خالل الفترة من عام 

محلل ضمان الجودة في شركة موبايلي ( شركة مساهمة عامة تعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات) خالل الفترة من شغلت منصب  •
 م.2011م وحتى عام 2008عام 

 العضويات الحالية في
 مجالس إدارة أخرى 

 ال يوجد •

 المصدر: الشركة 
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 السيرة الذاتية لصالح ذياب صالح العنزي : )46( الجدول رقم 

 ذياب صالح العنزي  صالح

 سنة 45 العمر  

 سعودي الجنسية 

 غير مستقل  –تنفيذي غير –عضو مجلس اإلدارة  المنصب 

 . م2012بمملكة البحرين عام  رين للدراسات المصرفية والمالية دبلوم محترف تأمين من معهد البح  درجة حاصل على • المؤهالت العلمية 
 .م2005بشرية من جامعة هامبورج بدولة الواليات المتحدة األمريكية عام الإدارة العمليات والموارد  فيدبلوم حاصل على درجة   •

 الخبرات العملية 

وحتى م  2022قفلة تعمل في مجال النقل المبرد) منذ عام  يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة اسرع شي (كولدت ) ( شركة مساهمة م •
  اآلن.

تقديم  والشراكة االستراتيجية في الشركة الدولية للموارد البشرية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال للتخطيط منصب نائب الرئيس شغل  •
 .م2021عام م وحتى 2018عام خالل الفترة من  خدمات استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤهلة)

م وحتى 2015منذ عام    تعمل في مجال الحلويات والقهوة)  مؤسسة فردية  ( التجارية في مؤسسة أفكار الحال  الرئيس التنفيذييشغل منصب   •
 .اآلن

التأمين وإعادة    تعمل في مجال  ( شركة مساهمة عامة  )والء(شغل منصب المدير اإلقليمي في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني   •
 .م2015م وحتى عام 2011التأمين) خالل الفترة من عام 

تعمل في مجال بيع وصيانة السيارات) خالل شغل منصب مدير الموارد البشرية واإلدارية في شركة الجميح للسيارات (شركة مساهمة مقفلة   •
 . م2009م وحتى عام 2006الفترة من عام 

غذية ) خالل  األ  شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجالشغل منصب مدير العمليات ومدير الموارد البشرية في شركة الرياض العالمية لألغذية ( •
 م. 2005م وحتى عام 1999الفترة من عام 

 الحالية فيالعضويات 
 مجالس إدارة أخرى 

م وحتى  2022يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة اسرع شي (كولدت ) ( شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال النقل المبرد) منذ عام  •
 اآلن

 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية لمحمد هزاع غالب الهزاع : )47( الجدول رقم 

 الهزاع  غالب محمد هزاع

 سنة 59 العمر  

 سعودي الجنسية 

 مستقل–غير تنفيذي  – عضو مجلس اإلدارة المنصب 

 م. 1991عام  في حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة سياتل من الواليات المتحدة األمريكية   • المؤهالت العلمية 
 .م1984 عامفي بالمملكة العربية السعودية   حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة العامة من جامعة الملك عبد العزيز •

 الخبرات العملية 

تقديم خدمات استقطاب   شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال( الشركة الدولية للموارد البشرية في المراجعةرئيس لجنة  يشغل منصب •
 م وحتى اآلن.2020منذ عام  وتوظيف الكفاءات المؤهلة)

م 2016عام منذ ) التطوير العقاريتعمل في مجال  في شركة سندس للتطوير العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة شغل منصب مدير عامي •
 وحتى اآلن. 

م وحتى عام  2015عام  من  تعمل في مجال التعليم) خالل الفترة    شغل منصب المدير التنفيذي في شركة عطاء التعليمية (شركة مساهمة عامة   •
 م. 2016

من  ) خالل الفترة قلتعمل في مجال الن ولية محدودةشغل منصب مدير عام في شركة المدينة المنورة والعربية لنقل الحجاج (شركة ذات مسؤ  •
 م.2015م وحتى عام 2014عام 

خالل الفترة )تعمل في مجال تجارة السيارات    ذات مسؤولية محدودةالعالمية للسيارات (شركة    شغل منصب مدير عام في مجموعة العيسى  •
 . م2013م وحتى عام 2012عام  من

م  2011عام    منتعمل في مجال تأجير السيارات ) خالل الفترة    مسؤولية محدودةذات  شغل منصب مدير عام في شركة األفضل لتأجير السيارات ( •
 م.2012وحتى عام 

شغل منصب مدير مجموعات البيع بالتجزئة وخدمات الدعم في شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال  •
 م2010 م وحتى عام2007عام  منالتمويل العقاري) خالل الفترة 

الخدمات  • الوطني (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم  العربي  البنك  العمليات واستمرارية األعمال في  رئيس مخاطر  شغل منصب 
 م. 2007م وحتى عام 2002عام  منالمالية والبنكية) خالل الفترة 

العموالت • ومراقبة قسم خدمات  وتطوير  تعزيز  و  خدمات  مدير  بنك ساب    شغل منصب  تقديم في  مجال  تعمل في  عامة  (شركة مساهمة 
 .م2002م وحتى عام 1998عام من خالل الفترة  الخدمات المالية والبنكية)

عام  من شغل منصب مدير مصرفية خاصة في بنك ساب (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والبنكية) خالل الفترة  •
 . م1996م وحتى عام 1995

عام  من  ير ائتمان التجزئة في بنك ساب (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والبنكية) خالل الفترة  شغل منصب مد •
 . م1995م وحتى عام 1993

خالل الفترة   شغل منصب مدير منطقة التجزئة المصرفية في بنك ساب (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والبنكية) •
 م. 1993م وحتى عام 1992عام من 

م  1991عام  من  (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية والبنكية) خالل الفترة    شغل منصب مدير فرع في بنك الرياض •
 م.1992حتى عام و

م  1984خالل الفترة عام  ات المالية والبنكية)شغل منصب ضابط االئتمان في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدم •
  م1986وحتى عام 

 العضويات الحالية في
 مجالس إدارة أخرى 

  ال يوجد •

 المصدر: الشركة 
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 السيرة الذاتية لفالح عمار فالح الحربي : )48( الجدول رقم 

 عمار فالح الحربي فالح 

 سنة 33 العمر  

 سعودي الجنسية 

 غير مستقل  –تنفيذي – وأمين سر مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة عضو المنصب 

 .م2018في إدارة ا ألعمال التنفيذية عام  بالواليات المتحدة األمريكية حاصل على درجة الماجستير من جامعة فلوريدا • المؤهالت العلمية 
 م2013عام في  واالستثمار من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةحاصل على درجة البكالوريوس في التمويل  •

 الخبرات العملية 

في الشركة الدولية للموارد البشرية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في   خدمات المشتركة والمساندةوالللمالية رئيس اليشغل منصب نائب  •
 . اآلنم وحتى 2018منذ عام  تقديم خدمات استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤهلة) مجال

تعمل في مجال التشغيل  شغل منصب مدير الجودة في الشركة السعودية للتجهيزات الفنية والتشغيل (شركة ذات مسؤولية محدودة •
 م.2016م وحتى عام 2015عام من والصيانة) خالل الفترة 

ل في مجال تقديم الخدمات المالية والبنكية) خالل شغل منصب مستشار عالقات العمالء في مصرف الراجحي (شركة مساهمة عامة تعم •
 م. 2013م وحتى عام 2009عام من الفترة 

خالل  تعمل في مجال العقارات)  (شركة ذات مسؤولية محدودة شغل منصب مشرف خدمات عمالء في شركة آجل لالستثمارات العقارية •
 م. 2010م وحتى عام 2009عام من الفترة 

من  خالل الفترة  )تعمل في مجال اإلعالنات فردية(مؤسسة  في شركة الوكالة اإلعالمية للدعاية واالعالن عالقات عامةشغل منصب مسؤول  •
 م.2009م وحتى عام 2007عام 

 العضويات الحالية في
 مجالس إدارة أخرى 

م وحتى  2013تعمل في مجال العقارات ) منذ عام  في شركة آجل العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة مديرينيشغل منصب عضو مجلس  •
 .اآلن

تجارة المواد الغذائية تعمل في مجال  في شركة غذاء الوطنية (شركة ذات مسؤولية محدودةمديرين مجلس  رئيسيشغل منصب  •
 م وحتى االن. 2018) منذ عام واالستهالكية

   المصدر: الشركة

 اإلدارة التنفيذية  4.4
 

 أعضاء اإلدارة التنفيذية: )49( الجدول رقم 

 الجنسية  المنصب االسم  م
 العمر
 ) (سنة

 تاريخ التعيين 

 األسهم المملوكة
 قبل الطرح  "مباشرة"

 األسهم المملوكة
 قبل الطرح " غير مباشرة"

العدد 
 (سهم) 

 النسبة (%) 
العدد 
 (سهم) 

 النسبة (%) 

 %7.92* 158,400 %30.00 600,000 م 01/03/2009  40 سعودي تنفيذيالرئيس المنتدب والعضو ال علي عمار فالح الحربي 1

2 
سهى سويعد مسيعيد 

 الجحدلي
للبحث والتطوير  نائب الرئيس

اإلستراتيجية  والشراكات  
 %0.00 0 %0.00 0 م 01/01/2022  40 سعودية

 فالح عمار فالح الحربي 3
والخدمات  الرئيس للمالية نائب 

 المشتركة والمساندة 
 **4.50% 90,000 %0.00 0 م 01/09/2018  33 سعودي

4 
ريان عبدالعزيز عبدهللا 

 العلوي
 %0.00 0 0.03% 500 م 08/06/2014  33 سعودي نائب الرئيس للعمليات 

5 
فهد صالح محمد آل 

 شيبان
 %0.00 0 3.00% 60,000 م 01/06/2018  38 سعودي الرئيس إلدارة تطوير األعمالنائب 

6 
فادي جالل عبدالهادي 

 داوود
 %0.00 0 %0.00 0 م 10/03/2019  39 أردني  نائب الرئيس لتقنية المعلومات 

 %0.00 0 %0.00 0 م 14/05/2022 34 مصري  مدير إدارة المراجعة الداخلية  هاني شعبان سيد جابر  7
 المصدر: الشركة 

تملك بشكل مباشر في الشركة الدولية  إن الملكية غير المباشرة للمساهم/ علي بن عمار بن فالح الحربي ناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات التي * 

 للموارد البشرية وفق الجدول التالي: 

 اسم المساهم  م 
المملوكة بشكل مباشر  عدد األسهم  

في الشركة الدولية للموارد البشرية  
 (سهم) قبل الطرح 

نسبة الملكية المباشرة  
للمساهم/ علي بن عمار  

الحربي في المساهمين من  
 فئة الشركات (%) 

عدد األسهم المملوكة  
للمساهم/ علي بن عمار بن  

بشكل غير مباشر   فالح الحربي 
 في الشركة (سهم) قبل الطرح 

 79,200 99% 80,000 غذاء الوطنية  شركة 1
 79,200 99% 80,000 شركة موعد لتأجير السيارات  2

 158,400 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / علي بن عمار بن فالح الحربي  
 7.92% إجمالي نسبة الملكية غير المباشرة في الشركة

 المصدر: الشركة  

%) في مؤسسة الوكالة اإلعالمية للدعاية  100بنسبة ( الملكية غير المباشرة للسيد/ فالح بن عمار بن فالح الحربي (عضو مجلس اإلدارة وأمين السر) ناتجة عن ملكيته المباشرة ** إن 

الوكالة اإلعالمية للدعاية واإلعالن تملك نسبة ( إلى أن مؤسسة  الطرح، وستملك نسبة %4.50واإلعالن، مع اإلشارة  البشرية قبل  الدولية للموارد  الشركة  إجمالي رأس مال  ) من 

 %) من إجمالي رأس مال الشركة الدولية للموارد البشرية بعد الطرح.  3.60(
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 لذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذيةوفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة ا

 عمار فالح الحربي  علي ل السيرة الذاتية : )50( الجدول رقم 

 عمار فالح الحربي علي

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  ) 4.3.1(فضًال راجع القسم رقم 
 المصدر: الشركة 

 لسهى سويعد مسيعيد الجحدلي السيرة الذاتية : )51( الجدول رقم 

 سويعد مسيعيد الجحدلي سهى 

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  ) 4.3.1(فضًال راجع القسم رقم 
 المصدر: الشركة 

 فالح عمار فالح الحربي لالسيرة الذاتية : )52( الجدول رقم 

 فالح عمار فالح الحربي 

 اإلدارة وأمين سر المجلس أعضاء مجلس  ) 4.3.1(فضًال راجع القسم رقم 
 المصدر: الشركة 

 ريان عبدالعزيز عبدهللا العلوي : )53( الجدول رقم 

 ريان عبدالعزيز عبدهللا العلوي

 سنة   33 العمر  

 سعودي  الجنسية 

 نائب الرئيس للعمليات  المنصب 

 م. 2019عام  الموارد البشرية من الغرفة التجارية الصناعية بالقرياتفي   حاصل على درجة دبلوم عالي • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

  يشغل منصب نائب الرئيس للعمليات في الشركة الدولية للموارد البشرية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال •
 وحتى اآلن.  م2014تقديم خدمات استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤهلة) منذ عام  

  منصب مدير اكتساب المواهب في الشركة الدولية للموارد البشرية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال شغل •
 م   2019وحتى عام  م  2015عام  خالل الفترة منتقديم خدمات استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤهلة) 

تعمل في مجال تأجير    شركة ذات مسؤولية محدودةمنصب أخصائي توظيف في شركة األفضل لتأجير السيارات ( شغل •
   .م  2015م وحتى عام   2013عام خالل الفترة من السيارات ) 

شغل منصب أخصائي توظيف في الشركة السعودية للتجهيزات الفنية والتشغيل (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل   •
 م. 2018م حتى عام 2014تشغيل والصيانة ) خالل الفترة عام في مجال ال 

 المصدر: الشركة 

 فهد صالح محمد آل شيبان : )54( الجدول رقم 

 فهد صالح محمد آل شيبان 

 سنة  38 العمر  

 سعودي الجنسية 

 نائب الرئيس لتطوير األعمال   المنصب 

 بالمملكة العربية السعودية   على شهادة الثانوية العامةحاصل  • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

تطوير األعمال في الشركة الدولية للموارد البشرية (شركة مساهمة مقفلة تعمل  دارة يشغل منصب نائب الرئيس إل •
 وحتى اآلن. م 2018منذ عام   تقديم خدمات استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤهلة) في مجال 

(شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع االستثمار) خالل الفترة من  ب مدير مشروع في شركة تطوير  شغل منص  •
   م.2017م وحتى عام  2012عام  

ومجلة ماري كلير   –النسخة العربية  – شغل منصب سكرتير تحرير تنفيذي في مجلة ليالينا السعودية وتوب جير البريطانية  •
م وحتى  2011عام  من  خالل الفترة تعمل في مجال التوزيع) ذات مسؤولية محدودة النسخة العربية (شركة   –الفرنسية 

 م. 2014عام 

تعمل في مجال اإلعالم وإنتاج    مساهمة مقفلةللصوتيات والمرئيات (شركة  شغل منصب نائب رئيس في شركة روتانا  •
 م. 2011م وحتى عام  2009المواد المرئية والمسموعة) خالل الفترة عام  

خالل الفترة عام   تعمل في مجال اإلعالم)  مدير مكتب في جريدة شمس (شركة ذات مسؤولية محدودة   شغل منصب •
 م. 2009م وحتى عام  2008

 الشركة المصدر: 
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 فادي جالل عبدالهادي داوود: )55( الجدول رقم 

 فادي جالل عبدالهادي داوود 

 سنة  39 العمر  

 أردني  الجنسية 

 رئيس لتقنية المعلومات ال نائب   المنصب 

 المؤهالت العلمية 
 م. 2003عام المملكة األردنية الهاشمية حاصل على درجة الماجستير في علوم الحاسب من معهد نيويورك للتقنية في  •

 م. 2002عام المملكة األردنية الهاشمية حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة عمان في  •

 الخبرات العملية 

الشركة الدولية للموارد البشرية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في   رئيس لتقنية المعلومات فيال يشغل منصب نائب  •
 م وحتى اآلن. 2019تقديم خدمات استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤهلة) منذ عام    مجال

تقنية   مجال في  تعمل شغل منصب مدير تقنية المعلومات في شركة سوفت ثينجز (شركة ذات مسؤولية محدودة •
 .م2019م وحتى عام  2015المعلومات ) خالل الفترة عام 

تقنية   مجال في تعمل شغل منصب مدير تقنية المعلومات في شركة لمسة (شركة ذات مسؤولية محدودة •
 .م2015م وحتى عام  2010المعلومات والتطبيقات ) خالل الفترة عام 

(شركة ذات مسؤولية محدودة   المتخصصة  التقنية الخدمات شركة في   تقني مدير/حلول هندسة منصب شغل •
 . م2010 م وحتى عام 2006 خالل الفترة عام  تقنية المعلومات والشبكات واالستشارات)  مجال  في تعمل

شغل منصب مستشار حلول هندسية لعدة مشاريع: سداد، مصرف اإلنماء، برنامج المعامالت اإللكترونية الحكومية،   •
ن االمريكية (شركة الخدمات التقنية المتخصصة تعمل في مجال تقنية المعلومات والشبكات  شركة لوسو

 م. 2010م وحتى عام 2006خالل الفترة عام  واالستشارات) 

 المصدر: الشركة 

 هاني شعبان سعد جابر    )56( الجدول رقم 

 هاني شعبان سعد جابر  

 سنة  39 العمر  

 مصري   الجنسية 

 مدير إدارة المراجعة الداخلية  المنصب 

 م.  2006عام  في المحاسبة من جامعة بني سويف بجمهورية مصر العربية في  حاصل على درجة بكالوريوس • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

  في الشركة الدولية للموارد البشرية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال  مدير إدارة المراجعة الداخليةيشغل منصب  •
 وحتى اآلن.  م2022تقديم خدمات استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤهلة) منذ عام  

) خالل   االتصاالت  مجال  في تعمل  مساهمة عامة(شركة  االتصاالت السعوديةفي شركة  مدقق داخلي شغل منصب   •
 .م 2021م وحتى عا  م 2013الفترة عام 

منظفات اونيكس (شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال مواد   شغل منصب مدقق داخلي في شركة •
 م. 2012م وحتى عام  2008التنظيف) خالل الفترة من عام 

مكتب حسن حشيش محاسبون قانونيون ( مكتب مصري يعمل في مجال المحاسبة) خالل الفترة من   مدقق خارجي في •
 م. 2008وحتى عام  م 2007عام  

 المصدر: الشركة 
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 لجان الشركة  4.5
تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة  و  ،الواردة في نظام الشركات   اإللزاميةتلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة  

والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  
 بما يحقق مصالح المساهمين.

الوفاء بالمتطلبات  قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظرًا لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى 
 :واألعضاء الحاليينومسؤولياتها للجنة المراجعة وفيما يلي وصف النظامية ذات العالقة 

 لجنة المراجعة 4.5.1

) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد  م10/03/2021(الموافق    هـ26/07/1442وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ  
تنتهي بنهاية دورة مجلس و  العامة غير العادية  الجمعيةمهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم والتي بدأت من تاريخ  

 . اإلدارة الحالية
 

 : لجنة المراجعةاختصاصات  4.5.2

والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، 
 وتشمل مهمات اللجنة بصفة خاصة مايلي:

 :المالية التقارير )أ
 لضمان شأنها؛ في والتوصية رأيها وإبداء اإلدارةمجلس  على عرضها قبل للشركة والسنوية األولية المالية القوائم دراسة 

 .وعدالتها وشفافيتها نزاهتها
 ومتوازنة عادلة للشركة المالية والقوائم اإلدارة تقرير مجلس كان إذا فيما – اإلدارة مجلس طلب على بناًء  – الفني الرأي إبداء 

 عملها ونموذج للشركة وأدائها المالي المركز تقييم والمستثمرين للمساهمين تتيح التي وتتضمن المعلومات ومفهومة
 .واستراتيجيتها

 المالية التقارير تتضمنها مألوفة  غير أو مهّمة مسائل أي دراسة.  
 مراجع أو الشركة في االلتزام مسؤول مهامه أو يتولى من أو للشركة المالي المدير يثيرها مسائل أي في بدقة البحث 

  .الحسابات
 التقارير المالية في الواردة الجوهرية المسائل في المحاسبية التقديرات من التحقق. 
 شأنها في اإلدارة والتوصية لمجلس الرأي وإبداء الشركة في المتبعة المحاسبية السياسات دراسة. 

 
 مراجع الحسابات: )ب

 استقاللهم من التحقق بعد أدائهم، وتقييم وتحديد أتعابهم وعزلهم الحسابات مراجعي بترشيح اإلدارة لمجلس التوصية 
 .معهم التعاقد عملهم وشروط نطاق ومراجعة

 القواعد االعتبار في األخذ مع المراجعة، فعالية أعمال ومدى وعدالته، وموضوعيته الحسابات مراجع استقالل من التحقق 
 .الصلة ذات والمعايير

 المراجعة، أعمال نطاق عن تخرج إدارية أو فنية تقديمه أعماًال  عدم من والتحقق وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة 
 .ذلك مرئياتها حيال وإبداء

 الشركة حسابات  مراجع استفسارات عن اإلجابة. 
 بشأنها ِخذما اتُ  ومتابعة المالية القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقرير دراسة. 

 

 : اإللتزام ضمان )ج
 بشأنها الالزمة الشركة اإلجراءات اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة. 
 ذات العالقة والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق.   
 مجلس إلى ذلك حيال مرئياتها وتقديم ذوي العالقة، األطراف مع الشركة تجريها أن المقترح والتعامالت العقود مراجعة 

 .رةاإلدا
 اتخاذها يتعين التي باإلجراءات توصياتها وإبداء مجلس اإلدارة، إلى بشأنها إجراء اتخاذ ضرورة ترى مسائل من تراه ما رفع. 
 الشركة في المخاطر إدارة ومراجعة دراسة. 
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 :ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

 أعضاء لجنة المراجعة )57( الجدول رقم 

 المنصب  االسم 

 رئيس لجنة المراجعة   تركي محمد بن أحمد البيز 

 عضو لجنة المراجعة  آل همام منصر علي يحي 

 عضو لجنة المراجعة  عبدهللا العلوي عزام محمد 

 الشركة المصدر: 

 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة: 

 لتركي محمد بن أحمد البيز  السيرة الذاتية : ) 58( الجدول رقم 

   تركي محمد بن أحمد البيز
 سنة  47 العمر  

 سعودي الجنسية  

 رئيس لجنة المراجعة  المنصب  

 م. 2001بالمملكة العربية السعودية عام  حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية من جامعة الملك فيصل  • المؤهالت العلمية  

يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي في شركة إيجارة للتمويل (وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال خدمات التأجير   • الخبرات العملية  
 م وحتى اآلن. 2012التمويلي المتكاملة) في مدينة الرياض منذ عام 

المبيعات في بنك الرياض (وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات المصرفية)  ادارة  –شغل منصب نائب رئيس  •
 م. 2012م وحتى عام  2011خالل الفترة من عام 

إدارة المبيعات في بنك الرياض (وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات المصرفية)  –شغل منصب مساعد نائب رئيس   •
 م. 2011عام   م وحتى 2010خالل الفترة من عام 

 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية لعلي يحي منصر آل همام : )59( الجدول رقم 

 آل همام  منصر علي يحي
 سنة  45 العمر  

 سعودي الجنسية  

 عضو لجنة المراجعة  المنصب  

المؤهالت  
 العلمية  

 م 2000جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من  •

الخبرات  
 العملية  

تعمل في مجال إنتاج الزيوت) منذ عام    ذات مسئولية محدودةيشغل منصب المدير المالي لدى الشركة المتحدة لزيوت التشحيم (شركة   •
 وحتى اآلن.  2020

) الخدمات البحريةتعمل في مجال    ذات مسؤولية محدودةالقابضة (شركة   هادي حمد الهمام شركة   شغل منصب المدير المالي لدى •
 م. 2020م وحتى عام 2018خالل الفترة من 

شغل منصب المدير المالي شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جيسكو) (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنتاج أنابيب الصلب) خالل    •
 م 2018م وحتى عام  2016الفترة من 

مدير الخزينة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال إنتاج الميثانول ومشتقاته) خالل  شغل منصب   •
 م. 2016م وحتى  2013الفترة من 

شغل منصب مدير الشؤون القانونية واالئتمان والتحصيل لدى مجموعة عبداللطيف العيسى (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال   •
 م. 2013م وحتى عام   2011خالل الفترة من  التجارة)

شغل منصب مدير مجموعة االئتمان والتحصيل لدى شركة أميانتيت العربية السعودية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة   •
 م 2011م وحتى عام 2003االنابيب) خالل الفترة من 

 المصدر: الشركة 
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 السيرة الذاتية لعزام محمد عبدهللا العلوي : ) 60( الجدول رقم 

   عبدهللا العلوي عزام محمد

 سنة  34 العمر  

 سعودي الجنسية 

 عضو لجنة المراجعة  المنصب 

المؤهالت  
 العلمية 

سيكرانتون في الواليات المتحدة  حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية في تخصص اإلدارة المالية من جامعة  •
 م 2016األمريكية عام  

 م. 2011حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة طيبة عام   •

الخبرات  
 العملية 

المميزة) يشغل منصب مدير موارد بشرية في مركز اإلقامة المميزة (مركز حكومي يعمل في مجال بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل باإلقامة   •
  .م وحتى اآلن 2019منذ عام 

تعمل في    شغل منصب مدير الشؤون المالية واإلدارية في الشركة السعودية للتجهيزات الفنية والتشغيل (شركة ذات مسؤولية محدودة •
 .م2019م وحتى عام 2016  مجال التشغيل والصيانة خالل الفترة من

الموفنبيك (مجموعة قابضةشغل منصب مدير العالقات الحكومية في فنادق   • الفترة من    ومنتجعات  تعمل في مجال الفنادق) خالل 
 .  م 2012وحتى عام   م 2011

 المصدر: الشركة 

 المكافآت والترشيحات لجنة  4.5.3

وتشمل مهمات اللجنة  تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة للموافقة على عمليات التقييم الذاتي السنوي للمجلس واإلشراف عليها.
 بصفة خاصة مايلي: 

  .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها 
  اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 
  تحقيق األهداف.المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها في 
 مراجعة محاضر االجتماعات السابقة للجنة والتأكد من عدم وجود مسائل عالقة. 

 أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات: )61( الجدول رقم 

 المنصب  االسم 

 والترشيحات  المكافآت لجنة  رئيس الحربي  فالح  عمار فالح

 والترشيحات   المكافآت لجنة  عضو القحطاني ناصر   فالحدالل 

 والترشيحات   المكافآت لجنة  عضو الحربي   بن فهيد حسين سمر

 املصدر: الشركة 

 

 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

 فالح عمار فالح الحربي لالسيرة الذاتية  ):62(  الجدول رقم

 فالح عمار فالح الحربي

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  ) 4.3.1(فضًال راجع القسم رقم 
 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية لدالل فالح ناصر القحطاني : )63( الجدول رقم 

 القحطاني فالح ناصر دالل

 سنة  31 العمر  

 سعودية  الجنسية 

 لجنة الترشيحات والمكافآت   عضو المنصب 

المؤهالت  
 العلمية 

 م 2011عام  بالمملكة العربية السعودية  على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمام محمد بن سعود حصلت •

 الخبرات العملية 

تقديم   (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تشغل منصب مسؤول أول موارد بشرية في الشركة الدولية للموارد البشرية  •
 . نوحتى اآل م2015خدمات استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤهلة) منذ عام  

المقاوالت  جال  تعمل في م ذات مسؤولية محدودة(شركة شغلت منصب مسؤول شؤون موظفين في شركة اإلتحاد للمقاوالت   •
 . م 2015 وحتى عامم  2013 ) خالل الفترة من عامالعامة

 المصدر: الشركة 
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 السيرة الذاتية لسمر حسين بن فهيد الحربي : )64( الجدول رقم 

 الحربي  بن فهيد سمر حسين

 سنة  38 العمر  

 سعودية  الجنسية 

 لجنة الترشيحات والمكافآت   عضو المنصب 

المؤهالت  
 العلمية 

 م 2009 في عام  على درجة البكالوريوس في اإلدارة العامة من جامعة الملك سعودحصلت  •

 الخبرات العملية 

تقديم خدمات   تشغل منصب مدير شؤون اجتماعية في الشركة الدولية للموارد البشرية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال •
 م وحتى اآلن   2017استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤهلة) منذ  

(مؤسسة فردية تعمل في مجال الدعاية   شغلت منصب مندوب مبيعات لدى مؤسسة هدية طلة لتجهيز لوازم الدعاية واإلعالن •
 . م2011م وحتى  2009 واإلعالن) خالل الفترة من 

للتجارة (مؤسسة فردية تعمل في مجال الدعاية واإلعالن) خالل الفترة من  شغلت منصب مدير شؤون موظفين لدى مؤسسة اريزه  •
   .م 2012م وحتى  2011عام  

 المصدر: الشركة 

 



 

- 63  - 

 سياسة توزيع األرباح  5
 : اآلتيعلى الوجه  توزع أرباح الشركة الصافية السنويةالنظام األساسي للشركة،  ) من49المادة ( وفق

  بلغ   متى  التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة  لجمعيةا  تقرر  أنويجوز    للشركة  نظاميال  حتياطيااللتكوين    األرباح  صافيمن    )%10(  يجنب .1

 .من رأس المال الدفوع )%30( المذكور حتياطياال

أو   لغرض  يخصص  اتفاقي  احتياطي  لتكوين  األرباح  صافي  من)  %5(  تجنب  أن  اإلدارة  مجلس  إقتراح   على  بناًء   العادية  العامة  للجمعية .2
 .معينة أغراض

 اإلمكان   قدر  ثابتة  أرباح  توزيع  يكفل  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو  .3
  لمعاونة   أو  الشركة  لعاملي  اجتماعية  مؤسسات  إلنشاء  مبالغ  األرباح  صافي  من تقتطع  أن  كذلك  المذكورة  وللجمعية  المساهمين،  على

 .المؤسسات هذه من قائماً  مايكون
 .المدفوع الشركة رأسمال من) %5( عن التقل نسبة المساهمين على ذلك بعد الباقي من يوزع .4
  نسبة   ماتقدم  بعد  يخصص  الشركات  نظام  من)  76(  والمادة  للشركة،  األساسي  النظام  من)  23(  المادة  في  المقررة  األحكام  مراعاة  مع .5

 يحضرها  التي  الجلسات  عدد  مع  متناسباً   المكافأة  هذه  استحقاق  يكون  أن  على  اإلدارة،  مجلس  لمكافأة  الباقي  من  أقصى  كحد)  10%(
 .العضو

 للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوحة من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية.  يجوز .6
 

كون أحقية يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وت
لنها  حصتها من أي أرباح تعأسهم الطرح  األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. وتستحق  

 وعن السنوات المالية التي تليها.نشرة اإلصدار هذهالشركة اعتبارًا من تاريخ 
 

م ، كما 2021ديسمبر    31م والسنة المالية في  2020ديسمبر    31في السنة المالية في   لم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح خالل السنة المالية المنتهية
 تاريخ هذه النشرة، كما أن الشركة التضمن أنها ستقوم بتوزيع أي أرباح في المستقبل. أنه لم يتم اإلعالن أو توزيع أرباح أخرى حتى 
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   والمشاريع المستقبلية  استخدام متحصالت الطرح 6

 متحصالت الطرح  6.1
ريال سعودي لتسديد  )  1,500,000واحد مليون وخمسمائة ألف (ريال سعودي، سيخصص منها  ×× (××)يقدر إجمالي متحصالت الطرح بحوالي 

جميع التكاليف والمصاريف المتعلقة بالطرح والتي تشمل أتعاب كل من المستشار المالي ومدير االكتتاب وغيره من المستشارين ومصاريف  
 كافة التكاليف واالتعاب والمصاريف المتعلقة بالطرح. الطباعة والتوزيع والتسويق والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح. وستتحمل الشركة

 متحصالت الطرح صافي  6.2
 ريال سعودي، لن يحصل المساهمين على أي جزء من متحصالت الطرح.   (××)×× من المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح مبلغ وقدره

 متحصالت الطرح استخدام صافي  6.3
%) من صـــــافي متحصـــــالت  100.00الطرح في تمويل خطتها التوســـــعية. حيث ســـــتســـــتخدم نســـــبة (حيث تنوي الشـــــركة اســـــتخدام صـــــافي متحصـــــالت  

" بعنوان (خطة التوســــــعة الحالية)، حيث  3.10الطرح لتمويل خطتها التوســــــعية المســــــتقبلية ( لمزيد من التفاصــــــيل يرجى الرجوع إلى القســــــم الفرعي "
في متحصــالت الطرح دون اســتخدام أي تمويل من خالل الديون. مع اإلشــارة إلى  %) من صــا100تســتهدف الشــركة تمويل خطتها التوســعية بنســبة (

أنه في حال بلغت قيمة صــــافي متحصــــالت الطرح أقل من تكلفة خطة التوســــعة الموضــــحة في هذه النشــــرة او أي تكاليف إضــــافية أو بنود لم يتم  
الشـــــركة بعد التأكد من قدرة الشـــــركة على إدارة رأس المال العامل  تضـــــيمنها ضـــــمن خطة التوســـــعة، فإن الشـــــركة ســـــتعتمد على الســـــيولة المتوفرة ب

. كمـا أنـه ســـــــــــــــيتم اســـــــــــــــتخـدام أي فـائض في صــــــــــــــــافي متحصـــــــــــــــالت الطرح كرأس مـال عـامـل للعمليـات  وعمليـات زيـادة رأس المـال بعـد اإلدراج  بكفـاءة
 التشغيلية للشركة. 

 

 التوسعة:يوضح الجدول التالي ملخص التكلفة التقديرية لخطة 
 ملخص التكلفة التقديرية لخطة التوسعة: :  )65( الجدول رقم 

 التكلفة التقديرية (ريال سعودي)  تفاصيل المشروع 

 الزمني الستخدام صافي المتحصالت* ملخص الجدول

 م 2023 م 2022

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الربع الرابع  الربع الثالث 

إنشاء مركز خدمات 
 العمالء (كول سنتر)

حلول خدمات  لتقديم
 عقود الكول سنتر

• ) ــــرة ماليين  ـــ ــ ـــ ــ ريـــــال10,000,000عشــ ــــعودي    )  ـــ ــ ـــ ــ ســ
ــة  ــ ــ ــالــيــ ــ ــ ـــــمــ ـــ ــ ـــ ــ الــرأســ ــالــيــف  ــ ــ الــتــكــ ــة  ــ ــ ــافــ ــ ــ كــ فــي  ــل  ــ ــ تــتــمــثــ

ــاض،   ــ الريــ لفرع  ــة  ــ ــــغيليــ ـــ ــ ـــ ــ ــا والتشــ ــ تمويلهــ ــــيتم  ـــ ــ ـــ ــ ســ
 من خالل صافي متحصالت الطرح.بالكامل  

ارتفــــاع في التكــــاليف أو بنود لم في حــــال وجود   •
ــــيتم تغطيتهــــا من  ـــ ــ ـــ ــ ــًا، ســ ــــبقــ ـــ ــ ـــ ــ يتم اعتمــــادهــــا مســ
ــــالت الطرح المتبقيـة (في حـال وجود أي   ـــ ــ ـــ ــ متحصــ
خالل   مـن  أو  الـطـرح)  ــــالت  ـــ ــ ـــ ــ مـتـحصــ فـي  ــائـض  ــ ــ فــ
ــركة بعد التأكد من قدرة  ــيولة المتوفرة بالشـ السـ

 الشركة على إدارة رأس المال العامل بكفاءة.
 

  إجمالي قيمة
 مليونينواحد 
مائة ألف وخمس

)2,500,000 (
ريال سعودي  
تمثل نسبة  

%) من 25,00(
إجمالي تكاليف  
مشروع إنشاء  
مركز خدمات 

 العمالء 

إجمالي قيمة أربعة  

) 4,000,000ماليين (

ريال سعودي تمثل 

%) من  40.00نسبة (

إجمالي تكاليف  

مشروع إنشاء مركز  

 خدمات العمالء.

إجمالي قيمة  

ثالثة ماليين 

 وخمسمائة ألف

)3,500,000 (

ريال سعودي  

تمثل نسبة  

%) من 35.00(

إجمالي تكاليف  

مشروع إنشاء  

مركز خدمات 

 العمالء.

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

تحويل مركز التدريب 
إلى   الخاص فيها

تدريب  اكاديمية
 متخصصة 

  ) ريال4,500,000أربعة ماليين وخمســـــمائة ألف ( •
ـــــعودي تتمثل في كافة التكاليف   ــ ـــــمالية  ســ ــ الرأســ

ــــغيليـة تحويـل مركز التـدريـب الخـاص فيهـا ـــ ــ ـــ ــ   والتشــ
ــيتم تمويلها   إلى اكاديمية ــة، ســ تدريب متخصــــصــ

 بالكامل من خالل صافي متحصالت الطرح.
في حــــال وجود ارتفــــاع في التكــــاليف أو بنود لم  •

ــــيتم تغطيتهــــا من  ـــ ــ ـــ ــ ــًا، ســ ــــبقــ ـــ ــ ـــ ــ يتم اعتمــــادهــــا مســ
ــــالت الطرح المتبقيـة (في حـال وجود أي   ـــ ــ ـــ ــ متحصــ

مـتـ  فـي  ــائـض  ــ ــ خالل  فــ مـن  أو  الـطـرح)  ــــالت  ـــ ــ ـــ ــ حصــ
ــركة بعد التأكد من قدرة  ــيولة المتوفرة بالشـ السـ

 الشركة على إدارة رأس المال العامل بكفاءة.

إجمالي قيمة  
واحد مليون  

ومائة وخمسة 
وعشرين ألف 

)1,125,000 (
ريال سعودي  
تمثل نسبة  

%) من 25.00(
إجمالي تكاليف  

 المشروع 

ــد   ــ واحــ ـــــة  قيمــ ـــــالي  إجمــ

وخمسة  مليون ومائة 

ـــف  ــ ـــ ــ ألــ ـــن  ــ ـــ ــ ـــريــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ وعشــ

ــال 1,125,000( ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ريــ  (

ســـــعودي تمثل نســـــبة  

%) من إجمـالي 25.00(

 تكاليف المشروع

إجمالي قيمة  

واحد مليون  

ومائة وخمسة 

وعشرين ألف 

)1,125,000 (

ريال سعودي  

تمثل نسبة  

%) من 25.00(

إجمالي تكاليف  

 المشروع 

إجمالي قيمة  

واحد مليون  

ومائة وخمسة 

وعشرين ألف 

يال  ) ر 1,125,000(

سعودي تمثل 

%)  25.00نسبة (

من إجمالي  

 تكاليف المشروع

 ال يوجد  ال يوجد 

إطالق حمالت إعالنية  
 للمنتجات التقنية  

ـــــة ماليين (   • ـــ ــ ـــ ــ ــــعودي  ) ريــال  5,000,000خمســ ـــ ــ ـــ ــ   ســ
ــال  ــ ــ المــ رأس  ــل  ــ ــ وتمويــ ــة  ــ ــ إعالنيــ حمالت  إلطالق 

ـــــارة  12العامل للتطبيقات ألول   ــ ـــــهر، مع اإلشــ ــ شــ
الــحــمــالت   إطــالق  فــي  ــدء  ــ ــ الــبــ يــتــم  لــم  ــه  ــ ــ أنــ إلــى 
ــل   اإلعالنيـــــة للمنتجـــــات التقنيـــــة المطورة من قبــ

 الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. 
في حــــال وجود ارتفــــاع في التكــــاليف أو بنود لم  •

ــــ  ـــ ــ ـــ ــ ــًا، ســ ــــبقــ ـــ ــ ـــ ــ يتم تغطيتهــــا من يتم اعتمــــادهــــا مســ
ــــالت الطرح المتبقيـة (في حـال وجود أي   ـــ ــ ـــ ــ متحصــ
خالل   مـن  أو  الـطـرح)  ــــالت  ـــ ــ ـــ ــ مـتـحصــ فـي  ــائـض  ــ ــ فــ

إجمالي قيمة  
واحد مليون  

وخمسمائة ألف 
)1,500,000 (

ريال سعودي  
تمثل نسبة  

%) من 30.00(
إجمالي تكاليف  

 المشروع 

إجمالي قيمة واحد 

) 1,000,000مليون (

ريال سعودي تمثل 

%) من  20.00نسبة (

إجمالي تكاليف  

 المشروع 

إجمالي قيمة  

سبعمائة  

وخمسين ألف  

) ريال  750,000(

سعودي تمثل 

%)  15.00نسبة (

من إجمالي  

إجمالي قيمة  

سبعمائة  

وخمسين ألف  

) ريال  750,000(

سعودي تمثل 

%)  15.00نسبة (

من إجمالي  

 تكاليف المشروع

إجمالي قيمة  

خمسمائة ألف 

) ريال  500,000(

سعودي تمثل 

%)  10.00نسبة (

من إجمالي  

 تكاليف المشروع

إجمالي قيمة  

خمسمائة ألف 

) ريال  500,000(

سعودي تمثل 

%)  10.00نسبة (

لي  من إجما

 تكاليف المشروع
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ــركة بعد التأكد من قدرة  ــيولة المتوفرة بالشـ السـ
ــــركــة على إدارة رأس المــال العــامــل بكفــاءة  ـــ ــ ـــ ــ الشــ
 ومن خالل عمليات زيادة رأس المال بعد اإلدراج.

تكاليف  

 المشروع 

 المصدر: الشركة 

حال وفي  أنه  استخدامه  وجود  كما  تنوي  الشركة  فإن  التوسعية،  الخطة  تمويل  بعد  االكتتاب  من متحصالت  للعمليات    فائض  عامل  مال  كرأس 
من صافي  دون قيامها بسداد أي التزامات أو قروض لجهات تمويليةلتفادي مخاطر تأخر تحصيالت المستخلصات من العمالء  التشغيلية للشركة  
 متحصالت الطرح.  

 

 مة في تمويل خطة التوسعة: يوضح الجدول التالي تفاصيل االستخدام وفق المراحل والجدول الزمني لصافي متحصالت الطرح المستخد *

 ملخص تفاصيل االستخدام لصافي متحصالت الطرح وفق المراحل والجدول الزمني  :  )66( الجدول رقم 

 القيمة بالرياالت السعودية 
 م 2023 م 2022

 اإلجمالي 
 الثاني الربع   األول الربع   الربع الرابع  الربع الثالث 

الربع  
 الثالث 

الربع  
 الرابع

 حلول خدمات عقود الكول سنتر  لتقديم مركز خدمات العمالء (كول سنتر)إنشاء  
 متخصصة متكامل نظام وتطوير إختيار :األولى المرحلة

  العمالء خدمات حلول بتقديم
1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 3,000,000 

  والتي للموقع التحتية البنية وتجهيز اختيار: الثانية المرحلة
 ذلك وغير واإلنترنت الهاتف وخطوط المكاتب على تشمل

0 4,300,000 0 0 0 0 4,300,000 

 2,700,000 0 0 0 2,700,000 0 0 الموظفين وبدء التشغيل   وتدريب تعيين: الثالثة المرحلة

إجمالي التكلفة التقديرية إلنشاء مركز خدمات 
   العمالء (كول سنتر)

1,500,000 5,800,000 2,700,000 0 0 0 10,000,000 

% 29.74 %7.69   للشركة  التوسعة خطة  تكلفة النسبة من إجمالي   13.85 %  0.00 %  0.00 %  0.00 %  51.28 %  
تدريب متخصصة  إلى اكاديمية  تحويل مركز التدريب الخاص فيها  

 العامة المؤسسة  من الترخيص  على الحصول: األولى المرحلة
 المطلوب  البنكي الضمان وتقديم والتقني المهني  للتدريب

500,000 0 0 0 0 0 500,000 

 1,000,000 0 0 0 0 750,000 250,000  باألكاديمية الخاص  النظام وتطوير اختيار: الثانية المرحلة
 1,500,000 0 0 0 500,000 500,000 500,000 لألكاديمية التحتية البنية تجهيز: الثالثة المرحلة

 1,500,000 0 0 1,000,000 500,000 0 0 التشغيل وبدء الموظفين وتدريب تعيين:  الرابعة المرحلة

إجمالي التكلفة التقديرية لمشروع تحويل مركز 
تدريب   إلى معهد او أكاديمية  التدريب الخاص فيها

 متخصصة 
1,250,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 0 0 4,500,000 

% 6.41   التوسعة خطة  تكلفة النسبة من إجمالي   6.41 %  5.13 %  5.13 %  0.00 %  0.00 %  23.08 %  
 إطالق حمالت إعالنية للمنتجات التقنية 

 1,500,000 0 0 0 0 0 1,500,000 األولى  اإلعالنية الحملة: األولى المرحلة
 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 الثانية  اإلعالنية الحملة: الثانية المرحلة
 750,000 0 0 0 750,000 0 0 الثالثة: الحملة اإلعالنية الثالثة  المرحلة
 750,000 0 0 750,000 0 0 0 الرابعة: الحملة اإلعالنية الرابعة   المرحلة

 500,000 0 500,000 0 0 0 0 الخامسة: الحملة اإلعالنية الخامسة  المرحلة
 500,000 500,000 0 0 0 0 0 السادسة: الحملة اإلعالنية السادسة  المرحلة

إطالق حمالت لمشروع   إجمالي التكلفة التقديرية
 إعالنية للمنتجات التقنية 

1,500,000 1,000,000 750,000 750,000 500,000 500,000 5,000,000 

% 2.56 3.85% 3.85% 5.13% 7.69%   التوسعة خطة  تكلفة النسبة من إجمالي   2.56 %  %25.64 
 المصدر: الشركة 
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 الجدول الزمني والمراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة 6.3.1

 يوضح الجدول التالي الجدول الزمني المتوقع والمراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة.
 

 والمراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة: الجدول الزمني المتوقع : )67( الجدول رقم 
رقم  

 المرحلة 
 تفاصيل المرحلة

الفترة الزمنية  
 المتوقعة (شهر)* 

نسبة االنجاز حتى تاريخ  
 م 2022مارس  31

التاريخ المتوقع  
 الستكمال المرحلة 

 حلول خدمات عقود الكول سنتر  لتقديم إنشاء مركز خدمات العمالء (كول سنتر)

 م31/12/2022 % 0.00 6  العمالء خدمات حلول بتقديم متخصصة  متكامل نظام وتطوير إختيار 1

2 
  الهاتف وخطوط المكاتب  على تشمل والتي للموقع التحتية البنية وتجهيز اختيار

 ذلك وغير واإلنترنت
 م31/12/2022 % 0.00 3

 م31/03/2023 % 0.00 3 التشغيل وبدء الموظفين  وتدريب تعيين 3

   9 إجمالي الفترة الزمنية المتوقعة 

 تدريب متخصصة   إلى معهد أو أكاديمية تحويل مركز التدريب الخاص فيها

1 
  وتقديم والتقني المهني للتدريب العامة المؤسسة من الترخيص على الحصول
 المطلوب   البنكي الضمان

 م30/09/2022 % 0.00 3

 م31/12/2022 % 0.00 6  باألكاديمية الخاص النظام وتطوير اختيار 2
 م31/03/2023 % 0.00 6 لألكاديمية التحتية البنية تجهيز 3
 م30/06/2023 % 0.00 6 التشغيل وبدء الموظفين  وتدريب تعيين 4

   12 إجمالي الفترة الزمنية المتوقعة 

 إطالق حمالت إعالنية للمنتجات التقنية 
 م30/09/2022 % 0.00 3 األولى  اإلعالنية الحملة 1
 م31/12/2022 % 0.00 3 الثانية  اإلعالنية الحملة 2
 م31/03/2023 % 0.00 3 الثالثة اإلعالنية الحملة 3
 م30/06/2023 % 0.00 3 الرابعة  اإلعالنية الحملة 4
 م30/09/2023 % 0.00 3 الخامسة اإلعالنية الحملة 5
 م31/12/2023 % 0.00 3 السادسة  اإلعالنية الحملة 6

   18 إجمالي الفترة الزمنية المتوقعة 
 المصدر: الشركة 

 * سيتم تنفيذ بعض مراحل خطة التنفيذ بالتوازي وفي نفس الوقت.  

 الجدول الزمني والمراحل الرئيسية لتنفيذ خطة التوسعة وفق لمراحل التنفيذ 6.3.2

 التوسعة. لتكاليف التقديرية لخطة يوضح الجدول التالي ملخص ا

 التكاليف التقديرية وفق المراحل  ملخص:  )68( الجدول رقم 
رقم  

 المرحلة
 تفاصيل المرحلة 

التكلفة التقديرية للمرحلة 
 (ريال سعودي) 

 حلول خدمات عقود الكول سنتر لتقديم إنشاء مركز خدمات العمالء (كول سنتر) 

 3,000,000  العمالء خدمات حلول بتقديم متخصصة  متكامل نظام وتطوير إختيار 1

 4,300,000 ذلك  وغير واإلنترنت الهاتف وخطوط المكاتب  على تشمل والتي للموقع التحتية البنية وتجهيز اختيار 2

 2,700,000 التشغيل وبدء الموظفين  وتدريب تعيين 3

 10,000,000 حلول خدمات عقود الكول سنتر لتقديم العمالء (كول سنتر)نشاء مركز خدمات إل التقديرية التكلفةإجمالي 

 تدريب متخصصة  إلى معهد أو أكاديمية  تحويل مركز التدريب الخاص فيها
 500,000 المطلوب   البنكي الضمان وتقديم والتقني المهني للتدريب العامة المؤسسة من الترخيص على الحصول 1
 1,000,000  باألكاديمية الخاص النظام وتطوير اختيار 2
 1,500,000 لألكاديمية التحتية البنية تجهيز 3
 1,500,000 التشغيل وبدء الموظفين  وتدريب تعيين 4

 4,500,000 تدريب متخصصة إلى معهد أو أكاديمية  تحويل مركز التدريب الخاص فيها لمشروع التقديرية التكلفة إجمالي

 إعالنية للمنتجات التقنية إطالق حمالت 
 1,500,000 األولى  اإلعالنية الحملة 1
 1,000,000 الثانية  اإلعالنية الحملة 2
 750,000 الثالثة اإلعالنية الحملة 3
 750,000 الرابعة  اإلعالنية الحملة 4
 500,000 الخامسة اإلعالنية الحملة 5
 500,000 السادسة  اإلعالنية الحملة 6

 5,000,000 التقنية   للمنتجات إعالنية حمالت طالقإلالتقديرية  التكلفة إجمالي
 19,500,000 التكلفة التقديرية لخطة التوسعة  إجمالي

 )0( م  2022مارس  31(يخصم منها): التكاليف المدفوعة حتى تاريخ 
 19,500,000 التكاليف التقديرية المتبقية لخطة التوسعة   صافي

 المصدر: الشركة 
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 اإلقرارات  7
 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي: 

 

من   ) شهرًا األخيرة12يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خالل الـ ( لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر -1
 تاريخ هذه النشرة.

خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب   لم ُتمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصدر -2
 التسجيل وطرح األسهم فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم.

معدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك ) "المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض ال 2.1.38بخالف ما ورد في الخطر رقم ( -3
) "عوامل المخاطرة" في هذه النشرة، لم يكن هناك أّي  2)" في القسم (19  -االنتشار العالمي المستمر لجائحة فيروس كورونا (كوفيد  

 طلب التسجيل وطرح األسهم. تغير سلبي وجوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم
، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أليٍّ من أقربائهم أّي سهم أو مصلحة من أي نوع  هذه النشرة) في 54بخالف ما ورد في الصفحات (ج،  -4

 في الُمصدر.
، أن  هذه النشرة) "عوامل المخاطرة" في  2) "المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية" في القسم (2.1.26باستثناء ماورد في الخطر رقم ( -5

 الشركة ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.
) "عوامل المخاطرة"  2) "المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة" في القسم (2.1.52في الخطر رقم (باستثناء ماورد  -6

على موافقة الجمعية العامة لمساهمي حصلت  في هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة  
أي أعمال  على جميع التعامالت التجارية مع األطراف ذات العالقة، وأنه سيتم التصويت على  م  25/04/2022بتاريخ  المنعقدة  الشركة  
 مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة لمساهمي الشركة.   وعقود

 ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة.   -7
 .هذه النشرةطلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على  -8
أنشطتها  -9 لممارسة  المطلوبة  األساسية  والموافقات  التراخيص  جميع  على  حاصلة  الشركة  سارية  أن  التراخيص  تلك  جميع  والزالت   ،

 .المفعول حتى تاريخ هذه النشرة
 أسهمها في السوق الموازية. لتسجيل وطرح أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة  -10
، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية  هذه النشرة) "عوامل المخاطرة" في  2باستثناء ما ورد في القسم (  -11

 االستثمار في أسهم الشركة.أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في 
ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال الشركة أو في وضعها   -12

 المالي.
 ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.  -13
 ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الُمصدر.  -14
أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيًا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس    -15

 اإلدارة ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس.
 .هذه النشرةملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات ولم يسبق لها مخالفتها أحكام نظام الشركات كما بتاريخ   أن الشركة -16
) "المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية " في القسم 2.1.17باستثناء ماورد في الخطر رقم ( -17

 ة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ) "عوامل المخاطرة" ال يوجد لدى الشرك2(
 ـه18/09/1440أن الشركة ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية التسهيالت ائتمانية الموقعة مع مصرف الراجحي بتاريخ   -18

 . م2021/ 09/ 12م) والتي تم تجديدها بتاريخ 23/05/2019(الموافق 
الموقعة مع   -19 ائتمانية  اتفاقية التسهيالت  الواردة في  التعاقدية  التزاماتها  الشركة ملتزمة بجميع   ـ ه03/11/1441بتاريخ    الرياض  بنك أن 

 م).24/06/2020(الموافق 
 الموازية.أن الشركة حصلت على عدم ممانعة الجهات الممولة على تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق  -20
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 مصاريف الطرح   8
ريال سعودي، حيث  )  1,500,000واحد مليون وخمسمائة ألف (تتحمل الشركة جميع التكاليف المتعلقة بالطرح، والتي يتوقع لها أن تبلغ حوالي  

وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي    .ريال سعودي  ××××  (××××)سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت اإلكتتاب البالغة  
االكتتاب،  القانوني  ومدير  بالطرحوالمحاسب  المتعلقة  األخرى  والمصاريف  والطباعة،  التسويق  وتكاليف  الطرح    .،  مصاريف  خصم  و سيتم 

   لكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب، ولن يتحمل المساهمون أي مصاريف تتعلق بالطرح.با
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 المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه  9
ات  تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية وفقًا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزام

يئة،  لمستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الها

 .ةكما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازي

قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن تقديم طلب يجب على جميع المستثمرين المؤهلين  

 .االكتتاب من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بالقبول على شروط وأحكام الطرح المذكورة

 االكتتاب   9.1
%) من  20.00نسبة (  ، تمثل) رياالت سعودية للسهم الواحد،  10سهم عادي ذات قيمة اسمية قدرها (  ألفمائة  خمس)  500,000سوف يتم طرح (

سيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية    قبل الزيادة)، ) من إجمالي رأس مال الشركة%25.00(والتي تمثل نسبة (الطرح  رأس مال الشركة بعد  

ريال سعودي، ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم   ××××)  ××××(ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها    ××××)  ××(بسعر  

 كما يلي:

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. .1
ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه  عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في   .2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على 
 موافقة مسبقة منه.

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

 الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. .4
 ليج العربية.الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخ .5
 صناديق االستثمار. .6
الدليل  .7 في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 

 االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. .8
 آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.أي أشخاص اعتباريين  .9

 :أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية .10
ون ريال سعودي وال تقل عن عشرة أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين ملي )أ

  .صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية
 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
 .المالية المعتمدة من قبل الهيئةأن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق  )د
 من جهة معترف بها دولًيا. أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة )ه

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. .11

 طريقة التقدم بطلب االكتتاب   9.2
نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي ســــــــيتمكن المســــــــتثمرون  ســــــــوف يكون طلب االكتتاب متاحًا للمكتتبين خالل فترة الطرح عبر  

المؤهلون من خاللـه االكتتـاب في أســـــــــــــــهم الشـــــــــــــــركـة خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتـب اســـــــــــــــتيفـاء متطلبات االكتتـاب الموضـــــــــــــــحـة في نموذج  

وط واالحكام وأن يســــــــــتكمل كافة األقســــــــــام ذات الصــــــــــلة في نموذج  االكتتاب وفي هذه النشــــــــــرة. وينبغي على المكتتب الموافقة على كافة الشــــــــــر

ع  االكتتـاب. تحتفظ الشـــــــــــــــركـة بـالحق في رفض أي طلـب اكتتـاب جزئيـًا او كليـًا، في حـالـة عـدم اســـــــــــــــتيفـاء أي من شـــــــــــــــروط وأحكـام االكتتـاب أو عـدم اتبـا 

بعد تقديمه، حيث يمثل نموذج طلب االكتتاب بمجرد اســــتكماله    التعليمات الالزمة. ال يجوز إدخال أي تعديالت على نموذج طلب االكتتاب أو ســــحبه

 اتفاقًا ملزمًا قانونيًا بين الشركة والمكتتب.

من المستشار المالي أو مدير   ويمكن للمستثمرين الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب (اإللكتروني)

 الموضحة أدناه: االكتتاب من خالل معلومات االتصال
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 فترة الطرح وشروطه  9.3
يوم   من  ابتداًء  االكتتاب  نماذج طلبات  باستالم  االكتتاب  مدير  (الموافق  02/01/1444األحد  سيبدأ  يوم   م)31/07/2022هـ    الثالثاء وحتى 

وفي حالة عدم اكتمال طلب االكتتاب أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه، فإن نموذج طلب   م).02/08/2022هـ (الموافق  04/01/1444
 االكتتاب يعتبر الغيًا.  

 

يجب على المستثمر أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
عشرة  الحد األدنى لالكتتاب هو    إن  رياًال سعودي للسهم الواحد. ××   (××) ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها في سعر الطرح البالغ  

 سهم لكل مكتتب.   )124,990(  مائة وأربعة وعشرين ألف وتسعمائة وتسعينأسهم، بينما الحد األقصى لالكتتاب هو ) 10(
 

 يجب استكمال نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مع إرفاق المستندات التالية (حسبما ينطبق الحال):

 ة المستندات المطلوبة لالكتتاب في األسهم المطروحة: قائم69( الجدول رقم 

 المطروحة  األسهم في لالكتتاب المطلوبة المستندات المستثمر  نوع 

األفراد 

 السعوديين 

 فرد 

 .صورة بطاقة الهوية الوطنية •

صورة صك الوكالة الشرعية (عند تقديم طلب االكتتاب بواسطة الوكيل بالنيابة عن المستثمر). (في حال  •

 االنطباق)

 صورة صك حصر االرث في حال وجود ورثة. (في حال االنطباق) •

 خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.  •

محفظة استثمارية يتم إدارتها من 

 مؤسسة سوق مالية خالل

 صورة بطاقة الهوية الوطنية  •

 .بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهمخطاب ُيفيد  •

بما يغطي الحد األعلى من  النقدية التغطية لديه وأن تقديم ما يثبت المالءة المالية للمحفظة االستثمارية  •

 الطلب.

ثمار نيابة عن المحفظة  خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالست  •

 االستثمارية للمستثمر.

 ).  NAVنسخة من تقرير صافي أصول المحفظة ( •

فرد غير سعودي  

 (مقيم)

 فرد 

 صورة اإلقامة.  •

 خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.  •

إدارتها من محفظة استثمارية يتم 

 مؤسسة سوق مالية خالل

 .صورة اإلقامة •

 .خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم •

بما يغطي الحد األعلى من  النقدية التغطية لديه وأن تقديم ما يثبت المالءة المالية للمحفظة االستثمارية  •

 الطلب.

خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة   •

 االستثمارية للمستثمر.

 ).  NAVنسخة من تقرير صافي أصول المحفظة ( •

http://www.yaqeen.com.sa/
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 المطروحة  األسهم في لالكتتاب المطلوبة المستندات المستثمر  نوع 

 الشركات 

 شركة سعودية 

 صورة السجل التجاري.  •

اإلدارة ينص على التفويض لتقديم طلب نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس  •

 االكتتاب. 

 خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.  •

 مؤسسة سوق مالية

حال صورة من السجل التجاري وصورة من هوية المفوض بالتوقيع وصورة من تراخيص هيئة السوق المالية (في  •

 كان المستثمر عبارة عن شركة مرخصة من هيئة السوق المالية). 

 خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.  •

محفظة استثمارية عائدة لشركة 

مؤسسة   سعودية تم إدارتها من خالل

 سوق مالية

 التجاري. صورة السجل  •

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم طلب  •

 االكتتاب. 

 .خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم •

بما يغطي الحد األعلى من  وأن لديه التغطية النقدية االستثمارية تقديم ما يثبت المالءة المالية للمحفظة  •

 الطلب.

خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة   •

 االستثمارية للمستثمر.

 ).  NAVنسخة من تقرير صافي أصول المحفظة ( •

 صندوق استثماري
  

 صندوق استثماري

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب  •

 االكتتاب. 

 الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق. •

 خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.  •

بما يغطي الحد األعلى من  النقدية التغطية لديه وأن االستثماري للصندوقية تقديم ما يثبت المالءة المال •

 الطلب.

خطاب من مدير الصندوق يؤكد التزامه بلوائح هيئة أسواق المالية المعمول بها والمتعلقة بالحدود األقصى  •

 المسموح بها لالكتتاب.

 ).AUMنسخة من تقرير صافي أصول الصندوق ( •

 مواطن خليجي 

 شركة خليجية

نسخة من شهادة التسجيل التجاري لمقدم الطلب (أو ما يعادلها)، والنظام األساسي وعقد التأسيس، حسب  •

الحاجة وأي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات (في حالة الشركات) أن غالبية رأس المال مملوك من قبل 

 مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتهم. 

الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من الشركاء أو مجلس اإلدارة ينص على التفويض لتقديم طلب نسخة من  •

 االكتتاب. 

 خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم.  •

 خليجي   فرد
 صورة بطاقة الهوية الوطنية.  •

 المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم. خطاب ُيفيد بأن  •

 صندوق استثماري خليجي  

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب  •

 االكتتاب. 

 الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق. •

وثائق تثبت أن غالبية مالكي وحدات الصندوق هم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو  نسخة من أي  •

 حكوماتهم.

 .خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم •

بها والمتعلقة بالحدود األقصى  خطاب من مدير الصندوق يؤكد التزامه بلوائح هيئة أسواق المالية المعمول •

 المسموح بها لالكتتاب.

 محفظة استثمارية لمواطن خليجي  

 نسخة من السجل التجاري (للشركات) أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (لألفراد). •

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب  •

 االكتتاب. 

 .خطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهم •

خطاب من مؤسسة السوق المالية يؤكد تفويض مؤسسة السوق المالية لالستثمار نيابة عن المحفظة   •

 االستثمارية للمستثمر.

 ).  NAVنسخة من تقرير صافي أصول المحفظة ( •
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 المطروحة  األسهم في لالكتتاب المطلوبة المستندات المستثمر  نوع 

مستثمر أجنبي  

 مؤهل
 مستثمر أجنبي مؤهل

 نسخة من السجل التجاري (للشركات) أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (لألفراد). •

نسخة من الوكالة الموقعة أو قرار التفويض من مجلس إدارة الصندوق ينص على التفويض لتقديم طلب  •

 االكتتاب. 

 .مؤسسة السوق المالية المراد إيداع األسهم في المحفظة لديهمخطاب ُيفيد بأن المكتتب مستثمر مؤهل لدى  •

 نسخة من إشعار قبول التسجيل للمستثمر الصادر عن هيئة السوق المالية. (في حال االنطباق) •

 ة شركة يقين المالي  المصدر:

االكتتاب، ويحق للشركة أن ترفض نموذج طلب االكتتاب كليًا أو يجب أن تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب بها بإجراء حوالة مباشرة إلى حساب  
جزئيًا إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب  

 االكتتاب بها.

 اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض 9.4
البشريةشركة  ل ل األولي الطرح  (بمسمى   تتاباالك حساب بفتح االكتتاب مدير سيقوم للموارد   المبالغ تحويل  مكتتب كل على ويجب )،الدولية 

  .االكتتاب طلب نموذج في توضيحه سيتم والذي المذكور، االكتتاب حساب في المكتتب بها
 

نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي  يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب، من خالل  
اعة سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعٍد أقصاه الس

 وبإكمال التعليمات، حسب المطلوبة المؤيدة ع المستنداتجمي الطرح  أسهم في االكتتاب بطلب يرفق أن  يجب الرابعة مساًء من تاريخ اإلقفال.
 في مبين ماهو حسب المطروحة في األسهم االكتتاب في برغبته يقر عليه وبناًء  وقرأها، النشرة هذه استلم بأنه كل مكتتب االكتتاب، يقر طلب
  .االكتتاب طلب
إلى وتحويل االكتتاب طلب استكمال خالل من الطرح أسهم في االكتتاب سيتم  حسب مباشرة الطرح بعملية الخاص االكتتاب حساب األموال 

 وسيتم الشركة، مع بالتشاور ومدير االكتتاب المالي المستشار يقترحه لما وفقاً  لالكتتاب المطروحة األسهم وسيتم تخصيص االكتتاب، نموذج
 خالل  الفائض رد ، وسيكونم)07/08/2022ه (الموافق  09/01/1444حد   يوم أقصاه موعد في ألسهم الطرح النهائي التخصيص عملية عن اإلعالن

 المستشار المالي أو الطرح لمتحصالت المستلمة الجهة من استقطاعات أو عموالت هناك أي تكون ولن التخصيص، تاريخ من عملأربعة أيام    )4(
  .الشركة أو االكتتاب ومدير
 الفائضة والمبالغ منهم لكل المخصصة لألسهم النهائي توضح العدد للمكتتبين إشعارات بإرسال االكتتاب ومدير المالي المستشار يقوم سوف

 .االكتتاب ومدير المالي مع المستشار التواصل المكتتبين على يتعيين المعلومات من ولمزيد وجدت، إن ردها لهم، سيتم التي

 أحكام متفرقة 
الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم  يكون طلب االكتتاب وكافة   .1

ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو  
 . الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخرتفويض أي منها من ِقبل األطراف في االكتتاب دون 

 تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقًا لها. .2
 سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها. .3
) التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة  79طلبات المادة (مع مراعاة مت .4

 إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين ما يلي: 
 نشرة اإلصدار. وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في  )أ

 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.  ) ب 
كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعّدل طلب 

) التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية  79لمادة (اكتتابه في تلك األسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقًا للفقرة (د) من ا
 وااللتزامات المستمرة.
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 التداول أو إلغاء اإلدراج األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق  9.5

 تعليق التداول أو إلغاء اإلدراجصالحية  9.5.1

 في أي وقت حسبما تراه مناسبًا، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:   اإلدراجتداول أو إلغاء اليجوز للهيئة تعليق  )أ
 إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين 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
 ة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.إذا لم تسدد الشرك -3
 في السوق الموازية.   األسهمإذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج  -4
عن معلومات كافية تتعلق بالكيان   شركةال   تالصفقة المقترحة. وفي حال أعلن عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن   -5

الهيئة العكسي،   الشركةبعد إعالن    المستهدف، واقتنعت  المقترحة لالستحواذ  الصفقة  للجمهور حول  بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة   ،
 فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة. 

إبالغ السوق وفقًا  عليهالمالي بدقة ويتعذر  اتقييم وضعه الشركةعلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على عند تسرب م  -6
 لذلك. 

بعد مضي المدة المحددة في    اإلدراج  قواعد) من  41(  واألربعينلم ُتستوَف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الحادية    إذا -7
 ) من قواعد اإلدراج.43( واألربعين الثالثة) من الفقرة (د) من المادة 1الفرعية ( الفقرة

%) فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام  50قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة (  عند -8
 اإلفالس. 

 . اإلفالس نظام بموحب المحكمة لدى للمصدر اإلدارية التصفية إجراء أو التصفية إجراء افتتاح طلب قيد عند -9
 . اإلفالس  نظام  بموجب  للُمصدرصدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية    عند -10
 . اإلفالس نظام بموجب للمصدر اإلدارية التصفية إجراء أو التصفية إجراء بافتتاح النهائي المحكمة حكم صدور عند -11

 :اآلتية لالعتبارات  أعاله المذكورة(أ)  الفقرة بموجب المفروض لتداولا  تعليق  رفع يخضع )ب
 .للمستثمرين حمايةً  التعليق الستمرار ضرورة وجود وعدم كاٍف، بشكل  التعليق إلى أدت التي األوضاع معالجة -1
 . للسوق  العادي النشاط في تأثيره عدم المرجح من التعليق رفع أن -2
 .الهيئة تراها  أخرى شروط  بأي الُمصدر التزام -3
نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفًا عن مزاولة نشاطاته من    بموجبصدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر    عند -4

 . أعاله(أ)  الفقرة من) 8( الفرعيةقبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 
يكن ُموقفًا عن مزاولة   عند -5 بموجب نظام اإلفالس ما لم  التصفية اإلدارية  إجراء  أو  التصفية  إجراء  برفض افتتاح  النهائي  صدور حكم المحكمة 

 .أعاله(أ)  الفقرة من) 9( الفرعيةنشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 
  

 :ةتي في أي من الحاالت اآل الُمصدر وراق المالية تعلق السوق تداول األ )ج
 .الّلوائح التنفيذية ذات العالقةعند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق  -1
 عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي. -2
الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق المالية  إذا   -3 البابين  لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في 

 للشركة لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك. 
 القرار. لنفاذبتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين  للشركةالجمعية العامة غير العادية  قرار نفاذعند  -4

  وفي   التعليق،  سبب  انتفاء   تلي  واحدة  تداول  جلسة  مضي  بعد  أعاله،) من الفقرة (ج)  3) و(2) و(1السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية (  ترفع )د
 . التعليق سبب انتفاء تلي تداول جلسات  خمسة تتجاوز  ال مدة خالل التعليق السوق ترفع المنصة، خارج الُمصدر أسهم تداول إتاحة حالة

ا رأت من المرجح حدوث أٍي من الحاالت الواردة  ذللسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إ   يجوز )ه
 . أعالهفي الفقرة (أ) 

 ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.  المالية  السوق بنظاماالستمرار في االلتزام  المالية أوراقةل ُعلق تداو الذي الُمصدرعلى  يجب )و
  األوراق إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج  الُمصدر يتخذ) أشهر من دون أن 6مدة ( المالية األوراقاستمر تعليق تداول  إذا )ز

 . للمصدر  المالية
تقديم طلب جديد إلدراج    فعليه  ،في إعادة إدراج أسهمه  الُمصدر  رغب. وإذا  الُمصدرلعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم    الُمصدرإكمال    عند )ح

 تطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. واستيفاء الم اإلدراج لقواعدأسهمه وفقًا 
 .العالقة ذات السوق وقواعد التنفيذية اللوائح على بناًء  الشركة خسائر عن الناتج اإلدراج إلغاء أو التداول بتعليق المادة هذه تخلّ  ال )ط

 اإللغاء االختياري لإلدراج  9.5.2

، يجب على  الهيئة موافقة على وللحصول. الهيئة من مسبقة بموافقة إال اإلدراج إلغاءفي السوق الموازية  المالية أوراقها إدراج بعد للشركةال يجوز  )أ
 تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:  الشركة

 األسباب المحددة لطلب اإللغاء.  )1
 نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه.  )2
كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء    نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا )3

 . شركةال اتخذهتآخر 
 أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.  )4

 . تقديرها حسب التعليق  طلب وترفض تقبل أنيجوز للهيئة  )ب
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 لى موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة. الحصول ع الشركةيجب على  )ج
فصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح على  تأن    الشركة، يجب على    الشركةعند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب   )د

 . الشركةتأثيره في نشاطات  األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى

 بطلب من الُمصدر المؤقت تعليق التداول  9.5.3

عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير بموجب   المالية مؤقتاً   اطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقه ت   أن  للشركةيجوز   )أ
تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق المالية بتعليق    الشركةستطيع  توال    ،أو قواعد السوق  ،أو لوائحه التنفيذية  ،نظام السوق المالية

 . صدر فور تلقيها للطلبتداول األوراق المالية لذلك الُم 

عن سبب التعليق والمدة المتوقعة له    -أقرب وقت ممكن    -فصح للجمهور في  تأن    الشركة، يجب على  الُمصدربناًء على طلب    عند تعليق التداول مؤقتاً  )ب
 .الشركةوطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات 

وترى أن   الشركةعندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات  الشركةمن دون طلب من  تعلق التداول مؤقتاً  يجوز للهيئة أّن  )ج
المالية للتعليق المؤقت للتداول   اتخضع أوراقه   عندما   الشركةبحماية المستثمرين. ويجب على    أو تخلّ   الماليةتلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق  

 لوائحه التنفيذية وقواعد السوق. االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية و

  ومن   ،  وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة  صالحيتهاللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة   )د
 .المستثمرين حماية في  أو السوق نشاط  في تؤثر  أن المحتمل

 خالف ذلك.  الماليةالمدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق  رفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاءيُ  )ه

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 9.5.4

اإلجراءات المنصــــــــــــــوص عليها في قواعد طرح األوراق  إذا رغب الُمصــــــــــــــدر في إدراج أوراق مالية ســــــــــــــبق إلغاء طلب إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق  
 المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

 األسهم بموجبها طرح القرارات والموافقات التي ست  9.5.5

 تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم بما في ذلك: 
سهم تمثل    ألف  مائةخمس )  500,000بالموافقة على طرح عدد (م).  2021/ 03/10(الموافق    ـه02/1443/ 26قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ   )1

 %) من رأس مال الشركة في السوق الموازية وذلك بهد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.20.00(
في السوق   م) بالموافقة على توصية مجلس اإلدارة بالتسجيل والطرح2021/ 10/ 06(الموافق  ـه29/02/1443قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ  )2

 على الموافقات النظامية الالزمة.الموازية وذلك بعد الحصول 
يوم   )3 الرسمي  إعالنها في موقعها  بتاريخ  التي طلبتها الهيئة وذلك  المؤيدة  المستندات  الهيئة على نشرة اإلصدار هذه وكافة  األربعاء  موافقة 

 م). 15/06/2022(الموافق  ـه16/11/1443
األربعاء    السعودية  تداولموافقة من شركة   )4 يوم  اإلدراج  السعودية" على  الموافقة  31/10/2021(الموافق    ـه1443/ 25/03"تداول  م)، وهذه 

 مشروطة بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية. 

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة  9.5.6

%) أو أكثر من أسهم الشركة" في صفحة 5(فضًال راجع "المساهمين الكبار الذين يملكون (يحظر على كبار المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة 

) شهرًا من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية 12(ص) من هذه النشرة)، التصرف فيما يملكونه من أسهم قبل مضي فترة اثني عشر ( 

 الهيئة على المساهمين الكبار، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.  (فترة الحظر)، وبخالف فترة الحظر المفروضة من
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 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال  10

 معلومات عن التغير المتوقع في سعر السهم   10.1
) رياالت ســــعودية، وبإجمالي قيمة إســــمية  10) ســــهم، القيمة اإلســــمية لكل ســــهم منها عشــــرة (2,000,000(ســــهم في الشــــركة قبل الطرح مليوني  يبلغ عدد األ

) ســـــهم عادي مدفوعة  2,500,000(  مليونين وخمســـــمائة ألف) ريال ســـــعودي، وســـــيبلغ عدد األســـــهم في الشـــــركة بعد الطرح  20,000,000مليون (  عشـــــرينتبلغ 

) ريال ســعودي.  25,000,000( خمســة وعشــرين مليون) عشــرة رياالت ســعودية، وبإجمالي قيمة إســمية تبلغ 10(القيمة بالكامل، وبقيمة أســمية للســهم قدرها  

ن  وســــــيتم تخصــــــيص كامل أســــــهم الطرح على المســــــتثمرين المؤهلين في الســــــوق الموازية (نمو).بعد اإلنتهاء من الطرح، ســــــتنخفض نســــــبة ملكية المســــــاهمي 

 %).20%)، أي بنسبة انخفاض قدرها (80%) إلى (100بعد اكتمال الطرح من نسبة ( لبشريةالشركة الدولية للموارد االحاليين في 

أساس سعر    من المتوقع أن تتأثر قيمة األسهم المملوكة للمساهمين الحاليين عند أول يوم إدراج، حيث سيتم افتتاح سعر السهم في أول يوم إدراج على

سعودي، مع اإلشارة إلى أنه ستتأثر القيمة السوقية ألسهم الشركة بعد اإلدراج وفقًا لنسب التذبذب اليومية  ريال    )××(××××الطرح المحدد والذي يبلغ  

 % ارتفاعًا وهبوطًا) 30المسموح بها في السوق الموازية هي (

 تأثير التغير المتوقع في سعر السهم على حملة األسهم 10.2
الحاليين بشكل إيجابي عند أول يوم إدراج، حيث سيتم افتتاح سعر السهم في أول يوم إدراج على  من المتوقع أن تتأثر قيمة األسهم المملوكة للمساهمين

) رياالت 10عن القيمة اإلسمية للسهم المحدد بقيمة عشرة ( %)××××(ريال سعودي بنسبة ارتفاع تبلغ  )××(××××أساس سعر الطرح المحدد والذي يبلغ 

  سعودية
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب   11

 إقرارات المكتتبين  11.1
 بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب يقر بما يلي: 

 االكتتاب. الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب  -

 أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.  -

 الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار.  -

ار هذه على معلومات جوهرية غير عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصد -

 صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال تمت إضافتها في النشرة. 

حة، ويوافق على أن  أنه لم يسبق له وألي فرد من عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم المطرو  -

 للشركة الحق في رفض طلبات االكتتاب المزدوجة. 

 قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي هذه النشرة.  -

 . ضمان عدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد استكمال تعبئته -

 التعامل سجل األسهم وترتيبات  11.2
 األسهم.  تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه

 شركة تداول السعودية (تداول السعودية)  11.3
م. 1990لكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام  م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإل2001تم تأسيس نظام تداول في عام  

سبوع من يوم األحد  تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األ
عصرًا، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر    3ى الساعة  صباحًا وحت  10حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة  

 صباحًا.  10صباحًا وحتى الساعة  9:30وتعديلها وإلغائها من الساعة 

تنفذ أوامر السوق أوًال وهي األوامر  ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقًا للسعر. وبشكل عام  
 ال.المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت اإلدخ

أبرزها موقع تداول على اإل نترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري  يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة 
 ). T+2لمزودي المعلومات المعروفين مثل "رويترز". وتتم تسوية الصفقات آليًا خالل يومي عمل حسب (

مراقبة السوق، وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول". ويتولى نظام تداول مسؤولية 
 .بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق

 تداول األسهم في السوق الموازية   11.4
ج أسهم تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، كما تم تقديم طلب إلى شركة تداول السعودية إلدرا

 الشركة في السوق الموازية. 

المذكورة    لبدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة، وتعتبر التواريخ واألوقاتيتوقع ا
 في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية. 

التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في "تداول"، وتسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق وال يمكن  
المحظور  تلك األنشطة  يتعاملون في  الذين  المكتتبون  الرسمي، ويتحمل  التداول  تامًا قبل  الشركة حظرًا  التداول في أسهم  الالموازية، ويحظر  تداول  ة من 

 المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أو أي من من مستشاريها أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة. 

 ) "التعريفات والمصطلحات"). 1يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين (فضًال راجع القسم (
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 إجراءات عدم اكتمال الطرح  12

ة (ظ) من  مل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبين في نشرة اإلصدار هذه (فضًال راجع "التواريخ المهمة وإجراءات الطرح" في صفحإذا لم يكت 
الطرح ومن ثم سيقوم بإشعار ) عشرة أيام انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابيًا بعدم اكتمال  10خالل (  ومدير االكتتاب  هذه النشرة)، سيقوم المستشار المالي

 من دون خصم أي عموالت أو رسوم.  -إن وجدت-المكتتبين، وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المكتتبين 

 
 وتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو تعلميات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم الطرح. 
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 للمعاينة  المتاحة  المستندات  13
على طريق الملك عبدهللا  ستكون جميع مستندات الشركة المتعلقة بطرح أسهم الشركة وقبول إدراجها في السوق الموازية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس  

ومن  ،  ومدير االكتتاب   المقر الرئيس للمستشار المالي  ، المملكة العربية السعودية. وفي7021الرمز البريدي    12482  ، ص.ب.بالدائري الشرقي بمدينة الرياض
). IPO@yaqeen.sa(  خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي ومدير االكتتاب "شركة يقين المالية (يقين كابيتال)" من خالل البريد اإللكتروني

م) وحتى  2022/ 24/07(الموافق    ـه25/12/1443مساًء، وابتداًء من تاريخ    4إلى الساعة  صباحًا    9وذلك خالل أيام العمل (من األحد إلى الخميس) بين الساعة  
 ) أيام قبل نهاية فترة الطرح، ومن تلك المستندات على سبيل المثال ال الحصر:  7على أال تقل تلك الفترة عن (م) 2022/ 08/ 02(الموافق  ـه1444/ 04/01تاريخ 

 للشركة وعقد التأسيس األساسي النظام. 

 التجاري للشركة.  السجل 

 نمو).  –الية السعودية (السوق الموازية  ق المقرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على طرح وإدراج أسهم الشركة في السو 

   توصية مجلس اإلدارة بالتسجيل والطرح على    بناًء   م)2021/ 06/10(الموافق    ـه29/02/1443موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  

 في السوق الموازية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.

  المالية على طلب التسجيل والطرح في السوق الموازية. موافقة هيئة السوق 

 (تداول السعودية) على اإلدراج في السوق الموازية  موافقة شركة تداول السعودية 

  تقرير التقييم للمصدر المعد من قبل المستشار المالي 

  اإلصدار لكٍل من على تضمين االسم والشعار واإلفادة في نشرةخطابات الموافقة: 

 . "شركة يقين المالية (يقين كابيتال)"المستشار المالي ومدير االكتتاب  .أ

 المحاسب القانوني (شركة سليمان عبدهللا الخراشي "الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون"). .ب

   واإليضاحات المرفقة بهام 2021 ديسمبر 31القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في. 
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 تقرير المحاسب القانوني 14
 . م2021ديسمبر  31في  للسنة المالية المنتهية المراجعةالقوائم المالية  14.1
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