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شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

. من ھذه القوائم المالیةال یتجزأ جزءًا ٣١الى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

قائمة الدخل الشامل 
٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

إیضاح
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
─────────────────────────

٦٩٩٧٬٥١٥٬١٧٠٨٨٦٬١٥٠٬٧٢٣العقودإیرادات
)٧٥٢٬٥٢٨٬١٧٠()٨٣٣٬٦٩٣٬٢٣٨(مباشرةتكالیف

────────────────────
١٦٣٬٨٢١٬٩٣٢١٣٣٬٦٢٢٬٥٥٣الربحاجمالي

)٩٬٧٢٠٬٣٩٤()١١٬٧٨٢٬٨٤٤(٧وتسویقبیعمصاریف
)٣٧٬٢٠١٬٩٦٢()٤٤٬٢٥٨٬٣٠٩(٨وإداریةعمومیةمصاریف
)٨١٢٬٤٨٨()٧٬٥٨١٬٢٨٦(١٦و١٥المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص

────────────────────
١٠٠٬١٩٩٬٤٩٣٨٥٬٨٨٧٬٧٠٩العملیاتمنالدخل

)١٥٬٧٨٨٬٣٠٦()١٩٬٣٢٦٬٠٣٧(٩تمویلتكالیف
)٢٤١٬٨٠٧(١٤٨٣٣٬٢٠٠زمیلة، صافيشركاتنتائجفي حصةال

١٬٢٨٣٬٣٧٢٤٨٥٬٥٨٤أخرىإیرادات
────────────────────

٨٢٬٩٩٠٬٠٢٨٧٠٬٣٤٣٬١٨٠الزكاةقبلالدخل

)٥٬٨٣٠٬٧٠٠()٧٬٠١٠٬٢١٧(١٠الزكاة
────────────────────

٧٥٬٩٧٩٬٨١١٦٤٫٥١٢٫٤٨٠للسنةدخلالصافي

الشامل اآلخر الدخل
:الخسارةأوالربحإلىتصنیفھایعادلنالتيالبنود

٥٬٦٥٥٬٦٧٥)   ٢٬٤٥٠٬٢٧٥(٢١للموظفینالمحددةالمنافعالتزاماتإعادة قیاس ارباح(خسائر) 
────────────────────

٥٬٦٥٥٬٦٧٥)٢٬٤٥٠٬٢٧٥(ىخراألةالشاملالدخل) الخسارة(
────────────────────

٧٣٬٥٢٩٬٥٣٦٧٠٬١٦٨٬١٥٥للسنةالشاملالدخلاجمالي
════════════════════

١١:السھمربح
٦٫٢٦٥٫٣٧من العملیاتضربح السھم األساسي والمخف

════════════════════
٤٫٧٥٤٫٠٣صافي الدخل للسنةمنوالمخفضربح السھم األساسي 

════════════════════



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

. من ھذه القوائم المالیةال یتجزأ جزءًا ٣١الى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

الماليالمركزقائمة 
٢٠١٩یسمبر د٣١في كما

٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح
────────────────────

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة 

١٢٢٠٬٥٣٩٬٤١٣٩٬٧٦١٬٨١٩معدات وممتلكات 
١٣٢٬٠٣٦٬٧٢١١٬٥٨٨٬٩٦٩ملموسة غیرموجودات 

١٤٢٬٦٥١٬٩٧٦١٬٨١٨٬٧٧٦ةزمیلاتاستثمارات في شرك
١٥١٬٩٧٦٬٥٢٢٢٨٬٩٩٧٬٠٨٣ةمدینون تجاریون، غیر متداول

────────────────────
٢٧٬٢٠٤٬٦٣٢٤٢٬١٦٦٬٦٤٧المتداولةغیرالموجوداتاجمالي ────────────────────

الموجودات المتداولة
١٦٤٢٧٬٩٢١٬١٠٥٣٠٣٬٠٩١٬٤٨٩العقودموجودات

١٥٣٦٨٬٥٩٨٬٧٦٠٣٧٣٬٤٥٥٬٥١٦تجاریون وموجودات أخرى مدینون
٨٢٬٨٢٥٬٧٦٣٧٢٬٢٩٧٬٢٤٥مؤجلةتكالیف

١٧٢٩٬٣٦١٬٢٨٣١٠٦٬٣٦٥٬٣١٢نقدیة وشبھ نقدیة ────────────────────
٩٠٨٬٧٠٦٬٩١١٨٥٥٬٢٠٩٬٥٦٢المتداولةالموجوداتاجمالي ────────────────────

٩٣٥٬٩١١٬٥٤٣٨٩٧٬٣٧٦٬٢٠٩وجوداتإجمالي الم
════════════════════

والمطلوباتالمساھمینحقوق
المساھمینحقوق

١٨١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال
١٩١٤٬٠٤٩٬٢٢٩٦٬٤٥١٬٢٤٨احتیاطي نظامي 

١٩٧٬٥٨٥٬٤٠٠١٠٬٠٣٥٬٦٧٥أخرىاحتیاطیات
٧٢٬٤٨٣٬٢٨٨٢٠٬١٠١٬٤٥٨مبقاةأرباح ──────────────────────
٢٥٤٬١١٧٬٩١٧١٩٦٬٥٨٨٬٣٨١المساھمینحقوقاجمالي ──────────────────────

المطلوبات
المتداولةغیرالمطلوبات

٢١١٥٬٩١٥٬٣١١١٤٬٣٣٤٬٥٠٥للموظفینالمحددةالمنافعالتزامات
-٢٢٩١٧٬٤٥٣غیر متداولة االیجار،التزامات
١٦٢٤٬٦٧٧٬٢٧٦٢٥٬٧٢١٬٦٢٨متداولةغیرالعقود،مطلوبات ──────────────────────
٤١٬٥١٠٬٠٤٠٤٠٬٠٥٦٬١٣٣المتداولةغیرالمطلوباتاجمالي ──────────────────────

المتداولةالمطلوبات
٢٣٢١٩٬٣٢٥٬٦١٠٢٦٦٬٩٧١٬٩٧٠األجلقصیرةقروض
٢٤٣٢٠٬٣٤٥٬٤٦٦٢٢٤٬٨٨٥٬٨١٤أخرىمطلوباتوتجاریوندائنون

١٦٩٣٬٠٠١٬٥٥٢١٥١٬٢١٨٬١٧١العقودمطلوبات
١١٬٨٢٥٬٠٤٠-٢٥مستحقةأرباحتوزیعات

١٠٧٬٦١٠٬٩٥٨٥٬٨٣٠٬٧٠٠مستحقة زكاة ──────────────────────
٦٤٠٬٢٨٣٬٥٨٦٦٦٠٬٧٣١٬٦٩٥بات المتداولة المطلواجمالي ──────────────────────
٦٨١٬٧٩٣٬٦٢٦٧٠٠٬٧٨٧٬٨٢٨المطلوباتاجمالي ──────────────────────

٩٣٥٬٩١١٬٥٤٣٨٩٧٬٣٧٦٬٢٠٩المطلوباتوالمساھمینحقوقإجمالي 
════════════════════
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. من ھذه القوائم المالیةال یتجزأ جزءًا ٣١الى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٧

المساھمینقائمة التغیرات في حقوق 
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المالرأس
سعوديلایر

االحتیاطي
النظامي

سعوديلایر

االحتیاطیات
األخرى
سعوديلایر

مبقاةالرباحاأل
سعوديلایر

حقوق اجمالي
المساھمین

سعوديلایر
────────────────────────────────────────

٢٠١٨٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٣٨٠٬٠٠٠٧٩٬٠٤٠٬٢٢٦١٥٨٬٤٢٠٬٢٢٦ینایر١في
٦٤٬٥١٢٬٤٨٠٦٤٬٥١٢٬٤٨٠---للسنةالدخلصافي
٥٬٦٥٥٬٦٧٥-٥٬٦٥٥٬٦٧٥--الشامل اآلخر الدخل

٥٬٦٥٥٬٦٧٥٦٤٬٥١٢٬٤٨٠٧٠٬١٦٨٬١٥٥--للسنةالشاملالدخلاجمالي
-)٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠(١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)١٨ل (إیضاح رأس المازیادة

-)٦٬٤٥١٬٢٤٨(-٦٬٤٥١٬٢٤٨-)١٩النظامي (إیضاح حتیاطيلالمحول
)٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠()٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠(---)٢٠أرباح (إیضاح توزیعات

────────────────────────────────────────
٢٠١٨١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٤٥١٬٢٤٨١٠٬٠٣٥٬٦٧٥٢٠٬١٠١٬٤٥٨١٩٦٬٥٨٨٬٣٨١دیسمبر٣١في

════════════════════════════════════════

٧٥٬٩٧٩٬٨١١٧٥٬٩٧٩٬٨١١---للسنةالدخلصافي
)٢٬٤٥٠٬٢٧٥(-)٢٬٤٥٠٬٢٧٥(--األخرىةالشاملالخسارة
٧٥٬٩٧٩٬٨١١٧٣٬٥٢٩٬٥٣٦)٢٬٤٥٠٬٢٧٥(--للسنةالشاملالدخلاجمالي
-)٧٬٥٩٧٬٩٨١(-٧٬٥٩٧٬٩٨١-)١٩حتیاطي النظامي (إیضاح لالمحول

)١٦٬٠٠٠٬٠٠٠()١٦٬٠٠٠٬٠٠٠(---)٢٠أرباح (إیضاح توزیعات
────────────────────────────────────────

٢٠١٩١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٠٤٩٬٢٢٩٧٬٥٨٥٬٤٠٠٧٢٬٤٨٣٬٢٨٨٢٥٤٬١١٧٬٩١٧دیسمبر٣١في
═════════════════════════════════════════



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
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. من ھذه القوائم المالیةال یتجزأ جزءًا ٣١الى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٨

قائمة التدفقات النقدیة   
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ایضاح
٢٠١٩

سعوديلایر
٢٠١٨

سعوديلایر

التشغیلیةاألنشطة
٨٢٬٩٩٠٬٠٢٨٧٠٬٣٤٣٬١٨٠الزكاةقبلالدخل

:التعدیالت
٩١٩٬٣٢٦٬٠٣٧١٥٬٧٧٨٬٣٠٦تمویلتكالیف

٢١٦٬٠٨٧٬٧٨٨٤٬٨٤٢٬١٧٧للموظفینالمحددةالمنافعالتزاماتمخصص
١٦٧٬٥٨١٬٢٨٥٨١٢٬٤٨٨و١٥المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص
١٢٦٩٣٬٩٣٥٣٨٤٬٩٣٩استھالك

١٣٥٢٥٬٥٠٨٣٤٠٬٩٩١إطفاء
٢٤١٬٨٠٧)٨٣٣٬٢٠٠(١٤حصة في نتائج شركات زمیلة، صافيال

١١٦٬٣٧١٬٣٨١٩٢٬٧٤٣٬٨٨٨
:العاملالمالرأسفيالتغیرات
)٤١٬٤٦٦٬٢٩٢(٢٩٬٢١٣٬٥٧٣أخرىوموجوداتتجاریونمدینون

)٥٥٬٨٧٥٬٤٩٥()١٢٩٬٧٤٧٬١٥٧(عقودالموجودات
١٣٬٩٧٩٬٠٥٩)١٠٬٥٢٨٬٥١٨(مؤجلةتكالیف
٩٥٬٤٥٩٬٦٥٢٣٩٬٩٠٢٬٤٧٠أخرىمطلوباتوتجاریوندائنون

)١٠٬١٨٧٬٠٥٥()٥٩٬٢٦٠٬٩٧١(عقودالمطلوبات

٤١٬٥٠٧٬٩٦٠٣٩٬٠٩٦٬٥٧٥الناتج من العملیاتالنقدصافي
)٢٬٩٨٩٬٠٣٠()٤٬٥٠٦٬٩٨٢(٢١المدفوعةللموظفینالمنافع المحددة التزامات

)٦٬٤٧٣٬١٦٦()٥٬٢٢٩٬٩٥٩(١٠مدفوعةزكاة

٣١٬٧٧١٬٠١٩٢٩٬٦٣٤٬٣٧٩التشغیلیةاألنشطةمنالناتجالنقدصافي

االستثماریةاألنشطة
)١٬٠٥٠٬٠٦٥()٩٬٩٧٤٬٢٧٩(١٢والمعداتالممتلكاتإلىإضافات

)٨٩٤٬٦١٢()٩٧٣٬٢٦٠(١٣ملموسةغیرموجودات
٤٬٧٤٤-من استبعاد ممتلكات ومعداتمتحصل

)١٬٩٣٩٬٩٣٣()١٠٬٩٤٧٬٥٣٩(االستثماریةاألنشطةالمستخدم في النقدصافي

التمویلیةاألنشطة
٢٣٦٣٨٬٠٩٦٬٩٩٨٦٦٦٬١٦٦٬١١٦مستلمةاألجلقصیرةقروض
)٥٧٨٬٢٩٧٬٦٥٠()٦٨٥٬٧٤٣٬٣٥٨(٢٣مسددةاألجلقصیرةقروض
)١١٬٨٣٦٬٩٤١()  ٢٢٬٠٤٥٬٦٠٩(مدفوعةتمویلتكالیف

-)٣١٠٬٥٠٠(ایجار مدفوعةالتزامات
)٥٣٬١٧٤٬٩٦٠()٢٧٬٨٢٥٬٠٤٠(٢٥مدفوعةأرباحتوزیعات

٢٢٬٨٥٦٬٥٦٥)٩٧٬٨٢٧٬٥٠٩(التمویلیةاألنشطةمن الناتج(المستخدم في) النقدصافي

٥٠٬٥٥١٬٠١١)  ٧٧٬٠٠٤٬٠٢٩(النقدیةوشبھالنقدیةفيالزیادة(النقص) صافي
١٠٦٬٣٦٥٬٣١٢٥٥٬٨١٤٬٣٠١السنةدایةبفيالنقدیةوشبھالنقدیة

١٦٢٩٬٣٦١٬٢٨٣١٠٦٬٣٦٥٬٣١٢السنةنھایةفيالنقدیةوشبھالنقدیة

:الھامةالنقدیةغیرالمعامالت
-١٬٤٩٧٬٢٥٠موجودات حق االستخدام

-١٬١٧٤٬٢٥٧التزامات ایجار
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٩

إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

وأنشطتھاالشركةحولمعلومات-١

العربیة السعودیة بالمملكةسعودیة مسجلة في الریاض مساھمة شركة ھي،شركة المعمر ألنظمة المعلومات ("الشركة")
. )١٩٨٦سبتمبر ١٥الموافق (ھـ ١٤٠٧محرم ١٠بتاریخ١٠١٠٠٦٣٤٧٠السجل التجاري رقم موجبب

المملكة،١١٤٦٤الریاض،١٦١١٦:بص،عبدالعزیزطریق الملك ،لبیرمركزھوسجلمالالشركةمكتبعنوانإن
.السعودیةالعربیة

:٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في ةالتالیوعالفرالشركة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة ویوجد لدیھا إن

الموقعالسجل التجاريتاریخالسجل التجاري رقم
ةجدھـ١٤١٤األولعربی٤٠٣٠٠٩٧٨٢٤٨
الریاضھـ١٤٣٦الثانيجمادى١٠١٠٤٣٢٠٤٧١٢
الخبرھـ١٤٠٧األولربیع٢٠٥١٠١١٤١٣١٧
جدةھـ١٤٣٧رجب٤٠٣٠٢٨٨٦٦١٤

وصیانتھاوتشغیلھاتركیبھاونشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في أجھزة الحاسب اآللي واألجھزة اإللكترونیة یتمثل
وتشغیلھاوتركیبھااإللكترونیةواألعمالالكھربائیةواألعمالوصیانتھاالالسلكیةاألجھزةفيوالتجزئةلةالجموتجارة

.وصیانتھاوتشغیلھاوتركیبھااالتصالوتقنیةاآلليالحاسبفيوصیانتھا

اإلعـدادأسس-٢

االلتزامبیان
للتقریر المالي والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة أعدت ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقا للمعاییر الدولیة

الدولیة والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین 
مملكة العربیة السعودیة").القانونیین (ویشار إلیھم مجتمعین بـ"المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في ال

الوظیفیةوالعملةالقیاسأسس
العملةمثلیيذوالالسعوديباللایرالمالیةالقوائمھذهعرضتم. التكلفة التاریخیةلمبدأوفقاً إعداد ھذه القوائم المالیة تم

.للشركةالوظیفیة

الھامةالمحاسبیةواألحكامواالفتراضاتالتقدیرات-٣

مبالغ المصرح التؤثر على قداألحكام والتقدیرات واالفتراضات التي إجراءة من اإلدارة شركد القوائم المالیة للیتطلب إعدا
عن عدم التأكد من یترتبذلك، قد ومع. المالیةالقوائمإعدادإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات بتاریخ لعنھا 

تأثر بذلك في ستالدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ةوھري على القیمھذه االفتراضات والتقدیرات إجراء تعدیل ج
لظروف وتستخدم لوفقاً لى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد بأنھا معقولة إ. تستند ھذه التقدیرات واالفتراضات المستقبل

خرى. یتم مراجعة التقدیرات یصعب الحصول علیھا من مصادر أالتيالدفتریة للموجودات والمطلوبات ةالقیملقیاس
التقدیرات تعدیلفیھا یتمالتقدیرات المحاسبیة في الفترة التي علىالتعدیالتمستمرة. یتم إثبات بصورةواالفتراضات المعنیة 

تؤثر على الفترات الحالیة والفترات المستقبلیة.المتغیرةوالفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات التعدیلأو في فترة 

واالفتراضاتالتقدیرات 
إعداداالفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ تبیانأدناهتم

القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل فيةجوھریفروقات، والتي لھا تأثیر جوھري قد یؤدي إلى المالیةالقوائم
. ومع ذلك، قد تتغیر یةاالفتراضات والتقدیرات المتاحة عند إعداد القوائم المالهة ھذشركاستخدمت ال.القادمةالمالیةةالفتر

الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة لتغیرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن 
عند حدوثھا.اضاتاالفترة. وتنعكس ھذه التغیرات فيشركسیطرة ال
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تتمة-واالفتراضاتالتقدیرات 

الموظفینبمنافعالمتعلقةاالفتراضات طویلة األجل 
لتوقعاكتواریةافتراضاتوضعفي المستقبل وتتطلب سدادھاااللتزامات التي سیتم للموظفینتمثل مكافأة نھایة الخدمة 

الرواتبفيزیادة ال. یتطلب من اإلدارة إجراء االفتراضات المتعلقة بالمتغیرات مثل معدالت الخصم ومعدل لتزاماتاال
ة بالتشاور مع شركالموظفین وتكالیف الرعایة الصحیة المستقبلیة. وبشكل دوري، تقوم إدارة التغیرمعدلومعدالت الوفیات و

تأثیر ھام على األساسیةیین بخصوص ھذه االفتراضات. یمكن أن یكون للتغیرات في االفتراضات خبراء اكتواریین خارج
التزامات المنافع المتوقعة و/ أو تكالیف منافع الموظفین المحددة الدوریة المتكبدة.

أوالشركاتسنداتعلىاءً بنالتقریرفترةنھایةفيالسوقعائداتإلىبالرجوعیحددبمعدلالمحددةالمنافعالتزاماتتخصم
أھمتشمل.العائدمنحنىمنھایشتقالتيالسنداتإلدراجمعاییروضعویجب اجراء احكام ھامة عند. الجودةعالیةالحكومة
،االستثناءات المستبعدةوتحدیدالشركاتسنداتوجودةالسنداتحجمالسنداتاختیارعنداالعتبارفيأخذھایتمالتيالمعاییر

.وجدتإن

المالیةغیرالموجوداتقیمةفياالنخفاض
االنخفاض في القیمة عند زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل یحدث

لعادلة ناقصة تكالیف االستبعاد على القیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد أو القیمة الحالیة، أیھما أعلى. یتم احتساب القیمة ا
أساس البیانات المتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة 

لمخصومة. للمالحظة ناقصة التكالیف اإلضافیة الستبعاد األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس طریقة التدفقات النقدیة ا
یتم تحدید التدفقات النقدیة على أساس الموازنة التقدیریة للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم 

بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز أداء الوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الختبار االنخفاض الشركةبھا 
مة. تتأثر القیمة القابلة لالسترداد بصورة كبیرة بمعدل الخصم المستخدم في طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك في القی

التدفقات النقدیة الواردة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

المخصصات
إذا تم استیفاء معاییر اإلثبات، بما في ذلك فیماللتأكدیمتقووعملیاتتقدیراتتعتمد المخصصات، بحسب طبیعتھا، على 

األخذ بعین بعد. تستند مخصصات الدعاوى القضائیة إلى تقدیر التكالیف، الصادرةالنقدیةالتدفقاتاحتمالیةبشأنتقدیرات 
صة بمكافأة نھایة الخدمة المشورة القانونیة وغیرھا من المعلومات المتاحة حالیا. كما تتضمن المخصصات الخا،االعتبار

األخرى. تتضمن التخارجتكالیف لدفع، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدیر التدفقات النقدیة الصادرة المتوقعة التخارجوتكالیف 
المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غیر المؤكدة أفضل تقدیرات اإلدارة فیما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدیة الصادرة.

تطبیق المعاییر المحاسبیةعندالھامةاألحكام
:المالیةالقوائمفيالمدرجةالمبالغعلىجوھریةآثارالتالیةالھامة ألحكاملإن

المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص
ان من الواجب إعداد كل قوائم مالیة لتحدید ما إذا كبتاریخوموجودات العقود التجاریةالشركة بمراجعة الذمم المدینة تقوم

یتطلب إصدار حكم من اإلدارة بشأن ،التحدید. وعلى وجھ الشاملفي قائمة الدخلمتوقعةائتمانخسائرتسجیل مخصص 
تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة عند تحدید مستوى المخصص المطلوب. تستند ھذه التقدیرات إلى افتراضات 

) ١٥(إیضاحراجعتب علیھ إجراء تغیرات مستقبلیة في المخصص. رف النتائج الفعلیة، مما یتحول عدد من العوامل، وقد تختل
.المعلوماتمنلمزید

والمعدات للممتلكاتاإلنتاجیة األعمار
تحدیدیتم. االستھالكحسابألغراضبھا الخاصةإدارة الشركة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات تقوم
األعماربمراجعةدوریاً الشركةتقوم. العادياالستھالكأولألصلالمتوقعاالستخداماالعتباربعیناألخذبعدالتقدیرھذا

ھذهمناالقتصادیةللمنافعالمتوقعالنمطمعمتوافقةاالستھالكوفترةطریقةبأنللتأكداالستھالكوطریقةالمقدرةاإلنتاجیة
.الموجودات
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الھامرتأثیالتحدید
٪ فأكثر واعتقاد اإلدارة ٢٠كان من الضروري إبداء األحكام خاصة عندما تمتلك الشركة حصة ملكیة وحقوق تصویت بنسبة 

ى تلك الشركة المستثمر فیھا.بأنھ ال یوجد للشركة "سیطرة" أو "سیطرة مشتركة" عل

، خلصت إدارة الشركة إلى أنھا تمارس "تأثیرًا ھاماً" وفقا لمتطلبات المعاییر الدولیة ھكذابھامستثمرشركةحالة وجود في
ات المالیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. یعرف التأثیر الھام بأنھ القدرة على المشاركة في اتخاذ القرار

والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولیس "سیطرة" أو "سیطرة مشتركة". تقدم المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة 
العربیة السعودیة مؤشرات مختلفة عن "التأثیر الھام"، بما في ذلك التمثیل في مجلس اإلدارة والمشاركة في عملیة صنع القرار. 

العامة للشركة المستثمر فیھا، وكذلك تمثیل الشركة في مجلس اجتماعات الجمعیةب حقوق ملكیة الشركة في حضور وبموج
إدارة تلك الشركة المستثمر فیھا ومشاركة الشركة في صیاغة السیاسات التشغیلیة والمالیة وعملیات صنع القرار، تعتقد اإلدارة 

ك الشركة المستثمر فیھا ("الشركة الزمیلة").أن الشركة تمارس "تأثیرًا ھامًا" على تل

ة.كیتقوم الشركة بالمحاسبة عن ھذا االستثمار في الشركة الزمیلة وفقا لطریقة حقوق المل

ساریة المفعول بعدالالمعاییر الصادرة وغیر -٤

الشركةتستمر.المقبلةالسنواتفي على الشركة تطبیقھاوالتي یتعینالمعاییر المحاسبیة في التغیرعلى عامةنظرةیلي فیما
.المالیةالقوائمعلىالمعاییرتلكأثربتقییم

) "عقود التأمین"١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (
) "عقود التأمین"، وھو معیار ١٧، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠١٧في مایو 

المعیار الدولي للتقریر وعند سیرانھ، سیحللعقود التأمین یشمل االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح. محاسبة جدید شامل 
. ال ینطبق ھذا المعیار ٢٠٠٥) "عقود التأمین" الذي تم إصداره في عام ٤)، محل المعیار الدولي للتقریر المالي (١٧المالي (

على الشركة.

تعریف "األعمال"–٣المالي تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر
، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على تعریف "األعمال" المذكور في المعیار الدولي ٢٠١٨خالل شھر أكتوبر 

عملیات تجمیع األعمال وذلك لمساعدة المنشآت في تحدیدھا فیما إذا كانت األنشطة والموجودات المستحوذ –٣للتقریر المالي 
ا تشكل أعماًال أم ال.علیھ

توضح التعدیالت الحد األدنى من متطلبات األعمال، وتستبعد التقویم فیما إذا كان المتعاملین في السوق قادرین على استبدال 
أیة عناصر مفقودة وإضافة توجیھات لمساعدة المنشآت على التأكد فیما إذا كانت العملیة المستحوذ علیھا أساسیة، وتقلیص 

عمال والمخرجات، واستحداث اختبار تركز القیمة العادلة االختیاري. وقد تم تقدیم أمثلة توضیحیة جدیدة مع ھذه تعریف األ
التعدیالت.

وحیث أن التعدیالت تطبق مستقبًال على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاریخ التطبیق األولي، فإن الشركة 
ي تاریخ التحول.لن تتأثر بھذه التعدیالت ف

: تعریف "نسبي"٨، ومعیار المحاسبة الدولي ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
عرض القوائم –١، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٨خالل شھر أكتوبر 

لتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء، لیتوافق مع تعریف السیاسات المحاسبیة وا–٨المالیة، ومعیار المحاسبة الدولي 
"نسبي" في كافة المعاییر ولتوضیح بعض نواحي التعریف. ینص التعریف الجدید على أن "المعلومات ذات أھمیة نسبیة إذا 

ساس القوائم المالیة كان حذفھا أو سوء عرضھا أو حجبھا سیؤثر على قرارات المستخدمین األساسیین التي سیتخذونھا على أ
للغرض العام والتي ستقدم معلومات المنشأة المعدة للقوائم المالیة.

ال یتوقع بأن یكون للتعدیالت على تعریف "نسبي" أي أثر ھام على القوائم المالیة للشركة.
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الھامةملخص السیاسات المحاسبیة-٥

إعداد ھذه القوائم المالیة:عندالشركةیلي السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة من قبل فیما

األجنبیةالعمالت

المعامالت واألرصدة
بأسعار التحویل السائدة بتواریخ المعامالت. وتحول الموجودات سعودياللللایرالمعامالت بالعمالت األجنبیة تحول

بأسعار التحویل السائدة في ذلك التاریخ. تدرج والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بتاریخ إعداد القوائم المالیة،
. یتوقف تحویل البنود غیر الشاملاألرباح والخسائر الناتجة عن سداد وتحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة في قائمة الدخل

یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة النقدیة على إذا ما تم إثباتھا بالتكلفة التاریخیة أو القیمة العادلة. تحول البنود غیر النقدیة التي 
أجنبیة باستخدام أسعار التحویل السائدة بتاریخ المعاملة. 

الذيالتاریخفيالسائدةالتحویلأسعارباستخدامأجنبیةبعملةالعادلةبالقیمةقیاسھایتمالتيالنقدیةغیرالموجوداتتحول
بماالعادلةبالقیمةقیاسھایتمالتيالنقدیةغیرالبنودتحویلعنالناتجةالخسائرأواألرباحمعالجةتتم. العادلةالقیمةفیھتحدد
التيالبنودعلىالعمالتتحویلفروقاتأن(أي للبندالعادلةالقیمةفيالتغیرعنالناتجةالخسائرأواألرباحإثباتمعیتفق
).الشامللدخلاقائمةفيلھاالعادلةالقیمةخسائرأوأرباحإثباتیتم

تصنیف الموجودات والمطلوبات كـ "متداولة" و "غیر متداولة"
تقوم الشركة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/غیر متداولة.

متداولة وذلك:كالموجودات تصنف

دیة.عندما یتوقع تحققھا أو ینوي بیعھا أو استنفاذھا خالل دورة العملیات العا·
في حالة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.·
عندما یتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة، أو ·
شبھ نقدیة ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني وأعندما تكون نقدیة ·

.عشر شھرًا بعد الفترة المالیة

.متداولةغیركموجوداتأعالهالمذكورةبالشروطتفيالالتياألخرىالموجوداتكافةالشركةتصنف
متداولة وذلك:كالمطلوبات تصنف

عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة·
في حالة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة·
الفترة المالیة، أوعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھرًا بعد·
.عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة·

.متداولةغیركمطلوباتأعالهالمذكورةبالشروطتفيالالتياألخرىالمطلوباتكافةالشركةتصنف

العادلةالقیمةقیاس
ر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة القیمة العادلة ھي السعإن

تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات 
ستتم إما:

أوفي السوق الرئیس للموجودات أو المطلوبات، ·
في حالة عدم وجود السوق الرئیس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.·

تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات 
وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.

رق تقویم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت ة طشركتستخدم ال
القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

١٣

تتمة-الھامةملخص السیاسات المحاسبیة -٥

تتمة-العادلةالقیمةقیاس
والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل الھرمي تصنف كافة الموجودات 

لمستویات القیمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:

و مطلوبات مماثلة (أي بدون تعدیل أو تجدید األسعار)المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أ·
قابلة للمالحظة بصورة –الھامة لقیاس القیمة العادلة –المستوى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى·

مباشرة أو غیر مباشرة.
غیر قابلة للمالحظة.-ادلة الھامة لقیاس القیمة الع–المستوى الثالث: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى·

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فیما إذا تم التحویل بین 
اس القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیمستویاتالھرمي لتسلسلال

.مالیةالقیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة 

ة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص شركولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت ال
ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.

إثبات اإلیرادات
بإیرادات العقود مع العمالء بناًء على نموذج مكون من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقریر الشركةترف تع

،وتحدید التزامات األداء المنصوص علیھا في العقد،العمیلمع(العقود) العقدتحدید: فيالخمسالخطواتتتمثل) ١٥المالي (
المعاملة، وإثبات اإلیرادات عند الوفاء بالتزامات األداء.سعروتوزیعوتحدید سعر المعاملة، 

وھو ما یتفق مع متطلبات الشركة،الشركة بإثبات اإلیرادات عند استالم واستھالك العمیل للخدمات المقدمة من قبل تقوم
). ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (

بالنیابةالمحصلةالمبالغذلكمنویستثنىالعمیل،معالمبرمدالعقفيعلیھالمنصوصالعوضأساسعلىاإلیراداتتقاس
.وتسلیم البضاعة إلى العمالءالعمالءإلىالخدماتتقدیمعنداإلیراداتبإثباتالشركةتقوم. أخرىأطرافعن

المتغیرالعوض
لعوض الذي تستحقھ مقابل تحویل اشتمل العوض المنصوص علیھ في العقد على مبلغ متغیر، تقوم الشركة بتقدیر مبلغ اإذا

.العمیلإلىبھاالمتعھدالخدماتوالبضاعة

الھامالتمویلعنصر
.ھامتمویلعنصرالشركة بتعدیل مبلغ العوض المتعھد بھ، إن وجد، بشأن القیمة الزمنیة للنقود إذا تضمن العقد تقوم

األداءبالتزامالتامالوفاءمدىقیاس
الزمن أو على نمنقطةعند) البضاعةتسلیموأالخدمات(تقدیم األداءبالتزامالوفاءیتماإلیرادات،نواعأمننوعلكلبالنسبة

الزمن. مدى

العقودتكالیف
تقوم الشركة .العمالءمنالتكالیفھذهباستردادمعقولةتوقعاتالشركةلدىیكنلمماكمصاریفالعقودتكالیفإثباتیتم

العمیلإلىالخدماتوالبضاعةمنتظمة، بما یتفق مع تحویل بصورةنقطة من الزمن أو عندإمالیف بإطفاء ھذه التكا

العقودومطلوباتموجودات
المركزقائمةفيالعقدبعرضالمنشأةتقومباألداء،العقدطرفيمنأيقیامعند)، ١٥(الماليللتقریرالدوليللمعیارطبًقا

العقودموجوداتتمثل. بالدفعالعمیلوقیامالمنشأةأداءبینالعالقةإلىاستنادًاعقود،طلوباتمأوعقودكموجوداتالمالي
بتحویلالمنشأةالتزامالعقودمطلوباتوتمثل. العمیلإلىبتحویلھاالمنشأةقامتالتيالخدماتمقابلالعوضفيالمنشأةحق

.العمیلمن) مستحقعوض(أو العوضمقابلھاالمنشأةاستلمتوالتيالعمیل،إلىالخدمات
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تتمة-إثبات اإلیرادات 

وكیلأوكأصیل العمل
بإظھار اإلیرادات على وتقومالشركة بتقویم ترتیبات االیرادات الخاصة بھا وذلك للتأكد فیما إذا كانت تعمل كأصیل قامت

حصولھا على بدراسةالشركةقامتالتقویم،ھذافيقوم بإظھار اإلیرادات على أساس الصافي. ووكیل وتكأساس اإلجمالي أو 
السیطرة على الخدمات المحددة من عدمھ قبل تحویلھا إلى العمیل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل الطرف المسؤول بصورة 

بین للشركة أنھا تعمل كأصیل في كافة ترتیبات رئیسیة عن الوفاء، ومخاطر البضاعة، والتقدیر عند تحدید السعر. وقد ت
االیرادات الخاصة بھا.

تأثرمدىتبینفئاتإلىالعمالءمعالمبرمةالعقودمنالمثبتةاإلیراداتبفصلالشركةقامتالمالیة،القوائملمتطلباتوفًقا
) ٦(اإلیضاحإلىالرجوعیرجى. االقتصادیةعواملبالمنھاالتأكدوعدمتوقیتھاووقیمتھاالنقدیةوالتدفقاتاإلیراداتطبیعة

.المفصلةباإلیراداتالمتعلقاإلفصاحعلىلالطالع

:التالیةالرئیسیةالمصادرمناإلیراداتبإثباتالشركةتقوم
اآلليالحاسبأجھزةبیع·
البرامجتراخیصبیع·
األجھزةصیانةخدمات·
البرامجتراخیصدعم·
العاملةاألیديتورید·

واإلفصاحالعرضمتطلبات

اآلليالحاسبأجھزةبیع
إن. السعودیةالعربیةالمملكةداخلالخاصالقطاعوعمالءالحكومیةالجھاتإلىاآلليالحاسبأجھزةبتوریدالشركةتقوم

.الموردینقبلمنتقدیمھایتماآلليالحاسبأجھزةبیعلعملیةالمصاحبةالضمانات

وعلیھ، .العمالءإلىاألجھزةتسلیمعندعموماذلكیكون و،الحاسب اآلليأجھزةعلىالسیطرةنقلعنداإلیراداتإثباتیتم
یتم إثبات اإلیرادات من بیع أجھزة الحاسب اآللي عند نقطة من الزمن.

البرامجتراخیصبیع
إلى العمیل. وعلیھ، یتم إثبات البرامجصتراخیإثبات إیرادات بیع تراخیص البرامج عند قیام الشركة بنقل السیطرة على یتم

االیرادات من بیع التراخیص عند نقطة من الزمن.

األجھزةصیانةخدمات
مستقلةبصورةاآلخرینالعمالءإلىالشركةقبلمندوريبشكلتقدیمھاتمیخدمة صیانة األجھزة خدمة ممیزة حیث أنھ تعتبر

فترة منمدىعلىالصیانةبخدماتالمتعلقةاإلیراداتإثباتیتم. السوقفيخرینآموردینقبلمنللعمالءمتاحةأنھاكما
الزمن.

البرامجتراخیصدعم
اإلیراداتالبرامج المختلفة وخدمات الدعم األخرى لعملیات التشغیل المتخصصة. یتم إثبات ترتیبالشركة بتقدیم خدمات تقوم
.زمنالمن فترةعلى مدى البرامجتراخیصدعممن

العاملةاألیديتقدیم
توریدإیراداتإثباتیتم. المختلفةالمعلوماتتقنیةمشاریعتنفیذفيالعمالءلدعمالفنیینمنالعاملةاألیديبتقدیمالشركة تقوم

.الزمنمنفترةمدىعلىالعاملةاألیدي

األخرىاإلیرادات
.تحققھاإثبات اإلیرادات األخرى عند یتم
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التكالیف والمصاریف
التسویق البیع وبالمتعلقةالمصاریف. تصنف مباشرةكتكلفة اتأو الخدمالبضاعةتصنف التكالیف المرتبطة مباشرة بتقدیم 

وإداریة.كمصاریف عمومیة األخرى . تصنف كافة المصاریف غیر المباشرة تسویقكمصاریفوالترویجالدعایةوأنشطة 

وضریبة القیمة المضافةالزكاة
االستحقاقمبدأأساسعلىالزكاةمخصصیجنب. ("الھیئة")الھیئة العامة للزكاة والدخلألنظمةالشركة للزكاة وفقًا تخضع

م یتم إجراء التسویات، إن وجدت، على مخصص الزكاة وذلك عند استال.الزكويعلى أساس الوعاء ویتم احتسابھ وتحمیلھ
من قبل الھیئة. النھائیةالربوط

یتم إثبات المصاریف والموجودات بعد خصم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، فیما عدا:

عندما تكون ضریبة القیمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غیر قابلة لالسترداد من السلطات الضریبیة، •
القیمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، حسبما وفي ھذه الحالة یتم إثبات ضریبة

ینطبق، و/أو
عند إظھار الذمم المدینة والدائنة شاملة مبلغ ضریبة القیمة المضافة.• 

من الذمم إن صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من، أو المستحق إلى، السلطات الضریبیة یتم إدراجھ كجزء 
المدینة أو الذمم الدائنة في قائمة المركز المالي. 

النقدیةوشبھالنقدیة
النقدیة وشبھ النقدیة من األرصدة لدى البنوك تتكون

المالیةاألدوات
حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.أداةعبارة عن عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالیة أو ھيداة المالیة األإن

االعتراف والقیاس األولي
الشركة طرًفا في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة.تصبحعندماالماليالمركزقائمةفيإثبات األداة المالیة یتم

ل بالقیمة العادلة زائدًا فياألداة المالیة تقاس ارأالربح خاللالعادلة من بالقیمةفي حالة البنود غیر المدرجة -األص ة و الخس
مباشرة بشرائھا أو إصدارھا. المتعلقةتكالیف المعامالت -

الموجودات المالیة
ف الموجودات المالیة یتصن

اآلخر،الشاملالدخلالعادلة من خالل بالقیمةأوالمطفأة،بالتكلفةكمقاسةلھا،الموجودات المالیة، عند االثبات األولي تصنف
و الخسارة.العادلة من خالل الربح أبالقیمةأو

غیر مدرجة بالقیمة العادلة من خالل تكونوأنالموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة في حالة استیفاء الشرطین التالیین تقاس
الربح أو الخسارة:

والتعاقدیة،النقدیةالتدفقاتلتحصیلالمالیةالموجوداتاقتناءبھدفاألعمالنموذجضمنالمالياألصلاقتناء)أ
تدفقات نقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة ،محددةتواریخفيالمالي،لألصلالتعاقدیةالشروطعنینتجأن)ب

على المبلغ األصلي القائم.

عرض ،بشكل ال رجعة فیھ،أن تختارللشركةألغراض المتاجرة، یجوز المقتناةاإلثبات األولي الستثمارات األسھم غیر عند
امل اآلخرالتغ من الدخل الش وعند التوقف عن اإلثبات، فإن المبالغ التراكمیة للربح أو یرات الالحقة في القیمة العادلة ض

ارة نیفھا إلى الربح أو الخس یتم إعادة تص امل اآلخر س ابقًا في الدخل الش ارة المثبتة س اسعلىاالختیارھذایتم. الخس كلأس
.حدةعلىاستثمار
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تتمة-المالیةاألدوات

تتمة-الموجودات المالیة 
امل اآلخر كما ھو مبین  ة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش تقاس كافة الموجودات المالیة غیر المقاس

شركة أن تخصص بشكل ال رجعة فیھ أصل أعاله بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعند اإلثبات األو لي، یمكن لل
امل اآلخر  ھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش توفي بطریقة أخرى المتطلبات الالزمة لقیاس مالي یس

ارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةكمقاس كلیقلصأویزیلبذلكالقیامكانإذاالخس بيتماثلالعدممنكبیربش المحاس
.ذلكبخالفینشأقدالذي

ل ھام تم قیاسھ في األصل بسعر المعاملة) بالقیمة یقاس ون تمویـ األصل المالي (ما لم یمثل ذمم مدینة تجاریة ال تشمل مكـ
ارةأالربح خاللالعادلة من بالقیمةفي حالة البنود غیر المدرجة -العادلة زائدًا  رةالمتعلقةتكالیف المعامالت -و الخس مباش

.علیھباالستحواذ

تقتصرحیث أن ھذه التدفقات النقدیة التعاقدیة اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةاستثماراتھاتصنیفبالشركةتقوم
العادلة من بالقیمةاإلستثماراتلتصنیف ھذه غاءلإللقابلغیرخیاربممارسةوالعمولة فقط. قامت الشركة األصليالمبلغعلى

. اآلخرخالل الدخل الشامل

الالحقالقیاس
ارة الحًقا تقاس افي األرباح بالقیمةالموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس العادلة. ویتم إثبات ص

.الشاملالدخلقائمةفيأرباح،توزیعاتوأوالخسائر، بما في ذلك أیة عمولة 

الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة التجاریة،المدینةالذممذلكفيبما،ودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأةالموجتقاس
خسائر االنخفاض في القیمة. یتم إثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحویل بمعدل العمولة الفعلي. یتم تخفیض التكلفة المطفأة 

نخفاض في قائمة الدخل الشامل. ویتم إثبات أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اإلثبات العمالت األجنبیة وخسائر اال
.الشاملفي قائمة الدخل

دخلإثباتیتم. العادلةبالقیمةالحًقااآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةالمدرجةالدینأدواتفياالستثماراتتقاس
قائمةفياالنخفاضوخسائراألجنبیةالعمالتتحویلوخسائروأرباحالفعليالعمولةمعدلقةلطریوفقاالمحتسبالعمولة
تصنیفیعاداإلثبات،عنالتوقفوعند. الشاملالدخلقائمةفياألخرىوالخسائراألرباحصافيإثباتویتم. الشاملالدخل

.الشاملالدخلقائمةإلىاآلخرالشاملالدخلفيالمتراكمةوالخسائراألرباح

توزیعاتإثباتیتم. العادلةبالقیمةالحًقااآلخرالشاملالدخلالعادلة من خالل بالقیمةالمدرجةالملكیةحقوقاستثماراتتقاس
أبدًاتصنیفھیعادوالالشاملالدخلقائمةفياألخرىوالخسائراألرباحصافيإثباتیتم. الدخلقائمةفيكإیراداتاألرباح

.الخسارةأوالربحإلى

التصنیفإعادة
بھاالخاصاألعمالنموذجبتغییرالشركةقیامبعدالفترةباستثناءلھا،األولياإلثباتبعدالمالیةالموجوداتتصنیفیعادال

.المالیةالموجوداتإلدارة

اإلثباتعنالتوقف
ابھة) إذ ینطبق ذلك، أي،ثبات الموجودات المالیة (أوإیتم التوقف عن  جزء منھا أو مجموعة من الموجودات المالیة المتش

ورة تبعادھا من قائمة المركز المالي بص یة (أي اس ركةرئیس تالم التدفقات النقدیة من للش ) عند: انتھاء الحقوق المتعلقة باس
تالم التدفقات النقدیة  ركة بتحویل حق اس دادھا بالمنالموجودات، أو قیام الش ل أو التعھد بس كامل إلى طرف آخر دون األص

ل، أو (ب) لم تقم ماوإذاأي تأخیر وفق "ترتیبات فوریة"  احبة لًألص ركة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المص (أ) قامت الش
بتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل.الشركة
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ل، أو إبرام اتفاقیة ترتیبات فوریة، فإنھ  تالم التدفقات النقدیة من األص ركة بتحویل حقوق اس وفي الحاالت التي تقوم فیھا الش

احبة للملكیة. وفي الحاالت التي ال یتم فیھا یجب علیھا تقویم فیما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخا طر المص
سیطرة على اًألصل،  ستمرتحویل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة للملكیة أو لم یتم فیھا تحویل ال شركةت ال

شركة في شركة المستمر بھ. وفي تلك الحالة، تقوم ال ت المطلوبات المصاحبة بإثباأیضاً إثبات األصل المحول بقدر ارتباط ال
اس الذي یعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت  احبة لھا وفق نفس األس لھا. یتم قیاس الموجودات المحولة والمطلوبات المص

علیھا الشركة. 

الحد یتم قیاس االرتباط المستمر الذي یكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقیمة الدفتریة األصلیة للموجودات أو 
.األقصى للمبلغ الذي یجب على الشركة دفعھ، أیھما أقل

العقودوموجوداتالمدینةلذممبشأن االمتوقعةاالئتمانخسائرتقویم

والذي ،) لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة٩المبسطة وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (العامة والطریقةبتطبیقالشركةتقوم
:لقاءالمخصصلتقویمالطریقةھذهتطبیقیتمسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. یستخدم مخصص خ

والتجاریة؛المدینةالذمم·
.العقودموجودات·

داد یتم اس بیانات الس ائر المتوقعة على أس أنتحدید معدالت الخس ھًرا قبل كل فترة ١٢الذمم المدینة على مدى فترة بش ش
ائر االئتمان  ابقة لتعكس المعلومات مالیة، وخس ائر الس ابقة المقابلة المتكبدة خالل ھذه الفترة. یتم تعدیل معدالت الخس الس

تقبلیة والحالیة ركة بالمتعلقةالمس داد الذمم المدینة. قامت الش اد الكلي التي تؤثر على مقدرة العمالء على س عوامل االقتص
عو ركةدیة (البلد الذي تقوم فیھبتحدید إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربیة الس بتقدیم الخدمات) على أنھ العامل األكثر الش

اس التغیرات المتوقعة في ھذه العوامل. ویتم تقدیر  ابقة على أس ائر الس ركة بتعدیل معدالت الخس مالئمة، وعلیھ تقوم الش
خسائر االئتمان المتوقعة عن ھذه الموجودات المالیة باستخدام مصفوفة المخصص. 

أخذ الشركة بعین االعتبار التعثر عند:ت
احتمال عدم قیام العمیل بسداد التزاماتھ االئتمانیة للشركة بالكامل دون الرجوع من قبل الشركة إلى إجراءات مثل تسییل ·

الضمانات (المحتفظ بھا، إن وجدت)، أو
ھري تجاه الشركة.یوماً ألي التزام ائتماني جو٧٣٠تجاوز العمیل موعد االستحقاق لما یزید عن ·

الشطب
طبیتم لالدفتریةالقیمةإجماليش تردادلواقعیةتوقعاتوجودعدمبقدر) كلًیاأوجزئًیا(ماليألص الحالھووھذا. الس

ركةتحددعندماعامبوجھ ادرأوموجوداتلدیھلیسالمدینبأنالش دادكافیةنقدیةتدفقاتعلیھتدرأنیمكندخلمص لس
.للشطبخاضعةالالمبالغ

المطلوبات المالیة

االثبات األولي والقیاس
بالتكلفةمقاسةبھا، عدا الضمانات المالیة والتزامات القروض، كمطلوبات مالیة الخاصةالمطلوبات المالیة الشركةتصنف 
لة من خالل الربح أو الخسارة في العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالیة بالقیمة العادبالقیمةأوالمطفأة

.لھااألولياإلثباتعندالنحوھذاعلىتم تخصیصھا أوألغراض المتاجرة أو كمشتقات مقتناةحالة تصنیفھا كمطلوبات مالیة 
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القیاس الالحق
والخسائراألرباحصافيإثباتویتمالعادلةبالقیمة،العادلة من خالل الربح أو الخسارةبالقیمةالمدرجة،المطلوبات المالیةتقاس

معدلباستخدامالمطفأةبالتكلفةالحًقااألخرىالمالیةالمطلوباتتقاس. الشاملالدخلقائمةفيالعمولةمصاریفذلكفيبما
إثباتیتمكما. الشاملالدخلقائمةفياألجنبیةالعمالتتحویلوخسائروأرباحالعمولةمصروفإثباتیتم. الفعليالعمولة

الشامل.الدخلقائمةفياإلثباتعنالتوقفعنناتجةخسائرأوأرباحأیة

الیة ولم یتم سدادھا. إن ھذه التجاریة مطلوبات لقاء البضاعة والخدمات المقدمة للشركة قبل نھایة السنة المالدائنةتمثل الذمم 
المبالغ بدون ضمانات ویتم عرضھا كمطلوبات متداولة مالم تكن مستحقة السداد خالل اثني عشر شھرا بعد نھایة الفترة المالیة. 

یتم قیاس ھذه المبالغ بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.

لتوقف عن االثباتا
بات غایتم التوقف عن اث داد االلتزام المحدد في العقد أو إل یة عند س مال بدیل ئالمطلوبات ال لة ت تھ. وفي حا مد ھاء  ھ أو انت

روط الالحالیةات المالیة مطلوبال روط مختلفة تمامًا أو بتعدیل ش ة بش ات الحالیة، عندئذ مطلوببأخرى من نفس الجھة المقرض
لیة واثبات ممطلوبابات الیتم اعتبار مثل ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن اث ات جدیدة. یتم اثبات الفرق بین طلوبت األص

. الدخلالقیم الدفتریة المعنیة في قائمة 

مقاصة األدوات المالیة
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة 

المطلوبات في وسدادوعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات المبالغ المثبتة
آن واحد.

الممتلكات والمعدات
ائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن  تھالك المتراكم وخس م االس تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخیة، بعد خص

تمل التكلفة یانة وجدت. تش الح والص اریف اإلص راء ھذه البنود. تقید مص رة بش اریف المتعلقة مباش التاریخیة على المص
اریف في قائمة الدخل ال املكمص ل المعني أو ش ینات التي تزید من قیمة األص ملة التحس خالل الفترة التي تتكبد فیھا. یتم رس

تطیل من عمره بصورة جوھریة. 

نشاء أو التطویر. یتم تحویل األعمال الرأسمالیة تحت لإلالخاضعةة تحت التنفیذ الموجودات یمثل حساب األعمال الرأسمالی
التنفیذ إلى الفئة المالئمة ضمن الممتلكات والمعدات (وفًقا لطبیعة األصل) بعد إحضار األصل إلى الموقع و/ أو الحالة الالزمة 

لفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ على سعر الشراء لتأھیلھ للعمل على النحو الذي تریده اإلدارة. تشتمل تك
وتكلفة اإلنشاء/ التطویر وأیة تكالیف متعلقة مباشرة بإنشاء أو تطویر ھذا البند الذي تریده اإلدارة. تتم رسملة التكالیف المرتبطة 

بعد خصم المتحصالت من بیع أي إنتاج خالل فترة باختبار بنود األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ (قبل إتاحتھا لالستخدام)
.استھالكھایتماألراضي واألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ ال إناالختبار. 
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تتمة-الممتلكات والمعدات 
االستھالك بطریقة احتسابشئ من أجلھ. یتم یحسب االستھالك بدءًا من تاریخ توفر بند الممتلكات والمعدات للغرض الذي أن

القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة للموجودات وكما یلي:

سنوات
سنوات٥المعدات

سنوات٥السیارات
سنوات٥والتركیباتاألثاث

اإلیجاریة أو العمر اإلنتاجي، أیھما أقلالفترةستخداماالحقموجودات 

تبدال أجزاء ھامةواذا كان مطلوبً  ركة بإثبات تلك األجزاء كموجودات ،مراحلمن الممتلكات والمعدات على ا اس تقوم الش
.ذات أعمار إنتاجیة محددة وتستھلك وفًقا لذلك

.لشامیتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة، وإدراجھا في قائمة الدخل ال

تتم مراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق استھالك الممتلكات والمعدات سنویاً، ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلي، إذا كان 
ذلك مالئماً، بتاریخ كل قائمة مركز مالي.

نافع مستقبلیة متوقعة من یتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود م
االستعمال. تدرج أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل (التي یتم احتسابھا كفرق بین صافي متحصالت 

التوقف عن إثبات األصل.في الفترة التي یتم فیھاوذلك شاملاالستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الدخل ال

التغیراتأواألحداثتشیرعندماوذلكقیمتھافيانخفاضوجودمنللتأكدوالمعداتللممتلكاتالدفتریةمةالقیمراجعةتتم
للموجوداتالدفتریةالقیمةتتجاوزوعندماالمؤشرھذاوجودحالوفي. الدفتریةالقیمةاستردادإمكانیةعدمالىالظروففي

.لالستردادالقابلةقیمتھاإلىالموجوداتفضتخعندئذالمقدرة،لالستردادالقابلةالقیمة

"اإلیجار) "عقود ١٦(الماليللتقریرالدوليالمعیار

كلوذ٢٠١٩رینای١فيلھميزاإللابیقطلتایخرتانماعتباًرا ) ١٦(لمالياریرللتقليدولارلمعیاابیقطبتالشركةتقام
. نةرلمقااتبیانالیدتعمیتملعلیھ،. وربالمعیاددةلمحاالنتقالیةامألحكالبقاًطبھاوحلمسماةطلمبساوللتحایقةطرباستخدام
شھًرا أو أقل وال ١٢العقدتاریخ بدءبتكون مدتھااإلیجار التي، االثبات بشأن عقودأیًضا استخدام إعفاءات الشركةاختارت 
یجار قصیرة األجل").اإلعلى خیار شراء ("عقود تتضمن

:٢٠١٩ینایر١فيكما(زیادة/ (نقص)) الماليمركزالقائمةعلىاألثر

لایر سعوديالموجودات
١٬٤٩٧٬٢٥٠موجودات حق االستخدام

)٧٨٬٦٣٨(أخرى موجوداتوتجاریون مدینون
١٬٤١٨٬٦١٢إجمالي الموجودات

المطلوبات
١٬١٧٤٬٢٥٧التزامات ایجار

٢٤٤٬٣٥٥أخرىومطلوباتتجاریون دائنون
١٬٤١٨٬٦١٢المطلوباتإجمالي
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تتمة-) "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (
)، قامت الشركة بإثبات التزامات عقود إیجار وموجودات حق استخدام المتعلقة ١٦تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (عند

). تم قیاس االلتزامات ١٦وصل إلیھا كعقود إیجار طبقًا للمبادئ الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (بالعقود التي تم الت
. تم قیاس ٢٠١٩ینایر ١كما فيبالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة 

مساوي اللتزامات عقود اإلیجار، بعد تعدیلھ بمبلغ الدفعات المدفوعة مقدماً المتعلقة موجودات حق االستخدام ذات العالقة بمبلغ 
. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض ٢٠١٩دیسمبر ٣١بذلك اإلیجار الذي تم إثباتھ في قائمة المركز المالي كما في 

٪.٥ة نسب٢٠١٩ینایر ١على التزامات عقود اإلیجار في للمستأجرالمطبقاإلضافي 

:حیثالمتوفرةالعملیةالوسائلبتطبیقأیًضاالشركةقامت

.معقولةبصورةمتشابھةخصائصذاتإیجارعقودمحفظةعلىواحدخصممعدلباستخدامقامت·
منشھًرا١٢خاللمدتھاتنتھيالتياإلیجارعقودعلىاألجلقصیرةاإلیجاربعقودالخاصةاإلعفاءاتبتطبیققامت·

.األوليالتطبیقتاریخ
.األوليالتطبیقبتاریخاالستخدامحقأصلقیاسمناألولیةالمباشرةالتكالیفباستبعادقامت·
ھذهوتضمینللتقییممعقولةمعلوماتتوفرباستثناءھامة،غیرالمستأجرةاألصولمعظماستعادةتكالیفاعتبارتم·

.اإلیجارعقودمطلوباتتحدیدعندالتكالیف
.إنھائھأواإلیجارعقدتمدیدخیاراتعلىیشتملالعقدكانإذااإلیجارعقدمدةتحدیدفيالمتأخراإلدراكاستخدامبقامت·

التزاماتإلى) ١٧(الدوليالمحاسبةلمعیارطبًقاالتشغیلياإلیجارعقودبموجبااللتزاماتتسویةالتاليالجدولیوضح
:٢٠١٩ینایر١فيكما) ١٦(الماليرللتقریالدوليللمعیارطبًقااإلیجار

سعوديلایر

٢٠١٨٣١٠٬٥٠٠دیسمبر٣١فيكماعنھاالمفصحالتشغیلیةاإلیجارعقودبموجبااللتزامات
٢٩٧٬٠٧٧%٥بنسبةللشركةاإلضافياالقتراضمعدلباستخدامالمخصومةالمبالغ
٢٠١٩٨١١٬٠٣٥دیسمبر٣١فيكمایتم اثباتھالم اختیاريتمدیدفتراتتتضمن عقودتقویم : زائدًا

٢٠١٩١٬٤١٨٬٦١٢ینایر١فيكماالمثبتةاإلیجارعقودالتزامات

الموجوداتفیھتكونالذيبالتاریخوذلكلھاالمقابلةااللتزاماتإلىإضافةاستخدامحقكموجوداتاإلیجارعقودإثباتیتم
التمویلتكلفةإثباتیتم. التمویلوتكلفةااللتزامبیناإلیجاردفعاتكافةتوزیعیتم. ركةالشقبلمنلالستخداممتاحةالمستأجرة

العمرمدىعلىاالستخدامحقموجوداتاستھالكیتم. اإلیجارعقدفترةمدىعلىالموجزةاألولیةالشاملالدخلقائمةفي
.أقصریھماأالثابت،القسطأساسعلىاإلیجارعقدمدةأولألصلاإلنتاجي

الجدیدةالمحاسبیةالسیاساتملخص
:١٦الماليللتقریرالدوليالمعیارتطبیقعندللشركةالجدیدةالمحاسبیةللسیاساتملخًصایليفیما

االستخدامحقموجودات
إیجاردفعاتأيواإلیجار،عقوداللتزاماألوليالقیاسمبلغشاملةبالتكلفةاالستخدامحقموجوداتقیاساألصلفيیتم

حالتھإلىاألصلإعادةوتكالیفأولیةمباشرةتكالیفوأيمستلمةإیجارحوافزأيناقًصاقبلھ،أواإلیجاربدءبتاریخمدفوعة
.ذلكینطبقإذاألصلیة،

اإلیجارالتزامات
) جوھرھافيالثابتةالدفعاتذلكفي(بماالثابتةللدفعاتالحالیةالقیمةصافيعلىذلك،ینطبقإذاإلیجار،التزاماتتشتمل
المتوقعوالمبالغما،معدلأولمؤشروفًقاتحدیدھایتمالتيالمتغیرةاإلیجارودفعاتالقبضمستحقةإیجارحوافزأيناقًصا
معقولةرةبصومتأكدًاالمستأجركانإذاالشراءخیارممارسةوسعرالمتبقیة،القیمةضماناتبموجبالمستأجرقبلمندفعھا

.الخیارلذلكالمستأجرممارسةتعكساإلیجارمدةكانتإذااإلیجارعقدإنھاءغراماتودفعاتالخیار،ذلكممارسةمن
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تتمة-) "عقود اإلیجار" ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

األجلقصیرةاإلیجارعقود
عقود(أي بھا الخاصةاألجلقصیرةاإلیجارعقودعلىاألجلقصیرةاإلیجارعقودإثباتمناإلعفاءبتطبیقالشركةتقوم

اإلیجاردفعاتإثباتیتم). الشراءخیارتتضمنوالاإلیجاربدءتاریخمناعتباًراأقلأوشھًرا١٢مدتھاتبلغالتياإلیجار
.اإلیجارفترةمدىعلىالثابتالقسطأساسعلىوفكمصراألجلقصیرةاإلیجاربعقودالمتعلقة

اإلیجارعقدوإنھاءتجدیدخیار
خیارلممارسةاقتصادیاً حافزاً تحققالتيالعالقةذاتوالظروفالحقائقكافةاإلدارةتأخذاإلیجار،عقدمدةتحدیدعند

اإلیجارعقدمدةفي) اإلنھاءخیاراتتليالتيالفترات(أوالتجدیدخیاراتتضمینیتم. اإلنھاءخیارممارسةعدمأوالتجدید،
كانإذامابتقییماإلیجاربدءعندالشركةتقوم). إنھائھیتملن(أو تجدیدهیتمأنمعقولةبصورةالمؤكدمنكانإذاماحالفي
ممارسةمعقولةبصورةالمؤكدمنكانإذاماتقویمبإعادةالشركةتقوم. التجدیدخیاراتممارسةمعقولةبصورةالمؤكدمن
.سیطرتھاتحتتقعالتيالظروففيمھمتغییرأومھمحدثھناككانإذاالخیاراتھذه

الملموسةغیرالموجودات
الموجوداتتقیدلھا،األولياإلثباتوبعد. بالتكلفةلھااألولياإلثباتعندعلیھاوالمستحوذالملموسةغیرالموجوداتقیاسیتم
.المتراكمةالقیمةفياالنخفاضوخسائرالمتراكماإلطفاءناقصاً بالتكلفةالملموسةرغی

ھا للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا تتم مراجعتتطفأ الموجودات غیر الملموسة على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا، و
وسة مرة واحدة مة وطریقة إطفاء الموجودات غیر الملوذلك عند وجود دلیل یشیر إلى حدوث ھذا االنخفاض. یتم مراجعة فتر

على األقل في نھایة كل فترة مالیة. یتم معالجة التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طریقة استنفاذ المنافع االقتصادیة 
یتم قیدھا كتغیرات في محاسبیًا وذلك بتعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما ھو مالئم، و–المستقبلیة التي تضمنھا األصل 

الشامل ضمن فئة المصاریف التي تتماشى مع وظیفة الموجودات الدخلطفاء في قائمة اإلف ودرج مصریالتقدیرات المحاسبیة. 
غیر الملموسة.

للتأكد یتم اختبارھا سنویًا بلالتطبیقات،برامجذلكفيبما،ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا عمر محدد
من عدم وجود انخفاض في قیمتھا وذلك لوحدھا أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدیة. یتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات 
غیر الملموسة التي لیس لھا عمر إنتاجي غیر محدد سنویًا وذلك للتأكد فیما إذا كان التقویم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي ال 

ه، وإال یتم التغییر من "عمر غیر محدد" إلى "عمر محدد" على أساس مستقبلي.یزال ھناك ما یؤید

إلطفاء الموجودات غیر الملموسة الخاصة بھا. %٢٠الشركة معدل إطفاء سنوي قدره تطبق

ة من التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة عند االستبعاد، أو عند عدم وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة متوقعیتم
االستخدام أو االستبعاد. إن األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة (المحتسبة بالفرق بین 

صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) یتم إثباتھا في قائمة الدخل. 

المؤجلةالتكالیف
بشأنھایتمالتي عمالءفترة عقود المدىعلىإثباتھا كتكالیف مباشرة یتمسالتي التكالیف المؤجلة على تكلفة الخدماتتشتمل
. األداءبالتزاماتالوفاء
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
أي دلیل على وجود انخفاض في قیمة أصل ما. وفي ة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود شركتقوم ال

ة شركفي القیمة، تقوم الاالنخفاضحالة وجود مثل ھذا الدلیل أو عندما یكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود 
لعادلة لألصل أو الوحدة المدرة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القیمة القابلة لالسترداد القیمة األعلى للقیمة ا

للنقدیة، ناقصًا مصاریف البیع والقیمة الحالیة، ویتم تحدیدھا لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ینتج فیھا عن األصل تدفقات 
یھا نقدیة وارده مستقلة بشكل كبیر عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزید ف

للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، عندئذ یعتبر األصل منخفض القیمة، ویخفض إلى المدرةالقیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة 
القیمة القابلة لالسترداد. وعند تقدیر القیمة الحالیة، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام 

) والذي یعكس تقدیرات السوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. الزكاةم (لما قبل معدل الخص

في القیمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصیلیة والتوقعات االنخفاضة باحتساب شركتقوم ال
ة التي یخصص إلیھا األصل. تغطي ھذه الموازنات شركالللنقدیة فيةمدرةوالتي یتم إعدادھا بصورة مستقلة لكل وحد

والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، یتم احتساب معدل النمو للمدى الطویل األجل وتطبیقھ على 
التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد فترة الموازنة.

ضمن المصاریف وبما یتمشى مع وظیفة الشاملالدخلقائمةمستمرة في في القیمة من العملیات الاالنخفاضیتم اثبات خسائر 
األصل المنخفض القیمة. 

أو ة، إجراء تقویم للتأكد من وجود أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض المثبتة سابقًا لم تعد موجودمالیةسنةكلنھایةفيیتم 
القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة.ة بتقدیرشركنقصت. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم ال

سابقًا فقط في حالة وجود تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید المثبتةفیما عدا الشھرة، یتم عكس قید خسائر االنخفاض 
دودًا بحیث ال تزید القیمة القابلة القیمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القیمة. إن عكس القید یعتبر مح

فیما لو لم یتم إثبات خسارة –بعد خصم االستھالك –لالسترداد لھ عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا 
.الشاملالدخلاالنخفاض في القیمة في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس القید ھذا في قائمة 

میلة االستثمارات في الشركات الز
ة تأثیرًا ھاماً. یمثل التأثیر الھام المقدرة على المشاركة في اتخاذ شركعبارة عن منشأة تمارس علیھا الھيالشركة الزمیلة 

المستثمر فیھا، ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات. تتم ةالسیاسات والقرارات المالیة والتشغیلیة للشرك
الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة بعد إثباتھا في األصل بالتكلفة.اتارات في الشركالمحاسبة عن االستثم

ة في أرباح شركوبموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم إثبات االستثمارات في األصل بالتكلفة ویتم تعدیلھا بعد ذلك إلثبات حصة ال
اآلخرالشامل الدخلفي التغیراتفية شركوحصة ال،الدخلأو خسائر الشركة المستثمر فیھا لما بعد االستحواذ في قائمة 

.وجدتإن،االخرالشاملالدخلللشركة المستثمر فیھا في 

في القیمة الدفتریة لالستثمار.كتخفیضیتم إثبات توزیعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات الزمیلة 
ستثمارات التي تتم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة لحقوق الملكیة حصتھا ة في خسائر االشركحصة التتجاوزأوتتساوىعندما 

تكنلمماة بتسجیل خسائر إضافیة، شركفي المنشأة، بما في ذلك أي ذمم مدینة طویلة األجل أخرى غیر مضمونة، ال تقوم ال
.األخرىالمنشأةعننیابةبدفعاتقامتأوالتزاماتقدمتقد

. الزمیلةةة في الشركشركة وشركتھا الزمیلة بقدر حصة اللشركإن وجدت، عن المعامالت بین ا،ةتحذف األرباح غیر المحقق
كما تحذف الخسائر غیر المحققة ما لم تقدم المعاملة دلیال على حدوث انخفاض في قیمة األصل المحول.

.الشاملالزمیلة في قائمة الدخل اتالشركخسارةأو ربحفية شركیتم إظھار إجمالي حصة ال
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تتمة-االستثمارات في الشركات الزمیلة 
ة بتحدید فیما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قیمة االستثمار شركبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم ال

ة بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن االستثمار شركفي الشركة الزمیلة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تقوم ال
ة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق شركفي الشركة الزمیلة قد انخفضت قیمتھ. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم ال

شركة زمیلة في "خسائرحصة في “كـرة بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ثم تقوم بإثبات الخسا
قائمة الدخل.

یتم إثبات أي ،بقیمتھ العادلةبھمحتفظة بقیاس وإثبات أي استثمار شركوعند فقدان التأثیر الھام على الشركة الزمیلة، تقوم ال
المحتفظ بھ والمتحصالت من االستبعاد فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالستثمار

في قائمة الدخل.

فقطتناسبیةحصةتصنیفإعادةیتمفإنھبھ،محتفظالھامالتأثیرومازالالزمیلةالشركةفيالملكیةحصةتخفیضتمماوإذا
.مالئمھوحسبماالدخل،قائمةإلىاآلخرالشاملالدخلفيسابقاً المثبتةالمبالغمن

األرباحاتتوزیع
التوزیعوأنالتوزیععلىالموافقةعندالشركةفيللمساھمیناألرباحتوزیعاتبدفعالمتعلقةااللتزاماتبإثباتالشركةتقوم

عنداألرباحتوزیعاتعلىالموافقةتتمالسعودیة،العربیةالمملكةفيالشركاتلنظاموطبقاً . الشركةتقدیرعلىیتوقفیعدلم
المرحلیةاألرباحتوزیعاتاثباتیتم. الملكیةحقوقضمنمباشرةالمقابلالمبلغإثباتیتم. المساھمینقبلمنلیھاعالمصادقة

.اإلدارةمجلسقبلمنعلیھاوالموافقةعنھااإلعالنیتمعندما

المخصصات
من المحتمل أنھة عن أحداث سابقة، وة ناتجشرك) على المتوقعةأو(قانونیة حالیةاتیتم إثبات المخصصات عند وجود التزام

موثوقبشكلااللتزاملمبلغتقدیرإجراءیمكنوأنھااللتزاملسداداقتصادیةمنافععلىتنطويموارداستخداماألمریتطلبان
.بھ

في نھایة فترة قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة ألفضل تقدیرات اإلدارة بشأن المصاریف الالزمة لسداد االلتزام الحالي یتم
إعداد التقریر المالي. ویمثل معدل الخصم المستخدم لتحدید القیمة الحالیة معدل الخصم لما قبل الضریبة والذي یعكس تقدیرات 

كأعباءمرور الوقت نتیجةالسوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المصاحبة لاللتزام. یتم إثبات الزیادة في المخصص 
.مالیة

الموظفینافعمن

قصیرة األجل االلتزامات
فر ووتذاكرالمتراكمة واإلجازاتغیر النقدیة المنافعالمطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك إن ، تبدالالالس

دادھاالمتوقع  ھرا بعد انتھاء الفترة التي س ر ش یتملعالقة،اذات اتالخدمبتقدیمن یفیھا الموظفیقومبالكامل خالل اثني عش
المطلوبات. یتم عرض تسویةعند دفعھاوتقاس بالمبالغ المتوقع ،فترة المالیةالنھایة حتىن یخدمات الموظفبخصوصإثباتھا 

المركز المالي.قائمةفي واآلخرىالمطلوبات التجاریة ضمنالمطلوبات 

للموظفینالمحددةالمنافعالتزامات
ساسي الخاص بالشركة برنامج مكافأة نھایة الخدمة بالمبلغ المقطوع. برنامج المنافع المحددة األیمثل

یة اللتزام المنافع المحددة المتوقعة یمثلالمركز المالي قائمةفي المثبتالمنافعالتزامإن القوائمإعدادتاریخ بالقیمة الحال
. إن ھذا البرنامج غیر ممول، األمر الذي یعني قیام الشركة بدفع المنافع حال استحقاقھا عند ترك الموظفین للعمل.المالیة
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٤

تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -٥

تتمة–منافع الموظفین

تتمة-للموظفینالمحددةالمنافعالتزامات
تحدید یتموحدة المتوقعة. الائتمانمن قبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة يدوربشكلالمحددة المنافعالتزام قیاسیعاد

سندات لالعمولةالمستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار الصادرةالمحددة بخصم التدفقات النقدیة المنافعالقیمة الحالیة اللتزام 
وفي. العالقةذاتااللتزاماتتكون لھا شروط تقارب شروط ، والمنافعبالعملة التي ستدفع بھا المسجلةالشركات عالیة الجودة 

شركاتسنداتوجودلعدمونظراً ھذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة. لةحالة عدم وجود سوق عمیق
الخصممعدلاستخدامذلك،منبدالً تمفقدبھ،موثوقخصممعدلإیجادأجلمنالسعودیةالعربیةالمملكةفيكافیةوحكومیة

.السعودیةالعربیةوالمملكةاألمریكیةالمتحدةالوالیاتبینالبلدبفروقاتتعدیلھبعداألمریكیةالخزینةسنداتعلى

المحددة أیًضا على االفتراضات المتعلقة بالزیادات المستقبلیة في الرواتب والمعدل الذي من المتوقع عنده المنافعالتزام یتوقف
سنوًیا %٠سنوًیا للموظفین بدوام كامل وبمعدل %٥لموظفین للعمل. افترضت الشركة أن الرواتب ستزید بمعدل ترك ا

للموظفین بعقود فوق معدل الخصم، وذلك لتوفیر االستقرار لحساب الدخل الشامل اآلخر. تقوم الشركة بتحدیث االفتراضات 
ة. من سنة ألخرى وذلك بناًء على الخبرة الفعلیة للشرك

التكلفة في ھذهإدراج یتمبتطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزام المنافع المحددة. العمولةیتم احتساب صافي تكلفة 
فيالتغیراتعن الناتجةالدخل. یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس قائمةاألخرى في الموظفینومزایاومصاریفرواتب

. یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات اآلخرالشاملالدخلبنودفيالتي تحدث فیھا ترةالففياالكتواریة االفتراضات
كتكالیف خدمة سابقة.الدخلقائمةمباشرة في العاملةاألیديتقلیصالبرنامج أو تعدیالتالمنافع المحددة الناتجة عن 

الزیادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة وكذلكالخدمة نھایةبمكافأةیتم إثبات تكالیف الخدمات الحالیة والسابقة المتعلقة 
االكتواریة والتغیرات في االفتراضات یتم التقویملعملیاتتغیرات في صافي المطلوبات نتیجة ة. إن أیالدخلقائمةمباشرة في 

.اآلخرالشاملالدخلبنودإعادة قیاسھا في 

الخاصة بالشركة.والسیاسةالعمل السعودي نظامي بعین االعتبار أحكام التقویم االكتوارعملیةتأخذ 

القطاعیةالمعلومات
:الذيالشركةمكوناتأحدھوالتشغیليالقطاع

.مصاریففیھاوتتكبدإیراداتمنھاتتحققأنیمكنبأنشطةیقوم·
.األداءوتقویمالمواردبتوزیعالمتعلقةاتالقراراتخاذأجلمناإلدارةقبلمنباستمرارعملیاتھنتائجتحلیلیتم·
.مالیةمعلوماتبشأنھتوفرت·
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٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٥

تتمة-الھامةملخص السیاسات المحاسبیة -٥

تتمة-القطاعیةالمعلومات
غیلیةاألعمالوإدارةتنظیمیتم ةالتش ركةالخاص ورةبالش تقلةبص وحدةقطاعكلویمثلالمقدمة،الخدماتلطبیعةوفًقامس

.بھالخاصةللسوقمختلفةمنتجاتتقدماتیجیةاستر
تم تقسیم الشركة إلى ستة قطاعات كما ھو مبین أدناه:إداریة،ألغراض 

إدارة خدمات األعمالوحدة ·
وحدة الحلول·
وحدة نظم المعلومات ·
وحدة أنظمة أمن المعلومات·
وحدة الشبكات ·
وحدة التشغیل والصیانة. ·

بیئةفيلإلیراداتمدرةأنشطةتزاولالتيالمنشآتأوالعملیاتأوالموجوداتمنمجموعةنععبارةھوالجغرافيالقطاع
المملكةفيالشركةعملیاتتتم. أخرىاقتصادیةبیئاتفيالعاملةتلكعنمختلفةوعوائدلمخاطروتتعرضمعینةاقتصادیة

ال توجد ھناك قطاعات جغرافیة.علیھ،،فقطالسعودیةالعربیة

العقودإیرادات-٦

اإلیراداتتفصیل

:العمالءونوعاإلیراداتإثباتوتوقیتالخدماتوأیلي تفصیل إیرادات الشركة من العقود حسب نوع البضاعة فیما

اإلیراداتإثباتتوقیت
عند نقطة من الزمن

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

────────────────────
٥٠٤٬٩٢٩٬٢٧٧٤٦٠٬٦٧٥٬٣٤٢بضاعةبیع

────────────────────
الزمنمنفترةمدىعلى

٤٩٢٬٥٨٥٬٨٩٣٤٢٥٬٤٧٥٬٣٨١خدماتتقدیم
────────────────────

٩٩٧٬٥١٥٬١٧٠٨٨٦٬١٥٠٬٧٢٣اإلجمالي
════════════════════

نوع العمالء
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
────────────────────

٦٢٣٬٢٩٠٬٦٤٥٥١٣٬٥١٠٬١٩٦حكومیةجھات
٢٥٢٬١١٣٬٥٨١٢٤٥٬٨٧١٬٥٣٠خاصقطاع
١٢٢٬١١٠٬٩٤٤١٢٦٬٧٦٨٬٩٩٧حكومةشبھجھات

────────────────────
٩٩٧٬٥١٥٬١٧٠٨٨٦٬١٥٠٬٧٢٣االجمالي

════════════════════
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٢٦

والتسویقالبیعمصاریف-٧
٢٠١٩
وديلایر سع

٢٠١٨
لایر سعودي

──────────────────
٩٬٠٠٧٬١٧٣٧٬٦٦٢٬٣٩٨موظفینتكالیف
٢٬٧٧٥٬٦٧١٢٬٠٥٧٬٩٩٦مبیعاتوترویجدعایة

──────────────────
١١٬٧٨٢٬٨٤٤٩٬٧٢٠٬٣٩٤اإلجمالي

══════════════════

واإلداریةالعمومیةالمصاریف-٨
٢٠١٩

 سعوديلایر
٢٠١٨

لایر سعودي
──────────────────

٣٣٬٣٤٦٬٨٨٦٢٦٬٨٦٣٬٣٦٨موظفینتكالیف
١٬٦٥٢٬١٩٤١٬٩١٦٬٥٨٠مھنیة أتعاب

١٬٥٣٧٬٢٤٩١٬٠٧٢٬١٠٥مكتبیةمستلزمات
١٬٢٦٦٬٥٧٦٢٬٠٦٤٬٧٨٢)٢٨ایجار تشغیلي (إیضاح تكالیف

٨٤٨٬٦٥٦٥١٢٬٧٢٧سفرمصاریف
٧٤٨٬٠٨٦٤١٩٬١٩٧واتصاالتبرید

٥٢٥٬٥٠٨٣٤٠٬٩٩١) ١٣(إیضاح إطفاء
٦٩٣٬٩٣٥٣٨٤٬٩٣٩)١٢(إیضاح استھالك

٤١٠٬٦٤٠٧٢٠٬٦١٥استقطاعضریبةمصروف
٣٬٢٢٨٬٥٧٩٢٬٩٠٦٬٦٥٨أخرى

──────────────────
٤٤٬٢٥٨٬٣٠٩٣٧٬٢٠١٬٩٦٢
════════════════════

التمویلتكالیف-٩

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

──────────────────
١٨٬٨٦١٬١٨٢١٤٬١٢٢٬٥٧٠األجلقصیرةقروضبشأنتمویلتكالیف
١٬٩٩٩٬٢٧٦٢٬١١٩٬٥٠٥وائتمانضمانخطاباتبشأنتمویلتكالیف
٨٠٣٬١٩٠٣٬٠٩٦٬٢٦٧متداولةغیر-تجاریةمدینةذممبشأنتمویلتكالیف

)٣٬٧٣٢٬٠٢٣()٢٬٨٠٦٬١٤٩(ةغیر متداول–ن ذمم مدینة تجاریة تمویل بشأدخل
٤٦٨٬٥٣٨١٨١٬٩٨٧أخرى

─────────────────
١٩٬٣٢٦٬٠٣٧١٥٬٧٨٨٬٣٠٦

══════════════════
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٢٧

الزكاة-١٠

للسنةةالمحمل
٥٬٨٣٠٬٧٠٠: ٢٠١٨دیسمبر ٣١لایر سعودي (٧٬٠١٠٬٢١٧الحالیة وقدره سنةالمخصصمنةسنللالمحملةالزكاةتتكون

لایر سعودي) وتم احتساب المخصص على األساس التالي:

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

──────────────────
١٧٦٬٤٨٦٬٩٢٣١٥٨٬٤٢٠٬٢٢٦االفتتاحيالرصیدالمساھمین،حقوق

٤١٬١٦٥٬٢٩٧١٥٬٨١٥٬٣٨٢أخرىوتسویاتاالفتتاحیةمخصصاتال
)١١٬٣٥٠٬٧٨٨()٢٤٬١٢٠٬٩٧١(طویلة األجللموجوداتلالدفتریةالقیمة

──────────────────
١٩٣٬٥٣١٬٢٤٩١٦٢٫٨٨٤٫٨٢٠الوعاء الزكوي

-٤٬٦٤٦٬٢٧٦المعدلالربحالزكوي قبل صافي وفًقا للوعاءالزكاة 
──────────────────

٩٤٬٥٥٧٬٦٥٤٧٠٫٣٤٣٫١٨٠السنة الخاضع للزكاة دخل
──────────────────

-٢٬٣٦٣٬٩٤١المعدلالربحصافي وفًقا لالزكاة 
──────────────────

٧٬٠١٠٬٢١٧٥٬٨٣٠٬٧٠٠الزكاةاجمالي 
══════════════════

.للسنةالمحملةالزكاةإلىللوصولأعالهالمذكورةالمبالغھذهبعضتعدیلتم

نةالسخاللالزكاةمخصصحركة
:التاليالنحوعلىللسنةالزكاةمخصصحركةكانت

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

────────────────
٥٬٨٣٠٬٧٠٠٦٬٤٧٣٬١٦٦ینایر١فيالرصید
٧٬٠١٠٬٢١٧٥٫٨٣٠٫٧٠٠للسنةالمحمل
)٦٬٤٧٣٬١٦٦()٥٬٢٢٩٬٩٥٩(السنةخاللالمدفوع

────────────────
٧٬٦١٠٬٩٥٨٥٫٨٣٠٫٧٠٠یسمبر د٣١في الرصید

════════════════

والضریبیةالزكویة الربوط
والدخلللزكاةالعامةالھیئةالفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة في لجنةالشركة بطلب إلى تقدمت، ٢٠١٨خالل عام 

حتى ٢٠٠٨االستقطاع للسنوات من لربوط الزكویة واتسویةعلى للموافقة("الھیئة") (التي تم اطالقھا حدیثًا من قبل الھیئة) 
٢٠١٦.

، وحصلت على شھادات الزكاة ٢٠١٦االستقطاع لدى الھیئة حتى عام وضریبةقامت الشركة بإنھاء الربوط الزكویة علیھ،
لعاميقطاع االستضریبةاقراراتو٢٠١٨و٢٠١٧يالزكوي لعاماالستقطاع النھائیة. قامت الشركة بتقدیم اإلقراروضریبة
من قبل الھیئة.الفحصوالتي ال تزال قید ٢٠١٨و٢٠١٧
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٢٨

السھمربح-١١

خالل السنة.القائمةاحتساب ربح السھم األساسي على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم تم

التياإلضافیةدیةالعااألسھملعددالمرجحالمتوسطعلىاألساسيالسھمربحبتعدیلوذلكالمخفضالسھمربحاحتسابیتم
.عادیةأسھمإلىالمحتملةالمخفضةاألسھمكافةتحویلعندإصدارھاالمفترضمنكان

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

──────────────────
١٠٠٬١٩٩٬٤٩٣٨٥٬٨٨٧٬٧٠٩من العملیاتالدخل
٧٥٬٩٧٩٬٨١١٦٤٬٥١٢٬٤٨٠السنةدخلصافي

ربحاحتسابعندكمقامالمستخدمالعادیةسھماأللعددالمرجحالمتوسط
١٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٬٠٠٠٬٠٠٠)١٨(إیضاح والمخفضاألساسيالسھم

٦٫٢٦٥٫٣٧للسنةالرئیسیةالعملیاتمنللدخلوالمخفضاألساسيالسھمربح
٤٫٧٥٤٫٠٣السنةدخللصافيوالمخفضاألساسيالسھمربح

.العادیةاألسھملعددالمرجحالمتوسطعلىتؤثرقدتخفیضبنودأيھناكیكنلم



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٩

والمعداتالممتلكات-١٢

األراضي
سعوديلایر

المعدات
سعوديلایر

السیارات
سعوديلایر

والتركیباتاألثاث
سعوديلایر

األعمال
تحتالرأسمالیة

التنفیذ
سعوديلایر

موجودات حق 
االستخدام

سعوديلایر
اإلجمالي

سعوديلایر
────────────────────────────────────────────────────────

التكلفة
٢٠١٩٨٬١٢٢٬٩٠٠١٠٬٥٤٩٬٥٨١١٬١٦٦٬٧٨٧١٬٨٣١٬٨٦٦٧٩٥٬٨٠٥١٬٤٩٧٬٢٥٠٢٣٬٩٦٤٬١٨٩ینایر١كما في 
٩٬٩٧٤٬٢٧٩-٨٬٩٣٤٬٥٦٦--١٬٠٣٩٬٧١٣-إضافات

────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٩٨٬١٢٢٬٩٠٠١١٬٥٨٩٬٢٩٤١٬١٦٦٬٧٨٧١٬٨٣١٬٨٦٦٩٬٧٣٠٬٣٧١١٬٤٩٧٬٢٥٠٣٣٬٩٣٨٬٤٦٨دیسمبر٣١فيكما

────────────────────────────────────────────────────────

المتراكماالستھالك
١٢٬٧٠٥٬١٢٠--٩٬٨٩٠٬٥٠٠١٬٠٩٢٬١٥٤١٬٧٢٢٬٤٦٦-٢٠١٩ینایر١فيكما

٢٦٨٬٨٤٢٦٩٣٬٩٣٥-٣٢٨٬٥٩٨١٩٬٤٠٠٧٧٬٠٩٥-)٨(إیضاح للسنةالمحمل
────────────────────────────────────────────────────────

٢٦٨٬٨٤٢١٣٬٣٩٩٬٠٥٥-١٠٬٢١٩٬٠٩٨١٬١١١٬٥٥٤١٬٧٩٩٬٥٦١-٢٠١٩دیسمبر٣١فيكما
────────────────────────────────────────────────────────

الدفتریةالقیمةصافي
٢٠١٩٨٬١٢٢٬٩٠٠١٬٣٧٠٬١٩٦٥٥٬٢٣٣٣٢٬٣٠٥٩٬٧٣٠٬٣٧١١٬٢٢٨٬٤٠٨٢٠٬٥٣٩٬٤١٣دیسمبر٣١فيكما

═══════════════════════════════════════════════════════════════
٩٬٧٦١٬٨١٩-٢٠١٨٨٬١٢٢٬٩٠٠٦٥٩٬٠٨١٧٤٬٦٣٣١٠٩٬٤٠٠٧٩٥٬٨٠٥دیسمبر٣١فيكما

═══════════════════════════════════════════════════════════════



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٠

تتمة-والمعداتالممتلكات-١٢

األراضي
سعوديلایر

المعدات
سعوديلایر

السیارات
سعوديلایر

والتركیباألثاث
عوديسلایر

الرأسمالیةاألعمال
التنفیذتحت
سعوديلایر

اإلجمالي
سعوديلایر

────────────────────────────────────────────────
التكلفة

٢١٬٤٢٤٬٣٢٣-٢٠١٨٨٬١٢٢٬٩٠٠١٠٬٣٠٣٬٢٦٠١٬١٦٦٬٧٨٧١٬٨٣١٬٣٧٦ینایر١كما في 
٤٩٠٧٩٥٬٨٠٥١٬٠٥٠٬٠٦٥-٢٥٣٬٧٧٠-إضافات

)٧٬٤٤٩(---)٧٬٤٤٩(-استبعادات
────────────────────────────────────────────────

٢٠١٨٨٬١٢٢٬٩٠٠١٠٬٥٤٩٬٥٨١١٬١٦٦٬٧٨٧١٬٨٣١٬٨٦٦٧٩٥٬٨٠٥٢٢٬٤٦٦٬٩٣٩دیسمبر٣١فيكما
────────────────────────────────────────────────

مالمتراكاالستھالك
١٢٬٣٢٢٬٨٨٦-٩٬٦٢٩٬٥٥٧١٬٠٧٢٬٧٥٤١٬٦٢٠٬٥٧٥-٢٠١٨ینایر١كما في 
٣٨٤٬٩٣٩-٢٦٣٬٦٤٨١٩٬٤٠٠١٠١٬٨٩١-)٨(إیضاح للسنةالمحمل
)٢٬٧٠٥(---)٢٬٧٠٥(-باالستبعاداتالمتعلق

────────────────────────────────────────────────
١٢٬٧٠٥٬١٢٠-٩٬٨٩٠٬٥٠٠١٬٠٩٢٬١٥٤١٬٧٢٢٬٤٦٦-٢٠١٨بردیسم٣١فيكما

────────────────────────────────────────────────
الدفتریةالقیمةصافي

٢٠١٨٨٬١٢٢٬٩٠٠٦٥٩٬٠٨١٧٤٬٦٣٣١٠٩٬٤٠٠٧٩٥٬٨٠٥٩٬٧٦١٬٨١٩دیسمبر٣١فيكما
══════════════════════════════════════════════════════



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣١

الملموسةغیرالموجودات-١٣
برنامج

بيآرإي
يلایر سعود

تطویر 
التطبیقات 
يلایر سعود

األخرىالبرامج
يلایر سعود

اإلجمالي
لایر سعودي

────────────────────────────────
التكلفة

٢٠١٩٧١٢٬٤٧١٤٬٥٣٢٬٣٨٧٣٬٠٧٢٬٧٦٥٨٬٣١٧٬٦٢٣ینایر١فيكما
٩٧٣٬٢٦٠٩٧٣٬٢٦٠--إضافات

────────────────────────────────
٢٠١٩٧١٢٬٤٧١٤٬٥٣٢٬٣٨٧٤٬٠٤٦٬٠٢٥٩٬٢٩٠٬٨٨٣دیسمبر٣١فيكما

────────────────────────────────

طفاءاإل
٢٠١٩٧١٢٬٤٧١٤٬٥٣٢٬٣٨٧١٬٤٨٣٬٧٩٦٦٬٧٢٨٬٦٥٤ینایر١فيكما
٥٢٥٬٥٠٨٥٢٥٬٥٠٨--)٨(إیضاح فاءإط

────────────────────────────────
٢٠١٩٧١٢٬٤٧١٤٬٥٣٢٬٣٨٧٢٬٠٠٩٬٣٠٤٧٬٢٥٤٬١٦٢دیسمبر٣١فيكما

────────────────────────────────
الدفتریةالقیمةصافي
٢٬٠٣٦٬٧٢١٢٬٠٣٦٬٧٢١--٢٠١٩دیسمبر٣١فيكما

════════════════════════════════════
١٬٥٨٨٬٩٦٩١٬٥٨٨٬٩٦٩--٢٠١٨دیسمبر٣١فيكما

════════════════════════════════════

برنامج
بيآرإي

يلایر سعود
تطویر التطبیقات 

يلایر سعود
األخرىالبرامج
يلایر سعود

اإلجمالي
لایر سعودي

────────────────────────────────
التكلفة

٢٠١٨٧١٢٬٤٧١٤٬٥٣٢٬٣٨٧٢٬١٧٨٬١٥٣٧٬٤٢٣٬٠١١ینایر١فيكما
٨٩٤٬٦١٢٨٩٤٬٦١٢--إضافات

────────────────────────────────
٢٠١٨٧١٢٬٤٧١٤٬٥٣٢٬٣٨٧٣٬٠٧٢٬٧٦٥٨٬٣١٧٬٦٢٣دیسمبر ٣١في كما

────────────────────────────────

اإلطفاء
٢٠١٨٧١٢٬٤٦٨٤٬٥٣٢٬٣٨٧١٬١٤٢٬٨٠٨٦٬٣٨٧٬٦٦٣ینایر١فيكما

٣٤٠٬٩٨٨٣٤٠٬٩٩١-٣)٨(إیضاح إطفاء
────────────────────────────────

٢٠١٨٧١٢٬٤٧١٤٬٥٣٢٬٣٨٧١٬٤٨٣٬٧٩٦٦٬٧٢٨٬٦٥٤دیسمبر ٣١في كما
────────────────────────────────

الدفتریةالقیمةصافي
١٬٥٨٨٬٩٦٩١٬٥٨٨٬٩٦٩--٢٠١٨دیسمبر ٣١في كما

════════════════════════════════════

في الشركات الزمیلةاتاالستثمار-١٤
:أدناهالزمیلةالشركاتفياستثماراتالشركةتمتلك

الرئیسیةاألنشطةالزمیلةالشركاتاءاسم
مزاولةمكانوبلد التأسیس

الملكیةنسبةالعمل ─────────────────────────────────────────────
%٥٠لبنانالتقنیة الحلولسالإداراتمجموعة

لالتصاالتإداراتشركة
المعلوماتوتكنولوجیا

برامجوصیانةوتركیبتطویر
%٥٠السعودیةالعربیةالمملكةاآلليالحاسبوأجھزة

لتقنیة المعلومات فینیشیاةشرك
%٥٠البریطانیةفیرجنجزرالتقنیةالحلولآيبي في العالمیة

.الملكیةحقوقطریقةباستخدامأعالهاالستثماراتكافةعنالمحاسبةتتم



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٢

تتمة –في الشركات الزمیلة االستثمارات-١٤

:كاآلتيالزمیلةالشركةفياالستثماراتفيالحركةكانت

مجموعة إدارات 
سال 

لایر سعودي

شركة إدارات 
لالتصاالت 
وتكنولوجیا 
المعلومات

لایر سعودي

شركة فینیشیا 
لتقنیة المعلومات 

بي في العالمیة
آي

لایر سعودي
اإلجمالي

لایر سعودي 

٢٠١٨٢٢٥٬٢٩٠١٬٠٤٣٬٣٨٨٧٩١٬٩٠٥٢٬٠٦٠٬٥٨٣ینایر ١في كما
)٢٤١٬٨٠٧()٧٤٨٬٧٣٧(٥٬٤٨١٥٠١٬٤٤٩نتائجالحصة في 

٢٠١٨٢٣٠٬٧٧١١٬٥٤٤٬٨٣٧٤٣٬١٦٨١٬٨١٨٬٧٧٦دیسمبر ٣١في كما
٦٤٨٬٧٧٢٢٢٩٬٥١٧٨٣٣٬٢٠٠)٤٥٬٠٨٩(نتائجالحصة في 

٢٠١٩١٨٥٬٦٨٢٢٬١٩٣٬٦٠٩٢٧٢٬٦٨٥٢٬٦٥١٬٩٧٦دیسمبر ٣١في كما

ات الشركة في الشركات الزمیلة. تعكس المعلومات الجدول التالي المعلومات المالیة المجمعة الملخصة الستثماریوضح
.٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر٣١فيكماعنھا المبالغ الظاھرة في القوائم المالیة للشركات الزمیلة المفصح

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١
سعوديلایرسعوديلایر

────────────────
١٥٬٩٤٢٬٨٢٤١٠٬٥٤٢٬٨٧٨موجودات متداولة

٩٣٧٬٩٤٢١٬٠٩٣٬٥٤٠متداولةغیروداتموج
١٠٬٣٣٦٬٢٧٣٥٬٨٤١٬٤٨٣متداولةمطلوبات
٢٬٢٣٢٬٨٤٧٢٬١٥٧٬٣٨٢متداولةغیرمطلوبات

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي ────────────────────

٣٢٬٥٨٧٬٠٨٥٢٤٬٩٤٧٬٤٩٦مبیعات
)٢٠٬١٠١٬٩٠١()٢١٬٠١٢٬٥٩٥(المبیعاتتكلفة

────────────────────
١١٬٥٧٤٬٤٩٠٤٬٨٤٥٬٥٩٥الربحاجمالي

)٥٬١٤٦٬٨٧١()١٠٬١٢٧٬١٤٨(وإداریةعمومیةمصاریف
)١٠٨٬٢٢١()٢٢٢٬٣٤٣(تمویل تكالیف

)١٥٨٬٦٩٦()٥٬٤٠٠(أخرىمصاریف
٤٤٦٬٨٠١٨٤٬٥٨٠أخرىإیرادات

────────────────────
)٤٨٣٬٦١٣(١٬٦٦٦٬٤٠٠النتائجصافي

════════════════════



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٣

األخرىوالموجوداتالتجاریون المدینون-١٥
٢٠١٩دیسمبر٣١

لایر سعودي
٢٠١٨دیسمبر٣١

لایر سعودي
──────────────────

٣٥٣٬٩٥٢٬٢٩١٣٨١٬٢٣٤٬٧٩٨تجاریونمدینون
)٣٬٠١٨٬٤٢٩()٥٬٦٨٢٬١٧٢(المتوقعةاالئتمانخسائر: مخصص ناقصاً 

──────────────────
٣٤٨٬٢٧٠٬١١٩٣٧٨٬٢١٦٬٣٦٩

)٢٨٬٩٩٧٬٠٨٣()١٬٩٧٦٬٥٢٢(المتداولغیرالجزء: ناقصاً 
──────────────────

٣٤٦٬٢٩٣٬٥٩٧٣٤٩٬٢١٩٬٢٨٦متداولجزءتجاریون،مدینون
١٢٬٣٨٠٬٩٨٥١٣٬٧٣٨٬٨٤٨)٢٦(إیضاح وضمانائتمانخطاباتتأمینات
٩٣٢٬٤٤٣٦٬٨٨٠٬١٦٧ردینالموإلىمقدمةدفعات

١٬٣٠٠٬٨٦٧١٬٤٨٦٬٥٢٠مقدماً مدفوعةمصاریف
١٬٦٩٧٬٣٢٧٦١٨٬٧٩١موظفینسلف
٤٬٨١٦٬٨٩٧٤٨٤٬١٣٩)٢٥(إیضاح عالقةذاتجھاتمنمستحقةمبالغ

١٬٩٧٠٬٧٩٧١٬٨٢١٬٩١٨آخرونمدینون
)٧٩٤٬١٥٣()٧٩٤٬١٥٣(الموردینإلىالمقدمةالدفعاتقیمةفيانخفاضمخصص: ناقصاً 

──────────────────
٣٦٨٬٥٩٨٬٧٦٠٣٧٣٬٤٥٥٬٥١٦
══════════════════

یوماً. ١٢٠والخدمات متوسط فترة االئتمان بشأن مبیعات البضاعة یبلغ

علىوبناء. ائتمانيتصنیفلھملیسعمالءمنمستحقةعمولةبدونمدینةذممصافيعلىالتجاریةالمدینةالذممتشتمل
الحصولالشركةسیاسةمنلیسوأنھ. قیمتھاتنخفضلمالتيالتجاریةالمدینةالذممكافةتحصیلیتوقعالسابقة،الخبرة

.ضماناتبدونمعظمھافإنوبالتاليالمدینة،الذممبشأنضماناتعلى

:الذمم المدینة التجاریة التي لم تنخفض قیمتھاباعماریلي تحلیًال وفیما

قیمتھاتنخفضولمالسدادخرةمتأ

االجمالي
سعوديلایر

غیر مستحقة بعد
سعوديلایر

أشھر٦منأقل
سعوديلایر

سنة١–أشھر ٦
سعوديلایر

سنة٢-١
سعوديلایر

سنتینمنأكثر
سعوديلایر

٢٠١٩٣٤٨٬٢٧٠٬١١٩٢٢٥٬٦٤٣٬٢٩٦٦٠٬٦٣٧٬٢٩٥٢٧٬٢٩٦٬٣٤٦١٩٬٣٧٢٬٠١٥١٥٬٣٢١٬١٦٧دیسمبر ٣١
٢٠١٨٣٧٨٬٢١٦٬٣٦٩٢٧٤٬٩٦٦٬٨٢٩٤٢٬٨٢٥٬٥٩٧٣٥٬٤٧٦٬٤٨١١٢٬٥٣١٬٠٣٤١٢٬٤١٦٬٤٢٨دیسمبر٣١

على النحو التالي:بشأن الذمم المدینة التجاریة المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص حركةكانت

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي ────────────────

٣٬٠١٨٬٤٢٩٢٬٢٠٥٬٩٤١ینایر ١في الرصید
٢٬٦٦٣٬٧٤٣٨١٢٬٤٨٨السنةخاللمحمل

────────────────
٥٬٦٨٢٬١٧٢٣٬٠١٨٬٤٢٩دیسمبر٣١فيالرصید

════════════════



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٤

ومطلوبات العقود موجودات-١٦

العقودموجودات
ضاعة والخدمات المقدمة وغیر المقدم بھا فواتیر تتعلق موجودات العقود بصورة رئیسیة بحق الشركة في العوض لقاء الب

بتاریخ إعداد القوائم المالیة. یتم تحویل موجودات العقود إلى الذمم المدینة عندما تصبح الحقوق المتعلقة بھا غیر مشروطة. 
یحدث ھذا عادة عندما تقوم الشركة بإصدار فاتورة إلى العمیل.

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨ر دیسمب٣١
لایر سعودي ──────────────────

٤٣٥٬٦٤٢٬١٢٧٣٠٥٬٨٩٤٬٩٦٩عقودالموجودات 
)٢٬٨٠٣٬٤٨٠()٧٬٧٢١٬٠٢٢(خسائر االئتمان المتوقعةمخصص: ناقصاً  ──────────────────

٤٢٧٬٩٢١٬١٠٥٣٠٣٬٠٩١٬٤٨٩
════════════════════

:التاليالنحوعلىالعقودموجوداتبشأنئتمان المتوقعةخسائر االمخصصحركةكانت
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
────────────────

٢٬٨٠٣٬٤٨٠٢٬٨٠٣٬٤٨٠ینایر١الرصید في 
-٤٬٩١٧٬٥٤٢محمل خالل السنة ────────────────

٧٬٧٢١٬٠٢٢٢٬٨٠٣٬٤٨٠دیسمبر ٣١الرصید في 
════════════════

مطلوبات العقود
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
──────────────────

١١٧٬٦٧٨٬٨٢٨١٧٦٬٩٣٩٬٧٩٩عقودمطلوبات
)٢٥٬٧٢١٬٦٢٨()٢٤٬٦٧٧٬٢٧٦(المتداولغیرالجزء: ناقصا

──────────────────
٩٣٬٠٠١٬٥٥٢١٥١٬٢١٨٬١٧١متداولجزءعقود،مطلوبات

══════════════════

تتعلق مطلوبات العقود بصورة رئیسیة بالعوض المدفوع مقدماً والمستلم ومبالغ العوض المستحقة من العمالء، والتي بشأنھا 
یتم إثبات اإلیرادات عند الوفاء بالتزامات األداء.

النقدیةوشبھالنقدیة-١٧
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
──────────────────

٢٩٬٣٦١٬٢٨٣١٠٦٬٣٦٥٬٣١٢البنوكلدىنقد
══════════════════



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٥

المالرأس-١٨

.سعوديلایر١٠سھمكلقیمة) سھم١٦٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٨دیسمبر٣١(سھم١٦٫٠٠٠٫٠٠٠منالمالرأسیتكون

لایرملیون٨٥بتحویلوذلكسعوديلایرملیون١٦٠إلىمالالرأسزیادةالشركةفيالمساھمونقرر، ٢٠١٨خالل
واالحتیاطي النظامي، على التوالي، إلى رأس المال. وقد تم االنتھاء المبقاةملیون لایر سعودي من األرباح ٢٥وسعودي

. ٢٠١٨دیسمبر ٣١من اإلجراءات النظامیة الالزمة إلثبات الزیادة في رأس المال خالل السنة المنتھیة في 

بعد و("االكتتاب العام"). االكتتاب العام األولي٪ من األسھم من خالل ٣٠، باع مساھمو الشركة ٢٠١٩أبریل ٢٤بتاریخ
المذكورة جزًءا من التداول في السوق المالیة السعودیة "تداول".تتم تداول األسھمعملیة اإلدراج الناجحة، 

اتاالحتیاطی-١٩

النظامياالحتیاطي
من%١٠تحولأنالشركةعلىیجب،للشركةاألساسيالنظامطبقًا لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة و

السنة إلى االحتیاطي النظامي. یجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل ھذا التحویل عندما یبلغ مجموع ھذا دخلصافي 
من الدخل خالل السنة. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل %١٠یل قامت الشركة بتحوعلیھ،٪ من رأس المال. ٣٠االحتیاطي 

للتوزیع. 

األخرىاالحتیاطات
:األخرىیلي الحركة في االحتیاطات فیما

االكتواریةاألرباح
المتراكمة

سعوديلایر
اإلجمالي

سعوديلایر
──────────────────

٢٠١٩١٠٬٠٣٥٬٦٧٥١٠٬٠٣٥٬٦٧٥ینایر١فيكما
)٢٬٤٥٠٬٢٧٥()٢٬٤٥٠٬٢٧٥()٢١(إیضاح للموظفینالمحددةالمنافعالتزاماتقیاسادةإعخسارة 

──────────────────
٢٠١٩٧٬٥٨٥٬٤٠٠٧٬٥٨٥٬٤٠٠دیسمبر٣١فيكما

══════════════════

األرباحتوزیعات-٢٠

قبلمن) للسھمسعوديلایر٢بواقع (يسعودلایرملیون٣٢بقیمة٢٠١٨الموافقة على األرباح الموزعة خالل تتم
).٢٠١٩ینایر ١٥ھـ (الموافق ١٤٤٠األولجمادى٩فيالعمومیةالجمعیة

مرحلیة ) على توزیع أرباح ٢٠١٩أكتوبر ١٥ھـ (الموافق ١٤٤١صفر ١٦المنعقد في ھاجتماعمجلس اإلدارة في وافق
: ٢٠١٨ملیون لایر سعودي (١٦وذلك بمبلغ قدرهي للسھم الواحد) لایر سعود٢: ٢٠١٨لایر سعودي للسھم الواحد (١بواقع

ملیون لایر سعودي).٣٢



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٦

الموظفینالمحددةالمنافعالتزامات-٢١
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
────────────────

١٥٬٩١٥٬٣١١١٤٬٣٣٤٬٥٠٥للموظفینالمحددةالمنافعالتزام

الشركة بمنح مكافأة نھایة الخدمة (برنامج المنافع) لموظفیھا، مع األخذ بعین االعتبار نظام العمل في المملكة العربیة تقوم
السعودیة. تمثل المنافع المقدمة بموجب ھذا البرنامج مبلغاً مقطوعاً یتم احتسابھ على أساس آخر رواتب للموظفین وبدالتھم 

خ تركھم العمل. وسنوات الخدمة المتراكمة بتاری

یمثل التزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي فیما یتعلق ببرنامج منافع نھایة الخدمة المحددة، القیمة الحالیة اللتزام 
المنافع المحددة بتاریخ القوائم المالیة. 

المتوقعة. یتم االئتمان طریقة وحدة یتم احتساب التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل إكتواریین مؤھلین باستخدام 
العائدات علىتحدید القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المقدرة باستخدام 

ت المعنیة لسندات الشركات عالیة الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بھا المنافع، وتكون لھا فترات تقارب فترات االلتزاماا
). وفي البلدان التي ال یوجد فیھا سوق عمیقة لھذه السندات، تستخدم أسعار ٢٠١٩دیسمبر ٣١سنوات في ٥(تعادل فترة 

السوق على السندات الحكومیة. وحیث أن سندات الشركات والسندات الحكومیة غیر كافیة في المملكة العربیة السعودیة 
احتساب معدل الخصم بدًال من ذلك على أساس سندات الخزانة األمریكیة المعدلة لتحقیق معدل خصم موثوق بھ، فقد تم 

بالفروقات بین الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة العربیة السعودیة.

التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وتدرج ضمن الناتجة عن إعادة قیاس یتم إثبات مبالغ األرباح والخسائر االكتواریة 
إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة للموظفین ضمن الدخل الشامل اآلخر واألرباح االكتواریة المتراكمة في قائمة عملیات

التغیرات في حقوق المساھمین.

یمثل الجدول التالي حركة التزام المنافع المحددة للسنة:
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
────────────────

١٤٬٣٣٤٬٥٠٥١٨٬١٣٧٬٠٠٠ینایر ١في دالرصی

٣٬٠٥٠٬٢٠٩٤٬٠٢٦٬٥٨٤الحالیةالخدمةتكلفة
٥٨٧٬٣٠٤٨١٥٬٦٢٦العمولةتكلفة

────────────────
٣٬٦٣٧٬٥١٣٤٬٨٤٢٬٢١٠الخسارةأوالربحفيالمثبتةالمبالغ
القیاس: إعادة
)١٬٥٥٤٬٠٤١(١٬٩٠٨الدیموغرافیةاالفتراضاتفيالتغیر
)٧٢١٬٢٧٤(١٬٤٠٠٬٩١٥المالیةاالفتراضاتفيالتغیر

)٣٬٣٨٠٬٣٦٠(١٬٠٤٧٬٤٥٢الخبرةمكاسب
────────────────

)٥٬٦٥٥٬٦٧٥(٢٬٤٥٠٬٢٧٥)١٩(إیضاح األخرالشاملالدخلفيالمثبتةالمبالغ
)٢٬٩٨٩٬٠٣٠()٤٬٥٠٦٬٩٨٢(السنةخاللمدفوعةمنافع

────────────────
١٥٬٩١٥٬٣١١١٤٬٣٣٤٬٥٠٥دیسمبر ٣١في صیدالر

════════════════



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٧

(تتمة)الموظفینالمحددةالمنافعالتزامات-٢١

الھامةاالكتواریةاالفتراضات

الھامة المستخدمة في احتساب التزام المنافع المحددة:االكتواریةیلي االفتراضات فیما

٢٠١٨دیسمبر٢٠١٩٣١دیسمبر٣١ ────────────────────────────
%٤٫١٠%٢٫٨٠ممعدل الخص

الرواتبفيالزیادةمعدل

للموظفین بدوام %٥
لموظفي شئكامل وال 
العقود

للموظفین بدوام %٥
لموظفي شئكامل وال 

العقود
%٢٥إلى %٥%٢٥إلى%٥العملتركمعدل

سنة٦٠إلى٥٥سنة٦٠إلى٥٥التقاعدسن

حساسیةتحلیل ال
دیسمبر٣١أدناه وفقاً للتغیرات المحتملة المعقولة في االفتراضات المعنیة التي تحدث في الظاھرتم تحدید تحلیل الحساسیة 

، مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة:  ٢٠١٩
───────────────────األثر على التزام المنافع المحددة

فيالتغیر
االفتراضات

األساسیةةالقیم
فيالزیادة

االفتراضات
فيالنقص

االفتراضات
سعوديلایرسعوديلایرسعوديلایر ────────────────────────────────

١٥٬٩١٥٬٣١١١٤٬٨١٣٬٠٦٢١٧٬١٧٤٬٦٠٦%١الخصممعدل
١٥٬٩١٥٬٣١١١٧٬١٣٧٬٥٤٣١٤٬٨٢١٬٥٦٣%١الرواتبفيالزیادةمعدل
١٥٬٩١٥٬٣١١١٥٬٣٨١٬٤٣٥١٦٬٥٤٠٬٥٤١%٢٠العملتركمعدل

یجاراإلالتزامات-٢٢

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

-٢٠١٩١٬٤١٨٬٦١٢ینایر ١كما في 
-٦٦٬١٤٥إضافات خالل السنة

-)٣١٠٬٥٠٠(مدفوعات
-٢٠١٩١٬١٧٤٬٢٥٧دیسمبر ٣١كما في 

اإلیجار:استحقاق التزاماتاجمالي تواریخفیما یلي 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

-٣١٠٬٥٠٠خالل سنة
-٩٩٩٬٠٠٠من سنة الى خمس سنوات

١٬٣٠٩٬٥٠٠-



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٨

یجار (تتمة)اإلالتزامات-٢٢

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
ديلایر سعو

-١٬٣٠٩٬٥٠٠الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة
-)١٣٥٬٢٤٣(: تكالیف التمویل غیر المطفأةناقًصا

-١٬١٧٤٬٢٥٧لدفعات اإلیجارللحد األدنى القیمة الحالیة 
-)٢٥٦٬٨٠٤((*)االیجارمن دفعات: الجزء المتداول ناقًصا

٩١٧٬٤٥٣-

.والمطلوبات األخرىالتجاریة اإلیجار ضمن الذمم الدائنة التزاماتمن المتداولالجزء یتم إدراج (*) 

قصیرة األجل القروض-٢٣

رأس المال بمتطلباتللوفاءوذلكمختلفةومؤسسات مالیة محلیةبنوكمناألجلقصیرةقروضعلىالشركةحصلت
وتنازل عن متحصالت بعض العقود وتحمل إذنیةسندات بمضمونة ة معینة وھي لضمانات مالیھذه القروض تخضع العامل. 

مصاریف عمولة وفقاً لمعدالت العمولة السائدة في السوق.
:األجلقصیرةللقروضتحلیًال یليفیما

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

──────────────────
٢٠٥٬٩٩٠٬٥٩٩٢٥٦٬٨٦٧٬٦٨٩مرابحةتسھیالت
١٣٬٣٣٥٬٠١١١٠٬١٠٤٬٢٨١تقلیدیةتسھیالت

──────────────────
٢١٩٬٣٢٥٬٦١٠٢٦٦٬٩٧١٬٩٧٠
══════════════════

:األجلقصیرةلقروضاحركةیليفیما
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
──────────────────

٢٦٦٬٩٧١٬٩٧٠١٧٩٬١٠٣٬٥٠٤ینایر١فيالرصید
٦٣٨٬٠٩٦٬٩٩٨٦٦٦٬١٦٦٬١١٦إضافات

)٥٧٨٬٢٩٧٬٦٥٠()٦٨٥٬٧٤٣٬٣٥٨(مسددةمبالغ
──────────────────

٢١٩٬٣٢٥٬٦١٠٢٦٦٬٩٧١٬٩٧٠دیسمبر٣١فيالرصید
══════════════════



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٩

األخرىالمطلوباتوالتجاریونالدائنون-٢٤
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٢٠١٨دیسمبر٣١

لایر سعودي ────────────────────
٢٨٨٬٦٤٣٬٢٢١١٧٨٬٤٦٢٬٨٩٨تجاریوندائنون
١٨٬١٠٣٬٣٨٦١٣٬٩٥٠٬٤٩٩)٢٥مستحقة إلى جھات ذات عالقة (إیضاح مبالغ

٧٬٢٠٠٬٥٦٨٤٬٣٦٥٬٠١٦أخرىموظفینوتكالیفمستحقةرواتب
٢٬٦٩٣٬٢٠٥٥٬٢٠٤٬٣٨٢صافيالمضافة،القیمةضریبة

١٬٦١٣٬٦٤٧٩٬١١٦٬٧٢٧مستحقةمصاریف
١٬١٣٢٬٩٠٩١٣٬٢٦٣٬٧٩١مستحقةاستقطاعضریبة
٩٥٨٬٥٣٠٥٢٢٬٥٠١آخروندائنون ────────────────────

٣٢٠٬٣٤٥٬٤٦٦٢٢٤٬٨٨٥٬٨١٤
════════════════════

الدائنةالذممكافةسدادمنللتأكدمالیةمخاطرإدارةیاسةسالشركةلدىوتوجد.عمولةأيتحملالالتجاریةالدائنةالذممإن
.لالئتمانالمحددالزمنياإلطارخالل

وأرصدتھاالعالقةذاتالجھاتمعالمعامالت-٢٥
تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین وكبار موظفي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآت خاضعة للسیطرة بصورة 

باشرة، أو یمارس علیھا تأثیرًا ھامًا من قبل ھذه الجھات. یوجد للمجموعة معامالت مختلفة مع الجھات مباشرة أو غیر م
ذات العالقة خالل دورة أعمالھا العادیة. تتم المعامالت مع الجھات ذات العالقة وفقًا للشروط واألحكام المعتمدة من قبل 

إدارة الشركة أو مجلس اإلدارة.

اإلدارةيموظفكبارتعویضات
:للسنةكبار موظفي اإلدارةمكافآتیلي فیما

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي ───────────────────

٩٬٣٦٤٬١٢٠٦٬٠٩٨٬٧١٣األجلقصیرةومنافعرواتب
٣٥٨٬٠٠٠٢٤٣٫٠٩٥للموظفینالخدمةنھایةمكافأة

العالقةذاتالجھاتمعالمعامالتوأحكامشروط
القائمة بتاریخ قائمة المركز المالي بدون ضمانات أو عمولة وتسدد نقدًا. لم تقم الشركة بتسجیل أي انخفاض إن األرصدة

في قیمة أرصدة الذمم المدینة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة.

وأرصدتھاالعالقةذاتالجھاتمعالمعامالت
الت مع الجھات ذات العالقة. تعتمد شروط ھذه المعامالت من قبل اإلدارة/ مجلس خالل السنة، قامت الشركة بإجراء معام

اإلدارة خالل دورة األعمال العادیة. فیما یلي بیان بالمعامالت خالل السنة:

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي ──────────────────

٨٢٬٩٩٦٬٩٦٩١٨٬٣٣٥٬٩٣٨عالقةذاتجھاتمنمشتریات
٩١٥٬٠٨٨٢٥٨٬٠٤٨عالقةذاتجھاتمناتإیراد
٢٠٩٬٦٥٩٢١٠٬٤٧٣عالقةذاتجھاتمنأخرىورسومتشغیلیةإیجاراتدخل
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٤٠

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)-٢٥

:المالیةالقوائمإعدادبتاریخالعالقةذاتالجھاتمعالقائمةباألرصدةبیانیليفیما

العالقة)١٥(إیضاح عالقةذاتجھاتمنمستحقةمبالغ
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
────────────────

العالقةذاتالجھة
٤٨٤٬١٣٩-زمیلةشركةإدارات لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات شركة
-٤٬٨١٦٬٨٩٧أخرىعالقةذاتجھةالخرائط اإللكترونیة التجاریة شركة

───────────────
٤٬٨١٦٬٨٩٧٤٨٤٬١٣٩
═══════════════

العالقة):٢٤(إیضاح عالقةذاتجھاتإلىمستحقةمبالغ
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
──────────────────

العالقةذاتالجھة
١٧٬١٠٣٬١٧٤١٣٬٠٢٥٬٢٠٩أخرىعالقةذاتجھةالعربیة السعودیة المحدودةاسريشركة
٢٬٩٩٠٩٢٥٬٢٩٠أخرىعالقةذاتجھةالتجاریةااللكترونیةالخرائطشركة
-٣٦٧٬٥٣٢زمیلةشركةالمعلوماتوتكنولوجیالالتصاالتإداراتشركة

-٦٢٩٬٦٩٠أخرىعالقةذاتجھةاعمار التنفیذیة للمقاوالت وتقنیة المعلومات
──────────────────
١٨٬١٠٣٬٣٨٦١٣٬٩٥٠٬٤٩٩
══════════════════

١١٫٨: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(شيءالالمساھمینإلىةمستحقتوزیعات األرباح القائمة البلغت،٢٠١٩دیسمبر ٣١في كما
.)٢٠(إیضاح ملیون لایر سعودي) 



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة)
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٤١

المالیةاألدوات-٢٦

الفئةحسبالمالیة األدوات
:التاليالنحوعلىاألدوات المالیة تصنیفتم

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

────────────────────الموجودات المالیة
٢٩٬٣٦١٬٢٨٣١٠٦٬٣٦٥٬٣١٢وشبھ نقدیة نقدیة

٣٤٨٬٢٧٠٬١١٩٣٧٨٬٢١٦٬٣٦٩تجاریونمدینون
٤٬٨١٦٬٨٩٧٤٨٤٬١٣٩عالقةذاتجھاتمنمستحقةمبالغ

١٢٬٣٨٠٬٩٨٥١٣٬٧٣٨٬٨٤٨وائتمانضمانخطاباتتأمینات
١٬٢١٨-اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةاستثمارات

────────────────────
٣٩٤٬٨٢٩٬٢٨٤٤٩٨٬٨٠٥٬٨٨٦
════════════════════

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر٣١
لایر سعودي

────────────────────المالیةالمطلوبات
٢٨٨٬٦٤٣٬٢١١١٧٨٬٤٦٢٬٨٩٨تجاریوندائنون

٢١٩٬٣٢٥٬٦١٠٢٦٦٬٩٧١٬٩٧٠األجلقصیرةقروض
١١٬٨٢٥٬٠٤٠-مستحقةأرباحتوزیعات

١٨٬١٠٣٬٣٨٦١٣٬٩٥٠٬٤٩٩عالقةذاتجھاتإلىمستحقةمبالغ
────────────────────
٥٢٦٬٠٧٢٬٢١٧٤٧١٬٢١٠٬٤٠٧
════════════════════

المالرأسإدارةوالمالیةالمخاطرإدارة-٢٧
ركة من ا یة للش ید لدى البنكتتكون األدوات المالیة الرئیس رة من لرص ورة مباش والذمم المدینة التجاریة، والتي تتحقق بص

ركة أدوات مال تحقة من الجھات ذات العالقة والتأمینات لقاء العملیات. یوجد لدى الش یة أخرى متنوعة مثل والمبالغ المس
خطاب الضمان واالئتمان والدائنین التجاریین والقروض قصیرة األجل والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة، والتي 

یتم تكبدھا لتمویل العملیات خالل دورة األعمال العادیة.

عند إدارة المخاطر في إیجاد المنافع للمساھمین والحفاظ علیھا. إن أنشطة الشركة تتعرض للمخاطر، یتمثل ھدف الشركة
ولكن یتم إدارتھا من خالل عملیة من التحدید والقیاس والمراقبة المستمرة، وتخضع لحدود من المخاطر وإجراءات رقابیة 

ار ربحیة الشركة. تتعرض الشركة لمخاطر السوق (والتي أخرى. كما أن عملیة إدارة المخاطر لھا أھمیة كبیرة الستمر
تشتمل على مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت) ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان ومخاطر أسعار األسھم.

س كال إن اإلدارة العلیا بالشركة ھي المسؤولة عن تحدید المخاطر ومراقبتھا. یتم قیاس مخاطر الشركة باستخدام طریقة تعك
من الخسارة المتوقعة التي من المحتمل أن تنشأ خالل الظروف العادیة والخسائر غیر المتوقعة التي تعتبر تقدیًرا للخسارة 
النھائیة الفعلیة بناًء على النماذج اإلحصائیة. تستخدم النماذج االحتمالیات المبنیة على الخبرة السابقة، والتي یتم تعدیلھا 

صادیة. لتعكس البیئة االقت

یتم بصورة رئیسیة وضع إجراءات مراقبة وتحدید المخاطر لیتم تنفیذھا على أساس الحدود المقررة من قبل مجلس اإلدارة. 
وتعكس تلك الحدود استراتیجیة العمل، بما في ذلك المخاطر التي ترغب الشركة في تحملھا وبیئة السوق الخاصة بالشركة. 
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تتمة –إدارة رأس المال المخاطر المالیة وإدارة-٢٧

إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراقبة وقیاس المخاطر الكلیة فیما یتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر لكافة أنواع المخاطر 
واألنشطة.

یوجد لدى الشركة إرشادات استثمار توضح استراتیجیات العمل العامة الخاصة بھا، ومدى تحملھا للمخاطر وفلسفة إدارة 
خاطر العامة الخاصة بالشركة. الم

وإنھ لیس من سیاسة الشركة المتاجرة في األدوات المشتقة ألغراض المضاربة. 

مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار العمالت ومعدالت العموالت التي تؤثر 

ت المالیة. یتمثل الھدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة التعرضات لمخاطر على دخل الشركة أو قیمة ملكیتھا لألدوا
السوق والحفاظ علیھا ضمن مستویات مقبولة لزیادة العائدات.

مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. لم یكن 

شركة بتاریخ إعداد القوائم المالیة أي موجودات أو مطلوبات مسجلة بعمالت أجنبیة ھامة تعرضت الشركة بشأنھا لدى ال
للتقبات في أسعار العمالت األجنبیة. وعلیھ، لم یتم عرض تحلیل الحساسیة بشأن العمالت األجنبیة.

مخاطر أسعار العموالت
ة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار العموالت السائدة تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتج

٣١في السوق. ال یوجد لدى الشركة موجودات مرتبطة بعمولة ھامة، ولكن یوجد لدیھا مطلوبات مرتبطة بعمولة كما في 
من خالل مراقبة التغیرات تقوم الشركة بإدارة التعرضات لمخاطر أسعار العموالت ,٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٩دیسمبر 

في أسعار العموالت بصورة مستمرة. 

یوضح الجدول التالي أثر التغیرات المحتملة المعقولة، مع بقاء كافة المتغیرات األخرى الثابتة، على دخل الشركة قبل الزكاة 
دیسمبر:٣١(من خالل األثر على القروض المرتبطة بعمولة عائمة) للسنة المنتھیة في 

اح (خسائر) من خالل قائمة الدخلأرب
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي ──────────────────
قروض بعمولة عائمة

)٧٠٦٬٠٣١()١٬٠٩٦٬٦٢٨(نقطة٥٠+ 
١٬٠٩٦٬٦٢٨٧٠٦٬٠٣١نقطة٥٠–

یة غیر المشتقة في نھایة فترة تم إجراء تحلیل الحساسیة بناًء على التعرض لمخاطر أسعار العموالت الخاصة باألدوات المال
إعداد القوائم المالیة. وفیما یتعلق بالمطلوبات المرتبطة بعمولة عائمة، یتم إجراء التحلیل بافتراض أن مبلغ االلتزام القائم 

اس عند إعداد نقطة أس٥٠في نھایة فترة إعداد القوائم المالیة كان قائما للفترة بأكملھا. ویتم استخدام الزیادة أو النقص بواقع 
تقریر بمخاطر أسعار العموالت داخلیا إلى موظفي اإلدارة العلیا وتمثل تقویم اإلدارة للتغیرات المحتملة المعقولة في أسعار 

العموالت. 

مخاطر االئتمان
ة. تقوم تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالی

الشركة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عمیل ومراقبة الذمم المدینة القائمة. إن الحد 
ال األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاریخ إعداد القوائم المالیة یمثل القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الموجودات المالیة. 

من رصید الذمم %١٠ركة أي ذمم مدینة تجاریة بتاریخ إعداد القوائم المالیة تشكل بشكل فردي أكثر من یوجد لدى الش
المدینة التجاریة. ویعتبر التركز في مخاطر االئتمان محدودًا نظًرا لكبر قاعدة العمالء وتنوعھا. 
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تتمة –مخاطر االئتمان 
الذمم المدینة التجاریة

تتكون الذمم المدینة التجاریة من عدد كبیر من العمالء. ویتم إجراء تقویم ائتماني مستمر بشأن الوضع المالي للذمم المدینة. 

المبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة
فردي للجھات ذات العالقة الرئیسیة. یمثل یتم إجراء تحلیل لالنخفاض في القیمة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، على أساس

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان، بتاریخ إعداد القوائم المالیة، القیمة الدفتریة للمبالغ المستحقة من الجھات ذات 
مركز ). ال تقوم الشركة باالحتفاظ بأي ضمانات. یتم ھذا التقویم في كل سنة مالیة من خالل فحص ال٢٤العالقة (إیضاح 

المالي للجھات ذات العالقة وفحص السوق الذي تعمل فیھ ھذه الجھات ذات العالقة. تقوم الشركة بتقویم المخاطر المتعلقة 
بالمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة بأنھا منخفضة.

مخاطر االئتمان المتعلقة بالودائع ألجل والودائع النقدیة
لقة باألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة وفقًا لسیاسة الشركة. یتم إیداع النقد بشكل تتم إدارة مخاطر االئتمان المتع

أساسي لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني جید. ال تعتبر الشركة نفسھا معرضة لتركیزات مخاطر االئتمان فیما یتعلق 
بالبنوك بسبب متانة مركزھا المالي.

مخاطر أسعار األسھم
ة لمخاطر أسعار األسھم الناتجة عن استثمارات األسھم الخاصة بھا. وفي نھایة الفترة المالیة، كانت معظم تتعرض الشرك

استثمارات األسھم الخاصة بالشركة مقتناه ألغراض استراتیجیة ولیس ألغراض تجاریة. ال تقوم الشركة بتداول ھذه 
: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(شيء الغ التعرض الستثمارات األسھم االستثمارات بشكل نشط. وبتاریخ إعداد القوائم المالیة، بل

لایر سعودي). لم یتم تقدیم تحلیل الحساسیة بشأن التغیر في القیمة السوقیة لعدم األھمیة النسبیة للمبلغ. ١٬٢١٨

تقویم خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة 
) لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، والتي ٩ر الدولي للتقریر المالي (تستخدم الشركة الطریقة المبسطة الواردة في المعیا

تستخدم مخصص الخسائر المتوقعة على مدى العمر لكافة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود.

تمثل المدخالت الرئیسیة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة المتغیرات التالیة:
التعثر عن السداد باستخدام الطریقة اإلحصائیة (أي منحنى التوزیع العادي).احتمالیة ·
.التاریخيالناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربیة السعودیة كمتغیر لالقتصاد الكلي لتعدیل معدل الخسارة ·

مخاطر السیولة
المتعلقة بالمطلوبات المالیة التي تسدد نقدًا أو تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا الشركة في الوفاء بااللتزامات

على شكل موجودات مالیة أخرى. تتمثل طریقة الشركة في إدارة مخاطر السیولة، وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لدیھا 
قبولة أو التعرض سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا حال استحقاقھا خالل الظروف العادیة وغیر العادیة، دون تكبد خسائر غیر م

لمخاطر تضر بسمعة الشركة. تعتقد اإلدارة بأن الشركة ال تتعرض لمخاطر ھامة فیما یتعلق بالسیولة، وتحتفظ بحدود ائتمان 
مختلفة. وبمقارنة المطلوبات المالیة المدرجة ضمن المطلوبات المتداولة مع الموجودات المالیة التي تشكل جزءًا من 

فإنھ یبدو بأنھ یوجد تغطیة مخاطر بصورة معقولة بین ھاتین الفئتین.الموجودات المتداولة، 



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٤

تتمة-المالرأسوإدارةالمالیةالمخاطرإدارة-٢٧

تتمة-ةمخاطر السیول
یلخص الجدول أدناه تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة وذلك على أساس الدفعات غیر المخصومة المتعاقد 

علیھا:

االستحقاقات التعاقدیة 
للمطلوبات المالیة

معدل العمولة 
%

أشھر٣خالل 
لایر سعودي

أشھر٦إلى ٤
لایر سعودي

أشھر٦أكثر من 
لایر سعودي

اإلجمالي
لایر سعودي

──────────────────────────────────────────٢٠١٩دیسمبر ٣١
٢٨٨٬٦٤٣٬٢٢١--٢٨٨٬٦٤٣٬٢٢١بدون عمولةدائنون تجاریون

١٠٢٬١٧٤٬٧٤٧٦٤٬٥٣١٬٦٩٩٥٢٬٦١٩٬١٢٤٢١٩٬٣٢٥٬٥٧٠عمولة متغیرةقروض قصیرة األجل
مبالغ مستحقة إلى جھات ذات 

١٨٬١٠٣٬٣٨٦--١٨٬١٠٣٬٣٨٦بدون عمولةعالقة
───────────────────────────────────
٤٠٨٬٩٢١٬٣٥٤٦٤٬٥٣١٬٦٩٩٥٢٬٦١٩٬١٢٤٥٢٦٬٠٧٢٬١٧٧
═══════════════════════════════════

٢٠١٨دیسمبر ٣١
١٧٨٬٤٦٢٬٨٩٨--١٧٨٬٤٦٢٬٨٩٨بدون عمولةدائنون تجاریون 

٢٦٦٬٩٧١٬٩٧٠-٢١٥٬٠٤٥٬٩٠٩٥١٫٩٢٦٫٠٦١عمولة متغیرةقروض قصیرة األجل
١١٬٨٢٥٬٠٤٠--١١٬٨٢٥٬٠٤٠بدون عمولةتوزیعات أرباح مستحقة

حقة إلى جھات ذات مبالغ مست
١٣٬٩٥٠٬٤٩٩--١٣٬٩٥٠٬٤٩٩بدون عمولةعالقة

───────────────────────────────────
٤٧١٬٢١٠٬٤٠٧-٤١٩٬٢٨٤٬٣٤٦٥١٬٩٢٦٬٠٦١
═══════════════════════════════════

إدارة رأس المال
الحفاظ على نسب رأسمال جیدة من أجل دعم عملیاتھا وزیادة یتمثل الھدف الرئیسي للشركة عند إدارة رأس المال في ضمان

المنفعة للمساھمین. تقوم الشركة بإدارة ھیكل رأس المال الخاص بھا وإجراء التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف 
للشركة تعدیل توزیعات االقتصادیة والمتطلبات الخاصة بالتعھدات المالیة. وللحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز

األرباح إلى المساھمین أو إعادة رأس المال إلى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. 

تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي والتي تمثل صافي الدین مقسوماً على إجمالي رأس المال زائدًا 
األخرى ناقصًا اإللتزاماتلقروض قصیرة األجل والذمم الدائنة التجاریة وصافي الدین. وتدرج الشركة ضمن صافي الدین ا

النقدیة وشبھ النقدیة.
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
────────────────────

٢١٩٬٣٢٥٬٦١٠٢٦٦٬٩٧١٬٩٧٠قروض قصیرة األجل
٣٢٠٬٣٤٥٬٤٦٦٢٢٤٬٨٨٥٬٨١٤تجاریة وأخرى مطلوبات

)١٠٦٬٣٦٥٬٣١٢()٢٩٬٣٦١٬٢٨٣(ناقصاً: النقدیة وشبھ النقدیة
────────────────────

٥١٠٬٣٠٩٬٧٩٣٣٨٥٬٤٩٢٬٤٧٢صافي الدین

٢٥٤٬١١٧٬٩١٧١٩٦٬٥٨٨٬٣٨١حقوق المساھمین
────────────────────

٧٦٤٬٤٢٧٬٧١٠٥٨٢٬٠٨٠٬٨٥٣حقوق المساھمین وصافي الدین
════════════════════

%٦٦%٦٧نسبة الرفع المالي
────────────────────
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٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٥

تتمة-المالرأسوإدارةالمالیةالمخاطرإدارة-٢٧

تتمة-إدارة رأس المال 
ومن أجل تحقیق ھذا الھدف بشكل كلي، تھدف إدارة رأس المال الخاص بالشركة، من بین أمور أخرى، إلى التأكد من وفاء

الشركة بالتعھدات المالیة المتعلقة بشكل كلي بالقروض والتي تحدد متطلبات ھیكل رأس المال. إن االخفاق في الوفاء 
بالتعھدات المالیة یسمح للبنوك طلب السداد الفوري للقروض. لم تكن الشركة ملتزمة ببعض تعھدات القروض مما قد ینتج 

ومع ذلك، كان بمقدور الشركة الحصول على خطاب إعفاء من البنوك المعنیة وك.اقیات التسھیالت من قبل البنعنھ انھاء اتف
السنواتلم تطرأ أي تغیرات على األھداف والسیاسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل فیما یتعلق بھذا األمر.

.٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠١٨دیسمبر ٣١في یةالمنتھ

تملة التعھدات وااللتزامات المح-٢٨
الشركة كمستأجر–االلتزامات بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة 

:خالل السنةالتالیةالتشغیلياإلیجارعقودمصاریفالشركةتكبدت
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي ──────────────────
١٬٢٦٦٬٥٧٦٢٬٠٦٤٬٧٨٢)٨(إیضاح مباني ══════════════════

التعھدات
:المالیةالقوائماعدادبتاریخالتالیة التعھداتالشركة دىلكان

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

────────────────────
-١٧٬٢٣٩٬٢٠١ممتلكات تحت االنشاءبشأن تعھدات 

٣١٠٬٥٠٠٣١٠٬٥٠٠تعھدات ایجار تشغیلي
────────────────────
١٧٬٥٤٩٬٧٠١٣١٠٬٥٠٠

════════════════════

المحتملةااللتزامات
:المالیةالقوائماعدادبتاریخالشركة االلتزامات المحتملة التالیة لدىكان

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

────────────────────
٨١٬٤٩٤٬٣٦٨٤٧٬١٧٧٬٥٦٩خطابات ائتمان
١٦٢٬٤٤٠٬٣٢٥١٤٦٬٨٧٢٬٦٧١خطابات ضمان

────────────────────
٢٤٣٬٩٣٤٬٦٩٣١٩٤٬٠٥٠٬٢٤٠
════════════════════
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٦

القطاعیةالمعلومات-٢٩

. وألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من فیةوال یوجد لدیھا قطاعات جغراتعمل الشركة في المملكة العربیة السعودیة فقط
:بشأنھاالتقاریررفعیتملدیھا قطاعات األعمال التالیة التي یوجد ت أعمال بناء على الخدمات التي یتم تقدیمھا ووحدا

األعمالخدماتإدارةوحدة
راقبة مراكز البیانات والتحسینات في مجاالت إدارة خدمات األعمال التجاریة، ومالبرامجإدارة خدمات األعمال وحدة توفر

ذات الصلة، وفقاً للمتطلبات.اإلتصالباإلضافة إلى حلول مراكز 

الحلولوحدة 
في تخطیط وتصمیم وإنشاء وتجھیز مراكز نظم المعلومات الجغرافیة الحدیثة، وتوفیر البنیة التحتیة حلولالتساعد وحدة 

بیانات الجغرافیة، وتدریب فرق العمالء، وتكوین أدوات نظام المعلومات الالزمة للشركات. كما أنھا تساعد في بناء ال
الجغرافیة وبناء تطبیقات المستخدم النھائي.

النظموحدة
.واقعیةأعمالحلولإلىاالحتماالتلتحویلوالعملیةالتقنیةالخبرةالنظمتوفر وحدة 

وحدة نظم أمن المعلومات 
موعة واسعة من أفضل حلول الصناعة، والتي تساعد العمالء على تطویر ونشر توفر وحدة نظم أمن المعلومات مج

على الوفاء بجمیع متطلبات العمالء المتعلقة بدورة أمن الوحدةتعملوتحقیق والحفاظ على أمن المعلومات بصورة أمثل. 
المعلومات.

وحدة الشبكات
حیث التكلفة والكفاءة وتوفیر حلول االتصاالت القائمة على یتمثل الھدف الرئیسي لھذه الوحدة في بناء شبكات فعالة من

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الرائدة المتنوعة. 

وحدة التشغیل والصیانة
تمثل ھذه الوحدة وحدة إدارة وصیانة وتشغیل المشاریع وتقوم بتقدیم الدعم إلدارة المشاریع للمھمات التي تتطلب تطبیق 

والتقنیات الالزمة لنجاح تنفیذ البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات.المعرفة والمھارات

اإلدارة العامة 
تقوم اإلدارة العامة بشكل رئیسي بتخطیط وتنفیذ األھداف العامة للشركة وتنسیق وظائف أقسام المالیة والعملیات، 

والمشتریات، والخدمات اللوجستیة، والمبیعات، واإلدارة، والموارد البشریة.

تقوم االدارة بمراجعة النتائج التشغیلیة للقطاعات بصورة مستقلة وذلك التخاذ القرارات بشأن توزیع المصادر وتقییم األداء 
یتم تقییم أداء القطاع بناء على ربح وخسائر العملیات. ال تقوم الشركة بتسجیل الموجودات والمطلوبات حسب قطاعات 

مجلس اإلدارة تحت أي قطاعات ذات عالقة ویتم مراقبتھا على أساس مركزي األعمال. وال یتم اإلفصاح عنھا الى
وبالتالي یتم االفصاح عنھا كموجودات ومطلوبات غیر موزعة.

شیًا مع طریقة إعداد التقاریر الداخلیة للشركة، تم اعتماد قطاعات األعمال من قبل مجلس اإلدارة بشأن نشاطات اتم
امالت بین قطاعات األعمال بالتكلفة. الشركة. یتم االفصاح عن المع



ألنظمة المعلومات شركة المعمر
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٧

تتمة–القطاعیة معلوماتال-٢٩

یتمالوعلیھالعامة،اإلدارةمستوىعلىوالمطلوباتوالموجوداتاألخرىالمصاریفبإدارةالشركةتقوم. األعمالقطاعاتحسبللشركةالربحواجماليالمباشرةوالتكالیفاإلیراداتبیان بیليفیما
:قطاعاتالبینتوزیعھا

إدارة خدمات وحدة
النظموحدةالحلولوحدةاألعمال

امننظموحدة
الشبكاتوحدتالمعلومات

التشغیلوحدة
اإلجماليالعامةاإلدارةوالصیانة

سعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایر٢٠١٩دیسمبر٣١
٩٩٧٬٥١٥٬١٧٠-٨٣٬٩٥١٬٠١٤٢٨٣٬٧٥٣٬٢١١٢٤٨٬٥٥٦٬٩٠٨١٣٧٬٣٨٩٬١٤١١١٧٬٢٩٣٬٨٨٢١٢٦٬٥٧١٬٠١٤العقودداتإیرا

)٨٣٣٬٦٩٣٬٢٣٨(-)١٠١٬٤١٩٬١٨٠()٩٦٬٠٦٠٬٦٤٦()١١١٬٢١٧٬٩٤٧()٢١٣٬٣٥٤٬٢٥٥()٢٥٠٬٥٠٨٬٨٨٣()٦١٬١٣٢٬٣٢٧(مباشرةتكالیف
١٦٣٬٨٢١٬٩٣٢-٢٢٬٨١٨٬٦٨٧٣٣٬٢٤٤٬٣٢٨٣٥٬٢٠٢٬٦٥٣٢٦٬١٧١٬١٩٤٢١٬٢٣٣٬٢٣٦٢٥٬١٥١٬٨٣٤الربحاجمالي

)١١٬٧٨٢٬٨٤٤(-)١٬٤٠٨٬٢٢٦()١٬٣٣٣٬٨٢٢()١٬٥٤٤٬٢٨٤()٢٬٩٦٢٬٤٦٧()٣٬٦٨٥٬٢١٠()٨٤٨٬٨٣٥(وتسویقبیعمصاریف
)٤٤٬٢٥٨٬٣٠٩(-)٧٬٩٦٨٬٧٢٠()٧٬٦١٣٬١٦٧()٧٬٠٤٠٬٩٩١()٦٬٨٠٢٬٩٥٧()٥٬٠٦٧٬٢٥١()٩٬٧٦٥٬٢٢٣(وإداریةعمومیةمصاریف

)٧٬٥٨١٬٢٨٦(-)٥٧٨٬٨٠٢()٥٣٦٬٣٧٨()٦٢٨٬٢٧٢()٤٬٠٧١٬١٩٣()١٬٣٨٢٬٧٣٨()٣٨٣٬٩٠٣(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
٨٣٣٬٢٠٠٨٣٣٬٢٠٠------صافيزمیلة،شركاتفي نتائج الحصة

)١٩٬٣٢٦٬٠٣٧(-٤٢٤٬٣٩٢)١٬٠٠٣٬٣٠٢()٤٬٧٣٤٬٣٤٧()٧٬٣٩٨٬٩٢٥()٦٬١٨٠٬٥٠٧()٤٣٣٬٣٤٨(صافي تمویل،دخل ال)تكالیف(
١٬٢٨٣٬٣٧٢-١٠٦٬٠٢٩٣٨١٬٨٩٦٣١٣٬٩٢٥١٧٣٬٥٢١١٤٨٬١٤١١٥٩٬٨٦٠أخرىإیرادات

١١٬٤٩٣٬٤٠٧١٧٬٣١٠٬٥١٨١٤٬٢٨١٬٠٣٦١٢٬٣٩٦٬٨٢١١٠٬٨٩٤٬٧٠٨١٥٬٧٨٠٬٣٣٨٨٣٣٬٢٠٠٨٢٬٩٩٠٬٠٢٨الزكاةقبلالدخل



ألنظمة المعلومات شركة المعمر
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٨

تمةت–القطاعیة المعلومات-٢٩
وحدة إدارة خدمات 

وحدة النظموحدة الحلولاألعمال
وحدة نظم امن 
وحدت الشبكاتالمعلومات

وحدة التشغیل 
اإلجمالياإلدارة العامةوالصیانة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩دیسمبر ٣١
١٬٩٧٦٬٥٢٢-٢٩٥٬١٦٢٣٨٢٬٠٢١٣١٦٬٨٣٧٣٠١٬٩٨٣٤٢٦٬٨٨٩٢٥٣٬٦٣٠غیر متداولةمدینون تجاریون،
٢٠٬٥٣٩٬٤١٣٢٠٬٥٣٩٬٤١٣------ممتلكات ومعدات

٢٬٠٣٦٬٧٢١٢٬٠٣٦٬٧٢١------موجودات غیر ملموسة
٢٬٦٥١٬٩٧٦٢٬٦٥١٬٩٧٦------استثمارات في شركات زمیلة

٢٩٥٬١٦٢٣٨٢٬٠٢١٣١٦٬٨٣٧٣٠١٬٩٨٣٤٢٦٬٨٨٩٢٥٣٬٦٣٠٢٥٬٢٢٨٬١١٠٢٧٬٢٠٤٬٦٣٢متداولةلاغیر الموجوداتإجمالي 

٣٤٦٬٢٧٠٬١١٩-٥١٬٧٠٢٬٩٩٠٦٦٬٩٨٧٬٦٣٩٥٥٬٤٩٩٬٧٩٨٥٢٬٨٩٧٬٨١٥٧٤٬٧٧٧٬٣٨٨٤٤٬٤٠٤٬٤٨٩جزء متداول-ذمم تجاریة مدینة 
٣٩٥٬٠٧٦٨٩٥٬٩١٥١٬٠١١٬٩٥٣٥٥٦٬٣٢٧٣٢٩٬٥٨١٧٩٩٬٣٧٤١٣٬٥٢٣٬٥١٨١٧٬٥١١٬٧٤٤المصاریف المدفوعة مقدماَ 

٤٢٧٬٩٢١٬١٠٥-٨٠٬٥٣٨٬١٣٥٨١٬٥٠٦٬٢٩٥١١٨٬٦٤٣٬٨٦١٤٧٬٨٩٣٬١١٩٧٠٬٠٠٦٬٩٩١٢٩٬٣٣٢٬٧٠٤موجودات عقود
٨٢٬٨٢٥٬٧٦٣-٥٬١٤٧٬٥٨٤٣١٬٢١٧٬٦٣١١٢٬٧٠٣٬٥٥٨١٧٬٣٢٨٬٨٩٢١٥٬٦٨٠٬٤٠٩٧٤٧٬٦٨٩تكالیف مؤجلة

٤٬٨١٦٬٨٩٧-----٤٬٨١٦٬٨٩٧-ذات عالقةجھة
٢٩٬٣٦١٬٢٨٣٢٩٬٣٦١٬٢٨٣------نقدیة وشبھ نقدیة

١٣٧٬٧٨٣٬٧٨٥١٨٥٬٤٢٤٬٣٧٧١٨٧٬٨٥٩٬١٧٠١١٨٬٦٧٦٬١٥٣١٦٠٬٧٩٤٬٣٦٩٧٥٬٢٨٤٬٢٥٦٤٢٬٨٨٤٬٨٠١٩٠٨٬٧٠٦٬٩١١إجمالي الموجودات المتداولة
١٣٨٬٠٧٨٬٩٤٧١٨٥٬٨٠٦٬٣٩٨١٨٨٬١٧٦٬٠٠٧١١٨٬٩٧٨٬١٣٦١٦١٬٢٢١٬٢٥٨٧٥٬٥٣٧٬٨٨٦٦٨٬١١٢٬٩١١٩٣٥٬٩١١٬٥٤٣الموجوداتإجمالي 

٩١٧٬٤٥٣٩١٧٬٤٥٣------التزامات االیجار، غیر متداولة
٢٤٬٦٧٧٬٢٧٦-٣٣٩٬٣٧٤٩٬٦٨٨٬٤٢٤٢٬٢٤٣٬٢٣٥٣٬٥١٩٬٧٣٨٤٬١٤٩٬٨٣٧٤٬٧٣٦٬٦٦٨مطلوبات العقود، غیر متداولة

١٥٬٩١٥٬٣١١-١٬٩٣٥٬٣٧٨٢٬٢٤٧٬٨٧٢١٬٧٦٤٬٦٢٥١٬٤٤٧٬٩١٨١٬٢٦٤٬٠١٩٧٬٢٥٥٬٤٩٩التزامات المنافع المحددة للموظفین
٢٬٢٧٤٬٧٥٢١١٬٩٣٦٬٢٩٦٤٬٠٠٧٬٨٦٠٤٬٩٦٧٬٦٥٦٥٬٤١٣٬٨٥٦١١٬٩٩٢٬١٦٧٩١٧٬٤٥٣٤١٬٥١٠٬٠٤٠المتداولةغیرالمطلوباتاجمالي

٢١٩٬٣٢٥٬٦١٠--٨٬٨٣٥٬٦١٦٦٦٬٣٧٠٬٦١١٧٦٬٩٨٢٬٧٣٧٥٠٬٨٦٢٬٩٣٢١٦٬٢٧٣٬٧١٤األجلقصیرةقروض
٢٢٬٥٣١٬٩٥٧٨١٬٧٧٦٬٩٧٦١١٠٬٤٤٨٬٢٧٢٤٨٬٧٠١٬٨١٢٢٧٬٣٠٦٬١٦٥١٤٬٠٢٠٬١٤١١٬٩٦١٬٢٨٤٣٠٦٬٧٤٦٬٦٠٧تجاریوندائنون

٨٩٧٬٦٠٦٨١٤٬٠٢٤٩٩٨٬٣٤٣٨٦٣٬٠٧٢٥٢١٬٢٧٦٤٬٩١٧٢٠٠٤٬٥٨٧٬٣٣٨١٣٬٥٩٨٬٨٥٩أخرىمطلوباتمصاریف مستحقة و
٩٣٬٠٠١٬٥٥٢-٣٬٧٦٦٬٠٣٠٢٣٬٨٨٢٬٧٤٧١٢٬٠٦٧٬٢٩٨١٦٬٨١٥٬٤٨٩١٥٬٩٩٥٬٨٨٣٢٠٬٤٧٤٬١٠٥دعقومطلوبات

٧٬٦١٠٬٩٥٨-٩٩٣٬٥٣٩١٬٨٠٨٬٣٢٧١٬٤٧٨٬١٨٩١٬٠٦١٬٦٣٤٩٣١٬٧٨٥١٬٣٣٧٬٤٨٤مستحقة زكاة
٣٧٬٠٢٤٬٧٤٨١٧٤٬٦٥٢٬٦٨٥٢٠١٬٩٧٤٬٨٣٩١١٨٬٣٠٤٬٩٣٩٦١٬٠٢٨٬٨٢٣٤٠٬٧٤٨٬٩٣٠٦٬٥٤٨٬٦٢٢٦٤٠٬٢٨٣٬٥٨٦المطلوبات المتداولة اجمالي
٣٩٬٢٩٩٬٥٠٠١٨٦٬٥٨٨٬٩٨١٢٠٥٬٩٨٢٬٦٩٩١٢٣٬٢٧٢٬٥٩٥٦٦٬٤٤٢٬٦٧٩٥٢٬٧٤١٬٠٩٧٧٬٤٦٦٬٠٧٥٦٨١٬٧٩٣٬٦٢٦المطلوباتاجمالي



ألنظمة المعلومات شركة المعمر
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٩

تتمة–القطاعیة المعلومات-٢٩

إدارة خدمات وحدة
النظموحدةالحلولوحدةاألعمال

امننظموحدة
الشبكاتوحدتالمعلومات

التشغیلدةوح
اإلجماليالعامةاإلدارةوالصیانة

سعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایر٨٢٠١دیسمبر٣١
٨٨٦٬١٥٠٬٧٢٣-٩٥٬١٧٩٬١٨١٢٣٩٬٦٧٥٬٦٧٤٢٢٥٬٨١٨٬٥٥٢١٢٢٬٩٦٨٬٠٠٨٨٥٬٠٧٤٬٧٦٣١١٧٬٤٣٤٬٥٤٥العقودإیرادات
)٧٥٢٬٥٢٨٬١٧٠(-)١٠٢٬٠٤٨٬٧٥٤()٧٢٬٠٢٦٬٧٩٩()١٠٧٬١٩٢٬١١١()١٩٧٬١٨٨٬٥٠٩()٢١٤٬٥٠٠٬٢٦٧()٥٩٬٥٧١٬٧٣٠(مباشرةتكالیف
١٣٣٬٦٢٢٬٥٥٣-٣٥٬٦٠٧٬٤٥١٢٥٬١٧٥٬٤٠٧٢٨٬٦٣٠٬٠٤٣١٥٬٧٧٥٬٨٩٧١٣٬٠٤٧٬٩٦٤١٥٬٣٨٥٬٧٩١الربحاجمالي

)٩٬٧٢٠٬٣٩٤(-)١٬١٩١٬١٧٢()١٬٨٠٣٬٩١٦()١٬٥٧٩٬٦٣٨()١٬٠٤٣٬٥٣١()١٬٠٤٠٬١٩٤()٣٬٠٦١٬٩٤٣(وتسویقبیعمصاریف
)٣٧٬٢٠١٬٩٦٢(-)٤٬٥٥٨٬٨٦٨()٦٬٩٠٣٬٩٥٩()٦٬٠٤٥٬٦٠٠()٣٬٩٩٣٬٨٠٩()٣٬٩٨١٬٠٣٦()١١٬٧١٨٬٦٩٠(وإداریةعمومیةمصاریف

)٨١٢٬٤٨٨(-)١٠٧٬٦٧٣()٧٨٬٠٠٣()١١٢٬٧٤٦()٢٠٧٬٠٤٧()٢١٩٬٧٥٢()٨٧٬٢٦٧(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
)٢٤١٬٨٠٧()٢٤١٬٨٠٧(------صافيزمیلة،شركاتفي نتائج الحصة

)١٥٬٧٨٨٬٣٠٦(-٢٠١٬٨٢٥)١٬٢٢١٬٤٨٨()٣٬٤١٠٬٦٦٥()٥٬٠٤٣٬٠٨٥()٦٬١٩٥٬١٤٦()١١٩٬٧٤٧(صافي تمویل،دخل ال)تكالیف(
٤٨٥٬٥٨٤-٥٢٬١٥٥١٣١٬٣٣٥١٢٣٬٧٤٢٦٧٬٣٨٣٤٦٬٦١٨٦٤٬٣٥١أخرىإیرادات

٧٠٬٣٤٣٬١٨٠)٢٤١٬٨٠٧(٢٠٬٦٧١٬٩٥٩١٣٬٨٧٠٬٦١٤١٨٬٤٦٦٬٣١٣٤٬٦٩٤٬٦٣١٣٬٠٨٧٬٢١٦٩٬٧٩٤٬٢٥٤الزكاةقبلالدخل



ألنظمة المعلومات شركة المعمر
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٥٠

تتمة–القطاعیة المعلومات-٢٩

وحدة إدارة خدمات 
وحدة النظموحدة الحلولاألعمال

وحدة نظم امن 
وحدت الشبكاتالمعلومات

وحدة التشغیل 
اإلجمالياإلدارة العامةنةوالصیا

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٨دیسمبر ٣١
٢٨٬٩٩٧٬٠٨٣-٣٬٧٣٠٬٥٦٠٧٬٤٠٧٬١٦٨٨٬٠٥٠٬٠٢٧٢٬٣٧٦٬٢٧٥٢٬٤٢٣٬٢٤٩٥٬٠٠٩٬٨٠٤مدینون تجاریون، غیر متداولة

٩٬٧٦١٬٨١٩٩٬٧٦١٬٨١٩------ممتلكات ومعدات
١٬٥٨٨٬٩٦٩١٬٥٨٨٬٩٦٩------موجودات غیر ملموسة

١٬٨١٨٬٧٧٦١٬٨١٨٬٧٧٦------استثمارات في شركات زمیلة
٣٬٧٣٠٬٥٦٠٧٬٤٠٧٬١٦٨٨٬٠٥٠٬٠٢٧٢٬٣٧٦٬٢٧٥٢٬٤٢٣٬٢٤٩٥٬٠٠٩٬٨٠٤١٣٬١٦٩٬٥٦٤٤٢٬١٦٦٬٦٤٧متداولةالغیر الموجوداتإجمالي 

٣٤٩٬٢١٩٬٢٨٦-٤٤٬٩٢٨٬٠٨٧٨٩٬٢٠٦٬٤١٤٩٦٬٩٤٨٬٥٣٧٢٨٬٦١٨٬٠٨٥٢٩٬١٨٣٬٨١٢٦٠٬٣٣٤٬٣٥١مدینون تجاریون وموجودات أخرى
١٬١٢١٬٥٨٨٢٬٣٤٥٬٤٢٨٢٬٧٥٠٬٣٠٢٢٬٢٨٤٬١٨٣٧٤٦٬٥٢٣٧٥٣٬٦٩٥١٣٬٧٥٠٬٣٧٢٢٣٬٧٥٢٬٠٩١المصاریف المدفوعة مقدماَ 

٣٠٣٬٠٩١٬٤٨٩-٨٠٬١٠٩٬٧٦٥٥٨٬٦٤٠٬٣٤١٨٥٬٠٦١٬٦١٣٢٨٬٥٣٠٬١٦٥٤٠٬٤٠٦٬٨٣٢١٠٬٣٤٢٬٧٧٣موجودات العقود
٧٢٬٢٩٧٬٢٤٥-٨٬٧٧٥٬٦٣٣٣١٬٦٥٥٬١٩٢١٥٬٩٠٨٬٧٦٣١٣٬٤٥١٬٤٤٤٢٬٥٠٦٬٢١٣تكالیف مؤجلة

٤٨٤٬١٣٩-----٤٨٤٬١٣٩-اطراف ذات عالقة
١٠٦٬٣٦٥٬٣١٢١٠٦٬٣٦٥٬٣١٢------نقدیة وشبھ نقدیة

١٣٤٬٩٣٥٬٠٧٣١٨٢٬٣٣١٬٥١٤٢٠٠٬٦٦٩٬٢١٥٧٢٬٨٨٣٬٨٧٧٧٢٬٨٤٣٬٣٨٠٧١٬٤٣٠٬٨١٩١٢٠٬١١٥٬٦٨٤٨٥٥٬٢٠٩٬٥٦٢لمتداولةإجمالي الموجودات ا
١٣٨٬٦٦٥٬٦٣٣١٨٩٬٧٣٨٬٦٨٢٢٠٨٬٧١٩٬٢٤٢٧٥٬٢٦٠٬١٥٢٧٥٬٢٦٦٬٦٢٩٧٦٬٤٤٠٬٦٢٣١٣٣٬٢٨٥٬٢٤٨٨٩٧٬٣٧٦٬٢٠٩الموجوداتإجمالي 

٢٥٬٧٢١٬٦٢٨--١٧٬٠٢٤٬٢٦٢٣٬١٩٠٬٧٣٠٣٬٤٢٨٬٢٦٩٢٬٠٧٨٬٣٦٧-متداولةغیرالعقود،مطلوبات
١٤٬٣٣٤٬٥٠٥-٣٬٧١٤٬٧٠٨٥٤٩٬٣٧٦٦٤٨٬٦٤١١٬٠٠٥٬٣٢٤١٬٣٩٦٬٠٧٢٧٬٠٢٠٬٣٨٤للموظفینالمحددةالمنافعالتزامات
٤٠٬٠٥٦٬١٣٣-٣٬٧١٤٬٧٠٨١٧٬٥٧٣٬٦٣٨٣٬٨٣٩٬٣٧١٤٬٤٣٣٬٥٩٣٣٬٤٧٤٬٤٣٩٧٬٠٢٠٬٣٨٤المتداولةغیرالمطلوباتاجمالي

٢٦٦٬٩٧١٬٩٧٠-٨٬٢٠٤٬٣٧٠٩٧٬٧٦٦٬٩٠٣٨٣٬١٤٢٬١٩٧٥٠٬٨٢٩٬١٣٥٢٠٬٩٧١٬٢٧٤٦٬٠٥٨٬٠٩١األجلقصیرةقروض
٨٬١٩٤٬٧٣٣٤٩٬١٣٧٬١٧٦٦٢٬٧٢٣٬٨٥٦٥٢٬٣٥١٬٩٦٦٧٬٤٢٩٬٢٣٣١٢٬٢١٦٬٠٣٢٣٦٠٬٤٠١١٩٢٬٤١٣٬٣٩٧تجاریوندائنون

١٬٥٤٥٬٧٢٩١٢٬٥٥٩٬٢٣٦٧٬٧٧٢٬٥١٩٧٬٧٥٦٬٧٦٣١٬٨٧٣٬٩١٥٩٢٥٬٢٢٠٣٩٬٠٣٥٣٢٬٤٧٢٬٤١٧أخرىمطلوباتمصاریف مستحقة و
١٥١٬٢١٨٬١٧١-١١٬٢١٠٬٥٣١٣٤٬٩٤٥٬٠٧٤١٦٬٩٠٨٬٦١٥١٩٬٨٢٩٬٩١٤٨٬٥٢٦٬٦٢٣٥٩٬٧٩٧٬٤١٤العقودمطلوبات

١١٬٨٢٥٬٠٤٠١١٬٨٢٥٬٠٤٠------توزیعات أرباح مستحقة
٥٬٨٣٠٬٧٠٠-١٬٧١٣٬٤٨٥١٬١٤٩٬٧٢٦١٬٥٣٠٬٦٦٠٣٨٩٬١٣٥٢٥٥٬٨٩٧٧٩١٬٧٩٧مستحقة زكاة

٣٠٬٦٨٦٬٨٤٨١٩٥٬٥٥٨٬١١٥١٧٢٬٠٧٧٬٨٤٧١٣١٬١٥٦٬٩١٣٣٩٬٠٥٦٬٩٤٢٧٩٬٧٨٨٬٥٥٤١٢٬٢٢٤٬٤٧٦٦٦٠٬٧٣١٬٦٩٥المطلوبات المتداولة اجمالي
٣٤٬٥٨٣٬٥٥٦٢١٣٬١٣١٬٧٥٣١٧٥٬٩١٧٬٢١٨١٣٥٬٥٩٠٬٥٠٦٤٢٬٥٣١٬٣٨١٨٦٬٨٠٨٬٩٣٨١٢٬٢٢٤٬٤٧٦٧٠٠٬٧٨٧٬٨٢٨المطلوباتاجمالي



شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

٥١

لفترة إعداد القوائم المالیةالالحقةاألحداث-٣٠

) ٢٠٢٠ینایر ٥ھـ (الموافق ١٤٤١األولىجمادى١٠، قرر مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد في السنةبعد نھایة 
مجلس اإلدارة یعرضسوفو.لایر سعوديملیون١٦بإجماليوذلك للسھم الواحد سعودي لایر ١بواقعتوزیع األرباح 

.المساھمین في اجتماع الجمعیة العامة القادمذلك على

) ٢٠٢٠ینایر ٥ھـ (الموافق ١٤٤١األولىجمادى١٠قرر مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد في باإلضافة الى ذلك،
مبقاةریق التحویل من األرباح ال) أسھم عن ط٤لكل أربعة (منحةك)١زیادة رأسمال الشركة من خالل إصدار سھم واحد (

.رأس المالإلى على التوالي النظاميواالحتیاطي 

المالیةالقوائماعتماد-٣١

).٢٠٢٠فبرایر ٢٦ھـ (الموافق ١٤٤١رجب٢اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ تم


