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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية  

 المختصرة 
 

 للسادة مساهمي شركة المعمر ألنظمة المعلومات )شركة مساهمة سعودية( 

   مقدمة 

المعمر ألنظمة المعلومات )"الشركة"(، م المرفقة لشركة  2021مارس    31لقد فحصنا القوائم المالية األولية المختصرة كما في  

 المكونة من:

 

 م؛ 2021مارس  31قائمة المركز المالي المختصرة كما في  •

 م؛ 2021مارس  31قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •

 م، 2021مارس  31أشهر المنتهية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة عن فترة الثالثة  •

 م، و2021مارس  31قائمة التدفقات النقدية المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة. •

 

ً لمعيار المحاسبة ا (  34لدولي رقم ) إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا

"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية 

 المختصرة استناداً إلى فحصنا. 

 نطاق الفحص 

ً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص ) المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع  ( "فحص 2410لقد قمنا بالفحص وفقا

الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات 

فحص أخرى. ويعد بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات 

الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية 

ننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل عمل ية  السعودية، وبالتالي فإنه ال يمك ِّ

 مراجعة. وعليه، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

 االستنتاج

م  2021مارس  31استناداً إلى فحصنا، فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية المختصرة كما في 

 ً   34لمعيار المحاسبة الدولي رقم المرفقة لشركة المعمر ألنظمة المعلومات غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا

 "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 
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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية  

 المختصرة 

)شركة مساهمة سعودية( )يتبع( للسادة مساهمي شركة المعمر ألنظمة المعلومات  

أمر آخر

م تم فحصها من قبل  2020مارس  31إن القوائم المالية األولية المختصرة للشركة كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م. 2020أبريل    30مراجع حسابات آخر الذي أصدر استنتاج فحص غير معدل حول هذه القوائم المالية األولية المختصرة في  

كي بي إم جي لالستشارات المهنية

فهد مبارك الدوسري

 469رقم الترخيص 

هـ1442رمضان  14التاريخ: 

 م2021أبريل  26الموافق 
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 معلومات عن الشركة  .1
 

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

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

  

 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: 2021مارس  31عها التالية كما في إن الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية مع فرو         
  

 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 هـ 1437رجب  4 4030288661
 

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

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

 صلة بذلك.المواقع على الشبكة، وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المت

 

أبريل   26هـ )الموافق 1442رمضان  14ي تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصرة بواسطة مجلس اإلدارة ف

 م(. 2021

 

 األساس المحاسبي .2
 

  بيان االلتزام 2-1

  34تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة المعلومات المالية للشركة وتم إعدادها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

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

 للمراجعين والمحاسبين. 

 

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

 م. 2020ديسمبر  31جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 

 أسس القياس 2-2

المالية األولية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مفهوم االستمرارية، باستثناء قياس تم إعداد هذه القوائم 

منافع الموظفين التي يتم قياسها بالقيمة الحالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة. إن القيمة الدفترية للموجودات  

ادلة. تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في هذه القوائم المالية،  والمطلوبات المالية تقارب بصورة معقولة قيمتها الع

 عند الحاجة، لعرض وإيضاح أفضل. 

 

 عملة العرض والنشاط 2-3

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

 

 االستمرارية    2-4

ة المختصرة على أساس مفهوم االستمرارية. عند إجراء تقييم الفتراض االستمرارية، تم إعداد هذه القوائم المالية األولي

أخذت اإلدارة في االعتبار المستويات التشغيلية الحالية والمتوقعة والتسهيالت المتاحة للوفاء بالمتطلبات عند استحقاقها. 

السداد يعتبر منخفضاً، مع األخذ في االعتبار كان هناك بعض التأخير في التحصيالت من العمالء، ولكن خطر التعثر في  

أن المبلغ الجوهري للذمم المدينة هو من عمالء حكوميين ويستمر استالمه. كما تواصل الشركة العمل مع مورديها 

  للحصول على المعدات لتلبية احتياجاتها التعاقدية.
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 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

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

 م. 2020ديسمبر  31المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  3-1
 

اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر يتطلب إعداد القوائم المالية األولية المختصرة للشركة من 

على المبالغ المبينة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات 

ة على القيمة المحتملة. إن عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهري

الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية. إن األحكام الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة عند 

تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة مماثلة لتلك المطبقة في القوائم المالية 

م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  2020ديسمبر  31سنة المنتهية في السنوية للشركة لل

 السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 

 قياس القيمة العادلة  3-2
 

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

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

 إما:

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •

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

 

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

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

 لمصلحتهم االقتصادية.

 

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

حو األفضل  عن طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على الن

 وبأقصى حد.

 

وعندما يكون أحدهما متاًحا، تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك  

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

 ألسعار على أساس مستمر.معلومات عن ا

 

تستخدم الشركة طرق التقييم المالئمة للظروف والتي تم توفير معطيات كافية لها لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام  

المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إذا كان للموجودات أو 

م قياسها بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب عندئذ تقوم الشركة بقياس الموجودات والمراكز طويلة المطلوبات التي يت

 األجل بسعر العرض والمطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.

 

لتسلسل  تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن ا

الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه: يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة 

 العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
 

 وجودات ومطلوبات مماثلة. : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لم1المستوى 

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

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

السوق المالحظة )المدخالت غير القابلة : مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات 3المستوى 

 للمالحظة(.
 

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

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

 أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(      -3
 

 قياس القيمة العادلة )يتبع( 3-2

 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا كانت 

التحويالت قد حدثت بين مستويات النظام المتدرج عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت 

ة ككل( في نهاية كل سنة تقرير مالي. تحدد الشركة السياسات واإلجراءات لكل من  الذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادل

 قياس القيمة العادلة المتكررة، ولقياس غير المتكررة. 

 

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

ات المحاسبية للشركة. وبالنسبة لهذا التحليل، تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الهامة المطبقة في  تقييمها وفقاً للسياس

التقييم األخير عن طريق تجميع المعلومات في عملية حساب التقييم للعقود والمستندات األخرى ذات الصلة. تقارن الشركة  

 ادر خارجية ذات صلة لتحديد ما إذا كان التغيير معقواًل.أيًضا التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع مص

 

 اإليرادات - 4
 

 إن إيرادات الشركة ناتجة عن عقود مع العمالء.

 

 تفصيل اإليرادات

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

  

مارس  31 

 م2021

 لاير سعودي

 مارس 31 

 م 2020

 لاير سعودي

    توقيت إثبات اإليرادات  

 106,093,193  120,562,385 خدمات محولة على مدى زمني

 121,945,560  102,894,443 منتجات محولة عند نقطة من الزمن

 223,456,828  228,038,753 

 

مارس  31 

 م2021

 لاير سعودي

 مارس 31 

 م 2020

 لاير سعودي

    نوع العمالء

 164,330,793  176,993,839 منشآت حكومية ومنشآت تسيطر عليها الحكومة

 63,707,960  46,462,989 قطاع خاص

 223,456,828  228,038,753 

 

مارس  31 

 م2021

 لاير سعودي

 مارس 31 

 م 2020

 لاير سعودي

    المنتجات أو الخدمات  

 106,093,193  120,562,385 خدمات صيانة 

 88,976,596  52,187,238 معدات وأجهزة حاسب آلي

 32,968,964  50,707,205 تراخيص برامج حاسب آلي 

 223,456,828  228,038,753 
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 ربحية السهم - 5
 

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

السهم المخفضة 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. 

 

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

 
مارس  31 

 م2021

 لاير سعودي

مارس  31

 م 2020

 لاير سعودي 

   

 16,927,710 16,042,983 صافي ربح الفترة

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كمقام عند احتساب ربحية 

 السهم األساسية والمخفضة 
20,000,000 20,000,000 

 0.85 0.80 األساسية والمخفضة للسهم المتعلقة بصافي ربح الفترةربحية السهم 

 

  31تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كمقام عند احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة لـ 

 م على حساب إصدار أسهم المنحة. 2020مارس 

 

 الزكاة  -6
  

لاير سعودي( ويستند   8,192,758م:  2020لاير سعودي )  1,400,000البالغ  يتكون مصروف الزكاة من المخصص  

 إلى ما يلي: 

 

 بيان بالحركة في مخصص الزكاة خالل السنة

 
مارس  31 

 م2021
 لاير سعودي

 ديسمبر 31 
 م 2020

 لاير سعودي

 7,610,958  8,314,217 يناير 1الرصيد في  

 8,192,758  1,400,000 المحمل للفترة/للسنة 

 (7,489,499)  - المدفوع خالل الفترة/ السنة 

 9,714,217  8,314,217 

 

م وحصلت على الشهادة النهائية للزكاة 2016أنهت الشركة الربط الزكوي وضريبة االستقطاع مع الهيئة حتى سنة 

م،  2019م إلى 2017للسنوات من م، قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية 2021مارس  31وضريبة االستقطاع. كما في 

 م وهي قيد الفحص من قبل الهيئة. 2019م إلى 2017وإقرارات ضريبة االستقطاع للسنوات من 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

11 

 الممتلكات والمعدات  -7
 

 م2021

 األراضي 

 لاير سعودي

 المباني*

 لاير سعودي

 المعدات

 لاير سعودي

 السيارات

 لاير سعودي  

األثاث 

 والتجهيزات

 لاير سعودي

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 م2021يناير  1كما في 

 2,474,388 2,436,779 - - 37,609 - - إضافات 

 - (5,963,745) 203,810 - 1,383,113 4,376,822 - تحويالت من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ ** 

 52,169,189 182,550 2,802,401 1,166,787 14,425,219 25,469,332 8,122,900 م2021مارس  31كما في 

        

        االستهالك المتراكم
        

   12,341,497     -    1,139    1,130,954    10,671,720  537,684 - م2021يناير  1كما في 

 666,453 - 132,157 4,837 194,081 335,378 - المحمل للفترة

 13,007,950 - 133,296 1,135,791 10,865,801 873,062 - م2021مارس  31كما في 

        

        صافي القيمة الدفترية 

 39,161,239 182,550 2,669,105 30,996 3,559,418 24,596,270 8,122,900 م2021مارس  31كما في 

 

لاير سعودي( وتتعلق بمباني المكاتب المستأجرة   959,566م:  2020لاير سعودي )  892,356* تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات حق االستخدام بصافي قيمة دفترية قدرها  

 تستوفي تعريف العقار االستثماري.التي ال 

 

 م. 2021** يمثل هذا جزء من المبنى الرئيسي الجديد الذي أصبح متوفراً الستخدامه خالل شهر مارس 

 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

12 

 

 الممتلكات والمعدات )يتبع(   -7
 

 م 2020

 األراضي 

 لاير سعودي  

 المباني*

 لاير سعودي 

 المعدات

 لاير سعودي 

 السيارات

 لاير سعودي

األثاث 

 والتجهيزات

 لاير سعودي

األعمال الرأسمالية  

 تحت التنفيذ

 لاير سعودي

 

 اإلجمالي

 لاير سعودي   

        التكلفة

 33,938,468 9,730,371 1,831,866 1,166,787 11,589,294 1,497,250 8,122,900 م 2020يناير  1كما في 

 17,588,199 16,899,227 8,434 - 680,538 - - إضافات 

 - ( 22,920,082) 2,590,157 - 734,665 19,595,260 - تحويالت من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ** 

 (1,831,866) - (1,831,866) - - - - استبعادات

 49,694,801 3,709,516 2,598,591 1,166,787 13,004,497 21,092,510 8,122,900 م 2020ديسمبر  31كما في 

        

   1.49 - 2,999.01 2,999.01  االستهالك المتراكم

        

 13,399,055 - 1,799,561 1,111,554 10,219,098 268,842 - م 2020يناير  1كما في 

 774,308 - 33,444 19,400 452,622 268,842 - المحمل للسنة 

 (1,831,866) - (1,831,866) - - - - استبعادات

 12,341,497 - 1,139 1,130,954 10,671,720 537,684 - م 2020ديسمبر  31كما في 

        

        صافي القيمة الدفترية 

 37,353,304 3,709,516 2,597,452 35,833 2,332,777 20,554,826 8,122,900 م 2020ديسمبر  31كما في 

        

 

لاير سعودي( وتتعلق بمباني المكاتب  1,228,408م: 2019لاير سعودي ) 959,566االستخدام بصافي قيمة دفترية قدرها * تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات حق 

 المستأجرة التي ال تستوفي تعريف العقار االستثماري.

 

 م. 2020** يمثل هذا المبنى الرئيسي الجديد الذي أصبح متوفراً الستخدامه خالل شهر ديسمبر 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية   -8
 

 األنشطة الرئيسية  اسم الشركة الزميلة 

مكان التأسيس والمركز الرئيسي 
 للنشاط

 نسبة
 ٪ الملكية 

    

 ٪50 لبنان حلول قائمة على التكنولوجيا مجموعة إدارات المحدودة 

لالتصاالت وتقنية شركة إدارات 

 المعلومات

تطوير وتركيب وصيانة 

 أجهزة وبرامج الكمبيوتر

 المملكة العربية السعودية 

 
50٪ 

شركة فينيسيا تك وورلد وايد 

 إنك

 جزر فيرجن البريطانية حلول قائمة على التكنولوجيا

 
50٪ 

 

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

 المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

 

 فيما يلي بيان بحركة االستثمار في الشركات الزميلة: 

 

 اإلجمالي

 

 2,651,976 م 2020يناير  1في 

 2,267,366 حصة الربح للسنة 

   4,919,342 م 2020ديسمبر  31في 

 ( 398,941) الفترة الحصة في خسارة 

 4,520,401 م2021مارس  31في 

 

 موجودات العقود وتكاليف العقود  -9
 

 مارس  31 
 م2021

 لاير سعودي

ديسمبر  31 
 م 2020

 لاير سعودي

    

 366,989,642  390,239,830 ذمم مدينة غير مفوترة*

 (6,797,228)  (6,797,228) يخصم: خسارة االنخفاض في قيمة موجودات عقود

 383,442,602  360,192,414 

    

 111,915,191  108,205,421 تكاليف العقود )للوفاء بالعقود مع العمالء(**

 (1,100,000)  (3,000,000) يخصم: خسارة االنخفاض في قيمة تكاليف عقود**

 105,205,421  110,815,191 

    

 العقودتصنيف موجودات العقود وتكاليف 
 مارس 31 

 م2021
 لاير سعودي

ديسمبر  31 
 م 2020

 لاير سعودي

    

 24,120,402  22,356,301 ذمم مدينة غير مفوترة، متداولة

 336,072,012  361,086,301 ذمم مدينة غير مفوترة، غير متداولة * 

 383,442,602  360,192,414 

    

 110,815,191  105,205,421 العمالء(، متداولة ** تكاليف العقود )للوفاء بالعقود مع 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 موجودات العقود وتكاليف العقود )يتبع(   -9
 

 فيما يلي بيان بالحركة في خسارة االنخفاض في قيمة موجودات العقود:

 
 مارس 31 

 م2021
 لاير سعودي

 ديسمبر  31 
 م 2020

 لاير سعودي

    

 7,721,022  6,797,228 الرصيد االفتتاحي

 ( 923,794)  - المحمل خالل الفترة/ السنة 

 6,797,228  6,797,228 الرصيد الختامي

 

* تتعلق الذمم المدينة غير المفوترة بشكل أساسي بحق الشركة في الحصول على المقابل نظير البضاعة والخدمات 

المسلمة ولكن لم تتم فوترتها في تاريخ التقرير. ويتم تحويلها إلى ذمم مدينة تجارية عندما تُصدر الشركة فاتورة للعميل. 

 على أساس اإلنجاز.  وتكون الشروط التعاقدية للفوترة بشكل أساسي

 

** تكبدت الشركة تكاليف تتعلق بعقود دعم تكنولوجيا معلومات طويلة األجل والتي ستحقق موارد سيتم استخدامها في 

الوفاء بهذه العقود ومن المتوقع استردادها. وبالتالي فقد تم إثباتها كأصل من تكاليف الوفاء بالعقود. يتم إطفاء األصل 

 الثابت على مدى فترة كل من العقود المحددة المتعلقة به. بطريقة القسط 

 

 *** يمثل مبلغ مشكوك في تحصيله وعليه تم تسجيله كمصروف في التكاليف المباشرة.

 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى  - 10
 

 

 مارس  31

 م2021

 لاير سعودي

 ديسمبر  31 

 م 2020

 لاير سعودي

    

 523,913,562  533,508,149 خارجية * -ذمم مدينة تجارية 

 ( 14,537,438)  (14,711,438) يخصم: خسارة انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية

 518,796,711  509,376,124 

    

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح  -ذمم مدينة تجارية 

18 ) 
5,875,792  5,552,217 

 2,063,850  4,013,792 لبائعينخصومات  -ذمم مدينة أخرى 

 528,686,295  516,992,191 

  

 تصنيف الذمم المدينة التجارية
 مارس 31 

 م2021 
 لاير سعودي

 
 ديسمبر  31

 م 2020
 لاير سعودي

    

 516,373,846  528,028,948 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى، متداولة 

 618,345  657,347 ذمم مدينة تجارية )غير متداولة( 

 528,686,295  516,992,191 

 

  458,736,590م: 2020ديسمبر  31لاير سعودي ) 418,378,651* تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبلغ 

العظمى من إجمالي الذمم  لاير سعودي( مستحق من منشآت حكومية أو منشآت تسيطر عليها الحكومة ويمثل الغالبية 

 المدينة. تحصل الشركة في بعض الحاالت الخاصة على ضمانات على الذمم المدينة. 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 الذمم المدينة التجارية واألخرى )يتبع(  - 10
 

 فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية اإلجمالية )بما في ذلك المستحق من طرف ذي عالقة( 
 

 سنوات 3أكثر من  سنوات  3 - 2 سنتين  -سنة  سنة  - 0 ليست مستحقة بعد اإلجمالي  

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

       

مارس   31

 25,667,203 9,730,104 48,804,235 409,411,325   45,771,074 539,383,941 م 2021

ديسمبر  31

 م2020
529,465,779 23,627,897 422,337,707 49,222,195 6,533,983 27,743,997 

 

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

مارس  31 
 م2021

 لاير سعودي

ديسمبر  31 
 م 2020

 لاير سعودي

 5,682,172  14,537,438 الرصيد االفتتاحي

 8,855,266  174,000 خالل الفترة/ السنة المحمل 

 14,537,438  14,711,438 الرصيد الختامي

 

 المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى .  11
مارس  31 

 م2021
 لاير سعودي

ديسمبر  31 
 م 2020

 لاير سعودي

 14,761,743  12,960,220 غطاء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان 

 2,698,090  3,878,107 مقدماً مصروفات مدفوعة 

 650,623  1,362,630 سلف لموظفين

 1,825,367  2,780,279 دفعات مقدمة لمورد

 20,981,236  19,935,823 

 ( 794,153)  (794,153) مخصص دفعات مقدمة لمورد

 20,187,083  19,141,670 

 رأس المال   -12
 

ً ) 20,000,000سعودي مقسم إلى لاير  200,000,000إن رأس المال البالغ  م:  2020ديسمبر  31سهما

جمادى األولى    20لاير سعودي لكل منها. قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ    10( بقيمة  20,000,000

لاير سعودي من خالل إصدار   250,000,000م( زيادة رأس مال الشركة إلى 2021يناير  4هـ )الموافق 1442

لاير    9,037,604لاير سعودي و    40,962,396( أسهم عن طريق تحويل مبلغ  4( لكل أربعة )1د )سهم منحة واح

سعودي من األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي، على التوالي إلى رأس المال المقترح. وال تزال اإلجراءات النظامية 

  م.2021مارس  31الالزمة لتطبيق الزيادة في رأس المال مستمرة حتى 

 

 االحتياطي النظامي    -13
 

ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يتعين على الشركة تحويل  من   %10وفقا

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

 س المال. من رأ  %30إجمالي االحتياطي 

 

 توزيعات األرباح    -14
 

م( توزيع 2021يناير  4هـ )الموافق 1442جمادى األولى  20قرر مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي عقد بتاريخ 

مليون لاير سعودي وتم دفعها في  22,000,000لاير سعودي للسهم وذلك بإجمالي مبلغ  1.10أرباح نقدية قدرها 

  م.2021يناير  20



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 القروض والسلف .  15
 

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

المال العامل. تخضع هذه القروض لبعض التعهدات المالية وهي مضمونة بسندات ألمر وتخصيص بعض متحصالت 

مارس  31السائدة. وقد ُسجلت بعض المخلفات للتعهدات كما في  العقود، وتحمل عموالت بمعدالت عمولة السوق

 م ، وقد أصدر البنك المعني خالل نهاية الفترة تنازالً عن عدم الوفاء بالتعهدات.2021

 

 مارس 31 
 م2021

 لاير سعودي

 ديسمبر 31 

 م 2020

 لاير سعودي

    

 312,409,293  362,939,383 تسهيالت مرابحة

 59,532,846   33,087,984 تقليديةتسهيالت 

 396,027,367  371,942,139 

 فيما يلي حركة القروض والسلف:
 مارس 30 

 م2021

 لاير سعودي

 ديسمبر 31 
 م 2020

 لاير سعودي
    

 219,325,610  371,942,139 الرصيد االفتتاحي

 915,520,221  194,488,750 إضافات خالل الفترة/السنة 

 (762,903,692)  (170,403,522) مدفوعات خالل الفترة/السنة 

 371,942,139  396,027,367 الرصيد الختامي

 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى .  16

 

 مارس 31

 م2021

 لاير سعودي

 ديسمبر 31 

 م 2020

 لاير سعودي

    

 212,013,646  223,693,298 ذمم دائنة تجارية

 22,542,670  18,171,839 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 2,248,474  13,798,947 مصروفات مستحقة

 5,865,047  7,210,587 مستحقات موظفين أخرى

 428,972  318,748 ذمم دائنة أخرى 

 269,888  361,011 متداولة -التزامات عقود إيجار 

 263,554,430  243,368,697 

 مطلوبات العقود .  17
 

تتعلق مطلوبات العقود بالمقابل المقدم المستلم أو المفوتر والذي بموجبه يتم إثبات اإليرادات عند الوفاء بالتزامات 

 األداء والتي عادة ما تكون على مدى سنة إلى أربع سنوات.

 

 مارس 31 
 م2021 

 لاير سعودي

 ديسمبر  31 
 م 2020
 سعوديلاير 

 139,750,551  142,629,262 متداولة -مطلوبات عقود 

 33,277,882  26,767,592 غير متداولة -مطلوبات عقود 

 169,396,854  173,028,433 

 

م كإيرادات خالل فترة 2020ديسمبر    31لاير سعودي المدرج في مطلوبات العقود في    48,859,354تم إثبات مبلغ  

 لاير سعودي(.   82,012,695م:  2020ديسمبر    31م )السنة المنتهية في  2021مارس    31الثالثة أشهر المنتهية في  

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

17 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة     -18
 

م، تعاملت الشركة مع األطراف ذات العالقة. يتم اعتماد شروط تلك 2021مارس  31خالل الفترة المنتهية في 

المعامالت من قبل اإلدارة/مجلس اإلدارة خالل السياق االعتيادي لألعمال. وفيما يلي المعامالت التي أجريت خالل  

 الفترة/السنة: 

 

مارس  31 
 م2021

 لاير سعودي

ديسمبر  31
 م 2020

 لاير سعودي

   المعامالت مع المساهمين

 36,000,000 22,000,000 توزيعات أرباح مدفوعة 

   

   معامالت مع الشركة الزميلة 

   شركة إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات

 2,622,529 84,365 إيرادات 

 2,582,558 - مشتريات 

 

  مساهمون مشتركونالمعامالت مع منشآت لديها 

 مشتريات

 17,066,704 3,612,341                              شركة اسري العربية السعودية المحدودة

 14,160,812 7,707,237 شركة إعمار التنفيذية للمقاوالت وتقنية المعلومات

 1,312,946 89,252 شركة الخرائط اإللكترونية التجارية

 

 بمكافآت موظفي اإلدارة العليا للفترة/للسنة: فيما يلي بيان 

 

 

مارس  31
 م2021

 لاير سعودي

ديسمبر  31 
 م 2020

 لاير سعودي

 10,855,316  1,563,040 الرواتب والمنافع قصيرة األجل

 398,685  98,306 منافع الموظفين

 1,661,346 
 11,254,001 

 

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

 
مارس  31 

 م2021

 لاير سعودي

 ديسمبر 31 

 م 2020

 لاير سعودي

    مستحق من أطراف ذات عالقة: 

    

 4,816,897  4,316,897 شركة الخرائط اإللكترونية التجارية

 735,320  1,558,895 شركة إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات

 5,875,792  5,552,217 

    مستحق ألطراف ذات عالقة: 

 16,108,788  10,374,425 شركة اسري العربية السعودية المحدودة

 6,291,851  7,707,237 شركة إعمار التنفيذية للمقاوالت وتقنية المعلومات

 142,031  90,177 شركة الخرائط اإللكترونية التجارية

 18,171,839  22,542,670 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

18 

 المعلومات القطاعية   -19
 

 لديها القطاعات التالية:لخدمات المقدمة بحيث يكون  تعمل الشركة فقط في المملكة العربية السعودية وليس لها قطاع جغرافي. وألغراض إدارية، تم تنظيم الشركة إلى قطاعات أعمال على أساس ا 

 

 معلومات حول تقارير القطاعات

 
     القطاعات 

وحدة إدارة خدمة  
  وحدة النظم  وحدة الحلول  األعمال

وحدة أمن تكنولوجيا 
  وحدة الشبكات  المعلومات

وحدة التشغيل 
 اإلجمالي  قطاع الشركات  والصيانة

                م2021مارس  31كما في 

 1,164,062,945  128,575,314  138,909,226  249,926,797  123,536,018  196,053,203  190,706,554  136,355,831 إجمالي الموجودات

 860,790,437  5,172,897  79,307,329  233,702,927  110,924,495  171,061,427  200,666,267  59,955,095 إجمالي المطلوبات

                

             م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

                اإليرادات

                توقيت اإليرادات

 102,894,443  -  3,374,225  14,421,272  6,610,270  46,607,132  13,707,032  18,174,512 بيع البضاعة عند نقطة من الزمن

 120,562,385  -  38,805,788  22,754,642  8,210,574  13,941,671  32,153,775  4,695,935 زمنيبيع الخدمات على مدى 

                نوع العمالء

منشآت حكومية ومنشآت تسيطر 

 عليها الحكومة
4,016,467  36,881,798  57,716,851  12,144,786  24,182,750  42,051,187  -  176,993,839 

 46,462,989  -  128,826  12,993,164  2,676,058  2,831,952  8,979,009  18,853,980 خاصقطاع 

                

                

 17,442,983   (398,940)  3,771,616  3,706,978  700,003  4,957,307  1,745,829  2,960,190 الربح قبل الزكاة

  

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 القطاعية )يتبع( المعلومات    -19
 

 معلومات حول تقارير القطاعات

 
     القطاعات 

 

وحدة إدارة خدمة 
  وحدة النظم  وحدة الحلول  األعمال

وحدة أمن 
تكنولوجيا 
  وحدة الشبكات  المعلومات

وحدة التشغيل 
 اإلجمالي  قطاع الشركات  والصيانة

                م 2020ديسمبر  31كما في 

 1,132,912,709  126,430,689  113,306,090  241,937,713  139,870,303  199,932,251  195,791,861  115,643,802 الموجوداتإجمالي 

 824,561,569  3,561,765  85,106,587  177,929,253  119,547,070  188,835,235  209,265,342  40,316,317 إجمالي المطلوبات

                

             م2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

                إيرادات

                توقيت اإليرادات

 121,945,559  -  1,885,228  42,479,049  20,093,395  25,910,308  20,516,957  11,060,622 بيع البضاعة عند نقطة من الزمن

 106,093,194  -  23,198,786  14,222,622  12,287,849  23,239,783  28,161,239  4,982,915 زمنيبيع الخدمات على مدى 

                نوع العمالء

منشآت حكومية ومنشآت تسيطر عليها 

 الحكومة
4,949,319  39,275,272  45,978,806  28,284,152  35,115,470  25,084,013  -  178,687,032 

 49,351,721  -  -  21,586,201  4,097,092  3,171,286  9,402,924  11,094,218 خاصقطاع 

                

 18,391,615  ( 292,475)  2,156,263  7,882,295  1,833,323  987,702  1,444,224  4,380,283 الربح قبل الزكاة

                



 شركة المعمر ألنظمة المعلومات

 سعودية( )شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  - 20
 

 لدى الشركة االرتباطات وااللتزامات المحتملة التالية كما في تاريخ التقرير:

 

 مارس 31 

 م2021

 لاير سعودي

 ديسمبر 31 

 م 2020

 لاير سعودي

    

 4,418,377  3,831,454 تحت اإلنشاءالتزامات رأسمالية لعقار 

 

 المطلوبات المحتملة

 مارس 31 

 م2021

 لاير سعودي

 ديسمبر 31 

 م 2020

 لاير سعودي

 43,653,588   90,134,468 خطابات اعتماد

 177,071,166  194,006,090 خطابات ضمان

 

 األحداث الالحقة - 21
 

قائمة المركز المالي ويشمل ذلك تاريخ اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة والتي لم تقع أي أحداث بعد تاريخ 

 تتطلب تعديالً أو إفصاحاً في هذه القوائم المالية األولية المختصرة. 

 

 

 

 


