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ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ
ﻟﻠﺳﺎﺩﺓ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﺭ ﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻟﻘﺩ ﻓﺣﺻﻧﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢٠ﻡ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﺭ ﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ )"ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ"( ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ
ﻣﻥ:
 ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢٠ﻡ؛
 ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺗﺭﺗﻲ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻭﺍﻟﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺗﻳﻥ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ
٢٠٢٠ﻡ؛
 ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢٠ﻡ،
 ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢٠ﻡ ،ﻭ
 ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ.
ً
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ " ٣٤ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻷﻭﻟﻲ" ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ .ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﻫﻲ ﺇﺑﺩﺍء ﺍﺳﺗﻧﺗﺎﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﻓﺣﺻﻧﺎ.
ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﺣﺹ
ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﺣﺹ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺣﺹ )" (٢٤١٠ﻓﺣﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟ ُﻣﻧﻔﺫ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄﺓ" ،ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ .ﻭﻳﺗﻛﻭﻥ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ،ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺣﺹ ﺃﺧﺭﻯ .ﻭﻳﻌﺩ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺃﻗﻝ ﺑﺷﻛ ٍﻝ ﻛﺑﻳﺭ
ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻗﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣ ِ ّﻛﻧﻧﺎ
ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺳﻧﻌﻠﻡ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ .ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻠﻥ ﻧُﺑﺩﻱ ﺭﺃﻱ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.
ﺍﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺝ
ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﻓﺣﺻﻧﺎ ،ﻓﻠﻡ ﻳﻧﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺷﻲء ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢٠ﻡ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻣﺭ ﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩﺓ ،ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ " ٣٤ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻲ"
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ.
ﺃﻣﺭ ﺁﺧﺭ
ﺗﻡ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻـﺭﺓ ﻟﻠﺷـﺭﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﻟﻔﺗﺭﺗﻲ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷـﻬﺭ ﻭﺍﻟﺳـﺗﺔ ﺃﺷـﻬﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺗﻳﻥ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠١٩ﻡ ﻭﻟﻔﺗﺭﺓ
ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷـــﻬﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢٠ﻡ ﺑﻭﺍﺳـــﻁﺔ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺁﺧﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺑﺩﻯ ﺍﺳـــﺗﻧﺗﺎﺝ ﻓﺣﺹ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩﻝ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻـــﺭﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٥ﺃﻏﺳـــﻁﺱ ٢٠١٩ﻡ ﻭ  ٣٠ﺃﺑﺭﻳﻝ ٢٠٢٠ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ .ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷـــﺭﻛﺔ ﻟﻠﺳـــﻧﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٩ﻡ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺁﺧﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺑﺩﻯ ﺭﺃﻳﺎ ً ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩﻝ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٢٦ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ٢٠٢٠ﻡ.
ﻋﻥ /ﻛﻲ ﺑﻲ ﺍﻡ ﺟﻲ ﺍﻟﻔﻭﺯﺍﻥ ﻭﺷﺭﻛﺎﻩ
ﻣﺣﺎﺳﺑﻭﻥ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﻭﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﻭﻥ
ﻓﻬﺩ ﻣﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﺩﻭﺳﺭﻱ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ٤٦٩
ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ﻓﻲ ١٥ :ﺫﻭ ﺍﻟﺣﺟﺔ ١٤٤١ﻫـ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ٥ :ﺍﻏﺳﻁﺱ ٢٠٢٠ﻡ
ﻛﻲ ﺑﻲ ﺍﻡ ﺟﻲ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ ﻭﺷﺮﻛﺎﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻳﻚ
ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻛﻲ ﺑﻲ ﺍﻡ ﺟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻝ ﻛﻲ ﺑﻲ ﺍﻡ ﺟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ .ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻅﺔ.

شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)
اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
.1

معلومات عن الشركة
شركة المعمر ألنظمة المعلومات ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بالمملكة العربية
السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010063470بتاري  10محرم 1407هر (الموافق  15سبتمبر 1986م).
يقع مكتب الشركة المسجل في مركز اللؤلؤة على طريق الملك عبد العزيز ،ص.ب  ،16116الرياض ،11464
المملكة العربية السعودية.
إن الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية مع فروعها التالية كما في  31مارس 2020م:

رقم السجل التجاري

تاري السجل التجاري

الموقع

4030097824
1010432047
2051011413
4030288661

 8ربيع األول 1414هر
 12جمادى اآلخرة 1436هر
 17ربيع األول 1407هر
 4رجب 1437هر

جدة
الرياض
الخبر
جدة

يتمثل نشاط الشركة في أنظمة التشغيل وتحليل النظم وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وصيانة البرمجيات
وتصميم صفحات المواقع وإقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهير البيانات واألنشطة
المتصلة بذلك وتصميم المواقع اإللكترونية.
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاري  15ذو الحجة 1441هر (الموافق 5
اغسطس 2020م).

.2

األساس المحاسبي

 1-2بيان االلتزام
تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة المعلومات المالية للشركة .تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة
وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تتم
قراءتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 2-2أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مفهوم االستمرارية ،باستثناء
قياس منافع الموظفين التي يتم قياسها بالقيمة الحالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة .إن القيمة الدفترية
للموجودات والمطلوبات المالية تقارب بصورة معقولة قيمتها العادلة .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في هذه
القوائم المالية ،عند الحاجة ،لعرض وإيضاح أفضل.
 3-2عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة باللاير السعودي الذي يعتبر عملة النشاط للشركة.
 4-2االستمرارية
تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية .عند تقييم افتراض االستمرارية أخذت اإلدارة في االعتبار
المستويات التشغيلية الحالية والمتوقعة والتسهيالت المتاحة لتلبية المتطلبات عند استحقاقها .كان هناك بعض التأخير
في التحصيالت من العمالء ،ولكن خطر التعثر في السداد يعتبر منخفضاً ،مع األخذ في االعتبار أن المبلغ الجوهري
للذمم المدينة هو من عمالء حكوميين ويستمر استالمه .كما تواصل الشركة العمل مع مورديها للحصول على المعدات
لتلبية احتياجاتها التعاقدية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)
اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
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السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المتبعة عند إعداد القوائم
المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

 1-3التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية المختصرة للشركة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي
تؤثر على المبالغ المبينة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن
المطلوبات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت
جوهري ة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية .إن األحكام الهامة
المستخدمة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة مماثلة
لتلك المطبقة في القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
 2-3قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة
منتظمة تتم بين المشاركين في السوق بتاري القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو
تحويل االلتزام ستتم إما:
• في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.
ً
تفضيال متا ًحا للشركة .يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام
يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر
باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن
المشاركين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع
اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين خرين في السوق يستخدمون األصل
على النحو األفضل وبأقصى حد.
تستخدم الشركة طرق التقييم المالئمة للظروف والتي تم توفير معطيات كافية لها لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام
المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية األولية
المختصرة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه :والمبين كما يلي ،استنادا ً إلى أقل مستوى
من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام بصورة
مباشرة (األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة (المدخالت غير القابلة
للمالحظة).
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية األولية المختصرة بالقيمة العادلة على أساس متكرر،
تحدد الشركة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات النظام المتدرج عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً
إلى أقل مستوى من المدخالت الذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير مالي .تحدد
الشركة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة ،ولقياس غير المتكررة.
تقوم الشركة في تاري كل قائمة مركز مالي بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات الالزمة إلعادة قياسها
أو تقييمها وفقا ً للسياسات المحاسبية للشركة .وبالنسبة لهذا التحليل ،تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الهامة المطبقة
في التقييم األخير عن طريق تجميع المعلومات في عملية حساب التقييم للعقود والمستندات األخرى ذات الصلة.
تقارن الشركة أيضًا التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع مصادر خارجية ذات صلة لتحديد ما إذا كان
ً
معقوال.
التغيير
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
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اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
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اإليرادات
إن إيرادات الشركة ناتجة عن عقود مع العمالء.
تفصيل اإليرادات
موضح أدناه تفصيل إيرادات الشركة من العقود حسب نوع البضائع أو الخدمات ،وتوقيت إثبات اإليرادات ونوع
العمالء:

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي
لاير سعودي

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي
لاير سعودي

115,931,997 210,159,186

188,654,269 332,104,745

بيع خدمات

122,186,200 109,352,999

260,686,482 215,446,193

اإلجمالي

238,118,197 319,512,185

449,340,751 547,550,938

توقيت إثبات اإليرادات
عند نقطة من الزمن
مبيعات بضاعة

على مدى فترة من الزمن

نوع العمالء
قطاع حكومي
قطاع خاص
شبه حكومي
اإلجمالي
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2019م
2020م

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2019م
2020م

154,766,452 120,301,310
56,420,609 169,251,107
26,931,136 29,959,768
238,118,197 319,512,185

273,396,923 246,137,085
130,104,919 245,377,152
45,838,909 56,036,701
449,340,751 547,550,938

ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة .يتم احتساب ربحية
السهم المخفضة بتعديل الربحية األساسية للسهم للمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كان من المفترض
أن تكون مستحقة على افتراض تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة.
لم يكن هناك أي بنود تخفيض قد تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي
لاير سعودي
24,409,443

13,014,263

صافي ربح الفترة

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
المستخدم كمقام عند احتساب ربحية
20,000,000
السهم األساسية والمخفضة

20,000,000

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي
لاير سعودي
41,337,153

20,000,000

24,738,229

20,000,000

ربحية السهم األساسية والمخفضة
1.24
2.07
0.65
للسهم المتعلقة بصافي ربح الفترة 1.22
تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كمقام في احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة في
 30يونيو 2019م بسبب إصدار أسهم منحة.
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لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .6الممتلكات والمعدات
أراضي
لاير سعودي
التكلفة
كما في  1يناير 2020م 8,122,900
إضافات
كما في  30يونيو 2020م 8,122,900
االستهالك المتراكم:
كما في  1يناير 2020م -
المحمل للفترة
كما في  30يونيو 2020م -
صافي القيمة الدفترية:
كما في  30يونيو 2020م 8,122,900

أراضي
لاير سعودي

معدات
لاير سعودي

سيارات
لاير
سعودي

أثاث
وتركيبات

لاير سعودي

أعمال
رأسمالية تحت
التنفيذ*
لاير سعودي

موجودات
حق
االستخدام
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

1,831,866 1,166,787 11,589,294
8,434
534,375
1,840,300 1,166,787 12,123,669

33,938,468 1,497,250 9,730,371
6,722,365
- 6,179,556
40,660,833 1,497,250 15,909,927

1,799,561 1,111,554 10,219,098
21,464
9,620
209,476
1,821,025 1,121,174 10,428,574

13,399,055
374,980
13,774,035

1,695,095

معدات
لاير سعودي

45,613

19,275

أثاث وتركيبات
سيارات
لاير سعودي لاير سعودي

268,842
134,420
403,262

-

26,886,798 1,093,988 15,909,927

األعمال
الرأسمالية تحت موجودات حق
االستخدام
التنفيذ*
لاير سعودي
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

التكلفة
كما في  1يناير 2019م
إضافات
كما في  31ديسمبر
2019م
االستهالك المتراكم:
كما في  1يناير 2019م
المحمل للفترة
كما في  31ديسمبر
2019م

8,122,900
-

10,549,581
1,039,713

1,166,787
-

1,831,866
-

795,805
8,934,566

1,497,250
-

23,964,189
9,974,279

8,122,900

11,589,294

1,166,787

1,831,866

9,730,371

1,497,250

33,938,468

-

9,890,500
328,598

1,092,154
19,400

1,722,466
77,095

-

268,842

12,705,120
693,935

-

1,111,554 10,219,098

1,799,561

-

268,842

13,399,055

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر
2019م

8,122,900

1,370,196

55,233

32,305

9,730,371

20,539,413 1,228,408

* يمثل ذلك بناء مبنى مركز رئيسي جديد من المتوقع االنتهاء منه خالل 2020م.

 .7الموجودات غير الملموسة

التكلفة:
كما في  1يناير 2020م
إضافات
كما في  30يونيو 2020م
إطفاء:
كما في  1يناير 2020م
المحمل للفترة
كما في  30يونيو 2020م
صافي القيمة الدفترية
كما في  30يونيو 2020م

تطوير
تطبيقات
لاير سعودي

برامج تخطيط
موارد المؤسسة
لاير سعودي

برامج أخرى
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

712,471
712,471

4,532,387
4,532,387

4,046,025
143,880
4,189,905

9,290,883
143,880
9,434,763

712,471
712,471

4,532,387
4,532,387

2,009,304
338,172
2,347,476

7,254,162
338,172
7,592,334

-

-

1,842,429

1,842,429
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 .7الموجودات غير الملموسة (يتبع)

برامج تخطيط
موارد المؤسسة
لاير سعودي

تطوير تطبيقات
لاير سعودي

712,471
712,471

4,532,387
4,532,387

برامج أخرى
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

3,072,765
973,260
4,046,025

8,317,623
973,260
9,290,883

التكلفة
كما في  1يناير 2019م
إضافات
كما في  31ديسمبر 2019م

اإلطفاء
كما في  1يناير 2019م
المحمل للفترة
كما في  31ديسمبر 2019م

712,471
712,471

4,532,387
4,532,387

1,483,796
525,508
2,009,304

6,728,654
525,508
7,254,162

كما في  31ديسمبر 2019م

-

-

2,036,721

2,036,721

صافي القيمة الدفترية

 .8شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
اسم الشركة الزميلة
مجموعة إدارات المحدودة
شركة إدارات لالتصاالت وتقنية
المعلومات
شركة فينيسيا تك وورلد وايد إنك

األنشطة الرئيسية
حلول قائمة على التكنولوجيا
تطوير وتركيب وصيانة أجهزة
وبرامج الكمبيوتر
حلول قائمة على التكنولوجيا

مكان التأسيس والمركز
الرئيسي للنشاط
لبنان
المملكة العربية
السعودية
جزر فيرجن
البريطانية

فيما يلي بيان بحركة االستثمار في الشركات الزميلة:

نسبة الملكية
٪
٪50
٪50
٪50

المبلغ
لاير سعودي
1,818,776
833,200
2,651,976
119,759
2,771,735

في  1يناير 2019م
الحصة في النتائج
في  31ديسمبر 2019م
الحصة في النتائج
في  30يونيو 2020م

 .9موجودات العقود وتكاليف العقود

 30يونيو
2020م
لاير سعودي

ذمم مدينة غير مفوترة*
يخصم :خسارة االنخفاض في قيمة موجودات عقود

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

435,642,127 557,086,928
)(7,721,022) (10,221,022
427,921,105 546,865,906
97,701,756

تكاليف عقود (للوفاء بالعقود مع العمالء)**

82,825,763

*تتعلق الذمم المدينة غير المفوترة بشكل أساسي بحق الشركة في المقابل نظير البضائع والخدمات المسلمة ولكن لم تتم
فوترتها حتى تاري التقرير .ويتم تحويلها إلى الذمم المدينة التجارية عندما تصبح الحقوق غير مشروطة .يحدث هذا عادةً
عندما تصدر الشركة فاتورة إلى العميل .الشروط التعاقدية هي في األساس على أساس مرحلة اإلنجاز.

10

شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)
اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .9موجودات العقود وتكاليف العقود (يتبع)
د

**تكبدت الشركة تكاليف فيما يتعلق بعقود دعم تقنية معلومات طويلة األجل ،والتي ستحقق موارد سيتم استخدامها للوفاء
بهذه العقود ومن المتوقع استردادها .وبالتالي يتم إثباتها كأصل من التكاليف للوفاء بالعقود .يتم إطفاء األصل بطريقة
القسط الثابت على مدى فترة كل من العقود المحددة المتعلقة به.
 1-9فيما يلي بيان بالحركة في خسارة االنخفاض في قيمة موجودات العقود:

الرصيد االفتتاحي
المحمل خالل الفترة
الرصيد الختامي
 2-9تصنيف موجودات العقود وتكاليف العقود

ذمم مدينة غير مفوترة ،متداولة
ذمم مدينة غير مفوترة ،غير متداولة*

تكاليف عقود (للوفاء بالعقود مع العمالء) ،متداولة**

 30يونيو
2020م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

7,721,022
2,500,000
10,221,022

2,803,480
4,917,542
7,721,022

 30يونيو
2020م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

510,609,767
36,256,139
546,865,906

405,172,103
22,749,002
427,921,105

97,701,756

82,825,763

* تم تعديل أرقام المقارنة في  31ديسمبر 2019م بسبب إعادة تصنيف مبلغ  22.7مليون لاير سعودي من متداول إلى
غير متداول.
** تم في السابق اإلفصاح عن تكاليف العقود (للوفاء بالعقود مع العمالء) كتكاليف مؤجلة ضمن القوائم المالية للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2019م.

 -10ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى

ذمم مدينة تجارية
يخصم :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
موجودات أخرى
غطاء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان
دفعات مقدَّمة للموردين
مصروفات مدفوعة مقدما ً
سلف لموظفين
ذمم مدينة أخرى
يخصم :مخصص انخفاض في قيمة دفعات مقدمة لموردين
ذمم مدينة تجارية (غير متداولة)
ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى ،الجزء المتداول *

 30يونيو
2020م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

553,567,719
()8,110,838
545,456,881

353,636,532
()5,682,172
347,954,360

10,300,564
1,186,570
4,293,929
3,701,184
6,471,521
()794,153
570,616,496
()4,357,588
566,258,908

12,380,985
932,443
1,300,867
1,697,327
7,103,453
()794,153
370,575,282
()1,976,522
368,598,760

* يتضمن هذا الرصيد مستحق من طرف ذو عالقة بمبلغ  4,816,897لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م4,816,897 :
لاير سعودي).
تحصل الشركة في بعض الحاالت على ضمانات على الذمم المدينة واألغلبية العظمى من جهات حكومية أو جهات تسيطر
عليها الحكومة.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)
اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 -10ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى (يتبع)
اإلجمالي
لاير سعودي
 30يونيو 2020م
 31ديسمبر 2019م

ليست مستحقة
بعد
لاير سعودي

أقل من  6أشهر
لاير سعودي

من  6أشهر إلى
سنة
لاير سعودي

114,545,795 361,685,857 4,357,588 553,567,719
54,582,781 241,573,012 1,976,522 353,636,532

كانت حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية كما يلي:

الرصيد االفتتاحي
المحمل خالل الفترة
الرصيد الختامي

من سنة إلى
سنتين
لاير سعودي

أكثر من سنتين
لاير سعودي

32,618,780 40,359,699
33,950,375 21,553,842

 30يونيو
2020م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

5,682,172
2,428,666
8,110,838

3,018,429
2,663,743
5,682,172

 .11رأس المال
إن رأس المال مقسم إلى  20,000,000سهما ً ( 31ديسمبر 2019م )16,000,000 :بمبلغ  10لاير سعودي لكل منها.
باإلضافة إلى ذلك ،قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي عقد في  10جمادى األولى  1441هر (الموافق  5يناير 2020م)
زيادة رأس مال الشركة إلى  200مليون لاير سعودي من خالل إصدار سهم واحد ( )1لكل أربعة ( )4أسهم وذلك من
خالل تحويل  26مليون لاير سعودي و  14مليون لاير سعودي من األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي على التوالي إلى
رأس المال .تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية الالزمة لتطبيق الزيادة في رأس المال خالل الفترة المنتهية في  30يونيو
2020م.

 .12توزيعات األرباح
قرر مجلس إدارة الشركة باجتماعهم الذي عقد بتاري  10جمادى األولى 1441هر (الموافق  5يناير 2020م) توزيع
أرباح مرحلية بمبلغ  1لاير سعودي للسهم وذلك بإجمالي مبلغ  16مليون لاير سعودي .تم اعتماد توزيعات األرباح من
قبل الجمعية العامة بتاري  27شعبان 1441هر (الموافق  20أبريل 2020م).

 .13القروض والسلف
حصلت الشركة على قروض من العديد من البنوك التجارية المحلية والمؤسسات المالية األخرى لتلبية متطلبات رأس
المال العامل .تخضع هذه القروض لبعض التعهدات المالية وهي مضمونة بسندات إذنية وتخصيص بعض متحصالت
العقود ،وتحمل عموالت بمعدالت عمولة السوق السائدة .لوحظ عدم الوفاء ببعض التعهدات كما في  30يونيو 2020م.
الحقا ً لنهاية الفترة أصدرت البنوك المعنية إعفاءات بهذا الخصوص.

تسهيالت مرابحة
تسهيالت تقليدية
فيما يلي حركة القروض والسلف:

الرصيد االفتتاحي
إضافات خالل الفترة/السنة
مدفوعات خالل الفترة/السنة
الرصيد الختامي
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 30يونيو
2020م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

366,671,113
46,845,146
413,516,259

205,990,599
13,335,011
219,325,610

 30يونيو
2020م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

219,325,610
327,198,158
()133,007,509
413,516,259

266,971,970
638,096,998
()685,743,358
219,325,610

شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)
اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .14ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

ذمم دائنة تجارية
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )15
رواتب مستحقة وتكاليف موظفين
ضريبة القيمة المضافة ،صافي
مصروفات مستحقة
ضريبة استقطاع مستحقة
ذمم دائنة أخرى

 30يونيو
2020م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

365,270,346
27,455,464
4,004,143
4,771,042
3,635,308
2,370,458
432,091
407,938,852

288,643,221
18,103,386
7,200,568
2,693,205
1,613,647
1,132,909
958,530
320,345,466

 .15المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
تعاملت الشركة مع أطراف ذات عالقة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م  .يتم اعتماد شروط تلك
المعامالت من قبل اإلدارة/مجلس اإلدارة خالل السياق االعتيادي لألعمال .وفيما يلي تلك المعامالت خالل الفترة:

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي لاير سعودي
معامالت مع المساهمين
توزيعات أرباح مدفوعة
(تكاليف اكتتاب عام أولي) متكبدة نيابة عن
معامالت مع شركات زميلة
شركة إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات

-

945,280

161,526
544,639

1,652,384

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي
لاير سعودي
11,825,040 16,000,000
1,995,499
-

مبيعات
مشتريات
معامالت مع شركات ذات مساهمين مشتركين
مشتريات
8,491,701 39,795,001 8,227,836
شركة اسري العربية السعودية
9,441,733
شركة إعمار التنفيذية للمقاوالت وتقنية المعلومات 61,019 3,762,011
1,079,598
455,608
557,138
شركة الخرائط اإللكترونية التجارية
مكافآت موظفي اإلدارة العليا للفترة
الرواتب والمنافع قصيرة األجل
منافع الموظفين

1,310,439 2,077,385
81,367
100,618
1,391,806 2,178,003
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1,941,276
1,458,612

4,381,633
198,538
4,580,171

4,047,870

42,597,454
194,037
854,102
2,530,230
157,197
2,687,427

شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)
اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .15المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (يتبع)
فيما يلي األرصدة التي كانت قائمة مع األطراف ذات العالقة في تاري التقرير:

 30يونيو
2020م
لاير سعودي
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة:
شركة الخرائط اإللكترونية التجارية
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة:
شركة اسري العربية السعودية المحدودة
شركة إعمار التنفيذية للمقاوالت وتقنية المعلومات
شركة الخرائط اإللكترونية التجارية
شركة إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

4,816,897

4,816,897

19,351,876
7,305,892
577,820
219,876
27,455,464

17,103,174
629,690
2,990
367,532
18,103,386

تم إدراج المبالغ المستحقة من  /إلى األطراف ذات العالقة في الذمم المدينة التجارية والموجودات األخرى والذمم الدائنة
التجارية والمطلوبات األخرى على التوالي.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)
اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .16المعلومات القطاعية
تعمل الشركة فقط في المملكة العربية السعودية وليس لها قطاع جغرافي .وألغراض إدارية ،تم تنظيم الشركة إلى قطاعات أعمال على أساس الخدمات المقدمة بحيث يكون لديها القطاعات
التالية:
معلومات حول تقارير القطاعات
القطاعات

كما في  30يونيو 2020م
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

وحدة إدارة خدمة
األعمال

وحدة الحلول

وحدة النظم

99,048,533
65,083,496

277,707,787
293,794,501

245,479,346
240,161,358

150,731,435
89,696,976

125,718,204

105,694,928

78,984,423

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
21,581,316
اإليرادات

توقيت اإليرادات

بيع البضاعة عند نقطة من
الزمن
بيع الخدمات على مدى فترة
من الزمن

وحدة أمن
تكنولوجيا
المعلومات

وحدة التشغيل
والصيانة

قطاع الشركات

323,331,479
229,528,530

116,019,533
80,277,477

68,520,839
4,005,938

1,280,838,952
1,002,548,276

166,360,191

49,211,876

-

547,550,938

وحدة الشبكات

اإلجمالي

12,481,890

59,743,706

70,949,142

53,277,762

128,321,415

7,330,830

-

332,104,745

9,099,425

65,974,498

34,745,787

25,706,663

38,038,774

41,881,046

-

215,446,193

قطاع حكومي
قطاع خاص
شبه حكومي

2,694,613
12,130,508
6,756,196

67,573,946
46,122,551
12,021,706

52,168,153
51,200,203
2,326,572

30,114,954
38,688,067
10,181,403

45,506,960
97,030,510
23,822,721

48,078,459
205,313
928,103

-

246,137,085
245,377,152
56,036,701

الربح قبل الزكاة

1,971,035

6,567,967

3,302,357

7,225,452

24,123,036

2,675,773

()235,709

45,629,911

نوع العمالء
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)
اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .16المعلومات القطاعية (يتبع)
معلومات حول تقارير القطاعات
القطاعات

كما في  31ديسمبر 2019م
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

وحدة إدارة خدمة
األعمال

وحدة الحلول

وحدة أمن
تكنولوجيا
المعلومات

وحدة النظم

وحدة الشبكات

138,078,947
39,299,500

185,806,398
186,588,981

188,176,007
205,982,699

118,978,136
123,272,595

161,221,258
66,442,679

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019م
اإليرادات

وحدة التشغيل
والصيانة
75,537,886
52,741,097

قطاع الشركات
68,112,911
7,466,075

اإلجمالي
935,911,543
681,793,626

43,748,663

167,122,785

77,695,678

55,548,029

52,757,880

52,467,716

-

449,340,751

بيع البضاعة عند نقطة من الزمن
بيع الخدمات على مدى فترة من الزمن

25,268,390
18,480,273

79,746,550
87,376,236

12,326,950
65,368,728

32,226,111
23,321,916

36,790,350
15,967,531

2,295,918
50,171,798

-

188,654,269
260,686,482

قطاع حكومي
قطاع خاص
شبه حكومي

4,015,614
22,061,321
17,671,729

109,908,649
45,210,506
12,003,630

60,042,030
14,963,653
2,689,996

24,523,974
22,848,951
8,175,102

22,438,940
25,020,488
5,298,452

52,467,716
-

-

273,396,923
130,104,919
45,838,909

الربح قبل الزكاة

8,968,298

12,821,214

205,643

405,749

2,166,605

2,843,046

()240,066

27,170,489

توقيت اإليرادات

نوع العمالء
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساهمة سعودية)
اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
 .17االرتباطات وااللتزامات المحتملة
االرتباطات
لدى الشركة االلتزامات التالية كما في تاري التقرير:

التزامات رأسمالية لعقار تحت اإلنشاء

 30يونيو
2020م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

14,551,095

17,239,201

المطلوبات المحتملة

112,489,561
162,666,246

خطابات اعتماد
خطابات ضمان

81,494,368
162,440,325

 .18الزكاة  -موقف الربط
انتهت الشركة من الربط الزكوي وضريبة االستقطاع مع الهيئة حتى سنة 2016م وحصلت على الشهادة النهائية
للزكاة وضريبة االستقطاع .قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية للسنوات 2017م و 2018م و 2019م ،وإقرارات
ضريبة االستقطاع للسنوات 2017م و 2018م و 2019م وهي ال تزال قيد النظر من قبل الهيئة.

 .19األحداث الالحقة
قرر مجلس إدارة الشركة باجتماعهم الذي عقد بتاري  14ذو القعدة 1441هر (الموافق  5يوليو 2020م) توزيع أرباح
مرحلية بمبلغ  1لاير سعودي للسهم وذلك بإجمالي مبلغ  20مليون لاير سعودي.
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