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 معلومات عن الشركة  .1

 

شركة المعمر ألنظمة المعلومات )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب  

م  10بتاريخ  1010063470السجل التجاري رقم   م(.1986سبتمبر  15هـ )الموافق 1407محر 

  

 إن المكتب المسجل للشركة يقع في العنوان التالي:

 المركز الرئيسي والمنطقة الوسطى: 

 حي الصحافة   - طريق الثمامة  6330

 3296، 1وحدة رقم 

 ، المملكة العربية السعودية  13315الرياض 

 

  م:2022سبتمبر  30كما في إن الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية مع فروعها التالية          

 

 الموقع  تاريخ السجل التجاري  رقم السجل التجاري 

 جدة  هـ 1414ربيع األول  8 4030097824

 الرياض هـ 1436جمادى اآلخرة  12 1010432047

 الخبر هـ  1407ربيع األول  17 2051011413

 جدة  هـ1437رجب  4 4030288661

 

تقديم خدمات حلول   الرئيسية للشركة في  النظم، وتصميم  تقنية  تتمثل األنشطة  التشغيل، وتحليل  أنظمة  تتضمن  المعلومات والتي 

وبرمجة البرمجيات الخاصة، وصيانة البرمجيات، وتصميم صفحات المواقع، وإقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة،  

 .بهاوخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المتصلة 

 

"شركة أنظمة التميز الطبية" )شركة شخص واحد( بموجب    ،تابعة مملوكة بالكاملم، قامت الشركة بتأسيس شركة  2021خالل  

لاير سعودي. تتمثل األعمال الرئيسية لهذه الشركة    1,000,000برأس مال مدفوع قدره    1010707294السجل التجاري رقم  

مختبرية وتشغيل مراكز الرعاية عن بعد والطب  التابعة المملوكة بالكامل في توفير المستلزمات وصيانة األجهزة الطبية والمنتجات ال

 والكفتريات أو المقاصف في المستشفيات وتخزين النفايات الطبية الخطرة.   االتصالي

 

م، قامت الشركة بتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل "شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات"  2021خالل شهر ديسمبر 

لاير سعودي. تتمثل    1,000,000برأس مال مدفوع قدره    1010764928)شركة شخص واحد( بموجب السجل التجاري رقم  

وكة بالكامل في التعامل مع العمالء لتعزيز األفكار الجريئة وإيجاد الحلول التقنية المبتكرة األنشطة الرئيسية لهذه الشركة التابعة الممل

من خالل تقديم خبراتها المستمدة من موظفيها ذوي الخبرة الطويلة في إدارة مثل هذه األعمال والقوة التقنية في تطوير التقنيات  

جات رائدة مثل اشتر اآلن وادفع الحقاً، وحلول السوق وحلول المصرفية  والتكامل الرقمي. وتعمل الشركة في تطوير منصات ومنت 

المفتوحة. تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المعلومات المالية لفروع الشركة والشركات التابعة المذكورة أعاله، 

 بـ "المجموعة"(.  ةمجتمعإليها يشار 

 

ربيع اآلخر   16م )الموافق  2022نوفمبر    10مجلس اإلدارة في  من قبل  األولية الموحدة المختصرة  تم اعتماد هذه القوائم المالية  

 هـ(. 1444

 

 أسس اإلعداد  .2

 

  بيان االلتزام     1,2

 

تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المعلومات المالية للمجموعة وتم إعدادها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

الهيئة السعودية    34 المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من  "التقرير 

 حاسبين. للمراجعين والم

 

  وال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كافة المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تتم قراءتها

 م. 2021ديسمبر  31جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

،  كأساس في المحاسبة  االستحقاق مبدأ  ية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام  تم إعداد هذه القوائم المالية األول

فيها   المستثمر  المتوقعة والشركات  االئتمان  باستخدام طريقة وحدة  الحالية  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  الموظفين  قياس منافع  باستثناء 

باستخدام طريقة حقوق الملكية. إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية تقارب بصورة  بطريقة حقوق الملكية والتي تقاس  

 معقولة قيمتها العادلة. يتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس مبدأ االستمرارية. 
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 )يتبع(   دأسس اإلعدا .2

 

 عملة العرض والنشاط  2.2

 

العرض  يتم عرض هذه   للشركة. إن عملة  النشاط  يمثل عملة  السعودي والذي  بالريال  المختصرة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم 

 للمجموعة هي الريال السعودي. 

 

 االستمرارية      2,3

 

الفتراض االستمرارية، أخذت  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس مبدأ االستمرارية. عند إجراء تقييم  

اإلدارة في االعتبار المستويات التشغيلية الحالية والمتوقعة والتسهيالت المتاحة للوفاء بالمتطلبات عند استحقاقها. كان هناك بعض  

جوهري للذمم التأخير في التحصيالت من العمالء، ولكن خطر التعثر في السداد يعتبر منخفضاً، مع األخذ في االعتبار أن المبلغ ال

المدينة هو من عمالء حكوميين ويستمر استالمه. كما تواصل المجموعة العمل مع مورديها للحصول على المعدات لتلبية احتياجاتها 

 التعاقدية.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  3

 

المختصرة مع تلك المت بعة عند إعداد القوائم المالية تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة  

 م. 2021ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة      3,1

 

من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر    مجموعةيتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لل

المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إن    واإلفصاحاتعلى المبالغ المبينة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات  

للموجودات   الدفترية  القيمة  تعديالت جوهرية على  تتطلب  نتائج  إلى  يؤدي  أن  يمكن  التقديرات واالفتراضات  التأكد من هذه  عدم 

 والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية.  

باستخدامها ع اإلدارة  قامت  التي  الهامة  األحكام  التأكد من  إن  لعدم  الرئيسية  للمجموعة والمصادر  المحاسبية  السياسات  تطبيق  ند 

م. خالل الفترة،  2021ديسمبر    31التقديرات هي نفس تلك التي تم استخدامها في القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  

 م الهامة التالية في التقييم. أبرمت المجموعة عقداً لبناء مركز بيانات لعميلها. تم تطبيق األحكا

بإبرام عقود   العمالء. قامت المجموعة  العقود مع  إيرادات  بموجب  التزامات األداء  تقييم  بتطبيق حكم هام خالل  قامت المجموعة 

ومراكز    منفصلة مع عمالئها لبناء مراكز بيانات للعمالء. تتضمن هذه العقود وعوداً مختلفة تشمل التصميم والمشتريات واالنشاءات

بموجب هذه العقود. قي مت المجموعة أنها تعمل كأصيل حيث تكون   أو وكيالً  تُقي م المجموعة فيما إذا كانت طرفاً أصيالً  البيانات. 

مسؤولة عن اتخاذ القرارات حول االستخدام الفعال للموارد الداخلية و/ أو الموردين/ المقاول من الباطن في خدمات التنفيذ والتسليم  

ائي للمخرجات التي تلبي متطلبات العميل. عندما تكون المجموعة الملتزم الرئيسي في سياق العقد وتتحمل المسؤولية المباشرة  النه

  عن تقديم الخدمات، يتم تسجيل اإليرادات على أساس اإلجمالي بصفتها طرفاً أصيالً.

شمل خدمة مهمة لدمج البضاعة أو الخدمات مع البضاعة أو  تقوم المجموعة كذلك بتقييم ما إذا كانت الوعود بموجب هذه العقود ت 

عة التي تعاقد  الخدمات األخرى المتعهد بها في العقد في مجموعة من البضاعة أو الخدمات التي تمثل المخرجات أو المخرجات المجم 

مات إلى العميل بموجب هذه العقود ال عليها العميل. وفقًا لذلك، أجرت المجموعة تقييماً أن وعود المجموعة بنقل البضاعة أو الخد

 . للعميليمكن تحديدها بشكل منفصل في سياق العقد وتمثل التزام أداء مفرد لبناء مراكز بيانات 
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 )يتبع(   السياسات المحاسبية الهامة      3

 

 )يتبع(   التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 3,1

 

بأن أدائها ينشئ أصاًل يتحكم به العميل عند إنشاء األصل ويتم  بإجراء تقييم  المجموعة تقوم باإلضافة إلى ذلك، بموجب شروط العقود، 

إثبات اإليرادات على مدى فترة العقد حيث يتم الوفاء بالتزام األداء على مدى زمني. تطبق المجموعة طريقة المدخالت إلثبات اإليرادات  

 التكلفة المتكبدة كنسبة مئوية من إجمالي التكلفة المقدرة للوفاء بالتزام األداء. على أساس

بتقييم ما إذا كانت هذه العقود   ً   تتضمنتقوم المجموعة  التزامات أداء   عيوبا وفترات ضمان بعد االنتهاء من المشروع. ال تعتبر هذه 

تكاليف العقود. حيثما   بناًء على ذلك وفقًا لمعيار    يكونمنفصلة، وبالتالي فهي مقدرة ومدرجة في إجمالي  المبالغ  إثبات  يتم  مطلوباً، 

 كمخصصات.  37المحاسبة الدولي 

 

ميل بموجب العقد بالقيمة العادلة. يتم تحديد القيمة العادلة للمقابل غير النقدي في تاريخ كل يتم قياس أي مقابل غير نقدي مستحق من الع

سياسة  فاتورة بناًء على شروط العقد. عندما يتضمن هذا المقابل غير النقدي أصالً مالياً، يتم إعادة قياسه الحقًا في تاريخ التقرير وفقًا ل

 المجموعة. 

 

 قياس القيمة العادلة   3,2

 

ركين  القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشا

 في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:

 

 للموجودات أو المطلوبات، أو في السوق الرئيسي  •

 في السوق األكثر مالءمة للموجودات أو المطلوبات عند غياب السوق الرئيسي. •

 

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر تفضياًل متاًحا للمجموعة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام  

يستخدمها   التي  يتصرفون االفتراضات  المشاركين  أن  افتراض  على  االلتزام  أو  األصل  تسعير  عند  السوق  في  المشاركون 

 لمصلحتهم االقتصادية. 

 

 

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن 

بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى  طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو  

 حد. 

 

 

وعندما يكون أحدهما متاًحا، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في السوق النشطة لتلك األداة.  

أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كافِّ لتقديم معلومات    يتم اعتبار السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات 

 عن األسعار على أساس مستمر.

 

تستخدم المجموعة طرق التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تكون فيها المعلومات الالزمة متاحة لقياس القيمة العادلة وتعظيم 

غير القابلة للمالحظة. إذا كان للموجودات أو المطلوبات    االستفادة من المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت

التي يتم قياسها بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب عندئذ تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز طويلة األجل بسعر  

 العرض والمطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب. 

 

قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل  تصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم  

الهرمي للقيمة العادلة. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت 

 المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي: 

 

 تداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. : األسعار الم1المستوى 

القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة   1: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  2المستوى  

 )األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(. 

 دات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير القابلة للمالحظة(. : مدخالت الموجو3المستوى 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

9 
 

 

 

 

 

 

 قياس القيمة العادلة )يتبع(    3,2

 

للقيمة إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام يمكن تصنيفها في مستويات مختلفة للتسلسل الهرمي  

العادلة، عندئٍذ يتم تصنيف قياس القيمة العادلة في نفس مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أنها مدخالت أقل مستوى هام  

 لقياس القيمة العادلة ككل. 

 

م المجموعة بتحديد  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقو

إلى أدنى مستوى من  تقييم التصنيف )استناداً  التسلسل الهرمي عن طريق إعادة  بين المستويات في  التحويل قد حدث  إذا كان  ما 

المدخالت الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل سنة تقرير. تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس 

 يمة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررة.  الق

 

تقوم إدارة المجموعة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات الالزمة إلعادة قياسها أو  

المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من    تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. ولهذا التحليل تقوم المجموعة بالتحقق من

خالل مطابقة المعلومات في احتساب التقييم مع العقود والمستندات األخرى ذات العالقة. كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة  

 العادلة لكل أصل أو التزام مع المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً. 

 

 اإليرادات  . 4

 

 إن إيرادات المجموعة ناتجة عن عقود مع العمالء.

 

 تفصيل اإليرادات 

 

العمالء،   ونوع  اإليرادات،  إثبات  وتوقيت  الخدمات،  أو  البضائع  نوع  العقود حسب  من  المجموعة  إيرادات  تفصيل  أدناه  موضح 

 أو وكيل: بصفة أصيل واإليرادات المكتسبة 

 
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 سبتمبر 
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

 سبتمبر 
 م 2022 

 سعودي لاير 
 م 2021

 لاير سعودي 
 م 2022 

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي 

 )المعدلة(    )المعدلة(   توقيت إثبات اإليرادات 

 147,797,105 116,403,325  34,495,704 35,205,273 منتجات محولة عند نقطة من الزمن 

 315,764,652 360,029,865  137,472,246 163,596,347 خدمات محولة على مدى زمني 

 198,801,620 171,967,950  476,433,190 463,561,757 

 

 
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 
 

  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 

 
 م 2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي 
 

 م 2022
 لاير سعودي 

 م 2021
 لاير سعودي 

 )المعدلة(    )المعدلة(   نوع العمالء 

 343,106,754 361,008,304  126,081,590 138,779,601 منشآت حكومية ومنشآت تسيطر عليها الحكومة 

 120,455,003 115,424,886  45,886,360 60,022,019 قطاع خاص 

 198,801,620 171,967,950  476,433,190 463,561,757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 اإليرادات )يتبع(  . 4

 

 
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 
 

  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 

 
 م 2022

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي 
 

 م 2022
 لاير سعودي 

 م 2021
 لاير سعودي 

 )المعدلة(    )المعدلة(   المنتجات أو الخدمات 

 91,533,870 66,436,334  20,056,935 19,422,689 معدات وأجهزة  

 34,537,764 8,789,776  6,048,754 3,304,147 تراخيص برامج 

 337,490,123 401,207,080  145,862,261 176,074,784 الصيانة والخدمات والحلول 

 198,801,620 171,967,950  476,433,190 463,561,757 

 
 30أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة  

 سبتمبر 
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

 سبتمبر 
 م 2022 

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي 
 م 2022 

 لاير سعودي 
 م 2021

 لاير سعودي 

 )المعدلة(    )المعدلة(   اإليرادات المكتسبة بصفة أصيل أو وكيل 

 423,909,825 424,662,639  157,358,880 181,300,565 إيرادات تنشأ عن أصيل 

 39,651,932 51,770,551  14,609,070 17,501,055 إيرادات تنشأ عن وكيل

 198,801,620 171,967,950  476,433,190 463,561,757 

 

 ربحية السهم  . 5

 

القائمة خالل الفترة. يتم احتساب ربحية السهم المخفضة  يتم احتساب ربحية السهم األساسية على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم  

بتعديل الربحية األساسية للسهم للمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كان من المفترض أن تكون مستحقة على افتراض  

 تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة. 

 

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.لم يكن هناك أي بنود تخفيض قد تؤثر 

 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 سبتمبر   30
لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

 سبتمبر  30
م 2022   

 لاير سعودي 

م 2021  

 لاير سعودي 

م 2022   

 لاير سعودي 

م 2021  

 لاير سعودي 

 )المعدلة(    )المعدلة(   

 37,654,559 46,533,024  14,828,617 25,086,062 صافي ربح الفترة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كمقام عند 

 30,000,000 30,000,000 احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة * 

 

30,000,000 30,000,000 

      

 1.26 1.55  0.49 0.84 ربحية السهم األساسية والمخفضة للفترة

 

لـ   والمخفضة  األساسية  السهم  احتساب ربحية  المستخدم كمقام عند  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  تعديل  سبتمبر   30*تم 

 م. 2022م على حساب إصدار أسهم المنحة في سبتمبر 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 
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 الزكاة    .6

  

 31  للسنة المنتهية فيلاير سعودي )  5,500,000م مبلغ  2022سبتمبر   30بلغ مصروف الزكاة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ي 

 على ما يلي:واستند لاير سعودي(   8,400,805  :م2021ديسمبر 

 

 بيان بالحركة في مخصص الزكاة  

 
سبتمبر  30   

م 2022  
   لاير سعودي

ديسمبر  31   
م 2021  

 لاير سعودي 

 8,314,217  7,451,026 يناير 1الرصيد في 

 8,400,805  5,500,000 للفترة/للسنة المحمل 

 ( 9,263,996)  ( 8,403,775) المدفوع خالل الفترة/ السنة 

 4,547,251  7,451,026 

 

م وحصلت على  2016حتى سنة    )"الهيئة"(  وضريبة االستقطاع مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ربط الزكاة أنهت الشركة  

م 2017م، قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية للسنوات من  2022سبتمبر    30الشهادة النهائية للزكاة وضريبة االستقطاع. كما في  

سبتمبر    30م وهي قيد الفحص من قبل الهيئة. )كما في  2021م إلى  2017م، وإقرارات ضريبة االستقطاع للسنوات من  2021إلى  

 .(م، وهي قيد الفحص من قبل الهيئة2020م إلى 2017دمت الشركة اإلقرارات الزكوية للسنوات من م، ق2021

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
 م2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

12 
 

 

 الممتلكات والمعدات، صافي  أ  -7

 

 م 2022

 األراضي 

 لاير سعودي 

 المباني* 

 لاير سعودي 

 المعدات 

 لاير سعودي 
 السيارات 

 لاير سعودي   

 األثاث والتجهيزات 

 لاير سعودي 

 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي    

       التكلفة  

 57,784,862 3,422,257 1,287,687 15,681,493 29,270,525 8,122,900 م 2022يناير  1كما في 

 --  اإلضافات 
    

1,154,908   
578,031  -- 67,240 1,800,179 

 --  --  --  --  --  --  استبعادات

 59,585,041 3,489,497 1,287,687 16,259,524 30,425,433 8,122,900 م )غير مراجعة( 2022سبتمبر  30كما في 

       

       االستهالك المتراكم 
       

 15,397,984 597,765 1,132,225 11,618,700 2,049,294 --  م 2022يناير  1كما في 

   2,759,844     522,779 38,258 898,412 1,300,395 --  المحمل للفترة 

 --  --  --  --  --  --  استبعادات

   18,157,828    1,120,544      1,170,483    12,517,112    3,349,689     --  م )غير مراجعة( 2022سبتمبر  30كما في 

       

       صافي القيمة الدفترية 

   41,427,213    2,368,953      117,204       3,742,412      27,075,744  8,122,900 م )غير مراجعة( 2022سبتمبر  30كما في 

 

لاير سعودي( وتتعلق بمباني المكاتب المستأجرة التي ال تستوفي تعريف العقار    690,725م:  2021) لاير سعودي  466,690* يشتمل البند على موجودات حق االستخدام بصافي قيمة دفترية قدرها  

 االستثماري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
 م2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

13 
 

 

 الممتلكات والمعدات )يتبع(  أ  -7

 

 م 2021

 

 

 األراضي 

 لاير سعودي    

 

 

 المباني* 

 لاير سعودي  

 

 

 معداتال

 لاير سعودي  

 

 

 السيارات 

 لاير سعودي 

 

 

 تجهيزات الثاث واأل

 سعودي لاير 

األعمال الرأسمالية  

 تحت التنفيذ**

 لاير سعودي 

 

 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي    

 

 التكلفة
      

 

 49,694,801 3,709,516 2,598,591 1,166,787 13,004,497 21,092,510 8,122,900 م 2021يناير  1كما في 

 8,127,561 5,619,687 547,046 158,400 1,667,734 134,694 --  اإلضافات 

 --  ( 9,329,203) 276,620 --  1,009,262 8,043,321 --  تحويالت من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ **  

 (37,500) --  --  (37,500) --  --  --  استبعادات

 57,784,862 --  3,422,257 1,287,687 15,681,493 29,270,525 8,122,900 م 2021ديسمبر  31كما في 

        

        االستهالك المتراكم 

 12,341,497 --  1,139 1,130,954 10,671,720 537,684 --  م 2021يناير  1كما في 

 3,093,987 --  596,626 38,771 946,980 1,511,610 --  المحمل للسنة 

 (37,500) --  --  (37,500) --  --  --  استبعادات

 15,397,984 --  597,765 1,132,225 11,618,700 2,049,294 --  م 2021ديسمبر  31كما في 

        صافي القيمة الدفترية 

 42,386,878 --  2,824,492 155,462 4,062,793 27,221,231 8,122,900 م 2021ديسمبر  31كما في 

        

 

 لاير سعودي( وتتعلق بمباني المكاتب المستأجرة.  959,566م: 2020لاير سعودي ) 690,725المباني على موجودات حق االستخدام بصافي قيمة دفترية قدرها تشتمل * 

 

 الرئيسي الجديد.المركز ** يمثل هذا البند النفقات الرأسمالية لمبنى 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022سبتمبر  30المنتهية في للفترة 
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 الموجودات غير الملموسة، صافي  ب  -7

 
برامج تخطيط  

موارد  

 المؤسسات 

 
 

 تطوير 

 التطبيقات  

 
 

 برامج ال

 خرى األ 

 
 

 

 اإلجمالي 
            

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  م 2022

        لفةالتك

 15,074,544  7,244,622  4,532,387  3,297,535 م 2022يناير  1كما في 

 2,763,836  1,488,537  -  1,275,299 إضافات 

 ( 2,737,640)  ( 2,737,640)  -  - استبعاد / إعادة تصنيف الموجودات 

 15,100,740  5,995,519  4,532,387  4,572,834 م 2022سبتمبر  30كما في 
        

        اإلطفاء المتراكم 

 8,759,403  2,528,703  4,532,387  1,698,313 م 2022يناير  1كما في 

 968,082  521,584    -   446,498 المحمل للفترة 

 ( 54,048)  ( 54,048)  -  - استبعادات

 9,673,437  2,996,239  4,532,387  2,144,811 م 2022سبتمبر  30كما في 

            صافي القيمة الدفترية 

 5,427,303  2,999,280  -  2,428,023 م 2022سبتمبر  30كما في 

 

 م 2021

 

  

 

  

 

  

 اإلجمالي 

برامج تخطيط  

 موارد المؤسسات 
  خرى األبرامج ال تطوير التطبيقات 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

        التكلفة

 10,055,793  3,085,065  4,532,387  2,438,341 م 2021يناير  1كما في 

 5,018,751  4,159,557  --   859,194 إضافات 

 15,074,544  7,244,622  4,532,387  3,297,535 م 2021ديسمبر  31 كما في
        

        اإلطفاء المتراكم 

 7,966,103  2,104,266  4,532,387  1,329,450 م 2021يناير  1كما في 

 793,300  424,437  --   368,863 المحمل للسنة 

 8,759,403  2,528,703  4,532,387  1,698,313 م 2021ديسمبر  31 كما في
        

          صافي القيمة الدفترية 

 6,315,141  4,715,919      --                    1,599,222  م 2021ديسمبر  31كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
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 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  أ  -8

 األنشطة الرئيسية  اسم الشركة الزميلة 

مكان التأسيس والمركز الرئيسي  

 للنشاط 

نسبة 

 ٪ الملكية 

    

 ٪ 50 لبنان  حلول قائمة على التكنولوجيا  مجموعة إدارات المحدودة 

شركة إدارات لالتصاالت وتقنية  

 المعلومات 

تطوير وتركيب وصيانة أجهزة  

 وبرامج الكمبيوتر 
 ٪ 50 المملكة العربية السعودية 

 ٪ 50 جزر فيرجن البريطانية حلول قائمة على التكنولوجيا  شركة فينيسيا تك وورلد وايد إنك

 

المالية والتشغيلية لهذه الشركات المستثمر  *لدى المجموعة تأثيراً هاماً ولكن ليس لديها سيطرة أو سيطرة مشتركة على السياسات  

 فيها بطريقة حقوق الملكية. 

 

 فيما يلي بيان بالحركة في االستثمار في الشركات الزميلة: 

 
 لاير سعودي  

 4,919,342 م 2021يناير  1في 

 1,903,716 حصة الربح للسنة 

 ( 271,875) توزيعات أرباح مستلمة 

 6,551,183 م 2021ديسمبر  31في 

 3,776,446 للفترةربح ال حصة 

 ( 1,732,500) توزيعات أرباح مستلمة 

 8,595,129 م 2022سبتمبر  30في 

 

 الدفعة المقدمة لالستثمار  ب -8

  

في أحد البنوك الرقمية ودفعت دفعة مقدمة    ٪1.58م، وقعت المجموعة اتفاقية اكتتاب لالستحواذ على نسبة ملكية  2021خالل   

م، لم تُستكمل اإلجراءات النظامية الالزمة لتأسيس  2022سبتمبر    30لاير سعودي. كما في    25,000,000لالستثمار بمبلغ  

 الكيان القانوني والموافقات التنظيمية. 

  

 موجودات العقود، صافي  أ  -9

 سبتمبر  30 
 م 2022

 لاير سعودي 

ديسمبر   31 
 م 2021

 لاير سعودي 

    

 580,968,599  588,563,236 ذمم مدينة غير مفوترة*

 (13,225,252)  ( 12,834,787) يخصم: خسارة االنخفاض في قيمة موجودات عقود 

 575,728,449  567,743,347 

 تصنيف موجودات العقود  
 سبتمبر  30 

 م 2022
 لاير سعودي 

ديسمبر   31 
 م 2021

 لاير سعودي 

    

 522,265,988  552,920,656 ذمم مدينة غير مفوترة، متداولة

 45,477,359  22,807,793 ذمم مدينة غير مفوترة، غير متداولة

 575,728,449  567,743,347 

 

لمة  ت المقابل نظير البضاعة والخدمات المس*تتعلق الذمم المدينة غير المفوترة بشكل أساسي بحق المجموعة في الحصول على  

ولكن لم تتم فوترتها في تاريخ التقرير. ويتم تحويلها إلى ذمم مدينة تجارية عندما تُصدر المجموعة فاتورة للعميل. وتكون الشروط  

 التعاقدية للفوترة بشكل أساسي على أساس اإلنجاز.  
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 موجودات العقود، صافي )يتبع(  أ  -9

 مخصص الخسائر المتوقعة من موجودات العقد كما يلي:  كانت حركة

 
 سبتمبر  30 

 م 2022
 لاير سعودي 

ديسمبر   31 
 م 2021

 لاير سعودي 

    

 8,797,228  13,225,252 الرصيد االفتتاحي 

 4,428,024  ( 390,465) )رد( / تغيير خالل الفترة/السنة 

 13,225,252  12,834,787 الختاميالرصيد 

 

 تكاليف العقود، صافي  ب  -9

  
 سبتمبر  30 

 م 2022
 لاير سعودي 

ديسمبر   31 
 م 2021

 لاير سعودي 

    

 87,744,046  30,571,266 تكاليف عقود* )راجع إيضاح أ وإيضاح ب( 

 (15,668,541)  - العقود* )راجع إيضاح ج(. يخصم: خسارة االنخفاض في قيمة تكاليف 

 30,571,266  72,075,505 

 

تكاليف متكبدة تتعلق بعقود دعم تقنية معلومات طويلة األجل والتي ستحقق موارد سيتم استخدامها في الوفاء  يتضمن هذا البند *أ( 

بهذه العقود ومن المتوقع استردادها. وبالتالي فقد تم إثباتها كأصل لتكاليف الوفاء بالعقود. يتم إطفاء األصل بطريقة القسط الثابت  

 جموعة بصفة أصيل في التزام األداء، و  على مدى الفترة التي تعمل فيها الم

 

مبالغ مدفوعة مقدماً من قبل المجموعة لطرف آخر بالنيابة عن العمالء وسيتم تعديلها مقابل االستردادات من العميل يتضمن  ب(  

 . في الوقت المحدد. ال تزيد هذه األرصدة المصروفات حيث أنها مدفوعات متعلقة بمعاملة تكون فيها المجموعة وكيالً 

 

 *يمثل هذا البند المبلغ المشكوك في استرداده وعليه تم إثباته كمصروف في التكاليف المباشرة.  

 

 ج( فيما يلي بيان بالحركة في خسارة االنخفاض في قيمة تكاليف العقود: 

 
 سبتمبر  30 

 م 2022
 لاير سعودي 

ديسمبر   31 
 م 2021

 لاير سعودي 

    

 1,100,000  15,668,541 الرصيد االفتتاحي 

 14,568,541  --  المحمل خالل الفترة/ السنة 

 -  ( 15,668,541) شطب خالل الفترة/السنة 

 15,668,541  --  الرصيد الختامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022سبتمبر  30المنتهية في للفترة 
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 الذمم المدينة التجارية واألخرى، صافي  . 10

 

 

 سبتمبر  30

 م 2022  

 لاير سعودي 

ديسمبر   31 

 م 2021

 سعودي لاير 

    

 407,386,122  430,782,039 خارجية *  - ذمم مدينة تجارية 

 (28,580,375)  ( 30,670,840) يخصم: خسارة انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية

 400,111,199  378,805,747 

    

 4,982,701    3,581,086 ( 19مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح  - ذمم مدينة تجارية 

 4,333,672  13,570,107 ذمم مدينة أخرى 

 417,262,392  388,122,120 

 

لاير سعودي(    326,689,764م:  2021ديسمبر    31لاير سعودي )  310,359,493* تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبلغ  

العظمى من إجمالي الذمم المدينة. تحصل المجموعة  مستحق من منشآت حكومية أو منشآت تسيطر عليها الحكومة ويمثل الغالبية  

 في بعض الحاالت على ضمانات على الذمم المدينة من منشآت تسيطر عليها جهات غير حكومية. 

 

 فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية اإلجمالية )بما في ذلك المستحق من أطراف ذات عالقة( 

 

 سنوات  3 -  2 سنتين   - سنة  سنة  – 0 ليست مستحقة بعد اإلجمالي  

  3أكثر من 

 سنوات 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

       

 44,967,460 22,974,513 69,299,202 279,379,939 17,742,011 434,363,125 م )غير مراجعة(2022سبتمبر   30

 27,136,801 36,205,357 63,890,204 256,581,550 28,554,911 412,368,823 )مراجعة( م2021ديسمبر  31

 

 كانت حركة مخصص خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية كما يلي: 

 سبتمبر  30 
 م 2022 

 لاير سعودي 

ديسمبر   31 
 م 2021

 لاير سعودي 

 14,537,438  28,580,375 الرصيد االفتتاحي 

 14,042,937    2,090,465   الفترة/ السنة المحمل خالل 

 28,580,375  30,670,840 الرصيد الختامي

 

 صافي المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى،  .   11

 سبتمبر  30 
 م 2022

 لاير سعودي 

ديسمبر   31 
 م 2021

 لاير سعودي 

 13,038,113  8,429,346   اتخطابات اعتماد وضمان تأمين على 

 ً  4,392,171  5,347,954 مصروفات مدفوعة مقدما

 3,906,974  194,203,750 لموردين* مقدمة دفعات 

 1,101,244    933,487 سلف لموظفين

 362,704  362,704 مدفوعات مقدمة أخرى 

 209,277,241  22,801,206 

 ( 794,153)  ( 794,153) المقدمة للموردينمخصص االنخفاض في قيمة الدفعات 

 208,483,088    22,007,053 

 

لاير سعودي( دفعات مقدمة    3,906,974م:  2021لاير سعودي )  194,203,750البالغة  لموردين  الدفعات المقدمة  * تتضمن  

 م.  2022سبتمبر  30الباطن/ الموردين المتعلقة بإنشاء مراكز بيانات، والتي تم دفعها خالل الربع المنتهي في للمقاولين من 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022سبتمبر  30المنتهية في للفترة 
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 المخزون  .   12

 سبتمبر  30 
 م 2022

 لاير سعودي 

ديسمبر   31 
 م 2021

 لاير سعودي 

 --   1,557,182 بضاعة محتفظ بها بغرض البيع

 --   --  ناقًصا: مخصص مخزون بطيء الحركة 

 1,557,182   -- 

   

يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. وتتضمن 

المخزون إلى الموقع  التكلفة النفقات التي يتم تكبدها لشراء المخزون والتكاليف األخرى المباشرة التي يتم تكبدها من أجل إحضار  

م االنخفاض في قيمة المخزون باستخدام صافي القيمة القابلة للتحقق التي تمثل سعر ي بحالته الراهنة. في كل تاريخ تقرير، يتم تقي

 البيع التقديري للمخزون بعد خصم جميع التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف الضرورية إلجراء البيع. 

 

 رأس المال  .  13

 

البالغ   المال    25,000,000م:  2021ديسمبر    31سهم )  30,000,000لاير سعودي مقسم إلى    300,000,000إن رأس 

 لاير سعودي لكل منها.  10سهم( بقيمة 

 

م( زيادة رأس مال الشركة  2022يناير    31هـ )الموافق  1443جمادى األولى    28قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

)  300,000,000إلى   واحد  منحة  سهم  إصدار  خالل  من  سعودي  لكل  1لاير  مبلغ 5)خمسة  (  تحويل  طريق  عن  أسهم   )

لاير سعودي من األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي، على التوالي إلى رأس   5,647,975لاير سعودي و    44,352,025

 م. 2022سبتمبر  30رأس المال خالل الفترة المنتهية في المال. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية الالزمة لتطبيق الزيادة في 

 

 االحتياطي النظامي  .  14

 

تحويل   المجموعة  يتعين على  للشركة،  والنظام األساسي  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  لنظام  من صافي    ٪10وفقاً 

أرباحها إلى االحتياطي النظامي في نهاية السنة. يجوز للمجموعة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل عندما يبلغ إجمالي االحتياطي  

(  9,037,604م:  2021لاير سعودي )  5,647,975من رأس المال. كما استخدمت المجموعة االحتياطي النظامي البالغ    30٪

 ترة. إلصدار أسهم منحة خالل الف

 

 توزيعات األرباح  .  15

 

م، قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي  2021مايو  26السنوي بتاريخ العامة بناء على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية 

لاير سعودي    25,000,000لاير سعودي للسهم وذلك بإجمالي مبلغ    1م توزيع أرباح نقدية قدرها  2022يناير    31عقد بتاريخ  

 م.2022مارس  14م. تم دفع توزيعات األرباح في 2021للنصف الثاني من سنة 

 

م( توزيع أرباح نقدية قدرها  2022يوليو    2هـ )الموافق  1443ذو الحجة    3قرر مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي عقد بتاريخ  

 م.2022أكتوبر  13 لاير سعودي وتم دفعها في 36,000,000لاير سعودي للسهم وذلك بإجمالي مبلغ  1.20

 

 القروض والسلف  .  16

 

حصلت المجموعة على قروض من العديد من البنوك التجارية المحلية والمؤسسات المالية األخرى لتلبية متطلبات رأس المال  

وتحمل  بعض متحصالت العقود،  والتنازل عن  العامل. تخضع هذه القروض لبعض التعهدات المالية وهي مضمونة بسندات ألمر  

 عموالت بمعدالت عمولة السوق السائدة.

 

 سبتمبر  30 
 م 2022

 لاير سعودي 

 ديسمبر  31 

 م 2021

 لاير سعودي 

    

 348,361,798  460,061,708 تسهيالت مرابحة 

 22,392,014  20,609,283 تسهيالت تقليدية

 480,670,991  370,753,812 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 والسلف )يتبع( القروض  .  16

 

 فيما يلي بيان بحركة القروض والسلف: 
 سبتمبر  30 

 م 2022

 لاير سعودي 

 ديسمبر  31 
 م 2021

 لاير سعودي 
    

 371,942,139  370,753,812 الرصيد االفتتاحي 

 787,537,111    687,542,526 إضافات خالل الفترة/السنة 

 (788,725,438)  ( 577,625,347) مدفوعات خالل الفترة/السنة 

 370,753,812  480,670,991 الرصيد الختامي

 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى   .   17

 

 

 سبتمبر  30

 م 2022

 لاير سعودي 

 ديسمبر  31 

 م 2021

 لاير سعودي 

    

 225,961,118  209,506,200 ذمم دائنة تجارية 

 11,051,072  64,399,735 مستحقة تكلفة مشروعات 

 9,590,945  10,008,949 مستحقات تكاليف موظفين أخرى 

 16,113,766  6,239,939 ( 19مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 

 1,313,079  1,030,833 مصروفات مستحقة 

 471,572  326,024 ذمم دائنة أخرى 

 279,511  382,156 متداولة  - التزامات عقود إيجار 

 291,893,836  264,781,063 

 

 مطلوبات العقود  .   18

 

ة  تتعلق مطلوبات العقود بالمقابل المقدم المستلم أو المفوتر والذي لم يتم بعد إثبات إيراداته عند الوفاء بالتزامات األداء والتي عاد 

 ما تكون على مدى سنة إلى أربع سنوات. 

 

 سبتمبر  30 
 م 2022

 لاير سعودي 

ديسمبر   31 
 م 2021

 لاير سعودي 

 123,499,301  307,202,983 متداولة  - مطلوبات عقود  

 24,495,304  13,679,615 غير متداولة  - مطلوبات عقود  

 320,882,598  147,994,605 

 

م كإيرادات خالل فترة  2021ديسمبر    31لاير سعودي المدرج في مطلوبات العقود في    86,125,608تم إثبات مبلغ وقدره  

 لاير سعودي(.   81,810,991م: 2021ديسمبر  31م )للسنة المنتهية في 2022سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في 

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  .   19

 

العالقة. يتم اعتماد شروط تلك المعامالت من م، تعاملت الشركة مع األطراف ذات  2022سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في  

 قبل اإلدارة/مجلس اإلدارة خالل السياق االعتيادي لألعمال. وفيما يلي المعامالت التي أجريت خالل الفترة/السنة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م2022سبتمبر  30المنتهية في للفترة 

20 
 

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )يتبع(  .   19

 

 

 

 سبتمبر  30
 م 2022 

 لاير سعودي 

 سبتمبر  30
 م 2021 

 لاير سعودي 

 

 المعامالت مع المساهمين 

  

 47,000,000 25,000,000 توزيعات األرباح المدفوعة  

 --  36,000,000  توزيعات أرباح معلنة

   

   المعامالت مع الشركة الزميلة  

  شركة إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات 

 2,765,464 1,441,517 اإليرادات 

 2,105,277 29,289,394 المشتريات 

 --  304,307 إيرادات عقد إيجار من الباطن 

 مساهمين مشتركين المعامالت مع منشآت لديها 

 اإليرادات 

   1,158,454   128,139 شركة إعمار التنفيذية للمقاوالت وتقنية المعلومات 
 

 

 المشتريات 

 20,633,231   4,365,632 المعلومات شركة إعمار التنفيذية للمقاوالت وتقنية 

 7,084,630   2,144,210                              شركة اسري العربية السعودية المحدودة

 2,434,824 756,178 شركة الخرائط اإللكترونية التجارية 

 

 فيما يلي بيان بمكافآت موظفي اإلدارة العليا للفترة:

  

 
 المنتهية في لفترة التسعة أشهر 

 سبتمبر  30 

 
 م 2022

 لاير سعودي 
 م 2021 

 لاير سعودي 

 6,791,820  6,221,776 رواتب ومنافع قصيرة األجل 

 196,612  310,617 منافع موظفين

 6,532,393  6,988,432 

 

 التقرير:فيما يلي األرصدة التي كانت قائمة مع األطراف ذات العالقة في تاريخ 

 
 سبتمبر  30 

 م 2022 

 لاير سعودي 

 ديسمبر  31 

 م 2021

 لاير سعودي 

    (:  10مستحق من األطراف ذات العالقة )إيضاح ال

 4,316,897    2,601,657 شركة الخرائط اإللكترونية التجارية 

 --   979,429 شركة إعمار التنفيذية للمقاوالت وتقنية المعلومات 

   665,804    - لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة إدارات 

 3,581,086  4,982,701 

    : ( 17المستحق إلى األطراف ذات العالقة )إيضاح 

 2,294,029  --  شركة الخرائط اإللكترونية التجارية 

 --   --  شركة إعمار التنفيذية للمقاوالت وتقنية المعلومات 

 8,375,207  850,080 العربية السعودية المحدودة شركة اسري 

 5,444,530  5,389,859 شركة إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات 

 6,239,939  16,113,766 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات حول  

 م2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  

  21 

 تعديل الفترات السابقة  .  20

م، قامت المجموعة بإعادة النظر في تقييمها لبعض العقود مع العمالء وفقاً  2021ديسمبر    31خالل الثالثة أشهر المنتهية قي  

 العمالء"."اإليراد من العقود مع  15للمعيار الدولي للتقرير المالي 

سبق وأن أخذت اإلدارة باالعتبار أن المجموعة عملت بصفة أصيل في العقود مع العمالء وتظهر اإليرادات على أساس إجمالي  

إلى جانب تكلفة المبيعات ذات العالقة. ومع ذلك، كجزء من عملية إعادة التقييم، قامت اإلدارة بإعادة النظر في بعض أحكام و/أو  

 الهامة التي تم أخذها باالعتبار مسبقاً، وتبين ما يلي: افتراضات اإلدارة

( فيما يتعلق بمبيعات تراخيص بعض البرامج، التي ال تكون فيها عملية التثبيت معقدة ومتكاملة و/ أو ال تتحكم المجموعة  1

 ى أساس الصافي. اإليرادات عل  ويجب أن تسجلبالترخيص قبل توصيله للعميل النهائي، فإن المجموعة تعمل بصفة وكيل  

  

 ( فيما يتعلق بالدعم ما بعد العقد،  2
 

تقديم   .أ العقد مباشرة من قبل موردي أطراف أخرى دون أي مشاركة من المجموعة في  يقدم الدعم ما بعد  عندما 

 الخدمات، فإن المجموعة تعمل بصفة وكيل ويجب أن تسجل اإليرادات على أساس الصافي. 

 

العقد ترقيات غير محددة مقدمة من موردي أطراف أخرى، فإنه يجب على المجموعة  عندما يتضمن الدعم ما بعد   . ب

أن تفصل بين الترقيات غير المحددة ومكون الدعم ما بعد العقد حيث أنه يمثل التزام أداء منفصل. تعمل المجموعة  

 أساس الصافي. بصفة وكيل عند تقديم الطرف اآلخر للترقيات غير المحددة ويجب أن تسجل اإليرادات على 

 

( فيما يتعلق ببعض تراخيص برامج األمان، عندما قدم موردو أطراف أخرى ترقيات الزمة لوظائف البرنامج األساسي، 3

 فإن المجموعة تعمل بصفة وكيل ويجب أن تسجل اإليرادات على أساس الصافي. 

  

ألنواع المحددة من حلول الحوسبة السحابية التي يكون  ( فيما يتعلق ببعض المشاريع من البداية إلى النهاية بما في ذلك تلك ا4

د لديه مسؤولية أساسية للتسليم إلى العميل النهائي، فإن المجموعة   د أو المتعاقد من الباطن تحت سيطرة المور  فيها المور 

 تعمل بصفة وكيل ويجب أن تسجل إيرادات كل التزامات األداء المعنية على أساس الصافي. 

م، وكان لها تأثير على المبالغ  2021ديسمبر    31عادة التقييم المذكورة أعاله خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  تمت ممارسة إ

أعاله في عرض المعلومات المالية لفترة المقارنة المنتهية   المسجلة لألرباع السنوية السابقة. وعليه، فقد تم إدراج التأثير المذكور

 م.  2021سبتمبر  30في 

 صحيح األخطاء بتعديل كل بند من بنود القوائم المالية المتأثرة للفترات السابقة. تم ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات حول  

 م2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  

  22 

 تعديل الفترات السابقة )يتبع(  .     20

 

 م:2021يناير  1تأثير التعديالت المذكورة أعاله على قائمة المركز المالي كما في 

  

  
 ديسمبر   31

 م 2020

 ً   التعديالت   كما تم إدراجه سابقا

 يناير  1

 م 2021

 معدلة
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

       الموجودات 

       الموجودات غير المتداولة 

 37,353,304  --  37,353,304  ممتلكات ومعدات 

 2,089,690  --  2,089,690  موجودات غير ملموسة 

 4,919,342  --  4,919,342  شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 24,120,402  --  24,120,402  موجودات عقود 

 618,345  --  618,345  ذمم مدينة تجارية

 69,101,083  -  69,101,083  إجمالي الموجودات غير المتداولة 
       

       الموجودات المتداولة 

 350,958,977  14,886,965  336,072,012  موجودات عقود 

 110,815,191  --  110,815,191  تكاليف عقود

 516,373,846  --  516,373,846  ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 19,141,670  --  19,141,670  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى 

 81,408,907  --  81,408,907  نقد وما في حكمه 

 1,078,698,591  14,886,965  1,063,811,626  إجمالي الموجودات المتداولة 

 1,147,799,674  14,886,965  1,132,912,709  إجمالي الموجودات  

        

     حقوق الملكية والمطلوبات 

       حقوق الملكية 

 200,000,000  --  200,000,000  رأس المال  

 9,037,604  --  9,037,604  االحتياطي النظامي 

 7,442,580  --  7,442,580  االحتياطيات األخرى 

 107,972,949    16,101,993  91,870,956  أرباح مبقاة

 324,453,133  16,101,993   308,351,140  إجمالي حقوق الملكية 
       

       المطلوبات 

       المطلوبات غير المتداولة 

 20,123,942  -  20,123,942  منافع موظفين

 33,277,882  -  33,277,882  مطلوبات عقود  

 647,565  -  647,565  التزامات عقود إيجار 

        54,049,389  -  54,049,389  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

       المطلوبات المتداولة 

 371,942,139  --  371,942,139  قروض قصيرة األجل 

 243,368,697  --  243,368,697  تجارية وأخرى ذمم دائنة 

 7,136,576  --  7,136,576  مطلوبات أخرى 

 138,535,523  ( 1,215,028)  139,750,551  مطلوبات عقود 

 8,314,217  --  8,314,217  الزكاة المستحقة 

 769,297,152  ( 1,215,028)  770,512,180  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 823,346,541  ( 1,215,028)  824,561,569  إجمالي المطلوبات 

 1,147,799,674  14,886,965  1,132,912,709  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات حول  

 م2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  

  23 

 .     تعديل الفترات السابقة )يتبع(20
 

 م: 2021سبتمبر   30التسعة أشهر المنتهية في تأثير التعديالت أعاله في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترة 
 

 سبتمبر  30 

 م 2021

 ً  التعديالت  كما تم إدراجه سابقا

 سبتمبر  30

 م 2021

 معدلة

    
 463,561,757 (273,595,990) 737,157,747 اإليرادات 

 (354,124,076) 269,986,314 (624,110,390) تكلفة المبيعات

 109,437,681 ( 3,609,676) 113,047,357 مجمل الربح 

    
 (42,189,574) --  (42,189,574) مصروفات عمومية وإدارية  

 ( 7,456,795) --  ( 7,456,795) مصروفات بيع وتسويق  
خسارة انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية  

 وموجودات عقود 
(1,974,000 )  (4,255,572 ) (6,229,572 ) 

 53,561,740 ( 7,865,248)  61,426,988 ربح من العمليات 
    

 2,479,819 --  2,479,819 اإليرادات األخرى 
الحصة من الربح في شركات مستثمر فيها بطريقة  

 حقوق الملكية 
(433,306 )  -- (433,306 ) 

 (14,745,238) --  (14,745,238) تكاليف تمويل

 1,041,544 --  1,041,544 إيرادات تمويل 

 41,904,559 ( 7,865,248)  49,769,807 الربح قبل الزكاة 

    

 ( 4,250,000) --  ( 4,250,000) مصروف زكاة 

 37,654,559 ( 7,865,248)  45,519,807 صافي ربح الفترة 
    

    الدخل الشامل اآلخر 
 --  --  - بند لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة: 

  المحددة منافعالالربح من إعادة قياس التزامات 
 موظفينلل

420,707  -- 420,707 

 420,707 - 420,707 الدخل الشامل اآلخر 

 38,075,266 ( 7,865,248) 45,940,514 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات حول  

 م2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  

  24 

 

 .     تعديل الفترات السابقة )يتبع(20

 
 

 م:  2021سبتمبر  30تأثير التعديالت أعاله في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 سبتمبر  30 

 م 2021

 ً  التعديالت  كما تم إدراجه سابقا

 سبتمبر  30

 م 2021

 معدلة

    
 171,967,950 (93,890,736) 265,858,686 اإليرادات 

 (129,780,029) 92,659,912 (222,439,941) المبيعاتتكلفة 

 42,187,921 ( 1,230,824) 43,418,745 مجمل الربح 

    
 (15,206,873) --  (15,206,873) مصروفات عمومية وإدارية  

 ( 2,400,035) --  ( 2,400,035) مصروفات بيع وتسويق  
خسارة انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية  

 وموجودات عقود 
(1,000,000 ) (2,988,724 ) (3,988,724 ) 

 20,592,289 ( 4,219,548) 24,811,837 ربح من العمليات ال
    

 822,765 --  822,765 اإليرادات األخرى 
الحصة من الربح في شركات مستثمر فيها بطريقة  

 حقوق الملكية 
(339,499 )  -- (339,499 ) 

 ( 4,843,176) --  ( 4,843,176) تكاليف تمويل

 196,238 --  196,238 إيرادات تمويل 

 16,428,617 ( 4,219,548) 20,648,165 الربح قبل الزكاة 

    

 ( 1,600,000) --  ( 1,600,000) مصروف زكاة 

 14,828,617 ( 4,219,548) 19,048,165 صافي ربح الفترة 
    

    الدخل الشامل اآلخر 
    تصنيفه إلى الربح أو الخسارة: بند لن يعاد 

  المحددة منافعالالربح من إعادة قياس التزامات 
 للموظفين 

346,771  -- 346,771 

 346,771 - 346,771 الدخل الشامل اآلخر 

 15,175,388 ( 4,219,548) 19,394,936 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 

 : م2021سبتمبر  30التدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في تأثير التعديالت المذكورة أعاله على قائمة 

 

 

 سبتمبر  30

 م 2021

 ً  كما تم إدراجه سابقا

 

 التعديالت 

 سبتمبر  30 

 م 2021

 معدلة

 ( 66,233,027)  --   ( 66,233,027) صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ( 33,478,247)  --   ( 33,478,247) االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

 49,654,918  --   49,654,918 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 ( 50,056,356)  --   ( 50,056,356) صافي النقص في النقد وما في حكمه 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات حول  

 م2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  

25 

 المعلومات القطاعية    .21

 

 القطاعات التالية:  ية السعودية وليس لها قطاع جغرافي. وألغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات أعمال على أساس الخدمات المقدمة بحيث يكون لديهاتعمل المجموعة فقط في المملكة العرب 

 

 معلومات حول تقارير القطاعات 

 
 القطاعات  

 
وحدة إدارة خدمة  

  وحدة النظم  وحدة الحلول   األعمال

تكنولوجيا  وحدة أمن 

 المعلومات 
 

 وحدة الشبكات 
 

 وحدة التشغيل 

 والصيانة 
 

وحدة مركز 

 البيانات
 

 اإلجمالي  وحدة الشركات 

                 م 2022سبتمبر  30كما في 

 1,479,317,545 260,265,616  183,510,851  174,203,577  292,150,166  136,937,386  125,565,217  219,588,981  87,095,751 إجمالي الموجودات 

 1,157,707,637 36,566,550  233,102,139  110,280,770  220,410,735  113,464,253  95,988,662  264,833,219  83,061,309 إجمالي المطلوبات 

  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 م 2022سبتمبر 
                

                 اإليرادات

                 توقيت اإليرادات

 116,403,325   -  -  11,390,210  40,321,135  17,410,721  18,045,260  19,288,125  9,947,874 بيع البضاعة عند نقطة من الزمن 

 360,029,865  -  60,519,827  144,216,231  92,381,780  12,185,519  21,988,283  17,352,312  11,385,913 بيع الخدمات على مدى فترة من الزمن

                 نوع العمالء 

منشآت حكومية ومنشآت تسيطر عليها  

 الحكومة
16,053,189  25,032,719  34,606,288  24,695,619  105,214,390  155,406,099  -  - 361,008,304 

 115,424,886 -  60,519,827  200,343  27,488,525  4,900,621  5,427,254  11,607,718  5,280,598 قطاع خاص 

                 الوكيلإيرادات األصيل أو 

 424,662,639   -  60,519,828  151,211,172  126,898,268  19,964,186  35,523,916  19,588,281  10,956,988 إيرادات األصيل 

 51,770,551   -  -  4,370,979  5,828,934  9,632,054  4,509,627  17,052,157  10,376,800 إيرادات بصفة وكيل 

 52,033,024  3,776,446   2,056,410     21,392,344  8,623,732       4,836,205         1,863,168  3,697,596  5,787,123 الربح قبل الزكاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات حول  

 م2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  

26 

 المعلومات القطاعية )يتبع(    .21

 

 معلومات حول تقارير القطاعات 
 القطاعات 

وحدة إدارة خدمة   

  وحدة النظم  وحدة الحلول   األعمال

وحدة أمن تكنولوجيا 

 اإلجمالي   وحدة الشركات   وحدة التشغيل والصيانة  وحدة الشبكات   المعلومات 

               م 2021ديسمبر  31كما في 

 1,151,764,426 102,785,837  122,299,090  296,753,265  130,399,655  208,936,991  155,112,103  135,477,485 إجمالي الموجودات 

 818,105,205  94,258,244  166,357,603  169,648,935  107,220,221  150,104,483  94,400,004  36,115,715 إجمالي المطلوبات

                

           م 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

                اإليرادات 

                توقيت اإليرادات 

 147,797,370  --   7,452,490  29,919,224  15,153,266  61,876,691  14,180,634  19,215,065 بيع البضاعة عند نقطة من الزمن 

 315,764,387  --   101,081,188  115,336,156  15,946,136  54,202,681  14,383,492  14,814,734 فترة من الزمن بيع الخدمات على مدى 

                نوع العمالء 

 343,106,754  --   108,404,588  89,160,237  22,295,548  88,147,832  23,757,993  11,340,556 منشآت حكومية ومنشآت تسيطر عليها الحكومة

 120,455,003  --   129,090  56,095,143  8,803,854  27,931,540  4,806,133  22,689,243 قطاع خاص

                

                إيرادات األصيل أو الوكيل 

 423,909,824  --   103,041,202  142,625,975  23,031,095  106,328,606  15,669,296  33,213,650 إيرادات األصيل

 39,651,933  --   5,492,477  2,629,405  8,068,307  9,750,766  12,894,829  816,149 إيرادات بصفة وكيل

                

 41,904,559  ( 548,582)  12,063,366  7,829,750  6,670,374  11,695,846  1,552,970  2,640,835 الربح قبل الزكاة )معدل( 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إيضاحات حول  

 م2022سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  

27 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة   . 22

  

 الضمانات 

 

 في تاريخ التقرير، أصدرت المجموعة ضمانات بنكية وخطابات اعتماد خالل السياق االعتيادي لألعمال: 

 سبتمبر  30 

 م 2022

 لاير سعودي 

 ديسمبر  31 

 م 2021

 لاير سعودي 

 209,658,673  348,042,863 خطابات ضمان

 62,128,383  85,775,861 خطابات اعتماد 

 

 األحداث الالحقة  .23

 

أكتوبر    13لاير سعودي في    36,000,000البالغة  معلنة  ال  النقدية  األرباح الشركة توزيعات  ودفعت  بعد تاريخ التقرير، وزعت  

 م. 2022

 

تاريخ اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة والتي تتطلب تعديالً أو  لم تقع أحداث أخرى بعد تاريخ التقرير ويشمل ذلك 

 إفصاحاً في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. 
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