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المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعّهد التغطية

إن نشرة اإلصدار األولية هذه هي بغرض عرضها على المستثمرين من المؤسسات في عملية بناء سجل 
أوامر االكتتاب، وال تحتوي على سعر الطرح.

وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية المتضمنة سعر الطرح بعد اإلنتهاء من عملية بناء سجل أوامر االكتتاب 
وتحديد سعر الطرح.

شركة المعمر ألنظمة المعلومات )يُشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »المصدر«( هي شركة مساهمة سعودية مغلقة 
بموجب قرار وزارة التجارة واالستثمار رقم )52/ق( وتاريخ 1429/02/12هـ )الموافق 2008/02/20م( وبموجب السجل 
التجاري رقم 1010063470 وتاريخ 1407/01/10هـ )الموافق 1986/09/15م(، بمدينة الرياض في المملكة العربية 
السعودية )»المملكة«(، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وستون مليون )160.000.000( ريال سعودي، مقسم إلى 
ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 

الواحد )»األسهم«(. 

تأسست الشركة بدايًة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010063470 
المعمر وشركاه والتي كانت تعمل باالسم  بتاريخ 1399/12/24هـ )الموافق 1979/11/15م( تحت اسم شركة محمد 
التجاري »شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة«. وبلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها مليون )1.000.000( ريال 
سعودي مقسم إلى ألف )1.000( حصة عادية بقيمة ألف )1.000( ريال سعودي لكل حصة. وبتاريخ 1408/02/07هـ 
)الموافق 1988/02/20م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها بموجب قرار الشركاء من مليون )1.000.000( ريال سعودي 
إلى مليونين )2.000.000( ريال سعودي مقسم إلى ألفين )2.000( حصة عادية بقيمة ألف )1.000( ريال سعودي لكل 
حصة، وذلك من خالل رسملة مليون )1.000.000( ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة. وبتاريخ 1413/01/12هـ 
)الموافق 1992/07/12م( قامت الشركة بموجب قرار الشركاء بتغيير اسمها من شركة محمد المعمر وشركاه التي تزاول 
أنشطتها تحت االسم التجاري »شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة«، إلى اسمها التجاري الحالي الُمسجل، وهو 
»شركة المعمر ألنظمة المعلومات«. بتاريخ 1429/2/12هـ )الموافق 2008/2/20م( تم تحويل الشركة من شركة ذات 
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة وفقاً لقرار وزير التجارة واالستثمار رقم 52 / ق. وكما تم زيادة رأس مال 
الشركة من مليونين )2.000.000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50.000.000( ريال سعودي مقسمة إلى خمسة 
ماليين )5.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم، وذلك من خالل رسملة 
ثمانية وأربعين مليون )48.000.000( ريال سعودي من حساب أرباح الشركة المبقاة. وبتاريخ 1440/02/15هـ )الموافق 
2018/10/24م(، قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسين مليون )50.000.000( ريال سعودي إلى مائة وستون 
مليون )160.000.000( ريال سعودي مقسمة إلى ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك من خالل رسملة مائة وعشرة مليون ريال سعودي )110.000.000( 

ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة. 

تتمثل عملية الطرح العام األولي )»الطرح«( بطرح اربعة ماليين وثمانمائة ألف )4.800.000( سهم عادي )يُشار إليهم بـ 
»أسهم الطرح« وكل منها »سهم الطرح«( بسعر طرح يبلغ )•( رياالت سعودية للسهم الواحد )»سعر الطرح«(، والمتضمن 
قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل، وتمثل أسهم الطرح ما نسبته 

ثالثون بالمائة )30%( من رأس مال المصدر للشركة. 

 ويقتصر االكتتاب في األسهم المطروحة على شريحتين من المستثمرين هما:

وفقاً  األوامر  سجل  بناء  في  المشاركة  لها  يحق  التي  الفئات  الشريحة  هذه  وتشمل  المشاركة:  الفئات  )أ(  الشريحة 
لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة )ويشار لها بـ »تعليمات بناء 
سجل األوامر«( )ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ»الفئات المشاركة« ويشار لكل منها بـ »الفئة المشاركة«( )للمزيد من 
التي سيتم تخصيصها  الطرح  أسهم  ويبلغ عدد  والمصطلحات«(.  »التعريفات   )1( القسم  مراجعة  الرجاء  التفاصيل، 
مبدئيا للفئات المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل األوامر )ويشار إليها مجتمعة بـ»الجهات المشاركة« ويشار لكل منها 
بـ»الجهة المشاركة«( أربعة ماليين وثمانمائة ألف )4.800.000( سهم عادي تمثل ما نسبته مائة بالمائة )100%( من 
إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد، حيث يحق لمدير االكتتاب )المعرف في 
القسم )1( »التعريفات والمصطلحات«( في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح 
المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة ماليين وثالثمائة وعشرون ألف )4.320.000( سهم عادي لتمثل ما نسبته 

تسعون بالمائة )90%( من إجمالي أسهم الطرح. 

الشريحة )ب( المكتتبين األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية 
المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن 
الشخصية  ذوي  من  الخليجيين  والمستثمرين  القصر،  لألوالد  أمومتها  يثبت  وما  أرملة  أو  مطلقة  أنها  يثبت  ما  تقدم 
الطبيعية )ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ»المكتتبين األفراد« ومنفردين بـ»المكتتب الفرد«(. ويعد الغيا اكتتاب من 
اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب 
مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسوف يخصص للمكتتبين األفراد 
بحد أقصى أربعمائة وثمانون الف )480.000( سهم عادي، والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم 
الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد األسهم المخصصة لهم، يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد 

األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم المكتتب بها من قبلهم.

بـ»المساهمين الحاليين«( جميع أسهم الشركة قبل  إليهم مجتمعين  الحاليون في الشركة )ويشار  المساهمون  يمتلك 
الطرح. وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل جميع المساهمين الحاليين )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المساهمين البائعين«( 
وفقاً للجدول رقم )5-1( »هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده«. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك 
المساهمون الحاليون مجتمعين ما تقارب نسبته سبعون بالمائة )70 %( من األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة 
)»صافي متحصالت الطرح«( على  بعد خصم مصاريف الطرح –  في الشركة. وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح – 
المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح، ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي متحصالت 
الطرح )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )8( »استخدام متحصالت الطرح«(. علماً أنه قد تم التعهد بتغطية 
االكتتاب بالكامل من قبل متعهد التغطية )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )13( »التعهد بتغطية االكتتاب«(. 
علماً بأنه يحظر على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم لفترة ستة )6( أشهر )»فترة الحظر«( من تاريخ بدء تداول 
أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«( كما هو موضح في الصفحة )170(. إن كبار المساهمين 
في الشركة والذين يملكون )5%( أو أكثر من أسهمها هم إبراهيم عبداهلل المعمر وخالد عبداهلل المعمر، ويوضح الجدول 

)12-1( في القسم )12-2( )»الشركة«( من هذه النشرة نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة. 

تبدأ فترة الطرح في يوم 1440/07/10هـ )الموافق 2019/03/17م( وتستمر لمدة خمسة )5( أيام شاملًة يوم إغالق 
االكتتاب الموافق يوم 1440/07/14هـ )الموافق 2019/03/21م( )»فترة الطرح«(. ويمكن تقديم طلبات االكتتاب في 
أسهم الطرح من قبل المكتتبين األفراد لدى أي من فروع الجهات المستلمة )»الجهات المستلمة«( المدرجة في الصفحة 
)هـ( خالل فترة الطرح )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )17( »شروط وتعليمات االكتتاب«(. ويمكن للجهات 
المشاركة االكتتاب في أسهم الطرح من خالل مدير سجل االكتتاب )المعرف في القسم 1 »التعريفات والمصطلحات«( 

خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد.

يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح، التقدم بطلب االكتتاب في عشرة )10( أسهم كحد 
أدنى، علماً بأن الحد األقصى لكل مكتتب هو مائتان وخمسون ألف )250.000( سهم عادي لكل مكتتب، وأن الحد األدنى 
للتخصيص هو عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن ُوجَدت، وفقاً لما 
تقترحه الشركة والمستشار المالي. وال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد 
لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وسوف  ثمانية وأربعون ألف )48.000( مكتتب فرد، وسيتم التخصيص وفقاً 
يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات 
العالقة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب في موعد أقصاه يوم 1440/07/21هـ 
)الموافق 2019/03/28م(. )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة 
)ط( والقسم )17( »شروط وتعليمات االكتتاب«( من هذه النشرة. للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم 
حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة )»المساهم«( حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين 
)»الجمعية العامة«( والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. وتستحق أسهم الطرح نصيبها 
من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه )»النشرة«( والسنوات المالية التي تليها )للمزيد من 

التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )7( »سياسة توزيع األرباح«(.

بطلب  الشركة  تقدمت  وقد  الطرح.  قبل  أو خارجها  المملكة  داخل  أي سوق سواء  الشركة في  أسهم  تداول  يسبق  لم 
للهيئة لتسجيل األسهم وطرحها وتقدمت بطلب للسوق المالية لقبول إدراجها في السوق. وتم تقديم كافة المستندات 
المتعلقة بعملية  الموافقات  المتطلبات وتم الحصول على جميع  الهيئة وتداول وتم استيفاء كافة  التي طلبتها  المؤيدة 
الطرح، بما في ذلك هذه النشرة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية 
تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ 
المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )ط((. وسوف يسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة 
نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول 
في األسهم بعد بدء تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في األسهم حسب القواعد 
»التعريفات   )1( القسم  في  )المعرفة  المدرجة  األسهم  في  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة 
والمصطلحات«(، كما يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة )ويشار 
إليهم مجتمعين بـ »المستثمرين األجانب« ومنفردين بـ »المستثمر األجنبي«( القيام باالستحواذ على المنافع االقتصادية 
لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة )SWAP( مع أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة )ويشار إليهم بـ 
»األشخاص المرخص لهم«( بشراء األسهم المدرجة في السوق والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. وبموجب 

اتفاقيات المبادلة، سوف يتم تسجيل األشخاص المرخص لهم كمالكين نظاميين لتلك األسهم.

يجب دراسة قسمي )»إشعار مهم«( في الصفحة )أ ( والقسم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة بعناية تامة قبل 
اتخاذ أي قرار باالستثمار في اسهم الطرح.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة  الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( 
وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ب( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة 
اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي 

مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلّق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1440/04/24هـ )الموافق 2018/12/31م(.

الجهات المستلمة

نشرة إصدار شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010063470 وتاريخ 1407/01/10هـ )الموافق 1986/09/15م( والقرار الوزاري رقم )52/ق( وتاريخ 1429/02/12هـ )الموافق 2008/02/20م(

طرح أربعة ماليين وثمانمائة ألف )4.800.000( سهم عادي من أسهم الشركة والتي تمثل )30%( من رأس مال شركة المعمر ألنظمة المعلومات لالكتتاب العام بسعر قدره )•( ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح: خمسة )5( أيام تبدأ من األحد 1440/07/10هـ )الموافق 2019/03/17م( إلى يوم الخميس 1440/07/14هـ )الموافق 2019/03/21م(. 





إشعار مهم
معاملة  سيتّم  الطرح،  أسهم  في  لالكتتاب  بطلب  التقدم  وعند  الطرح.  وأسهم  بالشركة  تتعلّق  مفّصلة  معلومات  على  هذه  اإلصدار  نشرة  تحتوي 
المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين من األفراد على أساس أّن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على 
نسخة منها من خالل زيارة الموقع االلكتروني للشركة )www.mis.com.sa( أو الموقع اإللكتروني للهيئة )www.cma.org.sa( أو موقع المستشار المالي 

.)www.tadawul.com.sa( )( أو موقع السوق المالية السعودية )تداولwww.sfc.sa(

وقد قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لها فيما يخص الطرح )ويشار إليها فيما بعد بـ"المستشار المالي"(، وكمدير 
لالكتتاب )"مدير االكتتاب"(، وكمتعهد لتغطية الطرح )"متعهد التغطية"( وكمدير لسجل اكتتاب الجهات المشاركة )"مدير سجل االكتتاب"(.

تحتوي هذه النشرة على معلومات تّم تقديمها حسب متطلّبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة. ويتحّمل أعضاء 
مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )ب(، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون 
حسب علمهم واعتقادهم، وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحّد المعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤّدي عدم تضمينها في نشرة 

اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضلّلة.

وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً كبيراً 
من المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالقطاع واألسواق التي تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية. ومع أنه ال يوجد لدى 
الشركة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )د( من هذه النشرة )ويشار إليهم فيما بعد بـ "المستشارون"( 
أي سبب لالعتقاد بأّن المعلومات المتعلّقة باألسواق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل 

الشركة أو المستشارين. وبالتالي ال يمكن تقديم أي ضمان بشأن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وبالتحديد فإن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح يمكن أن تتأثر 
العوامل  أو  والسياسية  االقتصادية  العوامل  من  أو غيرها  والضرائب  الفائدة  ومعدالت  التضخم  عوامل  مثل  المستقبلية  للتطورات  نتيجة  بشكل سلبي 
الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )2( "عوامل المخاطرة". وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية 
معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال، على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي 

إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو الجهات المستلمة أو أي من المستشارين، 
للمشاركة باالكتتاب في أسهم الطرح. وتُعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار أهداف االستثمار 
الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ 
قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالئمة فرصة 
االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم الطرح. 
إن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون مناسباً لبعض المستثمرين وغير مناسباً للبعض اآلخر. ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار 

ورؤية طرف آخر في االستثمار من عدمه كأساس لفحصهم للفرصة االستثمارية والظروف الخاصة لمثل هذا المستثمر.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر 
وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة )لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )1( "التعريفات والمصطلحات"(.

الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد، وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، 
والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية، ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام 

بحق هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.

ويُحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المكتتبة األجنبية على أن 
يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق باالكتتاب وبيع أسهم 

االكتتاب ومراعاة التقيد بها.

معلومات عن القطاع والسوق
تّم الحصول على البيانات والمعلومات الواردة في القسم رقم )3( )"لمحة عامة على السوق"( من تقرير دراسة السوق المعد من قبل إنترناشيونال 
داتا كوربورشون )IDC( )"مستشار دراسة السوق"( لصالح الشركة. ولمزيد من المعلومات حول مستشار دراسة السوق، يرجى زيارة موقعه اإللكتروني 

.)www.idc.com(

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمتلك مستشار دراسة السوق وال أي من شركاته التابعة أو شركاته الشقيقة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته 
أو مدراءه أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو شركتها الزميلة، وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على 
استعمال اسمه ومعلومات السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى، بما في ذلك المعلومات التي 
تم الحصول عليها من مستشار دراسة السوق، هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من 
قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين، وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي مسؤولية عن دقة أو 

اكتمال أي من هذه المعلومات.
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المعلومات المالية
أعدت القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م، و2016م، و2017م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً 
القانونيين )SOCPA(، وتمت مراجعتها من قبل شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون  الهيئة السعودية للمحاسبين  للمعايير المحاسبية الصادرة عن 
قانونيون )"المحاسبون القانونيون"(. وأعدت القوائم المالية المراجعة للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، واإليضاحات المرفقة 
بها، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإليضاحات األخرى المعتمدة في الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيون )IFRS(، وتمت مراجعتها من قبل شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون. وقد تم إدراج هذه القوائم المالية في القسم )19( "القوائم 

المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها".

إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تّم جمع 
األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في النشرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق 
المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال 

أي من هذه التوقعات.

تشكل أو من الممكن اعتبار بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة أنها تشكل "إفادات مستقبلية". ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات 
المستقبلية من خالل استخدام بعض الكلمات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تخطط" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "يتوقع" أو "يمكن" أو "من الممكن" 
أو "سيكون" أو "يفترض" أو "ُمتوقع" أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات 
المستقبلية وجهة نظر الشركة حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضماناً لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي 
إلى اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة وما كان متوقعاً صراحًة أو ضمناً. وتحتوي أقسام أخرى 
من هذه النشرة على وصف أكثر تفصياًل لبعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم 
)2( "عوامل المخاطرة"(. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات، فإن النتائج 

الفعلية للشركة قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة على أنها مقدرة أو معتقدة أو متوقعة أو مخطط لها.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشر 
نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين لها ما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وفيما عدا الحالتين المذكورتين، فإن 
الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات 
جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى، فإن توقعات األحداث والظروف 
المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً. وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين فحص 

جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة، الرجاء مراجعة القسم )1( "التعريفات والمصطلحات".

دليل الشركة
مجلس إدارة الشركةجل اااالجدوج )

صفة العضويةالجنسيةالمنصباالسم
نسب الملكية غير المباشرةنسب الملكية المباشرة

تاريخ التعيين
بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

2016/05/15م--22.10%31.56%غير تنفيذيسعوديرئيس مجلس اإلدارةخالد عبداهلل المعمر

2016/05/15م--24.20%34.56%غير تنفيذيسعودينائب رئيس مجلس اإلدارةإبراهيم عبداهلل المعمر

2016/05/15م--3.08%4.40%غير تنفيذيسعوديعضو مجلس اإلدارةعبداهلل محمد المعمر

2018/03/05م----مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةفراج بن منصور ابو ثنين

2018/03/05م----مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةصالح عبداهلل الدباسي
المصدر: الشركة

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية بمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الواردة في القسم ) 5-2-3( )"السيرة الذاتية ألعضاء 

مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس"( تواريخ تعيين كل منهم في مجلس اإلدارة أو في أي منصب آخر.
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عنوان الشركة وممثلوها

شركة المعمر ألنظمة المعلومات
طريق الملك عبدالعزيز، حي الربيع

صندوق بريد رقم: 16116
الرياض 11464

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: 7800 205 )11( 966+
فاكس رقم: 7807 205 )11( 966+

www.mis.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@mis.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثلو الشركة

زياد مرتجى )المدير التنفيذي(
شركة المعمر ألنظمة المعلومات

طريق الملك عبدالعزيز، حي الربيع
صندوق بريد رقم: 16116

الرياض 11464
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 7800 205 )11( 966+
فاكس رقم: 7807 205 )11( 966+

www.mis.com.sa :الموقع اإللكتروني
zmortaja@mis.com.sa :البريد اإللكتروني

ابراهيم عبداهلل المعمر )نائب رئيس مجلس اإلدارة(
شركة المعمر ألنظمة المعلومات

طريق الملك عبدالعزيز، حي الربيع
صندوق بريد رقم: 16116

الرياض 11464
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 7800 205 )11( 966+
فاكس رقم: 7807 205 )11( 966+

www.mis.com.sa :الموقع اإللكتروني
ibrahim.almoammar@mis.com.sa :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

السوق المالية السعودية )تداوج(
أبراج التعاونية، البرج الشمالي

700 طريق الملك فهد
صندوق بريد رقم: 60612

الرياض 11555
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 9999 218 )11( 966+
فاكس: 1220 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني
webinfo@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني
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المستشارين
المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب ومتعهد التغطية

شركة السعودي الفرنسي كابيتاج
الرياض – طريق الملك فهد

صندوق بريد رقم: 23454
الرياض 11426

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: 6666 282 )11( 966+

فاكس: 6823 282 )11( 966+
www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني

info@fransicapital.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني لالكتتاب

صالح الحجيالن محامون ومستشارون
54 شارع األحساء

صندوق بريد رقم: 1454
الرياض 11431

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: 2200 479 )11( 966+
فاكس رقم: 1717 479 )11( 966+

www.hejailanlaw.com :الموقع اإللكتروني
lfshriyadh@hejailanlaw.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية المالية

كى بي إم جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

برج كي بي إم جي
طريق صالح الدين األيوبي
صندوق بريد رقم: 92876

الرياض 11663
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 8500 874 )11( 966+
فاكس رقم: 8600 874 )11( 966+

www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني
marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني

شركة إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
برج الفيصلية

صندوق بريد رقم: 2732
الرياض 11461

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: 4740 273 )11( 966+
فاكس رقم: 4730 273 )11( 966+
www.ey.com :الموقع اإللكتروني

Riyadh@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق

الرياض جاليري مول
A1 الدور الرابع مدخل

حي الملك فهد، الرياض
صندوق بريد رقم: 18648

الرياض 11425
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 8282 434 )11( 966+
فاكس رقم: 8200 434 )11( 966+
www.idc.com :الموقع اإللكتروني

riyadh@idc.com :البريد اإللكتروني

د



الجهات المستلمة

البنك السعودي الفرنسي
شارع المعذر

ص ب 56006الرياض 11554
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2222 404 )11( 966+
فاكس: 2311 404 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكتروني
communications@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الملك عبدالعزيز

ص ب 22622الرياض 11614
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 2618 404 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

البنك السعودي البريطاني )ساب(
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

ص.ب. رقم 9084، الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0677 405 )11( 966+
فاكس: 0660 405 )11( 966+

www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

هـ



ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي 
قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة 

ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل مستثمرين محتملين على مراعاة هذه النشرة ككل.

وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم "إشعار مهم" في الصفحة )أ ( والقسم )2( "عوامل المخاطرة" قبل اتخاذ أي قرار 
استثماري في أسهم الطرح.

اسم الشركة ووصفها ومعلومات عن 
تأسيسها

رقم )52/ق(  واالستثمار  التجارة  وزارة  قرار  بموجب  مغلقة  المعلومات هي شركة مساهمة سعودية  المعمر ألنظمة  شركة 
وتاريخ 1429/02/12هـ )الموافق 2008/02/20م( وبموجب السجل التجاري رقم 1010063470 وتاريخ 1407/01/10هـ 
)الموافق 1986/09/15م(، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وستون مليون 
)160.000.000( ريال سعودي، مقسم إلى ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل 

قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.
تأسست الشركة بدايًة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010063470 
بتاريخ 1399/12/24هـ )الموافق 1979/11/15م( تحت اسم شركة محمد المعمر وشركاه والتي كانت تعمل باالسم التجاري 
"شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة". وبلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها مليون )1.000.000( ريال سعودي مقسم إلى 
ألف )1.000( حصة عادية بقيمة ألف )1.000( ريال سعودي لكل حصة. وبتاريخ 1408/02/07هـ )الموافق 1988/02/20م( 
قامت الشركة بزيادة رأس مالها بموجب قرار الشركاء من مليون )1.000.000( ريال سعودي إلى مليونين )2.000.000( 
ريال سعودي مقسم إلى ألفين )2.000( حصة عادية بقيمة ألف )1.000( ريال سعودي لكل حصة، وذلك من خالل رسملة 
مليون )1.000.000( ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة. وبتاريخ 1413/01/12هـ )الموافق 1992/07/12م( قامت 
الشركة بموجب قرار الشركاء بتغيير اسمها من شركة محمد المعمر وشركاه التي تزاول أنشطتها تحت االسم التجاري "شركة 
مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة"، إلى اسمها التجاري الحالي الُمسجل، وهو "شركة المعمر ألنظمة المعلومات". بتاريخ 
1429/2/12هـ )الموافق 2008/2/20م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة وفقاً 
لقرار وزير التجارة واالستثمار رقم 52/ق. وكما تم زيادة رأس مال الشركة من مليونين )2.000.000( ريال سعودي إلى 
خمسين مليون )50.000.000( ريال سعودي مقسمة إلى خمسة ماليين )5.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 
عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم، وذلك من خالل رسملة ثمانية وأربعين مليون )48.000.000( ريال سعودي من حساب 
المبقاة. وبتاريخ 1440/02/15هـــ )الموافق 2018/10/24م(، قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسين  أرباح الشركة 
مليون )50.000.000( ريال سعودي إلى مائة وستون مليون )160.000.000( ريال سعودي مقسمة إلى ستة عشر مليون 
)16.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك من خالل رسملة مائة 

وعشرة مليون ريال سعودي )110.000.000( ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة.
تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساسي باآلتي:أنشطة الشركة

استيراد وتصدير. �
تجارة الجملة وتجارة التجزئة في الحاسب اآللي واألجهزة االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(. �
تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة الالسلكية وصيانتها. �
األعمال الكهربائية واألعمال االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها في الحاسب اآللي(. �
تقنية االتصاالت )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(. �
نشاط المقاوالت في أعمال شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية والتركيبات االلكترونية وصيانة وتشغيل المنشآت  �

وتشغيلها وصيانتها  والماكينات  اآلالت  وتركيب  وأعمال  للمباني  العامة  والمقاوالت  الهاتف  الكهربائية وصيانة شبكات 
وتقديم الخدمات اللوجستية لها.

استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات. �
تنفيذ عقود تركيب وتشغيل أنظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد واالتصاالت وأعمال التدريب والدعم الفني  �

المرتبط بها
املساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب 

ملكيتهم قبل الطرح وبعده
يوضح الجدول أدناه عدد أسهم المساهمون الكبار ونسبة ملكيته قبل الطرح وبعده.

المساهمون
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
القيمة االسمية عدد األسهمالنسبة)رياج سعودي(

النسبة)رياج سعودي(

22.10%31.563.535.21335.352.130%5.050.30550.503.050خالد عبداهلل المعمر
24.20%34.563.871.21238.712.120%5.530.30555.303.050إبراهيم عبداهلل المعمر

46.30%27.406.42574.064.250ا.66%00ا.05.806ا0ا0.580.6ااإلجمالي
المصدر: الشركة

مائة وستون مليون )160.000.000( ريال سعوديرأس مال الشركة

ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي مدفوع القيمة بالكاملإجمالي عدد أسهم الشركة

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحدالقيمة االسمية للسهم

طرح أربعة ماليين وثمانمائة الف )4.800.000( سهم عادي تمثل )30%( من رأس مال الشركة لالكتتاب العام، بسعر طرح الطرح
يبلغ )•( ريال سعودي للسهم الواحد، وتتضمن أسهم الطرح قيمة اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة 

القيمة بالكامل.
أربعة ماليين وثمانمائة الف )4.800.000( سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.عدد االسهم املطروحة لالكتتاب

و



نسبة األسهم املطروحة من رأس مال 
الشركة

تمثل أسهم الطرح )30%( من رأس مال الشركة.

]•[ ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.سعر الطرح

]•[ ريال سعودي.إجمالي قيمة أسهم الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة ]•[ ريال سعودي )بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بحوالي ]•[( ريال استخدام متحصالت الطرح
سعودي على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بحسب عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم بائع من أسهم الطرح. ولن 
تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )8( "استخدام متحصالت 

الطرح".
أربعة ماليين وثمانمائة الف )4.800.000( سهم عادي.عدد أسهم الطرح املتعهد بتغطيتها

]•[ ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

الشريحة )أ(: الفئات المشركة: وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر، فئات املستثمرين املستهدفني
الرجاء مراجعة القسم رقم )1( "التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة. ويحق لهؤالء المستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب 

وفقاً لما ورد في هذه النشرة. ويمكن الحصول على نموذج طلب االكتتاب من مدير سجل االكتتاب للمؤسسات المكتتبة.
المرأة السعودية  الشريحة )ب(: المكتتبين األف��راد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك 
المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما 
يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، والمستثمرين الخليجين من ذوي الصفة الطبيعية. ويعد الغياً 
النوع فسيطبق النظام بحق هذا الشخص. وفي حال تم  اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا 

االكتتاب مرتين، يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.
إجمالي عدد األسهم املطروحة لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

أربعة ماليين وثمانمائة الف )4.800.000( سهم عادي تمثل )100%( من إجمالي أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب عدد األسهم املطروحة للفئات املشاركة
كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، وقيام الجهات المشاركة باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم. يحق لمدير االكتتاب 
تخفيض عدد األسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة ماليين وثالثمائة وعشرون الف )4.320.000( سهم لتمثل ما 

نسبته )90%( من إجمالي أسهم الطرح.
عدد األسهم املطروحة للمكتتبني 

األفراد
أربعمائة وثمانون ألف )480.000( سهم عادي كحد أقصى، تمثل نسبة )10%( من إجمالي أسهم الطرح.

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

يحق للجهات المشاركة، كما هي معرفة في القسم )1( "التعريفات والمصطلحات"، التقدم بطلب االكتتاب، وسوف يوفر مدير طريقة االكتتاب للجهات املشاركة
االكتتاب استمارة الطلب للمستثمرين من الجهات المشاركة أثناء عملية بناء سجل األوامر. وبعد التخصيص المبدئي سيقوم 
مدير االكتتاب بتوفير نماذج االكتتاب للجهات المشاركة والتي عليهم تعبئتها وفقاً للتعليمات المبينة في القسم )17( "شروط 

وتعليمات االكتتاب".
للتعليمات طريقة االكتتاب للمكتتبني األفراد وفقاً  االكتتاب  تعبئة طلب  ويجب  المستلمة.  الجهات  فروع  لدى  الطرح  فترة  االكتتاب خالل  نماذج  توفير  سيتم 

التي جرت  الذين اشتركوا في إحدى االكتتابات  المكتتبين األفراد  المبينة في )17( "شروط وتعليمات االكتتاب". وبإمكان 
مؤخراً االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم كل 
هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن )أ( يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل 

هذه الخدمات، و)ب( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.
احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

مائة ألف )100.000( سهم عادي.بالنسبة للجهات املشاركة

عشرة )10( أسهم عادية.بالنسبة للمكتتبني األفراد

قيمة احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

]●[ ريال سعودي.بالنسبة للجهات املشاركة

]●[ ريال سعودي.بالنسبة للمكتتبني األفراد

احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

سبعمائة وتسع وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون )799.999( سهم عادي، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما ال بالنسبة للجهات املشاركة
يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر.

مائتان وخمسون ألف )250.000( سهم عادي.بالنسبة للمكتتبني األفراد

قيمة احلد األقصى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

قيمة احلد األقصى لعدد األسهم التي 
ميكن االكتتاب فيها بالنسبة للجهات 

املشاركة

]●[ ريال سعودي.

قيمة احلد األقصى لعدد األسهم التي 
ميكن االكتتاب فيها بالنسبة للمكتتبني 

األفراد

]●[ ريال سعودي.

ز



طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني

تخصيص أسهم الطرح للجهات 
املشاركة

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة عن طريق مدير االكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد. ويبلغ 
عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة أربعة ماليين وثمانمائة الف )4.800.000( سهم تمثل 
بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير  نسبة )100%( من إجمالي عدد أسهم الطرح، علماً 
االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة ماليين وثالثمائة وعشرون الف )4.320.000( 

سهم لتمثل ما نسبته )90%( من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.
تخصيص أسهم الطرح للمكتتبني 

األفراد
)الموافق  1440/07/21هـــــ  تتجاوز  ال  فترة  خالل  ــراد  األف للمكتتبين  الطرح  أسهم  تخصيص  من  االنتهاء  يتم  أن  يتوقع 
2019/03/28م( علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األقصى لكل مكتتب 
فرد هو مائتان وخمسون ألف )250.000( سهم، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، وفقاً لما تقترحه 
المكتتبين األفراد ثمانية وأربعون ألف )48.000( مكتتب فرد ال تضمن  المالي. في حال تجاوز عدد  الشركة والمستشار 

الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تحدده الشركة والمستشار المالي.
أو رد فائض أموال االكتتاب االكتتاب  مدير  من  استقطاعات  أو  أي عموالت  دون خصم  المكتتبين  إلى  وجد(  )إن  االكتتاب  فائض  إعــادة  يتم  سوف 

الجهات المستلمة )حسب الحال(. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب في موعد أقصاه 
1440/07/21هـ )الموافق 2019/03/28م( )يرجى مراجعة "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة )ط( والقسم 

) 17( "شروط وتعليمات االكتتاب"(.
تبدأ فترة الطرح يوم األحد 1440/07/10ه )الموافق 2019/03/17م( وتستمر لمدة خمسة )5( أيام شاملة آخر يوم إلغالق فترة الطرح

االكتتاب في يوم الخميس 1440/07/14هـ )الموافق 2019/03/21م(.
اإلصدار هذه وعن توزيع األرباح نشرة  تاريخ  من  اعتباراً  الشركة  تعلن عنها  أرباح  أية  لالكتتاب نصيبها من  المطروحة  األسهم  تستحق 

السنوات المالية التي تليها )يرجى مراجعة القسم رقم )7( "سياسة توزيع األرباح"(.
إّن جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة. ويعطي كل سهم عادي حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في حقوق التصويت

الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها. وال يعطي أي سهم عادي لحامله حقوق تصويت تفضيلية )يرجى 
مراجعة القسم ) 12-15( "وصف األسهم"(.

القيود املفروضة على األسهم )فترة 
احلظر(

سيخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، بحيث ال يجوز 
لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة.

األسهم التي سبق للشركة إدراجها )إن 
وجدت(

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم 
وطرحها وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وتقدمت إلى السوق )تداول( بطلب اإلدراج وفقا لقواعد 
اإلدراج. وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات 
المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص 

األسهم )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة )ط(.
المخاطر عوامل املخاطرة  )1( كالتالي:  يمكن تصنيفها بشكل عام  المخاطر  الطرح. هذه  أسهم  باالستثمار في  تتعلق  معينة  هناك مخاطر 

المرتبطة بعمليات الشركة؛ )2( المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية؛ )3( المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح. 
وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم )2( "عوامل المخاطرة" التي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري 

فيما يتعلق بأسهم الطرح.
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر تقريباً بمبلغ ]•[ ريال سعودي، مصاريف الطرح

وسوف يتم خصم هذه التكاليف من متحصالت الطرح، وتشمل أتعاب المستشار المالي وأتعاب متعهد التغطية والمستشارين 
القانونيين والمحاسبين القانونيين ومستشار دراسة السوق، إضافًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة 

والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة.
شركة السعودي الفرنسي كابيتالمتعهد التغطية

الرياض – طريق الملك فهد
صندوق بريد رقم: 23454

الرياض 11426
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6666 282 )11( 966+
فاكس: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني
info@fransicapital.sa :البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب دراسة قسم "إشعار مهم" في الصفحة )أ( والقسم )2( "عوامل المخاطرة" بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
التاريخالحدث

سيبدأ االكتتاب في يوم 1440/06/22هـ )الموافق 2019/02/27م( وينتهي في يوم فترة االكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر
1440/06/30هـ )الموافق 2019/03/07م(.

سيبدأ االكتتاب في يوم 1440/07/10هـ )الموافق 2019/03/17م( وينتهي في يوم فترة االكتتاب للمكتتبين االفراد
1440/07/14 هـ )الموافق 2019/03/21م(.

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للجهات المشاركة بناء على عدد 
األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

1440/07/06 هـ )الموافق 2019/03/13م(.

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين 
األفراد

1440/07/14 هـ )الموافق 2019/03/21م(.

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للجهات المشاركة بناء على عدد 
األسهم التي تم تخصيصها لكل منهم

1440/07/13 هـ )الموافق 2019/03/20م(.

1440/07/21 هـ )الموافق 2019/03/28م(.اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

1440/07/21 هـ )الموافق 2019/03/28م(.إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق
من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في 

.)www.tadawul.com.sa( الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني

تنويه: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر في الصحف المحلية 
.)www.mis.com.sa( والموقع اإللكتروني للشركة )www.sfc.sa( وموقع المستشار المالي )www.tadawul.com.sa( اليومية وعلى موقع تداول اإللكتروني

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة، وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر )لمزيد من التفاصيل 
لما ورد في هذه النشرة. ويمكن  )الرجاء مراجعة القسم رقم ) 1( "التعريفات والمصطلحات"(. ويحق لهؤالء المستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب وفقاً 

الحصول على نموذج طلبات/طلب االكتتاب من مدير سجل االكتتاب للمؤسسات المكتتبة.

الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد، وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، 
والمستثمرين الخليجين من ذوي الصفة الطبيعية. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق 

هذا الشخص. وفي حال تم االكتتاب مرتين، يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.

سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى فروع الجهات المستلمة، ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضاً عن طريق اإلنترنت 
والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين سبق أن اشتركوا في 

االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.- 1
أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه في طرح - 2

جرى حديثاً.

يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في القسم رقم ) 17( "شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه النشرة. وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع 
بنود نموذج طلب االكتتاب ذات صلة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب كلياً أو جزئياً في حال عدم استيفائه ألي من شروط وتعليمات 
االكتتاب. وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه، ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً بين المكتتب 

ذي العالقة والمساهمين البائعين )يرجى مراجعة القسم رقم ) 17( "شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه النشرة(.

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، لحساب المكتتب الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداًء، ودون أي عموالت أو 
استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث.

للمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الجهات المشاركة، الرجاء مراجعة القسم ) 17( "شروط وتعليمات االكتتاب".
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ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، إال أن هذا الملخص ال يشمل على كافة المعلومات 
التي قد تهم المستثمرين المحتملين. ولذلك، يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينصح مستلم هذه النشرة بقراءتها بالكامل حيث ينبغي أن 
يستند أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة بالكامل بما في ذلك على وجه خاص قسم "إشعار 

مهم" في الصفحة )أ ( والقسم ) 2( "عوامل المخاطرة" قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

نظرة عاّمة على الشركة

تاريخ الشركة

تأسست الشركة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتم تسجيلها بتاريخ 1399/12/24هـ )الموافق 1979/11/15م( تحت اسم شركة "محمد المعمر 
وشركاه" )والتي كانت تعمل باالسم التجاري: "شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة"( ومسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 1010063470.

بلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها مليون )1.000.000( ريال سعودي مقسم إلى ألف )1.000( حصة عادية بقيمة ألف ريال سعودي )1.000( ريال 
سعودي لكل حصة. بتاريخ 1403/07/05هـ )الموافق 1983/04/18م(، قام كل من عبداهلل مهنا المؤيد وحمد حسن العجاجي بالتنازل عن كامل حصتهما 
في الشركة على النحو التالي بموجب قرار من الشركاء باإلجماع: تنازل عبداهلل مهنا المؤيد عن كامل حصته من الحصص التي تتألف من 450 حصة 
إلى خالد عبداهلل المعمر؛ وتنازل حمد حسن العجاجي عن كامل حصته من الحصص التي تبلغ 100 حصة على النحو التالي: 50 حصة لكل من خالد 
عبداهلل المعمر ومحمد عبداهلل المعمر. وبتاريخ 1408/02/07هـ )الموافق 1988/02/20م(، قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليون )1.000.000( 
وذلك  لكل حصة،  ريال سعودي   )1.000( ألف  بقيمة  عادية  )2.000( حصة  ألفي  إلى  مقسم  ريال سعودي   )2.000.000( مليوني  إلى  ريال سعودي 
بموجب قرار من المساهمين باإلجماع. وقد تمت الزيادة في رأس المال من خالل رسملة مليون )1.000.000( ريال سعودي من حساب أرباح الشركة 
المبقاة. وتم إصدار ألف )1.000( سهم جديد بما يتناسب مع عدد الشركاء الحاليين في الشركة. بتاريخ 1413/01/12هـ )الموافق 1992/07/12م(، 
قامت الشركة بموجب قرار من مساهمي الشركة باإلجماع بتغيير اسمها من شركة محمد المعمر وشركاه )التي تزاول أنشطتها تحت االسم التجاري: 
"شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة"( إلى اسمها التجاري الحالي الُمسجل، وهو: "شركة المعمر ألنظمة المعلومات". وفي القرار نفسه، قام كل 
من الشركاء الحاليين محمد عبداهلل المعمر وخالد عبداهلل المعمر بالتنازل عن 333 حصة إلى إبراهيم عبداهلل المعمر. تم تحويل الشركة من شركة 
ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة وفقاً لقرار وزير التجارة واالستثمار رقم )52/ق( المؤرخ في 1429/2/12هـ )الموافق 2008/2/20م(. 
وفي الوقت نفسه قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليوني )2.000.000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50.000.000( ريال سعودي مقسمة إلى 
خمسة ماليين )5.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم. وقد تمت الزيادة من خالل رسملة ثمانية وأربعين 
مليون )48.000.000( ريال سعودي من حساب أرباح الشركة المبقاة. وقد تم إصدار أربعة ماليين وثمانمائة ألف )4.800.000( سهم جديد. بتاريخ 
1429/11/26هـ )الموافق 2008/11/28م(، انتقلت ملكية كامل أسهم محمد عبداهلل المعمر في الشركة )والتي تبلغ نسبتها 33.33% من أسهم الشركة( 
بوفاته إلى ورثته الشرعيين. بتاريخ 1438/10/19هـ )الموافق 2017/01/29م(، انتقلت ملكية كامل أسهم لطيفة سعود المعمر في الشركة )والتي تبلغ 
نسبتها 5.6 % من أسهم الشركة( بوفاتها إلى ورثتها الشرعيين. بتاريخ 1440/02/15هـ )الموافق 2018/10/24م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من 
خمسين مليون )50.000.000( ريال سعودي إلى مائة وستون مليون )160.000.000( ريال سعودي مقسمة إلى ستة عشر مليون )16.000.000( سهم 
عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك من خالل رسملة مائة وعشرة مليون ريال سعودي )110.000.000( ريال 

سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة.

األنشطة الرئيسية للشركة

شركة المعمر ألنظمة المعلومات هي مقدم حلول وخدمات متكاملة شاملة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت حيث تقدم مجموعة متكاملة من حلول 
وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت بما في ذلك، االستشارات والتطوير، واالستشارات الفنية، والتوريد، والتنفيذ، وإدارة المشاريع والبرامج، والدعم 
والصيانة. ويشمل ذلك أنظمة الشبكات والمعلومات، أنظمة مراكز المعلومات، أنظمة أمن المعلومات واألمن السيبراني، أنظمة إدارة الخدمات، والحلول 

والبرمجيات وأنظمة المسح الجغرافي.

وإن أنشطة الشركة حسب نظامها االساسي كما يلي:

استيراد وتصدير. �
تجارة الجملة وتجارة التجزئة في الحاسب اآللي واألجهزة االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(. �
تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة الالسلكية وصيانتها. �
األعمال الكهربائية واألعمال االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها في الحاسب اآللي(. �
تقنية االتصاالت )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(. �
الكهربائية وصيانة  � المنشآت  وتشغيل  االلكترونية وصيانة  والتركيبات  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  أعمال شبكات  في  المقاوالت  نشاط 

شبكات الهاتف والمقاوالت العامة للمباني وأعمال وتركيب اآلالت والماكينات وتشغيلها وصيانتها وتقديم الخدمات اللوجستية لها.
استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات. �
تنفيذ عقود تركيب وتشغيل أنظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد واالتصاالت وأعمال التدريب والدعم الفني المرتبط بها �

ي



رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها

الرؤية

تهدف الشركة على أن تكون الشريك الرائد لحلول وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة والمنطقة اإلقليمية.

الرسالة

تطمح الشركة إلى تقديم وتطبيق المعرفة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها بنجاح وفّعالية وذلك فيما يتعلق بتقديم أفضل الحلول التقنية، بالشكل الذي 
يجعل قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة أحد عوامل التمكين األساسية في تنمية المجتمع واألعمال وازدهارهما.

االستراتيجية

تزاول الشركة أعمالها كمقدم خدمات وحلول شاملة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت، حيث توفر الشركة مجموعة من الحلول والخدمات من خالل 
ست وحدات أعمال متكاملة، تغطي كل منها شريحة مهمة من نطاقات وتخصصات تقنية المعلومات واالتصاالت. وتعمل وحدات األعمال في بيئة مترابطة 
ومتكاملة لتقديم حلول شاملة بأعلى معايير الجودة والتميز في السوق. وتسعى الشركة لالستفادة من المكانة الرائدة التي تحظى بها لمواصلة الحصول 
على حصتها في السوق من خالل ترسيخ شراكتها في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لعمالئها في القطاعين العام والخاص. تواصل الشركة توسيع 
نطاق تغطيتها في المملكة وتعزيز محفظة منتجاتها وخدماتها، وتسعى جاهدة لزيادة العائد الخاص بالمساهمين إلى أقصى قدر ممكن. ولتحقيق هذه 

الرؤية، اعتمدت الشركة استراتيجية األعمال التالية:

زيادة األعمال الحكومية	- 

ولدى  واالتصاالت.  المعلومات  تقنية  مجال  في  الشاملة  والحلول  الخدمات  لمقدمي  كبيرة  فرصة  الرؤية  تحقيق  وبرنامج   2030 المملكة  رؤية  تمثل 
الشركة بالفعل عالقات راسخة مع الجهات الحكومية، حيث مثلت التعاقدات الحكومية 59.34% من عائدات الشركة في النصف األول من عام 2018م 
)2018/06/30م( )يرجى االطالع على القسم ) 4-8-3( "العمالء" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. ومن المتوقع أن يعزز برنامج تحقيق الرؤية 
الطلب في محفظة أعمال الشركة بأكملها. وتعتقد الشركة أن تاريخها المتميز في تنفيذ المشاريع ومركزها المالي القوي ومهاراتها الشاملة في نطاقات 
وتخصصات تقنية المعلومات واالتصاالت سيمكنها من الحصول على حصة كبيرة في هذا النمو. وباإلضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بأعلى مستوى من 
مستويات تصنيف المقاولين فيما يتعلق بالعقود الحكومية في مجال األعمال اإللكترونية مما يمكنها من تقديم عطاءات لجميع أعمال تقنية المعلومات 

واالتصاالت الحكومية )يُرجى االطالع على القسم رقم )12( "معلومات قانونية" من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل(.

النمو المنتظم المنضبط	- 

لطالما كانت الشركة منضبطًة في حجم ونطاق أعمالها، فلم تبدأ في إطالق وحدات األعمال الجديدة إال بعد إجراء دراسات دقيقة للسوق، كما أنها تحظى 
بثقة العمالء في أعمالهم على المدى الطويل. ومن ثم تراقب الشركة عن كثب اتجاهات األسواق الناشئة، والتغيرات في تفضيالت العمالء ومتطلباتهم، 
والتطورات التقنية الحديثة قبل تعزيز طرح منتجاتها الحالية أو إطالق خطوط خدمات جديدة. وقد حافظت الشركة على مر السنين على مواكبة وحدات 
أعمالها مع اتجاهات األسواق السائدة. ويعكس ذلك طبيعة قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت سريعة التغير، ويُعد دلياًل دامًغا في الوقت ذاته على جدارة 
فريق اإلدارة الديناميكية لدى الشركة، الذي لطالما تمتع بالقدرة على التكّيف مع السوق واالستجابة له. وتطمح الشركة في الوقت الحالي إلى توسيع 

نطاق أعمالها ذات الهامش الربحي المرتفع من خالل ما يلي:

توسيع محفظة خدماتها المهنية ذات الصلة بالتقنيات الناشئة وخدمات التحول الرقمي؛ وبخاصة الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي - 1
واالمن المعلوماتي.

زيادة استثماراتها في قدرات البرمجيات كخدمة من خالل عمليات االستحواذ والشراكات.- 2
توسيع محفظة حلولها خاصة في مجال الرعاية الصحية، والمدن الذكية، والتطوير اإللكتروني، وتقنيات العمليات، والتنقل.- 3

التركيز على التقنيات الناشئة	- 

تتابع الشركة بانتظام التقنيات الجديدة وشرائح القطاع واتجاهات السوق في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت. وتتمتع الشركة بالقدرة على تقديم 
مقترحات ذات قيمة مضافة أكبر لعمالئها لتحقيق كفاءة تنفيذ األعمال وتحسين اإلنتاجية وتخفيض التكاليف، وذلك من خالل العمل بشكل وثيق مع 

عمالئها.

التوسع من خالل التكنولوجيا المكملة والقطاعات الرديفةد- 

 ستستخدم الشركة معرفتها وابتكاراتها وخبرتها في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لتقديم منتجات مصممة ومعدة حسب طلب عمالئها من أجل 
تلبية احتياجات قطاعاتهم. على سبيل المثال، هناك موجة جديدة من التقارب بين تقنية المعلومات وتكنولوجيا إدارة العمليات الصناعية. ويمثل ذلك 
فرصًة لتحقيق وفورات إنتاجية كبيرة للعمالء المتخصصين في األعمال الصناعية. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة باستكشاف تقنيات وحلول أخرى 

مثل حلول األمن الصناعي وكفاءة الطاقة.

زيادة تعزيز شراكات الموردين	- 

بالنسبة لكل وحدة من وحدات األعمال الست، ترتبط الشركة بعالقات طويلة األمد وراسخة مع بعض شركات تقنية المعلومات واالتصاالت الرائدة في 
العالم. وفيما يلي بعض األمثلة:

� )SAP( وإس إيه بي ،)eProceed( وإي بروسيد ،)Link( ولينك ،)IBM( وآي بي إم ،)ESRI( وإسري ،)Oracle( وحدة الحلوج: أوراكل

ك



إم سي  � إي  )Microsoft( وديل  )VMWARE( ومايكروسوفت  وير  إم  )Aruba( وفي  وأروبا   )HPE( إنتربرايس  وحدة األنظمة: هيوليت-باكارد 
)Veeam( وفييم )Dell EMC(

� )Netnuvem( ونتنيفم )Schneider Electric( وشنايدر إليكتريك )F5( وإف فايف )Cisco( وحدة الشبكات: سيسكو
� )Zinad( وزيناد )Fire Eye( وفاير آي )Intel Security( وإنتل سكيوريتي )Symantic( وسيمانتك )Palo Alto( وحدة نظم أمن المعلومات: بالو ألتو
� )BDNA( وبي دي إن إيه )FLEXERA( وفليكسرا )BMC( وحدة الخدمات االلكترونية: بي إم سي
� .)Vyom Labs( فيوم البس )Column IT( وحدة التشغيل والصيانة: كولم أي تي

ولطالما كانت عالقات الشركة مع الموردين االستراتيجيين مفيدًة لكال الطرفين حيث تتمتع الشركة من ناحية بالقدرة على تقديم منتجات وخدمات 
رائدة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت إلى عمالئها، ومن ناحية أخرى يتمتع الموردون بالقدرة على الوصول إلى سوق تقنية المعلومات واالتصاالت 
المتنامي في المملكة )يرجى االطالع على القسم ) 4-8-4( "شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات عن شراكات الموردين االستراتيجيين 

التي أبرمتها الشركة(. وستواصل الشركة البحث عن فرص استراتيجية لتعزيز عالقتها مع الموردين.

المرونة من خالل العالقات غير الحصرية مع الموردينو- 

في الوقت الذي تولي فيه الشركة تقديًرا كبيًرا لشراكتها مع الموردين االستراتيجيين، وعلى الرغم من أن الطبيعة غير الحصرية لهذه الشراكات قد تؤدي 
لزيادة منافسي الشركة – وهو ما يعد أحد المخاطر – إال أنها في الوقت ذاته تمنح الشركة مرونًة أكبر في طرح منتجات وحلول مصممة وفًقا للمواصفات 
التي يشترطها العميل. وفي كثير من األحيان قد يتطلب ذلك من الشركة شراء منتجات وخدمات من مورديها غير االستراتيجيين )يُرجى االطالع على 

القسم ) 4-8-4( "شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

الحفاظ على سمعة جيدة فيما يتعلق بالموثوقية والخدمات عالية الجودةز- 

تحظى الشركة بسمعة ممتازة لجودتها وخدماتها الدقيقة والموثوقة. وتمثل عالقات العمالء طويلة األمد التي أقامتها الشركة إلى جانب سجلها الحافل 
بتنفيذ المشاريع بنجاح وفي الوقت المحدد دلياًل على جودة العالمة التجارية والخدمات التي تقدمها. وفي سبيل الحفاظ على هذا المستوى العالي من 
التميز، ستواصل الشركة تعيين موظفين ذوي مهارات عالية لضمان تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير. كما أسست الشركة مكتًبا إلدارة المشاريع لضمان 
الجودة وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد– )يرجى االطالع على القسم  4-9-3( "مكتب إدارة المشاريع" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. وستعمل 
الشركة على تقّوية هذه المجموعة من العوامل لتعزيز سمعة الشركة القائمة في السوق لترسيخ عالقات العمالء وتزيد تدفقات اإليرادات المحتملة زيادًة 

كبيرًة.

تعزيز العالقات مع العمالء االستراتيجيين	- 

تعتزم الشركة تعزيز عالقاتها طويلة األمد مع العمالء االستراتيجيين في القطاعين العام والخاص على السواء. وكجزء من هذه االستراتيجية، تعتزم 
الشركة امتالك محفظة عمالء مثالية للتركيز وتقديم الخدمات بشكل أفضل في مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات التي يعملون فيها. وباإلضافة إلى 
ذلك تراجع الشركة باستمرار خطط تغطية السوق لديها لضمان التغطية المثالية والحفاظ على العالقات طويلة األمد مع عمالئها. وسوف تساعد قدرة 
الشركة على تأسيس عالقات مع العمالء وتعزيزها إلى جانب توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لهم على زيادة إيراداتها وأرباحها )يُرجى االطالع على 

القسم )3-8-4( "العمالء" في هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسينها	- 

تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز الكفاءة والقدرات التشغيلية وتحسينها في سبيل تعزيز هوامش الربح والفائدة التي تعود على المساهمين. وفي هذا 
السياق، تغّير الشركة أنظمة تخطيط مواردها وإدارة المشاريع لديها إلى الحلول السحابية التي تقدمها أوراكل فيوجن. ومن شأن ذلك تمكين الشركة 
في سعيها إلى امتالك رؤية واضحة لعملياتها ومساعدتها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وهو ما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة. كما تخطط الشركة 
لزيادة أرباحها من خالل زيادة أعمالها ذات الهامش المرتفع وتحسين هوامش األرباح بشكل عام. وفي الوقت نفسه تعتزم الشركة تبسيط هيكل التكلفة 

مع التركيز على االستخدام األمثل للموظفين وتحسين االستفادة المثلى من الموارد.

االستخدام األمثل لعدد الموظفين	- 

تواصل الشركة االستخدام األمثل لعدد موظفيها من خالل التأكد من توافق أعدادهم دائًما مع عدد المشاريع وحجم أعمال وحدات العمل لديها. وفي 
هذا السياق وبالتحديد في وحدة التشغيل والصيانة تقوم الشركة بتعيين موظفين من مقدمي الخدمات الحاليين في حال كان ذلك ممكًنا أو تقوم بنقل 
موظفين إلى مقدمي الخدمات الجدد في حال انتهاء عقود التشغيل. )يُرجى االطالع على القسم ) 4-8-2 )د(( "التشغيل والصيانة" من هذه النشرة للمزيد 

من المعلومات(.

االستفادة من النمو الذ	 يشهد	 قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت	- 

تبلغ قيمة السوق لتقنية المعلومات واالتصاالت في عام 2018م 42 مليار ريال سعودي ومن المتوقع أن يشهد سوق قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 
السعودي نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 4.6% من عام 2018م وحتى عام 2021م، وأن يبلغ 48 مليار ريال سعودي بحلول عام 2021م )المصدر: 

IDC(. ونظًرا لحجم الشركة وتقديمها لخدمات متنوعة فإنها في وضع جيد يسمح لها باالستفادة من هذا النمو.

تعزيز القدرات وتحسين الحوكمة المؤسسيةل- 

تهدف الشركة إلى تعزيز قدرات الحوكمة المؤسسية لديها من خالل استخدام تنمية الموارد البشرية لدعم نموها بشكل فعال وتعزيز التطوير المهني 
لموظفيها. كما تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية من خالل سياسات وإجراءات رقابية وإدارة المخاطر بشكل أفضل.

ل



المزايا التنافسية للشركة
توضح األقسام التالية بعض العوامل الرئيسية التي تعتقد الشركة أن تجعلها تستفيد من االتجاهات المحلية واإلقليمية والدولية المواكبة لقطاع تقنية 
المعلومات واالتصاالت. وتعزى بعض مؤثرات الطلب هذه إلى عوامل اجتماعية واقتصادية كلية بينما يرتبط بعضها اآلخر بالمزايا التنافسية المحددة 
المتعلقة بالشركة. ونظًرا لحجم الخدمات وجودتها وتنوعها، تعتقد الشركة أنها في مركز جيد يتيح لها االستفادة من االتجاهات والمتطلبات االقتصادية 

المتنامية في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.

محفظة شاملة من حلول وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت	- 

تقدم الشركة خدمات شاملة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت، وتوفر مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بذلك، بدءاً من خدمات صيانة األجهزة 
والبرمجيات األساسية حتى أكبر مشاريع تكامل األنظمة ذات المكونات واإلعدادات المعقدة. ويفضل العمالء الحل المتكامل "الشامل" من مزود واحد 
الذي يمكن أن يكون أكثر فعالية وكفاءة من حيث التكلفة والمسؤولية بدالً من االضطرار إلى التعامل مع موردين مختلفين والذي قد يزيد من فترة إنشاء 
مشروع ويرفع التكلفة ويقلل الكفاءة. وتعتقد الشركة أن قدرتها على تقديم حل متكامل لكافة االحتياجات عمالئها من تقنية المعلومات واالتصاالت يمّكنها 
من زيادة قاعدة عمالئها وإقامة عقود طويلة األجل ومستمرة مع عمالئها، ومن شأن كل ذلك أن يعزز من مكانتها في السوق. وتحتفظ الشركة اليوم بأعلى 
مستوى من االعتماد مع مورديها االستراتيجيين عبر وحدات األعمال التابعة لها حيث يعمل لديها موظفون مؤهلون ذوو تدريب وكفاءة عالية على تقديم 
الحلول والخدمات المتعلقة بمنتجاتها. واألهم من ذلك تتمتع الشركة بالمهارات الالزمة لدمج وتكامل تقنيات مختلفة من موردين مختلفين لتزويد عمالئها 
بأكثر الحلول شموالً وفعالية من حيث التكلفة. وتعد هذه عملية معقدة تتطلب معرفة ومهارات عميقة، وهي أمور تتمتع بها الشركة جميعها. كما، تتميز 
الشركة عن أقرانها بقدرتها على تطوير المنتجات المتخصصة؛ على سبيل المثال، منصة إدارة خدمات تقنية المعلومات التي طورتها الشركة بالتعاون مع 
شركة بي إم سي. وتعتقد الشركة أن هذا العرض الشامل يمثل أحد األسباب الرئيسية التي تجعل الشركة هي المفضلة لدى العمالء لتلبية احتياجاتهم 

من خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت.

اإلدارة الفعالة للمشاريع	- 

تعد الشركة من أكثر الشركات تميزاً في قطاع شديد التنافسية والتعقيد من خالل تطبيق مستويات عالية في مراقبة المشاريع من أجل زيادة سرعة وجودة 
الخدمات التي تقدمها إلى عمالئها. وقد أسست الشركة مكتب إدارة مشاريع وقامت بتنفيذ عمليات وإجراءات فعالة لمراقبة الجودة. ويضطلع مكتب 
إدارة المشاريع أيًضا بمسؤولية اإلشراف على تطوير موظفين مناسبين لكل مشروع باإلضافة إلى مراقبة التمويل وإعداد الفواتير لكل مشروع. وتعتقد 
الشركة أن هذا النموذج سيمكن الشركة من تحقيق أعلى معايير تقديم الخدمات من أجل تلبية توقعات العمالء بل وتجاوزها، وفي نفس الوقت تحسين 
مواردها من أجل تحقيق أقصى قدر من العوائد )يُرجى االطالع على القسم رقم ) 4-9-3( "مكتب إدارة المشاريع" من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل(.

قاعدة العمالء الثابتة	- 

لقد اكتسبت الشركة واحتفظت بقاعدة عمالء ثابتة تولد أعماالً متكررة للشركة، في القطاعين العام والخاص على حٍد سواء، وتمتد عالقتها مع العمالء 
وأمانة منطقة  والقروية،  البلدية  الشؤون  للشركة كاًل من: جامعة اإلمام، ووزارة  والثابتين  العمالء االستراتيجيين  على مدى 10 سنوات. ويشمل بعض 
الرياض، والشركة الكيميائية السعودية، والبنك العربي الوطني، ومصرف الراجحي. وكدليل على معرفة الشركة المفّصلة بأعمال عمالئها وفهمها لها، 
توريد  اتفاقيات  الشركة  وّقعت  وقد  المعلومات.  تقنية  مجال  في  المستقبلية  واستثماراتهم  استراتيجياتهم  وتخطيط  لوضع  فيها  العمالء  من  كثير  يثق 
وخدمات ودعم لسنوات عديدة مع عمالئها الرئيسيين عبر وحدات أعمالها )يرجى االطالع على القسم رقم  4-8-3( "العمالء" من هذه النشرة للمزيد 

من المعلومات(.

نهج "العميل 	والً"د- 

تعتبر الشركة أن جودة خدماتها ومنتجاتها هي المعيار األساسي لسمعتها. وتسعى إلى تقديم أعلى مستويات الجودة والتميز لتحقيق رضا العمالء. وكما 
تعتبر الشركة أن شدة اهتمامها بالجودة جزءاً ال يتجزأ من ثقافتها السائدة، والتي قد أدى إلى اعتبار الشركة كإحدى مقدمي حلول تقنية المعلومات 
واالتصاالت األكثر ثقة في المملكة، كما يتضح من عالقات العمالء طويلة األمد والعقود طويلة األجل التي حصلت عليها الشركة. وتعتقد الشركة أن 
المحافظة على أعلى مستويات الخدمة سيعزز سمعتها الحالية ويعزز وضعها في السوق وعالقاتها مع عمالئها الحاليين باإلضافة لزيادة احتمال جذب 

عمالء جدد وكذلك توسيع نطاق أعمالها بموجب تقديم خدمات جديدة.

العالمة التجارية 	و هوية الشركة الثابتة	- 

عملت الشركة بجهد على تطوير هوية واضحة لعالمتها التجارية لتقديم خدمات ذات جودة عالية وآمنة تحظى بثقة العمالء في قطاع تقنية المعلومات 
 )Oracle( واالتصاالت. كما تستفيد الشركة من عالقاتها المستمرة والقوية مع شركاء تقنية المعلومات واالتصاالت في وحدات أعمالها؛ بما في ذلك أوراكل
)الشريك البالتيني( وسيسكو )Cisco( )الشريك الذهبي( وهيوليت باكارد إنتربرايز )HPE( )الشريك البالتيني( وبالو ألتو )Palo Alto( )الشريك الماسي( 
وماكافي )McAfee( )الشريك البالتيني( وسيمانتك )Symantic( )الشريك الذهبي( وفاير آي )Fire Eye( )الشريك الذهبي( وسايتركس )starlinks( )الشريك 
الذهبي( ومايكروسوفت )Microsoft( )الشريك الذهبي( وفي إم وير )VM Wire( )الشريك المتميز( )يتم تصنيف الشراكة من قبل الموردين بناء على المعايير 
التالية: )1( عدد الموظفين الذين تدربوا ونجحوا في اختبارات التخصص الخاصة بتكنولوجيا المورد ويوجد حد ادنى من الموظفين والتخصصات لكل 
مستوى في تصنيف الشراكة، و)2( حجم قيمة االعمال التي يتم تنفيذها مع المورد حيث كل مستوى في الشراكة يتطلب حدا ادنى من االعمال، و)3( 
أحيانا يطلب المورد ان تمتلك الشركة منظومة للعرض والتجربة من منظومات التكنولوجيا لديه )Demo Kit(( وغير ذلك ممن يتمتعون بشهرة وسمعة جيدة 

على مستوى المنطقة والعالم )يرجى مراجعة القسم ) 4-8-4( "شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

 وتعد الشركة من أهم وأكثر الشركات الرائدة في تقديم حلول تقنية المعلومات واالتصاالت المتكاملة في المملكة استناًدا إلى حجم ونطاق أعمالها وقاعدة 
عمالئها الثابتة والمتنامية من بين أمور أخرى.

م



وتمثل الجوائز واالعتمادات التي حصلت عليها الشركة في السنوات األخيرة دلياًل على جودة العالمة التجارية والخدمات التي تقدمها. وتعتقد الشركة 
أن هوية العالمة التجارية الفريدة هذه ستساعدها في الحفاظ على مكانتها في السوق وتعزيزها من خالل أعمالها )يرجى االطالع على القسم ) 7-8-4( 

"الجوائز" في هذه النشرة للحصول على مزيٍد من المعلومات عن بعض الجوائز التي حصلت عليها الشركة مؤخًرا(.

النسبة االقتصادية المتعلقة بمنتجات وخدمات الشركة واألسعار التنافسيةو- 

تشتهر الشركة في السوق بتقديم أسعار تنافسية لخدماتها. ونظًرا لحجم ونطاق أعمال الشركة، فبإمكانها التفاوض على شروط أفضل مع الموردين 
الرئيسيين مما يتيح لها مواصلة تقديم أسعار تنافسية لعمالئها مع الحفاظ على هوامش صحية في الوقت ذاته. وباإلضافة إلى ذلك، فإن القوة المالية 
النسبية للشركة، مقارنًة بأقرانها، تمكنها من تنفيذ مشاريع واسعة النطاق، شاملة لتقنيات وخطوط خدمات متعددة وعلى مدار عدة سنوات. فعلى سبيل 
المثال، حققت الشركة أعلى مستوى في تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية لمقدمي الخدمات، مما مكنها من تقديم عطاءات على مستوى مشاريع 

حكومية أخرى واسعة النطاق )يرجى االطالع على القسم رقم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

الموظفون المؤهلين وذو	 الخبرةز- 

تتمتع الشركة بثقافة تنظيمية داخلية تعّزز أخالقيات العمل. وتعتقد الشركة أن رأس المال البشري هو أهم أصولها. وتستفيد من خبرة العديد من موظفيها 
ذوي المهارات العالية منذ سنوات عدة. وقد تمّكنت الشركة من خالل الجهود والخبرات المستمرة لموظفيها من إنشاء نموذج عمل مستدام. ويتألف الفريق 
من مهندسي نظم تقنية معلومات واتصاالت مؤهلين ومعتمدين ومهندسين متخصصين لخدمات ما قبل البيع ومديري حسابات، ويعملون جميًعا على تعزيز 
قيمة الشركة وروح العمل فيها في جميع تخصصات وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت. وقد حافظت الشركة على عالقات جيدة مع موظفيها، وال 

توجد نزاعات ُمهدد بها أو وشيكة )يُرجى االطالع على القسم رقم )4-11( "الموظفون" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(

المعرفة المحلية	- 

من أهم العوامل التي ساهمت في نمو الشركة هو معرفتها العميقة وفهمها العميق لثقافة وبيئة العمل الخاصة بعمالئها، في القطاعين العام والخاص 
على حٍد سواء. وتمكن هذه المعرفة المفصلة والفهم العميق للشركة من تقديم حلول مخصصة حسب الطلب لعمالئها، غالًبا من جانب موظفين ذوو كفاءة 
وفهم عاٍل يعملون معهم بشكل مباشٍر. كما يقدر الموردون المعرفة المحلية والفهم العميق للشركة، مما يتيح لهم الوصول إلى السوق السعودي من خالل 
الشركة فضاًل عن إرساء وجودهم في المملكة. ويفسر ذلك الشراكات الراسخة والمفيدة للطرفين التي عززتها الشركة مع مورديها بمرور الوقت )يرجى 

االطالع على القسم رقم ) 4-8-4( "شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

نموذ	 األصول المخفضة	- 

تُسوِّق الشركة، في إطار نموذج أعمالها الحالي، خدمات ما بعد البيع وتبيعها وتخصصها وتدمجها وتقدمها، وذلك فيما يتعلق بمنتجات وخدمات تقنية 
المعلومات واالتصاالت المقدمة بواسطة جهات خارجية؛ وال تُصمم الشركة أو تمتلك منتجات أو خدمات ُمسجلة باسمها في قطاع تقنية المعلومات 
واالتصاالت ويعني ذلك أن نموذج أعمال الشركة ليس ذو كثافة رأسمالية. وفي النصف األول من عام 2018م، بلغ إجمالي أصول الشركة غير المتداولة 

10.9 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 1.2% من إجمالي األصول )914.8 مليون ريال سعودي( عن نفس الفترة.

تتمثل الميزة الرئيسية للحفاظ على انخفاض تكاليف رأس المال في منح الشركة المرونة في التكيف مع التغيرات التي يشهدها السوق )يرجى االطالع 
على القسم رقم ) 4-8-8 ( "المشاريع المستقبلية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. ولهذا النموذج أيًضا ميزة إضافية تتمثل في عدم تحمل الشركة 
مسؤولية اختيار العمالء للبرامج أو خيارات التهيئة الخاصة. كما أن الشركة ال تتعرض للمخاطر بسبب خلل أو تقادم أو عطل المنتج على سبيل المثال ألنها 
ليست طرًفا في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي المبرمة مع العمالء - أُبرمت هذه االتفاقية بين المورد والعمالء بصورٍة مباشرة )يُرجى االطالع على 
القسم رقم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات( فيما يتعلق بالعالقات التعاقدية بين الشركة والموردين من جهة والموردين 

والعمالء من جهة أخرى.

فرص النمو المتاحة في السوق	- 

تعتقد الشركة أنه من المتوقع أن يسير قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في النمو بخطى ثابتة في السنوات القليلة القادمة نتيجة لما يلي:

تنمية ونمو االقتصاد السعودي. �
بروز تقنية المعلومات واالتصاالت في ضوء رؤية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية. �
زيادة الوعي بالجرائم الحاسوبية على خلفية عمليات كبيرة الختراق البيانات. �
الحاجة إلى مواءمة األعمال التجارية مع أحدث التقنيات )مثل األتمتة والروبوتات والحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي(. �
عدم توافر الموظفين المؤهلين عبر سلسلة القيمة الخاصة بتقنية المعلومات واالتصاالت. �

تعتقد الشركة أنه من المتوقع أن تساهم هذه التطورات في نمو قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في المستقبل، وانطالًقا من ضخامة أعمال الشركة 
وعروض خدماتها المتنوعة، فإن الشركة تحتل موقًعا يمكنها من خالله أن تحصد ثمار هذا النمو.

معلومات عن السوق والقطاع
تمثل المملكة العربية السعودية بشكل كبير أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناتج محلي إجمالي بلغ 2.575 مليار ريال سعودي في 

عام 2017م.

تفخر المملكة بتوفير خدمة االتصال باإلنترنت فائق السرعة باإلضافة إلى معدالت االنتشار العالية للهواتف الجوالة والذكية. كما ازداد استخدام التقنيات 
الناشئة مثل الحوسبة السحابية والتحليالت والحوسبة المتنقلة للشركات. والجدير بالذكر أن المبادرات الحكومية المتمثلة في المشاريع العمالقة مثل 
نيوم ومدينة ينبع الذكية وبرامج الحوكمة االلكترونية وغيرها من برامج التحول الرقمي في جميع المجاالت تمثل المحرك الرئيسي لزيادة اإلنفاق على 

التقنية.

ن



وبحلول عام 2021م، من المتوقع أن يصل اإلنفاق على تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية إلى 48 مليار ريال سعودي، أي زيادة بمعدل نمو 
سنوي مركب تصل إلى 4.6% عن معدل األنفاق الذي وصل إلى 40.1 مليار ريال سعودي في عام 2017م. واستأثرت خدمات تقنية المعلومات في مجال 

األعمال بما نسبته 33% من النفقات في حين استأثرت أسواق األجهزة بما نسبته 56% وأسواق البرامج بما نسبته %10.

ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية
يجب قراءة المعلومات المالية الواردة أدناه جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، 2016م، 2017م 

شاملة في كل حالة اإليضاحات المتعلقة بها، والتي تم إدراجها في القسم )19( "القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها".

قائمة الدخل

يبين الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، 2016م و2017م

ألف رياج سعودي
معدج النمو السنوي زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

املبيعات

82.8%19.8%178.9%96.102268.066321.099الحلول

42.5%44.1%41.0%66.39893.594134.903الخدمات االلكترونية

34.6%35.0%34.1%71.99796.568130.351التشغيل والصيانة

)2.1%(31.5%)27.1%(98.96172.14394.890الشبكات

)47.1%(57.4%)82.2%(300.25553.37384.011األنظمة

)3.4%(10.3%)15.4%(83.09270.28077.546نظم أمن المعلومات

8.4%28.9%)8.8%(6.805654.024842.800ا7إجمالي املبيعات

6.6%26.8%)10.4%()704.470()555.561()619.935(تكلفة المبيعات

9.5ا%40.5%6.ا%38.330ا98.463ا96.87الربح اإلجمالي

2.3%5.1%)0.5%()32.047()30.487()30.640(المصروفات العامة واإلدارية

)2.4%()5.8%(1.2%)11.800()12.531()12.387(مصاريف البيع والتوزيع

32.5%70.4%3.0%53.84455.44594.483الدخل احملقق من العمليات الرئيسية

16.2%)15.2%(59.2%)12.262()14.461()9.081(األعباء المالية

58.1%35.1%84.9%6341.1731.585صافي اإليرادات األخرى

الدخل قبل احتساب حصة الشركة يف نتائج الشركات 
الزميلة والزكاة

35.9%98.8%)ا.7%(5783.806ا.45.39742

ال ينطبق)30.2%()291.8%()525()752(392حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة

34.9%ا.ا0ا%)9.6%(ا40583.28.ا45.7894الدخل قبل الزكاة

15.1%21.6%9.0%)6.473()5.321()4.882(الزكاة

37.0%2.9اا%)8.اا%(40.90736.08476.808صايف دخل السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

س



يبين الجدول التالي قائمة الدخل للشركة لفترة الستة أشهر المنته ية في 30 يونيو 2017م و2018م

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(  7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

املبيعات
)25.5%(133.16199.223الحلول

198.6%15.29245.666الخدمات االلكترونية
46.9%42.49462.402التشغيل والصيانة

10.9%43.23847.957الشبكات
ال ينطبق10.98479.315األنظمة

ال ينطبق8.78460.958نظم أمن المعلومات
55.7%253.952395.520إجمالي اإليرادات
54.6%)349.150()225.894(التكلفة المبيعات

65.3%28.05846.370إجمالي األرباح
)18.4%()5.011()6.142(مصاريف البيع والتسويق

)12.2%()17.218()19.604(المصروفات العمومية واإلدارية
ال ينطبقا4ا.224ا2.3الربح من العمليات

14.7%)1.862()1.624(حصة الشركة في خسارة الشركات الزميلة
15.2%)9.109()7.907(تكاليف التمويل
332.3%3701.600إيرادات التمويل
)59.3%(411167إيرادات أخرى

)ا.332%(4.938ا)6.437جالربح )اخلسارة( قبل الزكاة
28.7%)3.123()2.427(الزكاة

)233.3%(5ا8.اا)8.864جصايف الربح )اخلسارة( عن الفترة
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

قائمة المركز المالي

يبين الجدول التالي ملخص المركز المالي للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، 2016م و2017م

ألف رياج سعودي
معدج النمو السنوي المركبزيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
5ا20م-7ا20مديسمبر 7ا20مديسمبر 6ا20ممراجعة

األصول
14.2%29.0%1.1%532.473538.583694.623األصول المتداولة

52.0%184.7%)18.8%(5.2784.28512.199األصول غير المتداولة
4.6ا%30.2%0.ا%ا542.869706.82ا537.75إجمالي األصوج

اخلصوم وحقوق ملكية املساهمني
16.5%38.1%)1.7%(366.511360.169497.465الخصوم المتداولة

8.7%8.3%9.1%10.91211.90812.899الخصوم غير المتداولة
6.3ا%37.2%)4.ا%(0.364ا377.423372.0785إجمالي اخلصوم

10.7%15.0%6.5%160.328170.791196.458حقوق ملكية المساهمين
4.6ا%30.2%0.ا%ا542.869706.82ا537.75إجمالي اخلصوم وحقوق امللكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.
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يبين الجدول التالي ملخص المركز المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو و2018م

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

األصول
16.6%732.175853.460األصول المتداولة

)3.3%(50.64848.981األصول غير المتداولة
5.3ا%ا782.823902.44إجمالي األصوج

اخلصوم وحقوق ملكية املساهمني
29.5%485.771629.068الخصوم المتداولة

)18.3%(138.631113.242الخصوم غير المتداولة
8.9ا%624.403742.309إجمالي اخلصوم

1.1%158.420160.132حقوق المساهمين
5.3ا%ا782.823902.44إجمالي اخلصوم وحقوق املساهمني

المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

قائمة التدفقات النقدية

يبين الجدول التالي ملخص قائمة التدفقات النقدية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، 2016م و2017م

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

ال ينطبق)81.9%()216.6%(85.21715.413)73.092(صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
226.5%ال ينطبق)51.5%()9.064()412()850(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

ال ينطبق)98.4%()295.0%()1.221()78.680(40.355صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
ال ينطبق)6.3ا%()8.2اا%(28ا.255ا.6)33.587جصايف التدفق النقدي للفترة

)19.5%(13.7%)43.0%(78.14944.56150.687النقد وما في حكمه في بداية السنة
9.اا%ا.0ا%3.7ا%4ا50.68755.8ا44.56النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

يبين الجدول التالي ملخص قائمة التدفقات المنقدية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م و2018م

ألف رياج سعودي
زيادة/)نقص(الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
يونيو 8ا20ممراجعة

295.0%)17.208()4.357(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
180.7%)941()335(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)199.1%()9.506(9.591صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التمويلية
)664.5%()27.654ج4.899صايف التدفق النقدي للفترة

10.1%50.68755.814النقد وما في حكمه في بداية السنة
)49.3%(60ا.55.58628النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ف



مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المنتهية فيالسنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

30 يونيو 8ا20ما3 ديسمبر 7ا20م7ا20م6ا20م5ا20م
مؤشرات األداء الرئيسية

11.7%15.9%16.4%15.1%13.5%الهامش اإلجمالي )%(
3.0%6.8%9.1%5.5%5.7%هامش الربح الصافي )%(

2.6%6.5%10.9%6.6%7.6%العائد على األصول )%(*
14.8%32.2%39.1%21.1%25.5%العائد على حقوق الملكية )%(*

1.41.51.41.51.4نسبة التداول
1.35.95.91.11.3نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

المصدر: الشركة
* تم تعديل فترة الستة أشهر في 2018م نسبياً ألغراض المقارنة مع نتائج العام الكامل في 2017م.

ص



ملخص عوامل المخاطر
ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية قبل االستثمار في أسهم الطرح بما في ذلك على وجه الخصوص 

عوامل المخاطرة الواردة أدناه، والموضحة بشكل مفصل في القسم )2( )"عوامل المخاطرة"(.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة التشغيلية وأنشطتها

الشروط التعاقدية مع الموردين �
التسويق المباشر لموردي الشركة �
رفع أسعار الخدمات والمنتجات من قبل الموردين الرئيسين �
تذبذب في نسبة هامش الربح في وحدة الخدمات االلكترونية �
عدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع �
عدم قدرة الشركة على التكيف لمتطلبات العمالء �
المخاطر المتعلقة بالعقود مع األطراف الحكومية �
المخاطر المتعلقة بتغيرات نسب اإليرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تأجيله أو تقليله �
المخاطر المتعلقة باالعتماد على االطراف الحكومية �
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على المحافظة على كوادرها البشرية �
مخاطر التمويل والتسهيالت االئتمانية �

المخاطر المتعلقة بترتيبات التمويل القائمة �
المخاطر المتعلقة بالقدرة على توفير متطلبات رأس المال �
المخاطر المتعلقة بضمانات وكفاالت شخصية المقدمة من قبل المساهمين المؤسسين �

المخاطر المتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة �
إعتماد الشركة على الموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين من الباطن �
المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركة �
المخاطر المتعلقة باالعتماد على تقنية المعلومات �
المخاطر المتعلقة بعدم تنفيذ استراتيجيات األعمال والمشاريع المستقبلية �
المخاطر المتعلقة بعدم تمكن الشركة من الحصول على تغطية تأمينية شاملة للمخاطر المرتبطة بعملياتها �
المخاطر المرتبطة بعدم تمكن الشركة من الحصول على التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات الالزمة وعدم تجديدها �
المخاطر المتعلقة بحماية سمعة الشركة والعالمة التجارية الخاصة بها �
المخاطر المتعلقة بحماية اسم الشركة التجاري �
المخاطر المتعلقة بعدم تلبية احتياجات العميل �
المخاطر المتعلقة بالزيادة في معدالت الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين �
مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسين �
المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وأخطاؤهم �
المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمنازعات القضائية �
المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات وخدمات الشركة �

المنافسة بين مقدمي خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت �
تكاليف عمليات التشغيل �

المخاطر المتعلقة بارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها من العمالء الرئيسيين والجهات الحكومية �
المخاطر المتعلقة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات �
المخاطر المتعلقة بلجان مجلس اإلدارة الحديثة �
قصور الخبرة في إدارة شركة مدرجة عامة �
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الضريبة والزكاة وضريبة االستقطاع المحتملة �
المخاطر االئتمانية �
المخاطر المتعلقة بالضمانات المقدمة للشركات الزميلة �

ق



المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية

المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية �
المخاطر المتعلقة بالمنافسة �
المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة �
المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة لمعايير المحاسبة الدولية �
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمتطلبات السعودة �
المخاطر المتعلقة بالمملكة واالقتصاد العالمي �
مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات الجديد �
المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف �
المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية �
المخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة �
المخاطر المتعلقة بإقرار ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الشركة �
المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية �
المخاطر السياسية واألمنية في المنطقة وتأثيرها على عمليات الشركة �

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين �
عدم وجود سوق سابق للتداول في أسهم الشركة �
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر األسهم �
مخاطر توزيع األرباح �
المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق �
المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم إضافية في السوق بعد فترة الحظر �

ر



جدول المحتويات
1 1. التعريفات واملصطلحات 

5 2. عوامل املخاطرة 

5 2اا  املخاطر املتعلقة بعمليات الشركة التشغيلية وأنشطتها 
5 2-1-1 الشروط التعاقدية مع املوردين 
5 2-1-2 التسويق املباشر ملوردي الشركة 
5 2-1-3 رفع أسعار اخلدمات واملنتجات من قبل املوردين الرئيسني 
5 2-1-4 تذبذب يف نسبة هامش الربح يف وحدة اخلدمات االلكترونية 
6 2-1-5 عدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع 
6 2-1-6 عدم قدرة الشركة على التكيف ملتطلبات العمالء 
6 2-1-7 املخاطر املتعلقة بالعقود مع األطراف احلكومية 
6 2-1-8 املخاطر املتعلقة بتغيرات نسب اإليرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تأجيله أو تقليله 
6 2-1-9 املخاطر املتعلقة باالعتماد على األطراف احلكومية 
7 2-1-10 املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة على احملافظة على كوادرها البشرية 
7 2-1-11 مخاطر التمويل والتسهيالت االئتمانية 
7 2-1-12 املخاطر املتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة 
8 2-1-13 اعتماد الشركة على املوردين ومقدمي اخلدمات واملقاولني من الباطن 
8 2-1-14 املخاطر املتعلقة بحدوث أعطال يف مرافق الشركة 
8 2-1-15  املخاطر املتعلقة باالعتماد على تقنية املعلومات 
8 2-1-16 املخاطر املتعلقة بعدم تنفيذ استراتيجيات األعمال واملشاريع املستقبلية 
8 2-1-17 املخاطر املتعلقة بعدم متكن الشركة من احلصول على تغطية تأمينية شاملة للمخاطر املرتبطة بعملياتها 
8 2-1-18 املخاطر املرتبطة بعدم متكن الشركة من احلصول على التراخيص والشهادات والتصاريح واملوافقات الالزمة وعدم جتديدها 
9 2-1-19 املخاطر املتعلقة بحماية سمعة الشركة والعالمة التجارية اخلاصة بها 
9 2-1-20 املخاطر املتعلقة بحماية اسم الشركة التجاري 
9 2-1-21 املخاطر املتعلقة بعدم تلبية احتياجات العميل 
9 2-1-22 املخاطر املتعلقة بالزيادة يف معدالت الرسوم احلكومية املطبقة على املوظفني غير السعوديني 
9 2-1-23 مخاطر االعتماد على املوظفني الرئيسني 
9 2-1-24 املخاطر املتعلقة بسوء سلوك املوظفني وأخطاؤهم 
10 2-1-25 املخاطر املتعلقة بالدعاوى واملنازعات القضائية 
10 2-1-26 املخاطر املتعلقة بأسعار منتجات وخدمات الشركة 
10 2-1-27 املخاطر املتعلقة بارتفاع قيمة الديون املشكوك يف حتصيلها من العمالء الرئيسيني واجلهات احلكومية 
10 2-1-28 املخاطر املتعلقة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات 
10 2-1-29 املخاطر املتعلقة بلجان مجلس اإلدارة احلديثة 
11 2-1-30 قصور اخلبرة يف إدارة شركة مدرجة عامة 
11 2-1-31 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الضريبة والزكاة وضريبة االستقطاع احملتملة 
11 2-1-32 املخاطر االئتمانية 
11 2-1-33 املخاطر املتعلقة بالضمانات املقدمة للشركات الزميلة 
اا 2ا2  املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية 
11 2-2-1 املخاطر املتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية 
11 2-2-2 املخاطر املتعلقة باملنافسة 
12 2-2-3 املخاطر املتعلقة بنظام املنافسة 
12 2-2-4 املخاطر املتعلقة بتطبيق الشركة ملعايير احملاسبة الدولية 
12 2-2-5 املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام مبتطلبات السعودة 
12 2-2-6 املخاطر املتعلقة باململكة واالقتصاد العاملي 
12 2-2-7 مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات اجلديد 
12 2-2-8 املخاطر املتعلقة بزيادة التكاليف 
13 2-2-9 املخاطر املتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية 



13 2-2-10 املخاطر املتعلقة بالتغييرات السلبية يف أسعار الفائدة 
13 2-2-11 املخاطر املتعلقة بإقرار ضريبة القيمة املضافة وتأثيرها على الشركة 
13 2-2-12 املخاطر املتعلقة بالكوارث الطبيعية 
13 2-2-13 املخاطر السياسية واألمنية يف املنطقة وتأثيرها على عمليات الشركة 
3ا 2ا3   املخاطر املتعلقة بأسهم الطرح 
13 2-3-1 السيطرة الفعلية من قبل املساهمني البائعني 
13 2-3-2 عدم وجود سوق سابق للتداول يف أسهم الشركة 
14 2-3-3 مخاطر التذبذبات احملتملة يف سعر األسهم 
14 2-3-4 مخاطر توزيع األرباح 
14 2-3-5 املخاطر املتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم يف السوق 
14 2-3-6 املخاطر املتعلقة بإصدار أسهم إضافية يف السوق بعد فترة احلظر 
15 3. ملحة عامة عىل السوق 

5ا 3اا  حملة عامة عن اقتصاد اململكة العربية السعودية 
16 3-1-1 نظرة عامة على مجال التقنية 
6ا 3ا2  نظرة عامة على قطاع تقنية املعلومات 
16 3-2-1 حجم ومنو سوق تقنية املعلومات 
17 3-2-2 حجم اإلنفاق على تقنية املعلومات حسب القطاع 
17 3-2-3 احملفزات واملثبطات الرئيسية بالسوق 
18 3-2-4 االجتاهات الرئيسية يف السوق 
18 3-2-5 جداول توضح وضع الشركة يف السوق 
20 3-2-6 املشهد التنافسي 
ا2 3ا3  الفرص املتوفرة للشركة يف سوق تقنية املعلومات واالتصاالت 

24 4. الرشكة 

24 4اا  نبذة عن الشركة وملكيتها 

24 4ا2  الهيكل املؤسسي للشركة 

26 4ا3  مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس املاج 

29 4ا4  هيكل امللكية يف الشركة قبل الطرح وبعده 

29 4ا5  املساهمون الذين ميتلكون 5% أو أكثر من رأس ماج الشركة )املساهمون الرئيسيون( 

29 4ا6  رؤية الشركة، الرسالة واالستراتيجية 
29 4-6-1 الرؤية 
29 4-6-2 الرسالة 
29 4-6-3 االستراتيجية 
ا3 4ا7  املزايا التنافسية 
31 4-7-1 محفظة شاملة من حلول وخدمات تقنية املعلومات واالتصاالت 
31 4-7-2  اإلدارة الفعالة للمشاريع 
32 4-7-3 قاعدة العمالء الثابتة 
32 4-7-4 نهج "العميل أوالً" 
32 4-7-5  العالمة التجارية أو هوية الشركة الثابتة 
32 4-7-6 النسبة االقتصادية املتعلقة مبنتجات وخدمات الشركة واألسعار التنافسية 
32 4-7-7  املوظفون املؤهلني وذوي اخلبرة 
32 4-7-8  املعرفة احمللية 
33 4-7-9 منوذج األصول املخفضة 
33 4-7-10 فرص النمو املتاحة يف السوق 
33 4ا8  أعماج الشركة 
34 4-8-1 األقسام التابعة للشركة 
34 4-8-2 أعمال الشركة 



37 4-8-3 العمالء 
38 4-8-4 شراكات املّوردين 
39 4-8-5 الشركات الزميلة 
39 4-8-6 التأمني 
40 4-8-7 اجلوائز 
40 4-8-8 املشاريع املستقبلية 
ا4 4ا9  األقسام اإلدارية 
41 4-9-1 املبيعات والتسويق 
41 4-9-2 قسم التمويل والشراء واخلدمات اللوجستية 
41 4-9-3 مكتب إدارة املشاريع 
42 4-9-4 قسم املوارد البشرية واإلدارة 
42 4ا0ا  استمرارية االعماج 

42 4ااا  املوظفون 
42 4-11-1 التدريب 
43 4-11-2 السعودة 
44 5. الهيكل التنظيمي للرشكة وحوكمتها 

44 5اا  الهيكل التنظيمي 

45 5ا2  أعضاء مجلس اإلدارة وأمني سر املجلس 
45 5-2-1 تشكيل مجلس اإلدارة 
47 5-2-2 عقود اخلدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة 
48 5-2-3 السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمني سر املجلس 
50 5ا3  جلان مجلس اإلدارة 
50 5-3-1 جلنة املراجعة 
51 5-3-2 السيرة الذاتية ألعضاء جلنة املراجعة 
52 5-3-3 جلنة الترشيحات واملكافآت 
53 5-3-4 السيرة الذاتية ألعضاء الترشيحات واملكافآت 
54 5ا4  اإلدارة العليا 
54 5-4-1 نظرة عامة على إدارة الشركة 
54 5-4-2 السيرة الذاتية لكبار املسؤولني التنفيذيني 
56 5-4-3 عقود العمل مع كبار التنفيذيني 
56 5ا5  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني 

56 5ا6  حوكمة الشركة 

57 5ا7  تعارض املصالح 

59 6. مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع املايل ونتائج العمليات 

59 6اا  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن املعلومات املالية 

60 6ا2  نبذة عن الشركة 

60 6ا3  العوامل الرئيسية التي قد تؤثر يف عمليات الشركة 
60 6-3-1 العوامل االقتصادية وأعمال العمالء احلكوميني 
60 6-3-2 العالقة مع كبار املوردين االستراتيجيني 
60 6-3-3 ارتفاع هوامش وحدة اخلدمات االلكترونية 
60 6-3-4 إجناز املشاريع احلكومية يف الوقت احملدد 
61 6-3-5 املنافسة 
ا6 6ا4  السياسات احملاسبية الهامة 
61 6-4-1 العرف احملاسبي  
61 6-4-2 استخدام التقديرات 



61 6-4-3 النقدية وشبة النقدية  
61 6-4-4 الودائع البنكية قصيرة األجل  
61 6-4-5 املدينون  
61 6-4-6 الذمم املدينة غير املقدم بها فواتير  
61 6-4-7 االستثمارات يف الشركات الزميلة  
62 6-4-8 االستثمارات املتاحة للبيع  
62 6-4-9 املمتلكات واآلالت واملعدات 
62 6-4-10 املوجودات غير امللموسة  
62 6-4-11 الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع 
62 6-4-12 املخصصات  
62 6-4-13 القروض  
62 6-4-14 مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
62 6-4-15 االحتياطي النظامي  
62 6-4-16 الزكاة 
62 6-4-17 إثبات اإليرادات 
63 6-4-18 العمالت األجنبية 
63 6-4-19 املصاريف  
63 6-4-20 االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيلها 
63 6-4-21 توزيعات األرباح 
63 6-4-22 املعلومات القطاعية 
63 6ا5  نتائج العمليات 
63 6-5-1 قائمة الدخل 
75 6-5-2 امليزانية العمومية 
84 6-5-3 قائمة التدفقات النقدية 
86 6-5-4 االلتزامات احملتملة 
86 6-5-5 األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات العالقة 
87 6ا6  مناقشة وحتليل اإلدارة للوضع املالي ونتائج العمليات للنصف األوج لعام 8ا20م 
87 6-6-1 أسس اإلعداد 
87 6-6-2 التقديرات واالفتراضات واألحكام احملاسبية الهامة 
88 6-6-3 السياسات احملاسبية الهامة 
97 6ا7  دمج املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 
97 6-7-1 قائمة الدخل 
98 6-7-2 امليزانية العمومية 
00ا 6ا8  نتائج العمليات التشغيلية 
100 6-8-1 قائمة الدخل 
101 6-8-2 مؤشرات األداء الرئيسية 
102 6-8-3 اإليرادات 
104 6-8-4 التكاليف املباشرة 
106 6-8-5 املصروفات العمومية واإلدارية 
107 6-8-6 مصاريف البيع والتسويق 
107 6-8-7 رسوم التمويل 
108 6-8-8 إيرادات أخرى 
108 6-8-9 حصة الشركة يف نتائج الشركات الزميلة 
108 6-8-10 الزكاة 
109 6-8-11 صايف الربح/ )اخلسارة( عن الفترة 
09ا 6ا9  امليزانية العمومية 
110 6-9-1 املوجودات 



114 6-9-2 املطلوبات 
117 6-9-3 حقوق املساهمني 
118 6-9-4 قائمة التدفقات النقدية 
119 6-9-5 االلتزامات احملتملة 
120 6-9-6 األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات العالقة 
122 7. سياسة توزيع األرباح 

123 8. استخدام متحصالت الطرح 

124 9. رسملة رأس مال الرشكة واملديونية 

125 10. إفادات الخرباء 

126 11. اإلقرارات 

129 12. املعلومات القانونية 

29ا 2ااا  اإلقرارات املتعلقة باملعلومات القانونية 

29ا 2اا2  الشركة 

29ا 2اا3  هيكل املساهمني 

30ا 2اا4  الشركات الزميلة 

30ا 2اا5  التراخيص واملوافقات األساسية 

ا3ا 2اا6  ملخص النظام األساسي للشركة 

37ا 2اا7  االتفاقيات اجلوهرية 

42ا 2اا8  اتفاقيات التمويل 

58ا 2اا9  العقود اجلوهرية مع أطراف ذات عالقة 

58ا 2اا0ا  العقارات اململوكة للشركة 

59ا 2اااا  العقارات املستأجرة من قبل الشركة 

59ا 2اا2ا  امللكية الفكرية 

59ا 2اا3ا  الدعاوى واملطالبات واإلجراءات النظامية 

60ا 2اا4ا  وثائق التأمني 

60ا 2اا5ا  وصف األسهم 

162 13. التعهد بتغطية االكتتاب 

62ا 3ااا  ملخص اتفاقية التعّهد بالتغطية 

62ا 3اا2  تكاليف التعهد بالتغطية 

163 14. مصاريف الطرح 

164 15.  تعهدات ما بعد اإلدراج 

165 16. اإلعفاءات 

166 17. رشوط وتعليامت االكتتاب 

66ا 7ااا  االكتتاب يف أسهم الطرح 

66ا 7اا2  بناء سجل األوامر للجهات املشاركة 

66ا 7اا3  االكتتاب من قبل املستثمرين األفراد 

68ا 7اا4  التخصيص ورد الفائض 
168 17-4-1 تخصيص األسهم للجهات املشاركة 
168 17-4-2 تخصيص األسهم للمكتتبني األفراد 
69ا 7اا5  احلاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه 
169 17-5-1 صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج 
169 17-5-2 اإللغاء االختياري لإلدراج 
169 17-5-3 التعليق املؤقت للتداول 
170 17-5-4 رفع التعليق 



170 17-5-5 إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها 
70ا 7اا6  املوافقات والقرارات التي ستطرح مبوجبها األسهم 

70ا 7اا7  فترة احلظر 

70ا 7اا8  إقرارات املكتتبني 

70ا 7اا9  سجل األسهم وترتيبات التعامل 

70ا 7اا0ا  السوق املالية السعودية )تداوج( 

ا7ا 7اااا  تداوج أسهم الشركة 

ا7ا 7اا2ا  أحكام متفرقة 

172 18. املستندات املتاحة للمعاينة 

173 19.  القوائم املالية وتقرير املحاسبني القانونيني حولها 
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58 الجدول )5-7(: الضمانات المقدمة لألطراف ذوي العالقة: 

63 الجدول )6-1(:  قائمة الدخل 

65 الجدول )6-2(:  مؤشرات األداء الرئيسية 
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التعريفات والمصطلحات. 1
اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهمون البائعون ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح. اتفاقية التعّهد بالتغطية

إدارة الشركة. اإلدارة

مدراء الشركة المبينين في القسم )5( )"الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها"( من هذه النشرة. اإلدارة العليا

قبول إدراج أسهم الشركة في السوق وفقاً لقواعد اإلدراج. اإلدراج

استمارة الطلب المستخدمة من قبل الجهات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر، ويشمل هذا 
المصطلح )حسبما يقتضي الحال( استمارة الطلب اإللحاقية عند تغيير النطاق السعري.

استمارة طلب

ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم. األسهم

أربعة ماليين وثمانمائة ألف )4.800.000( سهم عادي تمثل )30%( من رأس مال الشركة. أسهم الطرح

األشخاص المرخصين من قبل هيئة السوق المالية إلدارة األوراق المالية. األشخاص املرخص لهم

أمين سر مجلس اإلدارة. أمني السر

البرامج االثنا عشر االستراتيجية التي طورتها الحكومة والتي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030م. برامج حتقيق رؤية اململكة

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 2-94-2016 بتاريخ 
1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م( وتعديالته الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 4-4-2018 وتاريخ 1439/04/23هـ 

)الموافق 2018/01/10م(.

تعليمات بناء سجل األوامر 
وتخصيص األسهم يف 

االكتتابات األولية
صحيفة أم القرى وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية. اجلريدة الرسمية

تعني كل من الجمعية العامة غير العادية و/أو الجمعية العامة العادية والجمعية العامة أي الجمعية العامة للشركة. اجلمعية العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين والتي تُعقد وفقاً للنظام األساسي للشركة. اجلمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والمنعقدة وفقاً للنظام األساسي. اجلمعية العامة غير العادية

األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي المصدر.- 1
المساهمين الكبار في المصدر.- 2
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله.- 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8

اجلمهور

الجهات المستلمة المذكورة اسمائهم في الصفحة )هـ( من هذه النشرة. اجلهات املستلمة

الجهات المرتبطة بعملية بناء سجل األوامر من ضمن الفئات المشاركة. اجلهات املشاركة

حكومة المملكة العربية السعودية. احلكومة

االقتصاد  وتنويع  البتروكيماويات  النفط وصناعة  االعتماد على  تقليل  إلى  يهدف  والذي  الوطني  االستراتيجي  االقتصادي  البرنامج 
السعودي وتطوير الخدمات العامة.

رؤية 2030

سعر االقتراض المطبق بين البنوك في الرياض ريبور

الريال السعودي، العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية. الريال أو الريال السعودي

رئيس مجلس اإلدارة. رئيس املجلس

]•[ ريال سعودي لكل سهم. سعر الطرح

السوق المالية السعودية )"تداول"(. السوق أو تداول

القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خالل 
أي من اآلتي:

امتالك نسبة تساوي )30%( أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة.- 1
حق تعيين )30%( أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.- 2

وتفسر كلمة "المسيطر" وفقاً لذلك.

السيطرة

أي شخص طبيعي أو اعتباري. شخص

الشركات الموضحة في القسم رقم ) 12-4( )"الشركات الزميلة"( من هذه النشرة. الشركات الزميلة

شركة المعمر ألنظمة المعلومات. الشركة أو شركة املعمر 
ألنظمة املعلومات

شركة مساهمة مدرجة. شركة مساهمة عامة

1



متحصالت الطرح، بعد خصم كافة التكاليف ذات الصلة. صايف املتحصالت الطرح

الطرح العام األولي ألسهم الشركة. الطرح

لوائح  في  المستخدمة  المصطلحات  قائمة  وبموجب  النشرة  هذه  في  عالقة"  ذوي  "أطــراف  أو  عالقة"  ذو  "طرف  مصطلح  يشمل 
)الموافق  وتاريخ 1425/08/20هـــ   2004  - 11 القرار رقم 4-  الهيئة بموجب  الصادرة عن مجلس  المالية وقواعدها  السوق  هيئة 
2004/10/04م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1- 7- 2018 وتاريخ 1439/05/01هـ )الموافق 2018/01/18م(، 

على ما يلي:
تابعي المصدر. أ- 

المساهمين الكبار في المصدر. ب- 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر. ج- 

أعضاء جالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر. د- 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. هـ- 

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـ( أعاله. و- 
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـ( و)و( أعاله. ز- 

وألغراض الفقرة )ز(، يقصد بـ "السيطرة" القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً 
أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. )ب( حق 

تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة "المسيطر" وفقاً لذلك.

الطرف أو األطراف ذو عالقة

عقد تأسيس الشركة. عقد التأسيس

الفترة التي يخضع كبار المساهمين خاللها لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، بحيث 
ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة.

فترة احلظر

تبدأ فترة الطرح يوم األحد 1440/07/10ه )الموافق 2019/03/17م( وتستمر لمدة خمسة )5( أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب 
في يوم الخميس 1440/07/14هـ )الموافق 2019/03/21م(.

فترة الطرح

الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر هي:
وأحكام  كانت شروط  إذا  السعودية  المالية  السوق  في  المدرجة  المالية  األوراق  في  تستثمر  التي  والخاصة  العامة  الصناديق  أ- 
الصندوق تتيح لها بذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل األوامر.

األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها في  ب- 
قواعد الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب.

عمالء شخص مرخص له من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص عليها في تعليمات بناء سجل  ج- 
األوامر.

المستثمرين  باستثناء  المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.  لهم فتح حساب استثماري في  الذين يجوز  األشخاص االعتباريين  د- 
المالية األجنبية  للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات  المؤهلين وفقاً  األجانب غير المقيمين من غير المستثمرين األجانب 
المؤهلة في األوراق المالية المدرجة، وفقاً لتعميم الهيئة رقم )6/ 05158( وتاريخ 1435/08/11هـ )الموافق 06/09/ 2014م( 

الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم )9- 28 – 2014( وتاريخ1435/07/20هـ )الموافق 2014/05/19م(.
الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع. هـ- 

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة. و- 
الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك. ز- 

المستثمرين األجانب المؤهلين. ح- 
مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة. ط- 

الفئات املشاركة

القطاع الحكومي وشبة الحكومي القطاع العام

)الموافق  1439/04/09هــــ  بتاريخ   2017-123-3 رقم  قــراره  على  بناًء  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد 
2017/12/27م(.

قواعد اإلدراج

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق 
المالية وفقاً للقرار رقم 1-42-2015 بتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م( بموجب نظام السوق المالية الصادر بموجب 
المرسوم الملكي رقم )م/30( بتاريخ 1424/06/28هـ )الموافق 2003/07/31م(، وحسبما تم تعديله بموجب قرار رقم 2018-3-1 

بتاريخ 1439/4/22هـ )الموافق 2018/1/9م( الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.

القواعد املنظمة الستثمار 
املؤسسات املالية األجنبية 
املؤهلة يف األوراق املالية 

املدرجة
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرارها رقم 3-123-2017 بتاريخ 
1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 1439/08/07هـ الموافق 

2018/04/23م.

قواعد طرح األوراق املالية 
وااللتزامات املستمرة

أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من رأس مال الشركة. كبار املساهمني

ــــ  1438/5/16ه وتاريخ   2017-6-8 للقرار  وفقاً  السعودية  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الــصــادرة  الشركات  حوكمة  الئحة 
)الموافق  وتاريخ 1437/1/28هـــ  )م/3(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  الشركات  نظام  )بناًء على  )الموافق 2017/2/13م( 

2015/11/10م((، وكما تم تعديله من قبل الهيئة بموجب قرار رقم 3-45-2018 بتاريخ 1439/8/7هـ )الموافق 2018/4/23م(.

الئحة حوكمة الشركات

شركة السعودي الفرنسي كابيتال. متعهد التغطية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مجلس التعاون

مجلس إدارة الشركة. املجلس أو مجلس اإلدارة

شركة أرنست ويونغ. احملاسب القانوني
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شركة السعودي الفرنسي كابيتال. مدير االكتتاب/مدير سجل 
االكتتاب

أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة والذين تظهر اسمائهم في القسم )5( "الهيكل التنظيمي للشركة" 
من هذه النشرة.

املديرون أو أعضاء املجلس

حملة األسهم المسجلون في أي وقت. املساهمون

المساهمون في الشركة والتي ترد أسماؤهم ونسب ملكيتهم في الجدول رقم )4-10( "هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح 
وبعده" والذين سيبيعون جزءاً من أسهمهم في الطرح.

املساهمون البائعون

يعني أي شركة مملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول مجلس التعاون أو حكومتها ويتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون 
الموافق عليه  الخامسة عشر  بدورته  الصادر  العربية  الخليج  لدول  التعاون  األعلى لمجلس  المجلس  الوارد في قرار  للتعريف  وفقاً 
بقرار مجلس الوزراء رقم )16( وتاريخ 1418/1/20هـ باإلضافة إلى الصناديق الخليجية المؤسسة في إحدى دول الخليج والمطروحة 

وحداتها طرحاً عاماً على مستثمرين في تلك الدول والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول مجلس التعاون أو حكوماتها.

مستثمر خليجي ذو شخصية 
اعتبارية

أي شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون. مستثمر خليجي ذو شخصية 
طبيعية

مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة لالستثمار في 
األوراق المالية المدرجة. ويتم تقديم طلب التأهيل إلى شخص مرخص له ليقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار 

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

املستثمر األجنبي املؤهل

.)IDC( إنترناشيونال داتا كوربورشون مستشار دراسة السوق

شركة السعودي الفرنسي كابيتال. املستشار املالي

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح الذين تظهر اسمائهم في الصفحة )د ( من نشرة اإلصدار هذه. املستشارون

شركة المعمر ألنظمة المعلومات. املصدر

متوسط معدل النمو السنوي على مدار فترة زمنية أطول من سنة. معدل النمو التراكمي السنوي

تشمل الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد. املكتتبون

األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي التي يحق 
لها أن تكتتب بأسمائهم، شريطة أن تقدم ما يثبت أمومتها لألوالد القصر، والمستثمرين الخليجيين.

املكتتبون األفراد

تعني المملكة العربية السعودية. اململكة

هذا المستند، والذي تم إعداده من قبل الشركة فيما يتعلق بالطرح. نشرة اإلصدار أو النشرة

النظام األساسي الموافق عليه من قبل الجمعية للشركة. النظام األساسي

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( وتعديالته. نظام الشركات

نظام العمل السعودي الصادر بموجب األمر الملكي رقم م/51 بتاريخ 1426/8/23هـ وتعديالته. نظام العمل

نظام المنافسة الصادر بموجب األمر الملكي رقم م/3 بتاريخ 1425/05/04هـ )الموافق 2004/6/21م( وتعديالته. نظام املنافسة

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م( وتعديالته. نظام السوق املالية

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد والفئات المشاركة )حسب مقتضى الحال( تعبئته لالكتتاب في أسهم الطرح. منوذج طلب االكتتاب

)SOCPA( المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين SOCPA

معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. وتتمثل معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونين بمعايير المحاسبة الدولية باإلضافة إلى بعض المتطلبات واإلفصاحات التي تم إضافتها إلى بعض 
المعايير من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين والمعايير واإلصدارات األخرى. وتتضمن هذه المعايير واإلصدارات المعايير 
واإلصدارات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين فيما يتعلق بالمسائل غير المشمولة في معايير المحاسبة 

الدولية، كالمسائل المتعلقة بالزكاة.

معايير احملاسبة الدولية 
)IFRS(

الهيئة العامة للزكاة والدخل )التي تعرف مسبقاً بمصلحة الزكاة والدخل(. الهيئة العامة للزكاة والدخل

هيئة السوق المالية السعودية. الهيئة أو هيئة السوق املالية

وحدات األعمال الستة التي تشغلها الشركة وتشمل على ما يلي:
وحدة حلول التكنولوجيا.- 1
وحدة النظم.- 2
وحدة الخدمات االلكترونية.- 3
وحدة التشغيل والصيانة.- 4
وحدة نظم أمن المعلومات.- 5
وحدة الشبكات.- 6

وحدات األعمال

يرجى االطالع على تعريف وحدة الخدمات االلكترونية. وحدة اخلدمات االلكترونية

هي واحدة من وحدات األعمال الستة التي تشغلها الشركة كما تم بيانه في القسم 4-8 )"أعمال الشركة"( من نشرة اإلصدار هذه. وحدة التشغيل والصيانة
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هي واحدة من وحدات األعمال الستة التي تشغلها الشركة كما تم بيانه في القسم 4-8 )"أعمال الشركة"( من نشرة اإلصدار هذه. وحدة الشبكات

هي واحدة من وحدات األعمال الستة التي تشغلها الشركة كما تم بيانه في القسم 4-8 )"أعمال الشركة"( من نشرة اإلصدار هذه. وحدة نظم أمن املعلومات

هي واحدة من وحدات األعمال الستة التي تشغلها الشركة كما تم بيانه في القسم 4-8 )"أعمال الشركة"( من نشرة اإلصدار هذه. وحدة النظم

هي واحدة من وحدات األعمال الستة التي تشغلها الشركة كما تم بيانه في القسم 4-8 )"أعمال الشركة"( من نشرة اإلصدار هذه. وحدة احللول

هي واحدة من وحدات األعمال الستة التي تشغلها الشركة كما تم بيانه في القسم 4-8 )"أعمال الشركة"( من نشرة اإلصدار هذه. وحدة اخلدمات االلكترونية

وزارة التجارة واالستثمار السعودية. وزارة التجارة واالستثمار

أي يوم تعمل فيه البنوك في المملكة العربية السعودية للقيام باألعمال البنكية االعتيادية. يوم عمل
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عوامل المخاطرة. 2

يتعين على المستثمرين المحتملين دراسة عوامل المخاطرة المبينة أدناه وكافة المعلومات األخرى في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما 
يتعلق بأسهم الطرح، علماً بأن عوامل المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر 
وشكوك أخرى غير معروفة للشركة في الوقت الحالي أو التي قد تعتبرها الشركة غير جوهرية حالياً. وقد يكون من شأن حدوث أو تحقق أي من هذه 
المخاطر أو الشكوك التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وقد يؤدي النخفاض سعر 

األسهم وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح للمساهمين وقد يؤدي لخسارة المستثمرين كامل استثمارهم في األسهم أو جزءاً منه.

كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم وبخالف ما ذكر في هذا القسم ال توجد أية مخاطر جوهرية أخرى )كما في تاريخ 
هذه النشرة( يمكنها أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح. وعلى كافة المستثمرين المحتملين الراغبين باالستثمار في أسهم 

الطرح تقييم مخاطر أسهم الشركة وطرحها بشكل عام والبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل الشركة فيها.

وال يكون االستثمار في أسهم الطرح مالئماً إال للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار ومن لديهم موارد كافية لتحمل أية خسائر 
ناشئة عنه. وينبغي على المستثمر المحتمل الذي لديه شكوك حول اإلجراءات التي عليه اتخاذها استشارة مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بشأن 

االستثمار في أسهم الطرح.

إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقاً لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة التشغيلية وأنشطتها  221

الشروط التعاقدية مع الموردين 22121
لقد أبرمت الشركة كافة اتفاقياتها مع مورديها على أساس غير حصري، ويعني ذلك أنه يحق للموردين إبرام اتفاقيات مع منافسي الشركة بخصوص نفس 
المنتجات والخدمات التي تتلقاها الشركة بموجب اتفاقياتها مع الموردين. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للموردين إنهاء بعض االتفاقيات بدون أي سبب 
)يرجى االطالع على القسم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. وفي حال أبرم أي من موردي الشركة اتفاقية حصرية مع 
منافٍس ما أو في حال تم إنهاء أو عدم تجديد اتفاقية الشركة مع ذلك المورد، فإنه ال يوجد أي ضمان أن الشركة قادرة على إبرام عقود بديلة مع موردين 
آخرين بشروط وأحكام مماثلة. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على المنتجات والخدمات التي تعرضها الشركة وعلى أعمال الشركة ومركزها المالي 

ونتائج عملياتها.

التسويق المباشر لموردي الشركة 22122
مع  تتناسب  لكي  الموردين  منتجات  تعديل  تضمن  )والتي  التخصيص  ذلك خدمات  في  بما  ومنتجات  وبيع خدمات  تسويق  على  الشركة  أعمال  تعتمد 
احتياجات وأعمال عمالء الشركة( وخدمات ما بعد البيع المقدمة لألطراف األخرى. وكما في تاريخ هذه النشرة، إن المبيعات المباشرة بين الموردين 
)المصنعين( والمستخدمين النهائيين في المملكة محدودة )أو غير موجودة(، وبالتالي يعتمد الموردين على موزعين محليين )مثل الشركة( لتسويق وبيع 
وتوزيع منتجاتهم وخدماتهم في المملكة. وفي حال قرر أحد من موردين الشركة الرئيسيين بتوسيع نطاق عملياتهم في المملكة من خالل بيع وتوفير 
خدماتهم بشكل مباشر للمستخدمين النهائيين، فمن الممكن أن تنخفض حصة الشركة في السوق، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

رفع أسعار الخدمات والمنتجات من قبل الموردين الرئيسين 22122
تستطيع الشركة الحصول على أسعار تنافسية من مورديها الرئيسيين نظراً لتصنيفها كشريك مميز بموجب استيفاءها للمعايير النوعية والكمية خالل 
السنوات الماضية )يرجى مراجعة القسم رقم ) 4-8-4( "شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(، وتخضع تلك المزايا لتقييم دوري 
)والتي يحصل عادًة على أساس سنوي(. وستتأثر تكاليف عمليات الشركة جوهرياً في حال ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات المقدمة للشركة من قبل 
أي من مورديها الرئيسيين، وعلى سبيل المثال، إذا تم رفع االسعار من خالل إزالة أو تقليل المزايا المقدمة للشركة. ستضطر الشركة أن تتكبد هذه 
الزيادات في حال لم تستطيع الشركة أن ترفع أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها لعمالئها، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

تذبذب في نسبة هامش الربح في وحدة الخدمات االلكترونية 22122
تشكل إيرادات وحدة الخدمات االلكترونية للشركة 9.3% و14.3% و16.0% و6.0% و11.5% من إجمالي إيرادات الشركة خالل األعوام 2015م و2016م 
و2017م والنصف األول من عام 2017م وعام 2018م، في حين يشكل هامش الربح لتلك األعمال 21.0% و33.3% و41.9% و18.0% و25.3% من إجمالي 
األرباح الشركة لنفس الفترات، وعلى الرغم من انخفاض إجمالي هامش ربح الشركة في وحدة الخدمات االلكترونية خالل النصف األول من عام 2018م 
)مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017م( فقد ارتفعت نسبة إيرادات تلك األعمال بـ 198.6% خالل النصف األول من عام 2018م )يرجى االطالع على القسم 
رقم ) 6( "مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(، وال تضمن الشركة قدرتها على المحافظة على 
نسب هامش ربح عالية في قسم الخدمات االلكترونية أو على زيادة نسب هامش الربح في أعمالها األخرى بشكل كافي لتغطية أي تغيرات مستقبلية تطرأ 
على نسبة أرباح خدماتها االلكترونية والتي قد يؤثر على إجمالي هامش ربح الشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وأرباحها.
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عدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع 22122
يتميز قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت بتغيرات تكنولوجية سريعة، ويشمل ذلك التغير والتطّور على معايير صناعية وتقديم منتجات وخدمات جديدة 
للعمالء التي من الممكن أن تتسبب بتقليص مدة فعالية المنتج وتقليل عمره االفتراضي. ويعتمد نجاح الشركة المستقبلي على قدرتها على إدخال تلك 
التطورات وتحسين محفظتها التقنية والفنية الحالية أو الحصول على خدمات جديدة الستيفاء متطلبات العمالء ضمن إطار زمني وتكاليف معقولة وفّعالة. 
وال يوجد ضمان أن تحقق نجاحاً في تقديم تلك التحديثات أو االستجابة لها وفقاً إلطار زمني فّعال وتكاليف معقولة، وال يوجد أي ضمان لنجاح تلك 
الخدمات أو التقنيات التي يقدمها المورد في القطاع حتى في حال تمكن الشركة من االستجابة لتلك التطورات. وقد ال تنجح الشركة في تقديم خدمات 
جديدة أو مطورة نتيجة لعدم وجود طلب كافي من قبل عمالئها لتلك الخدمات أو في حال لم تستطيع الشركة أن تقدم أو تحدث تلك الخدمات الجديدة 

بطريقة فعالة )يرجى االطالع على القسم )4-8-8( "المشاريع المستقبلية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

سيكون لعدم قدرة الشركة على تلبية متطلبات قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت المتطّورة باستمرار، وخصوصاً فيما يتعلق بالتقنيات المستجدة أو 
القديمة تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

عدم قدرة الشركة على التكيف لمتطلبات العمالء 22122
يعد قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت حساس للتغيرات في رغبات العمالء واتجاه السوق. وقد يؤثر أي تغيير يطرأ على رغبات العمالء ومتطلباتهم على 
منتجات وخدمات الشركة من خالل جعلها أقل فعالية وطلباً. على سبيل المثال، أي مخاوف خاصة بحصول احتيال أو المتعلقة بخصوصية المعلومات 
أو غيرها من المسائل المشابهة قد تقلل رغبة العمالء وشركات التجارية من طلب المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة أو ستقوم بطرحها مستقباًل 

)يرجى االطالع على القسم رقم ) 4-8-8( "المشاريع المستقبلية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

وقد تكون الشركة غير قادرة على التأقلم لتغييرات في رغبات العمالء خالل وقت مناسب أو بتكلفة مقبولة. وكما قد تكون الشركة غير قادرة على توفير 
منتجات جديدة تلبي رغبات العمالء من مورديها و/أو قد يوفر منافسي الشركة خيارات أفضل للعمالء. وقد يؤدي أي تغيير يطرأ على رغبات العمالء 
النخفاض في طلبهم على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالعقود مع األطراف الحكومية 22122
المعلومات  تقنية  في  المختصة  الشركات  تقوم  وكما  الحكومية.  وشبه  الحكومية  الجهات  من  لعدد  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  حلول  الشركة  تقدم 
واالتصاالت األخرى بالتعاقد من الباطن مع الشركة للقيام بالمشاريع الحكومية )يرجى االطالع على القسم رقم )4-8-3( "العمالء" من هذه النشرة 
للمزيد من المعلومات(. بلغت نسبة العقود الحكومية وشبة الحكومية المبرمة 65.8% و58.5% و62.2% و56.1% و68.0% من إجمالي مبيعات الشركة 
خالل األعوام 2015م و2016م و2017م والنصف األول من عام 2017م وعام 2018م على التوالي. وتتركز المخاطر المتعلقة في العقود الحكومية بعملية 
التعاقد نفسها، بما في ذلك التأخر في عملية الحصول على الموافقات الداخلية لمباشرة العقود وعوامل سياسية واقتصادية التي قد تأثر على عدد وقيمة 
وشروط العقود التي يتم ترسيتها من قبل الجهات الحكومية. كما تحتوي العقود الحكومية على شروط أكثر شدة مقارنة مع العقود التجارية األخرى وكما 
أنه يصعب مناقشة شروط وأحكام العقود الحكومية التي تبرمها الشركة مقارنًة بالعقود التجارية األخرى. )يرجى االطالع على القسم )12( "المعلومات 

القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتغيرات نسب اإليرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تأجيله أو تقليله 22122
تنص العقود وأوامر الشراء المبرمة بين الشركة وعمالئها على شروط وأحكام تتعلق بإنهاء نطاق عمل المشروع أو تأجيله أو تقليله وفقاً لرغبة العمالء. 
وفي حال قام أحد عمالء الشركة بإنهاء نطاق عمل المشروع أو تأجيله أو تقليله فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات المشروع وسيولته النقدية. 
وفي حال كان العقد أو أمر الشراء يتعلق بأحد مشاريع الشركة الكبيرة والجوهرية الخاضعة لشروط وأحكام اإلنهاء أو التأجيل أو التقليل لنطاق عملها، 

فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على األطراف الحكومية 22122
تعتمد أعمال وأرباح الشركة بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها لعمالئها بشكل عام وللخدمات التي تقدمها لألطراف الحكومية وشبة الحكومية 
بشكل خاص، حيث بلغت نسبة مبيعات الشركة 65.8% و58.5% و62.2% و56.1% و68.0% من إجمالي مبيعات الشركة خالل األعوام 2015م و2016م 
و2017م والنصف األول من عام 2017م وعام 2018م على التوالي.لألطراف الحكومية وشبة الحكومية )وتشمل الوزارات بشكل مباشر والهيئات الحكومية 
والشركات المملوكة للحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر أو الشركات التي تسيطر عليها الحكومة من خالل نسبة ملكيتها أو قدرتها على تعيين أضاء 
اإلدارة(. وفي حال لم تتمكن الشركة من االحتفاظ بعالقات جيدة وثابتة مع عمالئها في القطاع الحكومي ألي سبٍب سيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على 
نتائج عملياتها، حيث سيسبب ذلك انخفاض أو تقلبات في نسبة مبيعاتها وأرباحها. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أداء الشركة في المستقبل 

ونتائجها وتوقعاتها ومركزها المالي وسعر أسهمها. وتشمل المسائل التي تؤثر سلبياً وجوهرياً على إيرادات الشركة من االطراف الحكومية التالي:

عدم مقدرة الشركة على تجديد عقودها مع العميل عند انتهاءها، أو في حال رغبة العمالء بعدم تجديد العقد.- 1
تعديل أحكام العقد بحيث ال تتوافق مع المصالح المالية للشركة.- 2
عدم مقدرة الشركة بااللتزام بأحكام عقود معينة والتي ينتج عنها إنهاء ذلك العقد أو تعديل أحكامه.- 3
إنهاء أو سحب العقد بناًء على طلب من العميل.- 4

)يرجى االطالع على القسم رقم )4-8-3( "العمالء" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.
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المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على المحافظة على كوادرها البشرية -22121
تعتمد الشركة على الكوادر البشرية لتقديم الخدمات لعمالئها وفي حال لم تستطيع الشركة تخصيص فريق العمل المناسب فمن الممكن أال تتمكن الشركة 
من تقديم مشاريعها ضمن الجدول الزمني أو المواصفات التي حددها العميل. وفيما يتعلق بمشاريع التشغيل والصيانة، في حال لم تتمكن الشركة من 
تعيين موظفين من مقدم خدمات حالي أو مصادر خارجية فقد تتأخر في تنقيذ المشروع ضمن الوقت المحدد وإن لم تتمكن من إنهاء أو نقل خدمات 
موظفيها عند انتهاء المشروع أو عدم تجديده لمقدم الخدمات الجديد، سيتواجد لدى الشركة نسبة موظفين أكثر من احتياجاتها والذي قد تؤدي إلى 

ارتفاع في تكاليف تشغيل الشركة ومعدالت أرباحها. وسيكون ألي من ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

مخاطر التمويل والتسهيالت االئتمانية 221211

المخاطر المتعلقة بترتيبات التمويل القائمة	- 

أبرمت الشركة عدداً من القروض قصيرة المدى مع بنوك محلية مختلفة الستيفاء متطلبات رأس المال العامل. وبلغت قيمة القروض قصيرة المدى 215.2 
مليون ريال و162.2 مليون ريال و179.1 ومليون ريال و213.1 مليون ريال خالل الفترة 2015م و2016م و2017م والنصف األول من عام 2018م )يرجى 

االطالع على القسم رقم ) 6( "مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

يحق للمقرضين، في بعض عقود التسهيالت التي أبرمتها الشركة، إنهاء أو إلغاء تلك التسهيالت بحسب تقديرهم المطلق وبدون موافقة الشركة المسبقة، 
وفي حال قرر أي مقرض إلغاء أو إنهاء التسهيالت الممنوحة للشركة، فقد يطالب ذلك الدائن بسداد كافة المبالغ المستحقة على الفور والذي سيكون له 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، تحتوي بعض عقود تمويل الشركة على تعهدات تلزم الشركة بالمحافظة على نسب معينة من أصولها ورأس المال العامل والتزاماتها 
ومديونيتها وذلك قد يحد من قدرة الشركة على توزيع أرباح للمساهمين، وكما تحتوي بعض اتفاقيات التمويل على تعهدات تقيد قدرة الشركة في الحصول 
على تمويل إضافي أو منح ضمانات أو إنشاء رهون على أي من ممتلكاتها أو بيع أي من ممتلكاتها بأي وجه كان دون الحصول على موافقة مسبقة من 

المقرض ذو الصلة. )يرجى االطالع على القسم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات عن التعهدات في اتفاقيات التمويل(،

ويجدر بالذكر أن الشركة لم تلتزم ببعض هذه التعهدات بخصوص اتفاقيات التمويل المبرمة مع البنك األول، وبنك السعودي الفرنسي، وبنك الكويت 
السعودي  البنك األول وبنك  المبرمة مع  االتفاقيات  أن  الدولي، وكما  الخليج  البريطاني، وبنك  السعودي  والبنك  السعودي لالستثمار،  والبنك  الوطني، 
الفرنسي والبنك السعودي البريطاني تمنح الطرف الممول الحق في تعجيل سداد المبالغ المستحقة أو تعديل حدود أو شروط التسهيالت أو اتخاذ أي 
خطوات أخرى للمحافظة على حقوق الطرف الممول )بما في ذلك تحصيل أي ضمانات مقدمة من قبل الشركة( وال يوجد أي ضمان أن البنوك لن تمارس 
هذه الحقوق. وبالتالي ال يوجد أي ضمان بأن الشركة ستتمكن من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد تلك الديون. وسيكون ألي من 

هذه العوامل تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ويجدر بالذكر أن اتفاقيات التمويل المبرمة بين الشركة وبنك الكويت الوطني والبنك السعودي لالستثمار قد انتهت مدتهم وهما في طور التجديد، ولكن 
الشركة تستمر في استعمال التسهيالت الممنوحة بموجب هذه االتفاقية. ال يوجد أي ضمان بأن الشركة ستتمكن من الحصول على مصادر تمويل بديلة 

كافية في حال لم تستطيع أن تجدد تلك االتفاقيات.

المخاطر المتعلقة بالقدرة على توفير متطلبات ر	س المال	- 

تعتمد الشركة عند تنفيذ وتوسيع أعمالها على رأسمالها العامل ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية باإلضافة إلى التمويل الخارجي من 
البنوك التجارية. إن مقدرة الشركة على الحصول على القروض والتسهيالت من جهات التمويل المختلفة بتكلفة متدنية أو شروط مقبولة تجارياً تتوقف 
على وضع الشركة المالي المستقبلي، والوضع االقتصادي العام، وحالة األسواق المالية، نسبة "المرابحة"، وتوافر االئتمان من قبل المصارف أو الجهات 
المقرضة األخرى، وثقة المقرضين في الشركة. وقد ال تتمكن الشركة من الحصول على تمويل كاٍف أو مناسب في المستقبل لتمويل نموها وتنفيذ خططها 

التوسعية مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بضمانات وكفاالت شخصية المقدمة من قبل المساهمين المؤسسين	- 

حيث أن الشركة ترتبط باتفاقيات مع عدة بنوك ومصارف محلية، لقد قامت الشركة بمخاطبة البنوك التي ترتبط باتفاقيات تسهيل معها للموافقة على 
طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام والغاء الضمانات والكفاالت الشخصية المقدمة من قبل خالد عبداهلل ابراهيم المعمر وابراهيم عبداهلل ابراهيم المعمر 
كضمانات لسداد قيمة التسهيالت المستحقة لهم، وبلغت قيمة الضمانات الشخصية المقدمة من قبل المساهمين البائعين حتى تاريخ 2018/06/30م 
مبلغ قدره 885.888.825 ريال سعودي. وأما بخصوص إلغاء الكفاالت والضمانات الشخصية من قبل خالد عبداهلل ابراهيم المعمر وابراهيم عبداهلل 
ابراهيم المعمر، فقد أفادت بعض الجهات الممولة بأنها ستقوم بالنظر في إلغائها بعد اكتمال عملية طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام. )يرجى االطالع 
على القسم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(، ومن الممكن أن تطلب هذه البنوك ضمانات إضافية جديدة مقابل إلغاء 
هذه الكفاالت والتي قد ال يكون بمقدور الشركة تقديمها، والتي من الممكن أن يزيد تكلفة التمويل الذي تحتاجه الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة 221212
تعتمد قدرة الشركة على االحتفاظ بعمالئها الحاليين وكسب عمالء جدد على قدرتها على االحتفاظ بعمالئها الحاليين وتقديم خدمات فّعالة ودقيقة ذات 
مستوى أداء عاٍل. وال يوجد أي ضمان أن الشركة ستستطيع أن تحافظ على هذه المعايير في المستقبل. ستتأثر عمليات الشركة في حال تم ربطها في 
حاالت اختراق أنظمة، أو عدم التزامها بإتمام المشاريع في الوقت المحدد أو إخاللها بالبيانات أو خسارة أو ضرر نتيجة ألجهزة أو أنظمة توفره الشركة 
لعمالئها. وسيكون لذلك تأثير كبير على نطاق أعمال الشركة، وخصوصاً في حال سبب ذلك انخفاض ملحوظ في حجم وعدد عمالء الشركة أو التأثير 

على قدرة الشركة لجذب عمالء جدد. وسيكون ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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اعتماد الشركة على الموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين من الباطن 221212
تعتمد الشركة لتشغيل وإدارة جزء من أعمالها على المنتجات والخدمات المقدمة من أطراف أخرى من موردين ومقاولين من الباطن. بلغت نسبة إجمالي 
تكاليف البيع ألهم خمسة موردين للشركة 64.4% و67.2% و68.2% و75.4% و62.3% من خالل األعوام 2015م و2016م و2017م والنصف األول من 

عامي 2017م و2018م على التوالي.

وسيؤثر أي تقييد ألي طرف آخر من الموردين والمقاولين من الباطن الذين تعتمد الشركة عليهم وإيقاف أعمالهم مؤقتاً أو بشكل دائم )على سبيل المثال 
ال الحصر، نتيجًة لخسارة تصريح أو ترخيص أو لألعطال التقنية أو الصناعية( أو لعدم قدرتهم على توفير خدماتهم على أسعار أو شروط مقبولة للشركة. 

وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

باإلضافة، فإن الشركة غير قادرة على أن تضمن بشكل مباشر فعالية وجودة المقاولين من الباطن عند تنفيذهم للعقود. وقد تكون الشركة مسؤولة بشكل 
غير مباشر في حال عدم مقدرة هؤالء الموردين والمقاولين من الباطن على تنفيذ تلك العقود وتقديم الخدمات ضمن الجدول الزمني المحدد وفي 
المعايير المتفق عليها. وكما تشتمل بعض االتفاقيات مع الموردين لحدود مالية على مسؤولية هؤالء الموردين، بما في ذلك أي إخالل مذكور أعاله )يرجى 
االطالع على القسم رقم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(، وستتكبد الشركة أية خسائر أو أضرار لعمالئها أو طرف ثالث 
ناتجة عن إخالل أي من مورديها أو مقاوليها من الباطن في حال لم تتمكن من تحميل المسؤولية )سواء كلياً أو جزئياً( على المورد أو المقاول من الباطن 

المعني. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركة 221212
تعمل الشركة وتدير عملياتها حالياً عبر مكتبها الرئيسي في مدينة الرياض والفروع التابعة لها في مدينتي جدة والخبر. ونظراً لتركيز طاقم عمل الشركة 
والمصادر األخرى في هذه المرافق سيكون هنالك تأثير على أعمال الشركة ونتائج عملياتها في حال تعرضت إحدى هذه المرافق ألضرار ناتجة عن 
كوارث طبيعية، بما في ذلك الزالزل والفيضانات والحرائق أو غيرها من الكوارث الطبيعية والتي من شأنها أن تخلف أو تتسبب بأضرار جسيمة للمرافق 

والعقارات. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على تقنية المعلومات 221212
تعتمد الشركة في أعمالها بشكل كبير على أنظمة تقنية المعلومات حتى تتمكن من الربط بين وحدات أعمالها الستة عن طريق برمجيات الشركة وأنظمتها 
وأجهزتها. وسيؤثر أي تعّطل في أنظمة تقنية المعلومات الشركة بشكل سلبي وجوهري على قدرتها بتعقب وتسجيل وتحليل الخدمات التي تقدمها الشركة 
لعمالئها، مما سيقلل من قدرتها على تقديم خدماتها بفعالية. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعدم تنفيذ استراتيجيات األعمال والمشاريع المستقبلية 221212
-6-4( رقم  األقسام  على  االطالع  )يرجى  بفعالية  المستقبلية  ومشاريعها  أعمالها  استراتيجيات  تنفيذ  على  قدرتها  على  الشركة  أعمال  نجاح  يعتمد 
تنفذ  أن  الشركة  قدرة  على  أي ضمان  هناك  يوجد  ال  المعلومات(.  من  للمزيد  النشرة  هذه  من  المستقبلية"  "المشاريع  و)8-8-4(  "االستراتيجية"   )3
استراتيجياتها ومشاريعها المستقبلية بالوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة. وسيكون هناك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي 

ونتائج عملياتها في حال لم تتمكن من تنفيذ استراتيجيتها وأعمالها.

شاملة  221212 تأمينية  تغطية  على  الحصول  من  الشركة  تمكن  بعدم  المتعلقة  المخاطر 
للمخاطر المرتبطة بعملياتها

تحتفظ الشركة بغطاء تأميني يشمل عدة أنواع من بوالص التأمين، على سبيل المثال ال الحصر، التزامات التأمين العامة وتأمين المنتجات. وتعتقد 
الشركة بأنها قد ضمنت المخاطر ذات الصلة بمبلغ معقول ومناسب تجارياً ألعمالها، وقد تتأثر عمليات الشركة بعدد من المخاطر التي ال تتوفر لها 
تغطية تأمينية أو التي تتوفر لها تغطية تأمينية ولكن بأسعار تجارية غير معقولة. ومن الممكن أن تقع أحداث في المستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها 
بشكل يغطي الخسائر المحتملة أو قد ال تكون مؤمنة على اإلطالق كما تشتمل وثائق التأمين الخاصة بالشركة على استثناءات أو حدود للتغطية يستثنى 
بموجبها أنواعاً محددة من الخسائر والتلف والمسؤولية من التغطية التأمينية. وفي هذه الحاالت ستتكبد الشركة خسائر من شأنها التأثير سلباً على 

أعمالها ونتائج عملياتها.

وباإلضافة إلى ذلك، من الممكن أن تنشا حاالت تستدعي الشركة إلى اللجوء إلى شركة التأمين المعنية لتعويضها عن أي خسارة أو ضرر مؤمن عليه 
يلحق بها أو أن تتجاوز قيمة مطالبات الشركة قيمة بوليصة التأمين التي تحتفظ به الشركة، أو أال يكون الضرر الذي لحق بها مغطى أو يتم رفض مطالبة 
التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين المعنية. وقد ال تتمكن الشركة من الحصول على غطاء تأميني كاف نظراً الرتفاع معدالت أقساط التأمين 
أو عدم توفرها )نتيجة لزيادة في قيمة القسط أو زيادة في الخصومات أو متطلبات التأمين المشتركة(، وسيكون لكل هذه العوامل تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

والشهادات  221212 التراخيص  على  الحصول  من  الشركة  تمكن  بعدم  المرتبطة  المخاطر 
والتصاريح والموافقات الالزمة وعدم تجديدها

تخضع الشركة لعدد من األنظمة التي تستوجب عليها الحصول على عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات من قبل الجهات والهيئات 
الحكومية التنظيمية والقانونية المختصة في المملكة لممارسة وتوسيع أعمالها وأنشطتها. هذا وتحتفظ الشركة حالياً بعدد من التراخيص والشهادات 
والتصاريح والموافقات وتشمل هذه التراخيص، على سبيل المثال ال الحصر، شهادات السجل التجاري الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار، شهادة 
عضوية الغرفة التجارية، وشهادة تسجيل االسم التجاري، وتراخيص البلدية، وتصاريح الدفاع المدني. وفي حال عدم التزام المرخص له بمتطلبات معينة 
أو عدم قيام عملية تدقيق للمحافظة على ترخيص )وذلك بعد إرسال إشعار للشركة من الجهة المعنية(. باإلضافة إلى ذلك، عند التجديد أو تعديل النطاق 
للترخيص أو الشهادة أو التصريح فإن الجهة المختصة قد ال تقوم بتجديد أو تعديل تلك الوثائق، وقد تفرض شروطاً من شأنها التأثير سلباً على أداء 
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الشركة في حال قامت الجهة المختصة بتجديد أو تعديل تلك الوثائق. وقد تعتقد الشركة بأنها استوفت كافة المتطلبات الالزمة وحصلت على التراخيص 
الضرورية لممارسة أنشطتها التجارية ولكن من الممكن أن تطلب منها أي جهة حكومية إصدار تراخيص إضافية الزمة في المستقبل.

قد يطلب من الشركة إيقاف كافة أعمالها التشغيلية في حال لم تتمكن من تجديد أي ترخيص، أو في حال تم إيقاف ترخيٍص ما أو إلغائه أو تم تجديده 
على أحكام غير مناسبة، أو لم تتمكن من الحصول على تراخيص إضافية قد تكون الزمة في المستقبل، والذي قد يتسبب بأعطال بأعمالها وعملياتها و/

أو تكبدها تكاليف إضافية، وسيكون لذلك، أو أي منهما، تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بحماية سمعة الشركة والعالمة التجارية الخاصة بها 221212
في حال لم تستطيع الشركة على المحافظة على سمعتها في سوق و/أو تعرضت سمعتها للتشويه أو ألضرار جسيمة، فمن الممكن لبعض عمالء الشركة 
ومورديها إنهاء أو عدم تجديد تعاقداتهم مع الشركة و/أو لن تتمكن حينها من كسب وجذب عمالء وموردين جدد. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بحماية اسم الشركة التجاري -22122
لقد قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية )يرجى االطالع على القسم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات( وأي انتهاك 
لحقوق الملكية الفكرية أو االستخدام غير المشروع للعالمة التجارية سيؤدي إلى إقامة دعاوى ومطالبات قضائية أمام المحاكم المختصة لحماية هذه 
الحقوق. ويتطلب هذا االمر وقتاً طوياًل وتكلفة عالية، فضاًل عن المجهود المبذول من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي حال لم تتمكن الشركة من حماية 
هذه العالمة التجارية الخاصة بها بالشكل الفّعال سيؤثر ذلك بشكل سلبي على قيمتها، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بعدم تلبية احتياجات العميل 221221
قد يؤدي عدم قدرة الشركة على تقديم خدماتها وفقاً لمتطلبات العميل إلى التقليل من قيمتها التجارية ويؤثر على مركزها في السوق، والذي قد يقلل 

نسبة تعامالت العمالء مع الشركة. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالزيادة في معدالت الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين  221222
غير السعوديين

أقرت الحكومة في عام 2016م عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة. والتي اشتملت على إقرار رسوم إضافية 
مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/1/1م، باإلضافة إلى رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين 
غير السعوديين والتي أصبحت نافذة اعتباراً من تاريخ 2017/7/1م، علماً بأنها سترتفع تدريجياً. ونتيجة لهذه القرارات، زادت نسبة الرسوم الحكومية 
التي تدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين عموماً )32.6% نسبة السعودة لدى الشركة كما في تاريخ 2018/06/30م(، كما أنه من الممكن أن تؤدي 
الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها الموظف غير السعودي عن عائلته إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى 
توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث هذا األمر، فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على أصحاب الكفاءات من 
موظفيها غير السعوديين من جهة، وقد تضطر إلى تحمل تكلفة الزيادة في الرسوم الحكومية المرتبطة بإصدار وتجديد إقامات الموظفين غير السعوديين 
وأفراد عائالتهم مما يسبب زيادة في تكاليف الشركة ومصروفتها، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسين 221222
الرئيسين  والموظفين  العليا  اإلدارة  ذلك  بما في  والتقني،  اإلداري  فريق عملها  وكفاءة  المستقبلية على خبرة  الشركة ومشاريعها  نجاح عمليات  يعتمد 
المؤهلين، والذين يمتلكون سنوات خبرة طويلة وكافية في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت وخدماتها المتعلقة بها. بدأ معظم موظفي اإلدارة العليا مهنهم 
مع الشركة منذ سنوات طويلة، ولديهم عالقات عمل جيدة مع عمالء الشركة ومورديها ومقدمي الخدمات والسوق السعودية المحلية ومقرضيها وغيرهم 
من الجهات التي تعمل مع الشركة. وبناًء على ذلك وباستثناء بعض موظفي اإلدارة العليا، يخضع جميع موظفي الشركة التفاقيات قصيرة المدى لمدة 
سنة واحدة فقط تجدد سنوياً )وفقاً لمتطلبات األعمال(. وفي حال لم تتمكن الشركة من االحتفاظ باإلدارة العليا والموظفين الرئيسين لديها سواء بسبب 
عدم تجديد عقودهم أو عدم قدرتها على استقطاب موظفين مؤهلين جدد بنفس الخبرات مقابل تكاليف مقبولة، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري 
على قدرتها بالمحافظة على إحدى وحدات األعمال الستة أو إطالق وتقديم وحدات عمل أخرى )يرجى االطالع على القسم رقم )4-8-8( "المشاريع 

المستقبلية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات( مما سيؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وأخطاؤهم 221222
قد يؤدي سلوك الموظف أو خطأه إلى إخالل الشركة بالنظام، على سبيل المثال الحوادث الناتجة عن تركيب األجهزة واألنظمة، مما يؤدي لفرض غرامات 
على الشركة من قبل الجهات المختصة تختلف باختالف السلوك أو الخطأ وتحمل مسؤولية مالية واإلضرار بسمعة الشركة بشكل جوهري، وال يوجد 
هناك أي تأكيد على قدرة الشركة على تصحيح ذلك السلوك أو الخطأ. قد ال تكون اإلجراءات واالحتياطات التي تتخذها الشركة لتصحيح ذلك السلوك 
أو الخطأ كافية في كل الحاالت. وقد يرتكب موظفي الشركة ووكالئها أخطاء قد تعرض الشركة لمطالبات وإقامة إجراءات قانونية للتعويض عن ذلك 
اإلهمال المزعوم، باإلضافة إلى اإلجراءات والخطوات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها وحسن نيتها.
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المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمنازعات القضائية 221222
فيها من  تعمل  التي  األعمال  إطار قطاعات  التحكيمية في  اإلجراءات  والمطالبات وغيرها من  القضائية  الدعاوى  إقامة  لمخاطر  الشركة معرضة  إن 
العديد من األطراف، بما في ذلك العمالء أو الموردين أو الموظفين. وال يمكن للشركة أن تتوقع نتيجة تلك الدعاوى، ومن شأن أي نتيجة في غير صالح 
الشركة من هذه الدعاوى أو اإلجراءات التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. ولن تتمكن من تقدير تكاليف 
تلك الدعاوى المقامة من قبلها أو ضدها، أو نتائجها النهائية، بما في ذلك العقوبات واألضرار. وسيكون ألي حكم يُتخذ ضد الشركة تأثير سلبي على 
الشركة. وقد تخضع الشركة لدعاوى وشكاوى عمالية، أو مطالبات تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية أو العالمة التجاري من الموردين أو المنافسين 
أو األطراف األخرى. وفي حال صدر بحق الشركة أي حكم قضائي أو شبه قضائي أو أكثر تتعارض مع مصالح الشركة، وتكون تلك األحكام ملزمة لدفع 
مبالغ تعويض كبيرة أو خارج المقدرة المالية للشركة، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتطلعاتها ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية )يرجى االطالع على القسم رقم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات وخدمات الشركة 221222

المنافسة بين مقدمي خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت	- 

قد يطلب عمالء الشركة أسعار أقل مقابل الخدمات المقدمة من قبل الشركة. وقد يؤدي دخول شركات وموردين جدد لقطاع تقنية المعلومات أو توسيع 
أعمال المنافسين الحاليين وتطويرها أو دمجها، زيادة نسبة وعدد مقدمي الخدمات وبالتالي إلى انخفاض أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها 
الشركة لعمالئها. وسينتج عن تقليل األسعار إلحدى األسباب المذكورة أعاله انخفاض نسبة هامش الربح التي تحققها الشركة من خدماتها المقدمة 
للعمالء، وبالتالي تقليل نسبة أرباح الشركة من أعمالها بشكل عام. وسيكون للعوامل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها.

تكاليف عمليات التشغيل	- 

يوجد زيادة في تكاليف عمليات تشغيل الشركة خالل السنوات الماضية. ومن أحد األسباب لهذه الزيادة هو زيادة في رواتب الموظفين بنسبة تبلغ %3 
خالل الفترة بين 2015م و2017م، وتتوقع الشركة ازدياد تكاليف التشغيل خالل السنوات القادمة.

وسيكون لعدم مقدرة الشركة على إدارة ومراقبة تلك الزيادات في تكاليف عملياتها واالحتفاظ بهامش الربح )عن طريق زيادة أسعار الخدمات المقدمة 
بالتناسب مع تكاليف العمليات التشغيل( تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها من العمالء الرئيسيين  221222
والجهات الحكومية

قد تخضع الشركة لمخاطر تأخر أو عدم دفع العمالء لمستحقات الخدمات المقدمة إليهم من قبل الشركة بسبب النزاعات الناشئة بين العميل والشركة 
حول مستوى الخدمة المقدمة إليهم أو األخطاء أو الصعوبات المالية التي قد يواجها العميل، مثل مسائل متعلقة بالتدفق النقدي أو اإلفالس. وتعمل 
الجهات الحكومية في المملكة عن طريق إعداد ميزانيات سنوية، والتي يتم من خاللها السداد المتأخر لقيمة الفواتير المستحقة وعلى دفعة واحدة في 
نهاية السنة. وبلغت قيمة الذمم المدينة للشركة حتى 2018/06/30م 374.0 مليون ريال سعودي مستحقة من قبل عمالء عدة، والتي من بينها 333.2 
مليون ريال سعودي )أو 89.1%( مستحقة على الجهات الحكومية وشبه الحكومية. وبلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 2.2 مليون ريال سعودي 
حتى 2018/06/30م. )يرجى االطالع على القسم رقم ) 6( "مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

وسيكون ألي تأخير في دفع المبالغ المستحقة و/أو أي زيادة ملحوظة في مبالغ المتحصالت المستحقة على العمالء من قبل عمالء أو مقاولين الشركة 
و/أو عدم كفاية الديون المشكوك في تحصيلها تأثير سلبي وجوهري على التدفق النقدي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات 221222
قام مجلس اإلدارة باعتماد الئحة الحكومة الداخلية للشركة والتي تم العمل بها ابتداًء من 1440/01/10هـ )الموافق 2018/09/20م( وتشتمل الالئحة، من 
بين أمور أخرى، على القواعد واإلجراءات المتعلقة بحوكمة الشركات والمستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة. وسيعتمد نجاح الشركة 
في ممارسة الحوكمة بالشكل الالزمة على مدى فهم مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين لهذه القواعد واإلجراءات والتطبيق الفعلي والصحيح لها. 
وخاصة فيما يتعلق بتدريب مجلس اإلدارة ولجانه واشتراطات االستقاللية والقواعد المتعلقة بتعارض المصالح والتعامالت مع األطراف ذات العالقة. 
وفي حال لم تطبق الشركة قواعد حوكمة الشركات، خاصًة األحكام اإللزامية المستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، سيكون لذلك اثر 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وسيعرضها للجزاءات النظامية.

المخاطر المتعلقة بلجان مجلس اإلدارة الحديثة 221222
قام مجلس اإلدارة بتاريخ 1440/01/10هـ )الموافق 2018/09/20م( بتشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت للقيام بالمهام المحددة لكل 
لجنة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1440/01/10هـ )الموافق 2018/09/20م( ووفقاً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة 

)يرجى االطالع على القسم رقم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

ومن شأن عدم أداء أعضاء هذه اللجان لواجباتهم واتباع منهجية عمل تكفل مصالح الشركة ومساهميها التأثير على مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة 
ومتطلبات اإلفصاح المستمر الصادرة عن الهيئة وفعالية إشراف مجلس اإلدارة على الشركة من خالل تلك اللجان بصورة فعالة، وهو ما سيكون له تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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قصور الخبرة في إدارة شركة مدرجة عامة -22122
تعمل الشركة منذ تأسيسها كشركة خاصة، وبالتالي فإن كبار التنفيذيين يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة 
عامة والتقيد باللوائح واألنظمة التي تخضع لها في المملكة. وسيتوجب على كبار التنفيذين على وجه الخصوص الحصول على التدريب الداخلي أو 
الخارجي في إدارة الشركة، إلى جانب التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين 
إلدارة األعمال اليومية للشركة. وفي حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الضريبة والزكاة وضريبة االستقطاع المحتملة 221221
قدمت الشركة إقرار الزكاة حتى عام 2007م وقامت بدفع الزكاة المستحقة في المواعيد المحددة وحصلت الشركة على شهادات من الهيئة العامة للزكاة 
والدخل لجميع السنوات حتى عام 2007م. وقدمت الشركة طلب تقييم الزكاة المستحقة للعام 2008م حتى عام 2016م، والتي ال زالت تحت المراجعة 
والتدقيق من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. ال تزال الهيئة العامة للزكاة والدخل تعمل على تقييم تلك السنوات وال يمكن تحديد نتائج ذلك التقييم بعد.

أما فيما يتعلق بالعام 2017م، فقد قامت اإلدارة العليا بتقييم الضريبة المستحقة على أساس تقديرها للضرائب المستحقة للفترة بين 2008/12/21م 
حتى عام 2016/12/31م، وبينت الشركة تلك االلتزامات المالية في قوائمها المالية الصادرة من قبلها.وال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت الهيئة العامة 
للزكاة والدخل ستقبل تقديراتها الزكوية عن األعوام المالية المذكورة أو أي فروقات يمكن أن تطالبها الهيئة العامة للزكاة والدخل بدفعها مستقباًل هذه 
األعوام. وإذا ما قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل فعاًل لمطالبة الشركة بدفع مثل هذه الفروقات، فإن ذلك سيؤثر سلباً على أرباح الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي )يرجى اإلطالع على القسم رقم ) 11( "اإلقرارات" من هذه النشرة(.

تخضع عمليات الشركة مع مورديها األجنب لضريبة االستقطاع وال تضمن الشركة انها قد وضعت احتياطات كافية بحسابتها لتغطية المبلغ التي سيتم 
احتسابها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص ضريبة االستقطاع، وإذا ما قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل فعاًل لمطالبة الشركة بدفع مبلغ 

أعلى من الذي تم تخصيصه في حساباتها، فإن ذلك سيؤثر سلباً على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

المخاطر االئتمانية 221222
تتعلق المخاطر االئتمانية بالحسابات التجارية مستحقة الدفع والناشئة عن مبيعات منتجات الشركة بتواريخ استحقاق مؤجلة. ومن الممكن أن تتعرض 
الشركة للتأخير في السداد من قبل بعض عمالئها أو مقاوليها. وقد يواجه بعض عمالء الشركة أو مقاوليها أداء مالي متدٍن، باإلضافة إلى أخفاق الشركة 
في تحليل المخاطر االئتمانية لهذه األطراف بشكٍل كاٍف. فإن عدم قدرة الشركة على تحصيل أي من المبالغ المالية المترتبة على أي من عمالئها أو 

مقاوليها سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالضمانات المقدمة للشركات الزميلة 221222
قدمت الشركة عدة ضمانات مالية لصالح شركات الزميلة لغرض تمكينهم من المشاركة في منافسات أو تنفيذ مشاريع مع جهات حكومية وشركات خاصة 
)يرجى االطالع على القسم رقم ) 5-7( "تعارض المصالح" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات بخصوص الضمانات المقدمة إلى الشركات الزميلة 
والشركات ذات صلة(. ومن الممكن للجهات المستلمة لتلك الضمانات صرف تلك الضمانات في حال أخل أحد من المستفيدين بشروط تنفيذ المشاريع 

المعنية وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية  222

المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية 22221
تخضع أعمال الشركة للعديد من األنظمة في المملكة، بما في ذلك نظام المنافسة ونظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الشركات ونظام الجمارك ونظام 
العمل ونظام المشتريات الحكومية وغيرها من األنظمة. وتعتمد أعمال الشركة على قدرتها في االمتثال مع متطلبات هذه األنظمة عند إدارة عملياتها 

وخالل تنفيذها للمشاريع.

وال تستطيع الشركة توقع التغيرات في البيئة التنظيمية، وقد تخضع البيئة التنظيمية للشركة للعديد من التغيرات، بسبب تغيير نظام الضرائب، وإقرار 
إجراءات أكثر صرامة لمكافحة االحتكار وتحديد األسعار وحوكمة الشركات وغيرها. وفي حال عدم التزام الشركة بجميع متطلبات وأحكام األنظمة التي 
تخضع لها أو تطبق عليها، سيفرض غرامات أو عقوبات على الشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

قد تؤثر تغييرات البيئة التنظيمية على عمليات الشركة عن طريق فرض ضوابط تقيد من تطور الشركة أو عمالئها أو عملياتها التشغيلية أو مبيعات 
خدماتها، أو ترفع نسبة التنافس اإلضافية، وقد تُعدل الشركة عملياتها لتتوافق مع تلك األنظمة وتتكبد المزيد من التكاليف والرسوم بناء على ذلك. ال 

تضمن الشركة على عدم تأثير تلك التغييرات التنظيمية المستقبلية جوهرياً وبشكل سلبي على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالمنافسة 22222
تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى في السوق. 
وتتميز تلك المنافسة بأنها سريعة التغير من الناحية التقنية ومتطلبات المستخدم ومعايير القطاع وتطوير وتحديث المنتجات المقدمة إلى السوق حديثاً 
وتحديثاتها، وتتوقع الشركة أن تواجه منافسة في المنتج أو الزيادة في األسعار. وقد ينتج عن المنافسة القوية في المنتجات واألسعار زيادة في التكاليف 
والمصروفات، منه على سبيل المثال تكاليف اإلعالنات والتسويق والمبيعات المستقبلية والبحوث والتطوير وخصومات المنتجات ورسوم استبدال المنتج 
ودعم التسويق والخدمات المستمرة المتعلقة بالمنتجات، باإلضافة إلى ذلك، قد تعمل الشركات المنافسة الحالية والرئيسية للشركة على إنشاء عالقات 
شراكة فيما بينهم أو مع أطراف أخرى والتي من شأنها أن تحّسن وتطّور مصادرهم. ونتيجًة لصفقات االستحواذ تلك، قد تحتاج الشركات المنافسة 
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الحالية والرئيسية للشركة أن تعمل على تطوير التقنيات الجديدة ومتطلبات المستخدم أو العميل وتخصيص مصادر أكبر لبيع أو عرض حلولهم، وبدء أو 
إيقاف المنافسة في األسعار، واالستفادة من الفرص األخرى المتواجدة بسرعة أكبر أو تطوير وتوسيع عروضهم بسرعة وبشكل أوسع من الشركة. وقد 
يعمل المنافسون على مضاعفة منتجاتهم وخدماتهم المعروضة والتي من شأنها أن تقلل حصص الشركة الحالية في السوق. وسيكون لكل ما ُذكر أعاله 

تأثير سلبي كبير على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة 22222
وفي حال اصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم احتسابها كشركة في وضع مهيمن من قبل الهيئة العامة للمنافسة، فستخضع عملية الشركة 
للشروط والضوابط الواردة في نظام المنافسة والذي يسعى أن يحمي المنافسة العادلة في األسواق السعودية وتشجيع وترسيخ قواعد السوق وحرية 
األسعار وشفافيتها. وفي حال خالفت الشركة أحكام نظام المنافسة وأُصدر بحقها حكم يتعلق بتلك المخالفة، فقد تخضع لغرامة ال تتجاوز عشرة ماليين 
ريال سعودي. وإضافة إلى ذلك، يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب إيقاف أنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم )جزئياً أو كلياً( وذلك في حال كررت الشركة 
المخالفة. وعالوًة على ذلك، قد تكون إجراءات إقامة الدعاوى أطول ومكلفة مادياً للشركة، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على إيرادات الشركة 

ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة لمعايير المحاسبة الدولية 22222
 أُعدت القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م وفقاً لمعاير الهيئة السعودية للمحاسبين 
 )IFRS( اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2018م. أدى تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة )IFRS( وطبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية .)SOCPA( القانونيين
إلى تحديث سياسة إثبات اإليرادات حيث تقوم الشركة، وفق المعايير الجديدة، بإثبات اإليرادات عند استالم واستهالك العميل للخدمات المقدمة على 
فترة زمنية، أي عدد أيام تقديم الخدمة. وللمزيد من التفاصيل، الرجاء االطالع على قوائم الشركة المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م 

)السياسات المحاسبية الهامة(. وقد يكون إلعداد ونص الشركة ألحكام إضافية تأثير سلبي وجوهري على صافي أرباحها ومجموع أصولها.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمتطلبات السعودة 22222
تستوفي الشركة حالياً متطلبات السعودة حيث أنها مصنفة تحت فئة "أخضر مرتفع" لفروع تقنية المعلومات و"أخضر متوسط" لفروع الصيانة والتشغيل، 
إال أنه قد يصعب على الشركة االستمرار في التوظيف والمحافظة على نفس النسبة من الموظفين السعوديين، وعليه قد ال تتمكن من االلتزام بمتطلبات 
برنامج نطاقات. وال تضمن الشركة مقدرتها على المحافظة على نسب السعودة المطلوبة أو رفعها أو المحافظة عليها/ كما قد تؤدي زيادة عدد الموظفين 
األجانب أو عدم مقدرة الشركة على تطبيق متطلبات السعودة إلى تعرض الشركة لعدد من العقوبات أو دفع رسوم كبيرة والذي قد يكون له تأثير سلبي 
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها )يرجى االطالع على القسم )5( "الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها" من هذه النشرة للمزيد من 

المعلومات(.

المخاطر المتعلقة بالمملكة واالقتصاد العالمي 22222
الناتج المحلي اإلجمالي السعودي بشكل كبير بالرغم من  يعتمد أداء الشركة بشكل كبير على الوضع االقتصادي بالمملكة. ويساهم قطاع النفط في 
سياسات المملكة بالتنويع في مصادر الدولة. وقد تؤثر التقلبات في أسعار النفط، وعلى وجه التحديد االنخفاض الجوهري والكبير بتلك األسعار، بشكل 
مباشر على نشاط االقتصاد في المملكة. على سبيل المثال، قد تخفض الحكومة حجم التكاليف والمصروفات، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير خدمات تقنية 
المعلومات، والتي قد تؤدي إلى التدرج العكسي أو إلغاء العقود الحالية والمستقبلية، ويمثل عمالء الجهات الحكومية والشبه الحكومية ما تبلغ نسبته %68 

من عائدات الشركة بنصف األول لعام 2018م. وقد يؤثر ذلك بشكل جوهري على الشركات التي تعمل في المملكة، بما في ذلك الشركة.

وإضافة إلى ذلك؛ في حال حدوث تغيير واحد أو أكثر في عوامل أو مؤشرات االقتصاد الكلي في المملكة، بما في ذلك النمو االقتصادي ومعدالت تبادل 
األسعار ومعدالت الفائدة والتضخم ومستويات األجور واالستثمار األجنبي والتجارة العالمية، فإنها ستؤثر بشكل عكسي وجوهرياً على أعمال الشركة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات الجديد 22222
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً نظام جديد للشركات يحل محل نظام الشركات السابق، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1437/7/25هـ )الموافق 2016/5/2م(، 
ويفرض النظام الحالي بعض المتطلبات النظامية الجديدة التي يتوجب على الشركة التقيد بها. وسوف يستلزم هذا األمر قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لالمتثال لمثل هذه المتطلبات، بما في ذلك إدارة التعامالت ذات المصالح المتعارضة. والتي يمكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت 
طويل. كما فرض النظام الحالي عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية، وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه 
العقوبات في حال عدم االلتزام بها والتي قد تصل إلى دفع غرامة قدرها خمسمائة ألف )500.000( ريال سعودي. وذلك من شأنه التأثير سلباً وبشكل 

جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلة.

المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف 22222
يعتمد أداء الشركة على قدرتها باالحتفاظ على مستوى ومعدالت أرباحها عن طريق إعداد وتوفير أسعار معقولة لمنتجاتها وخدماتها، وقدرتها على تحميل 

أي زيادة في تكاليف اإلنتاج أو الخدمات لعمالئها من خالل زيادة أسعار تلك المنتجات أو الخدمات.

وال يمكن للشركة أن تتحكم كلياً بأسعار منتجاتها أو خدماتها، نظراً ألن تلك األسعار تعتمد على نسبة توافرها ونسبة الطلب في السوق. وبناًء على ذلك، 
في حال ارتفعت تكاليف التشغيل أو اإلنتاج أو الخدمات المقدمة ولم تتمكن الشركة من رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتعويض تلك التكاليف، فستتأثر 

ربحية الشركة بشكل كبير وجوهري مما سيؤثر جوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية 22222
تخضع بعض معامالت الشركة لعمالت غير الريال السعودي، ال سيما الدوالر األمريكي. وكجزء من سياسة المملكة، فإن الريال السعودي، حتى تاريخ 
هذه النشرة، مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر ب 3.75 ريال سعودي مقابل 1 دوالر أمريكي، إال أنه ال يوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف 
الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي، وقد تؤدي هذه التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية )بما في ذلك الدوالر األمريكي( 
التي تستخدمها الشركة إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

عالوة على ذلك، سوف يؤدي ارتفاع معدالت العمولة المطبق بين البنوك سواء ثابتة أو متغيرة )وهو ما يعرف بالمملكة بـ سايبور "SIBOR"( أو سعر االقتراض 
المطبق بين البنوك في لندن ويعرف بـ اليبور "LIBOR" المدفوعة من الشركة للجهات الممولة إلى زيادة تكلفة التمويل الذي تحتاجه الشركة لتمويل أعمالها 

التوسعية، مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة -22221
تعتمد الشركة في أعمالها التوسعية وزيادة خطوط اإلنتاج وتطوير منتجاتها على الحصول على تمويل وتسهيالت من جهات تمويلية خارجية كالبنوك 
التجارية وجهات اإلقراض الحكومية وغيرها. لذلك، تتأثر ترتيبات التمويل الخارجية الخاصة بأسعار الفائدة بصورة كبيرة والتي تعد بدورها على قدٍر 
عاٍل من الحساسية تجاه عدد من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة، ومن ضمنها السياسات الحكومية والنقدية والضريبية، والظروف االقتصادية 
والسياسية المحلية والعالمية. وقد تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة من تكاليف التمويل وتكاليف الفائدة إلى الحد الذي قد يؤدي إلى انخفاض تدفقات 
الشركة النقدية. وعليه قد يكون للتذبذبات السلبية في أسعار الفائدة أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإقرار ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الشركة 222211
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 2 جمادى األولى عام 1438هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، والتي بدأ العمل بها ابتداًء من 2018/1/1م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات محددة في المملكة، بما 
في ذلك قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت الذي تعمل به الشركة. وتبلغ قيمة الضريبة 5% يتم تحملها من قبل المستهلك. وفي حال ارتفعت نسبة ضريبة 
القيمة المضافة في المستقبل، فقد ال تتمكن الشركة من رفع أسعار منتجاتها لتعويض القيمة الكاملة للضريبة وذلك لعدة عوامل واعتبارات منها طبيعة 
العالقة التعاقدية مع بعض العمالء أو عوامل المنافسة السائدة في السوق، األمر الذي سيؤدي إلى تحمل الشركة لقيمة الضريبة المضافة غير المحصلة 

من العميل، مما سيكون لها أثر سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية 222212
قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة يصيب مرافق الشركة أو يصيب العمال مثل الفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية 
األخرى، إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة. كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء ممارسة عملياتها وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية. وفي 
حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق الشركة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر السياسية واألمنية في المنطقة وتأثيرها على عمليات الشركة 222212
على المكتتبين المتوقعين في الشركة األخذ بعين االعتبار المخاطر الجغرافية السياسية في منطقة الشرق األوسط، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي 
وجوهري على اقتصاد المملكة وعمالء الشركة و/أو الشركة وعملياتها. وقد تؤثر تلك المخاطر بشكل سلبي وجوهري على قيمة استثمارات الشركة، 

وبالتالي سيكون لها أثر سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح  222

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين 22221
بعد االنتهاء من عملية الطرح سيمتلك المساهمين البائعين 11.200.000 سهم والتي تبلغ نسبتهم )70%( من رأس مال الشركة، وعليه سيكون بمقدرتهم 
وبالتالي سيكون  للشركة،  العامة  الجمعيات  باعتبار كونهم مجتمعين سيمتلكون نسبة تشكل األغلبية في  الشركة، وذلك  التأثير على قرارات  مجتمعين 
بمقدرتهم السيطرة على األمور التي تتطلب موافقة المساهمين بما في ذلك عمليات الدمج واالستحواذ وبيع األصول وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
وزيادة أو تخفيض رأس المال وإصدار أو عدم إصدار أسهم إضافية وتوزيعات األرباح أو إحداث أي تغيير في الشركة. تجدر اإلشارة إلى أنه قد تختلف 
مصلحة المساهمين البائعين عن المساهمين اآلخرين، وعليه فأنه في حال ظهرت أمور تتعارض فيها مصالح المساهمين البائعين مع مصالح المساهمين 
اآلخرين، فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على مصالح المساهمين اآلخرين وخططهم االستثمارية في الشركة. هذا، وقد يقوم الشركاء البائعون 

بفرض سيطرتهم على الشركة بصورة تؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي وأرباحها.

عدم وجود سوق سابق للتداول في أسهم الشركة 22222
ال يوجد في الوقت الحالي سوق لتداول أسهم الشركة. كما أنه ال يمكن ضمان أو التأكيد على وجود واستمرار سوق نشط وذي سيولة لتداول األسهم بعد 

طرحها. وفي حال عدم وجود سوق نشط وذي سيولة عالية، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على سعر تداول أسهم الشركة.
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مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر األسهم 22222
ال يمكن التأكيد على أن سعر الطرح سيكون مساوياً لسعر تداول األسهم بعد الطرح، كما أن المكتتبين قد ال يستطيعون بيع أسهمهم بسعر الطرح أو 
بسعر أعلى من ذلك. وقد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب، وقد ال يكون مستقراً نتيجة لعدة عوامل تشمل دون حصر ظروف السوق 
المتعلقة باألسهم، وأي تغييرات تنظيمية في القطاع، وتراجع نتائج أعمال الشركة، وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية، ودخول شركات منافسة 

جديدة والمضاربة على عمليات الشركة وغيرها.

مخاطر توزيع األرباح 22222
إن أّي قرار بتوزيع األرباح نقدا إلى مساهمي الشركة سيكون بناًء على تقدير مجلس اإلدارة وبتوصية منه بعد األخذ في االعتبار العوامل المختلفة التي 
تشمل الوضع المالي للشركة ونتائج أعمالها وفرص التوسع والنمو والحاجة للتمويل الداخلي. وكما تتضمن بعض اتفاقيات التمويل التي ابرمتها الشركة 
على قيود تتعلق بنسب توزيع أرباح معينة من صافي الدخل )يرجى االطالع على القسم رقم ) 12-8( "اتفاقيات التمويل" للمزيد من المعلومات حول تلك 
القيود(. وال يوجد تأكيد حول قدرة الشركة على توزيع أرباح في المستقبل. وفي حال عدم القيام بتوزيع أرباح على المساهمين فقد ال يحصل المساهمون 
على أي عائد على االستثمار في أسهم الشركة إال من خالل بيع أسهمهم بسعر أعلى من سعر الشراء. كما أن عدم انتظام الشركة في توزيع األرباح سوف 

لن يساعد على زيادة سعر السهم، بل وربما أدى الى تراجع سعر السهم في التداول.

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق 22222
سيخضع كبار المساهمين الحاليين في الشركة والذين يملكون ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة لفترة حظر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة 
في السوق، حيث لن يكون بمقدورهم التصرف في أي من أسهمهم التي يمتلكونها. إال أنه وبعد انتهاء فترة الحظر والبالغة ستة أشهر من تاريخ بدء تداول 
أسهم الشركة، فإنه ال يوجد ما يضمن عدم بيع كبار المساهمين لجزء كبير من أسهمهم، إذ أنهم سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 46.3% من أسهم الشركة 
بعد الطرح. وفي حال تم بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد انتهاء فترة الحظر، أو تم توقع حدوث مثل هذا األمر، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي 

على سعر سهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم إضافية في السوق بعد فترة الحظر 22222
سيؤدي إصدار أسهم جديدة في المستقبل، في حال قررت الشركة القيام بذلك، إلى التأثير بشكل سلبي على سعر السهم أو أنه سيؤدي إلى انخفاض 

نسبة ملكية المساهمين الذين لن يقوموا باالكتتاب في األسهم الجديدة عند إصدارها.
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لمحة عامة على السوق. 2

إن مصدر المعلومات الواردة في هذا القسم "لمحة عامة على السوق" هو التقرير الذي أعده مستشار دراسة السوق شركة البيانات الدولية )IDC(، حصرياً 
تأسس  وقد  التقنية.  قطاعات  في  االستشارية  الخدمات  السوق  دراسة  يقدم مستشار  2018/9/2م.  الموافق  1439/12/21هـ  بتاريخ  الشركة  لصالح 
مستشار دراسة السوق في عام 1964م، ويقع مقره في فرامينقام )الواليات المتحدة(. ولمزيد من المعلومات حول مستشار دراسة السوق، يرجى زيارة 

.)www.idc.com( الموقع اإللكتروني

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمتلك مستشار دراسة السوق وال أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو مدراءه أو أي 
من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو شركاتها الزميلة. وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استعمال اسمه 

ومعلومات السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

ويرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة من مصادر أخرى، بما فيها تلك المقدمة من مستشار دراسة السوق هي بيانات 
ومعلومات ذات مصداقية. إاّل أنه لم تقم الشركة أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من مدراءها أو المساهمين البائعين أو المستشارين اآلخرين 

بالتحقق أو التأكد من دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا القسم، وال يتحمل أي منهم أي مسؤولية فيما يتعلق بهذه المعلومات.

تعود بعض البيانات الواردة في هذا القسم إلى عام 2013م وال توجد بيانات محدثة تتعلق بالنشرة اعتباراً من تاريخها. وقد قام خبراء خارجيون بتوفير 
بعض المعلومات عن المنافسين بما في ذلك عدد األعضاء المشتركين، بينما لم يتم التواصل مع المنافسين للتحقق أو التأكد من دقة أو اكتمال تلك 

المعلومات، كما أن جميع بيانات المنافسة مبنية على أفضل التقديرات حتى شهر سبتمبر 2017م.

لمحة عامة عن اقتصاد المملكة العربية السعودية  221
انخفض إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.1% من 2.791 مليار ريال سعودي تقريباً في عام 2013م إلى 2.564 
مليار ريال سعودي تقريباً في عام 2017م. ويعزى سبب االنخفاض بشكل رئيسي إلى االنخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث انخفض متوسط سعر 
البرميل للنفط العربي الخفيف بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نسبة 15.9% من 107 دوالر أمريكي في عام 2013م إلى 53 دوالر أمريكي في عام 2017م. 
أما باألسعار الثابتة )سنة األساس = 2010م(، فقد شهد إجمالي الناتج المحلي تباطؤاً في النمو في عام 2016م، حيث بلغ النمو نسبة 2.6% في عام 
2016م مقارنة بنسبة 3.5% في عام 2015م. وفي عام 2017م، شهد إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة انخفاضاً بمعدل 0.8% مقارنة بعام 2016م.

انخفضت اإليرادات العامة للدولة بمعدل سنوي مركب بلغ 11.9% من 1.156 مليار ريال سعودي في عام 2013م إلى 696 مليار ريال سعودي في عام 
2017م. ويعزى سبب االنخفاض بشكل رئيسي إلى تدهور أسعار النفط، حيث مثلت اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات العامة 90% في عام 2013م، 
مقابل 63% في عام 2017م. وبناًء على ذلك، سجلت الميزانية العامة للدولة عجزاً تراوح بين 2.3% إلى 15.0% من إجمالي الناتج المحلي نظراً النخفاض 
أسعار النفط خالل األعوام األربعة الماضية. وانتهجت وزارة المالية سياسة توازن بين إصدار الدين والسحب من ودائع الحكومة واالحتياطي العام للدولة 
لتمويل عجز الميزانية، حيث بلغ إجمالي الدين 438 مليار ريال سعودي تقريباً بنهاية عام 2017م، أي ما يعادل 17.0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة 

بنسبة 2.2% عام 2013م.

مؤشرات اقتصادية مختارة )3ا20م – 7ا20م(جل اا3الجدوج )

معدج النمو السنوي 7ا20م6ا20م5ا20م4ا20م3ا20مالمؤشر
المركب )3ا20م-7ا20م(

)2.1%(2.7912.8272.4232.4242.564إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )مليار ريال سعودي(

2.2%2.3502.4362.5212.5902.569إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة )مليار ريال سعودي(

ال ينطبق)0.3(3.52.72.23.5معدل التضخم )أسعار المستهلك %(

0.7%9.69.710.910.59.9المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام )مليون برميل(

)15.9%(10797504153متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف*)بالدوالر األمريكي(

)11.9%(1.1561.044616519696اإليرادات العامة الفعلية )مليار ريال سعودي(

)19.2%(1.035913446334440اإليرادات النفطية )مليار ريال سعودي(

)1.3%(9761.110978831926المصروفات العامة الفعلية )مليار ريال سعودي(

ال ينطبق)230()311()362()66(180عجز الميزانية العامة )مليار ريال سعودي(

ال ينطبق)8.0()12.8()15.0()2.3(6.5نسبة عجز الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي )%(

67.7%2.21.65.913.117.0نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(

2.1%30.030.831.531.832.6تقديرات عدد السكان )بالمليون نسمة(
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة المالية، الهيئة العامة لإلحصاء
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نظرة عامة على مجال التقنية 22121
تفخر المملكة بتوفير خدمة االتصال باإلنترنت فائق السرعة باإلضافة إلى معدالت االنتشار العالية للهواتف الجوالة والذكية. كما ازداد استخدام التقنيات 
الناشئة مثل الحوسبة السحابية والتحليالت والحوسبة المتنقلة للشركات. والجدير بالذكر أن المبادرات الحكومية المتمثلة في المشاريع العمالقة مثل 
نيوم ومدينة ينبع الذكية وبرامج الحوكمة االلكترونية وغيرها من برامج التحول الرقمي في جميع المجاالت تمثل المحرك الرئيسي لزيادة اإلنفاق على 

التقنية.

ويمثل التنوع االقتصادي األولوية الرئيسية للحكومة حيث يوفر فرًصا عديدة لموفري التقنية لدعم مبادرات التحول الرقمي الوطني المنبثقة عن برنامج 
التحول الوطني الموضوع في إطار رؤية المملكة 2030. وفي الوقت الذي ترسم فيه رؤية المملكة 2030 خطًطا لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وأمة 
ناً رئيسًيا ومحرًكا يدفع عجلة التغييرات العديدة المستهدفة، حيث يكمن الهدف من وراء كل ذلك في تطوير البنية التحتية  طموحة، تمثل التقنية ُمَمكِّ

الرقمية للبالد وتحفيز القطاعات والمجاالت االقتصادية المهمة والشركات المنتمية إلى القطاع الخاص.

وبحلول عام 2021م، من المتوقع أن يصل اإلنفاق على تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية إلى 48 مليار ريال سعودي، أي زيادة بمعدل نمو 
سنوي مركب تصل إلى 4.6% عن معدل األنفاق الذي وصل إلى 40.1 مليار ريال سعودي في عام 2017م. واستأثرت خدمات تقنية المعلومات في مجال 

الخدمات بما نسبته 33% من النفقات في حين استأثرت أسواق األجهزة بما نسبته 56% وأسواق البرامج بما نسبته %10.

أهمية  على  تؤكد  الحكومية  والجهات  واالتصاالت  الصحية  والرعاية  والغاز  والنفط  والتأمين  المالية  والخدمات  البنوك  مثل  الرئيسية  القطاعات  إن 
االستثمار التكنولوجي في خططها االستراتيجية في السنوات األخيرة واعتبرت تقنية المعلومات واالتصاالت ذات أولوية. وتشير تلك القطاعات أيًضا إلى 

ميلها نحو تبني تقنية تحويلية مثل البيانات الضخمة والتحليل والحوسبة المتنقلة في الشركات والخدمات السحابية.

ال شك أن الرقمنة ستضطلع بدور محوري في ضوء سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أهداف تحولية في شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
لذا ستكون هناك حاجة إلى أن يقوم مقدمو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت بتوفير مجموعة متميزة وقوية من الخدمات لتلبية احتياجات الشركات 

الصغيرة والمتوسطة في ضوء زيادة نسبة استخدامها حلواًل وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت.

التقييم  إلى خدمات  وباإلضافة  المهنية.  الخدمات  المعلومات وخاصة في ميدان  تقنية  السعودية  العربية  المملكة  تبني  كل هذه مؤشرات على سرعة 
وإيجاد الحلول وخدمات الدعم، تشتمل بعض خدمات تقنية المعلومات الناشئة األخرى على تقديم المشورة المتعلقة بتقنية المعلومات وخدمات مراكز 
االستضافة والبيانات والخدمات المدارة والخدمات السحابية. وبفضل خطط االستخدام القوي لتقنية المعلومات في جميع المجاالت، تفتح أمام سوق 

تقنية المعلومات في المملكة آفاق واعدة، ويتوقع لقطاع تقنية المعلومات في المملكة مواصلة النمو.

نظرة عامة على قطاع تقنية المعلومات  222

حجم ونمو سوق تقنية المعلومات 22221
من المتوقع أن يرتفع اإلنفاق على مجال تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية في عام 2018م حيث تواصل الخدمات الحكومية والمصرفية 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  مبادرات  تحافظ  أن  المتوقع  ومن  التقنية.  كبيرة في مجال  استثمارات  والغاز ضخ  والنفط  االتصاالت  والمالية وقطاع 
وخدمات المواطنين وأمن التجارة االلكترونية والمدن الذكية على نمو قطاع تقنية المعلومات، حيث إن تراجع اإليرادات المحققة من الروافد التقليدية مثل 
الخدمات القائمة على الصوت والبيانات قد دفع شركات االتصاالت إلى البحث عن روافد جديدة للدخل مثل خدمات االستضافة والخدمات السحابية 

والخدمات المدارة.

الشكل ا: حجم سوق تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، 3ا20م-ا202م )مليار رياج سعودي(
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حجم اإلنفاق على تقنية المعلومات حسب القطاع 22222
سوق اإلنفاق على تقنية المعلومات في القطاعات الرأسية في المملكة العربية السعودية، 4ا20م-ا202م )مليون رياج سعودي(جل 2ا3الجدوج )

ا202م2020م9ا20م8ا20م7ا20م6ا20م5ا20م4ا20مالقطاع

6.1006.2705.9956.2256.5126.8347.1747.511النقل واالتصاالت والخدمات

4.7674.7065.1435.4395.6846.0846.5347.075الحكومة

2.3592.3862.0692.2322.4012.5872.7502.914الصناعات التحويلية

4.0224.5584.0774.3524.6695.0205.3095.657المالية

2.5252.5542.3152.4232.5592.7252.8893.012قطاعات اإلنشاء والموارد

1.4441.5121.2421.3331.4361.5331.6081.679التجزئة/الجملة

1.2811.3381.3851.4561.5511.6451.7671.887التعليم

24.81824.97217.58414.89215.17715.52315.67615.971المستهلك

8979579661.0681.1731.2731.3651.485الرعاية الصحية

805788648692729768789811الخدمات المهنية

ا43.99045.85948.00ا89.ا4ااا.42240.ا4ا850.4ا49.0اإلجمالي
المصدر: قاعدة البيانات الرأسية لشركة البيانات الدولية

حظى اإلنفاق الحكومي في عام 2017م بثاني أكبر حصة من إجمالي اإلنفاق على تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية بعد النقل واالتصاالت 
والخدمات )باستثناء إنفاق المستهلكين(. ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات المالية ويتبعه قطاع اإلنشاءات والموارد، ثم الصناعات التحويلية. لقد 
كانت قطاعات النفط والغاز والبنوك والخدمات المالية والتأمينات في مقدمة القطاعات التي تبنت التقنية وال تزال تستثمر في التقنيات المتقدمة مثل 

البيانات الضخمة والتحليالت وخدمات السحابة الخاصة وحلول األمن المتقدمة وغيرها.

المحفزات والمثبطات الرئيسية بالسوق 22222

المحفزات

تحسين توافر الشبكات وتسهيل الوصول إلى الخدمات خارج مقار المنشآت عن طريق خدمات مثل السحابة الحاسوبية العامة واالستضافة  �
خارج الموقع والدعم عن بعد والخدمات الُمدارة

طرح مبادرات الحكومة االلكترونية، مما أدى إلى زيادة اإلنفاق الحكومي على التحول الرقمي ومشاريع البنية التحتية التقنية �
تعافي أسعار النفط وتحسين بيئة االقتصاديات الكلية وزيادة اإليرادات الحكومية ومن ثم اإلنفاق الحكومي �
اإلقبال المتنامي على الخدمات المقدمة عن بُعد، مثل السحابة العامة والخدمات الُمدارة �
تعزيز الحداثة عبر كافة الصناعات، مع تنامي إقرار التقنيات الرقمية، مما أدى إلى زيادة إنفاق القطاع الخاص على البنية التحتية وخدمات  �

تقنية المعلومات
القبول التدريجي للتقنيات الثورية، مثل السحابة وإنترنت األشياء والبيانات الضخمة والتحليالت �
أنظمة  � إلى  الحاجة  على  والتأكيد  القرارات  لصنع  والمطلوبة  المتاحة  البيانات/المعلومات  تنامي  مع  الرقمنة،  نحو  والتحول  البيانات  كثرة 

وخدمات تقنية المعلومات
لتقنية  � األساسية  والخدمات  التحتية  والبنية  الذكية  المدن  تقنيات  في  والخاصة  العامة  االستثمارات  وتحفيز  الذكية،  المدن  مبادرات  طرح 

المعلومات
زيادة استخدام التجارة االلكترونية وتحفيز االستثمارات في النظم المرتبطة بالتجارة االلكترونية إلى جانب توفير قنوات مبيعات إضافية  �

لشركات تقنية المعلومات للوصول إلى مزيد من العمالء )على سبيل المثال، الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمالء غير السعوديين(
اإلمكانيات الكامنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع دعم قوي من الحكومة والشركات الكبرى، وزيادة الطلب على خدمات تقنية  �

المعلومات التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل خدمات السحابة والخدمات الُمدارة
تبني نهج "الخدمات السحابية أوالً"، حيث تدخل الشركات العالمية العمالقة إلى السوق وتقوم بتحفيز االستثمارات المستقبلية الكبيرة في  �

البنية التحتية وخدمات السحابة
تدفق االستثمارات الدولية، عبر العديد من الصناعات أو المجاالت، مما يعمل على تحفيز الطلب على خدمات تقنية المعلومات �
تغير النظرة الدولية للمملكة، مما يساعد على جذب المثير من االستثمارات من الجهات الفاعلة الحالية والجديدة في األسواق عبر مختلف  �

الصناعات
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االتجاهات الرئيسية في السوق 22222

المحفزات الحكومية

كانت الحكومة السعودية وال تزال تؤكد على أهمية االستثمارات في التقنية في خططها االستراتيجية خالل السنوات األخيرة وجعلت االستثمار في قطاع 
تقنية المعلومات واالتصاالت على رأس أولوياتها. ومع مواءمة استراتيجيات تقنية المعلومات مع برنامج التحول الوطني، فإن تنفيذ المشاريع المرتبطة 
بتقنية المعلومات سوف يعمل على تعجيل وتعزيز اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات فضاًل على تحفيز تحديث مبادرات البنية التحتية ونشر الخدمات 
األعمال  في  إليها  ماسة  بحاجة  هم  نافذة  الخدمات  لمقدمي  كذلك  تتيح  ولكنها سوف  النمو  تعجيل  على  فقط  تعمل  لن  المواءمة  وهذه  االلكترونية. 

المستقبلية، بما يمكنهم من تخصيص الموارد لألنشطة المستقبلية واستغاللها بفاعلية.

صعود الخدمات الُمدارة

على الرغم من االعتماد الكبير لمعظم المؤسسات في المملكة العربية السعودية عادة على إدارة الخدمات داخلياً )أي باالستعانة بمصادر داخلية(، إال 
أنها تنفتح تدريجياً على فكرة الخدمات الُمدارة وتعمل بشكل متزايد على االستفادة من خدمات األطراف الثالثة في إدارة منظومة تقنية المعلومات.

تبني خدمات السحابة

يعمل تنامي اإلقبال على خدمات السحابة كبديل فّعال من حيث التكلفة على تحفيز التحول من نظم تقنية المعلومات التقليدية إلى النظام البديل. وقد 
بدأ هذا االتجاه يحظى بقبول لدى المؤسسات التي تواجه مشكالت في الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي. لقد شرعت بالفعل 
الشركات العالمية مثل ألفابيت وإيه دبليو إس في الدخول إلى المنطقة وإن كانت لم تصل بعد إلى السوق المحلية. وفي بعض الحاالت، تدخل الشركات 

العالمية العمالقة إلى السوق المحلية من خالل العديد من الشراكات.

االستثمارات في البنية التحتية

إن االستثمارات في البنية التحتية المجمعة التي تهدف إلى دعم نشر خدمات السحابة العامة والخاصة سوف تكون كذلك محفزاً قوياً للنمو في قطاع 
تقنية المعلومات. كما أن مبادرات الحكومة االلكترونية سوف تعمل على تحفيز الطلب على دمج مراكز البيانات واستمرارية العمل. وقد قامت شركة ساب 
مؤخراً بإطالق مركز بيانات في المملكة، بينما تعكف جوجل وأرامكو السعودية على إنشاء مركز بيانات، وكذا أواركل التي هي في سبيلها لزيادة عدد مراكز 

البيانات التابعة لها على مستوى العالم، حيث لديها خطط إلدراج المملكة كواحدة من بين 12 موقعاً لمركز بياناتها الجديد.

مبادرات المدن الذكية

من المتوقع أن تكتسب مشاريع المدن الذكية زخماً عبر المدن الرئيسية في المملكة. تشمل بعض مبادرات المدن الذكية األمن والمراقبة والشبكات الذكية 
وحلول المرور الذكية. تشهد مشاريع المدن الذكية اتجاهاً متنامياً داخل دول مجلس التعاون الخليجي، بيد أن المملكة تتبوأ مكانة قوية تتيح لها قيادة 
عمليات تنفيذ تلك المدن بفضل بنيتها التحتية القوية لالتصاالت الثابتة فائقة السرعة. ومن شأن مبادرات المدن الذكية أن تضع األمانات المحلية على 
رأس عمليات تحديث البنية التحتية العامة. ومن المتوقع أن تصبح الحلول الذكية الصديقة للمواطن مجاالً رئيسياً لالستثمار بالنسبة لهذه الكيانات. إن 
نجاح ينبع مؤخراً في تطبيق مجموعة من المبادرات الذكية أرسى معياراً لألمانات األخرى حول أنحاء المملكة. وسوف تقوم أمانة مكة، التي تأتي بالفعل 

في المقدمة مع حل اإلدارة الذكية "Smart Crowd Management"، بنشر مجموعة من المبادرات إلدارة النفايات والركن واالنتقال الذكي.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال من العوامل الرئيسية لضمان النمو االقتصادي واالبتكار وتوفير فرص العمل. وبحسب المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة نحو 99% من جميع الشركات المسجلة. وهذه شريحة ضخمة ال تتوفر لها خدمات 

كافية وتتخذ الحكومة خطوات قوية إلنعاش السوق، مع بيان اإلمكانيات الهائلة لإلنفاق على التقنية.

تنفيذ رؤية -2-2

رؤية السعودية 2030 هي نموذج اقتصادي طويل األجل يهدف إلى الحد من اعتماد المملكة على النفط. ويعد برنامج التحول الوطني أحد البرامج الثالثة 
عشر لتحقيق الرؤية. ومن شأن إعادة ترتيب األولويات ذات الصلة بأهداف برنامج التحول الوطني أن يجعل التحول الرقمي في المقدمة داخل القطاع 

العام السعودي حيث ستتحول المبادرات من طور االستراتيجية إلى طور التنفيذ.

جداول توضح وضع الشركة في السوق 22222

نشر األجهزة والدعم

التركيب والتهيئة والتفكيك والدعم عن بعد وداخل الموقع وأعمال التشخيص والصيانة الوقائية وإصالح الخوادم وأجهزة العمالء والتخزين والشبكات 
واألجهزة الطرفية. يمكن توفيرها عن طريق موردي األجهزة أو الغير. يتم إرفاقها باألجهزة أو دمجها في اتفاقية على الموقع.

وحدات األعمال ذات الصلة في الشركة: وحدة النظم، وحدة الشبكات، وحدة الحلول، وحدة التشغيل والصيانة.
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حصة الشركة في عمليات نشر األجهزة والدعمجل 3ا3الجدوج )

8ا20م7ا20م6ا20م
1442.41503.11581.7حجم السوق )بالمليون ريال سعودي(

7.9%حصة الشركة لعام 2017م
4الترتيب العام لعام 2017م

الشركة السعودية للحاسبات االلكترونية المحدودة، شركه حلول االتصاالت المحدودة، ام دي اس ألنظمة الحاسب اآلليالمنافسون الرئيسيون
المصدر: البحث والتحليل األساسي من جانب شركة البيانات الدولية، يوليو 2018م

نشر البرامج والدعم

التركيب والتهيئة واالستغالل التجاري للبرامج المتاحة في السوق التي يتم توفيرها في الموقع أو "كخدمة". وهذا يشمل كذلك تقديم الدعم المالئم 
المستمر والوصول إلى الموارد. تقتصر التهيئة على الخيارات والمزايا المتاحة في باقات البرمجيات الخاضعة للتغطية.

وحدات األعمال ذات الصلة في الشركة: وحدة الحلول، وحدة الخدمات االلكترونية، وحدة نظم أمن المعلومات، وحدة التشغيل والصيانة.

حصة الشركة في عمليات نشر البرامج والدعمجل 4ا3الجدوج )

8ا20م7ا20م6ا20م
1107.01167.91237.8حجم السوق )بالمليون ريال سعودي(

9.7%حصة الشركة لعام 2017م
2الترتيب العام لعام 2017م

شركة اإللكترونيات المتقدمة، الشركة السعودية للحاسبات االلكترونية المحدودة، شركه حلول االتصاالت المحدودةالمنافسون الرئيسيون
المصدر: البحث والتحليل األساسي من جانب شركة البيانات الدولية، يوليو 2018م

أمن الشبكات ونقاط النهاية

الصوت  بنشر  النطاق( مما يسمح  والشبكة عريضة  المحلية  )الشبكة  المثلى منها  الشبكات وتحقيق االستفادة  والتصميم ودمج  التخطيط  يشمل ذلك 
والفيديو والبيانات عبر بنية تحتية واحدة مشتركة يشمل ذلك أيضاً الخدمات المرتبطة بالشبكات ذات الصلة ببناء السحابة العامة. تشمل الخدمات 
المعتادة الوصول إلى الشبكات والتوجيه والتبديل والنقل الضوئي والبنية التحتية للفيديو وخدمة اإلرسال المتعدد بتقسيم الزمن "TDM" وخدمات الصوت 

."OSS/BSS" والخدمات الالسلكية وأنظمة دعم العمليات/وأنظمة دعم األعمال

وحدات األعمال ذات الصلة في الشركة: وحدة نظم أمن المعلومات، وحدة الشبكات، وحدة النظم، وحدة الحلول.

حصة الشركة في أمن الشبكات ونقاط النهايةجل 5ا3الجدوج )

8ا20م7ا20م6ا20م

849.5907.6981.0حجم السوق )بالمليون ريال سعودي(

12.1%حصة الشركة لعام 2017م

3الترتيب العام لعام 2017م

ويبرو وابتكار وام دي اس ألنظمة الحاسب اآلليالمنافسون الرئيسيون
المصدر: البحث والتحليل األساسي من جانب شركة البيانات الدولية، يوليو 2018م

تعهيد خدمات تقنية المعلومات

يضطلع مقدمو الخدمات بمسؤولية إدارة جزء كبير من منظومة تقنية المعلومات أو إدارة المنظومة بأكملها )البنية التحتية والعمليات التشغيلية(. تخضع 
لتغطية اتفاقيات مستوى الخدمة ومدة قياسية للعقود تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.

السمات:

الموظفون: قد يشمل أو ال تعزيز فرق العمل. �
األصوج: يمكن أن توجد في موقع العميل أو يمكن استضافتها في مركز بيانات تابع لطرف ثالث. �
الملكية: قد تكون األصول إما مملوكة للعميل أو ُمقدم الخدمة. �
توصيل الخدمات: يتم تخصيصها لعميل واحد أو هجينة )خدمات مخصصة + خدمات مشتركة( �
الهيكل: يمكن أن يكون مخصصاً أو معيارياً �
تحرير الفواتير: قد تكون ثابتة أو متغيرة )الدفع مقابل االستخدام(. �
وحدات األعماج ذات الصلة في الشركة: وحدة الخدمات االلكترونية، وحدة التشغيل والصيانة. �
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الحصة السوقية للشركة في مجاج تعهيد تقنية المعلوماتجل 6ا3الجدوج )

8ا20م7ا20م6ا20م

347.2357.8371.3حجم السوق )بالمليون ريال سعودي(

20.0%حصة الشركة لعام 2017م

2الترتيب العام لعام 2017م

أي بي إم، ويبرو، شركة الحاسب اآللي العربي السعوديةالمنافسون الرئيسيون
المصدر: البحث والتحليل األساسي من جانب شركة البيانات الدولية، يوليو 2018م

خدمات األمن الُمدارة

تقدم خدمات األمن الُمدارة إدارة لخدمات األمن داخل الموقع أو عن بعد عن طريق عمليات المراقبة والحماية والتصعيد واالستجابة اللحظية على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع. تشمل العديد من الخدمات الُمدارة المقدمة الجدران النارية ونظام اكتشاف التطفل والشبكات االفتراضية الخاصة إلى جانب 

برامج مكافحة الفيروسات واختبار نقاط الضعف وتصفية الويب والحجب.

وحدات األعمال ذات الصلة في الشركة: وحدة نظم أمن المعلومات، وحدة الشبكات، وحدة النظم، وحدة التشغيل والصيانة.

الحصة السوقية للشركة في خدمات األمن الُمدارةجل 7ا3الجدوج )

8ا20م7ا20م6ا20م

125.7140.8156.6حجم السوق )بالمليون ريال سعودي(

3.7%حصة الشركة لعام 2017م

5الترتيب العام لعام 2017م

شركة آي تي إس 2، وموبايلي، وبي تي السعوديةالمنافسون الرئيسيون
المصدر: البحث والتحليل األساسي من جانب شركة البيانات الدولية، يوليو 2018م

تقديم االستشارات المهنية في مجال تقنية المعلومات

تقديم المشورة للعمالء بشأن:

إدارة تنظيم تقنية المعلومات بشكل فعال �
تحسين أداء تقنية المعلومات والبنية التحتية لتقنية المعلومات والعمليات ذات الصلة �

تأتي المشورة في مجال تقنية المعلومات في شكلين رئيسيين:

المشورة فيما يتعلق باستراتيجية تقنية المعلومات: وضع رؤية وأهداف تقنية المعلومات للمؤسسة بأكملها ومن ثم مواءمة الموارد تبًعا لذلك. �
المشورة فيما يتعلق بعمليات تقنية المعلومات: تحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات وهيكلتها واستخدامها تقنيات محددة. �

وحدات األعمال ذات الصلة في الشركة: وحدة نظم أمن المعلومات، وحدة الشبكات، وحدة النظم، وحدة الحلول.

الحصة السوقية للشركة في مجاج تقنية المعلوماتجل 8ا3الجدوج )

8ا20م7ا20م6ا20م
697.3753.6818.6حجم السوق )بالمليون ريال سعودي(

0.4%حصة الشركة لعام 2017م
ليست بين أفضل 5 شركاتالترتيب العام لعام 2017م

ويبرو وأكسينشر ودايمينشن ديتاالمنافسون الرئيسيون
المصدر: البحث والتحليل األساسي من جانب شركة البيانات الدولية، يوليو 2018م

المشهد التنافسي 22222

شركة سعودي بيزنيس ماشينز

تعد شركة سعودي بيزنيس ماشينز إحدى الشركات الرائدة التي توفر خدمات تقنية معلومات متكاملة لدعم الشبكات والمشورة والتنفيذ وتعافي الشركات 
والعلميات في المملكة العربية السعودية وباإلضافة إلى ذلك، فإن شراكاتها الراسخة مع الشركات العالمية مثل شركة آي بي إم )IBM( وشركة سيسكو 
)Cisco( وشركة مايكروسوفت )Microsoft( أدت دوًرا رئيسًيا في نجاحها المتمثل في كونها إحدى الشركات الرائدة في السوق. أسست شركة سعودي 
المعلومات  تقنية  بكبرى مشاريع  للفوز  تقديم عطاءات  االشتراك في  الشركتين من  بيزنيس سيرفسز مكنت  أورانج  بيزنيس ماشينز شراكة مع شركة 

واالتصاالت في المملكة العربية السعودية.

20



شركة حلول االتصاالت السعودية

شركة حلول االتصاالت السعودية هي الذراع التنفيذي في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لشركة االتصاالت السعودية، إذ إنها توفر مجموعة كبيرة من 
حلول تقنية المعلومات. تعمل شركة حلول االتصال السعودية على تصميم بيئة بنية تحتية لكيانات القطاع الخاص والعام تتسم بالمرونة والقياسية واألمان 
كما تعمل على بنائها وإدارتها. وبفضل األساس الراسخ والتعاون مع الشركة األم، نجحت شركة حلول االتصاالت السعودية في تقديم حلول في مجاالت 
البيانات الضخمة واالتصال باإلنترنت وتكامل األنظمة والشبكات والخدمات السحابية وإنترنت األشياء والخدمات اإلدارية. تركز شركة حلول االتصاالت 
السعودية على استراتيجيات من شأنها زيادة نمو األعمال من خالل آفاق جديدة لتقنية المعلومات يقل فيها االعتماد على خدمات االتصاالت التقليدية.

شركة اإللكترونيات المتقدمة

شركة اإللكترونيات المتقدمة هي شركة تقدم خدمات تقنية المعلومات في مجال اإللكترونيات وتكامل األنظمة وخدمات اإلصالح والصيانة. ويعمل لدى 
الشركة في الفترة الحالية ما يربو على 1300 اختصاصي وتقع مكاتبها في كل من الرياض والدمام. تتوزع أعمال الشركة على ثالثة مجاالت رئيسية: 
األنظمة العسكرية، وأنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات، واألنظمة الصناعية. وتستثمر الشركة إلنشاء مركز بيانات لتقديم خدمات استضافة من شأنها 
المساعدة في تسهيل بيع الخدمات والحلول. وتعمل كذلك على إضافة قدرات جديدة في مجال التحليل الذكي لألعمال والخدمات السحابية واألتمتة 

خاصة في مجال الرعاية الصحية.

ويبرو

ويبرو العربية هي مشروع مشترك بين شركة ويبرو إنديا المحدودة وشركة دار الرياض تأسس في عام 2001م. يعمل لدى شركة ويبرو العربية نحو 
1000 موظف مع كوكبة من الكفاءات في الهند، وهو ما يُمكن الشركة من تقديم خدمات متكاملة وحلول مثالية في مجال تقنية المعلومات، بما في ذلك 
توفير خدمات االستشارات المهنية المناسبة وتكامل األنظمة وإدارة البنية التحتية والتطبيقات وتقديم خدمات التعهيد والدعم التقني في مجال تقنية 
المعلومات. حققت خدمات تقنية المعلومات نمًوا كبيًرا في المملكة العربية السعودية، إذ نجحت في توفير مزيج فريد من المرونة والخبرة التقنية في 

التطبيقات والبنى التحتية والتميز على مستوى األشخاص والعمليات.

ابتكار

لتقنية  التحتية  البنية  خدمات  تقديم  مجال  في  السعودية  العربية  المملكة  في  الرائدة  الشركات  إحدى  وهي  للتقنية  الوطنية  للمجموعة  تابعة  شركة 
المعلومات. وتمثل عوامل الخبرة والمعرفة وااللتزام والسوابق الناجحة األسس التي تنبني عليها سمعة ابتكار في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات. 
وفي إطار أعمالها المتخصصة المتمثلة في الشبكات واألمان والتخزين وإدارة األنظمة والمنشآت، تقدم ابتكار خدمات المشورة والدمج وإدارة البنى 

التحتية لتقنية المعلومات باإلضافة إلى الدعم والتحسين المستمر لضمان ابتكار حلول تدر عوائد عالية.

شركة الحاسب العربي

تأسست شركة الحاسب العربي عام 1984 كجزء من المجموعة الوطنية للتقنية لتضم قائمة موظفيها ما يربو على 1100 موظف. ويقع مقرها الرئيسي 
في الرياض فضاًل عن مكاتبها الواقعة في كل من جدة والخبر والجبيل. تزاول شركة الحاسب العربي نشاطها من خالل ثالثة إدارات هي عرب سوفت 
لالستشارات المختصة بتوفير حلول شركة مايكروسوفت وسيستيمز إنتقريشن المختصة ببيع مجموعة متنوعة من األجهزة والحلول فضاًل عن الدعم 

والحلول المتكاملة، وخدمات تقنية المعلومات المختصة بتوفير خدمات إدارة الشبكات والتعاون ومراكز البيانات واألمن وحلول الطاقة.

إم دي إس العربية

توفر شركة إم دي إس خدمات مهنية وحلواًل متكاملة في مجال تقنية المعلومات تركز بصورة أساسية على إدارة مراكز البيانات والدعم والتخزين والحلول 
االفتراضية والشبكات. وتركز إم دي إس على مجال االتصاالت فضاًل عن المالية والنفط والغاز والتعليم. وتشتهر شركة توتال تكنيكال تريانجل التابعة 
لشركة إم دي إس بتركيزها على منتجات شركة ديل وهي مستعدة اآلن لتقديم حلول في مجال االنترنت لألشياء واألمان واألتمتة ضمن إجراءات إعادة 

الهيكلة.

الفرص المتوفرة للشركة في سوق تقنية المعلومات واالتصاالت  222
مركز البيانات يعد الثورة في عالم االتصاالت، باتت مراكز البيانات تمثل عنصًرا حيوًيا لكثير من الشركات بعد أن صار االتصال باإلنترنت أمًرا ال يمكن 
االستغناء عنه مطلًقا. هذا وتمثل السيولة النقدية عنصًرا ال يقل أهمية عن االتصال الدائم باإلنترنت. وتواجه شركات تقنية المعلومات في الفترة الحالية 
ضغوًطا من بيئة األعمال تدفعها إلى تحديث بنيتها التحتية وذلك لتقليل التكاليف وزيادة المرونة واالبتكار والعمل بكفاءة أكبر. وكي تحتفظ الشركات 

بقدرتها على المنافسة، بدأ كثير منها في مشاريع تعزيز مراكز البيانات وتطويرها.

التحول الرقمي في الوقت الذي ترسم فيه رؤية 2030 أهداف المملكة العريضة على المستويين االقتصادي واالجتماعي، يقدم برنامج التحول الوطني 
الخريطة التفصيلية والمنجزات الرئيسية لتحقيق تلك األهداف. تضطلع الرقمنة بدور رئيسي في تحقيق المنجزات الرئيسية التي يضعها برنامج التحول 
الوطني. ويحدد البرنامج العديد من صور التحول الرقمي الداعمة لمبادرات برنامج التحول الوطني بما في ذلك خمس منصات رقمية و29 مبادرة رقمية 

هامة في القطاعات الرئيسة والعديد من األصول الرقمية الوطنية التي يمكن تطويرها لدعم التحول الرقمي التي تقوم بها الحكومة.

الطلب  بقوة  برز  الحالية،  التحتية  البنية  بهدف تحسين  الحديثة  التقنية  وتطبيقها  السعودية  العربية  المملكة  نجم  بزوغ  مع  المعلومات:  خدمات تقنية 
على الخدمات المتخصصة مثل دمج األنظمة وتقديم المشورة في مجال تقنية المعلومات والخدمات المدارة وخدمات التعهيد وخدمات التوزيع والدعم 
والخدمات السحابية الخاصة وخدمات التنفيذ. وقد استأثرت نفقات خدمات تقنية المعلومات بما يربو على نصف النفقات في مجال تقنية االتصاالت 

والمعلومات كما أنها أسرع نمًوا من نفقات األجهزة والبرامج.
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الخدمات المدارة: ومع زيادة ضغوط التكاليف وتعقد إدارة البنى التحتية لتقنية المعلومات ونقص المهارات وزيادة التكاليف التشغيلية إلدارة البنى التحتية 
بدأ عدد من الشركات آخذ في التزايد في االبتعاد عن نموذج "تنفيذ األعمال داخلياً" إلى نموذج "تنفيذ األعمال عن طريق الغير". وقد شهد سوق الخدمات 
المدارة في المملكة نمًوا إيجابًيا وسيواصل هذا النمو في المستقبل المنظور. كما هيمنت الخدمات المدارة على سوق التعهيد حيث إنها استأثرت بمعظم 
نفقات التعهيد في عام 2016م. كما استأثرت سوق تعهيد خدمات تقنية المعلومات التقليدية بنحو 16.0% فقط، وذلك لتراجع اإلقبال على إبرام صفقات 
التعهيد التي تتسم باتساع نطاقتها واالستمرار لعدة سنوات وتوفير خدمات متكاملة. ونتيجة لذلك تشير التوقعات إلى أن الخدمات المدارة بوصفها 

نموذًجا نمطًيا لتعهيد خدمات تقنية المعلومات ستشهد نمًوا تزيد سرعته عن ضعف سرعة التعهيد التقليدي لخدمات تقنية المعلومات.

الحلوج: يتزايد عدد المؤسسات الراغبة في العمل مع مقدمي الخدمات الذين يوفرون حلواًل تكميلية بداًل من منتجات منفردة. وتستهدف معظم حلول 
تقنية المعلومات المنفردة حل مشكلة بعينها في تقنية المعلومات إال أن الحلول التكميلية تستهدف حل مشكلة في األعمال ككل، مما يفتح اآلفاق في 
المستقبل أمام من يتمتع من مقدمي الخدمات بقدرات على تقديم الحلول التكميلية. باإلضافة إلى ذلك، تولي الحكومة تركيًزا كبيًرا على رقمنة خدمات 

المواطنين.

األمن: اكتسبت أسواق تقنية المعلومات واألمن الحقيقي )كاميرات المراقبة بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة، والتحليل البيومتري، إلخ( زخًما كبيًرا ونمًوا 
على مدار السنوات القليلة الماضية. نظًرا إلى زيادة تعقيد التهديدات ودقتها، فإن مجال إدارة أمن المعلومات ميدان دائم الحاجة إلى االستثمار من جانب 

المؤسسات. هذا ويرسخ مقدمو خدمات تقنية المعلومات أقدامهم في السوق إذا تمكنوا من توفير حلول أمن متقدمة فضاًل عن إدارة األمن لعمالئهم.

نمو  مع  وذلك  2018م،  بنهاية  سعودي  ريال  مليار   4.9 إلى  السعودية  العربية  المملكة  في  اإلجمالية  األشياء  إنترنت  نفقات  ستصل  األشياء:  إنترنت 
ناشئاً ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل وفي الشرق  االستخدامات في كل من القطاعين العام والخاص. وقد أصبح إنترنت األشياء مجاالً 
األوسط ككل. وتنقسم المنشآت في الفترة الحالية بين منشآت تستخدم حلول إنترنت األشياء/حلول آلة إلى آلة ومنشآت بصدد استخدامها. ومع ذلك، 
سيشهد الطلب على تطبيقات إنترنت األشياء/ وتطبيقات آلة إلى آلة في مجال األمن وجمع البيانات وحلول إدارة األساطيل زيادة سريعة في ضوء تركيز 

المملكة على المدن والمباني الذكية.

التجارة االلكترونية: تعد التركيبة السكانية الشابة للمملكة العربية السعودية، وزيادة معدالت انتشار النطاق العريض والهواتف الذكية، وتركيز الحكومة 
المتزايد على التجارة االلكترونية من العوامل الرئيسية التي تدفع التحول إلى الشراء عبر اإلنترنت في المملكة العربية السعودية. وعالوة على ذلك، فإن 
األعمال التجارية التقليدية المتمثلة في شركات السلع االستهالكية سريعة التداول والبنوك تعتبر التجارة االلكترونية -على نحو آخذ في التزايد- قناة 

مكملة سريعة النمو لبيع منتجاتها وخدماتها.

المدن الذكية: في عام 2018م، ستعمل معظم مبادرات المدن الذكية على إطالق استراتيجية قائمة على نتائج منصات إنترنت األشياء بالمدن الذكية 
لتوصيل األجهزة، وجمع البيانات وإدارتها من مختلف نطاقات المدن وموردي التقنية، ونشر حلول جديدة بسرعة، ووضع رؤية موحدة للمدينة. ومن المتوقع 
أن تنمو تقنية حالة استخدام المباني الذكية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 32.7% لتصل إلى 344.8 مليون ريال سعودي بحلول عام 2021م. كما ستشهد 

السنوات القادمة زيادة في التعاون بين البلديات ومقدمي الحلول الذكية الدولية لدعم العنصر التكنولوجي للمبادرات الذكية.

الشركات الصغيرة والمتوسطةل تستأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة 99% من إجمالي الشركات بالمملكة العربية السعودية، حيث إنها تحظى بأفاق 
تجارية كبيرة. وتتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بميزة كبيرة على الشركات الكبيرة حيث تقل فيها نسبة البيروقراطية المعهودة في الشركات الكبيرة 
وبرامج إدارة المعلومات المعقدة والمحتوى المعقد ونواحي الجمود التي تبرز في اإلجراءات التشغيلية النمطية في المجال، لذا يمكن أن تكون الشركات 
الصغيرة والمتوسط أكثر مرونة وكفاءة، ال سيما عند استخدامها للتقنية مثل الخدمات السحابية والحوسبة المتنقلة وإنترنت األشياء التي تعمل على خفض 
تكاليف الملكية وإيجاد صور عديدة للتوفير عند القيام باستثمارات البنية التحتية. إضافة إلى ذلك، بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفعل في جميع 
القطاعات في المملكة العربية السعودية في تنفيذ نماذج تشغيلية اقتصادية ومرنة لتقليل أوجه التضارب والقصور على أمل تخفيض نفقات التشغيل. 
وتشير دراسات شركات البيانات الدولية إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية يدرك مزايا التحول الرقمي، ليس فقط 
بسبب األهداف التي حددتها رؤية الحكومة 2030 وبرنامج التحول الرقمي، ولكن أيًضا بسبب أن استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت والتحول الرقمي 
يعد أداة تمكين رئيسية لألعمال لضمان استمرارها في المستقبل. وبالرغم من تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة سياسة تتقلص فيها بشكل صارم 

النفقات على استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت، إال أن أعدادها الكبيرة تتيح لها فرصة كبيرة لتكون محط االهتمام والتركيز.

سلسلة الكتل "بلوك تشين": في خضم التحول المنتشر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فإن تقنية سلسلة الكتل وتطبيقاتها ستثير االهتمام 
بمجال الخدمات المالية واالتصاالت. ويتم حالًيا اختبار سلسلة الكتل لبيان مدى إمكانية استخدامها مع المنتجات المطابقة للشريعة والتحويالت البرقية 
العابرة للحدود. وقد رفعت التجربة الناجحة الحديثة لمصرف الراجحي في تقنية سلسلة الكتلة المقدمة من شركة ريبل سقف طموحات قطاع البنوك 
والخدمات المالية والتأمينات. ويعد مصرف الراجحي رائًدا تسترشد به المؤسسات المالية األخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق 
باستخدام تقنية سلسلة الكتل. وتعد مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( في طليعة المؤسسات المستخدمة ألحدث التقنيات المبتكرة في القطاع 
المصرفي. وقد شرعت ساما في إطالق العديد من البرامج التنظيمية أو اإلشرافية التي ستمكن القطاع من رفع مستوى الخدمات الرقمية وتعزيز النماذج 
التشغيلية. ووقعت ساما اتفاقية مع شركة ريبل لمساعدة البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية فيما يخص تحسين البنية األساسية للدفع باستخدام 
برنامج أكس كورنت )xCurrent(. ومن شأن الدعم الذي تقدمه ساما للمصارف الموجودة بالمملكة العربية السعودية التي تستخدم تقنية سلسلة الكتل أن 
يحدث تحواًل جذرًيا في طريقة بنوك المملكة في إجراء معامالت تمويلية على مستوى العالم. وبالتالي، سيحصل عمالء البنوك على خدمات دفع أسرع 

وأرخص وأكثر شفافية وفاعلية.

الخدمات السحابية: ستصبح أسواق الخدمات السحابية أكثر ازدحاًما حيث ستستهدف المؤسسات السعودية التقدمية "نهج الخدمات السحابية أواًل". 
ستعمل القيود المفروضة على الميزانية والحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مرنة على دفع المؤسسات إلى االستثمار بشكل أكبر في الخدمات السحابية 
العامة والهجينة. وكان النمو مدفوًعا في األساس بزيادة استخدام الخدمات السحابية العامة التي تشمل تخطيط موارد المؤسسة وإدارة عالقات العمالء 
والتطبيقات التعاونية. وإذ ينصب اهتمام شركة االتصاالت السعودية على الهدف المتمثل في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار رؤية المملكة 
2030، قامت شركة االتصاالت السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بإطالق سحابة بلوفولت )Bluvalt(، وهي متجر سحابي 
سعودي يهدف إلى االرتقاء بالنظام البيئي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. توفر سحابة بلوفولت حلواًل ميسورة وفعالة من 
حيث التكلفة تخدم بصورة أفضل أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح لها الباب للدخول بقوة في مضمار المنافسة في ميدان الخدمات 
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السحابية المتوفرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا وتجري أبل وأمازون مناقشات مع الرياض بشأن الحصول على ترخيص لالستثمار في المملكة 
العربية السعودية. وستحتدم المنافسة عما قريب، لذا البد لمقدمي الخدمة المحليين من التجهز وإخراج ما في جعبتهم من استراتيجيات متنوعة تعينهم 
على الصمود في سوق تمثل األسعار المحرك الرئيسي فيها. وتمثل حروب األسعار ووفرة المنتجات واتفاقيات مستوى الخدمة العوامل الرئيسية للنجاح 

على المدى المتوسط.

الحوسبة المعرفية والذكاء االصطناعي: يفضي اهتمام المملكة العربية السعودية باالقتصاد الرقمي إلى زيادة الطلب على عوامل تسريع االبتكار مثل 
الذكاء االصطناعي والتقنية المعرفية وعلم تصميم اإلنسان اآللي، حيث يتم استخدام الحوسبة المعرفية وتعلم اآلالت في رفع الكفاءة في الصناعات 
المتقدمة. وسيتم اختبار الواقع المعزز في جميع مجاالت التصنيع لتقليل النفايات والتكاليف. ويشهد عام 2018م إدارة وفود الحجاج من خالل تطبيق 

الواقع المعزز على الهاتف الجوال المدعوم بمنصة الذكاء االصطناعي من غوغل.

البيانات الضخمة والتحليالت: بالرغم من قلة استخدام تقنية البيانات الضخمة، إال أنه من المتوقع أن يصل اإلنفاق عليها في المملكة العربية السعودية 
إلى 2.1 مليار ريال سعودي في عام 2018م. إن الزخم حول استخدام البيانات الضخمة بصدد التحول من المرحلة التجريبية إلى مرحلة التنفيذ. وتشتمل 
حاالت االستخدام األساسية على إدارة المخاطر والتسوق السلوكي وإدارة األعمال وإيجاد فرص األعمال. ويتنامى الطلب بين الشركات على حلول الذكاء 
االصطناعي في مجال األعمال. ومع زيادة عدد األجهزة المزودة بأجهزة استشعار واآلخذة في التحول إلى منصات إنترنت األشياء/ منصات آلة، يكتسب 
واالتصاالت  والتمويل  الحكومة  القرار. وتستأثر  اتخاذ  إلى مساندة عملية  الرامي  البيانات  تحليل  أهمية في ميدان  الضخمة  البيانات  تقنية  استخدام 

والصناعات المستهلكة للموارد والصناعات التحويلية بنسبة 75% من النفقات على البيانات الضخمة.
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الشركة. 2

نبذة عن الشركة وملكيتها  221
1399/12/24هـ  بتاريخ   1010063470 رقم  التجاري  السجل  بموجب  الرياض  بمدينة  محدودة  مسؤولية  ذات  سعودية  كشركة  بدايًة  الشركة  تأسست 
)الموافق 1979/11/15م( تحت اسم شركة محمد المعمر وشركاه والتي كانت تعمل باالسم التجاري "شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة"، وفي 
تاريخ 1413/01/12هـ )الموافق 1992/07/12م( تم تغيير أسمها إلى شركة المعمر ألنظمة المعلومات )يُشار إليها فيما يلي باسم "الشركة"(، وتم تحويلها 
إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة بموجب القرار الوزاري رقم )52/ق( الصادر بتاريخ 1429/2/12هـ )الموافق 2008/2/20م(، والمسجلة في السجل 
التجاري بتاريخ 1407/01/10هـ )الموافق 1986/09/15م(، برقم سجل تجاري 1010063470، ويقع مقرها الرئيس في مركز اللؤلؤة، طريق الملك عبد 

العزيز، ص. ب. 16116، الرياض 11464، المملكة العربية السعودية.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وستون مليون )160.000.000( ريال سعودي، مقسمًة إلى ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية 
مدفوعة بالكامل بمقدار عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

الشركة هي مقدم حلول وخدمات متكاملة شاملة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت حيث تقدم مجموعة متكاملة من حلول وخدمات تقنية المعلومات 
والدعم والصيانة. ويشمل ذلك  والبرامج،  المشاريع  وإدارة  والتنفيذ،  والتوريد،  الفنية،  والتطوير، واالستشارات  بما في ذلك، االستشارات  واالتصاالت 
أنظمة الشبكات والمعلومات، أنظمة مراكز المعلومات، أنظمة أمن المعلومات واألمن السيبراني، أنظمة إدارة الخدمات، والحلول والبرمجيات وأنظمة 

المسح الجغرافي.

تقنية  وحلول  أنظمة  موردي  من  عدد  مع  وتوريد  اتفاقيات شراكة  الشركة  أبرمت  فقد  الخاصة،  تقديم خدماتها  في  وإمكانياتها  مواردها  جانب  وإلى 
المعلومات واالتصاالت المعروفين على مستوى العالم. وتمنح هذه االتفاقيات للشركة حقوق توزيع غير حصرية فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي يتم 

تطويرها من قبل شركاء وموردي الشركة للعمالء الموجودين في المملكة .

تزاول الشركة أعمالها في الرياض من خالل مقرها الرئيسي وفرعها للمقاوالت، وتحظى بوجود محلي واسع يمتد إلى المناطق الغربية والشرقية من خالل 
فروعها اإلقليمية في جدة والخبر، وتتركز أعمالها في السوق السعودية وليس لديها أي شركات تابعة أو أصول جوهرية خارج المملكة. وهي ال تقوم بأي 
عمليات تصدير إلى األسواق الخارجية وال تُجري أية أعمال في الخارج. وتشتمل محفظة عمالء الشركة على العديد من الوزارات والوكاالت الحكومية 

وشبه الحكومية الرئيسية والمؤسسات الخاصة والبنوك في المملكة. وال تُجري الشركة أية أعمال في مجال تجارة التجزئة.

 تشمل األنشطة الرئيسية للشركة وفًقا لنظامها األساسي:

تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الكمبيوتر وبرمجياتها واألجهزة االلكترونية )التثبيت والتشغيل والصيانة(. �
تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة الالسلكية والصيانة. �
األعمال الكهربائية وااللكترونية )تثبيت أجهزة الكمبيوتر وتشغيلها وصيانتها(. �
تقنية االتصاالت )التثبيت والتشغيل والصيانة(. �

قامت الشركة بتقسيم المنتجات والخدمات التي تقدمها إلى وحدات األعمال الست التالية لزيادة تغطيتها لكافة تخصصات ومتطلبات العمالء من تقنيات 
المعلومات واالتصاالت:

وحدة الحلول. �
وحدة النظم. �
وحدة الشبكات. �
وحدة نظم أمن المعلومات. �
وحدة الخدمات االلكترونية. �
وحدة التشغيل والصيانة. �

يؤكد مجلس إدارة الشركة أنه ليس لديه أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة وأن عمليات الشركة لم تتعرض ألي تعطيل من شأنه أن 
يؤثر أو يكون له تأثير كبير على مركزها المالي خالل االثني عشر شهًرا الماضية.

عّينت الشركة 719 موظفاً، وبلغ إجمالي إيراداتها 395.5 مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في 2018/06/30م كما بلغ صافي دخلها 13.5 
مليون ريال سعودي لنفس الفترة.

الهيكل المؤسسي للشركة  222
تزاول الشركة أعمالها في الرياض من خالل مقرها الرئيسي وفرعها للمقاوالت، وتحظى بوجود محلي واسع يمتد إلى المناطق الغربية والشرقية من 
خالل فروعها اإلقليمية في جدة والخبر، وال تقوم الشركة بإعداد تقاريرها المالية على أساس إقليمي أو على مستوى الفروع، وإنما يتم توحيد كل التقارير 
المالية على مستوى الشركة األم بداًل عن ذلك. تُستخدم فروع الشركة للمقاوالت ألغراض إدارة الموارد البشرية بموجب نموذج األعمال الحالي للشركة 
)يرجى االطالع على القسم )4-11( "الموظفون" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. يوضح المخطط التالي نظرة عامة على الهيكل المؤسسي للشركة 

وعملياتها التجارية في المملكة.
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خالد عبدا� المعمر

جدة

إبراهيم عبدا� المعمر

الرياض

فرع التعاقدفرع التعاقد

الخبر

أخرون @

الفرع ا�قليميالمقر الرئيسيالفرع ا�قليمي

@ ا�سهم المملوكة �فراد عائلة المعمر والذين ال يملك أي منهم منفرد� ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة

شركة المعمر �نظمة المعلومات

(شركة مساهمة مقفلة)

31.56%34.56%33.89%

يوضح الجدول التالي المعلومات األساسية لكل موقع للشركة.

 بيانات التشغيل الرئيسية لكل موقعجل اا4الجدوج )

التاريخاألنشطة الرئيسيةرقم السجل التجاريالفرع )العنوان(الموقع )العنوان(

الرياض )مركز اللؤلؤة، 
طريق الملك عبد العزيز، 
ص. ب. 16116، الرياض 
11464، المملكة العربية 

السعودية(

استيراد أجهزة الكمبيوتر واألجهزة االلكترونية )التثبيت 1010063470المقر الرئيسي
والتشغيل والصيانة(. استيراد وصيانة األجهزة الالسلكية 

المصرح بها وتوفير األعمال الكهربائية وااللكترونية وتثبيتها 
وتشغيلها وصيانتها. تقنيات الكمبيوتر واالتصاالت )التثبيت 

والتشغيل والصيانة(. استيراد وتسويق وصيانة تقنيات 
االتصاالت وتقنية المعلومات المرخصة. تشغيل المعلومات 

الجغرافية وتثبيتها.

1407/01/10هـ 
)الموافق 

1986/09/15م(

أنشطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية، والتثبيت 1010432047فرع مقاوالت
اإللكتروني، وتشغيل وصيانة المرافق الكهربائية، وشبكة 

الهاتف، والمقاوالت العامة للبناء، وتركيب اآلالت وتشغيلها، 
وتوفير الخدمات اللوجستية.

1436/6/12هـ 
)الموافق 

2015/04/02م(

فرع تقنية الخبر
معلومات

تجارة التجزئة والجملة ألجهزة الكمبيوتر واألجهزة االلكترونية 2051011413
)التثبيت والتشغيل والصيانة( واألعمال الكهربائية وااللكترونية 

)التثبيت والتشغيل والصيانة(.

1407/03/17هـ 
)الموافق 

1986/11/20م(
فرع تقنية جدة

معلومات
1414/03/08هـ تجارة الجملة والتجزئة ألجهزة الكمبيوتر.4030097824

)الموافق 
1993/08/26م(

أنشطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية، والتثبيت 4030288661فرع مقاوالت
اإللكتروني، وتشغيل وصيانة المرافق الكهربائية، وشبكة 

الهاتف، والمقاوالت العامة للبناء، وتركيب اآلالت وتشغيلها، 
وتوفير الخدمات اللوجستية.

1437/07/04هـ 
)الموافق 

2016/04/12م(

المصدر: الشركة
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مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال  222
تأسست الشركة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتم تسجيلها بتاريخ 1399/12/24هـ )الموافق 1979/11/15م( تحت اسم شركة "محمد المعمر 

وشركاه" )والتي كانت تعمل باالسم التجاري: "شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة"( ومسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 1010063470.

 بلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها مليون )1.000.000( ريال سعودي مقسم إلى ألف )1.000( حصة بقيمة ألف ريال سعودي )1.000( ريال سعودي 
لكل حصة. يقدم الجدول التالي توضيًحا لتوزيع األسهم في الشركة لدى تأسيسها.

توزيع األسهم في الشركة لدى تأسيسهاجل 2ا4الجدوج )

القيمة االسمية للحصصعدد الحصصالمساهم
نسبة الملكية)بالرياج السعودي(

45%450450.000محمد عبداهلل المعمر

45%450450.000عبداهلل مهنا المؤيد

10%100100.000حمد حسن العجاجي

00ا%000.000.ا000.ااإلجمالي
المصدر: الشركة

بتاريخ 1403/07/05هـ )الموافق 1983/04/18م(، قام كاًل من عبداهلل مهنا المؤيد وحمد حسن العجاجي بالتنازل عن كامل حصتهما في الشركة على 
النحو التالي بموجب قرار من الشركاء باإلجماع:

تنازل عبداهلل مهنا المؤيد عن كامل حصته من األسهم التي تتألف من 450 حصة إلى خالد عبداهلل المعمر؛ �
وتنازل حمد حسن العجاجي عن كامل حصته من األسهم التي تبلغ 100 حصة على النحو التالي: 50 حصة لكل من خالد عبداهلل المعمر  �

ومحمد عبداهلل المعمر.

يبين الجدول التالي ملخص ملكية الشركاء في الشركة بعد عمليات تحويل األسهم المذكورة أعاله:

ملكية الشركاء في الشركة بعد نقل األسهم في تاريخ 403/07/05اه� )الموافق 8ا/983/04ام(جل 3ا4الجدوج )

القيمة االسمية للحصصعدد الحصصالمساهم
نسبة الملكية)بالرياج السعودي(

50%500500.000محمد عبداهلل المعمر

50%500500.000خالد عبداهلل المعمر

00ا%000.000.ا000.ااإلجمالي
المصدر: الشركة

بتاريخ 1408/02/07هـ )الموافق 1988/02/20م(، قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليون )1.000.000( ريال سعودي إلى مليوني )2.000.000( 
ريال سعودي مقسم إلى ألفي )2.000( حصة بقيمة ألف )1.000( ريال سعودي لكل حصة، وذلك بموجب قرار من الشركاء باإلجماع. وقد تمت الزيادة 
في رأس المال من خالل رسملة مليون )1.000.000( ريال سعودي من حساب أرباح الشركة المبقاة. وتم إصدار ألف حصة )1.000( جديدة بما يتناسب 

مع عدد الشركاء الحاليين في الشركة. يوضح الجدول التالي ملكية الشركاء في الشركة بعد زيادة رأس المال.

ملكية الشركاء في الشركة كما في تاريخ 408/02/07اه� )الموافق 988/02/20ام(جل 4ا4الجدوج )

القيمة االسمية للحصصعدد الحصصالمساهم
نسبة الملكية)بالرياج السعودي(

50%1.0001.000.000محمد عبداهلل المعمر

50%1.0001.000.000خالد عبداهلل المعمر

00ا%2.0002.000.000اإلجمالي
المصدر: الشركة
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بتاريخ 1413/01/12هـ )الموافق 1992/07/12م(، قامت الشركة بموجب قرار من مساهمي الشركة باإلجماع بتغيير اسمها من شركة محمد المعمر 
وشركاه )التي تزاول أنشطتها تحت االسم التجاري: "شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة"( إلى اسمها التجاري الحالي الُمسجل، وهو: "شركة المعمر 
ألنظمة المعلومات". وفي القرار نفسه، قام كل من المساهمين الحاليين محمد عبداهلل المعمر وخالد عبداهلل المعمر بالتنازل عن 333 حصة إلى إبراهيم 

عبداهلل المعمر. يلخص الجدول التالي ملكية الشركاء في الشركة بعد تحويل الحصص:

ملكية المساهمين في الشركة بعد تحويل األسهم في تاريخ 2ا/ا3/0ا4اه� )الموافق 2ا/992/07ام(جل 5ا4الجدوج )

القيمة االسمية للحصصعدد الحصصالمساهم
نسبة الملكية)بالرياج السعودي(

33.35%667667.000محمد عبداهلل المعمر

33.35%667667.000خالد عبداهلل المعمر

33.30%666666.000ابراهيم عبداهلل المعمر

00ا%2.0002.000.000اإلجمالي
المصدر: الشركة

تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وفقاً لقرار وزير التجارة واالستثمار رقم )52/ق( المؤرخ في 1429/2/12هـ 
)الموافق 2008/2/20م(. وفي الوقت نفسه قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليوني )2.000.000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50.000.000( 
ريال سعودي مقسمة إلى خمسة ماليين )5.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم. وقد تمت الزيادة من خالل 
رسملة ثمانية وأربعين مليون )48.000.000( ريال سعودي من حساب أرباح الشركة المبقاة. تم إصدار أربعة ماليين وثمانمائة ألف )4.800.000( سهم 

جديد. وفيما يلي ملخص ملكية المساهمين في الشركة إثر تحويلها بالتزامن مع الزيادة في رأس المال.

 ملكية األسهم في الشركة إثر تحويلها وبعد الزيادة في رأس الماج في تاريخ 2ا/429/2اه� )الموافق 2008/2/20م(جل 6ا4الجدوج )

القيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهم
نسبة الملكية)بالرياج السعودي(

33.33%1.666.50016.665.000محمد عبداهلل المعمر

30.33%1.516.50015.165.000خالد عبداهلل المعمر

33.33%1.666.50016.665.000إبراهيم عبداهلل المعمر

0.43%21.500215.000ابتسام سليمان الناصر

0.43%21.500215.000عبداهلل خالد عبداهلل المعمر

0.43%21.500215.000سعود خالد عبداهلل المعمر

0.43%21.500215.000نجالء خالد عبداهلل المعمر

0.43%21.500215.000العنود خالد عبداهلل المعمر

0.43%21.500215.000دالل خالد عبداهلل المعمر

0.43%21.500215.000لولوة خالد عبداهلل المعمر

00ا%5.000.00050.000.000اإلجمالي
المصدر: الشركة

بتاريخ 1429/11/29هـ )الموافق 2008/11/28م(، انتقلت ملكية كامل أسهم محمد عبداهلل المعمر في الشركة )والتي تبلغ نسبتها 33.33% من أسهم 
الشركة( بوفاته إلى ورثته الشرعيين. يعرض الجدول التالي ملخص ملكية المساهمين في الشركة بعد وفاة محمد عبداهلل المعمر:

ملكية المساهمين في الشركة بعد نقل أسهم محمد عبداهلل المعمر إلى ورثته الشرعيين في تاريخ 29/اا/429اه� )الموافق 28/اا/2008م(جل 7ا4الجدوج )

القيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهم
الملكية)بالرياج السعودي(

30.33%1.516.50015.465.000خالد عبداهلل المعمر

33.33%1.666.50016.665.000إبراهيم عبداهلل المعمر

0.43%21.500215.000ابتسام سليمان الناصر

0.43%21.500215.000عبداهلل خالد عبداهلل المعمر

0.43%21.500215.000سعود خالد عبداهلل المعمر

0.43%21.500215.000نجالء خالد عبداهلل المعمر

0.43%21.500215.000العنود خالد عبداهلل المعمر

0.43%21.500215.000دالل خالد عبداهلل المعمر
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القيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهم
الملكية)بالرياج السعودي(

0.43%21.500215.000لولوة خالد عبداهلل المعمر

4.40%220.0002.200.000عبداهلل محمد عبداهلل المعمر

4.40%220.0002.200.000خالد محمد عبداهلل المعمر

4.40%220.0002.200.000فهد محمد عبداهلل المعمر

4.40%220.0002.200.000عبدالعزيز محمد عبداهلل المعمر

4.40%220.0002.200.000منصور محمد عبداهلل المعمر

2.30%115.1571.151.570فهدة محمد عبداهلل المعمر

5.56%277.7502.777.500لطيفة سعود عبدالرحمن المعمر

3.47%173.5931.735.930مها ابراهيم زيد الخيال

00ا%5.000.00050.000.000اإلجمالي
المصدر: الشركة

بتاريخ 1438/10/19هـ )الموافق 2017/01/29م(، انتقلت ملكية كامل أسهم لطيفة سعود المعمر في الشركة )والتي تبلغ نسبتها 5.6 % من أسهم الشركة( 
بوفاتها إلى ورثتها الشرعيين. يعرض الجدول التالي ملخص ملكية المساهمين في الشركة بعد وفاة لطيفة سعود المعمر:

المساهمون في الشركة بعد نقل أسهم لطيفة بنت سعود المعمر إلى ورثتها الشرعيين في تاريخ 9ا/0ا/438اه� )الموافق 29/ا7/0ا20م(جل 8ا4الجدوج )

القيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهم
الملكية)بالرياج السعودي(

31.56%1.578.22015.782.200خالد عبداهلل المعمر

34.56%1.728.22017.282.200إبراهيم عبداهلل المعمر
33.88%1.693.56016.935.600مساهمون آخرون*

00ا%5.000.00050.000.000اإلجمالي
المصدر: الشركة

*األسهم المملوكة ألفراد أسرة المعمر الذين ال يملك أي منهم ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة على حدة ويرجى مراجعة الجدول رقم 5-1 بخصوص أسامى المساهمون اآلخرون

بتاريخ 1440/02/15هـ )الموافق 2018/10/24م( قامت الشركة بزيادة رأسمالها في من خمسين مليون )50.000.000( ريال سعودي إلى مائة وستين 
مليون ريال سعودي )160.000.000( مقسمة إلى ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد. وتمت الزيادة في رأس المال من خالل رسملة مائة وعشرة مليون 110.000.000( ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة. تم إصدار 
احد عشر مليون )11.000.000( سهم جديد بالتناسب مع عدد المساهمين الحاليين في الشركة. وفيما يلي ملخص ملكية المساهمين في الشركة بعد 

زيادة رأس المال.

 المساهمين في الشركة بعد الزيادة في رأس الماج في تاريخ 5ا/440/02اه� )الموافق 0/24ا/8ا20م(جل 9ا4الجدوج )

القيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهم
الملكية)بالرياج السعودي(

31.56%5.050.30550.503.050خالد عبداهلل المعمر

34.56%5.530.30555.303.050ابراهيم عبداهلل المعمر
33.88%5.419.39054.193.900مساهمون آخرون*

00ا%60.000.000ا6.000.000ااإلجمالي
المصدر: الشركة

*األسهم المملوكة ألفراد أسرة المعمر الذين ال يملك أي منهم ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة على حدة ويرجى مراجعة الجدول رقم 5-1 بخصوص أسامى المساهمون اآلخرون
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هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده  222
 يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وستين مليون )160.000.000( ريال سعودي، مقسًما إلى ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية 

عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم. وفيما يلي هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده:

ملكية المساهمين في الشركة قبل الطرح العام وبعدهجل 0اا4الجدوج )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية لألسهم عدد األسهم
القيمة االسمية لألسهم عدد األسهمالملكية)بالرياج السعودي(

)بالرياج السعودي(
نسبة 
الملكية

22.10%31.563.535.21335.352.130%5.050.30550.503.050خالد عبداهلل المعمر
24.20%34.563.871.21238.712.120%5.530.30555.303.050إبراهيم عبداهلل المعمر

23.70%33.883.793.57537.935.750%5.419.39054.193.900مساهمون آخرون*
30.00%4.800.00048.000.000ال يوجدال يوجدال يوجدالجمهور

00ا%60.000.000ا6.000.000ا00ا%60.000.000ا6.000.000ااإلجمالي
المصدر: الشركة

*األسهم المملوكة ألفراد أسرة المعمر الذين ال يملك أي منهم ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة على حدة ويرجى مراجعة الجدول رقم 5-1 بخصوص أسامى المساهمون اآلخرون

المساهمون الذين يمتلكون 2٪ أو أكثر من رأس مال الشركة )المساهمون   222
الرئيسيون(

يوضح الجدول التالي تفاصيل مساهمي الشركة الرئيسيين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة:

المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس ماج الشركةجل ااا4الجدوج )

الملكيةالقيمة االسمية لألسهم )الرياج(عدد األسهمالمساهم
31.56%5.050.30550.503.050خالد عبداهلل المعمر

34.56%5.530.30555.303.050ابراهيم عبداهلل المعمر
2ا.66%05.806.080ا0.580.608ااإلجمالي

المصدر: الشركة

ال يملك أي من المساهمين الحاليين أي حصة من رأسمال الشركة بشكل غير مباشر.

رؤية الشركة، الرسالة واالستراتيجية  222

الرؤية 22221
تهدف الشركة على أن تكون الشريك الرائد لحلول وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة والمنطقة االقليمية.

الرسالة 22222
تطمح الشركة إلى تقديم وتطبيق المعرفة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها بنجاح وفّعالية وذلك فيما يتعلق بتقديم أفضل الحلول التقنية، بالشكل الذي 

يجعل قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة أحد عوامل التمكين األساسية في تنمية المجتمع واألعمال وازدهارهما.

االستراتيجية 22222
تزاول الشركة أعمالها كمقدم خدمات وحلول شاملة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت، حيث توفر الشركة مجموعة من الحلول والخدمات من خالل 
ست وحدات أعمال متكاملة، تغطي كل منها شريحة مهمة من نطاقات وتخصصات تقنية المعلومات واالتصاالت. وتعمل وحدات األعمال في بيئة مترابطة 
ومتكاملة لتقديم حلول شاملة بأعلى معايير الجودة والتميز في السوق. وتسعى الشركة لالستفادة من المكانة الرائدة التي تحظى بها لمواصلة الحصول 
على حصتها في السوق من خالل ترسيخ شراكتها في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لعمالئها في القطاعين العام والخاص. تواصل الشركة توسيع 
نطاق تغطيتها في المملكة وتعزيز محفظة منتجاتها وخدماتها، وتسعى جاهدة لزيادة العائد الخاص بالمساهمين إلى أقصى قدر ممكن. ولتحقيق هذه 

الرؤية، اعتمدت الشركة استراتيجية األعمال التالية:

زيادة األعمال الحكومية	- 

تمثل رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحقيق الرؤية فرصة كبيرة لمقدمي الخدمات والحلول الشاملة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت مثل الشركة. 
ولدى الشركة بالفعل عالقات راسخة مع الجهات الحكومية، حيث مثلت التعاقدات الحكومية 68.0% من عائدات الشركة خالل النصف األول من عام 
2018م )يرجى االطالع على القسم ) 4-8-3( "العمالء" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. ومن المتوقع أن يعزز برنامج تحقيق الرؤية الطلب في 
محفظة أعمال الشركة بأكملها. وتعتقد الشركة أن تاريخها المتميز في تنفيذ المشاريع ومركزها المالي القوي ومهاراتها الشاملة في نطاقات وتخصصات 
تقنية المعلومات واالتصاالت سيمكنها من الحصول على حصة كبيرة في هذا النمو. وباإلضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بأعلى مستوى من مستويات 
تصنيف المقاولين فيما يتعلق بالعقود الحكومية في مجال األعمال اإلليكترونية مما يمكنها من تقديم عطاءات لجميع أعمال تقنية المعلومات واالتصاالت 

الحكومية )يُرجى االطالع على القسم رقم )12( "معلومات قانونية" من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل(.
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النمو المنتظم المنضبط	- 

لطالما كانت الشركة منضبطًة في حجم ونطاق أعمالها، فلم تبدأ في إطالق وحدات األعمال الجديدة إال بعد إجراء دراسات دقيقة للسوق، كما أنها تحظى 
بثقة العمالء في أعمالهم على المدى الطويل والمستدام. ومن ثم تراقب الشركة عن كثب اتجاهات األسواق الناشئة، والتغيرات في تفضيالت العمالء 
ومتطلباتهم، والتطورات التقنية الحديثة قبل تعزيز طرح منتجاتها الحالية أو إطالق خطوط خدمات جديدة. وقد حافظت الشركة على مر السنين على 
مواكبة وحدات أعمالها مع اتجاهات األسواق السائدة. ويعكس ذلك طبيعة قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت سريعة التغير، ويُعد دلياًل دامًغا في الوقت 
ذاته على جدارة فريق اإلدارة الديناميكية لدى الشركة، الذي لطالما تمتع بالقدرة على التكّيف مع السوق واالستجابة له. وتطمح الشركة في الوقت الحالي 

إلى توسيع نطاق أعمالها ذات الهامش الربحي المرتفع من خالل ما يلي:

توسيع محفظة خدماتها المهنية ذات الصلة بالتقنيات الناشئة وخدمات التحول الرقمي؛ وبخاصة الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي - 1
واالمن المعلوماتي.

زيادة استثماراتها في قدرات البرمجيات كخدمة من خالل عمليات االستحواذ والشراكات.- 2
توسيع محفظة حلولها خاصة في مجال الرعاية الصحية، والمدن الذكية، والتطوير اإللكتروني، وتقنيات العمليات، والتنقل.- 3

التركيز على التقنيات الناشئة	- 

تتابع الشركة بانتظام التقنيات الجديدة وشرائح القطاع واتجاهات السوق في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت. وتتمتع الشركة بالقدرة على تقديم 
مقترحات ذات قيمة مضافة أكبر لعمالئها لتحقيق كفاءة تنفيذ األعمال وتحسين اإلنتاجية وتخفيض التكاليف، وذلك من خالل العمل بشكل وثيق مع 

عمالئها.

التوسع من خالل التكنولوجيا المكملة والقطاعات الرديفةد- 

ستستخدم الشركة معرفتها وابتكاراتها وخبرتها في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لتقديم منتجات مصممة ومعدة حسب طلب عمالئها من أجل تلبية 
احتياجات قطاعاتهم. على سبيل المثال، هناك موجة جديدة من التقارب بين تقنية المعلومات وتكنولوجيا إدارة العمليات الصناعية. ويمثل ذلك فرصًة 
لتحقيق وفورات إنتاجية كبيرة للعمالء المتخصصين في األعمال الصناعية. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة باستكشاف تقنيات وحلول أخرى مثل حلول 

األمن الصناعي وكفاءة الطاقة.

زيادة تعزيز شراكات الموردين	- 

بالنسبة لكل وحدة من وحدات األعمال الست، ترتبط الشركة بعالقات طويلة األمد وراسخة مع بعض شركات تقنية المعلومات واالتصاالت الرائدة في 
العالم. وفيما يلي بعض األمثلة:

� )SAP( وإس إيه بي ،)eProceed( وإي بروسيد ،)Link( ولينك ،)IBM( وآي بي إم ،)ESRI( وإسري ،)Oracle( وحدة الحلوج: أوراكل
�  )Dell EMC( وديل إي إم سي )Microsoft( ومايكروسوفت )VMWARE( وفي إم وير )Aruba( وأروبا )HPE( وحدة النظم: هيوليت-باكارد إنتربرايس

)Veeam( وفييم
� )Netnuvem( ونتنيفم )Schneider Electric( وشنايدر إليكتريك )F5( وإف فايف )Cisco( وحدة الشبكاتل سيسكو
� )Zinad( وزيناد )Fire Eye( وفاير آي )Intel Security( وإنتل سكيوريتي )Symantic( وسيمانتك )Palo Alto( وحدة نظم أمن المعلومات: بالو ألتو
� )BDNA( وبي دي إن إيه )FLEXERA( وفليكسرا )BMC( وحدة الخدمات االلكترونية: بي إم سي
� .)Vyom Labs( فيوم البس )Column IT( وحدة التشغيل والصيانةل كولم أي تي

ولطالما كانت عالقات الشركة مع الموردين االستراتيجيين مفيدًة لكال الطرفين حيث تتمتع الشركة من ناحية بالقدرة على تقديم منتجات وخدمات 
رائدة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت إلى عمالئها، ومن ناحية أخرى يتمتع الموردون بالقدرة على الوصول إلى سوق تقنية المعلومات واالتصاالت 
المتنامي في المملكة )يرجى االطالع على القسم ) 4-8-4( "شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات عن شراكات الموردين االستراتيجيين 

التي أبرمتها الشركة(. وستواصل الشركة البحث عن فرص استراتيجية لتعزيز عالقتها مع الموردين.

المرونة من خالل العالقات غير الحصرية مع الموردينو- 

في الوقت الذي تولي فيه الشركة تقديًرا كبيًرا لشراكتها مع الموردين االستراتيجيين، وعلى الرغم من أن الطبيعة غير الحصرية لهذه الشراكات قد تؤدي 
لزيادة منافسي الشركة – وهو ما يعد أحد المخاطر – إال أنها في الوقت ذاته تمنح الشركة مرونًة أكبر في طرح منتجات وحلول مصممة وفًقا للمواصفات 
التي يشترطها العميل. وفي كثير من األحيان قد يتطلب ذلك من الشركة شراء منتجات وخدمات من مورديها غير االستراتيجيين )يُرجى االطالع على 

القسم ) 4-8-4( "شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

الحفاظ على سمعة جيدة فيما يتعلق بالموثوقية والخدمات عالية الجودةز- 

تحظى الشركة بسمعة ممتازة لجودتها وخدماتها الدقيقة والموثوقة. وتمثل عالقات العمالء طويلة األمد التي أقامتها الشركة إلى جانب سجلها الحافل 
بتنفيذ المشاريع بنجاح وفي الوقت المحدد دلياًل على جودة العالمة التجارية والخدمات التي تقدمها. وفي سبيل الحفاظ على هذا المستوى العالي من 
التميز، ستواصل الشركة تعيين موظفين ذوي مهارات عالية لضمان تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير. كما أسست الشركة مكتًبا إلدارة المشاريع لضمان 
الجودة وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد– )يرجى االطالع على القسم  4-9-3( "مكتب إدارة المشاريع" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. وستعمل 
الشركة على تقّوية هذه المجموعة من العوامل لتعزيز سمعة الشركة القائمة في السوق لترسيخ عالقات العمالء وتزيد تدفقات اإليرادات المحتملة زيادًة 

كبيرًة.
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تعزيز العالقات مع العمالء االستراتيجيين	- 

تعتزم الشركة تعزيز عالقاتها طويلة األمد مع العمالء االستراتيجيين في القطاعين العام والخاص على السواء. وكجزء من هذه االستراتيجية، تعتزم 
الشركة امتالك محفظة عمالء مثالية للتركيز وتقديم الخدمات بشكل أفضل في مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات التي يعملون فيها. وباإلضافة إلى 
ذلك تراجع الشركة باستمرار خطط تغطية السوق لديها لضمان التغطية المثالية والحفاظ على العالقات طويلة األمد مع عمالئها. وسوف تساعد قدرة 
الشركة على تأسيس عالقات مع العمالء وتعزيزها إلى جانب توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لهم على زيادة إيراداتها وأرباحها )يُرجى االطالع على 

القسم ) 4-8-3( "العمالء" في هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسينها	- 

تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز الكفاءة والقدرات التشغيلية وتحسينها في سبيل تعزيز هوامش الربح والفائدة التي تعود على المساهمين. وفي هذا 
السياق، تغّير الشركة أنظمة تخطيط مواردها وإدارة المشاريع لديها إلى الحلول السحابية التي تقدمها أوراكل فيوجن. ومن شأن ذلك تمكين الشركة 
في سعيها إلى امتالك رؤية واضحة لعملياتها ومساعدتها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وهو ما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة. كما تخطط الشركة 
لزيادة أرباحها من خالل زيادة أعمالها ذات الهامش المرتفع وتحسين هوامش األرباح بشكل عام. وفي الوقت نفسه تعتزم الشركة تبسيط هيكل التكلفة 

مع التركيز على االستخدام األمثل للموظفين وتحسين االستفادة المثلى من الموارد.

االستخدام األمثل لعدد الموظفين	- 

تواصل الشركة االستخدام األمثل لعدد موظفيها من خالل التأكد من توافق أعدادهم دائًما مع عدد المشاريع وحجم أعمال وحدات العمل لديها. وفي 
هذا السياق، وبالتحديد في وحدة التشغيل والصيانة، تقوم الشركة بتعيين موظفين من مقدمي الخدمات الحاليين في حال كان ذلك ممكًنا أو تقوم بنقل 
موظفين إلى مقدمي الخدمات الجدد في حال انتهاء عقود التشغيل. )يُرجى االطالع على القسم  4-8-2  )د ( "وحدة التشغيل والصيانة" من هذه النشرة 

للمزيد من المعلومات(.

االستفادة من النمو الذ	 يشهد	 قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت	- 

تبلغ نسبته 4.6% من عام 2018م وحتى عام  المعلومات واالتصاالت السعودي نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب  المتوقع أن يشهد سوق قطاع تقنية  من 
2021م، وأن يبلغ 48 مليار ريال سعودي بحلول عام 2021م )المصدر: IDC(. ونظًرا لحجم الشركة وتقديمها لخدمات متنوعة فإنها في وضع جيد يسمح 

لها باالستفادة من هذا النمو.

تعزيز القدرات وتحسين الحوكمة المؤسسيةل- 

تهدف الشركة إلى تعزيز قدرات الحوكمة المؤسسية لديها من خالل استخدام تنمية الموارد البشرية لدعم نموها بشكل فعال وتعزيز التطوير المهني 
لموظفيها. كما تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية من خالل سياسات وإجراءات رقابية وإدارة المخاطر بشكل أفضل.

المزايا التنافسية  222
توضح األقسام التالية بعض العوامل الرئيسية التي تعتقد الشركة أن تجعلها تستفيد من االتجاهات المحلية واإلقليمية والدولية المواكبة لقطاع تقنية 
المعلومات واالتصاالت. وتعزى بعض مؤثرات الطلب هذه إلى عوامل اجتماعية واقتصادية كلية بينما يرتبط بعضها اآلخر بالمزايا التنافسية المحددة 
المتعلقة بالشركة. ونظًرا لحجم الخدمات وجودتها وتنوعها، تعتقد الشركة أنها في مركز جيد يتيح لها االستفادة من االتجاهات والمتطلبات االقتصادية 

المتنامية في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.

محفظة شاملة من حلول وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت 22221
 تقدم الشركة خدمات شاملة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت، وتوفر مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بذلك، بدءاً من خدمات صيانة األجهزة 
والبرمجيات األساسية حتى أكبر مشاريع تكامل األنظمة ذات المكونات واإلعدادات المعقدة. ويفضل العمالء الحل المتكامل "الشامل" من مزود واحد 
الذي يمكن أن يكون أكثر فعالية وكفاءة من حيث التكلفة والمسؤولية بدالً من االضطرار إلى التعامل مع موردين مختلفين، مع زيادة الفترات الزمنية، األمر 
الذي قد يكون أكثر تكلفة وإهداًرا للوقت. وتعتقد الشركة أن قدرتها على تقديم حل متكامل لكافة االحتياجات من تقنية المعلومات واالتصاالت يمّكنها 
من زيادة قاعدة عمالئها وإقامة عقود طويلة األجل ومستمرة مع عمالئها، ومن شأن كل ذلك أن يعزز من مكانتها في السوق. وتحتفظ الشركة اليوم بأعلى 
مستوى من االعتماد مع مورديها االستراتيجيين عبر وحدات األعمال التابعة لها حيث يعمل لديها موظفون مؤهلون ذوو تدريب وكفاءة عالية على تقديم 
الحلول والخدمات المتعلقة بمنتجاتها. واألهم من ذلك تتمتع الشركة بالمهارات الالزمة لدمج وتكامل تقنيات مختلفة من موردين مختلفين لتزويد عمالئها 
بأكثر الحلول شموالً وفعالية من حيث التكلفة. وتعد هذه عملية معقدة تتطلب معرفة ومهارات عميقة، وهي أمور تتمتع بها الشركة جميعها. كما تتميز 
الشركة عن أقرانها بقدرتها على تطوير المنتجات المتخصصة؛ على سبيل المثال، منصة إدارة خدمات تقنية المعلومات التي طورتها الشركة بالتعاون مع 
شركة بي إم سي. وتعتقد الشركة أن هذا العرض الشامل يمثل أحد األسباب الرئيسية التي تجعل الشركة هي المفضلة لدى العمالء لتلبية احتياجاتهم 

من خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت.

 اإلدارة الفعالة للمشاريع 22222
تعد الشركة من أكثر الشركات تميزاً في قطاع شديد التنافسية والتعقيد من خالل تطبيق مستويات عالية في مراقبة المشاريع من أجل زيادة سرعة 
وجودة الخدمات التي تقدمها إلى عمالئها. وقد أسست الشركة مكتب إدارة مشاريع مخصص وقامت بتنفيذ عمليات وإجراءات فعالة لمراقبة الجودة. 
ويضطلع مكتب إدارة المشاريع أيًضا بمسؤولية اإلشراف على تطوير موظفين مناسبين لكل مشروع باإلضافة إلى مراقبة التمويل وإعداد الفواتير لكل 
مشروع. وتعتقد الشركة أن هذا النموذج سيمكن الشركة من تحقيق أعلى معايير تقديم الخدمات من أجل تلبية توقعات العمالء بل وتجاوزها، وفي نفس 
الوقت تحسين مواردها من أجل تحقيق أقصى قدر من العوائد )يُرجى االطالع على القسم رقم ) 4-9-3( "مكتب إدارة المشاريع" من هذه النشرة للمزيد 

من التفاصيل(.
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قاعدة العمالء الثابتة 22222
لقد اكتسبت الشركة واحتفظت بقاعدة عمالء ثابتة تولد أعماالً متكررة للشركة، في القطاعين العام والخاص على حٍد سواء، وتمتد عالقتها مع العمالء 
على مدى 10 سنوات. ويشمل بعض العمالء االستراتيجيين والثابتين للشركة كاًل من: أمانة منطقة الرياض، والشركة الكيميائية السعودية، والبنك العربي 
الوطني، ومصرف الراجحي. وكدليل على معرفة الشركة المفّصلة بأعمال عمالئها وفهمها لها، يثق كثير من العمالء فيها لوضع وتخطيط استراتيجياتهم 
الرئيسيين عبر  اتفاقيات توريد وخدمات ودعم لسنوات عديدة مع عمالئها  المعلومات. وقد وّقعت الشركة  واستثماراتهم المستقبلية في مجال تقنية 

وحدات أعمالها )يرجى االطالع على القسم رقم ) 4-8-3( "العمالء" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

نهج "العميل أوالً" 22222
تعتبر الشركة أن جودة خدماتها ومنتجاتها هي المعيار األساسي لسمعتها. وتسعى إلى تقديم أعلى مستويات الجودة والتميز لتحقيق رضا العمالء. وكما 
تعتبر الشركة أن شدة اهتمامها بالجودة جزءاً ال يتجزأ من ثقافتها السائدة، والتي قد أدت إلى اعتبار الشركة كإحدى مقدمي حلول تقنية المعلومات 
واالتصاالت األكثر ثقة في المملكة، كما يتضح من عالقات العمالء طويلة األمد والعقود طويلة األجل التي حصلت عليها الشركة. وتعتقد الشركة أن 
المحافظة على أعلى مستويات الخدمة سيعزز سمعتها الحالية ويعزز وضعها في السوق وعالقاتها مع عمالئها الحاليين باإلضافة لزيادة احتمال جذب 

عمالء جدد وكذلك توسيع نطاق أعمالها بموجب تقديم خدمات جديدة.

 العالمة التجارية أو هوية الشركة الثابتة 22222
عملت الشركة بجهد على تطوير هوية واضحة لعالمتها التجارية لتقديم خدمات ذات جودة عالية وآمنة تحظى بثقة العمالء في قطاع تقنية المعلومات 
 )Oracle( واالتصاالت. كما تستفيد الشركة من عالقاتها المستمرة والقوية مع شركاء تقنية المعلومات واالتصاالت في وحدات أعمالها؛ بما في ذلك أوراكل
)الشريك البالتيني( وسيسكو )Cisco( )الشريك الذهبي( وهيوليت باكارد إنتربرايز )HPE( )الشريك البالتيني( وبالو ألتو )Palo Alto( )الشريك الماسي( 
وماكافي )McAfee( )الشريك البالتيني( وسيمانتك )Symantic( )الشريك الذهبي( وفاير آي )Fire Eye( )الشريك الذهبي( وسايتركس )starlinks( )الشريك 
الذهبي( ومايكروسوفت )Microsoft( )الشريك الذهبي( وفي إم وير )VM Wire( )الشريك المتميز( )يتم تصنيف الشراكة من قبل الموردين بناء على المعايير 
التالية: )1( عدد الموظفين الذين تدربوا ونجحوا في اختبارات التخصص الخاصة بتكنولوجيا المورد ويوجد حد ادنى من الموظفين والتخصصات لكل 
مستوى في تصنيف الشراكة، و)2( حجم قيمة االعمال التي يتم تنفيذها مع المورد حيث كل مستوى في الشراكة يتطلب حدا ادنى من االعمال، و)3( 
أحيانا يطلب المورد ان تمتلك الشركة منظومة للعرض والتجربة من منظومات التكنولوجيا لديه )Demo Kit(( وغير ذلك ممن يتمتعون بشهرة وسمعة جيدة 

على مستوى المنطقة والعالم )يرجى مراجعة القسم ) 4-8-4( "شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

وتعد الشركة من أهم وأكثر الشركات الرائدة في تقديم حلول تقنية المعلومات واالتصاالت المتكاملة في المملكة استناًدا إلى حجم ونطاق أعمالها وقاعدة 
عمالئها الثابتة والمتنامية من بين أمور أخرى.

وتمثل الجوائز واالعتمادات التي حصلت عليها الشركة في السنوات األخيرة دلياًل على جودة العالمة التجارية والخدمات التي تقدمها. وتعتقد الشركة 
أن هوية العالمة التجارية الفريدة هذه ستساعدها في الحفاظ على مكانتها في السوق وتعزيزها من خالل أعمالها )يرجى االطالع على القسم ) 7-8-4( 

"الجوائز" في هذه النشرة للحصول على مزيٍد من المعلومات عن بعض الجوائز التي حصلت عليها الشركة مؤخًرا(.

النسبة االقتصادية المتعلقة بمنتجات وخدمات الشركة واألسعار التنافسية 22222
تشتهر الشركة في السوق بتقديم أسعار تنافسية لخدماتها. ونظًرا لحجم ونطاق أعمال الشركة، فبإمكانها التفاوض على شروط أفضل مع الموردين 
الرئيسيين مما يتيح لها مواصلة تقديم أسعار تنافسية لعمالئها مع الحفاظ على هوامش صحية في الوقت ذاته. وباإلضافة إلى ذلك، فإن القوة المالية 
النسبية للشركة، مقارنًة بأقرانها، تمكنها من تنفيذ مشاريع واسعة النطاق، شاملة لتقنيات وخطوط خدمات متعددة وعلى مدار عدة سنوات. وفي هذا 
السياق، حققت الشركة المستوى األول )وهو أعلى مستوى متاح( في تصنيف المقاولين الحكوميين )والممنوحة بموجب شهادة التصنيف الصادرة من 
قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية( مما مكنها من تقديم عطاءات على مشاريع حكومية واسعة النطاق )يرجى االطالع على القسم رقم )12( "المعلومات 

القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

 الموظفون المؤهلين وذوي الخبرة 22222
تتمتع الشركة بثقافة تنظيمية داخلية تعّزز أخالقيات العمل. وتعتقد الشركة أن رأس المال البشري هو أهم أصولها. وتستفيد من خبرة العديد من موظفيها 
ذوي المهارات العالية منذ سنوات عدة. وقد تمّكنت الشركة من خالل الجهود والخبرات المستمرة لموظفيها من إنشاء نموذج عمل مستدام. ويتألف الفريق 
من مهندسي نظم تقنية معلومات واتصاالت مؤهلين ومعتمدين ومهندسين متخصصين لخدمات ما قبل البيع ومديري حسابات، ويعملون جميًعا على تعزيز 
قيمة الشركة وروح العمل فيها في جميع تخصصات وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت. وقد حافظت الشركة على عالقات جيدة مع موظفيها، وال 

توجد نزاعات ُمهدد بها أو وشيكة )يُرجى االطالع على القسم رقم )4-11( "الموظفون" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

 المعرفة المحلية 22222
من أهم العوامل التي ساهمت في نمو الشركة هو معرفتها العميقة وفهمها العميق لثقافة وبيئة العمل الخاصة بعمالئها، في القطاعين العام والخاص 
على حٍد سواء. وتمكن هذه المعرفة المفصلة والفهم العميق الشركة من تقديم حلول مخصصة حسب الطلب لعمالئها، غالًبا من جانب موظفين ذوو كفاءة 
وفهم عاٍل يعملون معهم بشكل مباشٍر. كما يقدر الموردون المعرفة المحلية والفهم العميق للشركة، مما يتيح لهم الوصول إلى السوق السعودي من خالل 
الشركة فضاًل عن إرساء وجودهم في المملكة. ويفسر ذلك الشراكات الراسخة والمفيدة للطرفين التي عززتها الشركة مع مورديها بمرور الوقت )يرجى 

االطالع على القسم رقم ) 4-8-4( "شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.
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نموذج األصول المخفضة 22222
تُسوِّق الشركة، في إطار نموذج أعمالها الحالي، خدمات ما بعد البيع وتبيعها وتخصصها وتدمجها وتقدمها، وذلك فيما يتعلق بمنتجات وخدمات تقنية 
المعلومات واالتصاالت المقدمة بواسطة جهات خارجية؛ وال تُصمم الشركة أو تمتلك منتجات أو خدمات ُمسجلة باسمها في قطاع تقنية المعلومات 
واالتصاالت ويعني ذلك أن نموذج أعمال الشركة ليس ذو كثافة رأسمالية. كما في 2018/06/30م، بلغ إجمالي أصول الشركة غير المتداولة 10.9 مليون 

ريال سعودي، أي ما يعادل 1.2% من إجمالي األصول )914.8 مليون ريال سعودي( .

تتمثل الميزة الرئيسية للحفاظ على انخفاض تكاليف رأس المال في منح الشركة المرونة في التكيف مع التغيرات التي يشهدها السوق )يرجى االطالع 
على القسم رقم ) 4-8-8 ( "المشاريع المستقبلية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. ولهذا النموذج أيًضا ميزة إضافية تتمثل في عدم تحمل الشركة 
مسؤولية اختيار العمالء للبرامج أو خيارات التهيئة الخاصة. كما أن الشركة ال تتعرض للمخاطر بسبب خلل أو تقادم أو عطل المنتج على سبيل المثال ألنها 
ليست طرًفا في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي المبرمة مع العمالء - أُبرمت هذه االتفاقية بين المورد والعمالء بصورٍة مباشرة )يُرجى االطالع على 
القسم رقم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات( فيما يتعلق بالعالقات التعاقدية بين الشركة والموردين من جهة والموردين 

والعمالء من جهة أخرى.

فرص النمو المتاحة في السوق -22221
تعتقد الشركة أنه من المتوقع أن يسير قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في النمو بخطى ثابتة في السنوات القليلة القادمة نتيجة لما يلي:

تنمية ونمو االقتصاد السعودي. �
بروز تقنية المعلومات واالتصاالت في ضوء رؤية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية. �
زيادة الوعي بالجرائم الحاسوبية على خلفية عمليات كبيرة الختراق البيانات. �
الحاجة إلى مواءمة األعمال التجارية مع أحدث التقنيات )مثل األتمتة والروبوتات والحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي(. �
عدم توافر الموظفين المؤهلين عبر سلسلة القيمة الخاصة بتقنية المعلومات واالتصاالت. �

تعتقد الشركة أنه من المتوقع أن تساهم هذه التطورات في نمو قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في المستقبل، وانطالًقا من ضخامة أعمال الشركة 
وعروض خدماتها المتنوعة، فإن الشركة تحتل موقًعا يمكنها من خالله أن تحصد ثمار هذا النمو.

أعمال الشركة  222
تزاول الشركة أعمالها كمقدم خدمات وحلول شاملة في تقنية المعلومات واالتصاالت، حيث توفر الشركة مجموعة من الحلول والخدمات من خالل ست 
وحدات أعمال متكاملة )"وحدات األعمال"(، والتي تغطي كل منها شريحة مهمة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت. وتعمل وحدات األعمال في بيئة 
مترابطة ومتينة لتقديم حلول شاملة ومتكاملة بأعلى معايير الجودة والتميز في السوق. وتباشر الشركة أعمالها الشركة حالًيا في الرياض والدمام وجدة، 
ويقع مقرها الرئيسي في الرياض. تستهدف الشركة حالًيا المؤسسات في القطاعين العام والخاص حصرياً، وليس لديها نشاط في قطاع التجزئة. وكما 
في 2018/06/30م، يعمل لدى الشركة )719( موظفاً، وبلغ إجمالي إيراداتها 395.5 مليون ريال سعودي، وصافي دخل الشركة 13.5مليون ريال سعودي 

.لفترة الستة أشهر المنتهية في 2018/06/30م.

تطور نطاق أعمال الشركة على مر السنين بفضل منتجاتها وخدماتها المتنوعة، وهذا يعكس طبيعة قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت سريعة التغير، ويُعد 
دلياًل دامًغا في الوقت ذاته على جدارة فريق اإلدارة لدى الشركة والديناميكية التي يتمتع بها، الذي كان وما زال قادًرا على تسيير أعمال الشركة ومواءمتها 

مع االتجاهات السائدة في السوق. وتتمحور محفظة أعمال الشركة كما في تاريخ هذه النشرة حول وحدات األعمال الست التالية:

وحدة الحلوج: تقدم وحدة الحلول مجموعة كبيرة من حلول تقنية المعلومات واالتصاالت التي تلبي احتياجات العديد من القطاعات، ال سيما  �
قطاعات المرافق والتعليم والبلديات والرعاية الصحية والحوكمة االلكترونية، وتساعد الوحدة أيًضا على إنشاء البيانات الجغرافية وتدريب 

فرق العمالء وتهيئة األدوات وتصميم تطبيقات المستخدم النهائي.
وحدة النظم: تقدم وحدة النظم للعمالء أحدث حلول تقنية المعلومات واالتصاالت وأفضل التقنيات في مراكز البيانات والبنى التحتية من  �

خالل مجموعة من الموردين الرائدين في القطاع.
وحدة الخدمات االلكترونيةل تقدم للعمالء حلوالً لتحسين كفاءة تقنية المعلومات ومواءمة عمليات تقنية المعلومات واالتصاالت مع أهداف  �

العمل.
وحدة التشغيل والصيانة: تعمل بمثابة جهة داعمة لوحدات األعمال الخمسة األخرى لدى الشركة وتوفر للعمالء العمالة الماهرة وخدمات  �

الصيانة لسد احتياجاتهم من الموظفين المؤهلين.
أمن  � نظم  "وحدة  )هـ((    2-8-4 ( رقم  القسم  على  االطالع  )يرجى  العشر  النطاقات  لجميع  فعالة  حلواًل  توفر  المعلومات:  أمن  نظم  وحدة 

المعلومات" للمزيد من التفاصيل عن النطاقات العشر( التي يطالها أمن تقنية المعلومات، بدايًة من األدوات الشخصية ووصواًل إلى دائرة 
التطبيقات.

وحدة الشبكات: تقدم حلواًل للشبكات واالتصاالت تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وذلك وفق أحدث التقنيات. �
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األقسام التابعة للشركة 22221
تتفرع الشركة في تنظيمها وإدارتها إلى سبعة أقسام تتكون من وحدات األعمال الست، باإلضافة إلى القسم السابع المسمى بقسم إدارة الشركة. ويتولى 
قسم إدارة الشركة في األساس مسؤولية وضع الخطط المرتبطة باألهداف العامة للشركة وتنفيذها، ويضم اإلدارات الداعمة المتمثلة فيما يلي: المبيعات 
والتسويق، والتمويل، والشراء والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية واإلدارة، ومكتب إدارة المشاريع )يُرجى االطالع على القسم رقم ) 4-9( "األقسام 
اإلدارية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات حول اإلدارات الداعمة(. والجدير بالذكر أن قسم إدارة الشركة ال يسجل له أي مبيعات للشركة. وترصد 
اإلدارة النتائج التشغيلية لألقسام السبعة كاًل على حدة التخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. يقدم الجدول التالي نظرة عامة على البيانات 

التشغيلية األساسية لكل قسم من األقسام التابعة كما في تاريخ 2018/06/30م:

البيانات التشغيلية األساسية لكل قسم كما في 8/06/30ا20مجل 2اا4الجدوج )

القسم

المبيعات 
كما في 

8/06/30ا20م 
)مليون رياج 

سعودي(

% من 
اإلجمالي

إجمالي الربح
)مليون رياج 

سعودي(

التكاليف
)مليون 

رياج 
سعودي(

هامش 
إجملي 
الربح
)%(

إجمالي 
األصوج 
كما في 

8/06/30ا20م 
)مليون رياج 

سعودي(

% من 
اإلجمالي

إجمالي 
المطلوبات 

كما في 
8/06/30ا20م 
)مليون رياج 

سعودي(

% من 
اإلجمالي

صفرصفرصفرصفر99.225.19.290.09.3وحدة الحلول
صفرصفرصفرصفر79.320.17.971.410.0وحدة النظم

صفرصفرصفرصفر45.711.511.833.925.8وحدة الخدمات االلكترونية
صفرصفرصفرصفر62.415.84.657.87.4وحدة التشغيل والصيانة

صفرصفرصفرصفر61.015.46.754.311.0وحدة نظم أمن المعلومات
صفرصفرصفرصفر48.012.16.341.713.1وحدة الشبكات

914.7100.0754.4100.0صفرصفرصفرصفرصفرإدارة الشركة*
00.0ا00.0754.4ا4.7ا79.ااا.00.046.4349ا395.5اإلجمالي

المصدر: الشركة
* ال تعد إدارة الشركة وحدة أعمال منفصلة، بل هي قسم مستقل في ضوء ما تقتضيه أغراض التنظيم

أعمال الشركة 22222
تقدم األقسام التالية من نشرة اإلصدار هذه معلومات إضافية عن كل وحدة من وحدات األعمال الست التي تديرها الشركة.

وحدة الحلول	- 

 تقدم وحدة الحلول مجموعة كبيرة من حلول األعمال والبرامج باإلضافة إلى حلول الجغرافيا المكانية وتقنية المعلومات بما يلبي احتياجات العديد من 
القطاعات الحكومية والخدمية والصناعية، ال سيما في قطاعات: الحكومة المركزية والمرافق والتعليم والبلديات والرعاية الصحية والحوكمة االلكترونية. 
وعقدت الشركة شراكات مع شركات مشهود لها عالمًيا واستفادت من خبراتها الدولية، إلى جانب معرفتها الواسعة في قطاع األعمال المحلي، ووظفت 
ذلك كله في سبيل تقديم حلول على أعلى مستوى. كما نجحت وحدة الحلول في تنفيذ مجموعة كبيرة من التطبيقات واألنظمة والحلول الجيوفضائية 

التي بدورها تمكن العمالء من إدارة العديد من أعمالها بطريقة فعالة، فضاًل عن إدارة البيانات وتحقيق التكامل بسالسة في جميع أصولهم ومواردهم.

تقدم وحدة الحلول ما يلي من الحلول والخدمات الرئيسية:

خدمات الحكومة االلكترونية والخدمات االلكترونية. �
الحلول والخدمات المصرفية. �
أنظمة المعلومات الصحية. �
حلول إلصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر. �
حلول إلدارة األصول. �
حلول ترتبط بنظام تعقب المركبات اآللي )AVL( في المؤسسات. �
الحلول اآللية لفرق التوجيه الميدانية. �
حلول نظم المعلومات الجغرافية إلدارة أصول البنية التحتية. �

بلغت مبيعات وحدة الحلول 99.2 مليون ريال سعودي في النصف األول لعام 2018م، أي ما يعادل 25.1% من إجمالي مبيعات الشركة مما جعلها أكبر 
وحدة عمل لدى الشركة.

وحدة النظم	- 

تقدم وحدة النظم للعمالء أحدث حلول تقنية المعلومات وأفضل التقنيات لمراكز البيانات والبنى التحتية من خالل مجموعة من الموردين الرائدين في 
القطاع، كما أنها تقدم مجموعة كبيرة من خدمات تكامل النظم التي تحتوي على جميع حلول تقنية المعلومات بما فيها تطبيقات األجهزة والشبكات 
والبرمجيات. ويتمتع فريق خدمات ما قبل البيع ذو الكفاءة العالية لدى وحدة النظم بخبرة في فهم احتياجات عمالءهم، كما أنه يقدم حلواًل تتسم بفاعليتها 

من حيث التكلفة، مما يعزز نواحي الفاعلية والكفاءة والتكّيف والنمو.
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تقدم وحدة النظم ما يلي من الحلول والخدمات الرئيسية:

التخزين: أنظمة نطاق التخزين المؤسسية والتخزين المعرف بالبرمجيات والتخزين المجمع. �
الخوادم: إدارة البنية التحتية للخوادم، ويشمل ذلك الخوادم المركبة على حوامل وخوادم إمدادات الطاقة والخوادم البرجية، فضاًل عن إدارة  �

المهمات الحرجة وأنظمة الشفرات وأنظمة البيانات واسعة النطاق.
البرامج: البرامج المحمولة، والمحفظة المتكاملة، وبيانات العروض وتحليالتها، واألتمتة واألنظمة السحابية، واستعمال التقنية االفتراضية  �

للتطبيقات وسطح المكتب، وإدارة دورة حياة التطبيقات، ومركز البيانات وإدارة األنظمة السحابية، وتقنية افتراضية سطح المكتب، والحوسبة 
المتنقلة، وتقنية افتراضية مركز البيانات والبنية التحتية السحابية.

� ."Aruba Systems" الشبكات: على وجه التحديد حلول السلكية ألنظمة أروبا
خدمات البنية التحتية لمراكز البيانات. �
خدمات التكامل والدعم. �

بلغت مبيعات وحدة النظم 79.3 مليون ريال سعودي في النصف األول لعام 2018م، أي ما يعادل 20.1% من إجمالي مبيعات الشركة.

وحدة الخدمات االلكترونية	- 

تقدم وحدة الخدمات االلكترونية للعمالء حلوالً لتحسين كفاءة تقنية المعلومات ومواءمة عملياتها مع أهداف العمل، كما أن وحدة الخدمات االلكترونية 
مجهزة بأدوات برمجة متخصصة وطاقم عمل معتمد يتمتع بخبرة رفيعة تمكنه من تقديم حلول مالئمة للعمالء. تقدم وحدة الخدمات االلكترونية تطبيقات 
وعمليات وأدوات تحكم لمراكز بيانات تقنية المعلومات والعمليات ذات الصلة، والتي تعمل على تحسين فاعلية تقنية المعلومات ومواءمة العمليات المنفذة 
مع أهداف العمل حيث تشمل تطبيقات أكثر ذكاء وعمليات أكثر سرعة وأدوات تحكم أقوى فيما يخص مراكز بيانات تقنية المعلومات والعمليات ذات 

الصلة.

تقدم وحدة الخدمات االلكترونية الحلول والخدمات الرئيسية التالية:

تحسين فعالية تكلفة الحاسبات المركزية، ورصد األداء. �
حلول الدعم عن بعد وحلول إدارة الشبكة. �
إدارة أعمال تقنية المعلومات، وإدارة خدمات تقنية المعلومات. �
الحوسبة السحابية وأتمتة مركز البيانات. �
البنية التحتية لمركز البيانات وحلول اإلدارة. �
سعة مركز البيانات واإلدارة. �

بلغت مبيعات وحدة الخدمات االلكترونية 45.7 مليون ريال سعودي في النصف األول لعام 2018م، أي ما يعادل 11.5% من إجمالي مبيعات الشركة.

وحدة التشغيل والصيانةد- 

التشغيل والصيانة بمدراء  المملكة. وتحظى وحدة  أرجاء  الصيانة في جميع  لها خدمات  الشركة وتوفر  التشغيل والصيانة جميع مشاريع  تدعم وحدة 
مشاريع ماهرين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الضرورية والالزمة لتنفيذ البنية التحتية الحيوية لتقنية المعلومات لعمالئها وصيانتها. وتتولى وحدة التشغيل 
والصيانة إدارة البرامج واألجهزة والبنية التحتية للشبكة لدى عمالئها وصيانتها وتحديثها وذلك من خالل فريقها المؤلف من طاقم من ذوي المهارات 
العالية والعمل بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات الداخلية لدى العميل، ويتم ذلك من خالل إبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع العميل وتوزيع الموظفين 

ذوي المهارات في الموقع.

تتميز وحدة التشغيل والصيانة ببيئة تنافسية عالية نتيجة ضغوط التسعير، وفي تلك البيئة، قد تخضع األعمال التي تنفذها وحدة التشغيل والصيانة 
لتقلبات في حجم األعمال التجارية في فترات تترنح فيها األعمال بين االرتفاع واالنخفاض، وحينئذ قد يحالفها الحظ في اكتساب مشاريع. وتطبق الشركة 
نموذًجا فعااًل الستغالل حجم العمالة لديها على النحو األمثل حال حدوث مثل هذه التغييرات في حجم األعمال، ففي حال ترسية مشروع جديد على 
الشركة، فإنها تقوم بتعيين موظفي التشغيل والصيانة من عمالة مقدم الخدمة القائم باألعمال في ذلك الوقت بداًل من تعيين موظفين من مصادر خارجية. 
وإذا لم يتم االستعانة بالشركة كمقدم الخدمة عند انتهاء المشروع ذي الصلة أو تجديده، تقوم الشركة بإنهاء عمل الموظفين أو نقلهم إلى مقدم الخدمة 
الجديد. وتضمن الشركة بفضل تطبيق هذا النموذج أن يكون عدد موظفيها دائًما متوافًقا مع عدد المشاريع وأحجام األعمال لوحدة التشغيل والصيانة. 
يوضح الجدول أدناه عدد موظفي وحدة التشغيل والصيانة في الفترة من 2015م إلى 2018/06/30م. ومع نمو وحدة التشغيل والصيانة خالل هذه الفترة، 

قامت الشركة بزيادة عدد موظفيها لتلبية متطلبات المشاريع الجديدة.

موظفو وحدة التشغيل والصيانة مقابل عدد المشاريع خالج الفترة من 5ا20م إلى 8/06/30ا20مجل 3اا4الجدوج )

8/06/30ا20م7ا20م6ا20م5ا20م

عدد المشاريععدد الموظفينعدد المشاريععدد الموظفينعدد المشاريععدد الموظفينعدد المشاريععدد الموظفين

49631568296262658219
المصدر: الشركة

بلغت مبيعات وحدة التشغيل والصيانة 62.4 مليون ريال سعودي في النصف األول لعام 2018م، أي ما يعادل 15.8% من إجمالي مبيعات الشركة.
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وحدة نظم 	من المعلومات	- 

تقدم وحدة نظم أمن المعلومات حلواًل فعالة لجميع النطاقات العشر ألمن تقنية المعلومات، بدايًة من األدوات الشخصية ووصواًل إلى دائرة التطبيقات، 
كما تقدم خدمات متكاملة كالتطوير والصيانة. تتضمن النطاقات العشر ألمن المعلومات التالي:

النطاق 1: إدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر

النطاق 2: التحكم في الوصول

النطاق 3: التشفير الرقمي

النطاق 4: هندسة األمن والتصميم

النطاق 5: االتصاالت السلكية والالسلكية وأمن الشبكات

النطاق 6: تطوير أمن البرمجيات

النطاق 7: استمرارية األعمال وتخطيط استرداد الحاالت المستعصية

النطاق 8: االمتثال للقوانين والتشريعات الخاصة بأمن المعلومات

النطاق 9: الحماية المادية للمنشآت

النطاق 10: الحماية التشغيلية وتشمل االجراءات

وقد شهدت الشركات والهيئات الحكومية اهتماًما متزايًدا بأمن تقنية المعلومات نتيجة لوقوع حوادث اختراق أمن المعلومات مدعومة من قبل دول. ويدخل 
أمن تقنية المعلومات ضمن الهيكل التنظيمي النموذجي للشركات والهيئات الحكومية بصفته قسًما مستقاًل يقوم برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي بداًل 
من كونه قسًما فرعًيا يندرج تحت قسم تقنية المعلومات. ومن المتوقع أن يتسبب ذلك التحول في زيادة األعمال التي تقوم بها وحدة نظم أمن المعلومات.

 تتمتع وحدة نظم أمن المعلومات بالخبرة الالزمة التي يتطلع إليها العمالء فيما يتعلق بكل من حوكمة األمن، والتقنيات الحالية، والممارسات األمثل في 
القطاع، كما تضم الوحدة فريًقا متميزاً من االستشاريين لتزويد العمالء بتقييم لبنيتهم التحتية الحالية، وبتقييمات، وتوصيات لضمان الوصول إلى أفضل 

الممارسات وأكثر طرق التنفيذ أماًنا.

 وتواصل وحدة نظم أمن المعلومات الحفاظ على الحلول التي تقدمها وتتولى مراجعتها وتحديثها بالتعاون مع كوكبة من الموردين الرائدين في القطاع. 
يتسم نظام إدارة المعلومات بالمرونة، حيث تسمح سرعته ومرونته لوحدة نظم أمن المعلومات بالتجدد لتقديم حلول رائدة في القطاع بالشراكة مع أكبر 

الموردين في القطاع.

تقدم وحدة نظم أمن المعلومات الحلول والخدمات الرئيسية اآلتية:

البريد اإللكتروني /مراسالت آمنة. �
تشفير البيانات الثابتة. �
مشفرات الشبكات العريضة. �
مصادقة متعددة العوامل. �
جدران حماية. �
هويات رقمية، البنية التحتية للمفاتيح العامة، توقيع رقمي. �
بوابات إلكترونية آمنة. �
� .)USB( بطاقات ذكية ورموز ناقل تتابعي مشترك
أمن وإدارة المحتوى. �
منع تسرب البيانات. �
أمن قاعدة البيانات اآلنية واالمتثال. �
مستودع تلقائي لكلمة المرور )إدارة كلمات المرور(. �
نقطة النهاية والحماية متعددة الطبقات. �
الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال. �
الهوية وإدارة الوصول. �
معلومات األمن وإدارة الفعاليات. �
الفيروسات وأنظمة إدارة البريد العشوائي. �
الكشف عن أعمال االحتيال والتصدي لها. �
الصناديق االلكترونية/أمن نقل البيانات. �
حلول أمن البوابات االلكترونية. �
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حلول إلدارة الثغرات األمنية. �
نظام كشف التسلل ونظام منع التطفل على الحاسوب المضيف والشبكة. �
تشفير قاعدة بيانات الشركة وجلسات اإلدارة الرئيسية. �

بلغت مبيعات وحدة نظم أمن المعلومات 61.0 مليون ريال سعودي في النصف األول لعام 2018م، أي ما يعادل 15.4% من إجمالي مبيعات الشركة.

وحدة الشبكاتو- 

تقدم وحدة الشبكات حلواًل للشبكات واالتصاالت تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، وذلك وفق أحدث التقنيات. وتحظى وحدة الشبكات بفريق من 
ذوي الكفاءات العالية من خبراء سيسكو المعتمدين في الشبكات ممن قاموا بتنفيذ أكثر من 1.000 مشروع، فضاًل عن خبرتهم الجماعية التي تزيد عن 
100 عام. وبفضل تلك الخبرة العميقة والواسعة، تتمكن وحدة الشبكات من إيجاد الحلول المثلى مع التركيز الكبير على توفير أحدث التقنيات لعمالئها.

 تقدم وحدة الشبكات ما يلي من الحلول والخدمات الرئيسية:

األمن الشبكي. �
االتصاالت الموحدة. �
التوجيه واالنتقال. �
الخدمات الالسلكية. �
مركز البيانات. �
إدارة المباني/ أتمتة المباني. �
 تحسين أداء الشبكات العريضة. �
االستشارات. �
تصميم. �
التوصيل. �
التنفيذ. �
إدارة المشاريع. �
التشغيل. �
الدعم. �

بلغت مبيعات وحدة الشبكات 48.0 مليون ريال سعودي في النصف األول لعام 2018م، أي ما يعادل 12.1% من إجمالي مبيعات الشركة.

العمالء 22222
تمتلك الشركة قاعدة عمالء متنوعة في القطاعين العام والخاص، وال تستهدف سوى العمالء المؤسسيين، فضاًل عن أنها ليس لديها أي عمل في قطاع 

التجزئة.

وخالل النصف األول لعام 2018م، بلغت نسبة مبيعات الشركة للعمالء الحكوميين وشبه حكوميين وعمالء القطاع الخاص كما يلي:

بلغت نسبة المبيعات من العمالء الحكوميين 59% )234.7 مليون ريال سعودي( من إجمالي مبيعات الشركة. �
بلغت نسبة المبيعات من العمالء شبه الحكوميين 9% )34.2 مليون ريال سعودي( من إجمالي مبيعات الشركة. �
بلغت نسبة المبيعات من العمالء الحكوميين 32% )126.6 مليون ريال سعودي( من إجمالي مبيعات الشركة. �

وتشمل فئة عمالء الحكوميين والشبه حكوميين الوزارات بشكل مباشر والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر أو 
الشركات التي تسيطر عليها الحكومة من خالل نسبة ملكيتها أو قدرتها على تعيين أعضاء مجالس إدارتها.
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يوضح الجدول أدناه المعلومات األساسية لكبار عمالء الشركة من القطاعين العام والخاص لدى الشركة لألعوام 2015م و2016م و2017م والستة أشهر 
المنتهية في 2018/06/30م:

كبار عمالء الشركة خالج األعوام 5ا20م و6ا20م و7ا20م والستة أشهر المنتهية في 8/06/30ا20مجل 4اا4الجدوج )

وحدات األعماجالقسمالعميل
المبيعات

)مليون رياج سعودي(
5ا20م – 8/06/30ا20م

النسبة المئوية من اإلجمالي 
مبيعات الشركة لألعوام
5ا20م – 8/06/30ا20م

وحدة الخدمات االلكترونية ووحدة الحلول ووحدة نظم شبه حكوميأرامكو السعودية1
أمن المعلومات ووحدة الشبكات ووحدة النظم

149.9%5.7

وزارة الشؤون البلدية 2
والقروية

وحدة الخدمات االلكترونية ووحدة الحلول ووحدة نظم حكومي
أمن المعلومات ووحدة الشبكات ووحدة النظم

140.3%5.4

شركة االتصاالت 3
السعودية

وحدة الخدمات االلكترونية ووحدة الحلول ووحدة نظم شبه حكومي
أمن المعلومات ووحدة الشبكات ووحدة النظم

128.5%4.9

شركة اإللكترونيات 4
المتقدمة *

4.6%120.1وحدة الخدمات االلكترونية ووحدة الحلولشبه حكومي

وحدة الخدمات االلكترونية ووحدة الحلول ووحدة نظم حكوميجامعة األمام5
أمن المعلومات ووحدة الشبكات ووحدة النظم

108.7%4.2

وحدة الخدمات االلكترونية ووحدة الحلول ووحدة نظم حكوميأمانة العاصمة المقدسة6
أمن المعلومات ووحدة الشبكات ووحدة النظم

91.2%3.5

شركة عبد اللطيف 7
جميل المحدودة

3.2%82.9وحدة الحلولخاص

وحدة الخدمات االلكترونية ووحدة نظم أمن المعلومات مصرفيمصرف الراجحي8
ووحدة الشبكات ووحدة النظم

65.7%2.5

وحدة الخدمات االلكترونية ووحدة نظم أمن المعلومات مصرفيبنك الرياض9
ووحدة الشبكات ووحدة النظم

48.8%1.9

وحدة الخدمات االلكترونية ووحدة نظم أمن المعلومات مصرفيالبنك العربي الوطني10
ووحدة الشبكات ووحدة النظم

44.3%1.7

37.6%980.5اإلجمالي

00.0ا%ا.2.609إجمالي مبيعات الشركة لألعوام 5ا20م – 8/06/30ا20م
* تتعاقد شركة اإللكترونيات المتقدمة من الباطن لتنفيذ مشاريع حكومية قامت بترسيتها على الشركة

المصدر: الشركة

خالل األعوام 2015م و2016م و2017م والستة أشهر المنتهية في 2018/06/30م، استحوذ كبار عمالء للشركة من القطاعين العام والخاص على %37.6 
)أي ما يعادل 980.5 مليون ريال سعودي(، من إجمالي مبيعات الشركة. تملك الشركة أيًضا عدًدا من العمالء االستراتيجيين الذين يتعاملون لمدد أطول 
على مدى 10 سنوات، والذين يقدمون للشركة أعمااًل دائمة كبيرة عبر وحدات العمل المتعددة )يُرجى االطالع على القسم رقم ) 4-7-3( "قاعدة العمالء 
الثابتة" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(. يُبّين القسم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة ملخًصا للعقود األساسية المبرمة بين الشركة 

وعمالئها الرئيسيين.

شراكات المّوردين 22222
تُسوق الشركة، في إطار نموذج أعمالها الحالي، وتبيع منتجات وحلول تقنية المعلومات واالتصاالت المنتجة من شركات عالمية، فهي ال تُصمم أو تمتلك 
منتجات أو حلواًل ُمسجلة باسمها في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت. ومن ثم فإّن الشركة ترتبط بعالقات قوية طويلة األمد بمّوردين رائدين في جميع 

وحدات أعمالها، )يُرجى االطالع على القسم )4-6-3  ) هـ(( "زيادة تعزيز شراكات الموردين" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(.

 بوسع الشركة الحصول على أسعار تنافسية من مورديها الرئيسيين؛ نظًرا لوضعها المتميز الذي حققته من خالل تلبية المعايير النوعية والكمية. ويخضع 
هذا الوضع المتميز لتقييٍم دوري، يُجرى بصفة سنوية عادًة. وشراكات الموردين غير حصرية، مما يُتيح للشركة مرونًة أكبر في تقديم منتجات وحلول 

ُمصممة وفًقا لمواصفات العميل، وفي بعض األحيان قد يتطلب ذلك من الشركة شراء منتجات وخدمات من مورديها غير االستراتيجيين.

خالل األعوام 2015م و2016م و2017م والستة أشهر المنتهية في 2018/06/30م، بلغت التكلفة اإلجمالية لمبيعات الشركة من أكبر خمسة مورديها بنسبة 
60.7% )أي ما يُعادل 1.353.7 مليون ريال سعودي( من إجمالي تكاليف مبيعاتها. ويُوضح الجدول التالي المعلومات الرئيسية المتعلقة بأكبر خمسة 

موردين للشركة.
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أكبر خمسة موردين للشركة من حيث النسبة المئوية إلجمالي تكاليف المبيعات خالج األعوام 5ا20م و6ا20م و7ا20م والستة أشهر جل 5اا4الجدوج )
المنتهية في 8/06/30ا20م

وحدة العملالتصنيف*الوصفالموّرد
التكاليف

)مليون رياج السعودي(
5ا20م - 8/06/30ا20م

النسبة المئوية 
من اإلجمالي

29.7%662.6وحدة الحلولبالتينيبرامج/تطبيقاتخدمات أوراكل1

10.1%224.1وحدة الشبكاتذهبيربط الشبكي/أمنسيسكو2

8.5%190.5وحدة النظمبالتينيخوادم/تخزينهيوليت باكارد إنترناشيونال3

7.0%155.1وحدة الخدمات االلكترونيةذهبيبرمجياتشركة بي إم سي سوفت وير4

5.4%121.4وحدة نظم أمن المعلوماتال يوجدتوزيعشركة ستار لينك5

60.7%353.7.ااإلجمالي
المصدر: الشركة

* يتم تصنيف الشراكة من قبل الموردين بناء على المعايير التالية: )1( عدد الموظفين الذين تدربوا ونجحوا في اختبارات التخصص الخاصة بتكنولوجيا المورد ويوجد حد ادنى من الموظفين 

والتخصصات لكل مستوى في تصنيف الشراكة، و)2( حجم قيمة االعمال التي يتم تنفيذها مع المورد حيث كل مستوى في الشراكة يتطلب حدا ادنى من االعمال، و)3( أحيانا يطلب المورد ان 
.)Demo Kit( تمتلك الشركة منظومة للعرض والتجربة من منظومات التكنولوجيا لديه

يُبّين القسم  12)"معلومات قانونية"( من هذه النشرة ملخًصا للعقود المبرمة بين الشركة ومورديها الرئيسيين.

الشركات الزميلة 22222
تمتلك الشركة حصة مباشرة بنسبة 50% في ثالث شركات زميلة موجودة في لبنان وجزر فيرجن البريطانية والمملكة العربية السعودية. وتعمل هذه 
الشركات الثالث جميعها في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت. ويتم احتساب استثمارات الشركة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حساب نسبة 
الملكية. فالشركة الزميلة عبارة عن كيان تؤثر فيه الشركة تأثيًرا كبيًرا )من خالل مساهمتها بنسبة 50%(، ولكنها ليست شركة تابعة وال مشروًعا مشترًكا. 
وال يُعد استثمار الشركة في الشركات الثالث الزميلة جوهرًيا بالنسبة ألعمال الشركة؛ فقد بلغ إجمالي حصة دخل الشركة في النصف األول لعام 2018م 
في نتائج الشركات الزميلة الثالث 0.2 مليون ريال سعودي، مقابل صافي دخل إجمالي بلغ 13.5 مليون ريال سعودي عن نفس الفترة. ويُقدم الجدول 

التالي ملخًصا الستثمارات الشركة في الشركات الزميلة الثالث كما في 2018/06/30م:

ملخص استثمارات الشركة في الشركات الزميلة كما في 8/06/30ا20مجل 6اا4الجدوج )

البلدالشركة
مساهمة 
الشركة 
المباشرة

حصة الشركة من الدخل المساهمون اآلخرون
)مليون رياج السعودي(

عادل فؤاد رزق )16.667%( �50%لبنانمجموعة إدارات سال
إريك إرنست البدوي )%16.667( �
غسان عادل الخازن )%16.667( �

0.2

عادل فؤاد رزق )16.668%( �50%جزر فيرجن البريطانيةشركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية
إريك إرنست البدوي )%16.666( �
غسان عادل الخازن )%16.666( �

0.0

عادل فؤاد رزق )16.660%( �50%المملكة العربية السعوديةشركة إدارات لالتصالت وتكنولوجيا المعلومات
إريك إرنست البدوي )%16.660( �
غسان عادل الخازن )%16.680( �

0.0

0.2اإلجمالي
المصدر: الشركة

تتعاقد الشركة من الباطن لتنفيذ خدمات ما بعد البيع وإدارة بعض المشاريع التي تم إرساؤها على الشركة لصالح شركة إدارات لالتصالت وتكنولوجيا 
المعلومات )يُرجى االطالع على القسم رقم )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة للمزيد من المعلومات(، وذلك فيما يتعلق باالتفاقيات األساسية 

المبرمة بين الشركة والشركات المرتبطة.

التأمين 22222
تمتلك الشركة حالًيا بتغطية تأمينية شاملة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المسؤولية العامة والمسؤولية عن المنتجات وسياسة التأمين 
الصحي لموظفي الشركة. وتتم متابعة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها الشركة من خالل إجراء الشركة دراسات مخاطر دورية بالتعاون مع 

شركات التأمين وإعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة.
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الجوائز 22222
حصلت الشركة على عدٍد من الجوائز من مورديها الرئيسيين وذلك تقديًرا لجودة العالمة التجارية والخدمات المقدمة، ويرد فيما يلي ُملخص لبعضها.

الجوائز التي حصلت عليها الشركة من مورديها الرئيسيين خالج الفترة فيما بين 5ا20م و8/06/30ا20مجل 7اا4الجدوج )

رد السنةوصف الجوائزالموَّ

)HP( 2015مجائزة الشريك السحابي لشركة هيوليت باكارد لهذا العامشركة هيوليت باكارد

)Oracle( 2015مجوائز أوراكل للتميز، الشريك المتخصص لهذا العام: أوراكل أون أوراكلأوراكل

)Palo Alto( 2015مشريك ضامن للشركة 2015مبالو ألتو

)GEMALTO( 2015متقديًرا ألداء عام 2015م المتميزجيمالتو

)starlink( 2016مجائزة تقديرية للشريك من استراتيجية أمن تقنية المعلوماتستار لينك

)Oracle( 2016مجوائز أوراكل للتميز، الشريك المتخصص لهذا العام: األنظمة الهندسية - أوربا والشرق األوسط وأفريقياأوراكل

)Oracle( لهذا العام في دول الخليج والمملكة العربية السعوديةأوراكل PaaS 2016مشريك تحويل سحابي لخدمة

)Oracle( لهذا العام في دول الخليج والمملكة العربية السعوديةأوراكل IaaS 2016مشريك سحابي لخدمة

)VM WIRE( 2017مشريك مقدم حلول متميز في تقديم حلول في إم وير االفتراضيةفي إم وير

)Symantic( 2017مجائزة الوصول ألعلى المستويات في المملكة العربية السعوديةسيمانتك

)Oracle( 2017مشريك "النظم" لهذا العام عن السنة المالية 2018م في دول الخليج والمملكة العربية السعوديةأوراكل

)Aruba( 2017مشريك النمو لهذا العامأروبا

)Palo Alto( 2017مجائزة الشراكة البالتينيةبالو ألتو

)starlink( 2017مجائزة بائع التجزئة المتميز في التركيز على أمن تقنية المعلوماتستار لينك

)McAfee( 2017مأفضل شريك في الشرق األوسط لهذا العامماكافي

)Citrix( 2017مأفضل شركاء ُمدارون من جانب شركة أنظمة سايتركس في أوربا والشرق األوسط وأفريقياأنظمة سايتركس

)Cisco( 2017مشريك التميز المعماري لشركة سيسكو لهذا العامسيسكو

)BMC( لألسواق الناشئة في أوربا والشرق األوسط لهذا العامبي إم سي DSO 2018مشريك

)Oracle( 2018مشريك "البنية التحتية كخدمة" لهذا العام عن السنة المالية 2018م في دول الخليج والمملكة العربية السعوديةأوراكل

)Cisco( 2018مالفوز التحليلي االستراتيجي بالمعايرةسيسكو
المصدر: الشركة

المشاريع المستقبلية 22222

المقر الجديد	- 

اشترت الشركة في ديسمبر 2017م أرًضا بمبلغ 8.1 مليون ريال سعودي إلنشاء مقر مخصص لهذا الغرض. تقع قطعة األرض في حي الصحافة بمدينة 
ر التكلفة اإلجمالية لهذا المشروع بمبلغ15.0  الرياض. وتعمل الشركة حالًيا على تقديم طلبات للحصول على تصاريح البناء والتخطيط ذات الصلة. وتُقدَّ
مليون ريال سعودي، ومن المقرر تمويل هذا المبلغ من خالل تسهيل تجاري من قبل البنك السعودي الفرنسي ومن موارد الشركة. وقد بدأت أعمال اإلنشاء 

في أغسطس 2018م ومن المتوقع أن تكتمل األعمال في نهاية عام 2019م.

وحدات العمل الجديدة	- 

حددت الشركة ثالثة خطوط أعمال ناشئة وجديدة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت، بغرض المحافظة على مكانتها كمقدم خدمات تقنية المعلومات 
واالتصاالت متكامل. كما أنجزت دراسات الجدوى األولية وتقترح إطالق وحدات العمل اإلضافية التالية:

الحوسبة  � إلى خدمات  عملياتهم  نقل  في  ومساعدتهم  للعمالء  الرقمي  التحويل  تقديم خدمات  على  أساسية  بصفة  تُركز  الرقمية:  الوحدة 
السحابية.

وحدة المدن الذكية وخدمات تقنية العمليات الصناعيةل تُركز على الفرص الناشئة فيما يتعلق بالخدمات الذكية في المدن وكفاءة الطاقة. �
وحدة األمن الصناعي والوطني: تستكشف هذه الوحدة األمن في المرافق الصناعية ومشاريع صفارات اإلنذار الوطنية التي تُجرى حالًيا. �

ستؤسس الشركة وحدة عمل أو أكثر من وحدات العمل هذه بناًء على عدد المشاريع وأحجامها التي تصل إلى السوق والتي يتم إرساؤها على الشركة 
بنجاح. كما ترى أن تكاليف توظيف وتعيين الموظفين المناسبين ستكون نفس التكلفة الرأسمالية األساسية الوحيدة إذا ما تم إدخال وحدات العمل هذه 

في محفظتها.
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األقسام اإلدارية  222
لدى الشركة عدد من األقسام اإلدارية التي تدعم أنشطة أعمالها المختلفة. وتتمركز جميع األقسام اإلدارية باستثناء المبيعات والتسويق وتُدار من مقر 
الشركة بالرياض. وال يُعد قسم المبيعات والتسويق قسًما مركزًيا، ولدى الشركة فريق مبيعات وتسويق متخصص في المواقع الثالثة جميعها، حيث تزاول 

أعمالها في الرياض والخبر وجدة.

وفيما يلي وصف موجز ألنشطة األقسام اإلدارية الرئيسية بالشركة:

المبيعات والتسويق 22221
يتولى قسم المبيعات والتسويق إدارة المبيعات ورصدها والتواصل مع العمالء والقيام بأنشطة ترويجية وتسويقية نيابًة عن الشركة. فلدى الشركة فريق 

مبيعات وتسويق متخصص في مواقعها الثالثة، وهي الرياض والُخبر وجدة. وتشمل مهام فريق التسويق ما يلي:

إعداد التقارير وتقديمها لإلدارة فيما يتعلق بتحليل المبيعات وإجراءات دراسات التسعير الدورية حتى تظل الشركة قادرة على المنافسة. �
تجديد العقود مع العمالء وإجراء استطالعات منتظمة لمعرفة آراء المستهلكين ومعالجة أي مشكالت. �
إنشاء جهة تواصل فعالة مع العمالء والحفاظ على ذلك. �
إجراء استعراضات منتظمة للذمم المدينة، وتقديم الدعم الفعال عند إجراء تحصيل في الوقت المناسب لتسوية المبالغ المستحقة من العمالء  �

ومتابعة المبالغ المتأخرة إلى أن يتم تسويتها.
إجراء دراسات وتحليالت تجارية لتحديد الفرص والمبادرات الجديدة المجدية تجارًيا ومتابعتها. �
مراجعة الشكاوى والتعقيبات الواردة من العمالء وإعداد التحليالت والتقارير بالتنسيق مع فرق العمليات استجابة للعمالء وتنفيًذا لإلجراءات  �

التصحيحية لتفادي تكرارها.

قسم التمويل والشراء والخدمات اللوجستية 22222
يتولى قسم التمويل والشراء والخدمات اللوجستية مسؤولية االحتفاظ بالحسابات وإصدار التقارير والقوائم المالية، وكذلك تعزيز أنظمة الرقابة المالية 

الداخلية في الشركة وحماية األصول المالية بها وتقديم معلومات مالية دقيقة في الوقت المناسب. ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

المناسب، وتحديد السياسات واإلجراءات المحاسبية، وضمان  � الوقت  المالي وضمان تقديم معلومات مالية دقيقة في  إدارة عملية اإلبالغ 
االمتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

إدارة عملية التخطيط المالي وتنظيمها، ودعم اإلدارة العليا للشركة عند وضع االستراتيجيات المالية، وتحويل االستراتيجيات المالية إلى  �
خطط متفق عليها، ومراجعة خطط أقسام الشركة لضمان الكفاءة والدقة والمواءمة مع االستراتيجيات المتفق عليها.

ضمان توافر السيولة الكافية وإدارة متطلبات رأس المال العامل وتحسينها للوفاء بالخطط وااللتزامات الحالية والمستقبلية للشركة، بما في  �
ذلك من خالل وضع مؤشرات األداء الرئيسية وقياسها بالنسبة ألنشطة وأداء الشركة، وتقديم توصيات ذات صلة بها.

وضع أنظمة وسياسات وإجراءات رقابة داخلية للشركة وتحسينها؛ بغرض حماية أصول الشركة، وضمان كفاءة سير العمل وااللتزام بمتطلبات  �
حوكمة الشركات.

إدارة المدفوعات للموردين والعالقات مع البنوك، وإعداد إقرارات الزكاة واإلقرارات الضريبية وتقديمها. �
تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والتخفيف من حدتها من خالل ضمان تغطية أصول الشركة بسياسات تأمينية مناسبة، مع الحد  �

من مخاطر العملة وأسعار الفائدة والرصد الدقيق لمخاطر االئتمان.
إعداد قوائم بالموردين والمتعاقدين من الباطن المفضلين والحفاظ عليها والحفاظ على العالقات معهم. �
اإلشراف على عمليات دفع الفواتير وخطابات االعتماد، بما في ذلك إصدار أوامر تسمح لموردي الشركة الحصول على أذونات دفع. �
التعاون مع مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين والتنسيق معهم إلجراء عمليات تدقيق فعالة للعمليات المالية والرئيسية الخاصة بالشركة. �

مكتب إدارة المشاريع 22222
يتولى مكتب إدارة المشاريع مسؤولية اإلشراف على مختلف مشاريع الشركة وتنفيذها. ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

متابعة الجداول الزمنية للمشاريع والتقديرات والميزانيات التقديرية وطلبات تقديم العطاءات والمشكالت األولية وغيرها من المشكالت التي  �
قد تنشأ خالل دورة حياة المشروع.

رصد وتحسين توزيع الموارد البشرية بالنسبة لكل مشروع واالستفادة منها. �
المساعدة في انتقاء األطراف الخارجية والمتعاقدين من الباطن وتعيينهم. �
دعم ميزانيات المشروع ورصدها )بما في ذلك معالجة تجاوزات الميزانية وحلها(. �
ضمان امتثال جميع العقود التي أبرمتها الشركة وضمان دفعها في الوقت المناسب بشكل مرٍض، وإثارة وحل النزاعات وأوامر التغيير مع  �

موردي الشركة وعمالءها.
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قسم الموارد البشرية واإلدارة 22222
يتولى قسم الموارد البشرية واإلدارة مسؤولية استقدام الموظفين وتوظيفهم وتعيينهم وتطويرهم والحفاظ عليهم، مع تحديد تعويضاتهم وإدارة العالقات 

معهم. ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

تنظيم دورات وبرامج تدريبية إلعداد موظفين مؤهلين بما يتوافق مع متطلبات التوظيف الخاصة بالشركة. �
تعيين موظفين على درجة عالية من التأهيل والتدريب ومن ذوي الخبرة لتلبية احتياجات الشركة من الموظفين. �
وضع توصيفات الوظائف ونظام التصنيف وسياسات التوظيف وإجراءاته وإعدادها. �
إعداد برامج توجيه للموظفين حديثي التعيين وتنفيذها. �
تقديم التوجيهات ومراجعة أداء الموظفين. �
ضمان االمتثال لمتطلبات السعودة ونظام التأمينات االجتماعية وغيرها من األنظمة ذات الصلة. �
متابعة شؤون الموظفين والتغلب على الصعوبات والمشكالت التي قد تواجههم. �
دعم رفاهية الموظفين من خالل تنظيم األنشطة االجتماعية وتوفير التأمين الطبي وغيره من الخدمات األخرى ذات الصلة. �

استمرارية االعمال  -221
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يكن هناك أي انقطاع أو تعليق ألعمال الشركة أو شركاتها الزميلة خالل فترة االثني عشر شهراً األخيرة يؤثر أو قد 

يؤثر بشكل ملحوظ على وضعها المالي.

الموظفون  2211
كما في 2018/06/30م، أصبح لدى الشركة في جميع فروعها 719 موظًفا، منهم 273 )38%( من السعوديين و446 )62%( من األجانب. يبين القسم 
أدناه من هذه النشرة تحلياًل تفصيلًيا عن البيانات المتعلقة بالموظفين حسب الجنسية ونسب السعودة وتصنيفات نطاقات. ويبين الجدول التالي تحلياًل 

تفصيلًيا عن موظفي الشركة حسب النشاط والنوع:

تفاصيل التوظيف لدى الشركة خالج األعوام 5ا20م و6ا20م و7ا20م والستة أشهر المنتهية في 8/06/30ا20مجل 8اا4الجدوج )

القسم

8/06/30ا20ما2/3ا/7ا20ما2/3ا/6ا20ما2/3ا/5ا20م
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غير

لي
ما

إلج
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ودة
سع

ال

الفريق 
التنفيذي*

202%100202%100213%67145%20

مجلس 
اإلدارة *

303%100303%100303%100505%100

36%4314822%45101323%3291120%71522المالية

39%32231351582%34202428630%39201383584%203320523العمليات

الموارد 
البشرية

151126%58141024%58151025%6013720%65

تقنية 
المعلومات

86068%1226466%326264%386068%13

26%2272027%2462127%1682634%52732المبيعات

38%9ا2734467ا3%32235534769%35234494728%ا23843367املجموع الكلي
المصدر: الشركة

* غير محسوبين في مجموع الكلي للموظفين كما أن أعضاء مجلس اإلدارة غير موظفين من قبل الشركة وكما أنيتم احتساب أعضاء اإلدارة العلية من ضمن األقسام األخرى

التدريب 221121
يمكن أن يعزى نجاح الشركة وقوتها إلى ما يتمتع به موظفوها من خبرات ومعارف؛ فسياسة الشركة تتمثل في ضمان حصول موظفيها على المؤهالت 
والدورات التدريبية المناسبة بما يتماشى مع المعايير الدولية والحصول على التدريبات الالزم لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بفعالية وكفاءة 

وأمان. وتقدم الشركة برنامج تدريب مخصص لجميع موظفيها بما يغطي المهارات االجتماعية والجوانب الفنية وكذلك إدارة المشاريع.
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السعودة 221122
بلغت نسبة الموظفون السعوديون والموظفات السعوديات في الشركة 38% من إجمالي القوى العاملة في الشركة )كما في 2018/06/30م(. كانت الشركة 
وال تزال ملتزمة تماًما بتحقيق سياسة الحكومة الخاصة بالسعودة. ولهذا السبب، فإن تدريب وتطوير مهارات وقدرات المواطنين السعوديين يأتي في 

مقدمة أولويات الشركة. يوضح الجدول التالي ملخص بيانات الموظفين حسب الجنسية ونسبة السعودة وشهادة نطاقات على أساس الفروع.

تقسيم الموظفين حسب الفروع والسعودة كما في عام 8/06/30ا20مجل 9اا4الجدوج )

الفرعالموقع
الموظفون

تصنيف نطاقاتقطاع نطاقاتالسعودة )%(
غير سعوديسعودي

أخضر مرتفعتقنية المعلومات52%6054المقر الرئيسيالرياض

أخضر متوسطالمقاوالت والصيانة والتشغيل33%133267فرع المقاوالت

أخضر مرتفعتقنية المعلومات46%1113الفرع تقية المعلوماتالخبر

أخضر مرتفعتقنية المعلومات47%2832الفرع تقنية المعلوماتجدة

أخضر متوسطالمقاوالت والصيانة والتشغيل33%4180الفرع المقاوالت

اا38%273446اإلجمالي:
المصدر: الشركة

تم اعتماد برنامج "نطاقات" بموجب قرار وزير العمل رقم 4040 بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/9/10م( القائم على قرار مجلس الوزراء رقم 50 
بتاريخ 1415/5/21هـ )الموافق 1994/10/27م(، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1432/10/12هـ )الموافق 2011/9/10م(. أطلقت وزارة العمل برنامج 
"نطاقات" لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقيِّم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي 
البالتيني واألخضر )المنقسم إلى ثالث فئات، األخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع( واألصفر واألحمر. تعتبر المنشآت التي تصنَّف ضمن النطاقين 
البالتيني واألخضر ملتزمة بمتطلبات السعودة وتحصل على بعض االمتيازات المحددة، مثل تمكينهم من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب 
التي تصنَّف ضمن  المنشآت  أما  السعوديين(،  للمواطنين  المهن المخصصة فقط  الموظفين األجانب )باستثناء  تغيير مهنة  أو تمكينهم من  وتجديدها 
النطاقين األصفر أو األحمر )اعتماداً على مدى عدم التزام هذه المؤسسات(، فتعتبر غير ملتزمة بمتطلبات السعودة ومعرَّضة لفرض بعض اإلجراءات 
العقابية ضدها، مثل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو عدم تمكينها تماماً من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين 

األجانب أو تجديدها.

لالطالع على تنصيف نطاقات للشركة، يرجى الرجوع إلى الجدول )4-18( أعاله )"تفاصيل التوظيف لدى الشركة خالل األعوام 2015م و2016م و2017م 
والستة أشهر المنتهية في 2018/06/30م"(.

43



الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها. 2

الهيكل التنظيمي  221
يعهد المساهمون بالشركة إلى مجلس اإلدارة مسؤولية التوجيه العام للشركة واإلشراف عليها ومراقبتها. كما يعهد مجلس اإلدارة إلى اإلدارة العليا للشركة 

وخاصًة المدير التنفيذي مسؤولية إدارة األعمال اليومية العامة للشركة.

يوضح المخطط التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

الشكل 5اا: الهيكل التنظيمي للشركة

الجمعية العامة

مدير الموارد البشرية
عبدالكريم مهيدي
عوينان الفدعاني

لجنة الترشيحات والمكافئاتمجلس ا�دارة

المدير التنفيذي زياد مرتجى

لجنة المراجعة

إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية

المدير المالي
كارتيك رامسوامي

مدير مكتب إدارة المشاريع
محمد عبدالهادي

مدير المبيعات والتسويق
(شاغر)

مدير قسم التشغيل
والصيانة

مدير قسم أمانة
تقنية المعلومات

مدير قسم الشبكات
خالد ناصر صدقه

مدير قسم ا�نظمة

مدير قسم إدارة ا�عمالمدير قسم الحلول

المصدر: الشركة

ويوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده:

هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرحجل اا5الجدوج )

المساهمون
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
)رياج سعودي(

نسبة الملكية 
القيمة االسمية عدد األسهمالمباشرة

)رياج سعودي(
نسبة الملكية 

المباشرة
24.20%34.563.871.21238.712.120%5.530.30555.303.050إبراهيم عبداهلل المعمر

22.10%31.563.535.21335.352.130%5.050.30550.503.050خالد عبداهلل المعمر

0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000ابتسام سليمان الناصر

0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000عبداهلل خالد المعمر

0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000سعود خالد المعمر

0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000نجالء خالد المعمر

0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000لولوة خالد المعمر

0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000العنود خالد المعمر

0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000دالل خالد المعمر

3.08%4.40492.8004.928.000%704.0007.040.000عبداهلل محمد المعمر

3.08%4.40492.8004.928.000%704.0007.040.000خالد محمد المعمر
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المساهمون
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
)رياج سعودي(

نسبة الملكية 
القيمة االسمية عدد األسهمالمباشرة

)رياج سعودي(
نسبة الملكية 

المباشرة
3.08%4.40492.8004.928.000%704.0007.040.000فهد محمد المعمر

3.08%4.40492.8004.928.000%704.0007.040.000عبدالعزيز محمد المعمر

3.08%4.40492.8004.928.000%704.0007.040.000منصور محمد المعمر

2.43%3.47388.8483.888.480%555.4985.554.980مها إبراهيم الخيال

0.43%0.6269.131691.310%98.758987.580هدى عبداهلل المعمر

0.43%0.6269.131691.310%98.758987.580سارة عبداهلل المعمر

0.43%0.6269.131691.310%98.758987.580فاطمة عبداهلل المعمر

0.43%0.6269.131691.310%98.758987.580دالل عبداهلل المعمر

0.43%0.6269.131691.310%98.758987.580لمياء عبداهلل المعمر

1.61%2.30257.9522.579.520%368.5023.685.020فهده محمد المعمر

30.00%4.800.00048.000.000ال يوجدال يوجدال يوجدالجمهور

00ا%60.000.000ا6.000.000ا00ا%60.000.000ا6.000.000ااإلجمالي
المصدر: الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  222

تشكيل مجلس اإلدارة 22221
يتألف مجلس اإلدارة من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة عن طريق التصويت التراكمي. ويحدد نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام 
األساسي ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم رئيس المجلس ثالث 

سنوات كحد أقصى لكل دورة.

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس كما في تاريخ هذه النشرة:

مجلس إدارة الشركةجل 2ا5الجدوج )

صفة العضويةالجنسيةالمنصباالسم
نسب الملكية غير المباشرةنسب الملكية المباشرة

تاريخ التعيين
بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

2016/05/15م--22.10%31.56%غير تنفيذيسعوديرئيس مجلس اإلدارةخالد عبداهلل المعمر

نائب رئيس مجلس إبراهيم عبداهلل المعمر
اإلدارة

2016/05/15م--24.20%34.56%غير تنفيذيسعودي

2016/05/15م--3.08%4.40%غير تنفيذيسعوديعضو مجلس اإلدارةعبداهلل محمد المعمر

2018/03/05م----مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةفراج منصور ابو ثنين

2018/03/05م----مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةصالح عبداهلل الدباسي
المصدر: الشركة

مسؤوليات مجلس اإلدارة

يتولى مهام اإلشراف على الشركة مجلس إدارة يضم أشخاصاً محترفين من أصحاب الخبرات الكبيرة. ولمجلس اإلدارة كافة الصالحيات إلدارة أعمال 
الشركة واإلشراف على شؤونها. يعهد مجلس اإلدارة إلى اإلدارة العليا مسؤولية إدارة أعمال الشركة اليومية العامة. يعهد ببعض الصالحيات للجان الشركة 
وهما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت )ويُشار إليهما مجتمعتين باسم "اللجان"( إضافًة إلى عدد من األقسام اإلدارية التي تتولى مسؤولية 
التعامل مع مجموعة من المسائل التشغيلية والمتعلقة باألعمال )لمزيٍد من المعلومات بشأن األقسام اإلدارية بالشركة، )يُرجى االطالع على القسم )4(( 
"الشركة" للمزيد من المعلومات(. وباإلضافة إلى ذلك، يحتفظ مجلس اإلدارة بصالحية تشكيل أي عدد من اللجان يراها ضرورية للقيام بأعمال الحوكمة 
واإلشراف وإدارة عمليات الشركة بفاعلية، أو تفويض بعض صالحياته إلى مدير واحد أو أكثر أو إلى أطراف أخرى. وتقع المسؤولية النهائية عن الشركة 

على عاتق مجلس اإلدارة بغض النظر عن أي تفويضات من جانبه.
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يمكن تلخيص مسؤوليات مجلس اإلدارة ورئيس وأمين سر المجلس على النحو التالي:

مجلس اإلدارة

تتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة ما يلي:

وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها. �
تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها. �
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها. �
وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. �
المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. �
التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية. �
وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل  �

ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. �
التأكيد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة  �

بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.
المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. �
إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. �
وضع سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح. �
وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزاماتها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب  �

المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.
اإلشراف على إدارة مالية الشركة وتدفقاتها النقدية وعالقتها المالية واالئتمانية مع الغير، �
االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي: �

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه �
حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها. �
تعديل نظام الشركة األساس باستثناء التعديالت التي تعد بموجب نظام الشركات باطلة. �

االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي: �
استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه في الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين. �
تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. �
طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. �

إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها. �
إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره. �
ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها. �
إرساء قنوات تواصل فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية. �
تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحيتها ومسؤوليتها وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار  �

التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها
تحديد أنواع المكافآت التي تتيحها الشركة تتيح للعاملين بها، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء والمكافآت على شكل أسهم  �

بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.
وضع القيم والمعايير التي تحكم عمل الشركة �
توزيع االختصاصات والمهام كما يلي: �

إلى  � الموكلة  والمسؤوليات  واالختصاصات  المهام  تحديد  ذلك  بما في  وتطويرها،  الشركة  بعمل  المتعلقة  الداخلية  السياسات  اعتماد 
المستويات التنظيمية المختلفة.

اعتماد سياسات مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات وطريقة التنفيذ  �
ومدة التفويض، ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشان ممارستها للصالحيات المفوضة.

تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصالحية البت فيها. �
اإلشراف على اإلدارة التنفيذية، ويتولى مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة وتنظيم عملها والرقابة واإلشراف عليها، والتحقق من  �

أدائها المهام الموكلة إليها وعليه في سبيل ذلك:
وضع السياسات اإلدارية والمالية الالزمة. �
التحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق هذه السياسات المعتمدة منه. �
اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه واإلشراف على أعماله. �
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تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآته، باإلضافة إلى مدير وحدة أو إدارة المخاطر. �
عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل واستعراض ومناقشة المعلومات المهمة  �

بشأن نشاط الشركة.
وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها. �
مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقويمه. �
وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة �

رئيس مجلس اإلدارة

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

 تعزيز العالقات البناءة بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وبين المدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين. �
ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة. �
التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. �
تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس. �
تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصالح الشركة. �
ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. �
تشجيع العالقة البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين  �

وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
مراجع  � يثيرها  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أحد  يطرحها  مسألة  أي  االعتبار  بعين  األخذ  مع  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  أعمال  جدول  إعداد 

الحسابات والتشاور مع أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمين السر عند إعداد جدول أعمال المجلس.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. �
إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على  �

أن يتضمن هذا اإلبالغ عن المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة

	مين سر مجلس اإلدارة

تشمل مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه،  �
وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين، والتحفظات التي أبدوها – إن 

وجدت- وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين ومن قبله.
حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس. �
تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول اعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي  �

من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية. �
عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع قبل اعتمادها والتوقيع عليها. �
التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة. �
تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. �
تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة. �

عقود الخدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة 22222
لم تبرم أية عقود خدمة بين أعضاء مجلس اإلدارة والشركة.

47



السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 22222
فيما يلي بيان كل عضو في مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ومؤهالت كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة:

خالد عبداهلل المعمر، رئيس مجلس اإلدارة

سعودياجلنسية
63 سنةالعمر

بكالوريوس، الهندسة الصناعة واإلدارة الصناعية، جامعة واشنطن، سياتل واشنطن الواليات المتحدة األمريكية، 1980م.املؤهالت العلمية
2016/05/15متاريخ التعيني

رئيس مجلس اإلدارة، شركة إدارات، شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، تعمل في مجال تنفيذ عقود خدمات إعداد وتطوير  �املناصب احلالية
وصيانة أنظمة منذ 2008م.

عضو مجلس إدارة، شركة أسري السعودية، ذات مسئولية محدودة مختلطة، تعمل في مجال تنفيذ عقود تركيب وتشغيل وصيانة  �
أنظمة وشبكات، منذ 2011م.

عضو مجلس إدارة، شركة الخرائط االلكترونية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال استيراد وتصدير وتجارة الجملة  �
والتجزئة، منذ 2012م.

عضو مجلس إدارة، شركة الكيميائية األساسية )BCI(، شركة مساهمة عامة مدرجة، تعمل في مجال صناعة الكيماويات  �
المستخدمة في معالجة الزيت والغاز، منذ 2016م.

عضو مجلس إدارة، شركة الغازات الصناعية السعودية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال إنشاء المصانع وخدمات الزيت  �
والغاز، منذ 2017م.

الرئيس التنفيذي، شركة المعمر ألنظمة المعلومات منذ عام 1983م وحتى عام 2017م. �املناصب السابقة
مدير مشاريع، صندوق التنمية الصناعي السعودي، وهي منظمة حكومية تعمل في مجال تمويل المشاريع الصناعية من 1981م  �

حتى 1983م.

إبراهيم عبداهلل المعمر، نائب رئيس مجلس إدارة

سعودياجلنسية
51 سنةالعمر

بكالوريوس، إدارة أعمال، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1991م.املؤهالت األكادميية واملهنية
2016/05/15متاريخ التعيني

عضو مجلس إدارة، شركة إدارات، شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، تعمل في مجال تنفيذ عقود خدمات إعداد وتطوير  �املناصب احلالية
وصيانة أنظمة، منذ 2008م.

رئيس مجلس إدارة، شركة الخرائط االلكترونية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال استيراد وتصدير وتجارة الجملة  �
والتجزئة، منذ 2012م.

عضو مجلس إدارة، شركة أسري السعودية، شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، تعمل في مجال تنفيذ عقود تركيب وتشغيل  �
وصيانة أنظمة وشبكات، منذ 2011م.

نائب الرئيس التنفيذي، شركة المعمر ألنظمة المعلومات من 1994م حتى 2017م. �املناصب السابقة
عضو مجلس إدارة، شركة الغازات الصناعية السعودية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجاال انشاء المصانع وخدمات الزيت  �

والغاز منذ عام 2004م حتى 2017م.

عبداهلل محمد المعمر، عضو مجلس إدارة

سعودياجلنسية

37 سنةالعمر

بكالوريوس، إدارة مشاريع، جامعة ريس، الواليات المتحدة األمريكية، اورلنداو 2012م.املؤهالت األكادميية واملهنية

2016/05/15متاريخ التعيني

مدير عام، مؤسسة إعمار التنفيذية لتقنية المعلومات واالتصاالت، تعمل في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، منذ 2017م. �املناصب احلالية

مسئول خدمات العمالء، البنك السعودي االمريكي، مؤسسة مالية من 2003م حتى 2005م. �املناصب السابقة
مدير الموارد البشرية، شركة المعمر ألنظمة المعلومات، من 2006م حتى 2015م. �
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فرا	 بن منصور ابوثنين، عضو مجلس اإلدارة )مستقل(

سعودياجلنسية

64 سنةالعمر

بكالوريوس، إدارة صناعية، جامعة ميلواكي للهندسة، ميلواكي، الواليات المتحدة االمريكية، 1981م. �املؤهالت األكادميية واملهنية
دورة، بنك تشيس منهاتن في التحليل والتقييم المالي، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، لمدة سنة 1983م. �

2018/03/05متاريخ التعيني

عضو مجلس إدارة، مجموعة استرا الصناعية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل واالستثمار في  �املناصب احلالية
المنشآت الصناعية، منذ 2009م.

عضو مجلس إدارة، الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال تنمية وإقامة وتشغيل  �
وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية، منذ 2009م.

عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للنقل البحري، شركة مساهمة عامة مدرجة، تعمل في مجال النقل البحري من 2007م حتى  �املناصب السابقة
2016م.

عضو مجلس إدارة، شركة بوان، مساهمة عامة مدرجة، تعمل في مجال تصنيع المنتجات المعدنية والخشبية والخرسانية  �
والكهربائية، من 2014م حتى 2016م.

صالح بن عبداهلل بن يحي الدباسي، عضو مجلس إدارة )مستقل(

سعودياجلنسية

61 سنةالعمر

بكالوريوس، الجغرافيا، جامعة اإلمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، 1981م. �املؤهالت األكادميية واملهنية
ماجستير إدارة عامة، جامعة بيتسبرغ، بنسلفانيا، الواليات المتحدة االمريكية، 1987م. �

2018/03/05متاريخ التعيني

عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للنقل البحري، وهي شركة مساهمة مدرجة، )ممثاًل لصندوق االستثمارات العامة(، وهي  �املناصب احلالية
شركة تعمل في مجال النقل البحري، من 2008م.

عضو مجلس إدارة، شركة تطوير التعليم القابضة، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تطوير التعليم، من 2016م. �
وكيل وزارة، وزارة المالية، وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن إعداد الميزانية العامة للدولة، منذ 1980م حتى 2017م. �املناصب السابقة

	مجد محمد األمين، 	مين سر المجلس

سودانياجلنسية

42العمر

بكالوريوس، قانون، جامعة الخرطوم، الخرطوم، السودان، 1999م �املؤهالت األكادميية واملهنية

2015/04/05متاريخ التعيني

أمين سر مجلس إدارة، شركة المعمر ألنظمة المعلومات، منذ 2016م. �املناصب احلالية
سكرتير الجمعية العامة، شركة المعمر ألنظمة المعلومات، منذ عام 2015م. �
مسؤول الشئون اإلدارية، لشركة المعمر ألنظمة المعلومات، منذ عام 2015م. �

مسؤول الموارد البشرية وعالقات المساهمين، شركة المربع االستثمارية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال االستثمار، من  �املناصب السابقة
2014م حتى 2015م.

مساعد مدير شؤون اإلدارة ومسئول شؤون الموظفين، شركة األجهزة المتطورة، شركة ذات مسؤولية محدودة، من 2001م. حتى  �
2011م.
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لجان مجلس اإلدارة  222
شكل مجلس اإلدارة اللجان من أجل تحسين إدارة الشركة ومن أجل الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العالقة. ويتعين على كل لجنة أن يكون لديها قواعد 
تلك  بمراجعة  اإلدارة  )يقوم مجلس  لجنة  كل  اجتماعات  لكافة  إعداد محاضر  ويجب  بها،  المنوطة  والمسؤوليات  دورها وصالحياتها  لتعريف  واضحة 

المحاضر واعتمادها(.

وفيما يلي ملخص لهيكل كل لجنة دائمة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين:

لجنة المراجعة 22221
يتمثل الدور الرئيسي للجنة في مراقبة أعمال الشركة وشؤونها ومساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على: )1( سالمة ونزاهة القوائم والتقارير المالية 
للشركة وفعاليتها ودقتها؛ و)2( التزام الشركة بالقواعد والمتطلبات القانونية والتنظيمية؛ و)3( مؤهالت واستقالل وأداء مراجع حسابات الشركة الخارجي؛ 

و)4( أداء نظم الرقابة والمراجعة الداخلية والتقارير المالية للشركة وسالمتها وفعاليتها. تشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

القوائم والتقارير المالية �

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها  �
وشفافيتها.

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة  � بناء على طلب مجلس اإلدارة –  إبداء الرأي الفني – 
وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. �
البحث بدقة في اي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. �
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. �
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. �
يجب على لجنة المراجعة إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل  �

في نطاق اختصاها، وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة وفقاً 
للمدة المنصوص عليها نظاماً لتزويد كل من رغم من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية

الرقابة والمراجعة الداخلية �

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها  �
وشفافيتها.

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة  � بناء على طلب مجلس اإلدارة –  إبداء الرأي الفني – 
وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. �
البحث بدقة في اي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. �
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. �
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. �
يجب على لجنة المراجعة إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل  �

في نطاق اختصاها، وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة وفقاً 
للمدة المنصوص عليها نظاماً لتزويد كل من رغم من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

المراجعة الخارجية �

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم  �
وشروط التعاقد معهم.

التأكد من توجيه الدعوة إلى مراجعي الحسابات للحصول على ما ال يقل عن 3 عروض ألعمال المراجعة والزكاة. �
التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع االخذ باالعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. �
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرئياتها  �

حيال ذلك.
اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. �
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. �
التأكد من أن مراجع الحسابات المرشح لمراجعة حسابات الشركة لم تمض عليه المدة النظامية لتعاقب مراجعي الحسابات، وذلك تماشياً  �

مع الممارسات المهنية والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.
االعتماد المسبق لكافة الخادمات المهنية سواء كانت تدقيق أو غير تدقيق التي يقدمها مراجع الحسابات للشركة بما في ذلك الخدمات  �

المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية.
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التأكيد من عدم تعيين مراجع الحسابات لتقديم أي خدمات مهنية للشركة ال تسمح بها األنظمة ذات العالقة الصادرة عن الجهات الرقابية،  �
وقواعد آداب وسلوك المهنة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن يمارسوها خالل فترة تعيينهم مراجعي حسابات للشركة.

مناقشة أي تسويات محاسبية يكون قد الحظها أو اقترحها مراجع الحسابات لم تكن مسجلة دفاتر الشركة وانعكست في القوائم المالية للقترة  �
المالية ذات العالقة وذلك طبقاً لمفهوم األهمية النسبية أو غير ذلك.

االلتزام �

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. �
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. �
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع االطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. �
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. �

التقارير �

إبالغ مجلس اإلدارة بشأن إجراءات اجتماعات اللجنة وما تتوصل إليه من توصيات وما تتخذه من قرارات بعد كل اجتماع للجنة. �
إعداد تقرير سنوي مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لدى الشركة وتوصياتها في  �

هذا الشأن، باإلضافة إلى ما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وتودع نسخ كافية من هذا التقرير في مركز الشركة 
الرئيس لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه، وينشر في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق عند نشر الدعوة 
النعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوي ذو العالقة، على أن يكون ذلك قبل عشرة أيام على األقل من الموعد المحدد لالجتماع. ويتلى التقرير 

أثناء انعقاد االجتماع.

تتألف لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على األقل من المساهمين أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل على األقل، وأال 
تضم أياً من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل 
اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة. للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة.

تتألف لجنة المراجعة من األعضاء التاليين كما في تاريخ هذه النشرة:

أعضاء لجنة المراجعةجل 3ا5الجدوج )

المنصباالسم

رئيسصالح بن عبداهلل بن يحي الدباسي

عضوإبراهيم عبداهلل المعمر

عضوفايز عبداهلل األسمري
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة 22222
وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو في لجنة المراجعة ومؤهالت كل منهم ومناصبه الحالية والسابقة:

صالح بن عبداهلل بن يحي الدباسي 2222221

يُرجى االطالع على القسم )5-2-3( "السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس" للمزيد من التفاصيل حول خبرات صالح بن عبداهلل بن 
يحي الدباسي ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

إبراهيم عبداهلل المعمر 2222222

يُرجى االطالع على القسم )5-2-3( "السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس" للمزيد من التفاصيل حول خبرات إبراهيم عبداهلل المعمر 
ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.
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فايز عبداهلل األسمري 2222222

فايز عبداهلل األسمر	، عضو لجنة المراجعة

سعودياجلنسية

51 سنةالعمر

بكالوريوس، الهندسة الصناعية، من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1992م.املؤهالت األكادميية واملهنية

2018/07/08متاريخ التعيني

عضو لجنة المراجعة شركة المعمر ألنظمة المعلومات، منذ عام 2018م.املناصب احلالية

الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة أكوا القابضة، شركة مساهمة مقفلة، من 2015م حتى 2018م. �املناصب السابقة
نائب الرئيس المالي، شركة تصنيع الوطنية، شركة سعودية مساهمة، تعمل في مجال البتروكيماويات والكيماويات والبالستيك  �

والمعادن والصناعات التحويلية والخدمات الصناعية والتكنولوجيا والبيئة، من 2006م حتى 2015م.
كبير مديري الخدمات المصرفية للشركات، مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال المصرفية من 2004م  �

حتى 2005م.
كبير مستشاري االئتمان، صندوق التنمية الصناعي السعودي، جهة حكومية، تعمل في مجال تمويل المشاريع الصناعية، من  �

1993م حتى 2004م.
عضو لجنة المراجعة، شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين، شركة مساهمة سعودية، من 2007م حتى 2013م. �
عضو لجنة المراجعة، شركة وطن لالستثمار، وهي شركة مساهمة، والتي تعمل في مجال تمويل الشركات واالستثمار االستشاري  �

المعني بعمليات االندماج والشراء والعروض العامة األولية واالكتتاب، من 2008م حتى 2009م.

لجنة الترشيحات والمكافآت 22222
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مهام ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ووضع سياسة المكافآت ألعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة العليا بالشركة. تشمل 

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

الترشيحات �

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. �
 التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص  �

سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة.
 إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل الوظائف التنفيذية. �
التشغيلية  � للعمليات  يتمتعون بصفات ومؤهالت مناسبة  الذين  التنفيذيين،  كبار  باختيار  يتعلق  اإلدارة فيما  والمشورة لمجلس  النصح   تقديم 

للشركة.
 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. �
 التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. �
 المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. �
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. �
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. �
قوم اللجنة باإلشراف على إعداد برنامج تعريفي لألعضاء الجدد. �
تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة للموافقة على عمليات التقييم الذاتي السنوي للمجلس واإلشراف عليها، ويمكن أن يتم ذلك من خالل  �

اللجنة أو من خالل مساعدة طرف خارجي ثالث.

المكافآت �

التنفيذية ورفعها إلى مجلس اإلدارة  �  إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة 
للنظر فيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسات اتباع معايير ترتبط باألداء واإلفصاح عنها والتحقق 

من تنفيذها.
 توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. �
 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها. �
يراعى عند وضع سياسة المكافآت المادة الثانية والستون من الئحة حوكمة الشركات. �
 التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة �

مهام أخرى �
تقديم اقتراحات للمجلس بخصوص الموافقة على تعيين أو إقالة الرئيس التنفيذي أو قبول استقالته. �
 تقديم اقتراحات للمجلس على تعيين أو إقالة أو قبول استقالة أي من كبار التنفيذيين. �
 مراجعة محاضر االجتماعات السابقة للجنة والتأكد من عدم وجود مسائل عالقة. �
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 حفظ وإدارة الئحة عمل اللجنة من خالل أمين سر اللجنة. �
 مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية هذه الالئحة والتوصية بأي تغييرات مقترحة إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها. �
 ال يجوز أن تفوض اللجنة أيا من مهامها إلى لجنة فرعية منبثقة عنها. �
 القيام بأي أنشطة أخرى تتفق مع هذه الالئحة والنظام األساسي للشركة واألنظمة السائدة على النحو الذي يراه المجلس ضروريا ومناسبا. �
 ينبغي أن ترفع اللجنة القرارات والتوصيات التي تتخذها إلى مجلس اإلدارة خالل فترة أقصاها اجتماع المجلس التالي. �
 يجب أن يحافظ أعضاء اللجنة على سرية أعمالهم ومناقشاتهم، وأن يحكموا تقديرهم واجتهادهم في االعمال للعمل بطريقة يرون بحسن نية  �

أنها تحقق مصالح الشركة.

تشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، على أن يتم تعيين عضو واحد على األقل من بين أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين ويكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. تجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل كل سنة مالية. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز عقد 

اجتماعات إضافية من وقت آلخر بناًء على طلب مجلس اإلدارة أو أي من األعضاء.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التاليين كما في تاريخ هذه النشرة:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآتجل 4ا5الجدوج )

المنصباالسم

رئيسفراج بن منصور ابوثنين

عضوإبراهيم عبداهلل المعمر

عضود/ سامر الشعار
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية ألعضاء الترشيحات والمكافآت 22222
وفيما يلي بيان بخبرات كل عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت كل منهم ومناصبه الحالية والسابقة:

فراج بن منصور ابوثنين 2222221

يُرجى االطالع على القسم )5-2-3( "السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس" للمزيد من التفاصيل حول خبرات فراج بن منصور ابوثنين 
ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

إبراهيم عبداهلل المعمر 2222222

يُرجى االطالع على القسم )5-2-3( "السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس" للمزيد من التفاصيل حول خبرات إبراهيم عبداهلل المعمر 
ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.

د/ سامر الشعار 2222222

د/ سامر الشعار، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

كندااجلنسية

53العمر

دكتوراه، التسويق وإدارة أعمال، جامعة السال، فيالدلفيا، الواليات المتحدة األمريكية، 1998م. �املؤهالت العلمية
ماجستير، بحوث الهندسة الصناعية والعمليات، جامعة تكساس أي اند أم، الواليات المتحدة األمريكية، تكساس، 1992م. �
الشهادة العامة الدولية للتعليم في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، جامعة كمبريدج، المملكة المتحدة، 1990م. �
بكالوريوس، الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، الجامعة األمريكية، بيروت، لبنان، 1985م. �

2018/07/08متاريخ التعيني

الرئيس التنفيذي، شركة أسري السعودية، شركة ذات مسؤولية محددة، المملكة العربية السعودية من 2012م. �املناصب احلالية
رئيس مجلس اإلدارة، شركة الشعار وشركاه، شركة ذات مسؤولية محدودة، األمارات العربية المتحدة، من 2005م. �

رئيس مجلس اإلدارة، شركة بو تنشال، شركة ذات مسؤولية محددة، المنطقة الحرة، األمارات العربية المتحدة من 2006م حتى  �اخلبرة املهنية السابقة
2013م.

المدير العام للشرق األوسط وأفريقيا، جونيبر نتوركس، شركة مساهمة عامة، الواليات األمريكية المتحدة، من 2008م حتى  �
2011م.

المدير العام، شركة أي بي إم لمنطقة الشرق األوسط ومصر وباكستان، شركة مساهمة عامة، الواليات األمريكية المتحدة من  �
2003م حتى 2006م.

المدير العام، شركة هيوليت باكارد )HP( الشرق األوسط، شركة مساهمة عامة، الواليات األمريكية المتحدة، من2002م حتى  �
2003م.

المدير العام، شركة كومباك، شركة مساهمة عامة الواليات األمريكية المتحدة من 1997م حتى 2002م. �

53



اإلدارة العليا  222

نظرة عامة على إدارة الشركة 22221
تتألف اإلدارة العليا من أعضاٍء مؤهلين ومن ذوي الخبرة يتمتعون بالمعرفة والخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة بما يتماشى مع أهداف وتوجيهات 
مجلس اإلدارة وأصحاب المصلحة. وقد نجحت الشركة في الحفاظ على فريق اإلدارة العليا لديها وعملت على تنمية قدرات الموظفين المؤهلين وترقيتهم 

إلى المناصب العليا فيها. يوضح المخطط التالي كبار التنفيذيين كما في تاريخ إصدار هذه النشرة:

الشكل 5ا2: مخطط كبار التنفيذيين
المدير العام

زياد مرتجى

مدير المبيعات والتسويق

(شاغر)

المدير المالي

كارتيك رامسوامي

مدير مكتب إدارة المشاريع

محمد عبدالهادي

مدير الموارد البشرية
عبدالكريم مهيدي
عوينان الفدعاني

المصدر: الشركة

تفاصيل كبار التنفيذيينجل 5ا5الجدوج )

عدد األسهم المملوكة تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسم
قبل الطرح

عدد األسهم المملوكة 
بعد الطرح

--2017/06/11م55أستراليالمدير التنفيذيزياد مرتجى
--2010/11/03م45هنديالمدير الماليكارتيك رامسوامي

-----مدير المبيعات والتسويق*شاغر
--2009/03/29م33أردنيمدير مكتب إدارة المشاريعمحمد عبدالهادي

--2015/02/23م46سعوديمدير الموارد البشريةعبدالكريم مهيدي عوينان الفدعاني
المصدر: الشركة

*يتولى المدير التنفيذي مهام هذا المنصب خالل الفترة التي يكون فيها المنصب شاغر

السيرة الذاتية لكبار المسؤولين التنفيذيين 22222
فيما يلي الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والمناصب األخرى لكل مسؤول من كبار المسؤولين التنفيذيين:

زياد مرتجى، المدير التنفيذ	

أسترالياجلنسية

55العمر

بكالوريوس، علوم الكمبيوتر وهندسة، جامعة الكويت، الكويت، عام 1986م. �املؤهالت األكادميية واملهنية

2017/06/11متاريخ التعيني

الرئيس التنفيذي، شركة شنايدر إلكتريك السعودية، فرع مجموعة شنايدر إلكتريك العالمية، وهي شركة فرنسية مساهمة، تعمل  �اخلبرة املهنية السابقة
في مجال الطاقة وتوزيع وحماية الكهرباء وإدارة المباني الصناعية من 2014م حتى 2017م.

مدير قسم الشبكات لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وحوض البحر األبيض المتوسط، شركة هولت باكارد )HP(، شركة  �
أمريكية مساهمة عامة مدرجة، تعمل في مجال مصنعة ومخترعة للعديد من معدات وأجهزة وبرمجيات تقنية تكنولوجيا المعلومات 

من 2013م حتى 2014م.
المدير العام، شركة هولت باكارد )HP(، المملكة العربية السعودية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال مصنعة ومخترعة  �

للعديد من معدات وأجهزة وبرمجيات تقنية تكنولوجيا المعلومات من 2009م حتى 2013م.
المدير العام االقليمي لشمال أفريقيا والشرط األوسط، شركة سيسكو سيستمز )Cisco Systems(، شركة أمريكية مدرجة، تعمل  �

في مجال تصنيع معدات شبكات المعلومات واالتصاالت من 2007م حتى 2009م.
مدير عام المبيعات، شركة سيسكو سيستمز )Cisco Systems(، المملكة العربية السعودية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في  �

مجال تصنيع معدات شبكات المعلومات واالتصاالت من 2004م حتى 2007م.
مدير عام مبيعات القطاع الحكومي واالتصاالت، شركة سيسكو سيستمز )Cisco Systems(، المملكة العربية السعودية، شركة ذات  �

مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تصنيع معدات شبكات المعلومات واالتصاالت من 2000م حتى2004م.
العضوية يف مجالس إدارات 

الشركات االخرى
ال يوجد
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كارتيك رامسوامي، المدير المالي

هندياجلنسية

45العمر

بكالوريوس، إدارة األعمال، جامعة مدراس، مدراس، جمهورية الهند، 1993م. �املؤهالت األكادميية واملهنية
دبلوم عالي، اإلدارة المالية، جامعة مدراس، مدراس، جمهورية الهند، 1994م. �

2010/11/03متاريخ التعيني

المراقب المالي، مجموعة شركات أونيكس، شركة ذات مسؤولية محدودة،، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، تعمل في مجال  �اخلبرة املهنية السابقة
المقاوالت من 2006م حتى 2010م.

مدير مالي، شركة رامكو لألنظمة المحدودة، شركة مساهمة عامة، ماليزيا، تعمل في مجال تقنية المعلومات من 2001م حتى  �
2004م.

مدير مالي، شركة رامكو لألنظمة المحدودة، شركة مساهمة عامة، الواليات المتحدة االمريكية، تعمل في مجال تقنية المعلومات  �
من 2005م حتى 2005م.

مدير تمويل الشركات، شركة رامكو لألنظمة المحدودة، شركة مساهمة عامة، الواليات المتحدة األمريكية، تعمل في مجال تقنية  �
المعلومات من 2005م حتى 2005م.

مدير مالي، شركة جرينالند فيرتيليزر ليميتد )Greenaland Fertilizer Limited(، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الصناعة  �
والتدريب من 1998م حتى 2000م.

مساعد مراجع حسابات، Sankararaman & Dhandapani. Chartered Accountants، شركة ذات مسؤولية محدودة، والتي تعمل  �
في مجال المراجعة القانونية، من 1993م حتى 1997م.

العضوية يف مجالس إدارات 
الشركات االخرى

ال يوجد

مدير المبيعات والتسويق )شاغر ويقوم المدير التنفيذي بمهام مدير المبيعات(.

محمد عبد الهاد	، مدير مكتب إدارة المشاريع

أردنياجلنسية

33العمر

بكالوريوس، علوم الحاسب، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، المملكة األردنية الهاشمية، 2008م. �املؤهالت األكادميية واملهنية

2014/03/16متاريخ التعيني

مدير مكتب إدارة المشاريع �املناصب احلالية

مدير مشروع، شركة المعمر ألنظمة المعلومات، والتي تعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، من 2014م حتى 2018م. �اخلبرة املهنية السابقة
مدير مشروع، شركة االتصاالت األردنية أورانج، شركة قابضة، والتي تعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، من 2010م  �

حتى 2014م.
مطور برامج، شركة المبدأ المتقدمة لالتصاالت والتكنولوجيا، شركة ذات مسؤولية محدودة، والتي تعمل في مجال االتصاالت  �

وتقنية المعلومات من 2009م حتى 2010م.
العضوية يف مجالس إدارات 

الشركات االخرى
ال يوجد

عبدالكريم مهيد	 عوينان الفدعاني، مدير الموارد البشرية

سعودياجلنسية

46العمر

دبلوم، موارد بشرية، مركز التنمية الفكرية للتدريب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2013م. �املؤهالت األكادميية واملهنية

2015/02/23متاريخ التعيني

مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية، شركة هال للسيارات، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال استيراد وتصدير  �اخلبرة املهنية السابقة
المركبات من 2011م حتى 2015م.

العضوية يف مجالس إدارات 
الشركات االخرى

ال يوجد
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عقود العمل مع كبار التنفيذيين 22222
أبرمت الشركة عقود عمل مع كافة أعضاء اإلدارة العليا في الشركة وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم وفقاً لمؤهالتهم وخبراتهم. وتتضمن هذه 

العقود عدد من المزايا مثل منح بدل شهري للنقل أو بدل سكن أو كالهما. وهذه العقود قابلة للتجديد وخاضعة لنظام العمل السعودي.

انضم إلى الشركة في 2017م زياد مرتجى الذي يتولى منصب المدير التنفيذي. وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين الشركة، وفيما يلي ملخص واجبات 
ومسؤوليات المدير التنفيذي:

إدارة الشؤون واألعمال التجارية اليومية للشركة. �
اقتراح ووضع استراتيجية الشركة واألهداف التجارية العامة من خالل التشاور الوثيق مع مجلس اإلدارة. �
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة واللجان المختلفة. �
تقديم المشورة لرئيس مجلس اإلدارة بخصوص جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة. �
ضمان تقديم معلومات صحيحة ودقيقة لمجلس اإلدارة في الوقت المناسب. �
التأكد من إخطار مجلس اإلدارة بكافة األمور الجوهرية المؤثرة على الشركة. �

يتولى كارثيك رامسوامي منصب المدير المالي. وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين الشركة، وفيما يلي ملخص واجبات ومسؤوليات رئيس الشؤون المالية:

المساعدة في وضع أهداف الشركة وقيادة عملية وضع الخطط المالية بالشركة. �
إدارة عملية رفع التقارير المالية وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة . �
العمل على تحسين التدفقات النقدية والسيولة وتسهيالت رأس المال العامل للشركة. �

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  222
وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار في هذا 
السياق وفي إطار األحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وأي قوانين تكميليَّة أخرى ذات صلة والنظام األساسي للشركة، وبدالت حضور الجلسات 

ة. وبدالت االنتقال يتم تحديدهما من جانب مجلس اإلدارة وفقاً للقوانين والقرارات والتوجيهات المعمول بها في المملكة كما حددتها الجهات المختصَّ

وفقاً للمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات والتي تجيز أن تكون المكافآت نسبة من األرباح، يكون الحّد األقصى للمكافأة السنوية لعضو مجلس 
اإلدارة في الشركة خمسمائة ألف )500.000( ريال سعودي.

المالية  المالي( للسنوات  التنفيذي والمدير  التنفيذيين )بما فيهم المدير  التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار  يوضح الجدول 
المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م ولفترة الستة أشهر المنتهية في 2018/06/30م.

المكافآت مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيينجل 6ا5الجدوج )

8/06/30ا20م7ا20م6ا20م5ا20م

صفرصفرصفرصفرأعضاء مجلس اإلدارة

صفرصفرصفرصفرأعضاء اللجان

1.365.4662.271.4951.961.8841.745.900كبار التنفيذيين
المصدر: الشركة

حوكمة الشركة  222
تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير عالية لحوكمة الشركة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 
)الموافق  1439/08/07هـ  بتاريخ  والمعدلة  الشركات  حوكمة  الئحة  2017/02/13م(  )الموافق  1438/05/16هـ  بتاريخ  الهيئة  أصدرت  وقد  المالية. 

2018/04/23م(.

تكفل حماية حقوق  التي  الشركات  بأفضل ممارسات حوكمة  االلتزام  الشركة لضمان  المنظمة إلدارة  والمعايير  القواعد  الشركات  تبين الئحة حوكمة 
المساهمين وأصحاب المصالح. وتَُعد أحكام الئحة حوكمة الشركات إلزامية، باستثناء األحكام التي يشار فيها إلى أنها استرشادية.

وتتضمن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة التي تم اعتمادها بتاريخ 1440/01/10هـ )الموافق 2018/09/20م( على أحكام تتعلق بما يلي:

الئحة الحوكمة.- 1
اإلطار العام للحوكمة.- 2
دليل المساهمين.- 3
سياسة العمل في مجلس اإلدارة.- 4
سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة.- 5
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس وكبار التنفيذيين.- 6
سياسة تعارض المصالح.- 7
سياسة معالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكافة األطراف ذات العالقة.- 8
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سياسة توزيع األرباح.- 9
الئحة عمل لجنة المراجعة.- 10
الئحة عكل لجنة المكافآت والترشيحات.- 11
الئحة عمل لجنة إدارة المخاطر.- 12
الئحة عمل لجنة االستثمار والتمويل.- 13
الئحة عمل لجنة الحوكمة.- 14
نظام الرقابة الداخلية.- 15
سياسة اإلبالغ عن المخالفات والتجاوزات.- 16
سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية.- 17
سياسة المسؤولية االجتماعية.- 18
سياسة الشفافية واإلفصاح.- 19
سياسة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.- 20

تلتزم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة باألحكام اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات.

ولدى الشركة لجنتين دائمتين )لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت(، وتتحمل هذه اللجان مسؤولية استعراض عمليات الشركة في إطار مجاالت 
خبرتها وتقديم تقارير بالنتائج واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة )لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على القسم )5-3( "لجان مجلس اإلدارة"(.

التنفيذيين ومنهم عضوين مستقلين وفقاً ألحكام الئحة حوكمة الشركات.  يتألف مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء، غالبيتهم من األعضاء غير 
ويضمن مجلس اإلدارة ما يلي:

أن يكون لجميع اللجان اختصاصات واضحة وأن تتحدد األدوار والمسؤوليات لكل منها.أ- 
 إعداد محاضر جميع االجتماعات ومراجعتها وتوقيعها من جانب مجلس اإلدارة وفقاً لنظام الشركة األساسي.ب- 

وفقاً للفقرة )1( من المادة الخامسة والتسعون من نظام الشركات والفقرة )ب( من المادة الثامنة من الئحة حوكمة الشركات، اعتمد المساهمون آلية 
التصويت التراكمي فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة كما هو مبين في نظام الشركة األساسي )لالطالع على ملخص النظام األساسي يرجى 
مراجعة القسم )12-6( "ملخص النظام األساسي"(. وتمنح آلية التصويت هذه كل مساهم حقوق تصويت تتوافق مع عدد األسهم التي يمتلكها، ويحق لكل 
ح واحد أو تقسيم حقوقه في التصويت لمرشحين محددين دون أي تكرار لهذه األصوات. وتزيد هذه  مساهم أن يستخدم كافة حقوقه في التصويت لمرشَّ

اآللية من فرص مساهمي األقلية للتمثيل في مجلس اإلدارة من خالل حقهم في التصويت التراكمي لمرشح واحد.

تعارض المصالح  222
ال يمنح النظام األساسي للشركة أو اللوائح والسياسات الداخلية للشركة أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عمل له فيه 

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك تنفيذاً لنص المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات. يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتالي:

االلتزام بالمادتين الحادية والسبعون والثانية والسبعون من نظام الشركات والمادتين الرابعة واألربعون والسادسة واألربعون من الئحة حوكمة  �
الشركات

 عدم التصويت على القرارات المتعلقة بالعقود المبرمة أو المعامالت المبرمة مع أطراف ذو عالقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت  �
لهم مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

عدم الدخول في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية تطبيقاً لنص المادة الثانية والسبعون من نظام الشركات. �

يوضح الجدول التالي الحاالت حيث يشارك أعضاء مجلس اإلدارة في أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة )وتمت الموافقة على هذه الحاالت من قبل 
المساهمين في الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في تاريخ 1440/02/15هـ )الموافق 2018/10/24م((:

نوع الكيانأسم الكيانالنشاطصفة التعارضعضو مجلس اإلدارة
نسبة الملكية

)المباشرة والغير 
مباشرة(

مصلحة مباشرة في إبراهم عبداهلل المعمر
أحد موردي وعمالء 

الشركة

شركة الخرائط نظم المعلومات الجغرافية
اإلليكترونية 

للتجارة

50.0%شركة ذات مسؤولية محدودة

مصلحة مباشرة في خالد عبداهلل المعمر
أحد موردي وعمالء 

الشركة

شركة الخرائط نظم المعلومات الجغرافية
اإلليكترونية 

للتجارة

50.0%شركة ذات مسؤولية محدودة

مصلحة مباشرة في إبراهم عبداهلل المعمر
أحد موردي الشركة

شركة أسري نظم المعلومات الجغرافية
السعودية

37.5%شركة ذات مسؤولية محدودة

مصلحة مباشرة في خالد عبداهلل المعمر
أحد موردي الشركة

شركة أسري نظم المعلومات الجغرافية
السعودية

37.5%شركة ذات مسؤولية محدودة
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وفي ما يلي ملخص لجميع االتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع األطراف ذوي العالقة:

اتفاقية تقديم خدمات فنية مع شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

أبرمت الشركة اتفاقية تقديم خدمات مع شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 2018/11/22م، حيث تقدم شركة إدارات لالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات خدمات معينة )بما في ذلك خدمات تصميم وتركيب ومتابعة أنظمة مراكز البيانات، وخدمات الدعم الفني لمراكز البيانات، وتركيب 
أنظمة الشبكات( للشركة بخصوص المشاريع التي تنفذها الشركة لعمالئها بموجب إصدار اعتماد حسب قائمة أسعار مرفقة لالتفاقية. وفي حال لمتوافق 
شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ التعميد، فال يتعين عليها توفير أي من الخدمات المنصوص عليها في التعميد وبموجب هذه 
االتفاقية. مدة االتفاقية ثالث سنوات ويحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي للطرف اآلخر مدته 30 يوم. تخضع هذه 
االتفاقية للنظام المعمول به في المملكة وفي حال نشوء أي نزاع أو خالف أو مطالبات ناتجة عن االتفاقية، يتم إحالتها إلى المحاكم السعودية ذات صلة.

اتفاقية تقديم خدمات فنية مع شركة إسري العربية السعودية

أبرمت الشركة اتفاقية تقديم خدمات مع شركة إسري العربية السعودية بتاريخ 2018/11/22م، حيث تقدم شركة إسري العربية السعودية خدمات معينة 
)بما في ذلك خدمات تصميم وتركيب ومتابعة أنظمة مراكز البيانات، وخدمات الدعم الفني لمراكز البيانات، وتركيب أنظمة الشبكات( للشركة بخصوص 
المشاريع التي تنفذها الشركة لعمالئها بموجب إصدار إعتماد حسب قائمة أسعار مرفقة لالتفاقية. وفي حال لم توافق شركة إسري العربية السعودية 
على تنفيذ التعميد، فال يتعين عليها توفير أي من الخدمات المنصوص عليها في التعميد وبموجب هذه االتفاقية. مدة االتفاقية ثالث سنوات ويحق ألي 
من الطرفين إنهاء االتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي للطرف اآلخر مدته 30 يوم. تخضع هذه االتفاقية للنظام المعمول به في المملكة وفي حال 

نشوء أي نزاع أو خالف أو مطالبات ناتجة عن االتفاقية، يتم إحالتها إلى المحاكم السعودية ذات صلة.

الضمانات المقدمة للشركات الزميلة والشركات ذوي العالقة

قدمت الشركة عدة ضمانات مالية لصالح شركات زميلة أو ذوي عالقة لها لغرض تمكينهم من المشاركة في منافسات أو تنفيذ مشاريع مع جهات حكومية 
وشركات خاصة. وجدر بالذكر أن المستلمين لتلك الضمانات قدموا للشركة تغطية نقدية بكامل قيمة الضمانات المقدمة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل 

الضمانات القائمة:

الضمانات المقدمة لألطراف ذوي العالقة:جل 7ا5الجدوج )

القيمةتاريخ إنتهاء الصالحيةتاريخ اإلصدارالطرف المستفيد#
 )الرياج سعودي(

2019/01/3122.800م2011/07/13مشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات1

2018/12/3129.950م2014/12/16مشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات2

2018/12/3040.000م2015/07/12مشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات3

2019/02/2823.900م2015/07/09مشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات4

2018/12/3011.000م2011/03/02مشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات5

2019/01/31159.638م2011/04/06مشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات6

2019/01/3170.400م2011/04/24مشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات7

2019/03/0229.500م2011/05/09مشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات8

2019/03/0233.000م2011/05/24مشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات9

2019/01/3136.100م2011/11/23مشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات10

2019/03/028.100م2012/06/06مشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات11

2019/01/21199.500م2016/02/02مشركة إسري العربية السعودية12

663.888املجموع
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مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات. 2

للشركة  المراجعة  المالية  القوائم  إلى  الشأن  التشغيلي، ويستند في هذا  وأدائها  للشركة  المالي  الوضع  التالي  اإلدارة  يستعرض قسم مناقشة وتحليل 
للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م المعدة وفًقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
لمعايير المحاسبة  واإليضاحات المرفقة بها، والقوائم المالية المراجعة للشركة لفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً 
الدولية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )IFRS( ويتعين قراءة هذا القسم جنًبا إلى جنٍب مع تلك القوائم واإليضاحات المتممة لها. 
وقد تولت ارنست آند يونغ تدقيق القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، والقوائم المالية 

المراجعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م، وتشكل تلك القوائم جزًءا ال يتجزأ من هذه النشرة.

جميع المبالغ المذكورة مقومة بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك، ويتم تقريب النسب المئوية إلى رقم عشري واحد. عالوة على ذلك، تم االستناد 
إلى المعلومات المالية للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015م و2016م المستقاة من المعلومات المالية المقارنة الواردة في القوائم المالية 

المراجعة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م وذلك لألغراض التي يقتضيها قسم مناقشة وتحليل اإلدارة.

 ال تمتلك شركة ارنست آند يونغ وال أي من الشركات التابعة لها أسهًما أو حصًصا أّيًا كان نوعها في الشركة. وقد قدموا موافقتهم الخطية على اإلشارة 
في النشرة إلى دورهم بصفتهم مدققي حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وللفترة المنتهية في 30 يونيو 

2018م ولم يسحبوا هذه الموافقة.

 يتضمن هذا القسم بيانات استشرافية فيما يتصل باإلمكانيات والفرص المستقبلية للشركة استناداً إلى الخطط والتوقعات الحالية لإلدارة بشأن نمو 
الشركة ونتائج عملياتها وأوضاعها المالية، فضاًل عن المخاطر والشكوك المرتبطة بها. وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة اختالًفا جوهرًيا عن النتائج 
الواردة صراحة أو ضمًنا في هذه البيانات االستشرافية نتيجة لعوامل وأحداث مستقبلية مختلفة، بما في ذلك تلك الوارد مناقشتها أدناه وفي مواضع 

مختلفة من النشرة، وتحديًدا في قسم "عوامل المخاطرة".

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية  221
يقر أعضاء مجلس اإلدارة على حّد علمهم واعتقادهم أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم تم استقاؤها من القوائم المالية المراجعة للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م والقوائم المالية المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م وعرضها بالصيغة 
التي تتسق معها دون إدخال أي تعديالت جوهرية عليها. باإلضافة إلى ذلك، أعدت القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 
و2016م و2017م وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأعدت القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2018م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أيًضا أنه لم يحدث أي تغيير سلبي وجوهري في الوضع المالي للشركة أو خططها المستقبلية على مدار السنوات الثالث 
السابقة لسنة تقديم طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة، باإلضافة إلى الفترة التي يغطيها تقرير المحاسب القانوني وحتى تاريخ الموافقة على نشرة 

اإلصدار.

كما يُقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لدى الشركة رأس مال عامل يكفي مدة )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال توجد نية بإجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة.

باإلضافة إلى ذلك، يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن العمليات لم تتوقف بطريقة أّثرت تأثيًرا كبيًرا على الوضع المالي خالل االثني عشر شهًرا الماضية 
أو من شأنها أن تؤثر عليه قدًما.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليست على علم بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو عوامل أخرى 
أثرت أو قد تؤثر تأثيًرا جوهريًا على العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر؛ باستثناء ما قد يتم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار الحالية.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن األسهم المملوكة للشركة غير خاضعة ألي حقوق خيار كما في تاريخ هذه النشرة.

كما يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو رسوم سمسرة أو أي مكافآت غير نقدية ألي عضو من أعضاء مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة العليا أو الخبراء فيما يتعلق بالطرح في غضون الثالث سنوات السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية.

فيما عدا ما يُنص عليه في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي رهن عقاري أو حقوق أو رهون أخرى على ممتلكات الشركة حتى 
تاريخ هذه النشرة فيما عدا ما يرد النص عليه في مواضع أخرى من هذه النشرة )يرجى االطالع على قسم  12-8 "اتفاقيات التمويل" من هذه النشرة(.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة باإلفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية في هذه النشرة وفقاً ألفضل ما توفر لديهم من معلومات.
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نبذة عن الشركة  222
شركة المعمر ألنظمة المعلومات )"الشركة"( هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010063470 الصادر في الرياض بتاريخ 

10 محرم 1407هـ )الموافق 15 سبتمبر 1986م(. والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بفروعها التالية:

الموقعالتاريخرقم التسجيل

جدة8 ربيع األول 1414هـ4030097824

الرياض12 جمادى الثاني 1436هـ1010432047

الخبر17 ربيع األول 1407هـ2051011413

جدة4 رجب 1437هـ4030288661

الرياض10 محرم 1407هـ1010063470

تتمثل أنشطة الشركة في بيع أجهزة الحاسب اآللي واألنظمة االلكترونية والالسلكية والمستلزمات الكهربائية وااللكترونية بالجملة أو بالتجزئة وتركيبها 
وتشغيلها وصيانتها، فضاًل عن تركيب تكنولوجيات االتصاالت وتشغيلها وصيانتها.

العوامل الرئيسية التي قد تؤثر في عمليات الشركة  222
فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. وتستند هذه العوامل إلى المعلومات المتوفرة 

حالًيا للشركة وقد ال يكون ألي منها تأثير على أعمال الشركة.

العوامل االقتصادية وأعمال العمالء الحكوميين 22221
من المتوقع أن تلعب إيرادات النفط دوراً مهًما في تطوير الخطط االقتصادية للمملكة على الرغم من تطبيق سياسة التنويع بصفة مستمرة لدعم مساهمات 
القطاعات األخرى غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي. ولذلك، قد يترتب على انخفاض أسعار النفط والغاز تباطؤ خطط اإلنفاق الحكومية، مما 

قد يؤثر على أعمال الشركة.

تمثل اإليرادات المحققة من العمالء الحكوميين 46.8% و33.0% و49.2% من إيرادات الشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م 
على التوالي و44.1% و59.3% للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م على التوالي. ويتبين من ذلك أن العائدات التي تحققها ترتبط إلى 
حد كبير باإلنفاق العام من قبل الحكومة. ولذلك، فإن السياسة المالية للحكومة السعودية وتخصيص األموال لتكنولوجيا المعلومات والنفقات المرتبطة 

بالتكنولوجيا توثر تأثيًرا مباشًرا على اإليرادات التي تحققها الشركة ونموها السنوي.

العالقة مع كبار الموردين االستراتيجيين 22222
الصعيد  على  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  مقدمي  من  متنوعة  توليفة  من  المعلومات  لتكنولوجيا  المتكاملة  وحلولهم  الموردين  كبار  الشركة  تنتقي 
العالمي وتعتبرهم كشرط أساسي لكسب المشاريع في المملكة. ويستمد كبار الموردين وعالماتهم التجارية القيمة من شبكتهم العالمية، والحلول اآلمنة 
والمخصصة وتوافقها مع مصادر الطرف الثالث. ولذلك، يعتمد نجاح الشركة في الجزء األكبر منه على قدرتها على الحفاظ على عالقتها مع هؤالء 

الموردين الرئيسيين وتعزيزها.

 وقد كانت عالقة الشركة طويلة األمد مع هؤالء الموردين وقدرتها على التفاوض معهم على األسعار هي من العوامل الحاسمة التي مكنتها من الفوز 
باألعمال وجني هوامش ربح كبيرة على المشاريع المحلية على مدار تاريخها. وتحظى الشركة بأعلى اعتماد تجاري مع أغلب مورديها )الرجاء االطالع 
على جدول 4-15 من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل حول اعتمادات الشركة التجارية(، هذا األمر الذي يعمل كذلك على تعزيز قدرة الشركة على 
الحصول على خصومات أكبر من الموردين. وباإلضافة إلى ذلك، لعبت شروط السداد المتسمة بالمرونة مع هؤالء الموردين دوًرا هاًما في إدارة وضع 
التدفق النقدي للشركة بسبب زيادة مدة تحصيل األرصدة المستحقة من العمالء الحكوميين. كما تحظى الشركة بسجل ائتماني جيد وهذا يمنح الموردين 

الحرية الالزمة لتكرار األعمال مع الشركة.

ارتفاع هوامش وحدة الخدمات االلكترونية 22222
تشترك وحدة الخدمات االلكترونية في توفير وتنفيذ ودعم حلول تقنية المعلومات بالمملكة من خالل أدوات وتطبيقات برمجية متخصصة، حيث يوفر 

القطاع تطبيقات أكثر ذكاًء وعمليات أكثر سرعة وضوابط أكثر قوة لمراكز وعمليات بيانات مراكز تقنية المعلومات.

وقد مثلت عائدات وحدة الخدمات االلكترونية أهمية لنمو ربحية الشركة، نظًرا ألنها تحتوي على هوامش تكاليف منخفضة وهوامش أرباح أعلى. ويمثل 
إجمالي الربح المتحصل عليه من هذه الخدمات 21.0% و33.3% و41.9% و25.3% من إجمالي أرباح الشركة للسنوات المنتهية في 2015م و2016م 
و2017م وفترة الستة أشهر المنتهية في 2018/6/30م على التوالي. وقد بلغ إجمالي هامش الربح لهذه الوحدة ما نسبته 30.6% و35.1% و%43.0 
و25.4% للسنوات المنتهية في 2015م و2016م و2017م وفترة الستة أشهر المنتهية في 2018/6/30م، على التوالي، حيث شهدت ارتفاًعا فاق وحدات 

األعمال األخرى.

إنجاز المشاريع الحكومية في الوقت المحدد 22222
َمّثل إتمام المشاريع الحكومية في الوقت المحدد والتزام الشركة وشركائها في تنفيذ هذه المشاريع وفقاً لجداول التسليم المحددة عاماًل رئيسًيا في 
إصدار الفواتير وتسويتها. وقد يؤدي التأخر في إنجاز هذه المشروعات إلى تعطيل دورة المطالبة بالسداد بعد بدء المشروع، وبالتالي قد يؤثر تأثيًرا 
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المبالغ  إلى طول مدة تسوية  الفواتير الصادرة عن الشركة وتسويتها  النقدية للشركة. عالوة على ذلك، قد يؤدي تأخر تسليم  التدفقات  مباشًرا على 
المستحقة.

وقد شاركت الشركة بفعالية في المراجعات التشغيلية لتقييم فرص التحسين الخاصة بإنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة وعمليات التحصيل ذات 
الصلة. باإلضافة إلى ذلك، مثلت عالقة الشركة طويلة األمد مع جميع عمالء القطاع الخاص والعام والخبرات الهائلة في إدارة المشاريع العوامل الرئيسية 

في الحد من تأخر عمليات التحصيل وأي تعطيالت في دورات المطالبة بالسداد.

المنافسة 22222
تتسم أعمال الشركة بقدرتها على التنافس في السوق المحلية بفضل شراكتها مع كبار الموردين، وتشتد حدة هذه المنافسة في مشاريع العمالء الحكوميين 
ألنها تضم تشكيلة متنوعة من مقدمي العطاءات. وتتمثل عوامل التنافس األساسية في األسعار والشراكة مع الموردين المطلوبين وفريق المشروع المتمرس 
المعلومات  تكنولوجيا  في خدمات  العميقة  خبرته  بفضل  المتمرس  المشروعات  إدارة  فريق  في  للشركة  التنافسييسة  الميزة  وتكمن  الدعم.  وخدمات 

واالتصاالت وفريق إدارة المبيعات التي يضم أصحاب الخبرات التي تمتد لسنوات في مجال طرح المشاريع.

السياسات المحاسبية الهامة  222
وفقاً لخطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فإنه سيتم اعتباراً من 1 يناير 
2018 إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعند اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي، فإنه سيتعين على الشركة الوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )1( – اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة، والتي تتطلب قيام الشركة بتحليل األثار الناتجة عن ذلك وإجراء بعض التسويات على 

أرقام المقارنة واألرصدة االفتتاحية لها. 

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، ونورد فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة: 

العرف المحاسبي  22221
تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس االستثمارات في األوراق المالية المقتناة ألغراض المتاجرة بالقيمة العادلة.

استخدام التقديرات 22222
الموجودات  أرصدة  على  تؤثر  قد  التي  واالفتراضات  التقديرات  استخدام  عليها،  المتعارف  المحاسبة  لمعايير  طبقاً  المالية،  القوائم  إعداد  يتطلب 
والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي 
أعدت القوائم المالية بشأنها. وعلى الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة بشأن األحداث والعمليات 

الجارية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.

النقدية وشبة النقدية  22222
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبة النقدية من األرصدة لدى البنوك واالستثمارات القابلة للتحويل فوراً إلى مبالغ نقدية معروفة 

وفترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل عند شرائها. 

الودائع البنكية قصيرة األجل  22222
أن الودائع البنكية قصيرة األجل قابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها تزيد عن ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة من تاريخ شرائها.

المدينون  22222
تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحصيل. يجنب مخصص لالنخفاض في القيمة عند عدم 

إمكانية تحصيل هذه المبالغ. تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

الذمم المدينة غير المقدم بها فواتير  22222
تشتمل الذمم المدينة غير المقدم بها فواتير على قيمة األعمال المنفذة من قبل الشركة خالل السنة ولم يقدم بها فواتير بعد كما في نهاية السنة. سيتم 

تقديم فواتير بهذه المبالغ في الفترة الالحقة. 

االستثمارات في الشركات الزميلة  22222
يتم محاسبة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي تمارس عليها الشركة تأثيراً هاماً 
وليست شركة تابعة وال مشروعا مشتركا. وبموجب طريقة حقوق الملكية، يقيد االستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي بالتكلفة المعدلة 
بالتغيرات في حصة الشركة في صافي موجودات الشركات الزميلة. تعكس قائمة الدخل الحصة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. وفي حالة إذا ما تم 
إثبات تغير ما بصورة مباشرة في حقوق ملكية الشركات الزميلة، فإن الشركة تقوم بإثبات حصتها في أي تغير واإلفصاح عنها إن أمكن ذلك، في قائمة 
التغيرات في حقوق المساهمين. يتم حذف األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركات الزميلة بقدر حصة الشركة في الشركات 

الزميلة. 
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االستثمارات المتاحة للبيع  22222
يمثل هذا البند استثمارات في حصص غير متداولة والتي تم شرائها لغير أغراض المتاجرة وتظهر بالقيمة العادلة. تقيد/ تحمل التغيرات في القيمة 
العادلة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. وعند وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمارات، عندئذ يتم تحديد القيمة القابلة 
لالسترداد لتلك االستثمارات وإثبات الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية في قائمة الدخل. عند إجراء تقويم لالنخفاض في القيمة، يتم 

األخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والعوامل األخرى. 

وعند بيع جزء من االستثمارات المملوكة، فإنه يتم احتساب القيمة الدفترية لهذه االستثمارات على أساس المتوسط المرجح.

الممتلكات واآلالت والمعدات 22222
تقيد الممتلكات واآلالت والمعدات، في األصل، بالتكلفة وتظهر بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. 

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة أو عمر األصل المعني.

يحمل االستهالك على قائمة الدخل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل المعني باستخدام طريقة القسط الثابت. وفيما يلي بيان بمعدالت االستهالك 
المقدرة لفئات الموجودات الرئيسية:

%20 المعدات   
%20 السيارات   
%20 األثاث والتركيبات 

الموجودات غير الملموسة  -22221
يتم قياس الموجودات غير الملموسة عند االثبات األولي لها بالتكلفة. وبعد االثبات األولي، تقيد الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار انتاجية محددة 
بالتكلفة، ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية لها. تمثل 

الموجودات غير الملموسة برامج المحاسبة المشتراة من قبل الشركة. تطفأ تلك البرامج بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 5 سنوات. 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 222211
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءاً قدمت أم لم تقدم بها فواتير إلى الشركة.

المخصصات  222212
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن قياسها 

بشكل موثوق به. 

القروض  222212
يتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة من قبل الشركة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 222212
لنظام العمل والعمال السعودي عن فترات خدماتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز  يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقاً 

المالي.

االحتياطي النظامي  222212
وفقاً ألحكام نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ 
مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال. وحيث أنه قد تم تحقيق ذلك، فقد قررت الشركة التوقف عن إجراء هذا التحويل. إن هذا االحتياطي غير 

قابل للتوزيع. 

الزكاة 222212
يجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة المالية السعودية، ويحمل المخصص على قائمة الدخل.  

إثبات اإليرادات 222212
يتم إثبات إيرادات العقود، التي يمكن تقدير نتائجها بشكل موثوق به، باستخدام طريقة نسبة اإلنجاز وذلك بالرجوع إلى مرحلة اإلنجاز من العقد. يتم 
قياس مرحلة اإلنجاز وذلك باحتساب نسبة األعمال المنفذة حتى تاريخه إلى إجمالي األعمال التي يتعين تنفيذها. تقوم إدارة الشركة باألخذ بعين االعتبار 

نسبة اإلنجاز الفعلية ألعمال العقد المنفذة كأفضل طريقة مالئمة لقياس نسبة اإلنجاز لتحديد أرباح العقد الواجب إثباتها للسنة.   

التجارية  المرتجعات والخصومات  بعد استنزال  اإليرادات  للعميل. تظهر  الحاسب اآللي عند تسليمها  برامج  بيع أجهزة وتراخيص  إيرادات  إثبات  يتم 
وتخفيضات الكميات. 

يتم إثبات إيرادات عقود خدمات الدعم على أساس نسبي على مدى فترة العقد. 
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العمالت األجنبية 222212

ترجمة العمالت األجنبية

تترجم القوائم المالية للعمليات األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بالنسبة للموجودات والمطلوبات، وبمتوسط 
سعر التحويل لكل فترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر. تحول بنود حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل السائد 

عند نشوء كل بند. تظهر تسويات ترجمة العمالت األجنبية كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين

المصاريف  222212
إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك المصاريف التي تتعلق تحديداً بمندوبي المبيعات وقسم المبيعات. يتم توزيع كافة المصاريف األخرى، وفق أسس ثابتة، 

بين تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية واإلدارية وفقاً ألسس التوزيع التي تراها الشركة مناسبة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها -22222
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي محدد. وفي حالة وجود مثل هذا 

الدليل، يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل. يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:

بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة – يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصاً خسائر االنخفاض المثبتة أ- 
سابقاً في قائمة الدخل.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة – يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ب- 
المخصومة على أساس معدل العائد الحالي السائد في السوق ألصل مالي مشابه.

النقدية ج-  للتدفقات  يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية   – بالتكلفة المطفأة  المثبتة  بالنسبة للموجودات 
المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي.

توزيعات األرباح 222221
تقيد توزيعات األرباح المرحلية عند اإلعالن عنها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. ويتم إثبات توزيعات األرباح السنوية النهائية كمطلوبات عند اعتمادها 

من قبل الجمعية العمومية، بعد توصية مجلس اإلدارة بذلك.

المعلومات القطاعية 222222
يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة في بيئة معينة 
)قطاع جغرافي(، ويتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بالقطاعات األخرى. تتبع الشركة قطاع األعمال فقط نظرا لمزاولة كافة أنشطتها 

في المملكة العربية السعودية.   

نتائج العمليات  222

قائمة الدخل 22221
يبين الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

 قائمة الدخلجل اا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

معدج النمو 
السنوي 
المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

8.4%28.9%)8.8%(716.805654.024842.800المبيعات
6.6%26.8%)10.4%()704.470()555.561()619.935(تكلفة المبيعات
19.5%40.5%1.6%96.87198.463138.330الربح اإلجمالي

2.3%5.1%)0.5%()32.047()30.487()30.640(المصاريف العمومية واإلدارية
)2.4%()5.8%(1.2%)11.800()12.531()12.387(مصاريف البيع والتوزيع

32.5%70.4%3.0%53.84455.44594.483الدخل المحقق من العمليات الرئيسية
16.2%)15.2%(59.2%)12.262()14.461()9.081(األعباء المالية

58.1%35.1%84.9%6341.1731.585صافي اإليرادات األخرى
35.9%98.8%)7.1%(45.39742.15783.806الدخل قبل احتساب حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة والزكاة

ال ينطبق)30.2%()291.8%()525()752(392حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة
34.9%101.1%)9.6%(45.78941.40583.281الدخل قبل الزكاة

15.1%21.6%9.0%)6.473()5.321()4.882(الزكاة
37.0%112.9%)11.8%(40.90736.08476.808صافي دخل السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م
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تطرح الشركة مبيعاتها عبر ستة قطاعات رئيسية: الحلول، والخدمات االلكترونية، والتشغيل والصيانة، والشبكات، والنظم، ونظم أمن المعلومات. وفي 
عام 2017م، مثلت مساهمة المبيعات من قطاعات األعمال ما نسبته 38.1% من وحدة الحلول، و16.0% من وحدة الخدمات االلكترونية، و15.5% من 

وحدة التشغيل والصيانة، و11.3% من وحدة الشبكات، و10.0% من وحدة النظم و9.2% من وحدة نظم أمن المعلومات.

 انخفضت المبيعات بنسبة 8.8% في 2016م من 716.8 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 654.0 مليون ريال سعودي في 2016م، وقد نتج هذا في 
المقام األول عن قيود في الميزانية لدى العمالء الحكوميين. وكان السبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض نسبة اإلنفاق من جانب العمالء الحكوميين في 
أعقاب االنكماش االقتصادي. ويرجع االنخفاض في المبيعات لدى هؤالء العمالء الحكوميين في المقام األول إلى قطاعي الحلول والنظم. وخالل عام 
2017م، ارتفعت المبيعات بنسبة 28.9% من 654.0 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 842.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م، ويُعزى ارتفاع 

المبيعات في المقام األول إلى النمو الذي شهدته جميع قطاعات أعمال الشركة بفضل العمالء الجدد.

 انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 10.4% في 2016م من 619.9 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 555.6 مليون ريال سعودي في 2016م، ويرجع هذا 
االنخفاض في المقام األول إلى انخفاض تكلفة المبيعات في وحدة الشبكات ووحدة النظم ووحدة نظم أمن المعلومات، تماشياً مع تراجع حجم المبيعات. 
وخالل عام 2017م، ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 26.8% من 555.6 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 704.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م، 

وقد نتج هذا بشكل أساسي عن الزيادة في التكلفة اإلجمالية لمبيعات الشركة بفضل العقود الجديدة التي يرتبط معظمها بقطاع الحلول.

 في عام 2016م، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 1.6% من 96.9 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 98.5 مليون ريال سعودي في 2016م، ويُعزى ذلك 
في المقام األول إلى ارتفاع هوامش الربح المحققة من أحد المشاريع الرئيسية ألحد عمالء قطاع االتصاالت والمرتبطة بقطاعي الحلول والخدمات 
االلكترونية خالل هذه الفترة. وخالل عام 2017م، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 40.5% من 98.5 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 138.3 مليون 

ريال سعودي في عام 2017م، وقد نتج هذا بشكل أساسي عن ارتفاع هوامش الربح في وحدتي التشغيل والصيانة والخدمات االلكترونية.

لم تشهد المصاريف العمومية واإلدارية تقلبات جوهرية بين 2015م و2016م. وخالل عام 2017م، ارتفعت النفقات بنسبة 5.1% من 30.5 مليون ريال 
سعودي في 2016م إلى 32.0 مليون ريال سعودي في 2017م، وقد نتج هذا في المقام األول عن زيادة تكاليف الموظفين نتيجة لتعيين مدير عام جديد 

خالل عام 2017م.

تشمل مصاريف البيع والتوزيع تكلفة الموظفين بقسم المبيعات وتكاليف التسويق التي تتكبدها الشركة. ولم تشهد مصاريف البيع والتوزيع تقلبات جوهرية 
ما بين 2015م و2017م.

وتشمل تكاليف التمويل العموالت البنكية على القروض والرسوم المصرفية والتكاليف اإلدارية في البنوك وغيرها. وخالل عام 2016م، ارتفعت األعباء 
المالية بنسبة 59.2% من 9.1 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 14.5 مليون ريال سعودي في 2016م. وقد نتج ذلك في المقام األول عن زيادة تكاليف 
الفوائد نتيجة للتسهيالت اإلضافية المتحصل عليها خالل 2015م باإلضافة إلى زيادة معدل السيبور. وخالل عام 2017م، تراجعت األعباء المالية بنسبة 
15.2% من 14.5 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 12.3 مليون ريال سعودي في 2017م، ويرجع ذلك في األساس إلى تراجع العموالت البنكية بشأن 

القروض والتكاليف اإلدارية في البنوك نتيجة النخفاض معدل رصيد القروض المستحقة خالل 2017م مقارنة بعام 2016م.

تتضمن اإليرادات األخرى بشكل أساسي التعويضات الجزئية المستحقة للشركة على صندوق تنمية الموارد البشرية المتعلقة بتوظيف وتدريب الموظفين 
المقام  ارتفاع اإليرادات األخرى خالل عام 2016م في  السنة. ويرجع  بها الشركة خالل  التي تحتفظ  الودائع ألجل  الفوائد على  السعوديين وإيرادات 
األول إلى زيادة مطالبات صندوق تنمية الموارد البشرية نتيجة ارتفاع معدالت توظيف الموظفين السعوديين خالل نفس العام. وخالل عام 2017م، نجم 
هذه االرتفاع عن عمليات إعادة إدراج الديون المشطوبة )استرداد ذمم مدينة( والمسجلة خالل 2017م فقط حيث لم يكن هذا البند موجوداً في 2015م 
و2016م، باإلضافة إلى تسديد شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمصروفات المتعلقة باإليجارات وغيرها من عمليات اإلصالح والصيانة 

المتنوعة في المباني التي تدفعها الشركة نيابة عن شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

تمتلك الشركة حصة بنسبة 50% في كل من شركاتها الزميلة، وهي مجموعة إدارات سال، وشركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية، وشركة إدارات 
لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ويتم احتساب نتائج هذه الشركات الزميلة في القوائم المالية للشركة وفًقا لطريقة حقوق الملكية. وتحولت حصة 
الشركة في نتائج الشركات الزميلة من إيرادات بقيمة 0.4 مليون ريال سعودي في 2015م إلى خسائر بقيمة 0.8 مليون ريال سعودي في 2016م. ويرجع 
ذلك في األساس إلى الخسائر الناتجة من شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية. وتعود حصة الشركة من خسائر شركات زميلة والبالغة 0.5 مليون 
ريال سعودي في 2017م إلى الخسائر الناتجة من شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية باإلضافة إلى الخسائر الناتجة من شركة إدارات لالتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.

 ارتفعت الزكاة بنسبة 9.0% من 4.9 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 5.3 مليون ريال سعودي في 2016م وبنسبة 21.6% إلى 6.5 مليون ريال سعودي 
في 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة وعاء الزكاة للشركة من 195.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 258.9 مليون ريال 

سعودي في 31 ديسمبر 2017م.

ارتفع وعاء الزكاة بمقدار 17.5 مليون ريال سعودي خالل 2016م مقارنًة بعام 2015م، ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة األرباح المبقاة بمقدار 15.3 مليون 
ريال سعودي، باإلضافة إلى زيادة نفقات الضرائب المستقطعة بمقدار 1.5 مليون ريال سعودي وانخفاض في خصم صافي األصول الثابتة بمقدار 7.5 
مليون ريال سعودي. وقد تم مقاصة الزيادة في قاعدة الزكاة جزئياً بانخفاض صافي الدخل المعدل الخاضع للزكاة بمقدار 7.7 مايون ريال سعودي. 
وخالل عام 2017م، ارتفع وعاء الزكاة بمقدار 46.1 مليون ريال سعودي مقارنًة بعام 2016م. ويعود سبب الزيادة في قاعدة الزكاة إلى الزيادة في صافي 
الدخل المعدل الخاضع للزكاة بمقدار 41.0 مليون ريال سعودي. باإلضافة إلى الزيادة في األرباح المبقاة بمبلغ 17.9 مليون ريال سعودي ومخصصات 
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ 1.7 مليون ريال سعودي. تم تخفيض الزيادة في وعاء الزكاة من خالل استخدام مخصصات مكافأة نهاية الخدمة 

للموظفين بقيمة 5.3 مليون ريال سعودي والزيادة في صافي الممتلكات والمعدات بمبلغ9.3 مليون ريال سعودي.

وخالل عام 2016م، انخفض صافي الدخل بنسبة 11.8% من 40.9 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 36.1 مليون ريال سعودي في 2016م. ويُعزي ذلك 
في المقام األول إلى زيادة تكلفة التمويل نتيجة للتسهيالت اإلضافية المتحصل عليها خالل 2015م باإلضافة إلى زيادة معدل السيبور، ولوحظ أثر ذلك 
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على مدار عام 2016م بأكمله. وخالل عام 2017م، ازداد صافي الدخل بنسبة 112.9% من 36.1 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 76.8 مليون ريال 
سعودي في 2017م بسبب الزيادة اإلجمالية في مبيعات الشركة من 654.0 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 842.8 مليون ريال سعودي في 2017م.

مؤشرات األداء الرئيسية 2222121

يعرض الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

 مؤشرات األداء الرئيسيةجل 2ا6الجدوج )

السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

7ا20م6ا20م5ا20م

مؤشرات األداء الرئيسية

16.4%15.1%13.5%الهامش اإلجمالي )%(
9.1%5.5%5.7%هامش الربح الصافي )%(

10.9%6.6%7.6%العائد على األصول )%(
39.1%21.1%25.5%العائد على حقوق الملكية )%(

1.41.51.4نسبة التداول
1.30.90.9نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

المصدر: معلومات اإلدارة

المبيعات 2222122

يعرض الجدول التالي نظرة عامة على مبيعات الشركة حسب قطاعات األعمال للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

المبيعات حسب قطاعات األعماججل 3ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

النسبة من اإلجماليالسنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
7ا20م6ا20م5ا20م5ا20م-7ا20م7ا20م

المبيعات

38.1%41.0%13.4%82.8%19.8%178.9%96.102268.066321.099الحلول

16.0%14.3%9.3%42.5%44.1%41.0%66.39893.594134.903الخدمات االلكترونية

15.5%14.8%10.0%34.6%35.0%34.1%71.99796.568130.351التشغيل والصيانة

11.3%11.0%13.8%)2.1%(31.5%)27.1%(98.96172.14394.890الشبكات

10.0%8.2%41.9%)47.1%(57.4%)82.2%(300.25553.37384.011النظم

9.2%10.7%11.6%)3.4%(10.3%)15.4%(83.09270.28077.546نظم أمن المعلومات

00.0ا%00.0ا%00.0ا%8.4%28.9%)8.8%(6.805654.024842.800ا7اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

وخدمات  فيريتاس،  تقنيات  باستخدام  الجودة  عالية  االحتياطي  النسخ  توافر  وحلول  أوراكل،  حلول  تشمل:  تكنولوجية  حلواًل  الحلول  وحدة  تقدم 
وحلول  اإليفاد،  وفرق  الميدانية  العمل  فرق  أتمتة  وحلول  إم،  بي  آي  وحلول  والمنتجات،  والتطبيقات  النظم  وحلول  الجغرافية،  المعلومات 
المرافق، والحلول والخدمات المصرفية، وأنظمة معلومات المستشفيات، وحلول إصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر، وحلول إدارة األصول، 
ارتفعت  وقد  مايكروسوفت.  وحلول  الثابتة(،  األصول  وتتبع  توسيم  في  )المستخدمة   Radio Frequency Identification Program "RFID" وحلول 
ريال سعودي في  مليون   268.1 إلى  2015م  ريال سعودي في  مليون   96.1 2016م من  178.9% في  بنسبة  القطاع  المحققة من هذا  المبيعات 
2016م، وقد نتج ذلك في المقام األول عن إعادة تصنيف المنتجات الخاصة بأحد كبار الموّردين تحت وحدة الحلول من قطاع تكامل المعدات 
والبرمجيات. وكان يُطلق على وحدة الحلول في السابق لفظ قطاع نظم المعلومات الجغرافية. وخالل عام 2017م، ارتفعت مبيعات هذه الوحدة 
إلى الحصول  2017م، ويرجع ذلك في األساس  321.1 مليون ريال سعودي في  إلى  2016م  268.1 مليون ريال سعودي في  19.8% من  بنسبة 

السحابية. للخدمات  الحكومي  القطاع  في  جديدة  عقود  على 

تقدم وحدة الخدمات االلكترونية برامج في مجاالت الخدمات االلكترونية ومراقبة مركز البيانات وتطويرها. وتقوم الخدمات االلكترونية بتوفير حلول 
إدارة تقنية المعلومات واألعمال داخل المملكة وتنفيذها وتقديم الدعم الالزم لها، كما تقدم وحدة الخدمات االلكترونية حلوالً مصممة خصيًصا لفرق 
الدعم الفني. وقد ارتفعت المبيعات المحققة من هذا القطاع بنسبة 41.0% في 2016م من 66.4 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 93.6 مليون ريال 
سعودي في 2016م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطبيق التقنيات التي تقدمها شركة بي إم سي الجديد ومشاريع التوسعة ألحد كبار الموردين في القطاع 
شبه الحكومي الخاصة بتكنولوجيا الوقت الحقيقي وحلول إدارة النفقات الرأسمالية المستندة إلى تقنيات شركة آي تي سي. وخالل عام 2017م، ارتفعت 
مبيعات هذا القطاع بنسبة 44.1% من 93.6 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 134.9 مليون ريال سعودي في 2017م، ويُعزى ذلك في األساس إلى 
توقيع عقد جديد مع عميل من القطاع الحكومي، بمبلغ وقدره 72.0 مليون ريال سعودي لقاء الحصول على خدمات دعم بي إم سي التي تقدمها الشركة.
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تقدم وحدة التشغيل والصيانة الدعم الالزم إلدارة المشاريع للعمالء في األمور التي تتطلب تطبيق المعرفة والمهارات والتقنيات الالزمة لتنفيذ البنية 
وتحديثها  وصيانتها  للشبكات  التحتية  والبنى  واألجهزة  البرامج  إدارة  لتوّلي  الكفاءات  ذوي  من  كوادر  الشركة  وتوّفر  المعلومات.  لتكنولوجيا  األساسية 
بمساعدة إدارة تقنية المعلومات التابعة للعميل. وقد ارتفعت المبيعات المحققة من هذه الوحدة بنسبة 34.1% في 2016م من 72.0 مليون ريال سعودي في 
2015م إلى 96.6 مليون ريال سعودي في 2016م، وقد نتج هذا في المقام األول عن تقديم الخدمات في إطار المشاريع القائمة داخل القطاع الحكومي. 
وخالل عام 2017م، ارتفعت مبيعات وحدة التشغيل والصيانة بنسبة 35.0% لتصل إلى 130.4 مليون ريال سعودي نتيجة للمبيعات اإلضافية الناتجة عن 

المشاريع القائمة مع كبار العمالء باإلضافة إلى توقيع عقود جديدة تتعلق بنظام المعلومات الجغرافية وخدمات الصيانة.

تتمثل أنشطة وحدة الشبكات في تأسيس شبكات وتوفير حلول في نطاق االتصاالت تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وتعتمد على تقنيات من 
العديد من مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرائدين بما في ذلك تقنيات تصميم النظم المعلوماتية المشتركة )تقنيات الشبكات المعرفة 
بالبرمجيات، وتقنيات محاكاة وظائف الشبكة االفتراضية وتقنيات األتمتة واإلدارة والتنظيم(. وقد انخفضت مبيعات وحدة الشبكات بنسبة 27.1% في 
2016م من 99.0 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 72.1 مليون ريال سعودي في 2016م، وقد نتج ذلك في المقام األول عن انخفاض حجم اإلنفاق 
العام الذي أثر على العمالء الحكوميين في أعقاب االنكماش االقتصادي العام، باإلضافة إلى عدم وجود طلبات أعمال متراكمة من السنوات السابقة 
خالل 2016م، ويعتبر هذا سبب رئيسي لنمو المبيعات فضاًل عن الطلبات الجديدة. وخالل عام 2017م، ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة 31.5% من 72.1 
مليون ريال سعودي في 2016م إلى 94.9 مليون ريال سعودي في 2017م، وقد نتج هذا بشكل أساسي عن زيادة المبيعات المحققة من العقود الجديدة 

التي وقعتها الشركة مع عمالء القطاع الخاص في عام 2017م.

توفر وحدة النظم الكوادر ذات الخبرات الالزمة في األعمال التجارية والمنتجات التكنولوجية المصممة لزيادة الفعالية والكفاءة والقدرة على التكيف 
والنمو. ولدى الشركة عدة شركاء في قطاع المعدات، وعلى وجه الخصوص شركة هيوليت باكارد، وفي إم وير، وأنظمة سايتركس ومايكروسوفت. وقد 
شهدت مبيعات وحدة النظم تراجًعا بنسبة 82.2% من 300.3 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 53.4 مليون ريال سعودي في 2016م. ويُعزى هذه 
التراجع في المقام األول إلى إعادة هيكلة بعض المنتجات والخدمات )بما في ذلك منتجات أوراكل( من وحدة النظم إلى وحدة الحلول، وتم تقسيمها 
إلى وحدات مختلفة بحسب نوع المنتجات أو الخدمات المقدمة بغرض تحسين عملية تحليل أداء القطاعات، وتم تعديل المقارنات. وخالل عام 2017م، 
ارتفعت مبيعات هذه الوحدة بنسبة 57.4% من 53.4 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 84.0 مليون ريال سعودي في 2017م، ويرجع ذلك في األساس 
إلى العقود الجديدة المبرمة مع عمالء القطاع الخاص والحكومي فيما يتعلق بتجهيز معدات الموردين الرئيسيين. وكان يُطلق على هذه الوحدة في السابق 

اسم قطاع تكامل المعدات والبرمجيات.

تقدم وحدة نظم أمن المعلومات مجموعة واسعة من الحلول الصناعية التي تساعد العمالء على نشر بياناتها وتطويرها والحفاظ على أمنها. هذا وتوفر 
الشركة حلواًل ألمن المعلومات لجميع النطاقات العشر التي يطالها أمن تكنولوجيا المعلومات، بدايًة من األدوات الشخصية ووصواًل إلى دائرة التطبيقات. 
وقد تراجعت المبيعات المحققة من هذه الوحدة بنسبة 15.4% في 2016م من 83.1 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 70.3 مليون ريال سعودي في 
2016م، وقد نجم هذا في المقام األول عن قيود في الميزانية للعمالء الحكوميين على خلفية التباطؤ االقتصادي العام. وخالل عام 2017م، ارتفعت 
مبيعات هذه الوحدة بنسبة 10.3% من 70.3 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 77.5 مليون ريال سعودي في 2017م، ويرجع ذلك في األساس إلى زيادة 

المبيعات المحققة من العقود الجديدة التي وقعتها الشركة مع عمالء القطاع الخاص والقطاع الحكومي في عام 2017م.

جدير بالذكر أن النشاط التجاري ألي وحدة من وحدات أعمال الشركة ووضعها المالي ال يتأثر بالعوامل الموسمية نظًرا لطبيعة إيرادات الشركة.

المبيعات حسب القطاع

يوضح الجدول التالي مبيعات الشركة حسب قطاع العمالء للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

المبيعات حسب قطاع العمالءجل 4ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

النسبة من اإلجماليالسنوي المركب

ديسمبر 7ا20م6ا20م5ا20م
6ا20م

ديسمبر 
7ا20م6ا20م5ا20م5ا20م-7ا20م7ا20م

49.2%33.0%46.8%11.2%92.4%)35.7%(335.651215.667414.908الجهات الحكومية

37.8%41.5%34.2%13.9%17.5%10.5%245.395271.179318.570القطاع اخاص

13.0%25.6%18.9%)10.3%()34.6%(23.1%135.759167.177109.322الجهات شبه الحكومية

00.0ا%00.0ا%00.0ا%8.4%28.9%)8.8%(6.805654.024842.800ا7اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

تراجعت المبيعات المحققة من العمالء الحكوميين بنسبة 35.7% في 2016م من 335.7 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 215.7 مليون ريال سعودي 
في 2016م، وقد نتج هذا في المقام األول عن انخفاض المبيعات من العقود المبرمة مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ووزارة الداخلية والجامعات 
الحكومية من جراء انخفاض اإلنفاق العام الكلي في أعقاب التباطؤ االقتصادي. وقد ارتفعت المبيعات المحققة من القطاع الحكومي بنسبة 92.4% في 
2017م من 215.7 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 414.9 مليون ريال سعودي في 2017م. وقد نتج هذا في المقام األول عن زيادة المبيعات من 
معظم العقود المبرمة مع الوزارات والوكاالت الحكومية والجامعات الحكومية مدفوعة بانتعاش النشاط االقتصادي العام للمنطقة، األمر الذي أدى إلى 

زيادة اإلنفاق العام من الحكومة.

ارتفعت المبيعات المحققة من القطاع الخاص بنسبة 10.5% في 2016م من 245.4 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 271.2 مليون ريال سعودي في 
2016م، وقد نتج هذا في المقام األول عن زيادة المبيعات لكبار العمالء واضافة عمالء جدد ضمن محفظة الشركة العاملين في مجال البتروكيماويات 
والخدمات االستشارية اإلدارية وقطاع السيارات. وخالل عام 2017م، ارتفعت مبيعات القطاع الخاص بنسبة 17.5% من 271.2 مليون ريال سعودي في 
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2016م إلى 318.6 مليون ريال سعودي في 2017م، وقد نتج هذا بشكل أساسي عن زيادة مبيعات غالبية العمالء المتكررين في مختلف القطاعات نتيجة 
لزيادة النشاط االقتصادي خالل 2017م.

ارتفعت المبيعات المحققة من القطاع شبه الحكومي بنسبة 23.1% في 2016م من 135.8 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 167.2 مليون ريال سعودي 
في 2016م. وقد نتج هذا في المقام األول عن زيادة مبيعات كبار العمالء العاملين في مجال النفط والغاز واالتصاالت. وخالل عام 2017م، تراجعت 
مبيعات القطاع شبه الحكومي بنسبة 34.6% من 167.2 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 109.3 مليون ريال سعودي في 2017م، ويرجع ذلك في 
األساس إلى انخفاض مبيعات كبار العمالء العاملين في قطاعي النفط والغاز واالتصاالت والكهرباء. تتنوع المبيعات حسب الطلب من العمالء، وتكون 

الطلبات مدفوعة بمقدرة اإلنفاق الرأسمالي لهؤالء العمالء ألجل أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات نظًرا لطبيعة أعمال الشركة.

المبيعات حسب الموقع الجغرافي

يوضح الجدول التالي مبيعات الشركة حسب الموقع الجغرافي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

المبيعات حسب الموقع الجغرافيجل 5ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

5ا20م-7ا20مديسمبر 7ا20مديسمبر 6ا20م7ا20م6ا20م5ا20م

9.3%70.1%)29.8%(488.129342.881583.121المنطقة الوسطى

)7.1%(2.9%)16.2%(94.04578.80181.117المنطقة الشرقية

15.2%)23.1%(72.6%134.631232.341178.562المنطقة الغربية

8.4%28.9%)8.8%(6.805654.024842.800ا7اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

تراجعت مبيعات المنطقة الوسطى بنسبة 29.8% في 2016م من 488.1 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 342.9 مليون ريال سعودي في 2016م، وقد 
نجم ذلك هذا في المقام األول عن انخفاض في المناقصات من العمالء الحكوميين بسبب قيود في الميزانية في أعقاب التباطؤ االقتصادي. وخالل عام 
2017م، ارتفعت المبيعات بنسبة 70.1% من 342.9 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 583.1 مليون ريال سعودي في 2017م، وقد نتج هذا في المقام 
األول عن زيادة المشاريع التي تم ترسيتها على الشركة من قبل العمالء الحكوميين، وكذلك ارتفاع اإليرادات من الخدمات السحابية لعمالء الحكومة 

والقطاع الخاص.

انخفضت مبيعات المنطقة الشرقية بنسبة 16.2% في 2016م من 94.0 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 78.8 مليون ريال سعودي في 2016م. ويرجع 
ذلك في المقام األول عن اكتمال خدمات معينة )مثل خدمات الحلول وإدارة النظم والبيانات( في نهاية 2015م عند انتهاء هذه العقود والتي لم تكن موجودة 

في عام 2016م. ولم تشهد المبيعات في المنطقة الشرقية أي تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2016م و2017م.

ارتفعت مبيعات المنطقة الغربية بنسبة 72.6% في 2016م من 134.6 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 232.3 مليون ريال سعودي في 2016م. وقد 
نتج ذلك في المقام األول عن مشروع إدارة البيانات التابع ألحد عمالء القطاع الخاص الذي يزاول أنشطته في مجموعة متنوعة من األعمال وأحد مشاريع 
التشغيل والصيانة لعميل من القطاع الحكومي. وفي المقابل، انخفضت تلك المبيعات بنسبة 23.1% في 2017م من 232.3 مليون ريال سعودي في 2016م 
إلى 178.6 مليون ريال سعودي في 2017م، وقد نتج هذا في المقام األول عن اكتمال مشروع إدارة البيانات التابع ألحد عمالء القطاع الخاص الذي يزاول 

أنشطته في مجموعة متنوعة من األعمال.

تكلفة المبيعات 2222122

يعرض الجدول التالي تكلفة المبيعات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

تكلفة المبيعاتجل 6ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

5ا20م-7ا20مديسمبر 7ا20مديسمبر 6ا20م7ا20م6ا20م5ا20م

6.1%25.5%)10.2%(629.102564.822708.599تكلفة المبيعات - اإلجمالي
)32.9%()55.7%(1.0%)4.129()9.261()9.168(الخصومات

6.6%26.8%)0.4ا%(704.470ا9.935555.56ا6اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت )صافي( تكلفة المبيعات بنسبة 10.4% خالل 2016م من 619.9 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 555.6 مليون ريال سعودي في 2016م في 
حين ارتفعت بنسبة 26.8% لتصل إلى 704.5 مليون ريال سعودي خالل 2017م. وكان ذلك متماشًيا إلى حد كبير مع حركة المبيعات خالل فترة التقرير.

تمثل الخصومات المزايا التي يمنحها موردي الشركة لتحقيق أهداف معينة في المبيعات أو الدفع، ويتم تعويض هذه المزايا مقابل تكلفة المبيعات. ولم 
تشهد الخصومات تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2015م و2016م. وخالل عام 2017م، تراجعت الخصومات بنسبة 55.7% من 9.3 مليون 
ريال سعودي في 2016م إلى 4.1 مليون ريال سعودي في 2017م، ويرجع ذلك في األساس إلى أن بعض المنتجات التي بيعت خالل 2017م لم تكن مؤهلة 

للحصول على خصومات من الموردين.
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تكلفة المبيعات حسب البند

يعرض الجدول التالي تكلفة المبيعات للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م حسب البند.

تكلفة المبيعات حسب البندجل 7ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

5ا20م-7ا20مديسمبر 7ا20مديسمبر 6ا20م7ا20م6ا20م5ا20م

)25.5%(8.9%)49.1%(272.088138.612150.943المعدات

8.6%)2.5%(21.1%64.54578.15576.175الخدمات

109.9%39.5%215.9%44.520140.650196.205التراخيص

3.2%59.4%)33.2%(193.266129.114205.746الصيانة

28.7%9.2%51.7%45.51569.02875.400تكلفة الموظفين

6.6%26.8%)0.4ا%(704.470ا9.935555.56ا6اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

والخوادم وأجهزة  البيانات  إدارة  وأدوات  الشبكات  الحصر،  المثال ال  بما في ذلك على سبيل  المعدات،  أنواع  تكلفة شراء جميع  المعدات  تكلفة  تمثل 
االتصاالت الموحدة وما إلى ذلك، وقد انخفضت تكلفة المعدات بنسبة 49.1% في 2016م من 272.1 مليون ريال في 2015م إلى 138.6 مليون ريال 
سعودي في 2016م، وقد نتج هذا في المقام األول عن الزيادة التي شهدتها العقود المبرمة للحصول على تراخيص خالل العام في مقابل العقود القائمة 
على المعدات في 2015م على حساب العمالء الحكوميين. وخالل عام 2017م، ارتفعت تكلفة المعدات بنسبة 8.9% من 138.6 مليون ريال سعودي في 

2016م إلى 150.9 مليون ريال سعودي في 2017م، ويرجع ذلك في األساس إلى مشروع تكامل النظام المقدم إلى عميل حكومي في قطاع التعليم.

تمثل الخدمات بشكل أساسي تكلفة الخدمات المدفوعة لموردي المعدات التي تشمل في الجزء األكبر منها الشبكات وأدوات إدارة البيانات والخوادم 
وأجهزة االتصاالت الموحدة، كما تشمل كذلك تكاليف خدمات التنفيذ والتركيب. وقد ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 21.1% في 2016م من 64.5 مليون 
ريال سعودي في 2015م إلى 78.2 مليون ريال سعودي في 2016م، ويرجع الفضل في ذلك من األساس إلى خدمات إدارة البيانات المقدمة إلى عميل 

رئيسي في القطاع الخاص يزاول أنشطته في قطاع أعمال متنوع. ولم تشهد تكلفة الخدمات أي تقلبات في الفترة الممتدة بين عامي 2016م و2017م.

تمثل التراخيص تكلفة شراء جميع التراخيص واالشتراكات من مختلف الموردين. وقد ارتفعت تكلفة التراخيص بنسبة 215.9% في 2016م من 44.5 
مليون ريال سعودي في 2015م إلى 140.7 مليون ريال سعودي في 2016م، ويُعزى هذا االرتفاع من األساس إلى المشاريع الجديدة الخاصة بسحابة أوراكل 
التي تم تقديمها خالل 2016م. وخالل عام 2017م، ارتفعت تكلفة التراخيص بنسبة 39.5% من 140.7 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 196.2 مليون 

ريال سعودي في 2017م، مدفوعًة في األساس بالعقود الجديدة المبرمة فيما يخص نطاق أعمال سحابة أوراكل في 2017م.

ترتبط تكلفة الصيانة في األساس بتكاليف الدعم المدفوعة للحصول على التراخيص واالشتراكات، وقد شهدت تكلفة الصيانة تراجًعا بنسبة 33.2% في 
2016م من 193.3 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 129.1 مليون ريال سعودي في 2016م، ويرجع هذا التراجع في المقام األول إلى انتهاء مدة عقود 
الصيانة المختلفة خالل 2016م. إال أنه خالل عام 2017م، ارتفعت تكلفة الصيانة بنسبة 59.4% من 129.1 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 205.7 
مليون ريال سعودي في 2017م، وقد نتج هذا في المقام األول عن تمديد عقود الصيانة التي انتهت مدتها مع األطراف التابعة للقطاع الحكومي. يجدر 
بالذكر أن تكلفة الصيانة ليست بالضرورة متضمنة في عقود التراخيص واالشتراكات، وأنه باإلمكان شراء تراخيص واشتراكات بدون تضمنها لمصاريف 

الصيانة والعكس، حيث يمكن تقديم خدمات الدعم للعمالء من غير بيعها تراخيص واشتراكات لهؤالء العمالء.

تمثل تكلفة الموظفين الرواتب والمزايا التي يحصل عليها الموظفون الذين يتم االستعانة بهم بشكل مباشر في المشاريع الكبيرة مثل المكاتب الحكومية 
لتوفير خدمات التشغيل والصيانة في الموقع. وقد ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة 51.7% في 2016م من 45.5 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 69.0 
مليون ريال سعودي في 2016م، وقد نتج ذلك في المقام األول عن العقود الجديدة المبرمة مع البلديات وعمالء القطاع التعليمي. وخالل عام 2017م، 
ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة 9.2% من 69.0 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 75.4 مليون ريال سعودي في 2017م، وقد نتج هذا في المقام األول 

عن إبرام عقود جديدة مع العمالء الحكوميين.
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تكلفة المبيعات حسب وحدة األعمال

يعرض الجدول التالي تكلفة المبيعات للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م حسب وحدة األعمال.

 تكلفة المبيعات حسب الوحدةجل 8ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

تكلفة املبيعات حسب وحدة األعمال

83.0%20.3%178.4%86.743241.495290.409الحلول

29.2%26.6%31.9%46.08560.77276.945الخدمات االلكترونية

36.2%31.7%40.9%61.64786.882114.393التشغيل والصيانة

)3.7%(36.1%)31.8%(87.13559.42380.851الشبكات

)47.4%(59.2%)82.6%(267.20146.48073.989النظم

)2.3%(12.2%)14.9%(71.12360.50967.884نظم أمن المعلومات

6.6%26.8%)0.4ا%(704.470ا9.935555.56ا6اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

ارتفعت تكلفة مبيعات وحدة الحلول بنسبة 178.4% في 2016م من 86.7 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 241.5 مليون ريال سعودي في 2016م، وقد 
نتج ذلك في المقام األول عن إعادة الهيكلة الداخلية لقطاعات األعمال. وخالل عام 2017م، قامت الشركة بإعادة هيكلة وحدات األعمال بحسب طبيعة 
الخدمات المقدمة في كل وحدة. وبذلك تم إعادة هيكلة تكلفة المبيعات الخاصة ببعض كبار الموردين )بما في ذلك منتجات أوراكل( من وحدة النظم 
إلى وحدة الحلول، وتم تقسيمها إلى وحدات مختلفة بحسب نوع المنتجات أو الخدمات المقدمة بغرض تحسين عملية تحليل أداء القطاعات، وتم تعديل 
المقارنات. وقد شهدت تكلفة مبيعات وحدة الحلول ارتفاعاً بنسبة 20.3% في 2017م من 241.5 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 290.4 مليون ريال 
سعودي في 2017م، ونتج هذا بشكل أساسي عن ارتفاع الخصومات التي تقدمها الشركة للعمالء في سبيل تعزيز محفظة عمالئها. وذلك عند تقديم 
خصومات أكبر يتم تحفيز العمالء على العمل مع الشركة وبالتالي ارتفاع المبيعات وبالتالي تكلفة المبيعات. وبلغت هوامش الربح في وحدة الحلول %9.7 

و9.9% و9.6% في األعوام 2015م و2016م و2017م على التوالي.

ارتفعت تكلفة مبيعات وحدة الخدمات االلكترونية بنسبة 31.9% على الرغم من زيادة مبيعات الوحدة بنسبة 41.0% في عام 2016م، وقد نتج ذلك في 
المقام األول عن ارتفاع هوامش ريح المشاريع الرئيسية في قطاع االتصاالت. وقد ارتفعت تكلفة مبيعات وحدة الخدمات االلكترونية بنسبة 26.6% في 
2017م من 60.8 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 76.9 مليون ريال سعودي في 2017م، ويرجع ذلك في األساس إلى زيادة اإليرادات المتحصل عليها 
من أحد كبار العمالء العاملين في قطاع االتصاالت بنقدار 72.0 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بخدمات دعم بي إم سي. وقد بلغ هامش الربح اإلجمالي 
في وحدة الخدمات االلكترونية ما نسبته 30.6% و35.1% و43.0% في األعوام 2015م و2016م و2017م على التوالي. وخالل عام 2017م، ارتفع هامش 

الربح اإلجمالي نتيجة ارتفاع هوامش الربح الخاصة بأحد عمالء القطاع الخاص عن تقديم خدمات دعم بي إم سي.

ازدادت تكلفة مبيعات وحدة التشغيل والصيانة بنسبة 40.9% في 2016م من 61.6 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 86.9 مليون ريال سعودي في 
2016م مقابل زيادة في المبيعات قدرها 34.1%. وقد نتج ذلك في المقام األول عن انخفاض عام في هوامش عقود التشغيل والصيانة المبرمة في 2015م 
و2016م ال سيما مع العمالء الحكوميين. وقد ارتفعت تكلفة مبيعات الوحدة بنسبة 31.7% في 2017م من 86.9 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 
114.4 مليون ريال سعودي في 2017م مقابل زيادة في المبيعات قدرها 35.0%، وقد نتج ذلك في المقام األول عن ارتفاع هوامش الربح المتحصل عليها 
من العقود المبرمة مع وزارة الثقافة واإلعالم ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وبلغ إجمالي هوامش الربح في وحدة التشغيل والصيانة 14.4% و%10.0 

و12.2% في 2015م و2016م و2017م على التوالي.

انخفضت تكلفة مبيعات وحدة الشبكات بنسبة 31.8% في 2016م من 87.1 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 59.4 مليون ريال سعودي في 2016م، 
ويرجع هذا في المقام األول إلى االنخفاض العام في النشاط التجاري المدفوع بتراجع اإلنفاق العام الذي أثر على العمالء الحكوميين في أعقاب االنكماش 
االقتصادي العام. وخالل عام 2017م، ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 36.1% من 59.4 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 80.9 مليون ريال سعودي 
في عام 2017م، ويرجع الفضل في ذلك من األساس إلى حصول الشركة على عقود جديدة بقيمة 23.5 مليون ريال سعودي تتعلق بمزود الخدمة لشبكات 
سيسكو. وبلغ إجمالي الهوامش في وحدة الشبكات 12.0% و17.6% و14.8% في 2015م و2016م و2017م على التوالي. ويرجع التغير في الهوامش خالل 
الفترة إلى اختالف تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من المبيعات. هوامش الربح تختلف من عميل آلخر وتعتمد في األساس على الخدمات المختلفة المقدمة 

بحسب العقود المبرمة.

انخفضت تكلفة مبيعات وحدة النظم بنسبة 82.6% في 2016م من 267.2 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 46.5 مليون ريال سعودي في 2016م، 
وقد نتج هذا في المقام األول عن إعادة تصنيف اإليرادات بين قطاعات األعمال، حيث قامت الشركة بإعادة هيكلة وحدات األعمال عبر تقسيمها إلى 
وحدات مختلفة بحسب طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة في كل وحدة، بغرض تحسين عملية تحليل أداء القطاعات. وخالل عام 2017م، تم إعادة 
تصنيف تكلفة مبيعات خدمات كبار الموردين من وحدة النظم إلى وحدة الحلول وتم تعديل المقارنات. ارتفعت تكلفة مبيعات وحدة النظم بنسبة %59.2 
في 2017م مقابل زيادة في المبيعات قدرها 57.4%، وقد نتج هذا في المقام األول عن انخفاض عام في هوامش ربح الشركة. وبلغ إجمالي هوامش الربح 
في وحدة النظم 11.0% و12.9% و11.9% في 2015م و2016م و2017م على التوالي. وقد تختلف الربحية على أساس سنوي بناًء على الخدمات المقدمة 

باإلضافة إلى نسبة الخصم المقدمة للعميل.
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انخفضت تكلفة مبيعات وحدة نظم أمن المعلومات بنسبة 14.9% في 2016م من 71.1 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 60.5 مليون ريال سعودي في 
2016م، وقد نتج هذا في المقام األول عن االنخفاض اإلجمالي في اإلنفاق العام من جانب العمالء الحكوميين في أعقاب االنكماش االقتصادي، باإلضافة 
إلى انخفاض مبيعات وحدة نظم أمن المعلومات بنسبة 15.4% في 2016م. وفي المقابل، ارتفعت تكلفة مبيعات القطاع بنسبة 12.2% في 2017م من 
60.5 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 67.9 مليون ريال سعودي في 2017م، وقد نتج ذلك في األساس عن حصول الشركة على عقود جديدة بقيمة 
مجمعة بلغت 6.9 مليون ريال سعودي. وقد بلغ إجمالي الهوامش في وحدة نظم أمن المعلومات 14.4% و13.9% و12.5% في 2015م و2016م و2017م 

على التوالي. وقد تختلف هوامش الربح نتيجة للخصومات المقّدمة للعميل باإلضافة إلى نوع الخدمة التي يطلبها.

يعرض الجدول التالي هامش الربح للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م حسب وحدة األعمال.

هامش الربح حسب الوحدةجل 9ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

7ا20م6ا20م5ا20م

هامش الربح حسب وحدة األعمال
9.6%9.9%9.7%الحلول

43.0%35.1%30.6%الخدمات االلكترونية
12.2%10.0%14.4%التشغيل والصيانة

14.8%17.6%12.0%الشبكات
11.9%12.9%11.0%النظم

12.5%13.9%14.4%نظم أمن المعلومات
6.4ا%ا.5ا%3.5ا%اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

المصاريف العمومية واإلدارية 2222122

يوضح الجدول التالي المصروفات العمومية واإلدارية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

المصروفات العمومية واإلداريةجل 0اا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

1.7%9.0%)5.2%(22.00620.85122.738تكلفة الموظفين
4.7%)2.2%(12.2%2.2612.5372.481اإليجار

37.4%115.6%)12.5%(7366441.389الغرامات التعاقدية
31.8%271.0%)53.2%(7063301.225األتعاب المهنية

)17.8%()61.7%(76.3%1.5322.7011.036نفقات الضرائب المستقطعة
)16.2%()25.5%()5.8%(1.037977728المعدات المكتبية

)8.7%(34.5%)38.0%(644399537مخصصات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها
)5.2%()4.9%()5.5%(378358340اإلهالك

5.4%)44.1%(98.7%290576322هاتف وبريد
)22.5%()22.9%()22.0%(514401309السفر

)2.4%()11.3%(7.3%322346307اإلطفاء
72.5%73.4%71.5%214366635أخرى

2.3%ا.5%)0.5%(30.64030.48732.047اإلجمالي
 المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

تشمل تكلفة الموظفين الرواتب والمكافآت المدفوعة للموظفين العاملين في المقر الرئيسي بالرياض. وقد انخفضت تكلفة الموظفين بنسبة 5.2% في 
2016م من 22.0 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 20.9 مليون ريال سعودي في 2016م. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إنهاء عقود عمل الموظفين من 
جانب الشركة خالل السنة نتيجة لتدابير خفض التكاليف. وخالل عام 2017م، ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة 9.0% من 20.9 مليون ريال سعودي في 

2016م إلى 22.7 مليون ريال سعودي في 2017م. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تعيين مدير عام جديد من جانب الشركة في يونيو 2017م.

ارتبط اإليجار بتكاليف إيجار المكتب الرئيسي في الرياض والمكاتب الفرعية في جدة والخبر. وخالل عام 2016م، ارتفعت تكاليف اإليجار بنسبة %12.2 
من 2.3 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 2.5 مليون ريال سعودي في 2016م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الزيادة في تكلفة اإليجار السنوي 

لمقر الرياض. ولم تشهد تكاليف اإليجار تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2016م و2017م.
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تمثل الغرامات التعاقدية الغرامات التي يفرضها العميل على الشركة بسبب التأخر في تنفيذ األوامر. ويخصم العمالء هذه الغرامات من المدفوعات 
المستحقة للشركة. ولم تشهد التكاليف تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2015م و2016م. وخالل عام 2017م، ارتفعت الغرامات التعاقدية 
بنسبة 115.6% من 0.6 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 1.4 مليون ريال سعودي في 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو إضافة غرامة قدرها 

0.7 مليون ريال سعودي فرضها أحد العمالء نتيجة للتأخر في تنفيذ الطلب الجاري.

 تمثل األتعاب المهنية بشكل رئيسي المصروفات المتكبدة بشأن التدقيق الخارجي واستشارات الزكاة واالستشارات القانونية. وقد انخفضت تلك األتعاب 
بنسبة 53.2% في 2016م من 0.7 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في 2016م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو النفقات 
اإلضافية المتكبدة مقابل استشارات الزكاة فيما يتعلق بنفقات الضرائب المستقطعة للشركة خالل 2015م. وخالل عام 2017م، ارتفعت األتعاب المهنية 
بنسبة 271.0% من 0.3 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 1.2 مليون ريال سعودي في 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو المصروفات المتكبدة 

في إعداد القوائم المالية للشركة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقرير المالي.

هذه  وتُقدم  السعودية.  العربية  المملكة  خارج  للموردين  المدفوعات  تقديم  فور  الشركة  جانب  من  الدفع  واجبة  المستقطعة  الضرائب  نفقات  وتكون 
المدفوعات مقابل المعدات أو البرامج أو خدمات الدعم المقدمة من الموردين الدوليين. تمثلت نفقات الضرائب المستقطعة في عامي 2015م و2016م 
بصورة رئيسية المخصصات التي قدمتها الشركة عن السنوات السابقة. وارتفعت نفقات الضرائب المستقطعة بنسبة 76.3% في 2016م من 1.5 مليون 
ريال سعودي في 2015م إلى 2.7 مليون ريال سعودي في 2016م. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا االرتفاع إلى الزيادة في مدفوعات الموردين الدوليين 
خالل عام 2016م مقارنة مع عام 2015م. وفي المقابل، انخفضت نفقات الضرائب المستقطعة بنسبة 61.7% لتصل إلى 1.0 مليون ريال سعودي في 
المتكبدة من قبل الشركة مقابل الخدمات  2017م. وتمثلت مدفوعات الضرائب المستقطعة الظاهرة في قائمة الدخل خالل عام 2017م المصاريف 
المستخدمة من البائعين خارج المملكة، والتي تعذر استردادها من العمالء. باإلضافة لعدم موافقة بعض الموردين الدوليين على خصم هذه الضرائب. وقد 
بدأت الشركة في تقديم عوائد نفقات الضرائب المستقطعة من الموردين الدوليين ودفعها للهيئة العامة للزكاة والدخل على أساس شهري في عام 2017م.

تتعلق المعدات المكتبية بالمواد االستهالكية المكتبية المختلفة بما في ذلك القرطاسية ومعدات الطباعة واإلصالحات والصيانة. ولم تشهد التكاليف 
تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2015م و2016م. وخالل عام 2017م، انخفضت التكاليف بنسبة 25.5% من 1.0 مليون ريال سعودي في 

2016م إلى 0.7 مليون ريال سعودي في 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو التدابير المتخذة لتحسين التكلفة التي نفذتها الشركة.

يتم تسجيل مخصصات للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها من خالل تقييم إمكانية استرداد الذمم المدينة/ الفواتير الفردية في نهاية العام وبعد 
متابعة شاملة لتحصيل المبالغ المستحقة المتوقعة من العمالء. وعالوة على ذلك، توضع مخصصات محددة على أساس كل حالة على حدة، وفي غياب أي 
استجابة لمتابعة الفواتير المستحقة، يتم وضع مخصصات للذمم المدينة ذات الصلة. يتم تسجيل المخصصات بشكل رئيسي لعمالء القطاع الخاص، في 
حين ال يتم تسجيل أي مخصص لعمالء القطاع الحكومي، إال إذا ظلت مستحقة ألكثر من خمس سنوات. ولم تشهد تكاليف المخصصات تقلبات جوهرية 

في الفترة الممتدة بين عامي 2015م و2017م.

يشير اإلهالك بصورة أساسية إلى إهالك المعدات واألثاث والتجهيزات والمركبات. لم تشهد نفقات اإلهالك تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين 
عامي 2015م و2017م، حيث لم تكن هناك إضافات كبيرة على األصول الثابتة القابلة لإلهالك خالل هذه الفترة.

يمّثل الهاتف والبريد بصورة رئيسية إلى النفقات المتعلقة برسوم البريد ومصروفات االتصال. وارتفعت مصاريف الهاتف والبريد بنسبة 98.7% من 0.3 
مليون ريال سعودي في 2015م إلى 0.6 مليون ريال سعودي في 2016م، وفي المقابل انخفضت هذه المصاريف بنسبة 44.1% لتصل إلى 0.3 مليون 
ريال سعودي في 2017م. ونتج ذلك في األساس عن تكبد الشركة لمصروف مرة واحدة بمبلغ 0.3 مليون ريال سعودي يرتبط بتأجير خط بيانات خالل 

2016م والذي لم يكن موجوداً خالل 2017م.

تمثل نفقات السفر المبالغ المتكبدة في سبيل سفر الموظفين للقيام بأعمال مسح للمواقع ألغراض المناقصات. وتم تكبد هذه المصروفات في سياق 
األعمال االعتيادية، ولم تشهد تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2015م و2017م.

يتألف اإلطفاء بشكل أساسي من تكاليف اإلطفاء بشأن نظام المعلومات الجغرافية وسحابة المبيعات )Sales Force Cloud( ونظام إدارة الموارد البشرية 
)HR Mename( وبرنامج مايكروسفت داينامكس إي آر بي )Microsoft Dynamics ERP Software( خالل 2015م فقط حيث تم إطفاء هذا البرنامج بالكامل في 

31 ديسمبر 2015م. ولم تشهد التكاليف تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2015م و2017م.

وتمثل المصروفات األخرى بشكل أساسي النفقات المتعلقة بتكلفة الكهرباء للمكاتب الواقعة في الرياض وجدة والُخبر، فضاًل عن المصروفات المتعلقة 
بمخصصات المبالغ المدفوعة مقدًما للموردين. وقد ارتفعت هذه المصروفات بنسبة 71.5% و73.4% في عامي 2016م و2017م على التوالي. وكان 

السبب الرئيسي وراء ذلك هو المصاريف المتكبدة ذات عالقة بأغراض البيع والتسويق والتي تم تصنيفها تحت بند المصروفات األخرى.
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مصاريف البيع والتوزيع 2222122

يوضح الجدول التالي مصاريف البيع والتوزيع للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

 مصاريف البيع والتوزيعجل ااا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

)5.9%()19.5%(10.1%8.4639.3167.499تكلفة الموظفين

4.7%33.8%)18.1%(3.9243.2144.300اإلعالن وتسويق المبيعات

)2.4%()5.8%(2.ا%800.ااا2.53ا2.387ااإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

تمثل تكلفة الموظفين بشكل رئيسي المكافآت والرواتب المدفوعة إلى فريق التسويق والمبيعات. ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة 10.1% في 2016م، من 
8.5 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 9.3 مليون ريال سعودي في 2016م. ويعزى ذلك في األساس إلى زيادة المكافآت والعموالت بمقدار 0.8 مليون 
ريال سعودي في عام 2016م. وقد انخفضت تكلفة الموظفين بنسبة 19.5% في عام 2017م من 9.3 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 7.5 مليون ريال 

سعودي في 2017م. ويعزى ذلك في األساس إلى انخفاض مصاريف الرواتب بسبب استقالة مدير المبيعات والتسويق في أبريل 2017م.

ترتبط اإلعالنات وتسويق المبيعات بشكل أساسي بالمصروفات المتكبدة في الندوات وغيرها من الفعاليات األخرى التي يعقدها الموردون الرئيسيون 
للشركة. وقد تختلف نفقات اإلعالنات وتسويق المبيعات على أساس سنوي بناًء على عدد الفعاليات التي يعقدها الموردون.

رسوم التمويل 2222122

يبين الجدول التالي رسوم التمويل للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

رسوم التمويلجل 2اا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 7ا20م6ا20م5ا20م
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

19.8%)19.9%(79.1%5.87110.5148.423العموالت البنكية على القروض
27.3%29.6%24.9%1.0971.3701.776الرسوم البنكية

0.7%)9.7%(12.3%1.7731.9921.799التكاليف اإلدارية في البنوك
)12.0%()55.0%(71.8%340585263أخرى

6.2ا%)5.2ا%(59.2%2.262اا4.46اا9.08اإلجمالي
 المصدر: معلومات اإلدارة

تشير العموالت البنكية على القروض إلى تكاليف الفائدة على القروض قصيرة األجل من البنوك للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل. ارتفعت العموالت 
البنكية على القروض بنسبة 79.1% في 2016م من 5.9 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 10.5 مليون ريال سعودي في 2016م. وكان السبب الرئيسي 
وراء ذلك هو استخدام الشركة لتسهيالت قروض إضافية والمتحصل عليها خالل عام 2015م باإلضافة إلى زيادة معدل السايبور. وقد انخفضت العموالت 
البنكية على القروض بنسبة 19.9% في عام 2017م من 10.5 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 8.4 مليون ريال سعودي في 2017م. وكان السبب 

الرئيسي وراء ذلك انخفاض متوسط القروض في عام 2017م مقارنة بعام 2016م.

تشير الرسوم البنكية بصورة أساسية إلى الرسوم التي تتحملها الشركة مقابل تحويل األموال وإصدار أو تعديل خطابات االعتماد أو خطابات الضمان. 
وزادت الرسوم البنكية بمعدل نمو سنوي مركب 27.3% في الفترة الممتدة بين عامي 2015م و2017م، ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة عدد خطابات االعتماد 

وخطابات الضمان التي تصدرها الشركة.

تمثل التكاليف اإلدارية في البنوك بشكل أساسي المصاريف اإلدارية التي تفرضها البنوك عند صرف التسهيالت قصيرة األجل، وذلك على النحو المتفق 
عليه في اتفاقيات تسهيالت التمويل ذات الصلة.

وتشير الرسوم األخرى بشكل رئيسي إلى رسوم الصرف األجنبي بخصوص المدفوعات المقدمة للموردين الدوليين. وقد تتعرض هذه المصروفات للتقلب 
على أساس سنوي بناء على حجم المشتريات وحركة أسعار العمالت األجنبية.
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إيرادات أخرى 2222122

يوضح الجدول التالي قائمة اإليرادات األخرى للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

 إيرادات أخرىجل 3اا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 7ا20م6ا20م5ا20م
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

ال ينطبقال ينطبق-412--إعادة إدراج الديون المشطوبة

ال ينطبقال ينطبق-318--استرداد النفقات - شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

7.2%)37.7%(84.3%437805502مطالبات صندوق تنمية الموارد البشرية

92.9%3.5%259.3%74265275الفائدة الُمستلمة

)20.1%()23.0%()17.1%(12410379أخرى

ا.58%ا.35%84.9%585.ا73ا.ا634اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

أشار إعادة إدراج الديون المشطوبة إلى استرداد ذمم مدينة بلغت قيمتها 0.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م. ولم يتم إعادة إدراج الديون المشطوبة 
في عامي 2015م و2016م.

يتعلّق بند استرداد النفقات بالنفقات التي دفعتها الشركة بالنيابة عن شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مقابل تقاسم المساحات المكتبية 
التي تكبدتها الشركة مقابل اإلصالح والصيانة نيابة عن شركة إدارات لالتصاالت  مع الشركة. وتشمل بشكل أساسي مبلغ اإليجار والنفقات األخرى 
المعلومات،  وتكنولوجيا  إدارات لالتصاالت  المكتبية لشركة  المساحة  تأجير  اتفاق رسمي يخص  لديها  ليس  الشركة  بأن  المعلومات، علماً  وتكنولوجيا 
وستستمر الشركة في تأجير المساحة المكتبية إلى شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مقر الشركة الرئيسي الجديد للشركة. وتسجل 
الشركة هذه النفقات بالكامل ويتم تسويتها في وقت الحق من خالل سداد المبالغ المستحقة لشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مقابل 

خدمات ما بعد البيع المقدمة للشركة. وقبل عام 2017م، كانت تُدرج هذه النفقات تحت بند الخصومات ويتم تعديلها من تكلفة المبيعات.

تشير مطالبات صندوق تنمية الموارد البشرية بشكل أساسي إلى استرداد جزء من تكاليف الموظفين المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية كحافز 
لتوظيف الموظفين السعوديين وتدريبهم. وقد يختلف الدخل على أساس سنوي حسب عدد الموظفين السعوديين المعينين والمدربين، علماً بأن الدعم 

المقدم من صندوق الموارد البشرية توقف في عام 2017م.

تشير الفائدة الُمستلمة بشكل رئيسي إلى الدخل المحقق من الودائع ألجل لدى الشركة. وتُعزى الزيادة المحققة في إيرادات الفوائد بواقع 259.3% في 
2016م بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع قصيرة األجل المحققة خالل عامي 2016م و2017م والمستحقة في نهاية كل سنة، األمر الذي ترتب عليه عدم 

زيادة أرصدة الودائع قصيرة األجل في 31 ديسمبر 2016م. ولم يشهد هذا الدخل تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2016م و2017م.

وتشير اإليرادات األخرى بشكل أساسي إلى الدخل المحقق من السداد النقدي للتحوط بالدوالر األمريكي إلى الريال السعودي )الدوالر األمريكي/الريال 
السعودي(. ولم تشهد اإليرادات األخرى تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2015م و2017م.

حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة 2222122

يوضح الجدول التالي حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلةجل 4اا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

االستثمارات يف الشركات الزميلة

)13.9%(0.3%)26.0%(304225225مجموعة إدارات سال

40.9%)3.5%(105.6%5261.0811.043شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

)43.8%()38.1%()49.0%(2.5081.280792شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية

)4.ا2%()20.3%()22.5%(ا3.3382.5852.06اإلجمالي

حصة الشركة يف نتائج الشركات الزميلة

)78.8%()100.7%()723.1%(1)79(13مجموعة إدارات سال

ال ينطبق)106.8%(178.0%)38(200555شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

ال ينطبق)60.3%()783.4%()488()1.229(180شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية

ال ينطبق)30.2%()291.8%()525()752(392حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

تمتلك الشركة ما نسبته 50.0% من الملكية في جميع الشركات الزميلة لها. ويتم احتساب نتائج تلك الشركات الزميلة في القوائم المالية للشركة وفًقا 
لطريقة حقوق الملكية.

مجموعة إدارات سال هي شركة يقع مقرها في لبنان، وتعمل في مجال تقديم الحلول القائمة على التكنولوجيا لتحسين الفعالية والكفاءة داخل سالسل 
الدراسات  وإجراء  المعلومات،  تكنولوجيا  مجال  في  والتعاقد  االستشارات  أيًضا  عملها  نطاق  ومن  اختالفها.  على  والخاصة  العامة  للشركات  التوريد 
الهندسية والفنية في لبنان. وتمتلك الشركة 50.0% من أسهم مجموعة إدارات سال بصورة مباشرة، وال يحمل أي مساهم من مساهمي الشركة ملكية 

جزئية.

شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات هي شركة يقع مقرها في السعودية وتعمل بصورة رئيسية في مجال تقديم الخدمات الالزمة إلعداد وتنفيذ 
وتطوير وتركيب وصيانة برامج الكمبيوتر والتطبيقات والشبكات وأجهزة الكمبيوتر واالتصاالت. هذا وقد قامت الشركة بفصل شركة إدارات لالتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات عنها خالل عام 2009م بهدف تقديم خدمات ما بعد البيع بصورة مباشرة في السوق.

شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية هي شركة يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، وتعمل في مجال تقديم الحلول القائمة على التكنولوجيا 
لتقنية  فينيشيا  أسهم شركة  من   %50.0 الشركة  وتمتلك  اختالفها.  على  والخاصة  العامة  للشركات  التوريد  داخل سالسل  والكفاءة  الفعالية  لتحسين 

المعلومات العالمية بصورة مباشرة، وال يحمل أي مساهم من مساهمي الشركة ملكية جزئية.

وتحولت حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة من إيرادات بقيمة 0.4 مليون ريال سعودي في 2015م إلى خسائر بقيمة 0.8 مليون ريال سعودي 
في 2016م. ويرجع ذلك في األساس إلى الخسائر الناتجة من شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية. وتعود حصة الشركة من خسائر شركات زميلة 
والبالغة 0.5 مليون ريال سعودي في 2017م إلى الخسائر الناتجة من شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية باإلضافة إلى الخسائر الناتجة من شركة 

إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

الزكاة 2222122

يوضح الجدول التالي الزكاة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

الزكاةجل 5اا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

7.5%)0.1%(15.7%6.0867.0447.035بداية السنة

15.1%21.6%9.0%4.8825.3216.473المبلغ المدفوع خالل السنة

16.4%9.0%24.4%)5.321()4.883()3.924(المحمل خالل السنة

ال ينطبقال ينطبق-)1.713(--إعادة التصنيف خالل السنة

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-)448(-إعادة اإلدراج خالل السنة

)ا.4%()8.0%()ا.0%(7.0447.0356.473اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

يتم احتساب الزكاة وفًقا لألنظمة والقواعد الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. زادت نسبة تكلفة الزكاة بمعدل نمو سنوي مركب 15.1% من 4.9 
مليون ريال سعودي في 2015م إلى 6.5 مليون ريال سعودي في 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة وعاء الزكاة للشركة من 195.3 مليون 

ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 258.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م.

انخفض مخصص الزكاة بنسبة 8.0% في 31 ديسمبر 2017م من 7.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 6.5 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو إعادة تصنيف صافي المخصصات البالغ قدرها 1.7 مليون ريال سعودي إلى مخصصات ضريبة 
االقتطاع المستحقة تحت بند المصروفات المستحقة والخصوم األخرى. وتم إدراج هذا المخصص في عام 2008م، عندما تحولت الشركة من شركة ذات 

مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة.
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صافي الدخل -2222121

شهد صافي الدخل انخفاضاً بنسبة 11.8% في عام 2016م، من 40.9 مليون ريال سعودي في عام 2015م إلى 36.1 مليون ريال سعودي في عام 2016م. 
وهذا يرجع في المقام األول إلى زيادة تكاليف التمويل نتيجة تسهيالت التمويل اإلضافية المستخدمة في عام 2015م من جانب الشركة إلى جانب الزيادة 

في سعر السايبور، وتأثير كامل العام الذي لوحظ في عام 2016م.

شهد صافي الدخل ارتفاًعا بنسبة 112.9% في عام 2017م، من 36.1 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 76.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م. 
وقد نجم هذا في المقام األول عن الزيادة في مبيعات الشركة من 654.0 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 842.8 مليون ريال سعودي في عام 
2017م. وقد لوحظ نمو المبيعات في جميع قطاعات األعمال. وعالوة على ذلك، أدى ارتفاع إجمالي هامش الربح واالنخفاض في نفقات البيع والتوزيع 
خالل عام 2017م إلى تحسين صافي دخل العام. وكان ارتفاع إجمالي هامش الربح مرتبط بصفة أساسية بصعود أعمال الخدمات االلكترونية من عميلين 

رئيسيين، في حين كان االنخفاض في نفقات البيع والتوزيع مدفوعاً بصفة أساسية بانخفاض تكلفة الموظفين.

الميزانية العمومية 22222
يوضح الجدول التالي الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

الميزانية العموميةجل 6اا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

األصول
14.2%29.0%1.1%532.473538.583694.623األصول المتداولة

52.0%184.7%)18.8%(5.2784.28512.199األصول غير المتداولة
4.6ا%30.2%0.ا%ا542.869706.82ا537.75إجمالي األصوج

اخلصوم وحقوق ملكية املساهمني
16.5%38.1%)1.7%(366.511360.169497.465الخصوم المتداولة

8.7%8.3%9.1%10.91211.90812.899الخصوم غير المتداولة
6.3ا%37.2%)4.ا%(0.364ا377.423372.0785إجمالي اخلصوم

10.7%15.0%6.5%160.328170.791196.458حقوق ملكية المساهمين
4.6ا%30.2%0.ا%ا542.869706.82ا537.75إجمالي اخلصوم وحقوق امللكية

 المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

تتألف األصول المتداولة بشكل رئيسي من النقد واألرصدة البنكية والذمم المدينة والذمم المدينة غير المفوترة. لم تشهد األصول المتداولة تقلبات 
جوهرية في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2016م. ارتفعت األصول المتداولة بنسبة 29.0% في 31 ديسمبر 2017م من 538.6 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 694.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة الذمم 
المدينة والذمم المدينة غير المفوترة نتيجة لزيادة المبيعات بصورة عامة خالل عام 2017م باإلضافة إلى تمديد فترة االئتمان المسموح بها للعمالء من 

جانب الشركة.

تتألف األصول غير المتداولة بصورة رئيسية من الممتلكات والمعدات واالستثمارات في الشركات الزميلة واألصول غير الملموسة. وانخفضت األصول 
غير المتداولة بنسبة 18.8% في 31 ديسمبر 2016م، من 5.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 4.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2016م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو انخفاض االستثمار في الشركات الزميلة بسبب حصة الشركة من الخسارة المتكبدة من شركة "فونيشيا" 
والبالغة 1.2 مليون ريال سعودي. ارتفعت األصول غير المتداولة بنسبة 184.7% في 31 ديسمبر 2017م من 4.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2016م إلى 12.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الزيادة في نسبة الممتلكات والمعدات المدفوعة بشراء 

أرض بمبلغ 8.1 مليون ريال سعودي خالل 2017م.

الخصوم  تشهد  ولم  الدائنة.  والذمم  األخرى  والخصوم  المستحقة  والمصروفات  األجل  القروض قصيرة  أساسي من  المتداولة بشكل  الخصوم  تتألف 
المتداولة تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2016م. ارتفعت الخصوم المتداولة بنسبة 38.1% في 31 ديسمبر 
2017م من 360.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 497.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك 

هو زيادة المصروفات المستحقة والخصوم األخرى والذمم الدائنة وأرباح األسهم المستحقة.

تتألف الخصوم غير المتداولة من مكافآت نهاية الخدمة للموظفين. هذا وقد ارتفعت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بمعدل نمو سنوي مركب %8.7 
في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الزيادة في إجمالي عدد موظفي الشركة باإلضافة 

إلى زيادة سنوات الخدمة للموظفين الحاليين.

ارتفعت نسبة حقوق ملكية  العادلة. هذا وقد  القيمة  المبقاة واحتياطي  النظامي واألرباح  المال واالحتياطي  تتألف حقوق ملكية المساهمين من رأس 
المساهمين بمعدل نمو سنوي مركب 10.7% في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة 

األرباح المبقاة مدفوعة بصافي األرباح التي حققتها الشركة في الفترة الممتدة من 2015م إلى 2017م.
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األصول المتداولة 2222221

يوضح الجدول التالي األصول المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

األصوج المتداولةجل 7اا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

األصول املتداولة
11.9%10.1%13.7%44.56150.68755.814النقد واألرصدة البنكية
6.6%13.6%0.1%325.276325.546369.929الذمم التجارية المدينة

29.7%74.7%)3.7%(150.409144.844253.048الذمم المدينة غير المفوترة
14.9%)10.0%(46.6%11.40216.72015.045المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى

0.4%-0.9%780787787المبالغ المستحقة من الشركات الزميلة
)100.0%(-)100.0%(--44االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

4.2ا%29.0%ا.ا%532.473538.583694.623اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

النقد واألرصدة البنكية

يوضح الجدول التالي النقد واألرصدة البنكية للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

النقد واألرصدة البنكيةجل 8اا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

15.5%16.3%14.6%41.86147.98755.814األرصدة البنكية
)100.0%()100.0%(--2.7002.700ودائع قصيرة األجل

9.اا%ا.0ا%3.7ا%4ا50.68755.8ا44.56اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

يتألف النقد واألرصدة البنكية من أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل. هذا وقد ارتفع النقد واألرصدة البنكية بمعدل نمو سنوي مركب 11.9% في 
الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو التدفقات النقدية التي حققتها الشركة من العمليات 

التشغيلية في الفترة الممتدة من عام 2016م إلى عام 2017م.

وارتبطت الودائع قصيرة األجل بشكل أساسي بإيرادات الفوائد على الودائع ألجل لدى الشركة في الفترة الممتدة من 2015م إلى 2016م. حيث كان للشركة 
ودائع قصيرة األجل في بنك الكويت الوطني. ولم تحتفظ الشركة بأي ودائع من هذا القبيل في 31 ديسمبر 2017م.

الذمم المدينة

يوضح الجدول التالي الذمم المدينة للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

الذمم المدينةجل 9اا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

5.9%11.8%0.2%330.607331.276370.466الذمم التجارية المدينة

)68.3%()90.6%(7.5%)537()5.730()5.331(ناقص: مخصصات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

6.6%3.6ا%ا.0%325.276325.546369.929صايف الذمم التجارية املدينة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م
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يوضح الجدول التالي تقادم إجمالي الذمم التجارية المدينة للشركة كما في 31 ديسمبر و2016م و2017م.

تقادم الذمم التجارية المدينةجل 20ا6الجدوج )

أقل منألف رياج سعودي
30 يوم

من ا3 إلى 
60 يوم

من ا6 إلى 
90 يوم

من ا9 إلى 
80ا يوم

من ا8ا إلى 
360 يوم

أكثر من
اإلجمالي360 يوم

31109.29676.53336.26967.61029.81450.407369.929 ديسمبر 2017م

31110.35033.30514.28961.20140.27666.124325.546 ديسمبر 2016م
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر و2016م و2017م

تتألف الذمم التجارية المدينة من المبالغ المستحقة التي يتم تحميلها على العمالء كمطالبات في تاريخ تحرير كل ميزانية عمومية. لم تشهد الذمم 
التجارية المدينة تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2016م. ارتفعت الذمم التجارية المدينة بنسبة 11.8% في 
31 ديسمبر 2017م من 331.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 370.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي 

وراء ذلك هو زيادة قيمة المبيعات بمقدار 188.8 مليون ريال سعودي خالل عام 2017م.

 تتبع الشركة سياسة مفادها وضع مخصص للذمم المدينة الخاصة بعمالء القطاع الخاص بعد مرور 120 يوًما على تاريخ االستحقاق، في حين أنه ال 
يوضع أي مخصص لعمالء القطاع الحكومي إلى أن يمر على تاريخ استحقاق الرصيد أكثر من 5 سنوات. انخفضت مخصصات الذمم المدينة المشكوك 
في تحصيلها بنسبة 90.6% في 31 ديسمبر 2017م من 5.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 0.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو شطب رصيد المخصصات بالكامل البالغ قيمته 5.7 مليون ريال سعودي المتراكم حتى بداية عام 2017م 
من جانب الشركة. وقد تراكمت هذه المخصصات منذ عام 2008م، وكانت الشركة على يقين من أنها لن تتمكن من تحصيل هذه الذمم المدينة، ولذلك 

تم شطبها.

مّثل إجمالي الذمم المدينة التي لم يمضي على تاريخ استحقاقها 30 يوم نسبة 29.5% وإجمالي الذمم المدينة المستحقة ما بين 31 إلى 60 يوم نسبة 
20.7% من إجمالي الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2017م. وتمّثل إجمالي الذمم المدينة التي مضى على تاريخ استحقاقها أكثر من عام واحد بشكل 

رئيسي عمالء ذوي صلة بالقطاع الحكومي والذي تم تمديد آجال الدفع لهم.

الذمم المدينة غير المفوترة

يوضح الجدول التالي الذمم المدينة غير المفوترة للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

الذمم المدينة غير المفوترةجل ا2ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 7ا20م6ا20م5ا20م
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

101.7%)3.7%(322.4%35.605150.409144.844الذمم المدينة غير المفوترة األولية

15.6%95.1%)31.5%(150.409102.995200.927إيرادات السنة

61.4%)14.6%(204.9%)92.723()108.561()35.605(ناقص: المفوتر خالل السنة

29.7%74.7%)3.7%(44.844253.048ا50.409اصايف الذمم املدينة غير املفوترة
المصدر: معلومات اإلدارة

تنجم الذمم المدينة غير المفوترة عن الفرق بين إثبات اإليرادات )على أساس نسبة اإلنجاز( ودورة الفواتير )على أساس المراحل الرئيسية المتفق عليها 
مع العمالء(.

انخفض صافي الذمم المدينة غير المفوترة بنسبة 3.7% في 31 ديسمبر 2016م، من 150.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 144.8 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تقلب المبيعات في الفترة الممتدة بين عامي 2015م و2016م. وارتفع 
الرصيد بنسبة 74.7% في 31 ديسمبر 2017م من 144.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 253.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2017م. ويرجع ذلك أساًسا إلى تمديد فترة الدفع مع عمالء القطاع الخاص بخصوص تقديم تراخيص البرامج ودعم األجهزة في إطار وحدة الخدمات 

االلكترونية ووحدة النظم على التوالي. وعالوة على ذلك، ساهمت الزيادة في المبيعات خالل 2017م أيًضا في زيادة الرصيد.
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المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى

يوضح الجدول التالي المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرىجل 22ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

19.6%)2.8%(47.2%6.0568.9138.664هامش الربح على خطابات االعتماد

9.9%)35.0%(85.9%2.2834.2442.759المبالغ المدفوعة مقدًما للموردين

)7.7%()11.2%()4.1%(1.5751.5111.342اإليجار المدفوع مقدًما

)8.9%()4.9%()12.7%(1.2201.0651.012المبالغ المدفوعة مقدًما للموظفين

8.8%2.4%15.7%293339347التأمين المدفوع مسبًقا

68.3%)34.6%(333.3%2410468الرسوم الحكومية المدفوعة مسبًقا

71.1%28.9%127.3%5621.2781.646ذمم مدينة أخرى

13.9%8.2%19.9%)794()734()612(ناقص: مخصص المبالغ المدفوعة مقدًما للموردين المشكوك فيها

4.9ا%)0.0ا%(46.6%5.045ا6.720ا402.اااإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

تصدر خطابات االعتماد بشكل رئيسي للموردين األجانب والمحليين فيما يتعلق باألجهزة والترخيص والدعم و/أو الخدمات المستوردة أو المشتراة من 
السوق المحلي. ويتم تغطية إصدار خطابات االعتماد من البنوك نيابة عن الشركة كجزء من اتفاقيات التمويل قصيرة األجل. وعالوة على ذلك، تم إصدار 
خطابات االعتماد لتقديم سندات العطاء وسندات ضمان حسن التنفيذ للعمالء من القطاع الحكومي. وارتفع الرصيد بنسبة 47.2% في 31 ديسمبر 
2016م، من 6.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 8.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو 
هامش الربح الذي يتقاضاه البنك المحلي على خطاب االعتماد الصادر لبنك أجنبي لتمويل أحد الموردين الرئيسيين وكذلك سندات العطاءات اإلضافية 

وسندات ضمان حسن التنفيذ الصادرة خالل السنة. ولم يشهد الرصيد تقلًبا جوهرًيا في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2016م إلى 2017م.

تم تقديم المبالغ المدفوعة مقدًما للموردين مقابل الخدمات التي لم يتم تقديمها في نهاية تاريخ الميزانية العمومية. وشملت تلك المبالغ ما يُدفع مقدًما 
لشراء األجهزة والبرامج وما يُدفع مقدًما مقابل خدمات ما بعد البيع والرسوم المهنية. ارتفعت المبالغ المدفوعة مقدًما للموردين بنسبة 85.9% في 31 
ديسمبر 2016م، من 2.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 4.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك 
هو المبالغ المدفوعة مقدًما ألحد الموردين التي بلغت 0.8 مليون ريال سعودي مقابل خدمات إدارة البيانات والشبكات السحابية. وباإلضافة إلى ذلك، 
تم تقديم 0.8 مليون ريال سعودي إلى عدد من االستشاريين فيما يتعلق بالطرح العام األولي المقترح للشركة. والجدير بالذكر. أن المساهمون البائعون 
سيقومون باعادة سداد هذه المصروفات للشركة من متحصالت الطرح العام األولي. وفي المقابل، انخفض الرصيد بنسبة 35.0% في 31 ديسمبر 2017م 
من 4.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 2.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو سداد المبالغ 

المدفوعة مقدًما البالغة 1.3 مليون ريال سعودي.

 يرتبط اإليجار المدفوع مقدًما بالمكاتب المؤجرة في الرياض وجدة والخبر. ولم يشهد اإليجار المدفوع مقدًما تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة من 
31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2017م.

تشير المبالغ المدفوعة مقدًما للموظفين بصورة رئيسية إلى مبالغ اإلقامة المدفوعة مقدًما لجميع الموظفين غير السعوديين عند االنضمام إلى الشركة 
بما يساوي بدالت السكن لمدة ستة أشهر. ويتم خصم هذه المبالغ من رواتب الموظفين على أساس شهري متساو. ولم يشهد الرصيد تقلًبا جوهرًيا في 

الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 2017م.

يرتبط التأمين المدفوع مسبًقا باألقساط السنوية فيما يتعلق بالتأمين الطبي وتأمين المشاريع. ويلزم وجود تغطية تأمينية للمشروعات الحكومية، التي 
يُطلب فيها من بعض أعضاء فريق العمل التابع للشركة العمل من مقر العميل. ولم يشهد الرصيد تقلًبا جوهرًيا في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م 

إلى 2017م.

تشمل الرسوم الحكومية المدفوعة مسبًقا دفع رسوم اإلقامة والتوظيف والتأشيرة للموظفين. ولم يشهد الرصيد تقلًبا جوهرًيا في الفترة الممتدة من 31 
ديسمبر 2015م إلى 2017م.

وترتبط الذمم المدينة األخرى برسوم التسهيالت البنكية المدفوعة مقدًما ورسوم الحصول على عضوية في غرفة التجارة ورسوم الخدمات البريدية. 
ارتفعت الذمم المدينة األخرى بنسبة 127.3% في 31 ديسمبر 2016م، من 0.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 1.3 مليون ريال سعودي 
في 31 ديسمبر 2016م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو إضافة رسوم إدارية فيما يتعلق بتمويل من مورد رئيسي باإلضافة إلى تمويل من بنك تجاري 
محلي. وارتفعت الذمم المدينة األخرى بنسبة 28.9% في 31 ديسمبر 2017م من 1.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 1.6 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة رسوم التسهيالت البنكية المدفوعة مقدًما ورسوم الغرفة التجارية ورسوم 

الخدمات البريدية.
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االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

امتلكت الشركة محفظة من االستثمارات المخصصة لغرض المتاجرة بها في الخارج. ونتيجة للتغييرات التي طرأت على استراتيجية االستثمار، تم إعادة 
تصنيف هذه االستثمارات لتدخل ضمن االستثمارات المتاحة للبيع بدًءا من عام 2016م فصاعدا.

األصول غير المتداولة 2222222

يوضح الجدول التالي األصول غير المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

األصوج غير المتداولةجل 23ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

األصول غير املتداولة

ال ينطبق)97.3%(ال ينطبق441-االستثمارات المتاحة للبيع

193.2%921.8%)15.8%(1.0588919.101الممتلكات والمعدات

)21.4%()20.3%()22.5%(3.3382.5852.061االستثمارات في الشركات الزميلة

8.3%35.3%)13.3%(8827651.035األصول غير الملموسة

52.0%84.7ا%)8.8ا%(99ا.2ا5.2784.285اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

االستثمارات المتاحة للبيع

تمثل هذه البنود االستثمارات المخصصة في حصص غير متداولة والتي تم شرائها لغير أغراض المتاجرة وتظهر بالقيمة العادلة لغرض المتاجرة بها 
والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والموجودة بالخارج. ونتيجة للتغييرات التي طرأت على استراتيجية االستثمار، تم إعادة تصنيف هذه االستثمارات 

لتدخل ضمن االستثمارات المتاحة للبيع بدًءا من عام 2016م فصاعداً حيث كانت تصنف ضمن االستثمارات المبقاة ألغراض المتاجرة.

ويعود االنخفاض الذي شهدته هذه االستثمارات في 31 ديسمبر 2017م إلى التخلص من االستثمارات المحتفظ بها تحت صندوق لألسهم الخاصة 
والبالغة 42.7 مليون ريال سعودي في 2017م. تم تقييم االستثمارات المحتفظ بها في 31 ديسمبر 2017م بالقيمة السوقية العادلة.

الممتلكات والمعدات

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية الصافية لممتلكات ومعدات الشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

الممتلكات والمعداتجل 24ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر
5ا20م-7ا20م7ا20م

ال ينطبقال ينطبق-8.123--اراضي
)2.2%(7.2%)10.7%(704628674المعدات
9.597.1%940.230.0%-0094المركبات

)22.9%()19.7%()26.0%(355262211األثاث والتجهيزات
93.2ا%8.ا92%)5.8ا%(ا0ا.9ا05889.اإجمالي القيمة الدفترية الصافية

 المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

قامت الشركة بشراء أرض تبلغ مساحتها 1.843 متر مربع بتكلفة قدرها 8.0 مليون ريال سعودي خالل عام 2017م، وذلك لتأسيس مقرها الرئيسي. 
وقامت الشركة برسملة تكلفة الشراء والعموالت ذات الصلة البالغ قدرها 0.1 مليون ريال سعودي فضاًل عن سعر الشراء.

وتتألف المعدات بشكل رئيسي من أجهزة الكمبيوتر والخوادم وغيرها من األجهزة المساعدة. وفي 31 ديسمبر 2017م، تم استهالك 93.5% من معدات 
الشركة. ولم تشهد القيمة الدفترية الصافية تقلًبا جوهرًيا في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 2017م.

تتألف المركبات من أسطول مكون من 10 مركبات، كانت تستخدم بصورة أساسية في نقل األجهزة. هذا وقامت الشركة بشراء شاحنة جديدة خالل عام 
2017م ألغراض النقل واستبدلت المركبة السابقة المستخدمة.

انخفضت القيمة الدفترية الصافية لألثاث والتجهيزات بمعدل سنوي مركب نسبته 22.9% في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 2017م. وكان 
السبب الرئيسي وراء ذلك هو رسوم اإلهالك.
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االستثمارات في الشركات الزميلة

لدى الشركة استثمارات في الشركات الزميلة الواردة أدناه:

حقوق التصويتمحل التأسيس ومباشرة األعماجالنشاط الرئيسياسم الشركة الزميلة
50.0%لبنانالحلول القائمة على التكنولوجيامجموعة إدارات سال

50.0%المملكة العربية السعوديةتطوير وتركيب وصيانة أجهزة وبرامج الكمبيوترشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
50.0%جزر فيرجن البريطانيةالحلول القائمة على التكنولوجياشركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية

يتم احتساب جميع االستثمارات المذكورة أعاله باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية. ال تعتمد الشركة اعتماًدا أساسًيا على أي شركة من 
الشركات الزميلة.

انخفض االستثمار في الشركات الزميلة بواقع 22.5% من 3.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 2.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2016م. ثم انخفضت بعد ذلك بواقع 20.3% لتصل إلى 2.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو حصة 
إدارات  العالمية في عام 2016م وحصة الخسائر المسجلة من شركة  المعلومات  لتقنية  إدارات سال وشركة فينيشيا  الخسائر المسجلة من مجموعة 

لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وشركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية في 2017م على التوالي.

األصول غير الملموسة

يوضح الجدول التالي األصول غير الملموسة للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

األصوج غير الملموسةجل 25ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

8.3%35.3%)13.3%(8827651.035برامج أخرى
8.3%35.3%)3.3ا%(035.ا882765إجمالي القيمة الدفترية الصافية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

تشمل البرامج األخرى سحابة المبيعات )Sales Force Cloud( ونظام إدارة الموارد البشرية )HR Mename(. تم إدخال إضافات في برامج أخرى في الفترة 
الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2017م، ومعظمها يرتبط بتجديد تراخيص البرامج الحالية.

وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، شملت األصول غير الملموسة برنامج مايكروسفت داينامكس إي آر بي )Microsoft Dynamics ERP Software( المطفأ بالكامل 
وأيضاً مشروع إعداد التطبيقات في 31 ديسمبر 2017م.

وتعتزم الشركة على استخدام منصة أوراكل )Oracle( بدالً من منصة مايكروسفت داينامكس إي آر بي )Microsoft Dynamics ERP(. وهذه العملية حالًيا في 
مرحلة االختبار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل برنامج إي آر بي )ERP( خالل الربع األخير من عام 2018م.

ويرتبط مشروع إعداد التطبيقات بالبوابة االلكترونية المطورة لنظام المعلومات الجغرافية المقرر استخدامها في إحدى المشاريع خالل عام 2009م. 
ونظراً إلمكانية استخدام هذه البوابة في المستقبل، فقد قررت الشركة رسملة تكلفة إعداد التطبيقات ذات الصلة.

الخصوم 2222222

يوضح الجدول التالي الخصوم للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

الخصومجل 26ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب
 5ا20م

مراجعة
 6ا20م

مراجعة
 7ا20م

مراجعة
ديسمبر 

6ا20م
ديسمبر 

5ا20م-7ا20م7ا20م

)8.8%(10.4%)24.7%(215.242162.183179.104قروض قصيرة األجل
52.7%38.4%68.4%58.61898.728136.668المصروفات المستحقة والخصوم األخرى

28.9%54.2%7.7%85.60792.224142.220الذمم الدائنة
ال ينطبقال ينطبق-33.000--توزيعت أرباح مستحقة

)4.1%()8.0%()0.1%(7.0447.0356.473الزكاة المستحقة
8.7%8.3%9.1%10.91211.90812.899مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

6.3ا%37.2%)4.ا%(0.364ا377.423372.0785اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م
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قروض قصيرة األجل

يوضح الجدول التالي القروض قصيرة األجل للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

قروض قصيرة األجلجل 27ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 7ا20م6ا20م5ا20م
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

)6.9%(8.2%)19.9%(199.975160.217173.344تسهيالت التمويل قصيرة األجل
)38.6%(193.0%)87.1%(15.2661.9665.760تسهيالت خطاب االعتماد

)8.8%(0.4ا%)24.7%(04ا.79ا83ا.62ا5.242ا2اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

يوضح الجدول التالي القروض قصيرة األجل للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

قروض قصيرة األجلجل 28ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

ديسمبر 7ا20م6ا20م5ا20م
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

تسهيالت التمويل قصيرة األجل
)21.1%()36.6%()2.0%(51.85950.83032.243البنك األول

2.3%)15.9%(24.5%41.67551.87743.636البنك السعودي الفرنسي
)47.0%()16.4%()66.5%(44.77715.01312.555البنك السعودي لالستثمار

ال ينطبقال ينطبق-4.748--مجموعة سامبا المالية
32.2%363.6%)62.3%(8.5663.22914.969بنك الرياض

7.6%311.8%)71.9%(28.8958.12633.466بنك الكويت الوطني
)16.5%(38.0%)49.5%(24.20412.21716.866البنك السعودي البريطاني

ال ينطبقال ينطبق-2.977--بنك الخليج الدولي
ال ينطبق)37.2%(ال ينطبق18.92511.884-إدارة تمويل أوراكل )تمويل من المورد(

)6.9%(8.2%)19.9%(199.975160.217173.344إجمالي تسهيالت التمويل قصيرة األجل
تسهيالت خطابات االعتماد

)100.0%()100.0%()85.6%(-13.6911.966البنك األول
ال ينطبقال ينطبق-5.760--بنك الخليج الدولي
)100.0%(-)100.0%(--1.576بنك الكويت الوطني

)38.6%(193.0%)87.1%(15.2661.9665.760إجمالي تسهيالت خطابات االعتماد
)8.8%(0.4ا%)24.7%(04ا.79ا83ا.62ا5.242ا2اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

تم الحصول على القروض قصيرة األجل المستحقة في نهاية كل تاريخ ميزانية عمومية بشكل رئيسي لتمويل مشاريع العمالء. القروض قصيرة األجل 
انخفضت بواقع 53.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م، حيث كانت تبلغ 215.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م ثم انخفضت إلى 
162.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تأخر العمالء في تقديم المبالغ المستحقة مما أدى إلى استخدام 
تمويل إضافي خالل عام 2015م. ارتفعت القروض قصيرة األجل بنسبة 10.4% في 31 ديسمبر 2017م من 162.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2016م إلى 179.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الحصول على تمويل إضافي نتيجة للتأخر في استرداد 

المبالغ المستحقة من العمالء والبالغة 17.0 مليون ريال سعودي بسبب التأخر في عملية المقاصة المصرفية.

انخفضت تسهيالت خطابات  وقد  والبرامج.  األجهزة  والمحليين مقابل شراء  األجانب  الموردين  االعتماد لصالح  الشركة تسهيالت خطابات  تستخدم 
االعتماد بنسبة 87.1% في 31 ديسمبر 2016م، من 15.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2016م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو استحقاق بعض التسهيالت في نهاية عام 2016م. وارتفع الرصيد بنسبة 193.0% في 31 ديسمبر 2017م من 
2.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 5.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الحصول على 

تسهيالت جديدة من أحد البنوك، وذلك إلصدار خطابات اعتماد لعدة موردين ألحد عمالء القطاع الحكومي.

يتم تأمين القروض قصيرة األجل من خالل الضمانات الشخصية للمساهمين وسندات األمر وتخصيص بعض المتحصالت من العقود كضمان لتسهيالت 
التمويل. وبلغت قيمة سندات األمر وضمانات المساهمين المقدمة كضمان في 31 ديسمبر 2017م 690.7 مليون ريال سعودي و740.7 مليون ريال 
سعودي على التوالي. وباإلضافة إلى ذلك، تم تخصيص مشاريع ذات قيمة تعاقد قدرها 1.8 مليار ريال سعودي للبنوك كضمان في 31 ديسمبر 2017م.
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وفي عام 2017م، نالت الشركة الموافقة للحصول على تسهيالت تمويل بقيمة 17.0 مليون ريال سعودي من البنك السعودي الفرنسي لشراء األرض وبناء 
مقر الشركة الرئيسي.

المصروفات المستحقة والخصوم األخرى

يوضح الجدول التالي المصروفات المستحقة والخصوم األخرى للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

المصروفات المستحقة والخصوم األخرىجل 29ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

68.9%46.5%94.8%38.21174.425109.042تكاليف المشاريع غير المفوترة

2.9%)9.2%(16.6%16.24318.94417.198الضرائب المستقطعة المستحقة

44.6%23.4%69.5%2.9354.9746.138تكاليف الموظفين المستحقة

86.8%1.013.3%)68.7%(1.2303854.290أخرى

52.7%38.4%68.4%36.668ا898.728ا58.6اإلجمالي
 المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

تمثل تكاليف المشاريع غير المفوترة بشكل رئيسي التكاليف المحجوزة من جانب الشركة، مقابل المبيعات المسجلة، والتي لم يصدر الموردون بشأنها 
فواتير. وكانت الزيادة في تكاليف المشاريع غير المفوترة في 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م في سياق األعمال المعتادة، مدفوعة في ذلك 
بالنشاط التجاري. وال تتضمن تكاليف المشاريع غير المفوترة األعمال الجارية التي لم يتم تسليمها إلى العميل حتى اآلن. وارتفع رصيد تكاليف المشاريع 
غير المفوترة بنسبة 94.8% في 31 ديسمبر 2016م، من 38.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 74.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2016م. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة إلى بدء 7 مشاريع جديدة خالل عام 2016م، مما نتج عن تكاليف مشاريع غير مفوترة إضافية قدرها 
33.2 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2016م. وفي 31 ديسمبر 2017م، ازداد رصيد تكاليف المشاريع غير المفوترة بنسبة 46.5% ليصل إلى 
109.0 مليون ريال سعودي. ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى الشروع في 4 مشاريع خالل عام 2017م مما أدى إلى زيادة رصيد تكاليف المشاريع 
غير المفوترة بمقدار 24.8 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2017م. باإلضافة إلى ذلك، التقدم المحرز في عدد من المشاريع التي بدأت في 

السنوات السابقة والذي بالتالي أدى إلى زيادة الرصيد بمقدار 8.2 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2017م.

تمثل الضرائب المستقطعة الضريبة المفروضة على المدفوعات التي تقدمها الشركة إلى الموردين األجانب فيما يتعلق بالمشتريات الخاصة بالمشاريع. 
يتحمل العمالء الضرائب المستقطعة هذه. ولم يشهد الرصيد تقلًبا جوهرًيا في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 2017م.

للتأمينات  العامة  المؤسسة  الطيران واألجور ورسوم  وتذاكر  الموظفين  إجازات  المقدمة بخصوص  المستحقات  المستحقة  الموظفين  تكاليف  وشملت 
االجتماعية. هذا وقد ارتفعت تكاليف الموظفين المستحقة بمعدل نمو سنوي مركب 44.6% في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 

2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة عدد الموظفين من 671 موظًفا في 31 ديسمبر 2015م إلى 769 موظًفا في 31 ديسمبر 2017م.

وتشمل الخصوم األخرى مخصصات رسوم المراجعة ونفقات المرافق المستحقة والمبالغ مستحقة الدفع للموظفين والمبالغ المدفوعة مقدًما من العمالء. 
انخفضت الخصوم األخرى بنسبة 68.7% في 31 ديسمبر 2016م، من 1.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 0.4 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2016م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو سداد المبالغ المدفوعة مقدًما من العمالء. وارتفعت نسبة الخصوم األخرى بواقع 3.9 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2017م، حيث كانت تبلغ 0.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م ووصلت إلى 4.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2017م. وقد وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تلقي مبلغ مدفوع مقدًما من أحد العمالء الرئيسيين مقابل خدمات الدعم التي تقدمها شركة بي إم سي.

الذمم الدائنة

تتألف الذمم الدائنة بشكل رئيسي من موردي التكنولوجيا الذين يقدمون خدمات التنفيذ وغيرها من خدمات الدعم. زادت الذمم الدائنة الدفع بنسبة 
7.7% من 85.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 92.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م ووازدادت أيضاً بنسبة 54.2% لتصل 
إلى 142.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك التأخر في سداد المدفوعات للموردين نتيجة لعجز السيولة 
النقدية بسبب التأخر في تحصيل األموال من عمالء القطاع الحكومي باإلضافة إلى زيادة في عدد المشاريع، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل أيام دوران 

الذمم الدائنة من 68 يوًما كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 79 يوًما و93 يوًما كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م على التوالي.

توزيعات 	ربا	 مستحقة

أعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 51.1 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. ومن هذه األرباح المعلنة، تبقى 33.0 
مليون ريال سعودي كأرباح مستحقة لنفس الفترة.

الزكاة المستحقة

حصلت الشركة على الربوط الزكوية من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى عام 2007م وحصلت على الشهادات الزكوية النهائية. وقامت 
الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لألعوام من 2008م إلى 2017م، وال تزال قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وال يمكن تحديد النتيجة 

بصورة موثوق بها.
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لم تشهد الزكاة المستحقة تقلبات جوهرية بين 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م. وانخفضت الزكاة المستحقة من 7.0 مليون ريال سعودي في 
31 ديسمبر 2016م إلى 6.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م. ونتج هذا في األساس إلى إعادة تصنيف صافي المخصصات البالغ 1.7 مليون 

ريال سعودي إلى بند الضرائب المستقطعة المستحقة تحت المصروفات المستحقة والخصوم األخرى.

 مكافآت نهاية الخدمة

يوضح الجدول التالي مكافآت نهاية الخدمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

مكافآت نهاية الخدمةجل 30ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

15.5%9.1%22.2%8.92810.91211.908في بداية السنة

)2.9%()19.6%(17.3%3.2663.8313.080التكلفة للسنة

27.7%)26.3%(121.1%)2.090()2.835()1.282(المبلغ المدفوع خالل السنة

8.7%8.3%ا.9%2.899ا908.اا2ا0.9ايف نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

تُعد مكافآت نهاية الخدمة شرًطا نظامًيا بالنسبة لجميع الشركات السعودية، وتكون مستحقة الدفع للموظفين عند إقالتهم أو إنهاء عقود عملهم في 
الشركة. هذا وقد ارتفعت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بمعدل نمو سنوي مركب 8.7% في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 2017م. وكان 

السبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة عدد الموظفين من 671 موظًفا في 31 ديسمبر 2015م إلى 769 موظًفا في 31 ديسمبر 2017م.

حقوق ملكية المساهمين 2222222

يوضح الجدول التالي حقوق ملكية المساهمين في الشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

حقوق ملكية المساهمينجل ا3ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

حقوق ملكية املساهمني

---50.00050.00050.000رأس مال األسهم

---25.00025.00025.000االحتياطي النظامي

19.3%26.8%12.3%85.32895.791121.458األرباح المبقاة

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-0-احتياطي القيمة العادلة

0.7ا%5.0ا%6.5%96.458اا70.79ا60.328ااإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بلغ رأس مال الشركة 50.0 مليون ريال سعودي في شكل 5.0 مليون سهم مكتتب بالكامل بقيمة اسمية قدرها 10.0 رياالت سعودية.

االحتياطي النظامي هو شرًطا نظامًيا بالنسبة لجميع الشركات السعودية. وتلتزم الشركة بموجب اللوائح األخيرة بتخصيص احتياطي نظامي بعد استيعاب 
الخسائر المتراكمة )إن وجدت( من خالل تخصيص 10% من صافي الدخل إلى أن يساوي االحتياطي 30% من رأس المال حيث أن االحتياطي بلغ %50 

من رأس المال نتيجة التحويالت في السنة السابقة. وذلك االحتياطي غير متاح لتوزيعات األرباح.

مع ذلك ووفقاً للنظام األساسي للشركة القائم حتى 31 ديسمبر 2017م، يجب على الشركة تخصيص 10% من صافي الدخل إلى أن يساوي االحتياطي 
50% من رأس المال، وتوقفت الشركة عن هذه التحويالت بعد بلوغ االحتياطي 50% من رأس المال.

ويُعزى االرتفاع الذي شهدته األرباح المبقاة في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2017م إلى صافي الدخل المحقق خالل كل سنة، 
مطروًحا منه أية أرباح تم اإلعالن عنها.

ويمثل احتياطي القيمة العادلة الربح أو الخسارة غير المحققين في االستثمارات المتاحة للبيع، وقد تم إدراجها ضمن حقوق ملكية المساهمين وفق 
متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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قائمة التدفقات النقدية 22222
يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

قائمة التدفقات النقديةجل 32ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

ال ينطبق)81.9%()216.6%(85.21715.413)73.092(صافي النقد )المستخدم في( /الناتج من األنشطة التشغيلية

226.5%2.100.4%)51.5%()9.064()412()850(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

ال ينطبق)98.4%()295.0%()1.221()78.680(40.355صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية

ال ينطبق)6.3ا%()8.2اا%(28ا.255ا.6)33.587جصايف التدفق النقدي للفترة

)19.5%(13.7%)43.0%(78.14944.56150.687النقد وما في حكمه في بداية السنة

9.اا%ا.0ا%3.7ا%4ا50.68755.8ا44.56النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

تُعزى الزيادة في النقد وما في حكمه في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 2017م إلى صافي النقد المحقق من األنشطة التشغيلية خالل الفترات 
المعنية مدفوًعا بالدخل الصافي الذي حققته الشركة.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 2222221

يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةجل 33ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

34.9%101.1%)9.6%(45.78941.40583.281الدخل قبل الزكاة

7.6%)16.8%(39.0%4.1725.8014.828التعديالت لبنود التدفقات غير النقدية

)47.0%(6.619.0%)99.6%()44.920()669()160.142(الذمم المدينة

ال ينطبق)2.044.2%(ال ينطبق)108.204(5.565-الذمم المدينة غير المفوترة

ال ينطبق)127.4%(419.3%1.615)5.888()1.134(المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى

)100.0%()100.0%()82.7%(-)7()39(المبالغ المستحقة من الشركات الزميلة

10.1%655.5%)83.9%(41.2096.61749.997الذمم الدائنة

300.4%)9.7%(1.675.2%2.25940.11036.226المصروفات المستحقة والخصوم األخرى

27.7%)26.3%(121.1%)2.090()2.835()1.282(مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

16.4%9.0%24.4%)5.321()4.883()3.924(الزكاة المسددة

التدفقات النقدية )المستخدمة في(/ الناتجة من األنشطة 
التشغيلية

ال ينطبق)%81.9()%216.6(85.21715.413)73.092(

 المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 73.1 مليون ريال سعودي في عام 2015م، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك تأخر العمالء 
في تقديم المبالغ المستحقة بسبب قيود السيولة لدى هؤالء العمالء. وكان السبب الرئيسي وراء بلوغ صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
85.2 مليون ريال سعودي في عام 2016م هو تحسن إدارة الذمم المدينة وتحصيل غالبية الذمم المدينة المستحقة من الجهات الحكومية في الربع األخير 

من عام 2016م.

وانخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية خالل عام 2017م بواقع 69.8 مليون ريال سعودي بالرغم من زيادة صافي األرباح للسنة بواقع 40.7 
مليون ريال سعودي. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تراكم الذمم المدينة غير المفوترة في 31 ديسمبر 2017م نتيجة لزيادة إجمالي المبيعات بنسبة 

28.9% خالل 2017م.
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 2222222

يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثماريةجل 34ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

272.4%4.404.0%)69.2%()8.551()190()616(شراء ممتلكات ومعدات

)15.1%(152.0%)71.4%()577()229()802(شراء األصول غير الملموسة

100.4%200.0%33.9%5721متحصالت التصرف في الممتلكات واآلالت والمعدات

ال ينطبقال ينطبق-42--متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

)100.0%(-)100.0%(--563توزيعات أرباح مستلمة من شركات تابعة

226.5%00.4ا.2%)5.ا5%()9.064ج)2ا4ج)850جالتدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية
 المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

ارتبط صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية في 2015م بالتكلفة المتكبدة مقابل تجديد التراخيص واألعمال المعمارية والمدنية 
في مكتب جدة. كما تلقت الشركة توزيعات أرباح من شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 0.6 مليون ريال سعودي خالل عام 2015م.

وارتبط صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 2016م في الغالب بالتكلفة المتكبدة مقابل تجديد التراخيص لبرامج الشركة الحالية )مثل سحابة 
المبيعات )Sales Force Cloud( ونظام إدارة الموارد البشرية )HR Mename( وما إلى ذلك( لالستخدام الداخلي للشركة.

وارتبط صافي التدفقات النقدية المستخدمة البالغ 9.1 مليون ريال سعودي في 2017م في الغالب بشراء أرض تبلغ مساحتها 1.843متر مربع بتكلفة 
8.1 مليون ريال سعودي شاملة جميع العموالت والرسوم المتنوعة األخرى المتكبدة في سبيل إنشاء مقر الشركة الرئيسي.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 2222222

يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةجل 35ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

)49.2%()131.9%()180.8%(16.921)53.059(65.673صافي )المبلغ الُمَحصل( والمدفوع من القروض قصيرة األجل

)15.4%()29.2%(1.2%)18.141()25.621()25.318(توزيعات األرباح المدفوعة

التدفقات النقدية الناجتة من/ )املستخدمة يف( األنشطة 
التمويلية

ال ينطبق)98.4%()295.0%()ا22.اج)78.680ج40.355

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

تشمل األنشطة التمويلية صافي المتحصالت من القروض قصيرة األجل وتوزيعات األرباح المدفوعة إلى مساهمي الشركة. وكان السبب الرئيسي وراء 
بلوغ صافي التدفقات النقدية من القروض قصيرة األجل 65.7 مليون ريال سعودي في 2015م هو التمويل اإلضافي الذي حصلت عليه الشركة للوفاء 
بمتطلبات رأس المال العامل بسبب تأخر العمالء في تقديم المبالغ المستحقة. كما تُعزى التدفقات النقدية المستخدمة من القروض قصيرة األجل خالل 
عام 2016م إلى عمليات سداد مبالغ التمويل، التي تم الحصول عليها في عام 2016م فضاًل عن التمويل اإلضافي الذي حصلت عليه الشركة في عام 
2015م. ومّثل التدفق النقدي البالغ 16.9 مليون ريال سعودي خالل 2017م تسهيالت التمويل التي حصلت عليها الشركة لشراء أرض وبناء مقر الشركة 
الرئيسي الجديد. وبلغت توزيعات األرباح 25.3 مليون ريال سعودي و25.6 مليون ريال سعودي و18.1 مليون ريال سعودي لألعوام 2015م و2016م 

و2017م على التوالي.
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االلتزامات المحتملة 22222
يوضح الجدول التالي االلتزامات المحتملة للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

االلتزامات المحتملةجل 36ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

5ا20م
مراجعة

6ا20م
مراجعة

7ا20م
مراجعة

11.74226.03615.967خطابات االعتماد

91.289115.901113.178خطابات الضمان

46ا.29ا938.ا4اا03.03ااإلجمالي
 المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

أصدرت الشركة خطابات اعتماد للموردين األجانب والموردين المحليين عند شراء األجهزة والبرامج في شكل خطاب اعتماد تقليدي أو خطاب اعتماد 
ضامن.

كان لدى الشركة عدة خطابات ضمان أصدرتها مصارف مختلفة باسم عمالء من القطاع الحكومي فيما يتعلق بسندات العطاء وسندات ضمان حسن 
التنفيذ.

وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، كان لدى الشركة التزامات إيجار تشغيلي بقيمة 4.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م.

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة 22222
 يوضح الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة الخاصة بالشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

المعامالت مع األطراف ذات العالقةجل 37ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
طبيعة المعاملة

السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

5ا20ماسم الطرف ذي العالقة
مراجعة

6ا20م
مراجعة

7ا20م
مراجعة

مجموعة إدارات سال

8.6894.7614.603الشراء

756--المبيعات

332332317دخل اإليجار

---املساهمون
728411496الرواتب والمكافآت*

72ا.9.7485.5046اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

*تشير هذه المعامالت إلى رواتب ومكافآت بعض من المساهمين لقاء مشاركتهم في بعض عمليات الشركة حتى 31 ديسمبر 2017م، حيث أن هؤالء المساهمين غير موظفين تنفيذيين لدى 

الشركة. ولكن تم إيقاف هذه المعامالت خالل النصف األول من 2018م.

مجموعة إدارات سال

الشراء

ارتبطت معامالت الشراء في الغالب باالستعانة بمصادر خارجية في تقديم بعض خدمات ما بعد البيع لمجموعة إدارات سال.

المبيعات

ارتبطت معامالت البيع في الغالب بأوامر الشراء الصادرة إلى مجموعة إدارات سال مقابل دورات تدريب الموردين لموظفيهم وشراء أجهزة محددة من 
الشركة.

دخل اإليجار

ارتبط دخل اإليجار بالترتيبات المبرمة بين الشركة وشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات القتسام المساحات المكتبية، حيث تدفع شركة 
إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى الشركة مبلًغا قدره 0.3 مليون ريال سعودي سنوًيا.
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المساهمون

الرواتب والمكافآت

تمثل الرواتب والمكافآت المبالغ المدفوعة للمساهمين من اإلدارة التنفيذية المشاركين في العمليات التشغيلية الروتينية للشركة.

يوضح الجدول التالي أرصدة األطراف ذات العالقة بالشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م.

أرصدة األطراف ذات العالقةجل 38ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
معدج النمو زيادة/)نقص(السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر

السنوي المركب

 5ا20م
مراجعة

 6ا20م
مراجعة

 7ا20م
مراجعة

ديسمبر 
6ا20م

ديسمبر 
5ا20م-7ا20م7ا20م

0.4%-0.9%780787787مجموعة إدارات سال

0.4%ا0.9%780787787اإلجمالي
 المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م

ارتبط المبلغ المستحق من مجموعة إدارات سال كما في 31 ديسمبر 2017م في الغالب بالمبالغ المستحقة للشركة نظير مشتريات شركة إدارات. وظل 
هذا المبلغ مستحًقا ألكثر من 360 يوًما في 31 ديسمبر 2017م بسبب قيود السيولة لدى الطرف ذي العالقة. وتم دفع هذا المبلغ خالل فترة الستة أشهر 

األولى من عام 2018م.

مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات للنصف األول لعام 12-2م  222
يستعرض قسم مناقشة وتحليل اإلدارة التالي الوضع المالي للشركة وأدائها التشغيلي، ويستند في هذا الشأن إلى القوائم المالية المراجعة للشركة لفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م المعدة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد تولت 

ارنست آند يونغ فحص القوائم المالية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. وتشكل تلك القوائم جزًءا ال يتجزأ من هذه النشرة.

أسس اإلعداد 22221

بيان االلتزام 2222121

إن هذه هي أول قوائم مالية أولية للشركة معدة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )ويشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"( 
لجزء من الفترة )أي كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م( التي تغطيها أول قوائم مالية سنوية معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وعليه، تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )1( "اتباع 
المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. تم بيان التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية الهامة في 

اإليضاح )3( حول القوائم المالية األولية. انظر اإليضاح )27( لمزيد من المعلومات.

عند قيام الشركة بإعداد قوائمها المالية ألول مرة طبًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية كما في وللسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م، فإنه سيتم إعدادها وفًقا للمعايير والتفسيرات السارية في ذلك التاريخ والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

إعداد القوائم المالية األولية 2222122

العرف المحاسبي

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا التزامات المنافع المحددة للموظفين والذي تم تقويمها اكتوارياً. تم 
عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي

عملة العرض

تم عرض القوائم المالية األولية للشركة بالريال السعودي والذي يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للشركة.

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة 22222
المبالغ المصرح عنها لإليرادات  التي قد تؤثر على  المالية األولية للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات  القوائم  يتطلب إعداد 
والمصاريف والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، قد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل 
جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى 
مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم 
مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو 

في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.
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التقديرات واالفتراضات

تم أدناه تبيان االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية، 
والتي لها تأثير جوهري قد يؤدي إلى فروقات جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة. استخدمت الشركة هذه 
االفتراضات والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية األولية. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية 

نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة الشركة. وتنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

االفتراضات طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفين

تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج. يتطلب من اإلدارة 
إجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف 
الرعاية الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم إدارة الشركة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون للتغيرات 

في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/ أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.

المخصصات

تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء معايير اإلثبات، بما في ذلك تقديرات للمبالغ المحتمل 
سدادها. تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. 
كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتكاليف التخارج، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع 
تكاليف التخارج األخرى. تتضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية 

الصادرة.

اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القيمة العادلة ناقصا 
تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة من معامالت البيع 
الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. يتم احتساب 
القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية للسنوات األربع إلى الست 
القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقدية 
الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي 

التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء:

إن لألحكام الهامة التالية آثار جوهرية على المبالغ المدرجة في القوائم المالية األولية:

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان من الواجب تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها في 
قائمة الدخل األولية. وعلى وجه الخصوص، يتطلب إصدار حكم من اإلدارة بشأن تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى 
المخصص المطلوب. تستند هذه التقديرات إلى افتراضات حول عدد من العوامل، وقد تختلف النتائج الفعلية، مما يتترب عليه إجراء تغيرات مستقبلية 

في المخصص. يرجى الرجوع إلى اإليضاح )16( لمزيد من المعلومات.

األعمار اإلنتاجية االقتصادية للممتلكات والمعدات

تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض حساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار 
االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تقوم الشركة دورياً بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك للتأكد بأن طريقة وفترة 

االستهالك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.

السياسات المحاسبية الهامة 22222

تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ "متداولة" و"غير متداولة"

تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/غير متداولة.

تصنف الموجودات كمتداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية. �
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. �
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو �
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  �

الفترة المالية.

تصنف الشركة كافة الموجودات األخرى التي ال تفي بالشروط المذكورة أعاله كموجودات غير متداولة.
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تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية �
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة �
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو �
عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية �

تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى التي ال تفي بالشروط المذكورة أعاله كمطلوبات غير متداولة.

إثبات اإليرادات

يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )15( اعتباًرا من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م. يستحدث معيار اإليرادات الجديد طريقة 
مؤلفة من خمس خطوات قائمة على مبدأ واحد إلثبات االيرادات عند تحويل السيطرة على البضاعة أو تأدية الخدمة إلى العميل. تتمثل الخطوات 
الخمس في: تحديد العقد )العقود( مع العميل؛ وتحديد التزامات األداء المنصوص عليها في العقد؛ وتحديد سعر المعاملة، وتوزيع سعر المعاملة، وإثبات 

اإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء.

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )15( أيًضا تقديم إفصاحات معززة عن اإليرادات وذلك لمساعدة المستثمرين على الفهم بشكل أفضل لطبيعة 
وقيمة وتاريخ - وعدم التأكد من - اإليرادات والتدفقات النقدية من العقود المبرمة مع العمالء، وتحسين قابلية المقارنة لإليرادات من العقود المبرمة 

مع العمالء. يطبق المعيار إما بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل.

ونظًرا لكونها متبعة للمعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى في عام 2018م، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( بأثر رجعي 
اعتباًرا من أول فترة معروضة، وهي 1 يناير 2017م )تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية( واستخدمت 

وسائل عملية محددة )كما هو وارد أدناه(.

قامت الشركة بتطبيق الوسائل العملية التالية:

لم تعدل الشركة مبلغ العوض المتعهد به بشأن اآلثار المترتبة على مكون التمويل الهام وذلك أن الفترة بين تقديم الخدمات المتعهد بها والدفع  �
من قبل العميل تبلغ سنة واحدة أو أقل.

بالنسبة للفترات قبل تاريخ التطبيق األولي، لم تقدم الشركة إفصاحات عن التزامات األداء المتبقية. �
لم تقم الشركة باإلفصاح عن مبلغ سعر المعاملة الموزع على التزامات األداء المتبقية وتوضيح تاريخ توقع المنشأة إثبات ذلك المبلغ كإيرادات  �

للفترات قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند استالم واستهالك العميل للخدمات المقدمة من قبل الشركة على مدى فترة زمنية، أي عدد أيام تقديم الخدمات، وهو 
ما يتفق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )15(. عليه، ال يوجد أثر جوهري لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( عند إثبات اإليرادات 

الخاصة بالشركة.

تقاس اإليرادات على أساس العوض المنصوص عليه في العقد المبرم مع العميل، ويستثنى من ذلك المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف أخرى. تقوم 
الشركة بإثبات اإليرادات عند تقديم الخدمات إلى العمالء. يتم إثبات إيرادات العقود بناًء على خدمات األيدي العاملة المقدمة إلى العمالء )تمثل الخدمات 

التزام األداء المنصوص عليه في العقد( على مدى فترات هذه العقود.

العوض المتغير

إذا اشتمل العوض المنصوص عليه في العقد على مبلغ متغير، تقوم الشركة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحويل الخدمات المتعهد بها إلى 
العميل.

مكون التمويل الهام

تقوم الشركة بتعديل مبلغ العوض المتعهد به، إن وجد، بشأن القيمة الزمنية للنقود إذا تضمن العقد مكون تمويل هام.

قياس مدى الوفاء التام بالتزام األداء

بالنسبة لكل نوع من أنواع اإليرادات، يتم الوفاء بالتزام األداء )تقديم الخدمات( على مدى الزمن. تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة لقياس مدى الوفاء 
بااللتزام. اختارت الشركة طريقة المدخالت كأساس لقياس األداء المنجز حتى تاريخه. لم يتم إجراء أي تعديالت نتيجة هذا التغير وذلك ألن سياسة 

الشركة تتفق بالفعل مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )15(.

تكاليف العقود

يتم إثبات تكاليف العقود كمصاريف ما لم يكن لدى الشركة توقعات معقولة باسترداد هذه التكاليف من العمالء. وفي الحاالت التي يتم فيها استرداد هذه 
التكاليف من العمالء، تقوم الشركة بإطفاء هذه التكاليف بصورة منتظمة، بما يتفق مع تحويل الخدمات إلى العميل. تقوم الشركة بإثبات تكاليف العقود إذا:

كانت التكاليف تتعلق مباشرة بالعقد أو بعقد متوقع يمكن للشركة تحديده بشكل خاص. �
كانت التكاليف تدر موارد للشركة أو تعززها وتستخدم في الوفاء )أو في االستمرار في الوفاء( بالتزامات األداء في المستقبل. �
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كان من المتوقع استرداد التكاليف اإلضافية للحصول على العقد مع العميل. �
كان من المفترض عدم تكبد هذه التكاليف في حالة عدم الحصول على العقد أو في حالة عدم التحديد من قبل الشركة لعقد متوقع. �
كانت التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد )أو عقد متوقع محدد( تتضمن ما يلي: �

العمالة المباشرة أ- 
المواد المباشرة ب- 

تكاليف التخصيص التي تتعلق مباشرة بالعقد أو أنشطة العقد. ج- 
التكاليف التي من الواضح انها قابلة للتحميل على العميل بموجب العقد. د- 

التكاليف األخرى المتكبدة فقط بسبب إبرام المنشأة للعقد. هـ- 

موجودات ومطلوبات العقود

طبًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، عند قيام أي من طرفي العقد باألداء، تقوم المنشأة بعرض العقد في قائمة المركز المالي كموجودات عقود أو 
مطلوبات عقود، استناًدا إلى العالقة بين أداء المنشأة وقيام العميل بالدفع. تمثل موجودات العقود حق المنشأة في العوض مقابل الخدمات التي قامت 
المنشأة بتحويلها إلى العميل. وتمثل مطلوبات العقود التزام المنشأة بتحويل الخدمات إلى العميل، والتي استلمت المنشأة مقابلها العوض )أو عوض 

مستحق( من العميل. تم إجراء إعادة تصنيف من اإليرادات غير المقدم بها فواتير إلى موجودات العقود نتيجة هذا التغير.

عوض العمل كأصيل مقابل الوكيل

قامت الشركة بتقويم ترتيبات االيرادات الخاصة بها وذلك للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل وتقوم بإظهار اإليرادات على أساس اإلجمالي أو وكيل وتقوم 
بإظهار اإليرادات على أساس الصافي. وفي هذا التقويم، قامت الشركة بدراسة حصولها على السيطرة على الخدمات المحددة من عدمه قبل تحويلها 
إلى العميل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل الطرف المسؤول بصورة رئيسية عن الوفاء، ومخاطر البضاعة، والتقدير عند تحديد السعر. وقد تبين للشركة 
أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات االيرادات الخاصة بها. لم يتم إجراء أي تعديالت نتيجة هذا التغير وذلك ألن سياسة الشركة تتفق بالفعل مع متطلبات 

المعيار الدولي للتقرير المالي )15(.

متطلبات العرض واإلفصاح

وفًقا لمتطلبات القوائم المالية، قامت الشركة بتقسيم اإليرادات المثبتة من العقود المبرمة مع العمالء إلى فئات تبين مدى تأثر طبيعة اإليرادات والتدفقات 
النقدية وقيمتها وتاريخها وعدم التأكد منها بالعوامل االقتصادية. يرجى الرجوع إلى اإليضاح )6( لالطالع على اإلفصاح المتعلق باإليرادات المفصلة.

تقوم الشركة بإثبات اإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:

بيع أجهزة الحاسب اآللي �
بيع تراخيص البرامج �
خدمات صيانة األجهزة �
دعم تراخيص البرامج �
توريد األيدي العاملة �

بيع 	جهزة الحاسب اآللي

تقوم الشركة بتوريد أجهزة الحاسب اآللي إلى الجهات الحكومية وعمالء القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية. إن الضمانات المصاحبة لعملية 
بيع أجهزة الحاسب اآللي يتم تقديمها من قبل الموردين الرئيسيين.

يتم إثبات اإليرادات عند نقل السيطرة على األجهزة، وذلك عموما عند تسليم األجهزة إلى العمالء.

بيع تراخيص البرامج

يتم إثبات إيرادات بيع تراخيص البرامج عند قيام الشركة بنقل السيطرة على الخدمات إلى العميل. وعليه، يتم إثبات االيرادات من بيع التراخيص عند 
نقطة من الزمن.

خدمات صيانة األجهزة

تعتبر خدمة صيانة األجهزة خدمة مميزة حيث أنه تم تقديمها بشكل دوري من قبل الشركة إلى العمالء اآلخرين بصورة مستقلة كما أنها متاحة للعمالء 
من قبل موردين آخرين في السوق. يتم إثبات اإليرادات المتعلقة بخدمات الصيانة على مدى الزمن.

دعم تراخيص البرامج

تقوم الشركة بتقديم خدمات تثبيت البرامج المختلفة وخدمات الدعم األخرى لعمليات التشغيل المتخصصة. ويتم إثبات هذه الخدمات كالتزام أداء يتم 
الوفاء به على مدى الزمن.
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توريد األيد	 العاملة

تقوم الشركة بتوريد األيدي العاملة من الفنيين لدعم العمالء في تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات المختلفة. يتم إثبات إيرادات توريد األيدي العاملة على 
مدى الزمن.

اإليرادات األخرى

يتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.

التكاليف والمصاريف

تصنف التكاليف المرتبطة مباشرة بتقديم البضاعة أو الخدمات كتكلفة مباشرة. تصنف التكاليف المتعلقة بالتسويق وأنشطة الدعاية والترويج كمصاريف 
تسويق. تصنف كافة المصاريف األخرى غير المباشرة كمصاريف عمومية وإدارية.

عقود اإليجار

يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار )أو تنطوي على عقد إيجار( على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. وتعتبر الترتيبات إيجار أو 
تنطوي على عقد إيجار إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو إذا كان الترتيب ينقل حق استخدام األصل حتى لو 

لم يكن هذا األصل منصوصاً عليه صراحة في الترتيب.

المستأجر بصورة  أي  للملكية  المصاحبة  والمنافع  المخاطر  كافة  تحويل  العقد  بموجب شروط  يتم  تمويلي عندما  إيجار  كعقود  اإليجار  تصنف عقود 
جوهرية. يتم تصنيف كافة عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية. ال يوجد لدى الشركة أي عقود إيجار تمويلي.

يتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، إال إذا كان هناك أساس نظامي آخر أكثر 
تمثياًل للنمط الزمني الذي يتم بموجبه استهالك المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.

منافع الموظفين

التزامات المنافع المحددة للموظفين

يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة، باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري التي يتم إجراؤها في 
نهاية كل فترة إعداد قوائم مالية. إن عملية إعادة القياس، التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية، يتم إثباتها فوراً في قائمة المركز المالي مع الزيادة 
أو النفص المثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. كما يتم إثبات عملية إعادة القياس المثبتة ضمن اإليرادات األخرى فوراً ضمن 
األرباح المبقاة ولن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة والناتجة 
عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. يتم احتساب العمولة بتطبيق معدل الخصم في بداية 

الفترة إلى صافي التزامات أو موجودات المنافع المحددة. يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:

تكلفة الخدمة )بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية، تكلفة الخدمة السابقة، باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التقليص  �
والتسويات(،

مصروف العمولة، �
عمليات إعادة القياس �

تقوم الشركة بإظهار أول مكونين من مكونات تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة ضمن البند المعني.

منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم اثبات التزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين من حيث الرواتب واألجور واإلجازات السنوية وتذاكر السفر واإلجازات المرضية المتوقع سدادها 
بالكامل خالل اثني عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمات ذات العالقة. ويتم إثبات االلتزام بالمبلغ غير المخصوم 

للمنافع المتوقع دفعها لقاء تلك الخدمات.

منافع التقاعد

يتم إثبات منافع التقاعد بشأن برامج االشتراكات المحددة كمصاريف عند تكبدها.

الزكاة

مبدأ  أساس  على  الزكاة  مخصص  يجنب  الدخل.  قائمة  على  المخصص  ويحمل  والدخل.  للزكاة  العامة  الهيئة  لتعليمات  وفقاً  للزكاة  الشركة  تخضع 
االستحقاق. يتم احتساب مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل، أيهما أعلى. ويقيد أي فرق في التقديرات عند الموافقة 

على الربوط النهائية.

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات، فيما عدا األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة في 
القيمة، إن وجدت. تظهر األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القيمة، إن وجد.
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تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف التي تتعلق مباشرة بشراء البند. يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو اثباتها كأصل مستقل، 
حسبما هو مالئم، وذلك فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة لألصل إلى الشركة وإمكانية قياس التكلفة بشكل 

موثوق به.

يتم إثبات االستهالك بشطب تكلفة الموجودات ناقصاً القيمة المتبقية لها على مدى األعمار اإلنتاجية لها وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت. ويتم 
مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة مالية، باإلضافية إلى أثر أي تغييرات يتم المحاسبة عنها على 

أساس مستقبلي.

تطبق الشركة معدالت االستهالك السنوية التالية على الممتلكات والمعدات الخاصة بها:

%20 المعدات   

%20 السيارات  

%20 األثاث والتركيبات 

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استمرار استخدام 
األصل. وأن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات أو االستغناء عنه يتم تحديدها بالفرق بين صافي متحصالت 

البيع والقيمة الدفترية لألصل أو يتم اثباتها في قائمة الدخل عند التوقف عن اإلثبات.

األعمال تحت التنفيذ

تتكون أعمال العقود تحت التنفيذ من المواد والعمالة والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بها.

تقيد أعمال العقود تحت التنفيذ بالتكلفة.

الموجودات غير الملموسة

يتم قياس الموجودات غير الملموسة والمستحوذ عليها عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة 
ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.

تطفأ الموجودات غير الملموسة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، وتتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير 
إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملوسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة مالية. 
يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل – محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو 
طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم قيدها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يدرج مصروف اإلطفاء في قائمة الدخل الشامل ضمن فئة المصاريف 

التي تتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد، أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد. إن 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( 

يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل.

تطبق الشركة معدل إطفاء سنوي قدره 20% إلطفاء الموجودات غير الملموسة الخاصة بها.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم الشركة، في نهاية كل فترة مالية، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للتأكد من وجود دليل يشير إلى وقوع خسارة انخفاض في قيمة 
هذه الموجودات. إن الموجودات التي ليس لها عمر انتاجي محدد، على سبيل المثال األراضي، يتم إجراء اختبار لها سنويا للتأكد من وجود انخفاض في 
قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. وفي 
الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل فردي، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي 
إليها ذلك األصل. وعند إمكانية تحديد أساس معقول ومتماثل للتخصيص، فإنه يتم أيضا تخصيص الموجودات إلى كل وحدة مدرة للنقدية، أو يتم بطريقة 

أخرى تخصيصها إلى أصغر وحدة مدرة للنقدية في الشركة يكون من الممكن لها تحديد أساس معقول ومتماثل للتخصيص.

تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة الحالية. وعند تحديد القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل 

والتي لم يتم بشأنها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك 
األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة لالسترداد لها. يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة مباشرة.

القابلة  المعدلة  القيمة  إلى  للنقدية(  المدرة  الوحدة  الدفترية لألصل )أو  القيمة  تتم زيادة  القيمة، عندئذ  وإذا ما تم الحقاً عكس قيد االنخفاض في 
لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض 
في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة مباشرة.
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االستثمارات في الشركات الزميلة

الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي تمارس عيها الشركة تأثيراً هاماً. يمثل التأثير الهام القدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات والقرارات المالية 
والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

يتم المحاسبة عن استثمارات الشركة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وبموجب طريقة حقوق الملكية، يقيد االستثمار في الشركة 
الزميلة في األصل بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة الشركة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ 

االستحواذ.

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية للشركة. وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات الالزمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع 
تلك المتبعة من قبل الشركة.

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة استثمارها في الشركات الزميلة. 
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم الشركة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. وعند وجود 
مثل هذا الدليل، تقوم الشركة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية، وإثبات الخسارة كـ 

"حصة في ربح شركة زميلة" في قائمة الدخل األولية.

وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقوم الشركة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية 
للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام ويتم إثبات القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به من االستبعاد في قائمة الدخل األولية.

توزيعات األرباح

تقوم الشركة بإثبات التزام لدفع توزيعات األرباح وذلك عند الموافقة على التوزيع وأنه لم يعد متوقفاً على تقدير الشركة. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة 
في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

النقدية وشبه النقدية

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك والمتاحة جميعها لالستخدام من قبل 
الشركة ما لم ينص على خالف ذلك ولها فترات استحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل، وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

المعامالت واألرصدة

يتم، في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل الشركة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية بالتاريخ الذي تصبح فيه المعاملة أوال مؤهلة 
لإلثبات.

تم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المالية.

يتم اثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة.

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية – المسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت األولية. تحول البنود غير 
النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة االرباح أو الخسائر 
الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع اثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند 
)أي أن فروقات التحويل الناتجة عن البنود التي يتم إثبات أرباح أو خسائر القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، يتم إثباتها 

أيضاً في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر، على التوالي(.

األدوات المالية

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )9( تصنيف الموجودات المالية إلى ثالث فئات قياس عند اإلثبات األولي: الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والموجودات المالية المقاسة بالتكلفة 
المطفأة. يتعين قياس االستثمار في أدوات حقوق الملكية افتراضًيا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ومع ذلك، هناك خيار غير قابل لإللغاء 
لعرض تغيرات القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتوقف قياس وتصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص بالمنشأة إلدارة الموجودات 
المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي. أما بالنسبة للمطلوبات المالية، فإن المعيار أبقى على غالبية المتطلبات الواردة في معيار 
المحاسبة الدولي )39(. ويتمثل التغير الرئيسي في أنه في الحاالت التي يدرج فيها خيار القيمة العادلة ضمن المطلوبات المالية، يتم تسجيل جزء التغير 
في القيمة العادلة المتعلق بمخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة ضمن الدخل الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل، ما لم يؤد ذلك إلى عدم تطابق محاسبي.

لقد استحدث المعيار الدولي للتقرير المالي )9( طريقة جديدة تتألف من ثالث مراحل لخسائر االئتمان المتوقعة وذلك للمحاسبة عن االنخفاض في قيمة 
الموجودات المالية. لم يعد يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )9( وقوع حدث مسبب قبل إثبات خسائر االئتمان. ويتعين على المنشأة إثبات خسائر 
االئتمان المتوقعة عند اإلثبات األولي لألدوات المالية وتحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة المثبتة بتاريخ إعداد القوائم المالية ليعكس التغيرات في 
مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية. إضافة إلى ذلك، يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )9( متطلبات إفصاح إضافية عن خسائر االئتمان 

المتوقعة ومخاطر االئتمان.

يسري هذا المعيار بشكل إلزامي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م، ويسمح بالتطبيق المبكر له.
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تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( بأثر رجعي.

تم اإلفصاح عن األثر المترتب على تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( في اإليضاح )6( حول القوائم المالية األولية، والذي يتعلق بالمتطلبات 
الجديدة لالنخفاض في القيمة، وإعادة تصنيف فئات القياس األصلية وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي )39(، وفئات القياس الجديدة وفًقا للمعيار الدولي 

للتقرير المالي )9( لكل فئة من فئات األدوات المالية الخاصة بالشركة.

اإلثبات والقياس األولي

األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

يتم إثبات األداة المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح الشركة طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية.

تقاس األداة المالية في األصل بالقيمة العادلة زائًدا - في حالة البنود غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - تكاليف المعامالت 
المتعلقة مباشرة بشرائها أو إصدارها.

الموجودات المالية

تصنيف الموجودات المالية

تصنف الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، كمقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة.

تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وكانت غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وأ- 
أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة تدفقات، نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ ب- 

األصلي القائم.

عند اإلثبات األولي الستثمارات األسهم غير المقتناة ألغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه عرض التغيرات الالحقة في القيمة 
العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.

تقاس كافة الموجودات المالية غير المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة. وعند اإلثبات األولي، يمكن للشركة أن تخصص بشكل ال رجعة فيه أصل مالي يستوفي بطريقة أخرى المتطلبات الالزمة لقياسه 
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كمقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص 

بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.

يقاس األصل المالي )ما لم يمثل ذمم مدينة تجارية ال تشمل مكـون تمويـل هام تم قياسه في األصل بسعر المعاملة( بالقيمة العادلة زائًدا - في حالة البنود 
غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ عليه.

القياس الالحق

تقاس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الحًقا بالقيمة العادلة. ويتم إثبات صافي األرباح والخسائر، بما في ذلك 
أية عمولة وتوزيعات أرباح، في قائمة الدخل األولية.

تقاس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بحسب 
خسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في قائمة الدخل الشامل. ويتم إثبات 

أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اإلثبات في قائمة الدخل الشامل األولية.

يتم إثبات إيرادات التمويل من خالل تطبيق معدل العمولة الفعلي.

تقاس االستثمارات في أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحًقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات دخل العمولة المحتسب وفقا 
لطريقة معدل العمولة الفعلي وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في قائمة الدخل الشامل. ويتم إثبات صافي األرباح والخسائر 
األخرى في قائمة الدخل الشامل األولية. وعند التوقف عن اإلثبات، يعاد تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل 
الشامل األولية. تقاس استثمارات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحًقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح 
كإيرادات في قائمة الدخل، ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في 

قائمة الدخل الشامل األولية وال يعاد تصنيفه أبًدا إلى الربح أو الخسارة.

عمليات إعادة التصنيف

ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد اإلثبات األولي لها، باستثناء الفترة بعد قيام الشركة بتغيير نموذج األعمال الخاصة بها إلدارة الموجودات المالية.
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التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو، إذ ينطبق ذلك، أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( بصورة رئيسية )أي استبعادها 
من قائمة المركز المالي للشركة( عند: انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو قيام الشركة بتحويل حق استالم التدفقات 
النقدية من األصل أو التعهد بسدادها بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع 
المصاحبة لأًلصل، أو )ب( لم تقم الشركة بتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل، أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليها تقويم فيما 
إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع 
المصاحبة للملكية أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل، تستمر الشركة في إثبات األصل المحول بقدر ارتباط الشركة المستمر به. وفي تلك الحالة، 
تقوم الشركة أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق 

وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة.

يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ الذي 
يجب على الشركة دفعه، أيهما أقل.

تقويم خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة وموجودات العقود

تستخدم الشركة الطريقة المبسطة وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9( لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، والذي يستخدم مخصص خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى العمر. تستخدم الطريقة لتقويم المخصص لقاء:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ و �
موجودات العقود. �

يتم تحديد معدالت الخسائر المتوقعة على أساس بيانات السداد ألرصدة الذمم المدينة على مدى فترة 12 شهًرا قبل كل فترة مالية، وخسائر االئتمان 
السابقة المقابلة المتكبدة خالل هذه الفترة. يتم تعديل معدالت الخسائر السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل االقتصاد الكلي 
التي تؤثر على مقدرة العمالء على سداد أرصدة الذمم المدينة. قامت الشركة بتحديد إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية )البلد الذي تقوم 
فيه بتقديم الخدمات( على أنه العامل األكثر مالئمة، وعليه تقوم الشركة بتعديل معدالت الخسائر السابقة على أساس التغيرات المتوقعة في هذه العوامل. 

ويتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة عن هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة المخصص.

تصورات المتوسط المرجح المتعلقة باالقتصاد الكلي

تقوم الشركة بتضمين عامل االقتصاد الكلي المتمثل في إجمالي الناتج المحلي لوضع تصورات مع تحقق النتيجة المرجحة باستخدام تصورات أسوأ 
وأفضل حالة. يقوم التحليل القائم على التصورات بإدراج المعلومات المستقبلية في تقدير االنخفاض في القيمة باستخدام تصورات االقتصاد الكلي 
المتعددة المستقبلية. يعكس تقدير خسائر االئتمان المتوقعة المبلغ المرجح باالحتماالت غير المتحيزة، والذي تم تحديده عن طريق تقويم عدد من 

النتائج المحتملة.

المخصص المحدد

يتم إثبات المخصص المحدد على أساس كل عميل على حدة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. تقوم الشركة بإثبات المخصص المحدد لقاء المبالغ المستحقة 
القبض من بعض العمالء. يتم عكس قيد المخصصات فقط عند استرداد المبالغ القائمة من العمالء.

الشطب

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي )سواء جزئًيا أو كلًيا( بقدر عدم وجود توقعات واقعية باالسترداد. وهذا هو الحال بوجه عام عندما تحدد 
الشركة بأن المدين ليس لديه موجودات أو مصادر دخل يمكن أن تدر عليه تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب.

المطلوبات المالية

االثبات األولي والقياس

تصنف الشركة المطلوبات المالية الخاصة بها، ما عدا الضمانات المالية والتزامات القروض، كمطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حالة تصنيفها كمطلوبات مالية مقتناة ألغراض 

المتاجرة أو كمشتقات أو تم تخصيصها على هذا النحو عند اإلثبات األولي لها.

القياس الالحق

تقاس المطلوبات المالية، المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة ويتم إثبات صافي األرباح والخسائر بما في ذلك مصاريف 
العمولة في قائمة الدخل الشامل األولية. تقاس المطلوبات المالية األخرى الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات مصروف 
العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل األولية. كما يتم إثبات أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اإلثبات في 

قائمة الدخل الشامل األولية.
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التوقف عن االثبات

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى 
من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات 

المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل األولية.

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند 
وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

قياس القيمة العادلة

تقوم الشركة بقياس األدوات المالية مثل أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل 
تقرير مالي.

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في 
السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات، أو �
في حالة عدم وجود السوق الرئيس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. �

إن السوق الرئيس أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق 
أفضل مصالحهم 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 آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.

تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل 
استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة 
المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األوج: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار( �
المستوى الثانيل طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. �
المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. �

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي 
لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

تقوم الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.

يقوم مقيمون خارجيون بتقويم الموجودات الهامة مثل العقارات والموجودات المالية المتاحة للبيع، والمطلوبات الهامة مثل العوض المحتمل. إن عمل 
المقيمين الخارجيين يتقرر سنوياً من قبل لجنة التقويم بعد التباحث مع لجنة المراجعة بالشركة والحصول على موافقتها. تشتمل أسس ومعايير االختيار 
على اإللمام بالسوق، والسمعة، واالستقاللية، وفيما إذا تمت مراعاة المعايير المهنية. وبعد التباحث مع المقيمين الخارجيين بالشركة، تقرر لجنة التقويم 

ماهية طرق التقويم والمدخالت التي سيتم استخدامها في كل حالة.

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم لجنة التقويم بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً للسياسات 
المحاسبية للشركة. وألغراض هذا التحليل، تقوم لجنة التقويم بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر تقويم وذلك بمطابقة المعلومات 

المستخدمة في احتساب التقويم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى.

كما تقوم الشركة بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل أو مطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما إذا كان التغيير معقوالً.

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات 
والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها تم تناولها في إيضاح 
.28
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المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام 
موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به.

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة بشأن المصاريف الالزمة لسداد االلتزام الحالي في نهاية فترة إعداد التقرير المالي. 
ويمثل معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود 

والمخاطر المصاحبة لاللتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية.

المعلومات القطاعية

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة الذي:

يقوم بأنشطة يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصاريف. �
يتم تحليل نتائج عملياته باستمرار من قبل اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقويم األداء. �
تتوفر بشأنه معلومات مالية. �

يتم تنظيم وإدارة األعمال التشغيلية الخاصة بالشركة بصورة مستقلة وفًقا لطبيعة الخدمات المقدمة، ويمثل كل قطاع وحدة استراتيجية تقدم منتجات 
مختلفة للسوق الخاصة به.

ألغراض إدارية، تم تقسيم الشركة إلى ستة قطاعات كما هو مبين أدناه:

وحدة الخدمات االلكترونية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، ووحدة تكامل األجهزة واألنظمة، ووحدة نظم أمن المعلومات، ووحدة الشبكات وحدة 
التشغيل والصيانة.

القطاع الجغرافي هو عبارة عن مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تزاول أنشطة مدرة لإليرادات في بيئة اقتصادية معينة وتتعرض 
لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك العاملة في بيئات اقتصادية أخرى. تتم عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية فقط ومن ثم ال توجد هناك 

قطاعات جغرافية.

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة في بيئة معينة )قطاع 
جغرافي(، ويتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بالقطاعات األخرى.

دمج المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  222

قائمة الدخل 22221
أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على القائمة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

ألف ري��������اج سعودي

السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر 7ا20م

التعليقات
الهيئة 

السعودية 
للمحاسبين 
القانونيين

المعايير 
الدولية 
إلعداد 

التقارير 
المالية

الفرق

ويمثل هذا بشكل أساسي تصحيح األخطاء المتعلقة بإثبات اإليرادات وتكاليف )91.824(842.800750.976اإليرادات
المباشرة ذات العالقة. قامت الشركة بتصحيح تلك األخطاء وتعديل أرقام 

السنوات السابقة.
ويمثل هذا بشكل أساسي تصحيح األخطاء المتعلقة بإثبات اإليرادات  �72.762)631.708()704.470(تكاليف المبيعات

وتكاليف المباشرة ذات عالقة. قامت الشركة بتصحيح تلك األخطاء وتعديل 
أرقام السنوات السابقة. - الزيادة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة الناتج 

عن التقييم االكتواري المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 19 
مزايا الموظفين.

)19.062(138.330119.268الربح اإلجمالي

-)11.800()11.800(مصروفات البيع والتسويق

يمثل مخصًصا إضافًيا لخسائر االئتمان المتوقعة المسجلة وفًقا للمعيار  �)4.473()36.520()32.047(المصاريف العمومية واإلدارية
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.

الزيادة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة الناتج عن التقييم االكتواري  �
المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 19 مزايا الموظفين.

-1.5851.585إيرادات أخرى

)23.535ج96.06872.533الربح التشغيلي
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ألف ري��������اج سعودي

السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر 7ا20م

التعليقات
الهيئة 

السعودية 
للمحاسبين 
القانونيين

المعايير 
الدولية 
إلعداد 

التقارير 
المالية

الفرق

-)525()525(الحصة في خسائر الشركات

خصم الذمم المدينة التي تزيد تدفقاتها النقدية عن سنة وفقاً لمتطلبات المعيار )4.053()16.315()12.262(تكاليف التمويل
الدولي للتقرير المالي رقم 9.

يمثل هذا معدل العمولة الفعلي من خصم الذمم المدينة التي تزيد تدفقاتها 1.7431.743-إيرادات التمويل
النقدية عن سنة طبًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9.

)25.845(83.28157.437األرباح قبل الزكاة

-)6.473()6.473(الزكاة

)25.845ج76.80850.964صايف دخل السنة

الدخل الشامل االخر
البنود التي لن يعاد تصنيفها 
الحقا إلى الربح أو الخسارة:

مكاسب إعادة قياس إلتزامات 
المنافع المحددة للموظفين

الزيادة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة الناتج عن التقييم االكتواري المطلوب 4.3804.380-
بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 19 مزايا الموظفين.

465.ا76.80855.3442إجمالي الدخل الشامل للسنة

المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

الميزانية العمومية 22222
أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة المركز المالي كما في المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

ألف رياج سعودي

السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر 7ا20م

التعليقات

المعايير 
الصادرة 

عن الهيئة 
السعودية 

للمحاسبين 
القانونيين

المعايير 
الدولية 
للتقرير 
المالي

الفرق

األصول غير املتداولة

الذمم التجارية المدينة )جزء 
غير متداول(

38.83338.449)384(

-9.1019.101الممتلكات واآلالت والمعدات

-1.0351.035األصول غير الملموسة

-11األصول المالية

االستثمارات في الشركات 
الزميلة

2.0612.061-

)384(51.03150.647مجموع األصول غير المتداولة

األصول املتداولة

الذمم التجارية المدينة والذمم 
المدينة األخرى

إعادة تصنيف المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى تحت بند الذمم  �331.096342.87011.774
التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى لتتماشى مع متطلبات العرض وفًقا 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية.
خصم الذمم المدينة التي تزيد تدفقاتها النقدية عن سنة وفقاً لمتطلبات  �

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9.
تصحيح األخطاء المتعلقة بإثبات اإليرادات وتكاليف المباشرة ذات عالقة.  �

قامت الشركة بتصحيح تلك األخطاء وتعديل أرقام السنوات السابقة.
المدفوعات المسبقة والذمم 

المدينة األخرى
إعادة تصنيف المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى تحت بند الذمم  �)15.045(-15.045

التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى لتتماشى مع متطلبات العرض وفًقا 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية.
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ألف رياج سعودي

السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر 7ا20م

التعليقات

المعايير 
الصادرة 

عن الهيئة 
السعودية 

للمحاسبين 
القانونيين

المعايير 
الدولية 
للتقرير 
المالي

الفرق

خصم الذمم المدينة التي تزيد تدفقاتها النقدية عن سنة وفقاً لمتطلبات  �)5.832(253.048247.216أصول العقود
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9.

تصحيح األخطاء المتعلقة بإثبات اإليرادات وتكاليف المباشرة ذات عالقة.  �
قامت الشركة بتصحيح تلك األخطاء وتعديل أرقام السنوات السابقة.

تصحيح األخطاء المتعلقة بإثبات اإليرادات وتكاليف المباشرة ذات عالقة. قامت 86.27686.276-األعمال قيد التنفيذ
الشركة بتصحيح تلك األخطاء وتعديل أرقام السنوات السابقة.

المبالغ المستحقة من 
الشركات الزميلة

إعادة تصنيف الذمم التجارية الدائنة تحت بند المبالغ المستحقة من/ إلى )787(-787
أطراف ذوي عالقة وفقاً لمتطلبات عرض معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض 

البيانات المالية.
-55.81455.814النقد واألرصدة البنكية

655.790732.17676.386مجموع األصول المتداولة

782.82376.002ا706.82إجمالي األصوج

حقوق ملكية املساهمني

-50.00050.000رأس مال األسهم

-25.00025.000االحتياطي النظامي

خصم الذمم المدينة التي تزيد تدفقاتها النقدية عن سنة وفقاً لمتطلبات  �)38.038(121.45883.420األرباح المبقاة
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9.

يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 المتعلق باستحقاقات الموظفين أن  �
تقّيم مكافآت نهاية الخدمة بالقيمة اإلكتوارية. أثر هذا التغيير هو انخفاض 
في حقوق الملكية وانخفاض في صافي الدخل. تم تسجيل الربح األكتواري 

الناتج عن إعادة قياس االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين تحت بند 
الدخل الشامل اآلخر.

يمثل مخصًصا إضافًيا لخسائر االئتمان المتوقعة المسجلة وفًقا للمعيار  �
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.

تصحيح األخطاء المتعلقة بإثبات اإليرادات وتكاليف المباشرة ذات عالقة.  �
قامت الشركة بتصحيح تلك األخطاء وتعديل أرقام السنوات السابقة.

إجمالي حقوق ملكية 
املساهمني

)38.038ج58.420ا96.458ا

االلتزامات غير املتداولة

مطلوبات عقود )جزء غير 
متداول(

-120.494120.494

التزامات المنافع المحددة 
للموظفين

يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 المتعلق باستحقاقات الموظفين أن  �12.89918.1375.238
تقّيم مكافآت نهاية الخدمة أكتوارياً. أثر هذا التغيير هو انخفاض في حقوق 
الملكية وانخفاض في صافي الدخل. تم تسجيل الربح األكتواري الناتج عن 
إعادة قياس االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين تحت بند الدخل 

الشامل اآلخر.
مجموع االلتزامات غير 

المتداولة
12.899138.631125.732

االلتزامات املتداولة

-179.104179.104قروض قصيرة األجل

الذمم الدائنة التجارية والذمم 
الدائنة األخرى

إعادة تصنيف المصروفات المستحقة وااللتزامات األخرى تحت بند الذمم 142.219204.55262.333
الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى لتتماشى مع متطلبات العرض وفًقا 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية. المصروفات المستحقة 
وااللتزامات األخرى

136.668-)136.668(

62.64362.643-مطلوبات عقود

-33.00033.000أرباح األسهم المستحقة
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ألف رياج سعودي

السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر 7ا20م

التعليقات

المعايير 
الصادرة 

عن الهيئة 
السعودية 

للمحاسبين 
القانونيين

المعايير 
الدولية 
للتقرير 
المالي

الفرق

-6.4736.473الزكاة المستحقة

)11.692(497.464485.772مجموع االلتزامات المتداولة

4.040اا0.363624.403ا5إجمالي االلتزامات

إجمالي االلتزامات وحقوق 
امللكية

782.82376.002ا706.82

المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

نتائج العمليات التشغيلية  222

قائمة الدخل 22221
يبين الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

قائمة الدخل للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 39ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(  7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

55.7%253.952395.520اإليرادات من العقود

54.6%)349.150()225.894(التكلفة المباشرة

65.3%28.05846.370إجمالي األرباح

)18.4%()5.011()6.142(مصاريف البيع والتسويق

)12.2%()17.218()19.604(المصروفات العمومية واإلدارية

944.3%2.31224.141الربح من العمليات

14.7%)1.862()1.624(حصة الشركة في خسارة الشركات الزميلة

15.2%)9.109()7.907(تكاليف التمويل

332.3%3701.600إيرادات التمويل

)59.3%(411167إيرادات أخرى

)332.1%(14.938)6.437(الربح )الخسارة( قبل الزكاة

28.7%)3.123()2.427(الزكاة

)233.3%(5ا8.اا)8.864جصايف الربح )اخلسارة( عن الفترة
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ارتفعت اإليرادات المحققة من العقود المبرمة مع العمالء بنسبة 55.7% من 254.0 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2017م لتصل إلى 395.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى زيادة اإليرادات في 
وحدة النظم ووحدة نظم أمن المعلومات بواقع 68.3 مليون ريال سعودي و52.2 مليون ريال سعودي على التوالي. وجاءت الزيادة في قطاعي األعمال 

المذكورين أعاله نتيجة لقيام الشركة بمشاريع جديدة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

ارتفعت التكاليف المباشرة بنسبة 54.6% من 225.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 349.2 مليون 
ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى زيادة التكاليف المباشرة في وحدة النظم ووحدة نظم 

أمن المعلومات بواقع 62.5 مليون ريال سعودي و46.8 مليون ريال سعودي على التوالي، تماشًيا مع النمو المحقق في إيرادات كل منهما.

ارتفع إجمالي األرباح بواقع 65.3% من 28.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م ليصل إلى 46.4 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة مساهمة المبيعات من خالل وحدات الخدمات 
االلكترونية والنظم ونظم أمن المعلومات، األمر الذي أدى إلى زيادة المساهمة من إجمالي األرباح البالغة 6.7 مليون ريال سعودي و5.8 مليون ريال 

سعودي و5.4 مليون ريال سعودي على التوالي.
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انخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 18.4% من 6.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 5.0 
مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى االنخفاض الذي شهدته نفقات اإلعالنات 
وترويج المبيعات بواقع 64.9%، وذلك بسبب انخفاض المصروفات المتكبدة في الحمالت اإلعالنية والمعارض التي يقيمها الموردون الرئيسيون للشركة.

انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بواقع 12.2% من 19.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 
17.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى وضع مخصص للخسائر االئتمانية المقيدة 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م، وذلك بشكل رئيسي للذمم المدينة التجارية طويلة األجل المستحقة والذمم المدينة غير المفوترة. 

وعلى سبيل المقارنة، لم يتم تقييد هذا المخصص خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

ارتفع الربح من العمليات من 2.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م ليصل إلى 24.1 مليون ريال سعودي خالل 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى زيادة إجمالي األرباح بواقع %65.3.

لم تشهد حصة الشركة من الخسارة في الشركات الزميلة تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2018م.

ارتفعت تكاليف التمويل بواقع 15.2% من 7.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 9.1 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى زيادة تكاليف التمويل للقروض قصيرة األجل بواقع %26.0.

ارتفعت إيرادات التمويل بواقع 332.3% من 0.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 1.6 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى معدل الفائدة الثابت على الذمم المدينة التجارية طويلة 

األجل المخفضة.

انخفضت اإليرادات األخرى بواقع 59.3% من 0.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 0.2 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى اإليرادات المحققة من صندوق تنمية الموارد البشرية 
والمقيدة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م. وعلى سبيل المقارنة، لم يتم تقييد هذه اإليرادات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2018م.

تكبدت الشركة خسارة قبل الزكاة قدرها 6.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م، في مقابل ربح قبل الزكاة قدره 
14.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى زيادة الربح التشغيلي بمقدار 21.8 مليون 

ريال سعودي.

ارتفعت المصروفات المتعلقة بالزكاة بواقع 28.7% من 2.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 3.1 
مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى زيادة وعاء الزكاة.

مّثل وعاء الزكاة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م حقوق الملكية، صافي الدخل المعدل، والذمم الدائنة األخرى التي استلمت سنة 
هجرية واحدة. ويعزى االرتفاع في وعاء الزكاة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م إلى الزيادة في المخصصات والتعديالت األخرى.

تكبدت الشركة خسارة عن الفترة قدرها 8.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م، في مقابل ربح عن الفترة قدره 
11.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى الخسارة قبل الزكاة المقيدة خالل فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م مقارنة بالربح قبل الزكاة المقيد خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. وتعود الخسارة المسجلة 
خالل 2017م بشكل رئيسي إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية بسبب تسجيل مخصص الذمم المدينة عقب تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية.

مؤشرات األداء الرئيسية 22222
يعرض الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة عن السنة المالية المعدلة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 

2018م.

مؤشرات األداء الرئيسية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ا3 ديسمبر 7ا20م والفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 8ا20مجل 40ا6الجدوج )

الفترة المنتهية في

30 يونيو 8ا20ما3 ديسمبر 7ا20م
11.7%15.9%الهامش اإلجمالي )%(

3.0%6.8%هامش الربح الصافي )%(
2.6%6.5%العائد على األصول )%(*

14.8%32.2%العائد على حقوق الملكية )%(*
1.51.4نسبة التداول

1.11.3نسبة الدين إلى حقوق المساهمين
المصدر: معلومات اإلدارة

* تم تعديل فترة الستة أشهر في 2018م نسبياً ألغراض المقارنة مع نتائج العام الكامل في 2017م
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اإليرادات 22222
يعرض الجدول التالي تفاصيل عن إيرادات الشركة حسب وحدة األعمال للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

إيرادات الشركة حسب وحدة األعماج للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل ا4ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(
النسبة من اإلجمالي

 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
8ا20م7ا20ممراجعة

25.1%52.4%)25.5%(133.16199.223الحلول
11.5%6.0%198.6%15.29245.666الخدمات االلكترونية

15.8%16.7%46.9%42.49462.402التشغيل والصيانة
12.1%17.0%10.9%43.23847.957الشبكات

20.1%4.3%622.1%10.98479.315النظم
15.4%3.5%594.0%8.78460.958نظم أمن المعلومات

00.0ا%00.0ا%55.7%253.952395.520اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

انخفضت اإليرادات المحققة من وحدة الحلول بنسبة 25.5% من 133.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل 
إلى 99.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى انخفاض اإليرادات المحققة من 
العقود الجارية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م نتيجة التقدم نحو االنتهاء من تقديم الخدمات لبعض هذه العقود. وتم التعويض عن 

هذا االنخفاض جزئياً بتنفيذ مشاريع جديدة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

ارتفعت اإليرادات المحققة من وحدة الخدمات االلكترونية بنسبة 198.6% من 15.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2017م لتصل إلى 45.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى بيع تراخيص البرمجيات 

إلى أحد البنوك التجارية.

ارتفعت اإليرادات المحققة من وحدة التشغيل والصيانة بنسبة 46.9% من 42.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م 
لتصل إلى 62.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى اإليرادات الناتجة عن العمليات 

التشغيلية وخدمات الصيانة المقدمة إلى أحد العمالء الجدد في القطاع الحكومي.

لم تشهد اإليرادات المحققة من وحدة الشبكات تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2018م.

ارتفعت اإليرادات المحققة من وحدة النظم من 11.0 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 79.3 مليون 
ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى اإليرادات المتأتية من بيع المعدات إلى أحد العمالء 

الجدد في القطاع الحكومي.

ارتفعت اإليرادات المحققة من وحدة نظم أمن المعلومات من 8.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 
61.0 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى تحقيق هذا اإليرادات بصورة رئيسية إلى أحد عمالء القطاع 

الحكومي الجدد.

يعرض الجدول التالي تفاصيل عن إيرادات الشركة حسب قطاع العمالء للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

إيرادات الشركة حسب قطاع العمالء للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 42ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(
النسبة من اإلجمالي

 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
8ا20م7ا20ممراجعة

59.3%44.1%109.8%111.892234.711القطاع الحكومي

32.0%43.9%13.4%111.571126.561القطاع الخاص

8.7%12.0%12.3%30.48934.248القطاع شبه الحكومي

00.0ا%00.0ا%55.7%253.952395.520اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ارتفعت اإليرادات المحققة من عمالء القطاع الحكومي بنسبة 109.8% من 111.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2017م لتصل إلى 234.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى إبرام عقد مع عميل 

جديد من القطاع الحكومي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.
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ارتفعت اإليرادات المحققة عمالء القطاع الخاص بنسبة 13.4% من 111.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م 
لتصل إلى 126.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى إبرام عقد جديد مع بنك 

تجاري لتوفير الخدمات االلكترونية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

لم تشهد اإليرادات المحققة من عمالء القطاع شبه الحكومي تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2018م.

يعرض الجدول التالي تفاصيل عن إيرادات الشركة حسب الموقع الجغرافي للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

إيرادات الشركة حسب الموقع الجغرافي للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 43ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(
8ا20م7ا20م

112.4%152.682324.293المنطقة الوسطى
179.6%8.70424.339المنطقة الشرقية
)49.3%(92.56746.888المنطقة الغربية

55.7%253.952395.520اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات المحققة من المنطقة الوسطى بنسبة 112.4% من 152.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م 
لتصل إلى 324.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى إبرام عقود جديدة مع أحد 

عمالء القطاع الحكومي الجدد وإحدى البنوك التجارية.

ارتفعت اإليرادات المحققة من المنطقة الشرقية بنسبة 179.6% من 8.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل 
إلى 24.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى زيادة اإليرادات المتأتية من توريد 

المعدات وتقديم الخدمات لشركة أرامكو السعودية.

انخفضت اإليرادات المحققة من المنطقة الغربية بنسبة 49.3% من 92.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م 
لتصل إلى 46.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى انتهاء عقد مع شركة متعددة 

األنشطة يقع مقرها في جدة.

يعرض الجدول التالي تفاصيل عن إيرادات الشركة حسب نوع السلع والخدمات للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

إيرادات الشركة حسب نوع السلع والخدمات للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 44ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(  7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

168.6%48.853131.214بيع أجهزة الكمبيوتر والمعدات
99.5%37.03273.894بيع تراخيص البرمجيات

4.5%83.71687.510مبيعات الصيانة
48.6%42.49463.152توفير القوى العاملة

)5.0%(41.85939.750اإليرادات من الخدمات األخرى
55.7%253.952395.520اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ارتفعت اإليرادات المحققة من بيع أجهزة الكمبيوتر والمعدات بنسبة 168.6% من 48.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2017م لتصل إلى 131.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى بيع أجهزة الكمبيوتر 

والمعدات إلى أحد عمالء القطاع الحكومي الجدد.

ارتفعت اإليرادات المحققة من بيع تراخيص البرمجيات بنسبة 99.5% من 37.0 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م 
لتصل إلى 73.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى زيادة في اإليرادات المتأتية 

من بيع تراخيص برمجيات ألحد البنوك التجارية.

لم تشهد اإليرادات المحققة من أنشطة الصيانة تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2018م.

ارتفعت اإليرادات المحققة من توفير القوى العاملة بنسبة 48.6% من 42.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م 
لتصل إلى 63.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى اإليرادات الناتجة عن العمليات 

التشغيلية وتقديم خدمات الصيانة إلى أحد العمالء الجدد في القطاع الحكومي.
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تتألف إيرادات الخدمات األخرى بشكل أساسي من اإليرادات المتأتية من خدمات دعم األجهزة. ولم تشهد تلك اإليرادات تقلبات جوهرية من فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

التكاليف المباشرة 22222
يبين الجدول التالي التكاليف المباشرة للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

التكاليف المباشرة للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 45ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(
8ا20م7ا20م

54.4%227.030350.425إجمالي التكاليف المباشرة

133.1%)2.647()1.135(الخصومات

ال ينطبق1.371-التعديالت الخاصة بالتقييم االكتواري

54.6%50ا.225.894349اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفع إجمالي التكاليف المباشرة بنسبة 54.4% من 227.0 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م ليصل إلى 350.4 
مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى تنفيذ مشروع جديد من جانب قطاعي النظم 

ونظم أمن المعلومات على وجه الخصوص ألحد عمالء القطاع الحكومي الجدد.

ارتفعت الخصومات بواقع 133.1% من 1.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 2.6 مليون ريال سعودي 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى زيادة عدد الطلبات الموجهة إلى الموردين بخصوص المعدات المقرر 

استخدامها في المشروعات المنفذة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

تُعزى التعديالت الخاصة بالتقييم االكتواري بصورة رئيسية إلى إثبات االلتزام المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة على أساس التقييم االكتواري.

يعرض الجدول التالي تفاصيل التكاليف المباشرة حسب البند للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

التكاليف المباشرة حسب البند للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 46ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(
8ا20م7ا20م

176.3%43.255119.493المعدات
2.6%33.34634.211البرمجيات
78.9%34.92062.476التراخيص

0.0%77.14677.135الصيانة
48.9%38.36357.110تكلفة الموظفين

54.4%227.030350.425اإلجمالي الفرعي
133.1%)2.647()1.135(االلتزامات

ال ينطبق1.371-التعديالت الخاصة بالتقييم االكتواري
54.6%50ا.225.894349اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت تكاليف المعدات بواقع 176.3% من 43.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 119.5 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى بيع المعدات بموجب عقود جديدة مبرمة مع أحد عمالء 

القطاع الحكومي الجدد وأحد المؤسسات التعليمية في مكة المكرمة وأحد البنوك التجارية على وجه الخصوص.

ولم تشهد تكاليف البرمجيات تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

ارتفعت تكاليف التراخيص بواقع 78.9% من 34.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 62.5 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى بيع تراخيص برمجيات جديدة إلى أحد البنوك التجارية 

وإحدى المؤسسات الحكومية.

ولم تشهد تكاليف الصيانة تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

ارتفعت تكاليف الموظفين بواقع 48.9% من 38.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 57.1 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى العمليات التشغيلية وخدمات الصيانة المقدمة إلى أحد 

العمالء الجدد في القطاع الحكومي.
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يعرض الجدول التالي تفاصيل التكاليف المباشرة حسب وحدة األعمال للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

التكاليف المباشرة حسب وحدة األعماج للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 47ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(  7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

)26.7%(122.82590.071الحلول

231.7%10.23133.938الخدمات االلكترونية

50.6%38.36357.788التشغيل والصيانة

9.4%38.15741.742الشبكات

704.2%8.88171.420النظم

628.7%7.43654.190نظم أمن المعلومات

54.6%50ا.225.894349اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

انخفضت التكاليف المباشرة لقطاع الحلول بنسبة 26.7% من 122.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 
90.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو انتهاء عقود مشاريع معينة مع عدد 
من العمالء، بما في ذلك شركة متعددة األنشطة يقع مقرها في جدة ومؤسسة تعليمية في مكة المكرمة، خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2018م، علًما بأن هذه المشاريع كانت ال تزال قيد اإلنشاء خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م.

ارتفعت التكاليف المباشرة لوحدة الخدمات االلكترونية بنسبة 231.7% من 10.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م 
لتصل إلى 33.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، تماشًيا مع زيادة المبيعات من الخدمات االلكترونية بواقع 

198.6% خالل نفس الفترة. ويُعزى هذا االرتفاع بصورة رئيسية إلى الخدمات المقدمة للعمالء الجدد، ال سيما أحد البنوك التجارية.

ارتفعت التكاليف المباشرة لوحدة التشغيل والصيانة بنسبة 50.6% من 38.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م 
لتصل إلى 57.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى تقديم الخدمات ذات الصلة 

بموجب عقد جديد مبرم مع أحد عمالء القطاع الحكومي الجدد.

لم تشهد التكاليف المباشرة للشبكات تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2018م.

ارتفعت التكاليف المباشرة لوحدة النظم من 8.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 71.4 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى اإليرادات المتأتية من أحد عمالء القطاع الحكومي الجدد 

في إطار هذا القطاع.

ارتفعت التكاليف المباشرة لقطاع نظم أمن المعلومات من 7.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 54.2 
مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى إبرام عقود بمشاريع جديدة مع عمالء ذوي صلة 

بالقطاع الحكومي، من بينهم عميل جديد من القطاع الحكومي ومؤسسة تعليمية في مكة المكرمة وصندوق تنمية تابع للحكومة على وجه الخصوص.

يعرض الجدول التالي هامش الربح حسب وحدة األعمال للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

هامش الربح حسب وحدة األعماج للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 48ا6الجدوج )

الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

9.2%7.8%الحلول

25.7%33.1%الخدمات االلكترونية

7.4%9.7%التشغيل والصيانة

13.0%11.8%الشبكات

10.0%19.1%النظم

11.1%15.3%نظم أمن المعلومات

7.اا%0.اا%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م
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المصروفات العمومية واإلدارية 22222
يبين الجدول التالي المصروفات العمومية واإلدارية للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

المصروفات العمومية واإلدارية للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 49ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(  7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

13.4%11.35712.881تكلفة الموظفين
)100.0%(-3.689مخصص الخسائر االئتمانية

)6.6%(1.2641.180تكاليف عقود اإليجار التشغيلي
223.3%3171.025تكاليف المعدات المكتبية

75.0%407711األتعاب المهنية
73.0%205354نفقات السفر

)65.3%(947329نفقات الضرائب المستقطعة
49.3%144215نفقات اإلطفاء

45.3%136197نفقات اإلهالك
)71.4%(1.138326أخرى

)2.2ا%(8ا7.2ا9.604ااإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ارتفعت تكاليف الموظفين بواقع 13.4% من 11.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 12.9 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى رصد مخصص بدالت جديد لموظفي اإلدارة خالل فترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

يتم رصد مخصص للخسائر االئتمانية مقابل أي مخاطر ائتمانية غير متوقعة تنجم بصورة رئيسية عن الذمم المدينة التجارية طويلة األجل المستحقة 
والذمم المدينة غير المفوترة.

ولم تشهد تكاليف عقود اإليجار التشغيلي تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2018م.

المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 1.0 مليون  بواقع 223.3% من 0.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر  المكتبية  المعدات  ارتفعت 
ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى زيادة النفقات العامة المتعلقة بالمعدات المكتبية 

والقرطاسية.

ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة 75.0% من 0.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 0.7 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويعزى هذا في األساس إلى المصاريف المتكبدة للخدمات االستشارية المتعلقة بضريبة 

القيمة المضافة.

ارتفعت نفقات السفر بواقع 73.0% من 0.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 0.4 مليون ريال سعودي 
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى زيادة عدد الزيارات الميدانية للمشاريع الجديدة.

انخفضت نفقات الضرائب المستقطعة بواقع 65.3% من 0.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 0.3 
مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، وذلك بناء على تقديرات معقولة للنتائج وااللتزام النهائي بالضرائب المستقطعة 
استناًدا إلى تقديرات اإلدارة للسنوات المنتهية من 31 ديسمبر 2008م حتى 31 ديسمبر 2017م. تم احتساب هذا االلتزام المقدر في بيان الدخل خالل 

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م بعد أخذ االستشارات التي قدمها مستشار الزكاة بعين االعتبار.

ولم تشهد نفقات اإلطفاء أي تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ومع 
ذلك، فإن الزيادة الهامشية في نفقات اإلطفاء خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م كانت تعزى بشكل رئيسي إلى إضافات للموجودات 

غير الملموسة والمتعلقة بتجديد تراخيص البرمجيات التي تستخدمها الشركة.

ولم تشهد نفقات اإلهالك أي تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. 
ومع ذلك، فإن الزيادة الهامشية في نفقات اإلهالك خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م كانت تعزى بشكل رئيسي إلى إضافات للمعدات 

تمّثل أجهزة كمبيوتر ومعدات الشبكات.

انخفضت النفقات األخرى بواقع 71.4% من 1.1 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 0.3 مليون ريال 
سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصورة رئيسية إلى انخفاض الغرامات التعاقدية المتكبدة بسبب التأخير في 

مشاريع معّينة.
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مصاريف البيع والتسويق 22222
يبين الجدول التالي مصاريف البيع والتسويق للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

مصاريف البيع والتسويق للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 50ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(  7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

)0.1%(4.4044.401تكلفة الموظفين

)64.9%(1.738610تكاليف اإلعالنات وترويج المبيعات

)8.4ا%(اا425.0ا.6اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

لم تشهد تكاليف الموظفين تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

انخفضت تكاليف اإلعالنات وترويج المبيعات بواقع 64.9% من 1.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل 
إلى 0.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى انخفاض المصروفات المتكبدة في 

الحمالت اإلعالنية والمعارض التي يقيمها الموردون الرئيسيون للشركة.

رسوم التمويل 22222
يبين الجدول التالي رسوم التمويل للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

رسوم التمويل للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل ا5ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(  7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

26.0%3.7014.662رسوم التمويل للقروض قصيرة األجل

15.5%2.3442.706رسوم التمويل للذمم المدينة طويلة األجل

21.8%655797رسوم التمويل لخطابات االعتماد والضمان

)21.8%(1.208945أخرى

5.2ا%09ا.7.9079اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ارتفعت رسوم التمويل للقروض قصيرة األجل بواقع 26.0% من 3.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 
4.7 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى ارتفاع متوسط رصيد القروض قصيرة 
األجل خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بمتوسط رصيد القروض قصيرة األجل خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2017م.

ارتبطت رسوم التمويل للذمم المدينة طويلة األجل بشكل رئيسي بالتكلفة المثبتة عند تخفيض الذمم المدينة التجارية طويلة األجل. ولم تشهد رسوم 
التمويل بالنسبة للذمم المدينة طويلة األجل أي تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2018م.

لم تشهد رسوم التمويل لخطابات االعتماد والضمان أي تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2018م.

ارتبطت رسوم التمويل األخرى بشكل رئيسي بالرسوم المتكبدة المفروضة على التحويالت البنكية الداخلية/ الخارجية ورسوم صرف العمالت األجنبية 
المفروضة على المدفوعات المقدمة للموردين. ولم تشهد رسوم التمويل األخرى تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى 

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.
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إيرادات أخرى 22222
يبين الجدول التالي اإليرادات األخرى للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

اإليرادات األخرى للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 52ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(
8ا20م7ا20م

)100.0%(-320اإليرادات المحققة من صندوق تنمية الموارد البشرية

)100.0%(-91إيرادات الفوائد

ال ينطبق51-الخصم المتلقى من الموردين

ال ينطبق116-التسوية النقدية لتحوط العمالت

)59.3%(67ااا4اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

تتمثل مطالبات صندوق تنمية الموارد البشرية بشكل أساسي في استرداد جزء من تكاليف الموظفين المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية كحافز 
لتوظيف الموظفين السعوديين وتدريبهم. علًما بأن الدخل يختلف من فترة ألخرى حسب عدد الموظفين السعوديين المعينين والمدربين.

ارتبطت إيرادات الفوائد بصفة رئيسية باإليرادات المتأتية من الودائع ألجل المحتفظ بها خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م.

يُعزى الخصم المتلقى من شركة الموردين إلى تجاوز المستهدف المتفق عليه بين الشركة والموردين فيما يتعلق باستحقاق تلقي الخصومات.

تتم التسوية النقدية لتحوط العمالت بشكل رئيسي فيما يتعلق بترتيبات التحوط لعملتي الدوالر األمريكي والريال السعودي المتبعة في الشركة.

حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة 22222
يبين الجدول التالي حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 53ا6الجدوج )

نسبة الملكيةألف رياج سعودي
زيادة/)نقص(الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

)92.2%(5033526%مجموعة إدارات سال

)10.9%(50889792%شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

161.4%503991.043%شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية – جزر فيرجن البريطانية

4.7ا%862.ا624.ااإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

لم تشهد حصة الشركة من الخسارة في الشركات الزميلة تقلبات جوهرية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م إلى فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2018م.

الزكاة -22221
يبين الجدول التالي قائمة الزكاة للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

قائمة الزكاة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 54ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(  7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

21.6%5.3216.473بداية السنة

28.7%2.4273.123المبلغ المقيد في الربح أو الخسارة

21.7%)6.473()5.320(المبلغ المدفوع خالل الفترة

28.6%23ا.2.4283اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م ومعلومات اإلدارة

ارتفعت المصروفات المتعلقة بالزكاة بواقع 28.6% من 2.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م لتصل إلى 3.1 مليون 
ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى التغييرات الجارية في وعاء الزكاة الخاص بالشركة.
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صافي الربح/ )الخسارة( عن الفترة 222211
سجلت الشركة صافي خسارة قدره 8.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى ارتفاع 
تكاليف التشغيل الناتجة في الغالب عن التطبيق الرجعي للمخصص القائم على المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مقابل الذمم 

المدينة المفوترة وغير المفوترة إثر تطبيق إطار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في عام 2018م.

سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 11.8 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى 
نمو اإليرادات في جميع قطاعات األعمال وانخفاض تكاليف التشغيل بما في ذلك المصروفات العمومية واإلدارية وتكاليف البيع والتسويق. كان السبب 
الرئيسي وراء انخفاض المصروفات العمومية واإلدارية هو عدم تقييد رسوم إضافية للمخصصات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، 

في حين جاء االنخفاض في نفقات البيع والتسويق نتيجة االنخفاض الذي شهدته نفقات اإلعالنات وترويج المبيعات.

الميزانية العمومية  222
يوضح الجدول التالي الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

الميزانية العمومية كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 55ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

املوجودات

16.6%732.175853.460الموجودات المتداولة

)3.3%(50.64848.981الموجودات غير المتداولة

5.3ا%ا782.823902.44إجمالي املوجودات

المطلوبات وحقوق ملكية المساهمين

29.5%485.771629.068المطلوبات المتداولة

)18.3%(138.631113.242المطلوبات غير المتداولة

8.9ا%624.403742.309إجمالي املطلوبات

1.1%158.420160.132حقوق المساهمين

5.3ا%ا782.823902.44إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ارتفعت نسبة الموجودات المتداولة بواقع 16.6% من 732.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 853.5 مليون ريال سعودي كما في 30 
يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى زيادة في موجودات العقود بواقع 33.8% نتيجة الذمم المدينة غير المفوترة. باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت 
نسبة األعمال قيد التنفيذ بواقع 57.7% كما في 30 يونيو 2018م بسبب زيادة عدد المشاريع بصورة عامة، ال سيما في قطاعات الحلول والنظم والخدمات 

االلكترونية.

انخفضت نسبة الموجودات غير المتداولة بواقع 3.3% من 50.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 49.0 مليون ريال سعودي كما في 
30 يونيو 2018م. ويُعزى ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض نسبة االستثمار في الشركات الزميلة بواقع 90.3% نتيجة الخسائر التي تكبدتها تلك الشركات.

ارتفعت نسبة المطلوبات المتداولة بواقع 29.5% من 485.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 629.1 مليون ريال سعودي كما في 
30 يونيو 2018م. ويُعزى ذلك بصفة أساسية إلى زيادة الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى نتيجة استخدام التوريدات في المشاريع الجديدة.

انخفضت المطلوبات غير المتداولة بواقع 18.3% من 138.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 113.2 مليون ريال سعودي كما في 30 
يونيو 2018م. ويُعزى ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض مطلوبات العقود بواقع 21.5% نتيجة تحويل أرصدة بعض العمالء من مطلوبات غير متداولة إلى 

مطلوبات متداولة.لم تشهد حقوق المساهمين تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2017م إلى 30 يونيو 2018م.
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الموجودات 22221

الموجودات المتداولة

يوضح الجدول التالي الموجودات المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

الموجودات المتداولة كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 56ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
زيادة/)نقص(الفترة المنتهية في

 ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
يونيو 8ا20ممراجعة

4.5%342.869358.368ذمم تجارية مدينة، دفعات مسبقة وغيرها

33.8%247.216330.843موجودات العقود

57.7%86.276136.089األعمال قيد التنفيذ

)49.5%(55.81428.160النقد واألرصدة البنكية

6.6ا%75853.460ا.732اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

يوضح الجدول التالي الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 57ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
زيادة/)نقص(الفترة المنتهية في

 ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
يونيو 8ا20ممراجعة

1.7%367.788374.001الذمم التجارية المدينة

-)2.206()2.206(ناقص: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)0.9%()38.116()38.449(ناقص: الجزء الغير متداول

2.0%327.133333.679صافي الذمم التجارية المدينة

41.2%8.66412.230هامش الربح على خطابات االعتماد والضمان

90.4%1.7573.346المدفوعات المسبقة

14.6%2.7593.162السلف المقدمة للموّردين

ال ينطبق2.358-صافي الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة

0.4%1.0121.016الدفعات المقدمة للموظفين

20.2%691831المبالغ المستحقة من األطراف ذوي العالقة

54.4%1.6462.542ذمم مدينة أخرى

-)794()794(ناقص: مخصص السلف للموردين

4.5%342.869358.368اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية غير المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

يوضح الجدول التالي تقادم إجمالي الذمم التجارية المدينة للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

تقادم الذمم التجارية المدينة كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 58ا6الجدوج )

من 6 أشهر حتى أقل من 6 أشهر
سنة واحدة

من سنة واحدة 
إلى سنتين

من سنتين إلى 3 
اإلجماليأكثر من 3 سنواتسنوات

31289.70829.86627.72215.2145.278367.788 ديسمبر 2017م

ا30241.95893.62019.96111.8436.618374.00 يونيو 2018م
المصدر: القوائم المالية غير المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

لم تشهد صافي الذمم التجارية المدينة تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2017م إلى 30 يونيو 2018م.
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مضى على تاريخ استحقاق معظم إجمالي الذمم التجارية المدينة أقل من 6 أشهر كما في 30 يونيو 2018م. ومّثل إجمالي الذمم التجارية المدينة التي 
مضى على تاريخ استحقاقها أكثر من عام واحد بشكل رئيسي عمالء ذوي صلة بالقطاع الحكومي والذي تم تمديد آجال الدفع لهم.

ارتفع هامش الربح على خطابات االعتماد والضمان بواقع 41.2% من 8.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 12.2 مليون ريال سعودي 
كما في 30 يونيو 2018م، ويُعزى هذا في المقام األول إلى زيادة الهامش الذي يتقاضاه البنك السعودي لالستثمار على خطابات االعتماد الصادرة لبعض 

الموردين فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة لصالح عميل جديد في القطاع الحكومي.

ارتفعت المدفوعات المسبقة بواقع 90.4% من 1.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 3.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2018م. 
ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى الدفعات المسبقة المقدمة مقابل تجديد بوليصة التأمين.

ارتفعت السلف المقدمة للموّردين بواقع 14.6% من 2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 3.2 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2018م. ويُعزى ذلك بصفة أساسية إلى السلف اإلضافية المدفوعة إلى االستشاريين فيما يتعلق بالطرح العام األولي المقترح.

ارتبطت الذمم المدينة لضريبة القيمة المضافة، ناقًصا منها الذمم الدائنة لضريبة القيمة المضافة، بجزء ضريبة القيمة المضافة الخاص بالفواتير 
المستحقة والواجبة الدفع من جانب العمالء بصورة رئيسية. ومن الجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ُفرضت في األول 

من يناير 2018م بنسبة موحدة قدرها %5.

لم تشهد الدفعات المقدمة للموظفين أي تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2017م إلى 30 يونيو 2018م.

ارتبطت المبالغ المستحقة من األطراف ذوي العالقة بشكل رئيسي بالذمم المدينة الناتجة عن بيع المعدات إلى مجموعة إدارات سال.

ارتبطت الذمم المدينة األخرى بشكل رئيسي بالمدفوعات المسبقة المقدمة بخصوص رسوم اإلدارة على التسهيالت البنكية ورسوم إصدار خطابات 
االعتماد والعمولة والمصاريف البنكية. وقد ارتفعت بواقع 54.4% من 1.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 2.5 مليون ريال سعودي 

كما في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى زيادة رسوم التسهيالت البنكية.

موجودات العقود*

يوضح الجدول التالي موجودات العقود الخاصة بالشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

موجودات العقود كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 59ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
زيادة/)نقص(الفترة المنتهية في

 ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
يونيو 8ا20ممراجعة

33.4%250.019333.646موجودات عقود

-)2.803()2.803(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

33.8%6330.843ا247.2الذمم املدينة غير املفوترة يف نهاية الفترة
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

*تشير موجودات العقود إلى بند اإليرادات غير المفوترة سابقاً، حيث تم تغيير اسم هذا البند وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بعد تطبيق هذه المعايير.

يوضح الجدول التالي الحركة في موجودات العقود الخاصة بالشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

الحركة في موجودات العقود كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 60ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
زيادة/)نقص(الفترة المنتهية في

 ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
يونيو 8ا20ممراجعة

72.8%143.043247.216موجودات العقود في بداية الفترة

)12.2%(200.927176.477إيرادات السنة/ الفترة

)1.5%()91.364()92.723(ناقص: المبلغ المفوتر خالل السنة/ الفترة

)63.1%()1.486()4.031(ناقص: مخصص الخسائر المتوقعة

33.8%6330.843ا247.2الذمم املدينة غير املفوترة يف نهاية الفترة
المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت نسبة موجودات العقود بواقع 33.4% من 250.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 333.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى زيادة المبيعات بفضل المشاريع الجديدة.
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األعمال قيد التنفيذ

ارتفعت نسبة األعمال قيد التنفيذ بواقع 57.7% من 86.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 136.1 مليون ريال سعودي كما في 30 
يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى زيادة عدد المشاريع بصفة عامة، ال سيما في وحدات الحلول والنظم والخدمات االلكترونية.

النقد واألرصدة البنكية

يوضح الجدول التالي النقد واألرصدة البنكية للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

النقد واألرصدة البنكية للشركة كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل ا6ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
زيادة/)نقص(الفترة المنتهية في

 ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

)49.8%(55.81428.011النقد في البنوك

ال ينطبق149-النقد في الصندوق

50.5%60ا.428ا55.8اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

انخفضت نسبة النقد لدى البنوك بواقع 49.8% من 55.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 28.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2018م، ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية واألنشطة التمويلية.

الموجودات غير المتداولة

يوضح الجدول التالي الموجودات غير المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

الموجودات غير المتداولة كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 62ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

)0.9%(38.44938.116الذمم المدينة التجارية – الجزء غير المتداول

1.2%9.1019.214الممتلكات والمعدات

40.2%1.0351.452الموجودات غير الملموسة

2.1%11استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)90.3%(2.061199االستثمارات في الشركات الزميلة

)3.3%(ا50.64848.98اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

الذمم المدينة التجارية التجارية – الجزء غير المتداول

يوضح الجدول التالي الذمم المدينة التجارية – الجزء غير المتداول للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

الذمم المدينة التجارية – الجزء غير المتداوج كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 63ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

)0.2%(38.64438.580الذمم المدينة التجارية – الجزء غير المتداول

138.6%)464()195(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة – الجزء غير المتداول

)0.9%(6اا.38.44938الذمم املدينة التجارية يف نهاية الفترة
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

لم يشهد رصيد الذمم المدينة التجارية الغير متداولة تغيرات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م وفي المقابل ارتفع مخصص الخسائر 
االئتمانية المتوقعة بنسبة 138.6% من 0.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م إلى 0.5 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2018م. ويعود ذلك في 

األساس إلى ارتفاع الرصيد المحمل خالل الفترة نتيجة تحويل أرصدة ذمم مدينة من الجزء المتداول إلى الجزء الغير متداول.
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الممتلكات والمعدات

يوضح الجدول التالي صافي القيمة الفعلية لممتلكات ومعدات الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

الممتلكات والمعدات كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 64ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

-8.1238.123األراضي

)2.0%(674660المعدات

)8.1%(9486المركبات

)25.7%(211157األثاث والتركيبات

ال ينطبق188-األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

2.ا%4ا9.2ا0ا.9إجمالي القيمة الدفترية الصافية
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

انخفض صافي القيمة الدفترية للمعدات والمركبات واألثاث والتركيبات بواقع 2.0% و8.1% و25.7% على التوالي من 31 ديسمبر 2017م إلى 30 يونيو 
2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى إهالك الممتلكات والمعدات المذكورة. وقد قابل هذا بشكل جزئي اإلضافات التي طالت الممتلكات واآلالت 

والمعدات خالل النصف األول من عام 2018م بسبب أجهزة الكمبيوتر ومعدات الشبكات.

ارتبطت األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بصفة رئيسية بتكلفة التصميم المعماري والمصروفات البلدية المتكبدة في بناء المقر الرئيسي الجديد للشركة.

الموجودات غير الملموسة

يوضح الجدول التالي الموجودات غير الملموسة للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

الموجودات غير الملموسة للشركة كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 65ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

---برنامج مايكروسفت داينامكس إي بي آر

---مشروع إعداد التطبيقات

40.2%1.0351.452برامج أخرى

40.2%452.ا035.اإجمالي القيمة الدفترية الصافية
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ارتفع صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة بواقع 40.2% من 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 1.5 مليون ريال سعودي 
كما في 30 يونيو 2018م. ويُعزى هذا بصفة أساسية إلى اإلضافات الجارية على البرامج األخرى. تمثل هذه اإلضافات بصفة أساسية تكلفة تجديد 

التراخيص المتعلقة بالبرامج المختلفة التي تستخدمها الشركة.

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتمثل استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل رئيسي استثمارات عن 
طريق حقوق الملكية المحتفظ بها في شركة اتصاالت المغرب، علًما بأن هذه االستثمارات ال يُحتفظ بها لغرض المتاجرة، ولكن ألغراض استراتيجية على 
المدى المتوسط إلى الطويل. وعليه، فقد اختار أعضاء مجلس اإلدارة تصنيف هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية على أساس القيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم تقييم هذه االستثمارات باستخدام أسعار العروض المسعرة في سوق نشط.
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االستثمارات في الشركات الزميلة

يعرض الجدول التالي استثمارات الشركة في الشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

االستثمارات في الشركات الزميلة كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 66ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

)11.6%(225199مجموعة إدارات سال

)100.0%(-792شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

)100.0%(-1.043شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية - جزر فيرجن البريطانية

)90.3%(99اا2.06اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

انخفضت نسبة االستثمار في الشركات الزميلة بواقع 90.3% من 2.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م إلى 0.2 مليون ريال سعودي في 30 
يونيو 2018م، ويُعزي هذا بشكل رئيسي إلى الخسائر التشغيلية المتكبدة لدى مجموعة إدارات سال وشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية - جزر فيرجن البريطانية.

المطلوبات 22222

المطلوبات المتداولة

يوضح الجدول التالي المطلوبات المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

المطلوبات المتداولة للشركة كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 67ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

19.0%179.104213.150قروض قصيرة األجل

56.5%204.552320.202الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

46.2%62.64391.593مطلوبات عقود

)97.0%(33.0001.000توزيعات األرباح المستحقة

)51.8%(6.4733.123الزكاة المستحقة

29.5%629.068ا485.77اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

قروض قصيرة األجل

يوضح الجدول التالي القروض قصيرة األجل للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

القروض قصيرة األجل كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 68ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(
30 يونيو 8ا20ما3 ديسمبر 7ا20م

تسهيالت التمويل قصيرة األجل

146.2%32.24379.384البنك األول

49.6%43.63665.291البنك السعودي الفرنسي

)82.6%(12.5552.181البنك السعودي لالستثمار

)100.0%(-4.748مجموعة سامبا المالية

)12.0%(14.96913.166بنك الرياض

)26.6%(33.46624.578بنك الكويت الوطني

)47.2%(16.8668.909البنك السعودي البريطاني
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ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(
30 يونيو 8ا20ما3 ديسمبر 7ا20م

)61.2%(2.9771.154بنك الخليج الدولي

)15.0%(11.88410.104إدارة تمويل أوراكل )تمويل من المورد(

18.1%173.344204.767إجمالي تسهيالت التمويل قصيرة األجل

تسهيالت خطابات االعتماد

-5.7605.760بنك الخليج الدولي

ال ينطبق2.622-بنك الكويت الوطني

45.5%5.7608.382إجمالي تسهيالت خطابات االعتماد

9.0ا%50ا.3ا042ا.79ااإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفعت تسهيالت التمويل قصيرة األجل بواقع 18.1% من 173.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م إلى 204.8 مليون ريال سعودي في 30 
يونيو 2018م، ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة تسهيالت التمويل المقدمة من البنك األول والبنك السعودي الفرنسي بنسبة 146.2% و49.6% على 

التوالي. وترجع عمليات السحب التمويلية من البنوك المذكورة أعاله في األساس إلى تمويل رأس المال العامل للمشاريع الجارية بالشركة.

يتم تأمين تسهيالت التمويل قصيرة األجل من خالل الضمانات الشخصية للمساهمين وسندات األمر وتخصيص بعض المتحصالت من العقود كضمان.

ارتفعت تسهيالت خطابات االعتماد بواقع 45.5% من 5.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م إلى 8.4 مليون ريال سعودي في 31 يونيو 2018م، 
ونتج هذا بشكل أساسي عن تسهيل إعادة تمويل خطاب االعتماد الجديد المقدم من بنك الكويت الوطني، ويرجع ذلك في المقام األول إلى خطاب اعتماد 
تم الحصول عليه ألحد الموردين المحليين لمشروع وزارة النقل، ولكن تم تحويله إلى قرض من قبل بنك الكويت الوطني قبيل تاريخ استحقاقه كما في 
30 يونيو 2018م، علماً بأن مدة استحقاق خطاب االعتماد كانت 90 يوماً ولدى الشركة الخيار بين دفع المبلغ عند استحقاقه أو تحويله إلى قرض تمويلي 

مدته 270 يوماً.

الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

يوضح الجدول التالي الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 69ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

95.6%133.309260.711الذمم الدائنة التجارية

7.0%34.80237.229االلتزامات المستحقة

)12.4%(17.19815.069الضرائب المستقطعة المستحقة

10.0%6.1386.752استحقاقات الموظفين

)99.5%(8.81544المبالغ المستحقة إلى األطراف ذوي العالقة

)90.8%(4.290395الذمم الدائنة األخرى

56.5%204.552320.202اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية بواقع 95.6% من 133.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 260.7 مليون ريال سعودي كما في 30 
يونيو 2018م. وقد نتج هذا في المقام األول عن زيادة الذمم الدائنة المتعلقة بشكل أساسي بموردي األجهزة والبرمجيات للمشاريع الجديدة التي تنفذها 
الشركة. والذي بالمقابل أّدى الى ارتفاع معدل أيام دوران الذمم الدائنة من 118 يوًما كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 167 يوًما كما في 30 يونيو 2018م.

ارتفعت االلتزامات المستحقة بواقع 7.0% من 34.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م إلى 37.2 مليون ريال سعودي في 31 يونيو 2018م. 
ويُعزى ذلك في األساس إلى زيادة تكاليف المشاريع المتراكمة المتعلقة بالمشاريع الجديدة المنفذة بشكل رئيسي لصالح عميل جديد في القطاع الحكومي.

انخفضت الضرائب المستقطعة المستحقة بواقع 12.4% من 17.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 15.1 مليون ريال سعودي كما 
في 30 يونيو 2018م، وقد نتج هذا بشكل رئيسي عن تسوية الضرائب المستقطعة المستحقة على المدفوعات التي تقدمها الشركة إلى الموردين األجانب 

فيما يتعلق بالمشتريات الخاصة بالمشاريع.

لم تشهد استحقاقات الموظفين تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2017م إلى 30 يونيو 2018م.
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انخفضت المستحقات لألطراف ذوي العالقة بواقع 99.5% من 8.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 44.435 ريال سعودي كما في 
30 يونيو 2018م. وقد نتج هذا في المقام األول عن المبالغ المدفوعة لشركة إلكترونيك مابس تريدنج لشراء نظام المعلومات الجغرافية والمنتجات 

األخرى التي كانت مستحقة في 31 ديسمبر 2017م.

الموظفون.  يتكبدها  التي  األعمال  نفقات  مقابل  المستحقة  المبالغ  عن  المستحقة، فضاًل  التدقيق  برسوم  األساس  في  األخرى  الدائنة  الذمم  ترتبط 
انخفضت الذمم الدائنة التجارية بواقع 90.8% من 4.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 0.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 

2018م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إثبات السلف المستلمة من أحد العمالء.

مطلوبات العقود

يوضح الجدول التالي مطلوبات العقود للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

مطلوبات العقود للشركة كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 70ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(
30 يونيو 8ا20ما3 ديسمبر 7ا20م

100.6%91.313183.137مطلوبات العقود في بداية الفترة

)58.2%(157.10065.629إيرادات مؤجلة

)4.0%()62.643()65.276(إيرادات معترف بها

6.ا%23ا.86ا37ا.83امطلوبات العقود يف نهاية الفترة

)21.5%()94.530()120.494(ناقص: الجزء غير المتداول

46.2%593.ا62.6439صايف مطلوبات العقود – اجلزء غير املتداوج
المصدر: معلومات اإلدارة

ترتبط مطلوبات العقود في األساس إلى اإليرادات التي سيتم االعتراف بها في الفترة المستقبلية والتي يتم اطفاؤها بناء على التزامات أداء المشاريع. 
وقامت الشركة بالتفصيل ما بين أرصدة مطلوبات العقود إلى بندين منفصلين جزء متداول وجزء غير متداول كما في 30 يونيو 2018م. وارتفعت مطلوبات 
العقود المتداولة بنسبة 46.2% من 62.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 91.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2018م. وترجع 

الزيادة في مطلوبات العقود بشكل رئيسي إلى مشاريع جديدة تتعلق بوحدات النظم والخدمات االلكترونية ونظم أمن المعلومات.

توزيعات األربا	 المستحقة

أعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 51.1 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. ومن هذه األرباح المعلنة، تبقى 33.0 
مليون ريال سعودي كأرباح مستحقة لنفس الفترة.

كما أعلنت الشركة في 30 يونيو 2018م عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 11.6 مليون ريال سعودي. وتم في نفس الفترة توزيع 43.6 مليون ريال سعودي. 
وبهذا تبقى 1.0 مليون ريال سعودي كأرباح مستحقة في 30 يونيو 2018م، والتي تم توزيعها خالل يوليو 2018م.

الزكاة المستحقة

حصلت الشركة على الربوط الزكوية من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى عام 2007م وحصلت على الشهادات الزكوية النهائية. وقامت 
الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لألعوام من 2008م إلى 2017م، وال تزال قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وال يمكن تحديد النتيجة 

بصورة موثوق بها.

قامت اإلدارة بتاريخ 30 يونيو 2018م بإجراء تقييم معقول لنتيجة االلتزام الزكوي النهائي بناًء على تقديراتها للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، 
وقد تم النص على هذه االلتزامات في القوائم المالية المرحلية. وقد تم اثبات هذه االلتزامات في ضوء توجيهات مستشار الزكاة.

المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات العقود

قامت الشركة بالتفصيل ما بين أرصدة مطلوبات العقود إلى بندين منفصلين جزء متداول وجزء غير متداول كما في 30 يونيو 2018م. وانخفضت مطلوبات 
العقود الغير متداولة بنسبة 21.5% من 120.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 94.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2018م. 

ويرجع االنخفاض في مطلوبات العقود بشكل رئيسي إلى تغيير في حركة األرصدة من الجزء الغير متداول إلى الجزء المتداول لمطلوبات العقود.
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مكافآت نهاية الخدمة

يوضح الجدول التالي مكافآت نهاية الخدمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

مكافآت نهاية الخدمة للشركة كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل ا7ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

3.6%17.51018.137في بداية السنة

)43.4%(6.0103.400تكلفة الفائدة

)48.3%(718371تكلفة الخدمات الحالية

1.5%)1.748()1.721(المبلغ المدفوع خالل الفترة

)66.9%()1.449()4.380(األرباح االكتوارية

3.2%اا8.7ا37ا.8ااإلغالق
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

مكافآت نهاية الخدمة هي عبارة عن التزامات منافع معينة تم تحديدها من خالل التقييمات االكتوارية التي تمت في نهاية كل فترة إعداد تقارير. ولم 
تشهد مكافآت نهاية الخدمة أي تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2017م إلى 30 يونيو 2018م.

حقوق المساهمين 22222
يوضح الجدول التالي حقوق المساهمين في الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

حقوق المساهمين في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 72ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

-50.00050.000رأس مال األسهم

-25.00025.000االحتياطي النظامي

2.1%83.42085.132األرباح المبقاة

ا.ا%32ا.60ا58.420ااإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ر	س مال األسهم

بلغ رأس مال الشركة 50 مليون ريال سعودي، حيث تم تداول 5.0 مليون سهم بقيمة 10.0 رياالت سعودية للسهم الواحد.

االحتياطي النظامي

القانوني حتى  إلى االحتياطي  السنوي  الشركة تحويل 10% من صافي دخلها  للشركة، يجب على  والنظام األساسي  للمؤسسات  السعودي  للنظام  وفقاً 
تصل إلى 30% من رأس المال. بسبب التحويالت التي تمت في السنوات السابقة، بلغ االحتياطي 50% من رأس المال، قررت الشركة الحفاظ على هذا 

االحتياطي. وذلك االحتياطي غير متاح للتوزيع.

األربا	 المبقاة

لم تشهد األرباح المبقاة تقلبات جوهرية بين 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م بالرغم من الزيادة في صافي الدخل خالل نفس الفترة. نتج ذلك أساساً 
عن إعالن األرباح المرحلية والبالغة 11.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.
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قائمة التدفقات النقدية 22222
يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للشركة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و30 يونيو 2018م.

قائمة التدفقات النقدية للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 73ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
زيادة/)نقص(الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
يونيو 8ا20ممراجعة

295.0%)17.208()4.357(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

180.7%)941()335(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)199.1%()9.506(9.591صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)664.5%()27.654ج4.899صايف التدفق النقدي للفترة

10.1%50.68755.814النقد وما في حكمه في بداية السنة

)49.3%(60ا.55.58628النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للشركة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 74ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
زيادة/)نقص(الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
يونيو 8ا20ممراجعة

)554.1%(16.387)3.608(الدخل/ )الخسارة( قبل الزكاة

تعديالت لتسوية الدخل/ )اخلسارة( قبل الزكاة إلى صايف التدفقات النقدية

9.8%2.1152.322التزامات المنافع المحددة للموظفين

)100.0%(-)3.689(مخصص الخسائر االئتمانية

14.7%1.6241.862حصة الشركة من الخسارة في الشركات الزميلة

45.3%136197نفقات اإلهالك

49.3%144215نفقات اإلطفاء

15.1%5.5636.403رسوم التمويل

تعديالت رأس املال العامل

)75.5%()15.165()62.025(ذمم تجارية مدينة، دفعات مسبقة وغيرها

)242.5%()83.627(58.677موجودات العقود

)195.1%()49.813(52.380األعمال قيد التنفيذ

)1.512.8%(115.650)8.186(الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

)108.9%(2.986)33.537(اإليرادات المؤجلة

29.4%)1.748()1.351(التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

15.1%)6.403()5.563(رسوم التمويل المدفوعة

)8.0%()6.473()7.035(الزكاة المدفوعة

295.0%)7.208اج)4.357جصايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية بواقع 295.0% من 4.4 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م 
ليصل إلى 17.2 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. نتج هذا بشكل أساسي عن زيادة في موجودات العقود وأرصدة 
األعمال قيد التنفيذ خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. قابل الزيادة في األرصدة المذكورة أعاله جزئًيا بزيادة في رصيد الذمم الدائنة 

التجارية والذمم الدائنة األخرى خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للشركة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 75ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(  7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

290.3%)310()79(شراء ممتلكات ومعدات

)100.0%(-)94(شراء االستثمار

289.4%)631()162(شراء الموجودات غير الملموسة

80.7ا%)ا94ج)335جصايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثمار
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدم في األنشطة االستثمارية بواقع 180.7% من 0.3 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2017م لتصل إلى 0.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. نتج هذا في المقام األول عن تجديد العديد من 

التراخيص التي تستخدمها الشركة.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للشركة للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للشركة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 76ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو

زيادة/)نقص(  7ا20م
معدلة غير مراجعة

 8ا20م
مراجعة

7.0%)191.664()179.143(سداد القروض

17.1%192.795225.710العائدات من القروض

972.6%)43.552()4.061(توزيعات األرباح المدفوعة

)ا.99ا%()9.506جا9.59صايف التدفقات النقدية الناجتة من/ )املستخدمة يف( األنشطة التمويلية
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

بلغ صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 9.6 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م. وعلى الجانب اآلخر، بينما 
بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 9.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. وقد نتج ذلك في 

األساس عن دفع أرباح األسهم.

االلتزامات المحتملة 22222
يوضح الجدول التالي االلتزامات والمحتملة للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

االلتزامات والمحتملة كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 77ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

290.3%15.96762.322خطابات االعتماد

11.7%113.178126.459خطابات الضمان

46.2%ا88.78ا46ا.29ااإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

أصدرت الشركة خطابات اعتماد مستحقة للموردين األجانب والموردين المحليين عند شراء األجهزة والبرامج في شكل خطاب اعتماد تقليدي أو خطاب 
اعتماد ضامن.

وكان لدى الشركة عدة خطابات ضمان مستحقة أصدرتها مصارف مختلفة باسم عمالء من القطاع الحكومي في شكل خطابات ضمان ابتدائية وخطابات 
ضمان حسن تنفيذ.
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عقود اإليجار التشغيلي

لدى الشركة التزامات إيجار تشغيلي بقيمة 317.876 ريال سعودي كما في 30 يونيو 2018م.

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة 22222

معامالت األطراف ذات العالقة

يعرض الجدول التالي معامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017م و2018م.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة للفترتين المرحليتين المنتهيتين في 30 يونيو 7ا20م و8ا20مجل 78ا6الجدوج )

الفترة المنتهية فيألف رياج سعودي

 30 يونيو 7ا20ماسم الطرف ذي العالقة
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

4.7825.807المشتريات من األطراف ذوي العالقة

9189اإليرادات المحصلة من األطراف ذوي العالقة

128128إيرادات اإليجار التشغيلي المحصلة من األطراف ذات العالقة

5.0006.024اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م

المشتريات من األطراف ذات العالقة

ارتبطت معامالت الشراء في الغالب باالستعانة بمصادر خارجية في تقديم بعض خدمات ما بعد البيع لمجموعة إدارات سال. كما مثلت الخدمات والدعم 
لمنتجات نظم المعلومات الجغرافية من شركة إسري العربية السعودية المحدودة.

اإليرادات المحصلة من األطراف ذو	 العالقة

العربية  إسري  إدارات سال وشركة  إلى مجموعة  المقدمة  التدريب  األجهزة وخدمات  بمبيعات  أساسي  بشكل  بالمبيعات  المتعلقة  المعامالت  ارتبطت 
السعودية المحدودة.

إيرادات اإليجار التشغيلي المحصلة من األطراف ذات العالقة

ارتبط إيرادات اإليجار بالترتيبات المبرمة بين الشركة وشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات القتسام المساحات المكتبية، حيث تدفع شركة 
إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى الشركة مبلًغا قدره 0.3 مليون ريال سعودي سنوًيا.

أرصدة األطراف ذات العالقة

يوضح الجدول التالي أرصدة األطراف ذات العالقة لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و30 يونيو 2018م.

أرصدة األطراف ذات العالقة كما في ا3 ديسمبر 7ا20م و30 يونيو 8ا20مجل 79ا6الجدوج )

ألف رياج سعودي
الفترة المنتهية في

زيادة/)نقص(  ا3 ديسمبر 7ا20م
معدلة غير مراجعة

 30 يونيو 8ا20م
مراجعة

املبالغ املستحقة من األطراف ذوي العالقة

)34.8%(691451شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )شركة زميلة(

-380-شركة إسري العربية السعودية المحدودة )شركة تابعة(

)26.0%(ا83ا69اإلجمالي

املبالغ املستحقة إلى األطراف ذوي العالقة

)95.1%(89844شركة إلكترونيك مابس تريدنج )شركة تابعة(

)100.0%(-7.917شركة إسري العربية السعودية المحدودة )شركة تابعة(

)99.5%(544ا8.8اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية األولية المراجعة للشركة عن الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2018م
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ارتبطت المبالغ المستحقة من شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بشكل رئيسي بالذمم المدينة الناتجة عن بيع المعدات.

كانت المبالغ المستحقة من شركة إسري العربية السعودية تتعلق بشكل رئيسي بالمبالغ المستحقة مقابل بيع المعدات.

تتعلق المبالغ المستحقة لشركة إلكترونيك مابس تريدينغ بشكل أساسي بشراء نظام المعلومات الجغرافية ومنتجات أخرى.

كانت المبالغ المستحقة لشركة إسري العربية السعودية تتعلق بشكل أساسي بالخدمات والدعم لنظام المعلومات الجغرافية.
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سياسة توزيع األرباح. 2

بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة باألسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في 
الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية 
العامة. وال تلتزم الشركة باإلعالن عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات 
النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضاًل عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى. 
ويخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في اتفاقيات التمويل المبرمة مع الجهات الممولة، فعلى سبيل المثال، يستلزم على الشركة الحصول على موافقة بعض 
الجهات الممولة قبل توزيع أرباح تفوق عن نسبة معينة من صافي أرباحها )موافقة البنك األول لتوزيع يفوق عن 50% وموافقة البنك السعودي الفرنسي 
وبنك الخليج والبنك السعودي البريطاني لتوزيع يفوق عن 70%(. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم  12-8 )"اتفاقيات التمويل"(. كما يخضع 

توزيع األرباح للقيود الواردة في النظام األساس للشركة. وسيتم توزيع األرباح بالريال السعودي.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

يجنب 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور %30  �
من رأس المال المدفوع.

لجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب 30% من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام. �
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على  �

المساهمين.
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه  �

المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل 5% على األقل من رأس مال الشركة المدفوع �

وكما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها منذ بداية 2015م:

األرباح المعلنة والموزعة في السنوات المنتهية في ا3 ديسمبر 5ا20م، 6ا20م، و7ا20م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 8/06/30ا20م جل اا7الجدوج )
)المبالغ بالرياج السعودي(

فترة الستة أشهر المنتهية 7ا20م6ا20م5ا20مرياج السعودي
في 8/06/30ا20م*

25.318.29525.621.15351.141.48111.552.260التوزيعات المعلنة عن الفترة

25.318.29525.621.15318.141.48143.552.171التوزيعات المدفوعة خالل الفترة

40.906.80636.083.70576.808.33211.814.589إجمالي الدخل الشامل أو صافي الربح للسنة

98%67%71%62%نسبة التوزيعات المعلنة لصافي الدخل
المصدر: الشركة

* وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 2018/12/25م على توزيع أرباح بواقع 20.447.740 ريال سعودي عن النصف الثاني من عام 2018م ستدفع قبل البدء بعملية الطرح 

للمساهمين البائعين وسيتم عرضها في أول جمعية عامة تعقدها الشركة بعد موافقة الهيئة.

أعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 51.1 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 2017/12/31م. ومن هذه األرباح المعلنة، تبقى 33.0 
مليون ريال سعودي كأرباح مستحقة لنفس الفترة.

كما أعلنت الشركة في 2018/06/30م عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 11.6 مليون ريال سعودي. وتم في نفس الفترة توزيع 43.6 مليون ريال سعودي. 
وبهذا تبقى 1.0 مليون ريال سعودي كأرباح مستحقة في 30 يونيو 2018م، والتي تم توزيعها خالل يوليو 2018م.
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استخدام متحصالت الطرح. 2

يقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي )]●[( ريال سعودي سيدفع منها تقريباً )]●[( ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك 
أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، والمستشار القانوني، ومستشار دراسة السوق والقطاع والمحاسبين، ورسوم التعهد بتغطية االكتتاب، ورسوم 
الجهات المستلمة، وأتعاب التسويق والطباعة والتوزيع، واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح. وتجدر االشارة إلى ان الشركة لن تتحمل 
أي من المصاريف المتعلقة بالطرح، وسيتحمل المساهمين البائعين جميع مصاريف عملية طرح األسهم لالكتتاب. هذا وسيتم توزيع صافي متحصالت 
االكتتاب المقدرة بحوالي )]●[( ريال سعودي على المساهمين البائعين كل حسب النسبة التي يمتلكها في رأس مال الشركة، ولن تحصل الشركة على أية 

مبالغ من متحصالت االكتتاب.
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رسملة رأس مال الشركة والمديونية. 2

يمتلك المساهمون الحاليون جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته سبعون بالمائة )70%( من أسهم 
الشركة.

يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والقوائم المالية 
المراجعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والقوائم المالية المراجعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والقوائم المالية غير المراجعة 
عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية، بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها 

والواردة في القسم )19( "القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها"(.

رسملة رأس ماج الشركة والمديونيةجل اا9الجدوج )

ا3 ديسمبر 5ا20م)ألف رياج سعودي(
)مراجعة(

ا3 ديسمبر 6ا20م
)مراجعة(

ا3 ديسمبر 7ا20م
)مراجعة(

30 يونيو 8ا20م
)مراجعة(

215.242162.183179.104213.150إجمالي القروض قصيرة األجل

حقوق ملكية املساهمني

50.00050.00050.00050.000رأس مال األسهم

25.00025.00025.00025.000االحتياطي النظامي

85.32895.791121.45885.132األرباح المبقاة

32ا.60ا96.458اا9ا.70ا60.328اإجمالي حقوق ملكية املساهمني

373.282ا375.570332.974375.56إجمالي الرسملة )إجمالي القروض + إجمالي حقوق املساهمني(
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م والقوائم المالية المراجعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

ال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار. �
ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة. �
أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر )12(  �

شهراً على األقل بعد تاريخ هذه النشرة، مع مراعاة أي تغيير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
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إفادات الخبراء. -1

قدم جميع المستشارين الواردة أسمائهم في الصفحة )د( موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه 
النشرة ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم - من ضمن فريق العمل القائم على تقديم 
خدمات للشركة - أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو شركتها التابعة كما في تاريخ هذه 

النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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اإلقرارات. 11

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

لم يشهر أي منهم أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات إفالس. �
لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو  �

أمين سر مجلس اإلدارة معيناً بمنصب إداري أو إشرافي فيها.
باستثناء ما هو موضح بالقسم )5-7( "تعارض المصالح" وقسم ) 12-9( "العقود الجوهرية مع األطراف ذوي عالقة"، ليس ألعضاء مجلس  �

اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أو التابعين لهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة 
سواًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

باستثناء ما هو موضح بالقسم ) 12-9( "العقود الجوهرية مع األطراف ذوي عالقة"، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين  �
أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو في شركتها الزميلة، أو في أدوات دين الشركة 
أو شركتها الزميلة، وال يجوز للشركة وشركتها الزميلة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده 

واحد منهم.
لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو من قبل شركتها الزميلة خالل السنوات الثالث  �

السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو شركتها الزميلة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في أوضاعهما المالية خالل االثني  �

عشر )12( شهراً األخيرة.
ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة . �
لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة �
لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو شركتها الزميلة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ  �

تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسبون القانونيون حتى تاريخ 
اعتماد هذه النشرة

كما في تاريخ هذه النشرة، ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة، وليس هنالك  �
أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.

ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري في  �
تقييم الموقف المالي.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( "عوامل المخاطر"، ليست الشركة على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية  �
أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( على عملياتها.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( "عوامل المخاطر"، ليست الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة  �
بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي.

المعلومات اإلحصائية المستخدمة في القسم )3( "لمحة عامة على السوق" والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية تمثل أحدث  � أن 
المعلومات المتاحة من مصدرها المعني.

إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها، وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين  �
بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.

تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين  �
باالستثمار في أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.

تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح. �
كما في تاريخ هذه النشرة، ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة أو شركتها الزميلة،  �

وليس لدى الشركة أي نية في إبرام أي اتفاقيات جديدة مع أطراف ذوي عالقة، باستثناء ما هو موضح بالقسم )12( "المعلومات القانونية"
الطرح،  � التكاليف من متحصالت  يتم خصم هذه  بالطرح، وسوف  المتعلقة  والتكاليف  المصاريف  البائعون جميع  المساهمون  يتحمل  سوف 

وتشمل أتعاب المستشار المالي وأتعاب متعهد التغطية والمستشارين القانونيين والمحاسبين القانونيين ومستشار دراسة السوق، باإلضافًة إلى 
أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح.

كما في هذه النشرة، ال يوجد حالياً أي نزاع مع الهيئة العامة للزكاة والدخل أو اعتراض من قبلها وسيتحمل المساهمون البائعون، كلن بحسب  �
حصته، أي مطالبات إضافية قد تنشأ من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات السابقة حتى عام 2018م. وتم الحصول على تعهدات من قبل 

المساهمين البائعيين بموجب ذلك.
أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة، ومن  �

ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
إن جميع موظفي الشركة هم تحت كفالتها. �
إن الملكية القانونية والفعلية لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة أسمائهم في القسم ) 4-4( "هيكل الملكية  �

في الشركة قبل الطرح وبعده"، ويقر مجلس اإلدارة بأن هيكل الملكية في الشركة متوافق مع نظام االستثمار األجنبي.
إن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. �
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باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( "عوامل المخاطر"، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال يوجد أي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن  �
أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم ) 12-5( "التراخيص والموافقات األساسية"، فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات  �
األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم ) 12-13( "الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية"، إن الشركة وشركتها الزميلة ليسوا أطرافاً في  �
أي نزاعات أو دعاوى أو قضايا أو إجراءات تحقيق قائمة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة أو مركزها المالي.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم ) 12-8( "اتفاقيات التمويل"، لم تصدر الشركة أية أدوات دين، أو تحصل على أية قروض آجلة أو أية  �
قروض أو ديون مستحقة )بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك، وااللتزامات المالية قيد القبول، واعتمادات القبول أو التزامات 

الشراء(.
استثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم ) 12-8( "اتفاقيات التمويل"، يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات  �

الشركة وشركتها الزميلة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة.
أن لدى المصدر - منفرداً أو بالمشاركة مع شركته الزميلة- رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ  �

نشر هذه النشرة.
ال يخضع أي من أسهم الشركة أو حصص الشركة الزميلة ألي حقوق خيار. �
كما في تاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة أو شركتها الزميلة سياسة بشأن األبحاث والتطوير وكما أن الشركة ال تنتج أي منتجات. �
أعدت المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة والقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من السنوات المالية  �

 ،)SOCPA( 2015م، 2016م، 2017م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين
وأعدت القوائم المالية المرحلية المراجعة للشركة عن فترة الستة أشهر في 30 يونيو 2018م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً لمعيار المحاسبة 

الدولي رقم )34( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )1(، وتم مراجعتها من قبل المحاسبين القانونيين.
أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة تم استخراجها من القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م،  �

المرحلية  المالية  والقوائم   )SOCPA( القانونين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  المحاسبية  للمعايير  المعدة، وفقاً  2016م، 2017م 
للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، المعدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34( والمعيار الدولي للتقرير المالي 

رقم )1(، دون إجراء أي تعديل جوهري عليها باستثناء التقريب.
إن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة. �
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم ) 12-8( "اتفاقيات التمويل"، تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة من الجهات المقرضة لطرح  �

ثالثين بالمائة )30%( من أسهم الشركة لالكتتاب العام لتكون الشركة بذلك شركة مساهمة عامة.
إن الشركة ملتزمة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل. �

إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من  �
تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات 

غير دقيقة بشكل جوهري.
أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة  �

التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.  الناتج عن  التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف  حاالت 
وفقاً  المخاطر  رقابية مناسبة إلدارة  أنظمة  والتشغيلية ومن تطبيق  المالية  األنظمة  بالتأكد من سالمة  الشركة  ذلك، قامت  إلى  باإلضافة 

لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات. كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة. �
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في )5-7( "تعارض المصالح" وقسم ) 12-9( "العقود الجوهرية مع األطراف ذوي عالقة"، ال يوجد هناك أي  �

تعارض في المصالح متعلق بأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت الُمبرمة مع الشركة.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في ) 5-7( "تعارض المصالح"، كما في تاريخ هذه النشرة، لم يشارك أي من اعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة  �

الثانية  للمادة  النظامي مستقباًل وفقاً  المتطلب  الزميلة، ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بهذا  مماثلة أو منافسة للشركة أو شركتها 
والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.

ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال  �
بترخيص من الجمعية العامة.

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة  �
على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.

أن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات  �
العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة - وفي حال تطلب النظام ذلك - الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة عن التصويت 
على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها سواء في مجلس اإلدارة 

أو الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم. �
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو شركتها الزميلة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه  �

أي من أعضاء مجلس اإلدارة.
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يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:

تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم. �
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات. �
االلتزام بأحكام المواد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة  �

حوكمة الشركات.
عدم منح أي ضمانات بنكية ألطراف ثالثة. �
اعتماد الئحة بخصوص اإلجراءات التي يجب اتباعها عند التقدم في المنافسات من قبل جهات حكومية وخاصة. �
عرض النظام األساسي المحدث على أول جمعية عامة للشركة للموافقة عليها بعد موافقة الهيئة وقبل اإلدراج. �
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المعلومات القانونية. 12

اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية  1221
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة. أ- 
ال يخل الطرح بأي من العقود واالتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. ب- 

تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة. ج- 
بخالف ما ورد في القسم ) 12-13( )"الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية"(، ال تخضع الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر  د- 

بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الشركة أو في وضعهما المالي.
ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الشركة أو في وضعهما  هـ- 

المالي.

الشركة  1222
شركة المعمر ألنظمة المعلومات )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة واالستثمار رقم )52/ق( وتاريخ 1429/02/12هـ 
)الموافق 2008/02/20م( والمقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم )1010063470( وتاريخ 1407/01/10هـ )الموافق 1986/09/15م(. ويقع 

المقر الرئيسي للشركة في حي الربيع طريق الملك عبدالعزيز ص.ب. 16116، الرياض 11464، المملكة العربية السعودية.

ويبلغ رأس مال الشركة حالياً مائة وستين مليون )160.000.000( ريال سعودي، مقسًما إلى ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية 
مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

تمارس الشركة أعمالها من خالل خمسة فروع في المملكة في كل من مدينة الرياض وجدة والخبر.

ويتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة بموجب نظامها األساسي فيما يلي:

استيراد وتصدير.- 1
تجارة الجملة وتجارة التجزئة في الحاسب اآللي واألجهزة االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(.- 2
تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة الالسلكية وصيانتها.- 3
األعمال الكهربائية واألعمال االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها في الحاسب اآللي(.- 4
تقنية االتصاالت )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(.- 5
الكهربائية وصيانة - 6 المنشآت  وتشغيل  االلكترونية وصيانة  والتركيبات  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  أعمال شبكات  في  المقاوالت  نشاط 

شبكات الهاتف والمقاوالت العامة للمباني وأعمال وتركيب اآلالت والماكينات وتشغيلها وصيانتها وتقديم الخدمات اللوجستية لها.
استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات.- 7

هيكل المساهمين  1222
يبين الجدول التالي ملكية األسهم والمساهمين في الشركة قبل وبعد الطرح:

هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرحجل اا2االجدوج )

المساهمون
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
)رياج سعودي(

نسبة الملكية 
القيمة االسمية عدد األسهمالمباشرة

)رياج سعودي(
نسبة الملكية 

المباشرة
24.20%34.563.871.21238.712.120%5.530.30555.303.050إبراهيم عبداهلل المعمر

22.10%31.563.535.21335.352.130%5.050.30550.503.050خالد عبداهلل المعمر
0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000ابتسام سليمان الناصر
0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000عبداهلل خالد المعمر

0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000سعود خالد المعمر
0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000نجالء خالد المعمر
0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000لولوة خالد المعمر

0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000العنود خالد المعمر
0.30%0.4348.160481.600%68.800688.000دالل خالد المعمر

3.08%4.40492.8004.928.000%704.0007.040.000عبداهلل محمد المعمر
3.08%4.40492.8004.928.000%704.0007.040.000خالد محمد المعمر
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المساهمون
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
)رياج سعودي(

نسبة الملكية 
القيمة االسمية عدد األسهمالمباشرة

)رياج سعودي(
نسبة الملكية 

المباشرة
3.08%4.40492.8004.928.000%704.0007.040.000فهد محمد المعمر

3.08%4.40492.8004.928.000%704.0007.040.000عبدالعزيز محمد المعمر
3.08%4.40492.8004.928.000%704.0007.040.000منصور محمد المعمر

2.43%3.47388.8483.888.480%555.4985.554.980مها إبراهيم الخيال
0.43%0.6269.131691.310%98.758987.580هدى عبداهلل المعمر
0.43%0.6269.131691.310%98.758987.580سارة عبداهلل المعمر

0.43%0.6269.131691.310%98.758987.580فاطمة عبداهلل المعمر
0.43%0.6269.131691.310%98.758987.580دالل عبداهلل المعمر
0.43%0.6269.131691.310%98.758987.580لمياء عبداهلل المعمر
1.61%2.30257.9522.579.520%368.5023.685.020فهده محمد المعمر

30.00%4.800.00048.000.000ال يوجدال يوجدال يوجدالجمهور
00ا%60.000.000ا6.000.000ا00ا%60.000.000ا6.000.000ااإلجمالي

المصدر: الشركة

الشركات الزميلة  1222
تملك الشركة أسهم في عدة شركات أخرى، ويوضح الجدول التالي تفاصيل ونسب ملكية الشركة في شركات أخرى:

تفاصيل الشركات الزميلةجل 2ا2االجدوج )

حصة بلد التأسيسرأس ماج الشركةاسم الشركة الزميلة
مباشرة

حصة غير 
باقي حصص الملكيةمباشرة

شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات

عادل فؤاد رزق )16.660%(-50%المملكة العربية السعودية500.000 ريال
غسان عادل الخازن )%16.680(
أريك أرنست البدوي )%16.660(

عادل فؤاد رزق )16.667%(-50%الجمهورية اللبنانية50.000 دوالر أمريكيمجموعة إدارات سال
غسان عادل الخازن )%16.667(
أريك أرنست البدوي )%16.667(

شركة فينيشيا لتقنية المعلومات 
 Phoenecia Tech( العالمية

)Worldwide Inc

67.500.000 ليرة 
لبنانية 

عادل فؤاد رزق )16.668%(-50%جزر العذراء البريطانية
غسان عادل الخازن )%16.666(
أريك أرنست البدوي )%16.666(

المصدر: الشركة

التراخيص والموافقات األساسية  1222
حصلت الشركة )بما في ذلك فروعها( على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات 
بصفة دورية. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات الالزمة لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك، باستثناء 

الرخصة المهنية بخصوص فرع الشركة للمقاوالت في مدينة جدة. وتوضح الجداول التالية التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة:

تفاصيل شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركةجل 3ا2االجدوج )

تاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلرقم السجل التجارينوع الكيانالموقع

1443/05/08هـ1407/01/10هـ1010063470شركة مساهمة مغلقةالرياض، المملكة العربية السعودية

1443/05/08هـ1407/03/17هـ2051011413فرعالخبر، المملكة العربية السعودية

1444/03/09هـ1414/03/08هـ4030097824فرعجدة، المملكة العربية السعودية

1441/06/12هـ1436/06/12هـ1010432047فرع مقاوالتالرياض، المملكة العربية السعودية

1442/07/04هـ1437/07/04هـ4030288661فرع مقاوالتجدة، المملكة العربية السعودية
المصدر: الشركة
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ملخص التراخيص التشغيلية التي حصلت عليها الشركةجل 4ا2االجدوج )

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الرخصةنوع الترخيصالكيانجهة اإلصدارالكيان

1440/11/28هـ1439/11/28هـ4189رخصة بلديةالشركةأمانة منطقة الرياضالشركة

فرع الشركة أمانة منطقة الرياضالشركة
للمقاوالت

1440/05/29هـ1439/05/29هـ10218رخصة بلدية

1441/02/02هـ1440/02/02هـ40011690536رخصة مهنيةفرع الشركة في جدةأمانة محافظة جدةالشركة

1441/02/04هـ1440/04/02هـ40021695029رخصة بلديةفرع الشركة في الخبرأمانة محافظة خبرالشركة

وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشركة
الشؤون البلدية والقروية

1442/11/25هـ1438/11/25هـ17839شهادة التصنيفالشركة

1440/06/20هـ1440/03/17هـ2000181125784شهادة سعودةالشركةوزارة العمل والتنمية االجتماعيةالشركة

-1438/11/30هـ3000551475شهادة القيمة المضافةالشركةالهيئة العامة للزكاة والدخلالشركة

-1435/05/25هـ14512تسجيل وكالةالشركةوزارة التجارة واالستثمارالشركة

1441/10/20هـ1438/11/25هـ17429تسجيل وكالةالشركةوزارة التجارة واالستثمارالشركة

1441/02/19هـ1439/03/11هـ17645تسجيل وكالةالشركةوزارة التجارة واالستثمارالشركة

1440/07/24هـ1439/10/28هـ18111تسجيل وكالةالشركةوزارة التجارة واالستثمارالشركة

المؤسسة العامة للتأمينات الشركة
االجتماعية

1440/4/04هـ1440/03/04هـ27395120شهادة تأمينات اجتماعيةالشركة

شهادة تسجيل في غرفة الشركةغرفة تجارة الرياضالشركة
تجارة

1443/05/08هـ1404/07/03هـ2519

شهادة تسجيل في غرفة الشركةغرفة تجارة جدةالشركة
تجارة

1444/03/09هـ1439/07/04هـ237308

فرع الشركة غرفة تجارة الرياضالشركة
للمقاوالت

شهادة تسجيل في غرفة 
تجارة

1441/06/12هـ1437/07/21هـ11000352376

فرع الشركة في جدة غرفة تجارة جدةالشركة
للمقاوالت

شهادة تسجيل في غرفة 
تجارة

1442/07/04هـ1437/07/04هـ241091

1440/08/25هـ1439/08/15هـ1020267090شهادة الزكاةالشركةالهيئة العامة للزكاة والدخلالشركة
المصدر: الشركة

ملخص النظام األساسي للشركة  1222

اسم الشركة

شركة المعمر ألنظمة المعلومات.

أغراض الشركة

استيراد وتصدير.- 1
تجارة الجملة وتجارة التجزئة في الحاسب اآللي واألجهزة االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(.- 2
تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة الالسلكية وصيانتها.- 3
األعمال الكهربائية واألعمال االلكترونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها في الحاسب اآللي(.- 4
تقنية االتصاالت )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(.- 5
الكهربائية وصيانة - 6 المنشآت  وتشغيل  االلكترونية وصيانة  والتركيبات  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  أعمال شبكات  في  المقاوالت  نشاط 

شبكات الهاتف والمقاوالت العامة للمباني وأعمال وتركيب اآلالت والماكينات وتشغيلها وصيانتها وتقديم الخدمات اللوجستية لها.
استيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات.- 7
تنفيذ عقود تركيب وتشغيل أنظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد واالتصاالت وأعمال التدريب والدعم الفني المرتبط بها- 8

وتمارس الشركة أنشتطها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
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المركز الرئيسي للشركة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة.

مدة الشركة

مدة الشركة تسعة وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعالن تحول الشركة، ويجوز دائماً إطالة مدة 
الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة بمبلغ مائة وستين مليون )160.000.000( ريال سعودي، مقسم إلى ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي، متساوية القيمة، 
تبلغ القيمة االسمية لكٍل منها عشرة )10( رياالت سعودية.

االكتتاب في األسهم

اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال البالغة ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي، مدفوعة القيمة بالكامل وقد تم إيداع كافة المبالغ 
النقدية المدفوعة من رأس المال.

األسهم الممتازة

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل األسهم الممتازة 
إلى عادية، وال تعطي األسهم الممتازة أو في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، وترتب هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر 

من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي

إصدار األسهم

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق 
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا ملك 
األسهم اشخاص متعددون وجنب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به يكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة من ملكية األسهم.

زيادة رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال المدفوع قد دفع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس المال قد 
دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة 

المقررة لتحويلها إلى أسهم.

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو 
بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.

للمساهم، المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال، األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر 
مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب 

ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

لغير  األولوية  أو إعطاء  نقدية  المال مقابل حصص  بزيادة رأس  االكتتاب  للمساهمين في  األولوية  العمل بحق  العادية وقف  العامة غير  للجمعية  يحق 
المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في 
األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

مع مراعاة ما ورد أعاله، توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق 
األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال تتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق 
األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما 

يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية غير ذلك.

تخفيض رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة ا شركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس 
المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )54( من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات 

عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.
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إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة )5( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالثة سنوات.

انتهاء عضوية مجلس اإلدارة

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية 
في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب 
غير مقبول أو في وقت غير مناسب، ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على 

االعتزال من أضرار.

المركز الشاغر في المجلس

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب 
أن تبلغ بذلك الوزارة وكذلك الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية 
العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن 
الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام، وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً النتخاب 

العدد الالزم من األعضاء.

صالحيات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االختصاصات المقرة للجمعية العامة، يكون لرئيس مجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها، وله على سبيل المثال ال الحصر تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة والحقوق المدنية وأقسام الشرطة 
التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها والدخول في المناقصات والمزايدات وترسية العطاءات  والغرف 
والقبض والتسديد واستالم الحقوق لدى الغير وإخراج حجج االستحكام وطلب تعديل الصكوك وأطوالها. كما للمجلس فتح فروع للشركة وحق التوقيع على 
كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها مع كافة تعديالت عقود تأسيس 
الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها ومالحقها وجميع قرارات الشركاء في تلك الشركات بما في ذلك القرارات الخاصة برفع وخفض رأس المال 
والتنازل عن الحصص وشرائها وتوثيق العقود والتوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة وكاتب العدل وعمل التعديالت والتغييرات واإلضافة 
والحذف واستخراج وتجديد السجالت التجارية واستالمها وشطبها وتغيير أسماء الشركات والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات 
الرسمية، وكذلك اتفاقيات الضمانات والكفاالت والتنازل عن األولوية في سداد ديون الشركة وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء 
للعقارات واألراضي والحصص واألسهم في الشركات وغيرها من ممتلكات سواء منقولة أو غير منقولة والتصرف في أصول وممتلكات الشركة ورهن 

األصول الثابتة والمنقولة لضمان قروض الشركة والشركات التابعة وفق الشروط التالية:

أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.- 1
أن يكون البيع لثمن المثل.- 2
أن يكون البيع حاضراً إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية.- 3
أن ال يترتب على ذلك تأثير سلبي على أنشطة الشركة.- 4

واإلفراغ وقبوله وقبض الثمن أي صورة يراها واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات وتمديدها والسحب 
واإليداع لدى البنوك واالقتراض منها وإصدار الضمانات منها وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة األوراق والمستندات والشيكات وكافة 
المعامالت المصرفية واستثمار أموال الشركة وتشغيلها في األسواق المحلية والدولية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. كما له صرف المكافآت 
والمراجعين والمحاسبين القانونيين والموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد 

مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها.

كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية حسب متطلبات العمل 
ويراعى فيها الشروط التالية:

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.- 1
أن يراعى في شروط القرض الضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.- 2
االبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.- 3

كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة أو بعض أو كل صالحياته.

مكافأة مجلس اإلدارة

تتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة إن وجدت من مبلغ معين تقدرها الجمعية العامة العادية على أال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة 
من مكافآت مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل 
التقرير كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمالهم الفنية أو إدارية أو استشارات وان يشمل أيضاً 

على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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اجتماعات مجلس اإلدارة

البريد االلكتروني  الفاكس أو  بالبريد أو  يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات على االقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية أو ترسل 
مصحوبة بجدول األعمال على أن تكون قبل أسبوع من موعد االجتماع، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة اثنان 
من األعضاء، ويجوز عقد اجتماعات المجلس عن طريق الهاتف أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تسمح لجميع األعضاء الغير حاضرين أن يكونوا مسموعين 
من جميع األعضاء اآلخرين الحاضرين، ويعتبر أي عضو مشارك عن طريق الهاتف أو عن طريق الوسائل االلكترونية األخرى حاضراً طيلة مدة انعقاد 

االجتماع.

يجوز للجمعية العامة - بناًء على توصية من المجلس - إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، 
وفي هذه الحالة ال يستحق العضو المتغيب أي مكافآت عن الفترة التي تلى أخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن 

تلك الفترة .

نصاب اجتماع مجلس اإلدارة

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره ثالثة من األعضاء، بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن ثالث أعضاء وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة 
عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقاً للضوابط التالية :

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك االجتماع.- 1
لن تكون اإلنابة بالكتابة إلى الشركة وبشأن اجتماع محدد.- 2
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.- 3

قرارات مجلس اإلدارة

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين الذين يشكلون النصاب أو الممثلين في االجتماع بحد أدنى صوتين وإذا - 1
تساوت األصوات كان صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

إصدار الصكوك والسندات

يجوز للشركة إصدار أدوات الدين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية وتحدد فيه الحد 
األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، وتكون قابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وذلك 
وفقاً لألنظمة والقوانين واللوائح المرعية، سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك في ذات الوقت أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج 
أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس اإلدارة - ويكتفى بتفويض واحد دون الحاجة إلى موافقة 
جديدة - أن تصدر أسهما مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو 

الصكوك.

تعارض المصالح

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة 
العادية. وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت 
هذا التبليغ في محضر االجتماع. وال يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات 
المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي، وإذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن مصلحته المشار إليها في هذه 
المادة، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذى تزاوله، ما لم يكن حاصاًل 
على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية - يجدد كل سنة - يسمح له القيام بذلك.

جمعيات المساهمين

لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً 
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

الجمعية التأسيسية

يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل خمسة وأربعين يوم من تاريخ قرار وزارة التجارة واالستثمار بالترخيص بتأسيس الشركة 
ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من 
انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك وإذا لم تتضمن الدعوة اإلشارة إلى االجتماع الثاني توجه دعوة 

إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما على األقل من توجيه الدعوة إليه.

134



الجمعية العامة العادية

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في 
السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة 
أصاًل في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة العادية تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فال يكون القرار المذكور نافذاً إال إذا صدق عليه من له حق التصويت 
من هؤالء المساهمين المجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً لألحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.

دعوة الجمعيات

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقاً نظام الشركات ولوائحه، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة 
العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل )5%( خمسة في المائة من رأس المال على األقل ويجوز 

لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بـ إحدى 
وعشرين يوماً )21( يوماً على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال، ويجوز االكتفاء بدالً عن ذلك بإرسال إخطار بواسطة البريد المسجل في الفترة 
المحددة في هذه الفقرة وتشمل الدعوة على جدول األعمال، وتُرسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية 

خالل المدة المحددة للنشر.

سجل الحضور

يُحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة 
وعدد األصوات المخصصة لها، ويكون لكل ذي مصلحة حق اإلطالع على هذا الكشف.

نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نسبة خمسون )50 %( من رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر 
النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد 
االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد االجتماع الثاني. وإذا لم تتضمن الدعوة اإلشارة إلى االجتماع الثاني توّجه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد 
خالل الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة )الثالثة والثالثون( من النظام األساس للشركة، وفي 

جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول، يعقد 
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية 
عقد االجتماع الثاني. وإذا لم تتضمن الدعوة اإلشارة إلى االجتماع الثاني توّجه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة 

)الثالثة والثالثون( من النظام األساس للشركة.

وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )الثالثة والثالثون( 
من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

التصويت في الجمعيات

لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل 
سهم، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة. وتُحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على 
أساس صوت واحد لكل سهم إال أنه ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارة 

الشركة.

يجيز للشركة إتاحة التصويت االلكتروني للمساهمين على موضوعات جدول اعمال االجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة في حالة عدم حضورهم 
سواء قبل أو خالل االجتماعات دون الحاجة لتعيين وكيل، وعلى أن يفتح باب التعيين اآللي للمساهمين بعد تاريخ نشر الدعوة للجمعية على أال تقل عن 3 

أيام قبل انعقاد الجمعية ويتوقف عند انتهاء المناقشة على هذا البند خالل الجمعية*.
* سيتم تعديل هذه لتتناسب على ما نصت علية الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمشار إليها في الباب الثالث من 

الضوابط في أول جمعية عامة تعقدها الشركة بعد موافقة الهيئة وقبل اإلدراج.
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قرارات الجمعيات

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة )أي ما يزيد على خمسين بالمائة( لألسهم الممثلة في االجتماع. وتصدر قرارات الجمعية 
العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع. كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع 
إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماج الشركة 

مع شركة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

المناقشة في الجمعيات وجدول األعمال

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات ويجيب 
مجلس اإلدارة أو ومراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير 

مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه في حالة غياب رئيس 
أو  الحاضرين  المساهمين  يتضمن عدد  الجمعية محضر  باجتماع  ويحرر  لألصوات  وجامعاً  لالجتماع  الرئيس** سكرتيراً  يعين  ونائبه.  اإلدارة  مجلس 
الممثلين وعدد األسهم في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها 
وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها 

وجامع األصوات.
** سيتم تحديث هذه المادة لتكون الصالحية للمساهمين في أول جمعية عامة تعقدها الشركة بعد موافقة الهيئة وقبل اإلدراج.

لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية ويحدد بالقرار عدد أعضائها وذلك بشرط أال يقل عدد األعضاء عن ثالثة وال يزيد عن خمسة 
االدارة وعضو لجنة  اللجنة وقواعد تشكيلها ومهامها ومكافآت أعضائها. كما يجوز لعضو مجلس  بالقرار ضوابط وإجراءات عمل  أعضاء كما يحدد 
المراجعة الحصول على مكافأته مقابل عضويته في لجنة المراجعة أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو ادارية أو استشارية يكلف بها من 

قبل الشركة باإلضافة إلى عضويته في أي من اللجان األخرى.

مراجع الحسابات

وتحدد  العادية سنوياً  العامة  يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية 
مكافأته، ويجوز لها إعادة تعيينه على أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمن استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين 
من تاريخ انتهائها. ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

لمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أيضا أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية 
العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام 
الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع 
الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة، فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من 

مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري 
وتنتهي في 31 ديسمبر من العام الميالدي التالي.

المستندات المالية

يعد مجلس اإلدارة تقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس 
هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على األقل.

يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة على الوثائق المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف 
المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بـ )45( يوم على األقل.

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في صحيفة يومية 
توزع في مركز الشركة الرئيس، وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة واالستثمار، وهيئة السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد 

الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على األقل.
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توزيع األرباح

يكون توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور %30  �
من رأس المال المدفوع.

لجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب 30% من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام. �
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على  �

المساهمين.
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه  �

المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل 5% على األقل من رأس مال الشركة المدفوع �

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

المنازعات

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، 
بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائماً. ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

خسائر الشركة

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خالل السنة المالية وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه 
بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى الرئيس إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة فوراً بذلك وعلى مجلس اإلدارة خالل )15( يوما من تاريخ علمه بذلك دعوة 
الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )45( يوماً من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات 

وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساسي.

وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة في هذه المادة أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار 
في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور 

قرار الجمعية بالزيادة.

حل الشركة وتصفيتها

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة 
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية 
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع 
ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل 

مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

االتفاقيات الجوهرية  1222
أبرمت الشركة عدداً من االتفاقيات الجوهرية ألغراض تتعلق بأعمالها، وفيما يلي ملخص لالتفاقيات التي تعتبرها الشركة جوهرية أو ذات أهمية أو أنها 
من الممكن أن تؤثر على قرار المكتتبين في االستثمار في أسهم الطرح. وتعتقد الشركة بأن جميع هذه االتفاقيات بما فيها من شروط وأحكام هامة قد 
تم تضمينها في هذا القسم، وال توجد أي اتفاقيات جوهرية أخرى في سياق أعمال الشركة لم يتم اإلفصاح عنها، كما لم تخل الشركة أي من الشروط 
واألحكام المنصوص عليها في تلك االتفاقيات. ولمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع إلى األقسام ) 12-8( )"اتفاقيات التمويل"( و) 12-11( )"العقارات 

المستأجرة من قبل الشركة"( و) 12-14( )"وثائق التأمين"( للحصول على مزيد من المعلومات عن اتفاقيات التمويل واتفاقيات اإليجار ووثائق التأمين.

االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسين	- 

))Oracle("وراكل	وراكل سيستمس ليميتد )"شركة 	اتفاقية استعمال وتوزيع برامج مبرمة مع شركة 

أبرمت الشركة هذه االتفاقية مع شركة أوراكل )Oracle( بتاريخ 2017/07/26م حيث منحت شركة أوراكل )Oracle(إلى الشركة حق غير حصري وغير 
قابل للنقل لتوزيع برامج و/أو خدمات )بما في ذلك السنة األولى للدعم الفني( للمستخدمين النهائيين بموجب طلب منهم إلى الشركة. لقد تم إبرام 
مالحق لالتفاقية لمنح الشركة حق غير حصري وغير قابل للنقل لتوزيع برامج و/أو خدمات للمستخدمين النهائيين في القطاع العام. وبموجب هذه 
االتفاقية، يجوز للشركة توزيع برامج شركة أوراكل )Oracle( للمستخدمين النهائيين فقط عندما تقدم الشركة خدمات القيمة المضافة )خدمات تحليل 
 )Oracle( وتتمتع الشركة بحق استعمال العالمات التجارية التابعة لشركة أوراكل ،)متطلبات العميل، تطبيق المتطلبات على النظام وتقديم الدعم الفني
لغاية تسويق وبيع المنتجات. مدة االتفاقية سنتين وتنتهي في 2019/07/02م، وعند انتهاء مدة االتفاقية يجب أن تبرم الشركة النسخة المحدثة التفاقية 
التوزيع والتي ستخضع لموافقة شركة أوراكل )Oracle( )بما في ذلك يحق لشركة أوراكل )Oracle(، وفقاً لتقديرها، إلزام الشركة باستكمال دورات تدريب 
أو تقييم(. وكما بحق للشركة أن تحصل على تعويض من شركة أوراكل )Oracle( في حال وجود أي مطالبة ضد الشركة )أو المستخدم النهائي( بخصوص 
مطالبة من قبل أطراف ثالثة تدعي انتهاك الملكية الفكرية والتي تكون ناتجة عن توزيع أو استعمال خدمات أو منتجات شركة أوراكل )Oracle(، ويحق 
لشركة أوراكل )Oracle( أن تطلب تعويض من الشركة إذا كانت تلك المطالبة ناشئة عن تعديالت من قبل الشركة للبرامج أو المنتجات التي وفرتها شركة 
أوراكل )Oracle(. ومن الجدير بالذكر أن مسؤولية شركة أوراكل )Oracle( ألي خسائر قد تتكبدها الشركة بموجب هذه االتفاقية )أي كانت تعاقدية أو غير 
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تعاقدية( محدودة إلى قيمة الرسوم التي دفعتها الشركة لشركة أوراكل )Oracle( بموجب هذه االتفاقية أو بموجب الطلبية المعنية. يحق ألي من الطرفين 
إنهاء االتفاقية في حال ارتكب الطرف اآلخر خلل جوهري لم يعالج خالل مدة 30 يوم من استالم إشعار بحصول خلل جوهري. وتخضع هذه االتفاقية 

لألنظمة السارية في إنجلترا.

ليميتد )"شركة سيسكو"(  انترناشونال  االنظمة مع شركة سيسكو سيستمس  اتفاقية شراكة لحلول وخدمات تكامل 
)Cisco(

 ،)Cisco( بتاريخ 2005/05/17م بخصوص شراء و/أو ترخيص خدمات ومنتجات شركة سيسكو )Cisco( أبرمت الشركة هذه االتفاقية مع شركة سيسكو
سواًء من شركة سيسكو )Cisco( مباشرة أو عن طريق وكيل معتمد، لغرض إعادة بيع المنتجات و/أو الخدمات للمستخدمين النهائيين داخل المملكة فقط 
)أو الستعمال الشركة الداخلي(. نتنهي مدة االتفاقية في تاريخ 2020/01/23م. وباإلضافة يجوز للشركة أن تقدم خدمات القيمة المضافة )بما في ذلك 
خدمات تصميم الشبكات والدعم الفني والمنتجات أو الخدمات التكميلية( لعمالئها كجزء من الحلول المتكاملة التي تقدمها لعمالئها. وتتمتع الشركة بحق 
استعمال العالمات التجارية التابعة لشركة سيسكو )Cisco( لغاية تسويق وبيع المنتجات وكما أن الشركة تحصل على خصومات من سعر التجزئة بحسب 
كمية مبيعاتها ومستوى تقييم الشركة. ويحق للشركة أن تعيد بيع منتجات شركة سيسكو )Cisco( بالسعر التي تراه مناسب )باإلضافة إلى أي مساعدات قد 
تقدمها شركة سيسكو )Cisco( في حال بيع منتج بسعر تحت سعر التجزئة(. وكما يجب للشركة أن تدفع رسوم صيانة للمنتجات )والتي من الممكن أن تعاد 
إلى الشركة في حاالت معينة(. تبلغ مدة االتفاقية سنة واحدة تجدد لمدد مماثلة بموجب إخطار من قبل شركة سيسكو )Cisco(. ويجوز ألي من الطرفان 

إنهاء االتفاقية ألي سبب بموجب إخطار خطي خالل مدة 45 يوم. وتخضع هذه االتفاقية لألنظمة السارية في إنجلترا.

اتفاقيات شريك معتمد مع شركة هيولويت باكارد يورو	 بي في )Hewlett Packard BV( وشركة هيولويت باكارد إبنتربريس 
))HP( "يشار إليهم مجتمعتان بـ "شركة هيولويت باكارد( )Hewlett Packard Enterprise(

أبرمت الشركة اتفاقيتين )بتاريخ 2010/07/02م بخصوص االتفاقية مع شركة هيولويت باكارد يوروب بي في )Hewlett Packard BV( وبتاريخ 2017/08/15م 
بخصوص االتفاقية مع شركة هيولويت باكارد إبنتربريس )Hewlett Packard Enterprise(( مع شركة هيولويت باكارد )HP( حيث تم تعيين الشركة كشريك 
معتمد غير حصري لغرض شراء وإعادة بيع أجهزة، وبرامج، وقطع تكميلية، وقطع غيار، وتجهيزات وتحديثات ضمن المملكة فقط وذلك على أساس أوامر 
شراء مقدمة من قبل الشركة. تبقى االتفاقية المبرمة مع هيولويت باكارد يوروب بي في )Hewlett Packard BV( سارية المفعول ما لم يتم إنهائها من قبل 
 Hewlett( أحد األطراف بموجب أشعار خطي مدته 30 يوم في حال إرساله من الشركة أو 60 يوم في حاص إرساله من شركة هيولويت باكارد يوروب بي في
Packard BV(.وتنتهي مدة االتفاقية المبرمة مع شركة شركة هيولويت باكارد إبنتربريس )Hewlett Packard Enterprise( تنتهي بتاريخ 2018/12/31م. وتتمتع 

الشركة بحق استعمال العالمات التجارية التابعة لشركة هيولويت باكارد لغاية تسويق وبيع المنتجات. وكما تنص هذه االتفاقيات على حق الشركة في 
الحصول على تعويض من شركة هيولويت باكارد )HP( في حال وجود أي مطالبة ضد الشركة )أو المستخدم النهائي( بخصوص مطالبة من قبل أطراف 
 )HP( ثالثة تدعي انتهاك الملكية الفكرية والتي تكون ناتجة عن توزيع أو استعمال خدمات أو منتجات شركة هيولويت باكارد، ويحق لشركة هيولويت باكارد
أن تطلب التعويض في حال كانت تلك المطالبة ناشئة عن تعديالت من قبل الشركة للبرامج أو المنتجات التي وفرتها شركة هيولويت باكارد. ومن الجدير 
بالذكر أن مسؤولية شركة هيولويت باكارد )HP( ألي خسائر قد تتكبدها الشركة بموجب هذه االتفاقيات )أي كانت تعاقدية أو غير تعاقدية( محدودة إلى 
قيمة مليون )1.000.000( دوالر أمريكي لكل حدث )باستثناء أي مطالبة بخصوص انتهاك الملكية الفكرية(. ويحق لشركة هيولويت باكارد )HP( إنهاء 
االتفاقيات بموجب إشعار خطي يقدم إلى الشركة خالل مدة ال تقل عن ستين يوم ألي سبب، أو من قبل الشركة بموجب إشعار خطي يقدم إلى شركة 
هيولويت باكارد خالل مدة ال تقل عن ثالثين يوم. وتخضع االتفاقية مع شركة هيولويت باكارد يوروب بي في )Hewlett Packard BV( لألنظمة السارية في 
سويسرا وتحال أي نزاعات تنشئ عنها إلى التحكيم أمام الغرفة التجارية السويسرية وكما تخضع االتفاقية المبرمة مع شركة هيولويت باكارد إبنتربريس 

)Hewlett Packard Enterprise( لألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

اتفاقية شريك معتمد مع شركة بي 	م سي سوفتوير إنكوربوريتد )BMC( )"شركة بي 	م سي "(

أبرمت الشركة هذه االتفاقية شركة بي أم سي )BMC( بتاريخ 2009/06/16م والتي بموجبها يحق للشركة تسويق وبيع الخدمات والمنتجات التي توفرها 
شركة بي أم سي )BMC( للمستعملين النهائيين: البرامج والخدمات التعليمية وخدمات الدعم. وكما يحق للشركة أن توفر خدمات حلول ودعم بخصوص 
منتجات شركة بي أم سي )BMC( واستعمال العالمات التجارية التابعة لشركة بي أم سي )BMC( لغرض تسويق وبيع منتجات شركة بي أم سي )BMC(. تبلغ 
مدة االتفاقية ثالث سنوات من تاريخ إبرامها ولقد تم تمديدها من قبل شركة بي أم سي )BMC( بشكل دوري وحصل آخر تمديد بموجب خطاب تعديل 
بتاريخ 2018/06/05م حيث تم تمديد مدة سريان االتفاقية إلى تاريخ 2021/06/30م. وكما تنص االتفاقية على الحق شركة بي أم سي )BMC( للتعويض 
بخصوص أي مطالبات أو خسائر أو تكاليف في حال ارتكاب الشركة أي خلل أو خرق أي من شروط هذه االتفاقية، أو في حال انتهاك الشركة لشروط 
الترخيص الممنوح لها الستعمال وتوزيع ويبيع برامج ومنتجات شركة بي أم سي )BMC(، أو في حال انتهاك الشركة ألنظمة أو قوانين تنطبق عليها نتيجة 
إلبرامها هذه االتفاقية )ويضمن هذا الحق أي تكاليف قد تتكبدها(. يحق لشركة بي أم سي )BMC( إنهاء االتفاقية في حال ارتكاب الشركة خلل جوهري 
لم يعالج خالل مدة 15 يوم من استالم إشعار بحصول خلل جوهري أو في أي وقت آخر بموجب إخطار خطي خالل مدة ال تقل عن 30 يوم. وتخضع هذه 
االتفاقية لألنظمة السارية في والية تكساس وتحال أي نزاعات تنشئ عنها إلى التحكيم في مدينة نيو يورك ويخضع التحكيم ألنظمة جمعية التحكيم 

األمريكية.

التعامالت على 	ساس 	وامر الشراء

تتعامل الشركة مع عدة من مورديها على أساس طلبات الشراء )بما في ذلك تعامالت الشركة مع شركة ستارلينك، وهي أحد الموردين الرئيسيين للشركة(. 
وترسل الشركة أمر شراء لمورديها على نموذج أمر شراء محضر من قبل الشركة. يحق للشركة أن تدفع القيمة المستحقة بموجب أمر الشراء المعنية 
خالل مدة تتراوح بين 45 – 90 يوم. ويحدد كل أمر شراء شروط ومدة التسليم لذلك الطلب وفي حال أي تأخير في استالم الطلبية، يحق للشركة أن 
تفرض على المورد غرامة قيمتها 5% من قيمة الطلب اإلجمالي لكل أسبوع تأخير على أال تتجاوز قيمة الغرامة 20% من القيمة اإلجمالية للطلب وتخضع 

هذه األوامر لألنظمة السارية في المملكة.
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االتفاقيات والعالقات الجوهرية مع العمالء الحكومية والشبه الحكومية	- 

العالقة التجارية مع شركة الزيت العربية السعودية )"شركة 	رامكو"(

إن الشركة مقاول مؤهل لشركة أرامكو وبموجب هذا التأهيل يحق للشركة المشاركة بعطاءات ومنافسات شركة أرامكو من خالل برنامج قائمة المتنافسين 
لتقديم الخدمات أو المقاوالت. وكما في تاريخ هذه النشرة، تبلغ قيمة االتفاقيات القائمة ما بين الشركة وشركة أرامكو 149.156.624 ريال سعودي. 
ولذلك يتعين على الشركة االمتثال مع نظام أرامكو الداخلي للمنافسات عند التعامل مع شركة أرامكو. ومن خالل تقديمها على منافسات، تورد الشركة 
منتجات وخدمات لصالح شركة أرامكو على أساس أوامر شراء في حال نجاحها بالمنافسة. وتستلزم الصيغة النموذجية ألوامر الشراء التابعة لشركة 
أرامكو امتثال الشركة مع قواعد سلوك الموردين الخاص لشركة أرامكو وشروط الشراء للتجارة االلكترونية. يتم دفع المبالغ المستحقة بعد استالم 
البضائع واستالم فاتورة معتمدة )أو اعتماد إلكتروني( ويتم تحديد مدة السداد لكل أمر شراء على حده. وكما يجوز لشركة أرامكو إلغاء أي أمر شراء 

بموجب إشعار خطي يقدم خالل مدة ثالثين يوم أو فوراً في حال وجود خلل جوهري. وتخضع هذه األوامر لألنظمة السارية في المملكة.

عقد تشغيل وصيانة مع 	مانة العاصمة المقدسة )"	مانة مكة المكرمة"(

المعلومات  ونظام  اآللي  الحاسب  تنفيذ عملية تشغيل وصيانة  بتاريخ 2015/12/02م بخصوص  المكرمة  أمانة مكة  االتفاقية مع  الشركة هذه  أبرمت 
الجغرافية بأمانة العاصمة المقدسة. تم إبرام العقد على شروط العقد النموذجي للتشغيل واإلدارة المحددة شروطه بموجب نظام المنافسات والمشتريات 
الحكومية )المرسوم ملكي رقم م/58 وتاريخ 1427/09/04هـ(. تبلغ قيمة هذا العقد 78.000.000 ريال سعودي تدفع بصفة دورية وبمعدل مستخلص 
واحد لكل شهر على األقل. مدة العقد 36 شهر وقد تمت زيادة مدة العقد مائة وعشرة يوم )وبقيمة 7.478.651،68 ريال سعودي( بموجب خطاب من قبل 
أمانة مكة المكرمة بتاريخ 1439/10/25م، وبالتالي فقد تم تأجيل نهاية العقد إلى حين انتهاء فترة مائة وعشرة أيام. ومن الممكن لألمانة، أثناء تنفيذ 
العقد، زيادة مقدار األعمال والخدمات بنسبة ال تتجاوز عشرة بالمائة )10%( من مجموع قيمة التزامات الشركة، وكما يجوز لها إنقاص مقدار األعمال 
بنسبة ال تتجاوز عشرين بالمائة )20%( من مجموع قيمة التزامات الشركة. ويجوز لألمانة سحب األعمال من الشركة ووضع اليد على الموقع في أي حالة 

من الحاالت اآلتية:

إذا تأخرت الشركة عن البدء في العمل أو أظهرت تقصير في أدائه أو بطئاً في سيره أو أوقفت أعمالها كلياً لدرجة ترى معها األمانة أنه ال - 1
يمكن إتمام العمل طبقاً لقائمة األعمال

إذا انسحبت الشركة من العمل أو تخلت عنه، أو تركته، أو تعاقدت لتنفيذه من الباطن مع طرف آخر دون إذن مسبق من األمانة.- 2
إذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد، أو أمتنعت عن تنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية ولم تصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً - 3

على إخطارها كتابياً بإجراء هذا اإلصالح.
إذا قامت الشركة بالذات أو بالوساطة بإعطاء أي هدية، أو سلفة، أو مكافأة أو وعد لها ألي من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو ألي شخص - 4

آخر له عالقة بالعمل موضوع العقد.
في حال إفالس أو إعسار الشركة.- 5

ويخضع هذا العقد لألنظمة السارية في المملكة وتحال أي نزاعات تنشئ عنه إلى ديوان المظالم.

عقد تشغيل وصيانة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية

أبرمت الشركة أربعة عقود قائمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص تنفيذ مئاريع لتطوير البينة الوسطية وتوريد منتجات وتراخيص برامج 
وتوفير خدمات صيانة. تم إبرام هذه العقود على شروط العقود النموذجية المحددة شروطها بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية )المرسوم 
ملكي رقم م/58 وتاريخ 1427/09/04هـ(. تبلغ قيمة العقود القائمة 241.332.983 ريال سعودي. تدفع بصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد لكل شهر 
على األقل. مدة هذه العقود تتراوح بين 6 أشهر و42 شهر. ومن الممكن للوزارة، أثناء تنفيذ العقد، زيادة مقدار األعمال والخدمات بنسبة ال تتجاوز عشرة 
بالمائة )10%( من مجموع قيمة التزامات الشركة، وكما يجوز لها إنقاص مقدار األعمال بنسبة ال تتجاوز عشرين بالمائة )20% ( من مجموع قيمة التزامات 

الشركة. ويجوز للوزارة سحب األعمال من الشركة ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحاالت اآلتية:

إذا تأخرت الشركة عن البدء في العمل أو أظهرت تقصير في أدائه أو بطئاً في سيره أو أوقفت أعمالها كلياً لدرجة ترى معها الوزارة أنه ال - 1
يمكن إتمام العمل طبقاً لقائمة األعمال

إذا انسحبت الشركة من العمل أو تخلت عنه، أو تركته، أو تعاقدت لتنفيذه من الباطن مع طرف آخر دون إذن مسبق من الوزارة.- 2
إذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد، أو أمتنعت عن تنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية ولم تصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً - 3

على إخطارها كتابياً بإجراء هذا اإلصالح.
إذا قامت الشركة بالذات أو بالوساطة بإعطاء أي هدية، أو سلفة، أو مكافأة أو وعد لها ألي من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو ألي شخص - 4

آخر له عالقة بالعمل موضوع العقد.
في حال إفالس أو إعسار الشركة.- 5

تخضع هذه العقود لألنظمة السارية في المملكة وتحال أي نزاعات تنشئ عنها إلى ديوان المظالم.

عقد تشغيل وصيانة مع جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية

تم  صيانة.  خدمات  وتوفير  برامج  وتراخيص  منتجات  توريد  بخصوص  االسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  مع  قائمة  عقدين  الشركة  أبرمت 
إبرام هذه العقود على شروط العقود النموذجية المحددة شروطها بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية )المرسوم ملكي رقم م/58 وتاريخ 
1427/09/04هـ(. تبلغ قيمة العقود القائمة 59.499.976 ريال سعودي. تدفع بصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد لكل شهر على األقل. مدة هذه 
العقود تتراوح بين 6 أشهر و42 شهر. ومن الممكن للجامعة، أثناء تنفيذ العقد، زيادة مقدار األعمال والخدمات بنسبة ال تتجاوز عشرة بالمائة )10%( من 
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مجموع قيمة التزامات الشركة، وكما يجوز لها إنقاص مقدار األعمال بنسبة ال تتجاوز عشرين بالمائة )20% ( من مجموع قيمة التزامات الشركة. ويجوز 
للجامعة سحب األعمال من الشركة ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحاالت اآلتية:

إذا تأخرت الشركة عن البدء في العمل أو أظهرت تقصير في أدائه أو بطئاً في سيره أو أوقفت أعمالها كلياً لدرجة ترى معها الجامعة أنه ال - 1
يمكن إتمام العمل طبقاً لقائمة األعمال

إذا انسحبت الشركة من العمل أو تخلت عنه، أو تركته، أو تعاقدت لتنفيذه من الباطن مع طرف آخر دون إذن مسبق من الجامعة.- 2
إذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد، أو أمتنعت عن تنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية ولم تصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً - 3

على إخطارها كتابياً بإجراء هذا اإلصالح.
إذا قامت الشركة بالذات أو بالوساطة بإعطاء أي هدية، أو سلفة، أو مكافأة أو وعد لها ألي من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو ألي شخص - 4

آخر له عالقة بالعمل موضوع العقد.
في حال إفالس أو إعسار الشركة.- 5

تخضع هذه العقود لألنظمة السارية في المملكة وتحال أي نزاعات تنشئ عنها إلى ديوان المظالم.

العالقة التجارية مع شركة االتصاالت السعودية

أبرمت الشركة ثمانية اتفاقيات قائمة على شروط متماثلة مع شركة االتصاالت السعودية تتراوح مدة تلك االتفاقيات ما بين 12 شهر إلى 36 شهر، 
تتعلق تلك االتفاقيات بتوريد منتجات )بما في ذلك األجهزة والبرامج والمعدات واألنظمة( وتقديم خدمات تركيب ودمج واختبار وصيانة ودعم فني لتلك 
المنتجات. وكما في تاريخ هذه النشرة، تبلغ قيمة االتفاقيات القائمة ما بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية 45.493.090 ريال سعودي )يرجى 
االطالع على القسم ) 4-8-3( "العمالء" من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل حول قيمة األعمال بين الشركة وشركة االتصاالت السعودية(. يتم تسديد 
قيمة أوامر العمل الصادرة والمنفذة من قبل الشركة أي بعد توريد وقبول المنتجات المطلوبة أو خالل قترة تتراوح بين 45 و60 يوم من تاريخ تقديم مطالبة 
من قبل الشركة بخصوص الخدمات التي قدمتها بموجب االتفاقيات. ويحق لشركة االتصاالت السعودية أن تفرض غرامة مالية على الشركة )تدفع بشكل 
فوري( في حال تأخرت الشركة أو أخفقت في إنجاز أي من التزاماتها أو في تحقيق مستويات األداء المطلوبة منها بموجب االتفاقية على أن ال يزيد مجموع 
قيمة هذه الغرامات عن نسبة 10% من إجمالي قيمة االتفاقية، ويحق لشركة االتصاالت السعودية إنهاء بعض االتفاقيات بموجب إشعار مدته 15 يوماً في 
حال تجاوزت قيمة الغرامات المرفوضة نسبة 10% من اجمالي قيمة االتفاقية. يحق لشركة االتصاالت السعودية فسخ العقد اختيارياً وبحسب رغبتها 
في أي وقت بموجب إخطار خطي مسبق مدته 30 يوماً وكما أنه يحق لها أن تنهي االتفاقيات فوراً بموجب إشعار للشركة في حال )1( ارتكبت الشركة 
إخالل جوهري )بما في ذلك سلسلة من المخالفات البسيطة التي تعتبر في مجملها جوهرية(، )2( أعطى )او في حال محاولة اعطاء( أي هدية أو قرض 
أو مكافأة أو ميزة من أي نوع كانت إلى أي مدير أو موظف لدى شركة االتصاالت السعودية أو موظف حكومي بخصوص تنفيذ االتفاقية، )3( أو في حال 
تعثر أو افالس أو تصفية الشركة. وال يجوز للشركة التنازل عن االتفاقيات )جزئياً أو كلياً( أو التعاقد من الباطن على تنفيذ أي من شروط االتفاقيات إال 
بموافقة خطية مسبقة من قبل شركة االتصاالت. وتخضع هذه االتفاقيات لألنظمة السارية في المملكة ويحال أي خالف ينشأ عن تنفيذ االتفاقية إلى 

الجهة القضائية المختصة في مدينة الرياض للفصل فيها في حال لم يتم التواصل إلى تسوية ودية خالل 60 يوم.

العالقة التجارية مع شركة اإللكترونيات المتقدمة

أربع سنوات( على شروط متماثلة مع شركة  لمدة  النشرة  تاريخ هذه  كما في  قائمة فقط  واحدة  اتفاقية  يوجد  اتفاقيات )وحيث  الشركة عدة  أبرمت 
اإللكترونيات المتقدمة حيث تم تعين الشركة كمقاول من الباطن بخصوص تنفيذ عقود حكومية تم ترسيتها على شركة اإللكترونيات المتقدمة وتقوم 
الشركة بتقديم خدمات تركيب ودمج واختبار وصيانة ودعم فني بخصوص تلك المشاريع الحكومية. وكما في تاريخ هذه النشرة بلغت قيمة االتفاقيات بين 
الشركة والشركة اإللكترونيات المتقدمة مبلغ قدره 72.000.000 ريال سعودي )يرجى االطالع على القسم ) 4-8-3( "العمالء" من هذه النشرة للمزيد 
من التفاصيل حول قيمة األعمال بين الشركة والشركة اإللكترونيات المتقدمة (. يتم تسديد قيمة الفواتير الصادرة من قبل الشركة والتي تم اعتمادها 
من صاحب العمل للعقد االساسي خالل قترة تتراوح بين 30-40 يوم من تاريخ استالم الشركة اإللكترونيات المتقدمة دفعة من صاحب العمل بخصوص 
تلك الفواتير. ويحق لشركة اإللكترونيات المتقدمة أن تفرض غرامة مالية على الشركة في حال تأخرت الشركة أو أخفقت في إنجاز أي من التزاماتها 
أو في تحقيق مستويات األداء المطلوبة منها بموجب االتفاقية على أال يزيد مجموع قيمة هذه الغرامات عن نسبة 10% من إجمالي قيمة االتفاقية. يحق 
لشركة اإللكترونيات المتقدمة فسخ العقد اختيارياً وبحسب رغبتها في أي وقت بموجب إخطار خطي مسبق وكما أنه يحق لها أن تنهي االتفاقيات فوراً 
بموجب إشعار للشركة في حال )1( ارتكبت الشركة إخالل جوهري، )2( أعطى )أو في حال محاولة اعطاء( أي هدية أو قرض أو مكافأة أو ميزة من أي 
نوع كانت إلى أي مدير أو موظف لدى شركة اإللكترونيات المتقدمة أو موظف حكومي بخصوص تنفيذ االتفاقية، )3( أو في حال تعثر أو افالس أو تصفية 
الشركة. ويتعين على الشركة تعويض شركة اإللكترونيات المتقدمة وصاحب العمل عن أي خسائر قد يتحملوها )إن كانت مباشرة أو غير مباشرة( نتيجة 
عن أي إخفاق في تنقيذ االتفاقية من قبل الشركة. وال يجوز للشركة التنازل عن االتفاقيات )جزئياً أو كلياً( أو التعاقد من الباطن على تنفيذ أي من شروط 
االتفاقيات إال بموافقة خطية مسبقة من قبل شركة اإللكترونيات المتقدمة. وتخضع هذه االتفاقيات لألنظمة السارية في المملكة ويحال أي خالف ينشأ 

عن تنفيذ االتفاقية إلى للتحكيم في مدينة الرياض في حال لم يتم التواصل إلى تسوية ودية خالل 60 يوم.

االتفاقيات والعالقات الجوهرية مع العمالء قطاع الخاص	- 

العالقة التجارية التي تتم على 	ساس 	وامر شراء
تتعامل الشركة مع البنك العربي الوطني ومصرف الراجحي على أساس أوامر شراء والتي بموجبها يطلب العمالء من الشركة توريد رخص برامج ومنتجات 
وخدمات. وبلغة قيمة العالقة التجارية خالل المدة بين 2015م و2018/06/30م مبلغ قدره 54.975.053 ريال سعودي. وحيث تكون أوامر الشراء متعلقة 
برخص برمجية وخدمات قيمة إضافية )بما في ذلك الخدمات االحترافية، وخدمات الدعم الفني والتشغيل التي تقدمها الشركة لعمالئها من مواردها 
الخاصة(، يضم أمر الشراء الشروط الواردة في مستند الطلب المعني )والتي قد تختلف شروطه من منتج إلى آخر أو من مورد إلى آخر(. ومن الجدير 
بالذكر أن مستند الطلب هذا يبرم ما بين المستعمل النهائي ومالك الرخصة )أو من ينوب عنه( والوالية القضائية التي تطبق على المستندات قد تختلف 
من مستند طلب آلخر. يتم دفع نصف قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذه األوامر مقدمٍا ويتم تسديد المبالغ المتبقية عند استالم المنتجات وكما أن 

بعض أوامر الشراء تحتوي على مهلة 30 يوم لسداد المبالغ المستحقة.
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االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع العمالء االستراتيجييند- 

العالقة التجارية مع العمالء االستراتيجيين التي تتم على 	ساس 	وامر شراء

تتعامل الشركة مع شركة الكيميائيات السعودية على أساس أوامر شراء والتي بموجبها يطلب العمالء من الشركة توريد رخص برامج ومنتجات وخدمات. 
وبلغة قيمة العالقة التجارية خالل المدة بين 2015م و2018/06/30م مبلغ قدره 3.081.750 ريال سعودي. وحيث تكون أوامر الشراء متعلقة برخص 
برمجية وخدمات قيمة إضافية، يضم أمر الشراء الشروط الواردة في مستند الطلب المعني )والتي قد تختلف شروطه من منتج إلى آخر أو من مورد 
إلى آخر(. ومن الجدير بالذكر أن مستند الطلب هذا يبرم ما بين المستعمل النهائي ومالك الرخصة )أو من ينوب عنه( والوالية القضائية التي تطبق 
على المستندات قد تختلف من مستند طلب آلخر. يتم دفع نصف قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذه األوامر مقدمٍا ويتم تسديد المبالغ المتبقية عند 

استالم المنتجات.

العالقة التجارية مع بنك الرياض

أبرمت الشركة سبعة اتفاقيات مع بنك الرياض على شروط متماثلة بخصوص توريد منتجات )بما في ذلك األجهزة والبرامج والمعدات واألنظمة( وتقديم 
خدمات تركيب ودمج واختبار وصيانة ودعم فني لتلك المنتجات. وكما في تاريخ هذه النشرة، تبلغ قيمة االتفاقيات القائمة ما بين الشركة وبنك الرياض 
21.562.898 ريال سعودي )يرجى االطالع على القسم ) 4-8-3( "العمالء" من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل حول قيمة األعمال بين الشركة وبنك 
الرياض(. تتراوح مدة االتفاقيات بين ثالثة أشهر وثالثة سنوات. ويحق لبنك الرياض أن يجدد فترة تقديم خدمات الصيانة بموجب إشعار خطي مدته 
يرسل 30 يوم قبل انتهاء مدة الصيانة أو إنهاء تلك الخدمات )كلياً أو جزئياً( بموجب إشعار خطي مدته 30 يوم إلى الشركة. ويتم تسديد قيمة الفواتير 
المقدمة بموجب االتفاقيات خالل فترة 45 يوم من تاريخ تقديم الفاتورة المعنية. ويحق لبنك الرياض أن يفرض غرامة مالية على الشركة في حال تأخرت 
الشركة أو أخفقت في إنجاز أي من التزاماتها أو في تحقيق مستويات األداء المطلوبة منها بموجب االتفاقية على أن ال يزيد مجموع قيمة هذه الغرامات 
عن نسبة 10% من إجمالي قيمة االتفاقية. يحق لكل من بنك الرياض والشركة إنهاء االتفاقية بموجب إخطار خطي مسبق في حال أخفق الطرف الثاني 
في تنفيذ أي من التزام ته بموجب االتفاقية المعنية ولم يعالج ذلك االخفاق خالل مدة ال تتجاوز 30 يوم أو في حال تعثر أو إفالس أو تصفية الطرف 
اآلخر. وكما أنه يحق لبنك الرياض أن ينهي االتفاقيات فوراً بموجب إشعار للشركة: )1( في حال أخفقت الشركة بتنفيذ التزاماتها في توريد المنتجات 
بموجب االتفاقية بشكل مستمر، أو )2( في حال طلب بنك الرياض بإيقاف جميع خدمات الصيانة أو )3( أو في حال أن المنتجات المستلمة لم تستوفي 
مع التعهدات التعاقدية المقدمة بخصوصها. وكما يتعين على الشركة تعويض بنك الرياض ألي خسائر قد يتكبدها بنك الرياض نتيجة لعدم أي إخالل 
بخصوص الضمانات المقدمة من قبل الشركة بخصوص حقوق الملكية الفكرية الخاصة في المنتجات التي تقدمها الشركة وال يجوز للشركة التنازل عن 
االتفاقيات )جزئياً أو كلياً( أو التعاقد من الباطن على تنفيذ أي من شروط االتفاقيات إلى بموافقة خطية مسبقة من قبل بنك الرياض. وتخضع هذه 
االتفاقيات لألنظمة السارية في المملكة ويحال أي خالف ينشأ عن تنفيذ االتفاقية إلى التحكيم في مدينة الرياض للفصل فيها في حال لم يتم التواصل 

إلى تسوية ودية خالل 10 يوم وذلك بموجب نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1433/05/24هـ.

العالقة التجارية مع الجهات الحكومية

أبرمت الشركة عدة اتفاقيات في السابق مع جهات حكومية مختلفة وحيث تعتبر الشركة أن هذه العالقات استراتيجية نظراً لنسبة الخدمات التي تم 
تقديمها لهذه الجهات )يرجى االطالع على القسم ) 4-8-3( "العمالء" من هذه النشرة للمزيد من التفاصيل حول عمالء الشركة وقيمة االتفاقيات التي 
تم إبرامها مع الجهات الحكومية(. تبرم هذه االتفاقيات لمدة ثالث سنوات، وتتضمن هذه الجهات أمانة منطقة الرياض )أحد العمالء االستراتيجين(. 
ويتم إبرام العقود مع الجهات الحكومية على شروط العقد النموذجي للتشغيل واإلدارة المحددة شروطه بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 
)الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/58 وتاريخ 1427/09/04هـ(. ويتم دفع المبالغ المستحقة بصورة دورية. ومن الممكن للجهة الحكومية، أثناء تنفيذ العقد، 
زيادة مقدار األعمال والخدمات بنسبة ال تتجاوز عشرة بالمائة )10%( من مجموع قيمة التزامات الشركة، وكما يجوز لها إنقاص مقدار األعمال بنسبة 
ال تتجاوز عشرين بالمائة )20% ( من مجموع قيمة التزامات الشركة. ويجوز للجهة الحكومية سحب األعمال من الشركة ووضع اليد على الموقع في أي 

حالة من الحاالت اآلتية:

إذا تأخرت الشركة عن البدء في العمل أو أظهرت تقصير في أدائه أو بطئاً في سيره أو أوقفت أعمالها كلياً لدرجة ترى معها الجهة الحكومية - 1
أنه ال يمكن إتمام العمل طبقاً لقائمة األعمال

إذا انسحبت الشركة من العمل أو تخلت عنه، أو تركته، أو تعاقدت لتنفيذه من الباطن مع طرف آخر دون إذن مسبق من الجهة المعنية.- 2
إذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد، أو أمتنعت عن تنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية ولم تصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً - 3

على إخطارها كتابياً بإجراء هذا اإلصالح.
إذا قامت الشركة بالذات أو بالوساطة بإعطاء أي هدية، أو سلفة، أو مكافأة أو وعد لها ألي من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو ألي شخص - 4

آخر له عالقة بالعمل موضوع العقد.
في حال إفالس أو إعسار الشركة.- 5

وتخضع هذه العقود لألنظمة السارية في المملكة وتحال أي نزاعات تنشئ عنها إلى ديوان المظالم.
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اتفاقيات التمويل  1222

اتفاقيات التمويل البنكية

أبرمت الشركة عشرة اتفاقيات تمويل ألغراض تتعلق بأعمالها التجارية، وفيما يلي تلخيصاً لالتفاقيات التي تعتبرها الشركة جوهرية أو ذات أهمية أو 
أنها من الممكن أن تؤثر على قرار المكتتبين في االستثمار في أسهم الطرح. علماً بأن ملخص االتفاقيات والعقود الموضحة أدناه يشتمل على األحكام 
الجوهرية لتلك االتفاقيات وليس كافة الشروط واألحكام بموجب تلك االتفاقيات، وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك 

االتفاقيات.

السعودي  والبنك  األول،  البنك  التالية:  الممولة  الجهات  مع  أبرمتها  التي  التسهيالت  اتفاقيات  التعهدات في  ببعض  تلتزم  لم  الشركة  أن  الذكر  ويجدر 
الفرنسي، وبنك الكويت الوطني، والبنك السعودي لالستثمار، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الخليج الدولي. وأن االتفاقيات المبرمة مع البنك األول 
والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني تمنح الطرف الممول الحق في تعجيل سداد المبالغ المستحقة أو تعديل حدود أو شروط التسهيالت 
أو اتخاذ أي خطوات أخرى للمحافظة على حقوق الطرف الممول )بما في ذلك تحصيل أي ضمانات مقدمة من قبل الشركة(. وعلى رغم من ذلك، لم 
تطلب أية من الجهات الممولة من الشركة تعجيل سداد المبالغ المستحقة وكما أنهم قد قاموا بتجديد اتفاقيات التسهيالت الممنوحة للشركة. وقامت 

الشركة بالحصول على إعفاءات لمرة واحدة من جميع البنوك المعنية.

وتحتوي بعض اتفاقيات التمويل المبرمة من قبل الشركة على أحكام تتطلب تقديم إخطاراً مسبقاً للجهات الممولة عند حدوث أي تغير في السيطرة على 
الشركة أو في هيكل ملكية الشركة أو عند طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام، وكذلك أحكام تتطلب الحصول على الموافقة المسبقة للجهات الممولة قبل 

وقوع أي من ذلك. وقد قامت الشركة بالحصول على الموافقات فيما يتعلق بتغيير الملكية من قبل الجهات المعنية.

يلخص الجدول التالي اتفاقيات التمويل البنكية:

اتفاقيات التمويلجل 5ا2االجدوج )

الحد األقصى للتمويلتاريخ االنتهاءتاريخ االتفاقيةأسم البنك#
الموافقة على الطرح)رياج سعودي(

نعم262.600.000حسب كل تسهيل فرعي2018/05/21مالبنك األول1

نعم2019/06/2760.000.000م2017/02/15مبنك الخليج الدولي2

نعم70.283.000سنة من تاريخ التوقيع*2018/12/05مبنك الكويت الوطني3

نعم2019/05/1852.500.000م2017/08/24مبنك الرياض4

نعم2019/04/3062.000.000م2017/09/03ممجموعة سامبا المالية5

نعم2017/11/3091.800.000م**2017/01/12مالبنك السعودي لالستثمار6

نعم2019/01/31193.949.825م2018/01/08مالبنك السعودي الفرنسي7

شركة سيسكو سيستمس فينانس 8
انترناشونال أنلمتد

نعم5.000.000 دوالر أمريكي12 شهر2018/04/17م

نعم2019/07/31110.000.000م2018/10/01مالبنك العربي الوطني9

نعم2019/12/3164.321.751م2017/02/15مالبنك السعودي البريطاني10
* تم توقيع االتفاقية من بنك الكويت الوطني والشركة في طور توقيعها

**جاري تجديد هذه االتفاقية

فيما يلي ملخص االتفاقيات التمويل التي أبرمتها الشركة مع عدد من البنوك المحلية:

التسهيالت المقدمة من البنك األول	- 

قدره  بمبلغ  تسهيالت  على  للحصول  2017/07/18م(  )الموافق  1438/10/23هـ  بتاريخ  األول  البنك  مع  مصرفية  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
262.600.000 ريال سعودي.
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وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

شروط اتفاقية التسهيالت مع البنك األوج بتاريخ 0/23ا/438اه� )الموافق 8ا/7/07ا20م(جل 6ا2االجدوج )

الشرحالبيان

262.600.000 ريالإجمالي التسهيالت

غير محدد في االتفاقية كما تنص االتفاقية على أن البنك األول سيراجع االتفاقية بشكل تاريخ االنتهاء
دوري وله الحق في إنهاء االتفاقية في أي وقت حسب تقديره

5.000.000 ريالالحد األقصى1- حساب جاري مدين إسالمي

لدعم عجز نقديالغرض

12 شهرفترة اإلتاحة

سعر البنك األساسي + 1.5%هامش الربح

40.000.000 ريالالحد األقصى2- تسهيل ائتماني شامل

اعتمادات مستندية بالمرابحة تدفع عند االطالع، وتداول سندات أ- 
واستيراد تدفع عن االطالع، وفتح اعتمادات مستندية ألجل وقبول 

كمبياالت مسحوبة مقابل مثل هذه االعتمادات لتمويل شراء 
المعدات والخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات المطلوبة للمشاريع

40.000.000 ريالالحد الفرعي

6 أشهرفترة اإلتاحة

نسبة مؤسسة النقد العربي السعودي + 0.75%هامش الربح
1.5% بخصوص االعتمادات المستندية ألجل

30.000.000 ريالالحد الفرعيضمانات ابتدائية، وضمانات حسن تنفيذ، وضمانات دفعة مقدمة

ضمان ابتدائي: 12 شهرصالحية
ضمان حسن تنفيذ: 42 شهر
ضمان دفعة مقدمة: 24 شهر

ضمان ابتدائي: نسبة مؤسسة النقد العربي السعودي + هامش الربح
%0.5

ضمان حسن تنفيذ: نسبة مؤسسة النقد العربي السعودي 
%1 +

ضمان دفعة مقدمة: نسبة مؤسسة النقد العربي السعودي 
%1.5 +

85.000.000 ريالالحد األقصى3- تمويل إسالمي قصير األجل )تورق(

لتمويل متطلبات رأس المال العامل للمشاريع القائمة الغرض
)للتحويل المباشر للموردين أو مقاولين مع عدم السماح 

للسحب النقدي(
9 شهر لكل مديونيةفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

20.000.000 ريالالحد الفرعيأ- تمويل إسالمي قصير األجل )مرابحة(

6 أشهر )أو 9 أشهر مع فترات القبول(فترة اإلتاحة

لتمويل تسديد اعتمادات مستندية بما يعادل 90% من قيمة الغرض
كل اعتماد

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

15.100.000 ريالالحد األقصى4- ضمان دفع

ضمان دفع لشركة HPالغرض
اعتمادات مستندية تحت الطلب لتغطية طلبات الشركة من 

)Oracle( شركة أوراكل
12 شهر لكل ضمانصالحية

نسبة مؤسسة النقد العربي السعودي + 2%هامش الربح

40.000.000 ريالالحد األقصى5- تسهيل ائتماني شامل

اعتمادات مستندية بالمرابحة تدفع عند االطالع، وتداول سندات أ- 
واستيراد تدفع عن االطالع، وفتح اعتمادات مستندية ألجل وقبول 

كمبياالت مسحوبة مقابل مثل هذه االعتمادات لتمويل شراء 
المعدات والخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات المطلوبة للمشاريع

40.000.000 ريالالحد الفرعي

6 أشهرصالحية

نسبة مؤسسة النقد العربي السعودي + 0.75%هامش الربح
1.5% بخصوص االعتمادات المستندية ألجل
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الشرحالبيان

40.000.000 ريالالحد الفرعيتمويل إسالمي قصير األجل )مرابحة(ب- 

6 أشهر )أو 9 أشهر مع فترة القبوالت(فترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

15.000.000 ريالالحد األقصى6- منتجات غير داخلة في ميزانية الشركة

24 شهر لكل وعد بالمصارفةصالحية

حماية من تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبيةالغرض

بناء على كل عمليةهامش الربح

7- حد ائتماني خاص لتمويل مشروع تجهيز رخص المعدات 
والبرمجيات لمشروع السحابة والضمان والصيانة والتشغيل )المرحلة 

األولى(

62.500.000 ريالالحد األقصى

4.700.000 ريالالحد الفرعيأ- ضمانات حسن تنفيذ

48 شهرصالحية

نسبة مؤسسة النقد العربي السعودي + 1%هامش الربح

10.000.000 ريالالحد الفرعيب- ضمانات دفعة مقدمة

36 شهرصالحية

نسبة مؤسسة النقد العربي السعودي + 1.5%هامش الربح

اعتمادات مستندية بالمراجعة تدفع عند االطالع، وتداول سندات أ- 
واستيراد تدفع عند االطالع، وفتح اعتمادات مستندية ألجل وقبول 

كمبياالت مسحوبة مقابل مثل هذه االعتمادات

47.800.000 ريالالحد الفرعي

9 شهرصالحية

نسبة مؤسسة النقد العربي السعودي + 0.75%هامش الربح
1.5% بخصوص االعتمادات المستندية ألجل

47.800.000 ريالالحد الفرعيج )1( - تمويل إسالمي

تمويل تسديد اعتمادات مستندية وللدفع المباشر للموردينالغرض

9 شهرصالحية

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

سند ألمر يدفع عند الطلب بمبلغ 262.600.000 ريال سعودي- 1الضمانات
ضمانات بالتكافل والتضامن بمبلغ 262.600.000 ريال من قبل كل من السيد/ خالد - 2

عبداهلل إبراهيم المعمر والسيد/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم المعمر
تنازل لصالح البنك األول عن كافة عوائد عقود المشاريع التي تبلغ قيمتها - 3

5.000.000 ريال أو أكثر
تنازل لصالح البنك األول عن كافة عوائد المشاريع التي تزيد قيمتها عن - 4

20.000.000 ريال في حال كان مالك المشروع سابك أو أرامكو أو الشركة السعودية 
للكهرباء

يجب استخدام مبالغ الدفعات المقدمة للدفع المباشر للموردين و/أو مقاولين من - 1الشروط
الباطن

يشترط أن تكون القيمة المتبقية من عوائد المشاريع الممولة تحت التسهيل رقم )3( - 2
تغطي الرصيد القائم تحت نفس التسهيل بنسبة ال تقل عن %80

إصدار الضمانات االبتدائية ال يتضمن أي التزام من جانب البنك األول بتوفير التمويل - 3
للمشاريع التي أصدرت من أجلها هذه الضمانات

تنازل لصالح البنك األول عن عوائد مشروع تجهيز رخص المعدات والبرمجيات - 4
لمشروع السحابة والضمان والصيانة والتشغيل )المرحلة األولى( والممنوح من قبل 

وزارة الداخلية – مركز المعلومات الوطني بقيمة 93.000.000 ريال
تنازل مؤكد لصالح البنك األول عن كافة عوائد مشاريع متعددة تغطي التسهيل رقم - 5

)3( بنسبة ال تقل عن 125% في جميع األوقات
االحتفاظ بمبلغ 150.000.000 ريال كحد أدنى لصافي حقوق الشركاء الملموسة - 1التعهدات

طيلة مدة سريان التسهيالت
يجب أال تزيد نسبة الرفع المالي 2:1- 2
اقتصار توزيع األرباح والسحب على 50% من الربح الصافي )بعد الضريبة والزكاة(- 3
عدم التصرف في أصول الشركة بشكل يضر أو يحدث تغيير جوهري في مالءته - 4

المالية
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الشرحالبيان

تشكل الحاالت التالية، ضمن جملة أمور أخرى، حاالت إخالل تعطي البنك األول الحق في اإلنهاء تعجيل السداد
إلغاء أو تعديل التسهيالت واعتبار كافة أرصدة

التسهيالت مستحقة السداد:
في حال إخفاق الشركة بتسديد أي مبالغ مستحق �
في حالة اإلخالل بأي تعهد من التعهدات المنصوص عليها في اتفاقية التمويل �
أي تغيير في حصص الشركاء من تخفيض أو بيع لهذه الحصص كلياً أو جزئياً أو دخول  �

شريك جديد قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك األول
تخضع اتفاقية التسهيالت لألنظمة المعمول بها في المملكةالنظام الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

وفي حالة التقاضي يتم الرجوع للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة 
النقد العربي السعودي.

التسهيالت المقدمة من بنك الخليج الدولي	- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع بنك الخليج الدولي بتاريخ 1440/04/06هـ )الموافق 2018/12/13م( للحصول على تسهيالت تبلغ قيمتها 
60.000.000 ريال سعودي.

وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

شروط اتفاقية تمويل شراء سلع بالمرابحة مع بنك الخليج الدولي بتاريخ 9ا/438/05اه� )الموافق 5ا/7/02ا20م(جل 7ا2االجدوج )

الشرحالبيان

60.000.000 ريالإجمالي التسهيالت

27 يونيو 2019متاريخ االنتهاء

45.000.000 ريالالحد األقصى1- تسهيالت رأس المال العامل

45.000.000 ريالالحد الفرعيأ- تسهيل إعادة تمويل

6 أشهرصالحية

سايبور + 2.25% سنوياً للريالهامش الربح
اليبور + 2% للدوالر األمريكي

15.000.000الحد األقصىب- تسهيل إصدار ضمانات

ضمانات ابتدائية/ ضمانات حسن تنفيذالغرض

ضمان ابتدائي: 12 شهرصالحية
ضمان حسن تنفيذ: 36 شهر

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي + 0.25%هامش الربح

سند ألمر يدفع عند الطلب بمبلغ 60.000.000 ريال سعودي- 1الضمانات
ضمانات بالتكافل والتضامن بمبلغ 60.000.000 ريال سعودي من قبل كل من السيد/ - 2

خالد عبداهلل إبراهيم المعمر والسيد/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم المعمر
تنازل مؤكد عن عوائد العقود للمشاريع التي تزيد قيمتها عن 25.000.000 ريال - 3

سعودي على أال تتجاوز المبالغ المدينة على التسهيالت المخصصة للمشاريع بدون 
تأكيد تنازل عن مبلغ 37.500.000 ريال

تزويد البنك بالمعلومات المالية المطلوبة- 1الشروط
يجب تزويد نسخ عن الفواتير إلصدار اعتماد تصدير والمستندات التجارية- 2
إبالغ البنك بأي تغييرات في الملكية- 3

ال يتجاوز النسبة بين إجمالي المطلوبات وإجمالي الحقوق المادية الصافية - 1التعهدات
للمساهمين )بما فيها حساب الشركاء الجاري عن 3.0:1.0(

أال تتجاوز األرباح الموزعة في نهاية أي سنة مالية نسبة 70% من األرباح الصافية - 2
المحققة في تلك السنة

ال يجوز أن تقل نسبة األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة عن نسبة 1:1- 3
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الشرحالبيان

يحق لبنك الخليج في أي وقت، بعد حصول حالة تقصير والتي تضمن :اإلنهاء تعجيل السداد
إذا عجزت الشركة عن دفع أي مبلغ مستحق- 1
عدم االمتثال بأي من إلتزامات الشركة الخاصة بموجب أي مستندات تسهيل أو من - 2

الشروط الرئيسية أو مستند ضمان والتي لم يتم تعويضه خالل مدة 7 أيام
إذا اتضح أن أي قرار أو ضمان تم تقديمه أو يعتبر أنه غير صحيح أو مضلل من أي - 3

ناحية يعتبرها البنك جوهرية
إذا أصبح أي دين مستحق الدفع أو أصبح من الممكن اإلعالن عن أنها مستحقة الدفع - 4

قبل تاريخ استحقاقها المذكور أو لم يتم دفعها عند استحقاقها
في حال وجود دعوة قانونية أو إذا تم التنفيذ أو الحجز على كل أو أي جزء من أصول - 5

أو أعمال الشركة
في حال تعسر أو ابتداء إجراءات إفالس أو تصفية الشركة- 6
إذا توقفت الشركة عن االضطالع بكل أو بأي جزء من أعمالها- 7
إذا لم يتم منح أي من التصريحات المطلوبة فيما يتعلق بإبرام أو أداء أو صالحية أو - 8

قابلية ألجل ومستندات الضمان والمعامالت المنصوص عليها في االتفاقية أو إذا لم 
تعد سارية المفعول

إذا حصلت أي حالة تعطي، بحسب رأي البنك، أسباباً معقولة لتوقع حصول أي تغيير - 9
سلبي جوهري في أعمال الشركة

إذا توقفت أو علقت الشركة الدفع لمقرضيها أو أي فئة من مقرضيها أو إذا كانت - 10
عاجزة أو اعتبرت بموجب قانون واجب التطبيق عاجزة أو اعترفت بعجزها عن دفع 

ديونها عندما تستحق أو إذا سعت إلى إجراء صلح أو ترتيب آخر مع مقرضيها أو أي 
فئة من مقرضيها أو بدأت أي عملية إلعفاء مدينيها أو إذا تم اإلعالن عن إعسارها أو 

إفالسها أو أصبحت معسرة أو مفلسة
إذا قام أو سعى أي نظام أو الئحة أو أمر أو تغيير في نظام أو الئحة، على تغيير أو - 11

تعليق أو إنهاء أو إعفاء العميل أو أي ضمان من أو التزامات عليها بموجب اتفاقية 
التمويل )أو أي مستند متصل بها( أو إذا لم يعد أي ضمان صالح أو قابل للتنفيذ

في حال وفاة أو عجز ضامن شخصي- 12
إذا تم، من قبل أو بموجب سلطة أو حكومة، استبدال إدارة الشركة، كلياً أو جزئياً أو - 13

إذا تم تقييد سلطة الشركة لالضطالع بأعمالها أو إذا تمت مصادرة أو تأميم أو نزع 
ملكية أو االستحواذ بصورة إجبارية على كل أو أغلبية أسهم الشركة أو إيراداتها أو 

أصولها
تخضع اتفاقية التسهيالت لألنظمة المعمول بها في المملكةالنظام الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

وفي حالة التقاضي يتم الرجوع للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة 
النقد العربي السعودي

التسهيالت المقدمة من بنك الكويت الوطني	- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع بنك الكويت الوطني بتاريخ 1440/03/27هـ )الموافق 2018/12/05م( للحصول على تسهيالت تبلغ قيمتها 
70.283.000 ريال.

وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

شروط اتفاقية التسهيالت مع بنك الكويت الوطني بتاريخ 440/03/27اه� )الموافق 2/05ا/8ا20م(جل 8ا2االجدوج )

الشرحالبيان

70.283.000 ريالإجمالي التسهيالت

سنة من تاريخ التوقيع*أ- تاريخ االنتهاء

2.000.000 ريالالحد األقصى1- خطابات ضمان ابتدائية

6 أشهرفترة اإلتاحة

للدخول في مناقصات مشاريع حكوميةالغرض

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعوديهامش الربح

12.000.000الحد األقصى2- خطابات ضمانات حسن تنفيذ

ضماناً لحسن تنفيذ مشاريع حكومية وخاصة مقبولة للبنكالغرض

36 شهرصالحية

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعوديهامش الربح
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الشرحالبيان

50.000.000الحد األقصى3- قرض تورق – لتمويل مستخلصات مشاريع حكومية وخاصة

6 أشهر من تاريخ السحبالصالحية

تمويل المستخلصات المعتمدة للمشاريع الحكومية والخاصة الغرض
المقبولة للبنك بنسبة تمويل 80% من صافي قيمة كل 

مستخلص كحد أقصى.
سايبور + 2.15% سنوياًهامش الربح

ليبور + %2.35
50.000.000الحد الفرعيأ- اعتمادات مستندية باالطالع ومؤجلة )داخلية وخارجية(

270 يوم من فترة القبول/التأجيلفترة اإلتاحة

لتمويل شراء مواد و/أو رخص و/أو خدمات خاصة الغرض
بالمشاريع الممولة والمتنازل عنها للبنك

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعوديهامش الربح
1.50% رسوم قبول سنوياً

ب- قرض تورق – تمويل اعتمادات مستندية أو تمويل دفعات مباشرة 
للموردين عن طريق حواالت صادرة من البنك

50.000.000الحد الفرعي

270 يوم من فترة القبول/التأجيلفترة اإلتاحة

لسداد قيمة االعتمادات المستندية المفتوحة أو للسداد الغرض
مباشرة للموردين

سايبور + 2.25%هامش الربح
اليبور + %2.45

يصرح باستخدام التسهيلشروط
وذلك قبل ورود تأييد التنازل من جهات االسناد عن 

مستحقات الشركة في العقود الممولة من قبل الطرف 
األول وذلك وفقاً للشروط االتية والتي يجب تستوفى قبل 

االستخدام:
تقوم الشركة بالتنازل لصالح الطرف األول عن أ- 

مستحقاته في العقود الممولة من قبل الطرف األول.
تتعهد الشركة بموافاة الطرف األول باصول خطابات ب- 

تأييد التنازل من جهات األسناد عن مستحقاته في 
العقود الممولة خالل مدة أقصاها 90 يوم من تواريخ 

إصدار خطابات ضمان حسن التنفيذ للمشاريع 
الممولة من قبل البنك أو تاريخ بداية العقود/

المشاريع.
يجب أال تزيد مدة توريد البضائع الخاصة بالمشاريع ج- 

الممولة عن 6 أشهر من تاريخ توقيع العقود.
4- قرض تورق )قصير األجل( لتمويل دفعات مباشرة للموردين عن 

طريق حواالت صادرة من البنك
6.283.000 ريالالحد األقصى

270 يومفترة اإلتاحة

للسداد المباشر للموردينالغرض

سايبور + 2.25%هامش الربح
اليبور + %2.45

باإلضافة إلى إيرادات المشروع الممول من قبل البنك - 1شروط
يخصص ما ال يقل عن نسبة 10% من إيرادات جميع 
المشاريع الحالية و/أو المستقبلية المتنازل عنها من 

قبل الشركة لصالح البنك وذلك لسداد االلتزامات 
القائمة على المشروع.

نسخة من عقد مشروع بترو رابغ والموقع بين شركة - 2
بترو رابغ والشركة.

نسخة من فواتير الشراء المصدره من الشركة لصالح - 3
شركة HP والمقبوله من قبل البنك.

ضمانات بالتكافل والتضامن من قبل كل من السيد/ خالد عبداهلل إبراهيم المعمر - 1الضمانات
والسيد/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم المعمر

تنازل مؤكد عن عوائد للمشاريع المقبولة والممولة من قبل البنك- 2
خطاب حجز على كامل مبلغ حساب الوديعة النقدية والبالغ قدره 2.700.000 ريال**- 3
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الشرحالبيان

تزويد البنك بتقارير ربع سنوية عن سير أعمال جميع المشاريع الممولة من قبل البنك - 1الشروط
والممولة من قبل جميع البنوك األخرى

تزويد البنك بنسخة من القوائم المالي الداخلية النصف السنوية- 2
يجب أال تقل نسبة تغطية صافي قيمة العقد للتسهيل رقم )2( عن 125% في أي قت - 1التعهدات

من األوقات
أال تزيد نسبة الديون/ مديونية عن 2:1- 2
أال تزيد توزيعات األرباح/مسحوبات الشركة عن 70% من صافي األرباح السنوية- 3

خلف الشركة عن سداد أي مبلغ واجب دفعه بموجب اتفاقية التمويل- 1اإلنهاء تعجيل السداد
عجز الشركة عن الوفاء بأي التزام من التزاماتها بموجب االتفاقية- 2
إذا أصبح أي دين مستحق واجب الدفع أو يجوز االعالن عنه بأنه واجب الدفع قبل - 3

تاريخ استحقاقه أو أنه لم يدفع عند تاريخ استحقاقه
إذا توقفت الشركة عن سداد الديون المستحقة لدائنيها أو ألي فئة منهم أو أصبحت - 4

معسرة أو اعتبرت معسرة بموجب األنظمة السارية أو أقرت بعجزها عن سداد ديونها 
عند استحقاقها أو سعت ألي تسوية مع دائنيها أو أي فئة منهم أو قامت برفع أو أي 

إجراء قضائي إلشهار إعسارها أو إفالسه أو أصبحت معسرة فعلياً
حصول أي من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة )4( ألي ضامن- 5
صدور أي نظام أو تعديل لنظام يغير أو يفسر على أنه يغير أو يعلق أو ينهي أو يعفي - 6

الشركة أو ضامن من الضامنين من تنفيذ إلتزاماته طبقاً لهذه االتفاقية أو أي اتفاقية 
أخرى أو مستند ضمان أو بطالن أو توقف نفاذ أو سريان أي حكم من أحكام هذه 

االتفاقية أو أي من حكم من أحكام أي اتفاقية أخرى أو مستند ضمان
إذا حصلت أي حالة تعطي، بحسب رأي البنك، أسباباً معقولة لتوقع حصول أي تغيير - 7

سلبي جوهري في أعمال الشركة
تخضع اتفاقية التسهيالت لألنظمة المعمول بها في المملكةالنظام الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

وفي حالة التقاضي يتم الرجوع للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة 
النقد العربي السعودي

* تم توقيع االتفاقية من بنك الكويت الوطني والشركة في طور توقيعها

** تم االفراج عن هذا الضمان من قبل الجهة الممولة

التسهيالت المقدمة من بنك الرياضد- 

قدره  بمبلغ  تسهيالت  على  للحصول  2017/08/24م(  )الموافق  1438/12/02هـ  بتاريخ  الرياض  بنك  مع  مصرفية  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
52.500.000 ريال سعودي.

وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

شروط اتفاقية التسهيالت مع بنك الرياض بتاريخ 2/02ا/438اه� )الموافق 7/08/24ا20م(جل 9ا2االجدوج )

الشرحالبيان

52.500.000 ريال سعودي.إجمالي التسهيالت

2019/05/18مأ- تاريخ االنتهاء

10.000.000 ريال سعوديالحد األقصى1- التزامات متعلقة بالعمليات

-صالحية

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي + 1.75%هامش الربح

42.500.000 ريال سعوديالحد األقصى2- تسهيالت خاصة مقابل مشتريات متنازل عنها

تمويل مناسبته 80% من قيمة المشروعالغرض

-صالحية

-هامش الربح

36.125.000 ريال سعوديالحد األقصىأ- قروض قصيرة المدى )جزئية من البدائل االئتمانية المباشرة(

تمويل حواالت وفواتيرالغرض

12 شهر من المنح أو باستقطاع 100% من حصيلة صالحية
الشيكات/الحواالت أيهم يقع أوالً

سيبور + 3.5%هامش الربح
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الشرحالبيان

36.125.000 ريال سعوديالحد األقصىب- قروض قصيرة المدى )جزئية من البدائل االئتمانية المباشرة(

تمويل مناسبته 80% من قيمة المشروعالغرض

12 شهر من المنح أو باستقطاع 100% من حصيلة صالحية
الشيكات/الحواالت أيهم يقع أوالً

سايبور + 3.5%هامش الربح

إقرار كفالة تضامنية بالغرم واألداء بمبلغ 52.500.000 ريال من قبل كل من السيد/ خالد الضمانات
عبداهلل إبراهيم المعمر والسيد/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم المعمر

ال يجوز المقترض أن يتنازل للغير عن هذا العقد كلياً أو جزئياً إلى بموافقة كتابية من الشروط
البنك

يقر المقترض بأن أي تغيير يدخل على الشركة سواء بالنسبة للشكل القانوني للشركة أو التعهدات
الشركاء أو حدود مسؤوليتاهم أو رأس المال أو االلتزامات قبل الغير أو النشاط أو األهلية 

أو الصفة لن يؤثر على استمرار نفاذ هذا العقد ويلتزم بإخطار البنك فور إجراء هذا 
التغيير

اإلخالل بأي من االلتزامات التعاقدية سواء مع بنك الرياض أو غيره )بما في ذلك - 1اإلنهاء تعجيل السداد
التعهدات أو اإلقرارات أو الضمانات المقدمة من الشركة(

وجود دعوى أو إجراء قضائي أو حجز )أيا ما كان سببه( أو صدور حكم أو حكم - 2
تحكيمي أو أمر صادر من المحاكم أو جهة إدارية أو هيئة تحكيم لها سلطة إصدار 

مثل هذه األوامر أو حجز إداري ضد الشركة أو الكفالء او الضامنين أو شركة تابعة 
أو شكة شقيقة

أي تعديل على الشكل القانوني- 3
في حال تعسر أو بدء إجراءات إفالس أو تصفية الشركة- 4
أن يكون أو يصبح مخالفاً ألي نظام أو قانون أي من التزامات الشركة بموجب وثائق - 5

التسهيالت
تخضع اتفاقية التسهيالت لألنظمة المعمول بها في المملكةالنظام الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

وفي حالة التقاضي يتم الرجوع للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة 
النقد العربي السعودي.

* تم الحصول على خطاب من البنك بتحويل التسهالت القائمة إلى تسهيالت اسالمية.

التسهيالت المقدمة من مجموعة سامبا المالية	- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع مجموعة سامبا المالية بتاريخ 1439/12/23هـ )الموافق 2018/09/03م( للحصول على تسهيالت تبلغ 
قيمتها 30.000.000 ريال سعودي.

وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

شروط اتفاقية التسهيالت مع مجموعة سامبا المالية بتاريخ 2/23ا/439اه� )الموافق 8/09/03ا20م(جل 0اا2االجدوج )

الشرحالبيان

62.000.000 ريال سعوديإجمالي التسهيالت

2019/04/30م ويجوز تمديد فترة االتاحة حسب تقدير مجموعة سامبا المالية المطلقتاريخ االنتهاء

62.000.000 ريال سعوديالحد األقصىتسهيل مرابحة دوار

365 يوم لكل عملية شراء وبيعصالحية

غير محدد في االتفاقيةهامش الربح

التنازل عن عوائد مشاريع- 1الضمانات
ضمان بالتكافل والتضامن من قبل كل من السيد/ خالد عبداهلل إبراهيم المعمر - 2

والسيد/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم المعمر
تزويد مجموعة سامبا المالية بنسخة عن الميزانية المدققة وحساب األرباح والخسائر - 1التعهدات

خالل 120 يوم بعد إنتهاء السنة المالية
تزويد مجموعة سامبا المالية بنسخة عن الميزانية وحساب األرباح والخسائر خالل - 2

60 يوم من نهاية النصف األول لكل سنة
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الشرحالبيان

عجز الشركة )أو أي طرف ضامن( بتسديد أي مبلغ مستحق بموجب االتفاقية أو أي - 1اإلنهاء وتعجيل السداد
اتفاقية أخرى، وذلك بالعملة أو الطريقة المحددتين في االتفاقية أو في مستندات 

الضمان
إذا تبين أن أي تأكيد مقدم من جانب الشركة بموجب االتفاقية غير صحيح أو دقيق- 2
إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أي من التزاماتها بموجب االتفاقية- 3
وجود تغيير جوهري وسلبي في الوضع المالي للشركة- 4
إذا أصبحت الشركة معسرة أو قامت بتنازل عام لمصلحة دائنيها أو أجرت مصالحة - 5

معهم أو في حال صدر عن محكمة إعالن بإفالس الشركة أو بدء إجراءات لحلها
تخضع اتفاقية التسهيالت لألنظمة المعمول بها في المملكةالنظام الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

وفي حالة التقاضي يتم الرجوع للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة 
النقد العربي السعودي.

التسهيالت المقدمة من البنك السعود	 لالستثمارو- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي لالستثمار بتاريخ 1437/04/14هـ )الموافق 2017/01/12م( للحصول على تسهيالت تبلغ 
قيمتها 91.800.000 ريال سعودي. ويجدر بالذكر أن فترة االتاحة لهذه االتفاقية قد انتهت، ولكن الشركة تستمر في استعمال التسهيالت الممنوحة 

بموجب هذه االتفاقية وكما أن الشركة تعمل حالياً على تجديد هذه االتفاقية مع الجهة الممولة.

وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

شروط اتفاقية التسهيالت مع البنك السعودي لالستثمار بتاريخ 4ا/437/04اه� )الموافق 2ا/ا7/0ا20م(جل ااا2االجدوج )

الشرحالبيان

91.800.000 ريال سعوديإجمالي التسهيالت

2017/11/30م*فترة اإلتاحة

0.5%رسوم

5.000.000 ريال سعوديالحد األقصى1- خطابات ضمان

12 شهر من تاريخ إصدارصالحية

إلصدار ضمانات ابتدائية لصالح مستفيدين مقبولين للبنكالغرض

تعرفة مؤسسة النقد العربية السعوديهامش الربح

1.800.000 ريال سعوديالحد األقصى2- خطابات ضمان إلصدار ضمانات الدفع

إلصدار بطاقة البنك السعودي لالستثمار/أمريكان الغرض
إكسبرس االئتمانية للشركات

12 شهرصالحية

60.000.000 ريال سعوديالحد األقصى3- خطابات اعتمادات مستندية باالطالع و/أو أجلة الدفع

270 يومصالحية

270 يوممدة القبول

لتمويل عقود المقبولة للبنك على أساس كل حالة على حدةالغرض

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعوديهامش الربح

1.5% سنوياًرسوم القبول

5% )بدون عمولة(الغطاء النقدي

57.000.000 ريال سعوديالحد الفرعيأ- قروض قصيرة األجل

270 يوم )يتضمن فترة القبول(فترة اإلتاحة

إلعادة تمويل خطابات االعتماد المستندية و/أو تمويل الغرض
سداد الدفعات المباشرة للموردين

سايبور + 2.25% سنوياً )تدفع شهرياً(هامش الربح
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الشرحالبيان

20.000.000 ريال سعوديالحد الفرعيب- قروض قصيرة االجل

6 أشهرفترة اإلتاحة

لخصم بنسبة تصل إلى 75% من صافي قيمة الفواتير الغرض
المسحوبة على المصدق من جهات مقبولة للينك

سايبور + 2.25%هامش الربح

4- خطابات ضمان الصدار ضمانات حسن تنفيذ لصالح مستفيدين 
مقبولين للبنك

29.000.000 ريال سعوديالحد األقصى

48 شهر من تاريخ اإلصدارفترة اإلتاحة

إلصدار ضمانات حسن تنفيذ لصالح مستفيدين مقبولين الغرض
للبنك

5% )بدون عمولة(الغطاء النقدي

أ- خطاب ضمان الصدار ضمان دفع مقدم لصالح مستفيدين مقبولين 
للبنك

4.000.000 ريال سعوديالحد الفرعي

48 شهر من تاريخ اإلصدارفترة اإلتاحة

هامش الربح

1.5% )شامل تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي ورسوم هامش الربح
اإلدارة(

10% )بدون عمولة(الغطاء النقدي

تنازل موثق ومعترف لصالح البنك عن عوائد العقود المقبولة للبنك والتي قد يتم - 1الضمانات
تمويلها بموجب التسهيل 3 شريطة أن تغطي ارصدة العقود المتنازل عنها لصالح 

البنك ما ال يقل عن 135% من إجمالي تسهيالت البنك القائمة
يجب أال تتجاوز قيمة أي ضمان ابتدائي عن مبلغ 500.000 ريال سعودي- 1الشروط

ال يعني إصدار البنك ألي ضمان ابتدائي في أي حال من األحوال ضمان وال يشكل - 2
ضمناً أو صراحة أي التزام أو موافقة من البنك على إصدار أي ضمانات أخرى أو 
تقديم تسهيالت من أو نوع للمشروع الصادر له الضمان االبتدائي، ويتطلب تمويل 

مشاريع أخرى من البنك الموافقة المسبقة ووفقاً لتقديره المطلق.
االحتفاظ بنسبة السيولة الجارية بما ال يقل عن 1:1- 1التعهدات

االحتفاظ بنسبة مجموع المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة 1:2- 2
حسب تقدير البنك وفي أي وقت ألي سبب )بما في ذلك تغيير في الهيكل التنظيمي - 1اإلنهاء تعجيل السداد

أو الرأسمالي للشركة(
تخضع اتفاقية التسهيالت لألنظمة المعمول بها في المملكةالنظام الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

وفي حالة التقاضي يتم الرجوع للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة 
النقد العربي السعودي.

*جاري تجديد هذه االتفاقية
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التسهيالت المقدمة من البنك السعود	 الفرنسيز- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1439/04/21هـ )الموافق 2018/01/08م( للحصول على تسهيالت تبلغ 
قيمتها 193.949.825 ريال سعودي.

وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

شروط اتفاقية التسهيالت مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ ا2 /439/04اه� )الموافق 08/ا8/0ا20م(جل 2اا2االجدوج )

الشرحالبيان

193.949.825 ريال سعوديإجمالي التسهيالت

2019/01/31مأ- تاريخ االنتهاء

755.000رسوم

25.500.000 ريال سعوديالحد األقصى1- تسهيالت متعددة األغراض

500.000 ريال سعوديالحد الفرعيأ- تسهيل سحب بدون رصيد

11.5% سنوياًهامش الربح

10.000.000 ريال سعوديالحد الفرعيب- قروض قصيرة االجل

180 يومصالحية

لتمويل شراء وبيع بضائعالغرض

ريبور + 3.25% سنوياًهامش الربح

ريبور + 3.25% سنوياًرسوم القبول

15.000.000 ريال سعوديالحد الفرعيت- ضمانات

إصدار ضمانات حسن تنفيذالغرض

10%الغطاء النقدي

5.000.000 ريال سعوديالحد الفرعيث- تورق

90 يومفترة اإلتاحة

180 يومصالحية

تمويل استيراد بضائعالغرض

10%الغطاء النقدي

ريبور + 3.25% سنوياًهامش الربح

649.825 ريال سعوديالحد األقصى2- ضمان حسن تنفيذ لمشروع

10%الغطاء النقدي

2018/11/25مصالحية

ضمان حسن تنفيذ المشروع مع الشركة السعودية للكهرباءالغرض

80.000.000 ريال سعوديالحد األقصى3- تسهيل احتياطي

80.000.000 ريال سعوديالحد الفرعيأ- قروض قصيرة االجل وتورق

ريبور + 3.25% سنوياًهامش الربح

ريبور + 3.25% سنوياًرسوم

10%الغطاء النقدي

180 يومفترة القبول

180 يومفترة اإلتاحة

90% من التمويل يدفع مباشرة للموردين والعمالةشروط
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الشرحالبيان

72.000.000 ريال سعوديالحد الفرعيب- تورق

ريبور + 3.25% سنوياًهامش الربح

ريبور + 3.25% سنوياًرسوم

10%الغطاء النقدي

180 يومفترة القبول

180 يومفترة اإلتاحة

20.000.000 ريال سعوديالحد الفرعيت- اعتماد احتياطي

ريبور + 3.25% سنوياًهامش الربح

ريبور + 3.25% سنوياًرسوم

10%الغطاء النقدي

180 يومفترة القبول

17.000.000 ريال سعوديالحد االقصى4- تورق طويل األجل

2018/08/31م يومفترة اإلتاحة

2022/09/30مصالحية

تمويل مشروع المقر الرئيسيالغرض

ريبور + 2.25% سنوياًهامش الربح

48.000.000 ريال سعوديالحد االقصى5- تسهيل تمويل مشروع لوزارة الداخلية

6.000.000 ريال سعوديالحد الفرعيأ- ضمان حسن أداء

10%الغطاء النقدي

2018/11/30مصالحية

42.000.000 ريال سعوديالحد الفرعيب- قرض قصير االجل

ريبور + 3.25%هامش الربح

180 يومفترة اإلتاحة

2018/11/30مصالحية

7.000.000 ريال سعوديالحد األقصى6- ضمان حسن أداء لمشروع

10%الغطاء النقدي

2018/11/30مصالحية

ضمان حسن أتنفيذ لمشروع مع وزارة البلدية والشؤون الغرض
القروية

15.800.000 ريال سعوديالحد االقصى7- عقد أجل بخصوص صرف عمالت أجنبية

2020/09/30مصالحية

تنازل لصالح البنك عن عوائد العقود بخصوص ضمانات حسن األداء- 1الضمانات
تنازل موثق ومعترف لصالح البنك عن عوائد العقود ألي اعتمادات أو ضمانات تبلغ - 2

قيمتها 10.000.000 ريال سعودي
سند ألمر من قبل السيد/ خالد عبداهلل إبراهيم المعمر والسيد/ إبراهيم عبداهلل - 3

إبراهيم المعمر
رهن عقاري على الصك رقم 410113072962- 4
تنازل عن بوليصة التأمين الخاصة بأرض المقر الرئيسي لصالح البنك السعودي - 5

الفرنسي
التنازل عن عوائد العقد المبرم مع وزارة البلدية والشؤون القروية- 6
التنازل عن عوائد العقد المبرم مع الشركة السعودية للكهرباء- 7
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الشرحالبيان

افتتاح حساب واحد لجميع المشاريع التي تبلغ قيمتها 10 مليون ريال سعودي أو أكثر- 1الشروط
افتتاح حساب مختلف لكل عقد بقيمة تزيد عن 10 مليون ريال سعودي- 2
دفعة قدرها 4.300.000 ريال سعودي لشراء األرض- 3
يجب توفير العقد ومستندات لمشروع المقر الرئيسي الجديد- 4
يمنع تكبد مصاريف رأس مالية خالل فترة 2018م/2019م- 5

القيمة المتبقية من العقود المتنازل عنها يجب أن تغطي 125% من قيمة االتفاقية في - 1التعهدات
جميع األوقات

االحتفاظ بنسبة السيولة الجارية بما ال يقل عن 2.2:1 خالل فترة االتفاقية- 2
منع توزيع 30% من دخل الشركة في البنك السعودي الفرنسي- 3
االحتفاظ على قيمة حالية تغطي 150% من مجموع قيمة حدود التسهيالت الممنوحة- 4
إيداع 30% من إيرادات الشركة لدى البنك السعودي الفرنسي- 5
االحتفاظ بنسبة مجموع المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة 1:2- 6

تخضع اتفاقية التسهيالت لألنظمة المعمول بها في المملكةالنظام الواجب التطبيق واالختصاص القضائي
وفي حالة التقاضي يتم الرجوع للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة 

النقد العربي السعودي.

التسهيالت المقدمة من شركة سيسكو سيستمس فينانس انترناشونال 	نلمتد	- 

بتاريخ  أنلمتد   )Cisco Systems Finance International( انترناشونال  فينانس  سيستمس  سيسكو  مع شركة  مصرفية  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
1439/08/01هـ )الموافق 2018/04/17م( للحصول على تسهيالت تبلغ قيمتها 5.000.000 دوالر أمريكي.

وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

شروط اتفاقية التسهيالت مع شركة سيسكو سيستمس فينانس انترناشوناج أنلمتد بتاريخ ا439/08/0اه� )الموافق 7ا/8/04ا20م(جل 3اا2االجدوج )

الشرحالبيان

5.000.000 دوالر أمريكيإجمالي التسهيالت

12 شهرأ- تاريخ االنتهاء

4.5%رسوم

5.000.000 دوالر أمريكيالحد األقصىقرض

12 شهرصالحية

تمويل حلول تكنولوجيا المعلوماتالغرض

4.5%هامش الربح

سند ألمر يدفع عند الطلب بمبلغ 5.000.000 دوالر أمريكيالضمانات

تزويد البنك بتقارير المالية المراجعة في نهاية كل سنة مالية.- 1الشروط
يجب على الشركة المحافظة التأمين كافاً فيما يتعلق بأعمالها وأصولها.- 2

تتعهد الشركة بعدم الدمج مع أي كيان آخر دون الحصول على موافقة كتابية من شركة - 1التعهدات
سيسكو.

تتعهد الشركة بعدم بيع أو نقل أو تأجير أو التنازل عن أو التصرف في جميع أو أي - 2
جزء من أصوله التجارية.

عدم تغيير نشاط الشركة- 3
عدم إصدار أي أسهم ألي شخص غير المساهمين الحاليين- 4

يحق لشركة سيسكو إنهاء و/أو تعجيل السداد في حال خرق أي من التعهداتاإلنهاء تعجيل السداد

تخضع اتفاقية التسهيالت لألنظمة المعمول بها في المملكةالنظام الواجب التطبيق واالختصاص القضائي
وفي حالة التقاضي يتم الرجوع للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة 

النقد العربي السعودي.
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التسهيالت المقدمة من البنك العربي الوطني	- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك العربي الوطني بتاريخ 1440/01/21هـ )الموافق 2018/10/01م( للحصول على تسهيالت تبلغ قيمتها 
110.000.000 ريال سعودي.

وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

شروط اتفاقية التسهيالت مع البنك العربي الوطني ا2/ا440/0اه� )الموافق ا0/0ا/8ا20م(جل 4اا2االجدوج )

الشرحالبيان

110.000.000 ريال سعوديإجمالي التسهيالت

2019/12/31متاريخ االنتهاء

10.000.000 ريال سعوديالحد األقصى1- خطابات ضمان ابتدائي

سنةصالحية

إصدار خطابات الضمان لصالح مستفيدين مقبولين للبنكالغرض

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي سنوياًالرسوم

100.000.000 ريال سعوديالحد األقصى2- حد مشترك للتسهيالت خاصة تحت الطلب لتمويل المشاريع

تمويل عقود على أن تكون تلك المشاريع تابعة للجهات الغرض
حكومية والقطاع الخاص مقبولة للبنك

تقديم دراسة جدوى خاصة لكل مشروع- 1شروط
موافاة البنك بتنازل األصولي لصالح البنك عن عوائد - 2

العقد
ال تقل قيمة العقد المراد تمويله عن 20.000.000 - 3

ريال سعودي
بدون تأمينالتأمين النقديأ – خطابات الضمان اإلسالمي الدوارة

1% سنوياًالرسوم

إصدار ضمانات لصالح مستفيدين مقبولين للبنكالغرض

خمس سنوات من تاريخ صدور السندالمدة

بدون تأمينالتأمين النقديب- االعتمادات المستندية )عند االطالع أو المؤجلة (

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعوديعمولة فتح

1% سنوياًعمولة قبول

إصدار خطابات االعتماد المستندية للمستفيدين المقبولين الغرض
للبنك

سايبور + 2.5%الرسمج- تمويل االعتمادات

طبقاً لمتطلبات المشروع والتدفقات النقدية الخاصة بههامش الربح

تمويل الواردات بموجب االعتمادات المستندية المفتوحة الغرض
من قبل البنك

360 يوممدة التمويل

سايبور + 2.5%الرسومد- تمويالت بالتورق قصيرة األجل )للدفع المباشر(

طبقاً لمتطلبات المشروع والتدفقات النقدية الخاصة بههامش الربح

تمويل رأس المال العاملالغرض

360 يوممدة التمويل

سايبور + 2.5%الرسومهـ - تسهيالت خصم الفواتير

طبقاً لمتطلبات المشروع والتدفقات النقدية الخاصة بههامش الربح

تمويل المستخلصات حتى 75% من قيمة الفواتير المقدمة الغرض
المعتمدة بخصوص المشاريع

360 يوممدة التمويل
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الشرحالبيان

سند ألمر بمبلغ 110.000.000 ريال سعودي- 1الضمانات
ضمان من قبل السيد/ خالد عبداهلل إبراهيم المعمر والسيد/ إبراهيم عبداهلل - 2

إبراهيم المعمر
التنازل األصولي لصالح البنك عن عوائد المشاريع الممولة- 3

يحق للبنك العربي الوطني إنهاء و/أو تعجيل السداد في حال خرق أي من التعهداتاإلنهاء تعجيل السداد

تخضع اتفاقية التسهيالت لألنظمة المعمول بها في المملكةالنظام الواجب التطبيق واالختصاص القضائي
وفي حالة التقاضي يتم الرجوع للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة 

النقد العربي السعودي.

التسهيالت المقدمة من البنك السعود	 البريطاني	- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي البريطاني بتاريخ 1439/03/16هـ )الموافق 2017/02/15م( للحصول على تسهيالت تبلغ 
قيمتها 64.321.751 ريال )كما قد تم تعديلها في تاريخ 2017/12/04م وتاريخ 2018/07/03م وتاريخ 2018/10/17م(.

وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

شروط اتفاقية التسهيالت مع البنك السعودي البريطاني 6ا/439/03اه� )الموافق 5ا/7/02ا20م(جل 5اا2االجدوج )

الشرحالبيان

64.321.751 ريال سعوديإجمالي التسهيالت

2019/12/31متاريخ االنتهاء

322.932 ريال سعوديرسوم

5% من قيمة اجمالي التسهيالترسوم عدم التزام

15.000.000 ريال سعوديالحد األقصى1- تمويل االعتمادات المستندية بالمشاركة التي تؤول للمرابحة

13.500.000 ريال سعوديحد المرابحة

180 يومصالحية

استيراد مواد متعلقة بنشاط الشركةالغرض

0.003%الرسوم

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي + 0.5%مصاريف قتح االعتماد

سيبور + 2.5% سنوياُهامش الربح

15.000.000 ريال سعوديالحد األقصىأ- ضمانت الشحن

10%التأمين النقدي

500 ريال سعودي لكل ضمانرسوم

إصدار ضمانات شحن لفسح البضائع في حالة تأخر الغرض
وصول بوليصة الشحن األصلية المتعلقة باالعتمادات 

المستندية الصادرة من قبل البنك وأوراق التحصيل عن 
طريق البنك

6.500.000 ريال سعوديالحد األقصى2- الضمانات اإلبتدائية والنهائية والدفعة المقدمة

إلصدار ضمانات تتعلق بنشاط الشركةالغرض

5%التأمين النقدي

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي + 0.5%مصاريف إصدار ضمان

5%التأمين النقدي

713.963 ريال سعوديحد التسهيل3 – ضمان النهائي لمشروع جامعة الملك سعود

5%التأمين النقدي

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي + 0.5% سنوياًرسوم

285.465 ريال سعوديحد التسهيل4 – ضمان النهائي لمشروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهه"

5%التأمين النقدي

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي + 0.5% سنوياًرسوم
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الشرحالبيان

719.340 ريال سعوديحد التسهيل5- ضمان النهائي لمشروع بلدية الرياض

5%التأمين النقدي

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودية + 0.5% سنوياًرسوم

6– تسهيالت مشتركة لمشروع تطوير البنية التحتية لقسم تقنية 
المعولمات )شركة نادك(

9.366.866 ريال سعوديالحد األقصى

أ- تمويل إستيراد مواد بواسطة عمليات الحساب المفتوح )تمويل 
مرابحة التورق بالمعادن(

2.236.115 ريال سعودي )يخفض تدريجياً(حد التسهيل

لتمويل شراء مواد عن طريق علميات الحساب المفتوح الغرض
لصالح أوراكل

0.003%رسوم

180 يوممدة

سيبور + 2.5% سنوياًهامش الربح

366.866 ريال سعوديحد التسهيلب- الضمانات النهائية

5%التأمين النقدي

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودية + 0.5% سنوياًرسوم

5 سنواتمدة

7- تسهيالت مشتركة لمشروع مركز المعلومات الوطني – اإلمداد 
والصيانة )وزارة الداخلية(

36.500.000 ريال سعوديالحد األقصى

30.000.000 ريال سعوديحد التسهيلأ- تمويل االعتمادات المستندية بالرابحة

استيراد مواد تتعلق بالمشروعالغرض

0.003%رسوم
تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودية + 0.5% سنوياً

180 يوممدة

سيبور + 2.5% سنوياًهامش الربح

6.500.000 ريال سعوديحد التسهيلب- ضمانات شحن

10%التأمين النقدي

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودية + 0.5% سنوياًرسوم

5 سنواتمدة

3.500.000 ريال سعوديحد التسهيل8- ضمان ابتدائي لمشروع مركز المعلومات الوطني )وزارة الداخلية(

بدونالتأمين النقدي

سنةالمدة

تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودية +1% سنوياًرسوم

يجب استبقاء ما ال يقل عن 50% من صافي األرباح السنوية على األقل تقدير لدعم - 1التعهدات
األعمال

يجب أال تتجاوز نسبة إجمالي الديون لصافي حقوق الملكية الملموسة 1:2.5- 2
تعهد بتوجيه جميع عائدات عائدات العقود حساب الشركة في البنك- 3
موافقة البنك على الحسابات اإلدارية بشكل ربع سنوي باالضافة إلى أعمار الذمم - 4

المدينة
موافقة البنك على الحسابات اإلدارية بشكل ربع سنوي- 5
الحصول على موافقة البنك المسبقة في حال التعامل مع موردين في البلدان - 6

المخاطر عليها
يجب تغطية العجز في التدفقات النقدية من مصادر الشركة- 7
موافقة البنك على تقارير ربع سنوية على التقدم في سير العمل للمشاريع الممولة- 8
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الشرحالبيان

تنازل غير قابل للنقض عن دفعات العقد لصالح البنك مؤيد من صاحب المشروع - 1الضمانات
ومقبول لدى البنك بخصوص الضمانات النهائية والدفعة المقدمة

سند ألمر بمبلغ 64.321.751 ريال سعودي- 2
ضمان بالتكافل والتضامن بمبلغ 76.366.295 ريال سعودي من قبل إبراهم المعمر - 3

وخالد المعمر
اتفاقية وخطاب التسهيالت – الشروط واألحكام العامة- 4
خطاب تنازل عن مستخلصات العقود مع التأكيد على التنازل بخصوص مشروع تطوير - 5

البنية التحتية لقسم تقنية المعولمات )شركة نادك(
خطاب تنازل عن مستخلصات العقود مع التأكيد على التنازل بخصوص مشروع مركز - 6

المعلومات الوطني
في حال مخالفة أي من شروط أو االتزامات أو التعهدات- 1اإلنهاء تعجيل السداد

في حال تغيير الملكية- 2
انتهاء سريان أة فعالية أو نفاذ أي من الضمانات أو مستندات الضمات- 3
عند إخفاق الشركة في الوفاء بأي من التزامات البنك عند استحقاقها أو حدوث أي - 4

حالة تتعلق بالزاماتها والتي تخول البنك بأن يعلن أن مستند ضمان أو أي التزام آخر 
مستحق وواجب الدفع

قيام الشركة بتقديم طلب لتعيين حارس قضائي أو وصي أو مصف للطرف الثاني أو - 5
ممتلكاته أو في حال عدم المقدرة أو االعتراف خطياً بعدم المقدرة على دفع الديون 

عند استحقاقها أو بعمل تنازل عام لمصلحة الدائنين أو بتقديم التماس طوعي إلعالن 
اإلفالس

عندما يحكم عى الطرف الثاني باإلفالس أو االعسار أن بتعيين مصف أو ولي- 6
أي إخالل من قبل الشركة بمواثيق مالية لم يتم تصحيحها- 7
أي مخالفة أو إخالل من قبل الشركة بموجب أي اتفاقية أخرى مع بنك أو مؤسسة - 8

مالية أخرى أو مع أي كيان قانوني آخر يعتبر ذات أثر عكسي جوهري على المقدرة 
بالوفاء باالتزامات بموجب خطاب واتفاقية التسهيالت

تخضع اتفاقية التسهيالت لألنظمة المعمول بها في المملكةالنظام الواجب التطبيق واالختصاص القضائي
وفي حالة التقاضي يتم الرجوع للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة 

النقد العربي السعودي.

العقود الجوهرية مع أطراف ذات عالقة  1222
ال توجد أي معامالت أو اتفاقيات جوهرية بين الشركة وأطراف ذوي عالقة.

العقارات المملوكة للشركة  -1221
تمتلك الشركة قطعة األرض التالية:

تفاصيل سندات الملكيةجل 6اا2االجدوج )

المساحةالوصف والغرضالموقعبيانات سند الملكيةالمالك
)المتر مربع(

القيمة الدفترية
)رياج سعودي(

شركة المعمر ألنظمة 
المعلومات

صك رقم 410113072962 
الصادر بتاريخ 1439/04/09هـ

حي الصحافة 
بمدينة الرياض

قطعة األرض 1368 وقطعة األرض 
1369 من المخطط رقم 103 من 

المخطط رقم 2413 بغرض إنشاء 
مركز رئيسي جديد للشركة

1.8438.122.900
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العقارات المستأجرة من قبل الشركة  12211
لدى الشركة ثالث اتفاقيات إيجار فيما يتعلق بمركز الشركة الرئيسي الحالي وفروع الشركة في جدة والخبر. وتضمن الشركة بصفتها المستأجر في هذه 
االتفاقيات دفع مبلغ اإليجار السنوي على النحو المحدد في كل اتفاقية وال يحق لها التنازل عن محل االتفاقيات أو تأجيرها من الباطن كلياً أو جزئياً إلى 
الغير. وتختلف مدة اإليجار في كل اتفاقية، لكنها في المجمل تتراوح بين سنة واحدة وثالث )3( سنوات، وتنص جميع االتفاقيات على التجديد التلقائي. 
ومن الجدير بالذكر أن االتفاقية الخاصة بفرع الخبر تسمح للمؤجر رفع القيمة اإليجارية بموجب إشعار إلى مستأجر خالل مدة ال تقل عن ثالثة )3( 
أشهر قبل إجراء أي رفع للقيمة اإليجارية. وتسمح االتفاقيات ألي من األطراف بإلغاء االتفاقية بموجب إشعار تتراوح مدته بين شهرين وثالثة أشهر قبل 

انتهاء مدة اإليجار. وفيما يلي ملخص ألهم شروط اتفاقيات اإليجار المبرمة من قبل الشركة:

تفاصيل اتفاقيات اإليجارجل 7اا2االجدوج )

المساحة الموقعالمؤجرالمستأجر
)بالمتر المربع(

قيمة اإليجار السنوية
مدة اإليجار)رياج سعودي(

1439/12/01هـ1.5301.231.180مجمع Pearl Centre في الرياضشركة دار قباهالشركة
إلى 1440/12/01هـ

يجدد تلقائياً
2009/05/01م202135.000الخبرمجموعة الربيعة والنصارالشركة

إلى 2010/04/30م
يجدد تلقائياً

2017/12/17م195175.500مركز سالماة تاور، جدةشركة جبل إدساسالشركة
إلى 2019/09/03م

يجدد تلقائياً
المصدر: الشركة

الملكية الفكرية  12212

العالمات التجارية

سجلت الشركة عالمتين تجاريتين تعتمد عليها كعالمة تجارية خاصة بأعمالها فقط وال تعتمد عليها لتحقيق أي أرباح. وكما تتمتع الشركة بحق استعمال 
العالمات التجارية التابعة لمورديها لغاية تسويق وبيع منتجات مورديها )لمزيد من التفاصيل حول االتفاقيات الجوهرية مع الموردين، يرجى مراجعة القسم 

)12-7 )أ(( )"االتفاقيات الجوهرية مع الموردين"(.

يوضح الجدول التالي بعض التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية التي سجلتها الشركة:

تفاصيل العالمات التجارية المسجلة للشركةجل 8اا2االجدوج )

الفئةالسريان/تاريخ االنتهاءالعالمة التجاريةبلد التسجيل

بدأت الحماية في 1436/11/05هـ )الموافق المملكة العربية السعودية
2015/08/209م( وهي سارية حتى 1446/11/04هـ

بدأت الحماية في 1439/09/13هـ )الموافق المملكة العربية السعودية
2018/05/289م( وهي سارية حتى 1449/09/12هـ

المصدر: الشركة

الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية  12212
ال تعد الشركة طرفاً في أي دعاوى أو مطالبات جوهرية كما في تاريخ هذه النشرة.
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وثائق التأمين  12212
تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها، وتم إبرام هذه الوثائق مع عدة شركات تأمين داخل المملكة. ويوضح 

الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة:

تفاصيل وثائق التأمينجل 9اا2االجدوج )

الحد األقصى للتغطية مدة السريانشركة التأمينأنواع التغطية التأمينيةرقم الوثيقة
التأمينية )رياج سعودي(

2018/05/03مشركة سالمة للتأمين التعاونينقل البضائع عبر البحر والجو والبر2018/171/10/2
إلى 2019/05/02م

2.000.000 لكل شحنة

2018/11/1مشركة سالمة للتأمين التعاونيالمسؤولية العامة التجارية2018/66/22/5
إلى 2019/10/30م

400.000.000

2018/01/29مالشركة التعاونية للتأمينالتأمين الصحي اإللزامي15319071
إلى 2019/01/28م

500.000 لكل شخص

المصدر: الشركة

وصف األسهم  12212

رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة مائة وستين مليون )160.000.000( ريال سعودي، مقسًما إلى ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي متساوية القيمة تبلغ 
القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( رياالت سعودية مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم عادية.

األسهم العادية

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة 
إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم 

لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

تداول األسهم

استناداً للمادة الثانية عشر بعد المائة من نظام الشركات، التي تنص على أنه يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، 
على أال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

حقوق حملة األسهم العادية

بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب 
من األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على جزء من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتها 
والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في األسهم، وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية 
على أعضاء المجلس والطعن ببطالن قرارات الجمعية العامة وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي، ولكل مساهم حق 
مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات، ويجيب مجلس اإلدارة 
أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع احتكم إلى 

الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

الجمعيات العامة

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة، ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه 
حق حضور الجمعية التأسيسية باألصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين. وباستثناء الجمعية التأسيسية، تكون الجمعيات العامة للمساهمين إما جمعيات 
عامة عادية أو غير عادية، وفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة 
وتنعقد مرة )1( على األقل في السنة خالل الستة )6( شهور التالية النتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك. وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في األمور 

الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.

انعقاد الجمعيات العامة

يدعو مجلس اإلدارة الجتماع الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة )5%( من رأس المال 
على األقل، وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد 
بعشرة )10( أيام* على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال وتُرسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق 

المالية خالل المدة المحددة للنشر**.
* سيتم تحديث هذه المادة لتكون المدة )21( يوماً في أول جمعية عامة تعقدها الشركة بعد موافقة الهيئة وقبل اإلدراج.

** سيتم تحديث هذه المادة لتكون للتناسب مع نظام الشركات وإدراج الشركة أول جمعية عامة تعقدها الشركة بعد موافقة الهيئة وقبل اإلدراج.
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نصاب الجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع 
وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة )35( من النظام األساسي ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد 

األسهم الممثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثا رأس المال على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع 
األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في القسم )12-6( )"ملخص النظام األساسي للشركة"(، ويكون االجتماع الثاني 

صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

حقوق التصويت

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة، ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه 
حق حضور الجمعية التأسيسية باألصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين.

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم. 
ويتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وأي تعديالت 

تجري عليها من وقت آلخر.

مدة الشركة

تكون مدة الشركة تسعة وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيس الشركة، ويجوز دائماً إطالة مدة 
الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.

حل الشركة وتصفيتها

عند انتهاء الشركة أو في حال حلها قبل األجل المحدد، تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعيين مصفي أو 
أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين 

المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين.

يتم اعتماد القرارات الصادرة من الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة )50%( من األسهم الممثلة في الجمعية.

يتم اعتماد القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في الجمعية. أما اذا كان القرار المرغوب اعتماده متعلق برفع أو 
خفض رأس المال أو تمديد مدة الشركة أو حل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة بموجب النظام األساسي أو دمج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى، 

فإن مثل هذا القرار ال يكون صحيحاً إال إذا تم اعتماده بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في الجمعية.

تعديل حقوق المساهمين

إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من فائض موجودات الشركة عند 
التصفية وحق حضور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة 
ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن ببطالن قرارات الجمعية العامة )وذلك بالشروط والقيود 

الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي( مستمدة من نظام الشركات وبالتالي ال يكن تعديلها.
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التعهد بتغطية االكتتاب. 12

ملخص اتفاقية التعّهد بالتغطية  1221
قامت الشركة والمساهمين البائعين ومتعهد التغطية )شركة السعودي الفرنسي كابيتال( بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح )"اتفاقية التعهد بالتغطية"( 
وافق بموجبها متعهد التغطية على التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح البالغة أربعة ماليين وثمانمائة الف )4.800.000( سهم عادي، مع مراعاة بعض 

الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية،

وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:

شركة السعودي الفرنسي كابيتاج
الرياض – طريق الملك فهد

صندوق بريد رقم: 23454
الرياض 11426

المملكة العربية السعودية
هاتف رقم: 6666 282 )11( 966+

فاكس: 6823 282 )11( 966+
www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني

info@fransicapital.sa :البريد اإللكتروني

فيما يلي البنود الرئيسية التي اشتملت عليها اتفاقية التعهد بالتغطية تلك:

يتعهد المساهمون البائعون لمتعهد التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب انتهاء فترة الطرح:أ- 
بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.  -1

بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية.  -2
يتعهد متعهد التغطية للمساهمين البائعين بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، وفقاً لما ب- 

هو وارد أدناه:

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهاعدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

100%4.800.000شركة السعودي الفرنسي كابيتال

تكاليف التعهد بالتغطية  1222
سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهد التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح. إضافة إلى ذلك، فقد وافق المساهمون البائعون 

على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة.
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مصاريف الطرح. 12

ريال سعودي. وتشمل هذه المصاريف أتعاب  سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي ]•[ 
المستشار المالي، والمستشارين القانونيين، وأتعاب متعهد التغطية، ومدير االكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمستشارين القانونيين، ومستشار 
دراسة السوق، إضافٍة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة. وسيتم خصم مصاريف 

الطرح من متحصالت الطرح. ولن تتحمل الشركة دفع المصاريف المتعلقة بالطرح.
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 تعهدات ما بعد اإلدراج. 12

تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

تعبئة النموذج 8 )المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات(، وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات، فيتعين  أ- 
عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك.

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد اإلدراج، بحيث يتسنى ألي ممثل الحضور. ب- 
تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها )وفقاً  ج- 
لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات( على أن يتم تجديد الترخيص كل سنة، وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك 
في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة )لمزيد من التفاصيل بخصوص المعامالت والعقود 

مع األطراف ذوي العالقة، الرجاء مراجعة القسم ) 5-7( "تعارض المصالح"(.
اإلفصاح عن التطورات الجوهرية المتعلقة بالمشاريع الواردة في القسم ) 4-8-8( "المشاريع المستقبلية". د- 

االلتزام بكافة المواد اإللزامية من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج والئحة حوكمة الشركات مباشرًة بعد  هـ- 
اإلدراج

ووفقاً لذلك، يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد قبول اإلدراج بما يلي:

تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.أ- 
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركاتب- 
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اإلعفاءات. 12

لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب إعفائها من أي من متطلبات وردت في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
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شروط وتعليمات االكتتاب. 12

تم تقديم طلب لتسجيل وطرح االوراق المالية إلى الهيئة وطلب إلدراج األسهم إلى السوق وفقاً لكل من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
وقواعد اإلدراج. يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر توقيع طلب 

االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة بمثابة إقرار بالقبول بشروط وتعليمات االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح  1221
تتكون عملية الطرح من أربعة ماليين وثمانمائة الف )4.800.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد بسعر طرح يبلغ 
]•[ ريال، والمتضمن قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته ثالثين بالمائة )%30( 
من رأس مال الشركة. ويبلغ إجمالي قيمة الطرح ]•[ ريال سعودي. ويجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول 

األسهم لإلدراج في السوق، في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة )	(: الفئات المشاركة

الرجاء مراجعة  التفاصيل،  )للمزيد من  بناء سجل األوامر  لتعليمات  بناء سجل األوامر وفقاً  المشاركة في  لها  التي يحق  الفئات  الشريحة  تشمل هذه 
للجهات المشاركة عدد أربعة ماليين وثمانمائة الف  القسم )1( )"التعريفات والمصطلحات"((. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً 
)4.800.000( سهم عادي، تمثل ما نسبته )100%( من إجمالي أسهم الطرح، علماً أنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير 
االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم سابقاً تخصيصها بشكل مبدئي للجهات المشاركة إلى أربعة ماليين وثالثمائة وعشرون ألف )4.320.000( 

سهم عادي لتمثل ما نسبته )90%( من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة )	(: المكتتبون األفراد

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق 
لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وتشمل أيضاً المستثمرين الخليجيين 
من ذوي الصفة الطبيعية. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسمه مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي 
حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار. وسيتم تخصيص أربعمائة وثمانون ألف )480.000( سهم 
عادي من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل )10%( من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد 
أسهم المخصصة لهم، فيحق لمدير االكتتاب - بعد الحصول على موافقة الهيئة - تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي 

تم االكتتاب بها من قبلهم.

بناء سجل األوامر للجهات المشاركة  1222
يجب على كل من الجهات المشاركة تقديم أمر اكتتاب غير قابل للنقض والتراجع لشراء العدد المحدد من أسهم الطرح مشفوعاً بالتزام مالي وذلك قبل 
عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الجهات المشاركة عن )100.000( 
سهم عادي ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مدير سجل االكتتاب بإخطار الجهات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد 
أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً 

لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.

االكتتاب من قبل المستثمرين األفراد  1222
يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشرة )10( أسهم طرح كحد أدنى، وال يزيد عن )250.000( سهم عادي كحد أقصى، 

وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.

ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح في فروع الجهات المستلمة. ويجب إكمال نماذج طلبات االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة أدناه. 
وبإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في أحد االكتتابات التي جرت مؤخراً االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو في أجهزة الصراف 

اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن:

يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.أ- 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.ب- 

إن توقيع المكتتب الفرد على طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب.
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وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة على الموقع اإللكتروني للهيئة والمستشار المالي والشركة، والحصول على نماذج االكتتاب 
من فروع الجهات المستلمة التالية:

الجهات المستلمة

البنك السعودي الفرنسي
شارع المعذر

ص.ب. 5606، الرياض 11554
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4042222 )11( 966+
فاكس: 4042311 )11( 966+

www.alfarnsi.com.sa :الموقع اإللكتروني
communications@alfarnsi.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب. 22622، الرياض 11614
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4013030 )11( 966+
فاكس: 4042618 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

البنك السعودي البريطاني )ساب(
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

ص.ب. رقم 9084، الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0677 405 )11( 966+
فاكس: 0660 405 )11( 966+

www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

إلى  2019/03/17م(  )الموافق  1440/07/10هـ  من  بدءاً  المملكة  أنحاء  كافة  في  فروعها  في  االكتتاب  طلبات  استالم  في  المستلمة  الجهات  ستبدأ 
1440/07/14هـ )الموافق 2019/03/21م(. وعند توقيع وتسليم نموذج طلب االكتتاب، تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من نموذج طلب االكتتاب 
المستوفية إلى المكتتب الفرد. في حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل الجهة 

المستلمة، يعتبر طلب االكتتاب الغياً، وال يجوز حينها للمكتتب الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.

ينبغي على الفرد المكتتب تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ ]•[ ريال سعودي للسهم.

لن يقبل االكتتاب بأقل من عشرة )10( أسهم أو بكسور األسهم، وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم. فيما يكون الحد 
األقصى لالكتتاب هو )250.000( سهماً من األسهم المطروحة.

يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب مرفقاً به المستندات التالية، حسبما ينطبق، )وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية، 
ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب(:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية )للمكتتب الفرد(. أ- 
أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية )للمكتتب الفرد الخليجي(. ب- 

أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(. ج- 
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد الغير(. د- 

أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(. هـ- 
أصل وصورة الطالق )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(. و- 

أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية األرملة(. ز- 
أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(. ح- 

وفي حالة تقديم استمارة طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة 
سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة. أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج 
المملكة، فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية. ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور 

مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي يتقدم 
المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:
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يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ- 
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.ب- 
يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين )في حال ج- 

عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالةل

إذا رغب المكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ- 
إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن المكتتب الفرد الرئيسي عن المكتتبين األفراد التابعين.ب- 
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب االكتتاب ج- 

الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي(، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم بها زوجها نيابة عنها، وتقوم الجهة 
المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل الذي تقدمت به تلك الزوجة.

يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم. ويعد 
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

خالل فترة الطرح، تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن تضمين 
التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسين. والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذي يتم تضمينهم مع 

أمهاتهم هو 18 عاماً، وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة او قنصلية المملكة في تلك الدولة.

يوافق كل متقدم طلب على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل عدد األسهم المتقدم بطلبها مضروباً 
بسعر الطرح البالغ ]•[ ريال سعودي للسهم. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد األسهم المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.- 1
تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.- 2
تقديم خطاب التخصيص من الجهة المستلمة إلى المكتتب الفرد والذي يحدد من خالله عدد األسهم المخصصة له.- 3

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم 
فيها تقديم طلب االكتتاب.

أو جزئياً، ويقر المكتتب الفرد  إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وتعليمات االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً 
بموافقته على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم الذي تقدم لالكتتاب به.

التخصيص ورد الفائض  1222
سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حساب أمانة، ويجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد في حساب 

األمانة المذكور.

سيتم  التي  المبالغ  مع  منهم  لكل  المخصصة  الطرح  ألسهم  النهائي  بالعدد  إلعالمهم  األفراد  للمكتتبين  إشعارات  بإرسال  المستلمة  الجهات  وستقوم 
استردادها. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في 
نموذج طلب االكتتاب. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه 1440/07/21هـ )الموافق 2019/03/28م(. )لمزيد 
من التفاصيل، الرجاء مراجعة قسم "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة )ط ( والقسم )17( )"شروط وتعليمات االكتتاب"((. وينبغي على 

المكتتب التواصل مع فرع الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

تخصيص األسهم للجهات المشاركة 122221
يحدد تخصيص األسهم المطروحة للجهات المشاركة من قبل مدير سجل االكتتاب وفقاً لما يراه مناسباً بالتنسيق مع المصدر باستخدام آلية تخصيص 
األسهم االختيارية، وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد شريطة أال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة مبدئياً عن 

أربعة ماليين وثمانمائة الف )4.800.000( سهم عادي تمثل )100%( من أسهم الطرح.

تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد 122222
سيتم تخصيص أربعمائة وثمانون الف )480.000( سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل )10%( من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد. 
علماً بآن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم عادية، كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو )250.000( وسيتم تخصيص 
ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد )48.000( مكتتب فرد، ال 
تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشار المالي، وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( بدون 

أي عموالت أو استقطاعات من قبل الجهة المستلمة.
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الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه  1222

صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج 122221

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغائ إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً في أي من الحاالت اآلتية: أ- 
إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.  -1

إذا أخفق المصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.  -2
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.  -3

إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.  -4
كافية  معلومات  المصدر عن  أعلن  وفي حال  المقترحة  الصفقة  بشأن  كافية  معلومات  يتضمن  ال  استحواذ عكسي  اإلعالن عن  عند   -5
تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن المصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة 

لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
عند تسرب المعلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المادي بدقة ويتعذر إبالغ السوق   -6

وفًقا لذلك.
يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( المذكورة أعاله لالعتبارات التالية: ب- 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين  -1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق  -2

التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة  -3
تعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت األتية: ج- 

المالية  األوراق  الطرح  قواعد  متطلبات  وفق  الدورية  المالية  معلوماته  عن  لإلفصاح  المحددة  بالمواعيد  المصدر  التزام  عدم  عند   -1
وااللتزامات المستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للمصدر رأي معارض او امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض   -2
أو امتناع عن إبداء الرأي.

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للمصدر.  -3
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.  -4

يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحاالت  د- 
الواردة في الفقرة )أ(

يجب على المصدر الذي علق تداول أوراقه المالية عن االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. هـ- 
عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه تقديم طلب جديد  و- 

إلدراج أسهمه وفقاً لقواعد االدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح أالوراق المالية وااللتزامات المستمرة
ز-  ال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.

اإللغاء االختياري لإلدراج 122222

ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج أو تعليقه إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب أ- 
على المصدر تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية: األسباب المحددة 

لطلب اإللغاء.
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )3( أدناه.ب- 
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخر ج- 

يتخذه المصدر.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعنيين وفقاً لقواعد طرح االوراق المالية وااللتزامات المستمرة.د- 

يجوز للهيئة – بناًء على تقديرها - قبول طلب اإللغاء أو رفضه.- 1
 يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء الغدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.- 2
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن - 3

اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيرهفي نشاطات المصدر.

التعليق المؤقت للتداول 122222

يجوز للمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير - 1
بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول. وتقوم السوق 

بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن، عن سبب التعليق والمدة - 2 عند تعليق التداول مرقتاً 

المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
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السوق - 3 نشاط  في  تؤثر  ربما  ظروف  هناك  تكون  أو  معلومات  لديها  يكون  عندما  المصدر  من  طلب  دون  من  مؤقتاً  التداول  تعلق  أن  للهيئة  .يجوز 
أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق 

المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
يرفع التعليق المؤقت للتداول بعد انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )3( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك.- 4

رفع التعليق 122222
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقاً للفقرة )أ( من القسم )17-5-1( )"صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج"( لالعتبارات التالية:

معالجة االوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.أ- 
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.ب- 
التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ج- 

وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق 
المالية للمصدر.

إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها 122222
إذا رغب المصدر إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق 

المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج. .

الموافقات والقرارات التي ستطرح بموجبها األسهم  1222
تمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها ما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بطرح األسهم لالكتتاب العام.- 1
موافقة الجمعية العامة على الطرح.- 2
موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( المشروطة على إدراج األسهم.- 3
صورة من إعالن الهيئة بشأن الموافقة على الطرح.- 4

فترة الحظر  1222
يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )و( من هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في 

السوق، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

إقرارات المكتتبين  1222
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه. �
يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. �
يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب، ويكتتب  �

في األسهم بناء على ذلك.
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفض  �

أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب طلب االكتتاب. �
يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة. �

سجل األسهم وترتيبات التعامل  1222
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.

السوق المالية السعودية )تداول(  -1221
بدء تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية. ويتم 
التعامل باألسهم عبر نظام "تداول" من خالل آلية متكاملة تغطي عمليه التداول كاملًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها، ويتم التداول كل يوم عمل 
من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ 
األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً. ويتم تغيير اوقات التداول 
في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول. وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر لصالح يتم إنتاجه وفقاً 
لمستوى السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر 
محدد( مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أول بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل 
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من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع "تداول" على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات "تداول" الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت 
تزويد المعلومات مثل رويترز، تتم تسوية الصفقات آلياً خالل اليومين، أي أن نقل ملكية األسهم تتم بعد تنفيذ الصفقة في يومين.

تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية الهامة للمستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق 
بصفته مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

تداول أسهم الشركة  12211
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. وسوف يسمح لمواطنين المملكة 
والمقيمين فيها الذي يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول 
في األسهم بعد تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة 
المملكة  المقيمين خارج  السعوديين  للمستثمرين األجانب لألفراد غير  المدرجة. كما يحق  المؤهلة في األسهم  المالية االجنبية  المؤسسات  الستثمار 
والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة 
)SWAP( القيام باالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات مبادلة مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة. وبشراء 
األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، يعتبر 

األشخاص المرخص لهم عم المالك النظاميين لألسهم.

القائمة الرئيسية  التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في "تداول" وتسجيل الشركة في  وال يمكن 
وإدراج أسهمها في السوق المالية ويحظر التداول في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة 

المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أو المساهمون البائعون أية مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

أحكام متفرقة  12212
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها من مقدمي طلب االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لصالحهم 
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديداً في هذه النشرة. ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو 
مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لذلك.

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، والنسخة العربية فقط هي المعتمد من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين النصين 
العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.

ويُحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المكتتبة على أن يتم مراعاة 
األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق باالكتتاب وبيع أسهم االكتتاب 

ومراعاة التقيد بها.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 12

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة والذي يقع في مركز اللؤلؤة، طريق الملك عبد العزيز، ص.ب. 16116، الرياض 
وحتى  2019/02/24م(  )الموافق  1440/06/19هـ  من  ابتداًء  مساءاً   4:00 و  صباحاً   9:00 الساعة  بين  وذلك  السعودية.  العربية  المملكة   ،11464

1440/07/14هـ الموافق )2019/03/21م(، على أال تقل تلك الفترة عن 20 يوماً قبل نهاية فترة الطرح:

إعالن موافقة الهيئة على الطرح. أ- 
موافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1440/03/28هـ )الموافق 2018/12/06م(. ب- 

النظام األساسي للشركة ومستندات التأسيس األخرى. ج- 
تقرير التقييم المالي المعد من قبل المستشار المالي. د- 

شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار. هـ- 
القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، 2016م، 2017م. والقوائم المالية المراجعة للستة  و- 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.
تقرير السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق. ز- 

جميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في  ح- 
هذه النشرة.

العقود المبرمة مع األطراف ذوي العالقة. ط- 
خطابات الموافقة من: ي- 

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية )شركة السعودي الفرنسي كابيتال( على إدراج اسمه وشعاره   -1
ضمن هذه النشرة.

المحاسبون القانونيون )شركة إرنست ويونغ وشركاهم(، باإلضافة إلى تقارير المراجعة عن نفس السنوات وعن الستة أشهر المنتهية في   -2
30 يونيو 2018م ضمن هذه النشرة وعلى إدراج اسمه وشعاره في هذه النشرة.

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي )كي بي إم جي الفوزان وشركاه(، على إدراج اسمه وشعاره وإفادته، إن وجدت، ضمن هذه النشرة.  -3
مستشار دراسة السوق إنترناشيونال داتا كوربورشون )IDC( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته، إن وجدت، ضمن هذه النشرة.  -4

المستشار القانوني مكتب صالح الحجيالن محامون ومستشارون على إدراج اسمه وشعاره وإفادته، إن وجدت، ضمن هذه النشرة.  -5
اتفاقية التعهد بالتغطية. ك- 
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 القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها. 12

يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، 2016م، 2017م.واإليضاحات المرفقة بها، والتي أعدت وفقاً 
للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين )SOCPA(، وتم مراجعتها من قبل شركة إرنست ويونغ وشركاهم 
)محاسبون قانونيون(. ويحتوي هذا القسم أيضاً على القوائم المالية المرحلية المراجعة للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، 
واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )1(، وتمت مراجعتها من قبل شركة إرنست ويونغ 

وشركاهم.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية األولية 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة الدخل الشامل األولية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

إيضاح
30 يونيو 2018م

30 يونيو 2017م
معدلة )إيضاح 5-27(

)غير مراجعة(

ريال سعوديريال سعودي

6395.520.080253.952.481إيرادات العقود

)225.894.120()349.150.096(تكاليف مباشرة 

46.369.98428.058.361إجمالي الربح

)6.142.279()5.011.175(7مصاريف بيع وتسويق 

)19.604.273()17.217.738(8مصاريف عمومية وإدارية

24.141.0712.311.809الربح من العمليات

)1.623.581()1.861.532(15حصة في خسارة شركات زميلة 

)7.906.596()9.109.219(9تكاليف تمويل 

1.600.199370.135إيرادات تمويل 

167.323410.953إيرادات أخرى

)6.437.280(14.937.842الدخل )الخسارة( قبل الزكاة

)2.427.097()3.123.253(10الزكاة

)8.864.377(11.814.589صافي دخل )خسارة( الفترة

الدخل الشامل اآلخر 

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة:

221.449.0002.829.000مكاسب إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين

)6.035.377(13.263.589اجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

ربح )خسارة( السهم )بالريال السعودي(:

)1.21(112.65ربح )خسارة( السهم األساسي والمخفض

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 34 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة المركز المالي األولية 

كما في 30 يونيو 2018م

إيضاح
30 يونيو 2018م

31 ديسمبر 2017م
معدلة

)إيضاح 27(

1 يناير 2017م
معدلة

)إيضاح 27(

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي
الموجودات

 الموجودات غير المتداولة 
1638.115.50138.449.16424.505.626 مدينون تجاريون )جزء غير متداول(

129.213.7839.101.437890.750 ممتلكات ومعدات 
131.451.6661.035.348765.205 موجودات غير ملموسة 

141.2101.18543.850استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
15199.0512.060.5832.585.468 استثمارات في شركات زميلة

48.981.21150.647.71728.790.899اجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

16358.367.762342.868.737315.516.506مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى 
17330.842.823247.215.994143.043.492موجودات عقود 

136.089.01086.276.30463.521.531أعمال تحت التنفيذ 
1828.160.01355.814.30150.686.661نقدية وشبه نقدية

853.459.608732.175.336572.768.190اجمالي الموجودات المتداولة
902.440.819782.823.053601.559.089إجمالي الموجودات 

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين

1950.000.00050.000.00050.000.000رأس المال
2025.000.00025.000.00025.000.000احتياطي نظامي 

85.131.55583.420.22678.560.418أرباح مبقاة 
احتياطي إعادة تقويم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر
- - 216

160.131.555158.420.226153.560.634إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة
94.530.334120.494.41826.037.256مطلوبات عقود )جزء غير متداول(

2218.711.41918.137.00017.510.000التزامات المنافع المحددة للموظفين
113.241.753138.631.41843.547.256اجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
23213.149.712179.103.504162.182.837قروض قصيرة األجل 

24320.201.848204.552.111169.957.593دائنون تجاريون وآخرون
91.592.60962.642.62865.275.992مطلوبات عقود

 -211.000.08933.000.000توزيعات أرباح مستحقة 
103.123.2536.473.1667.034.777زكاة مستحقة

629.067.511485.771.409404.451.199اجمالي المطلوبات المتداولة
742.309.264624.402.827447.998.455إجمالي المطلوبات

902.440.819782.823.053601.559.089إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 34 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

رأس المال 
ريال سعودي

اإلحتياطي 
النظامي

ريال سعودي

األرباح المبقاة
ريال سعودي

احتياطي إعادة 
تقويم االستثمارات 

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
ريال سعودي

إجمالي حقوق 
المساهمين
ريال سعودي

50.000.00025.000.00095.790.765216170.790.981في 1 يناير 2017م 

)9.655.322( -)9.655.322( - -تسويات المعايير الدولية للتقرير المالي )إيضاح 27(

)7.575.025( -)7.575.025( - -تسويات سنوات سابقة )إيضاح 27(

50.000.00025.000.00078.560.418216153.560.634في 1 يناير 2017م، معدلة 

)8.864.377( -)8.864.377( - -صافي خسارة الفترة )معدلة(

2.829.000 -2.829.000 - -الدخل الشامل اآلخر

)6.035.377( -)6.035.377( - -اجمالي الدخل الشامل للفترة

استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

- - - )216()216(

)4.060.518( -)4.060.518(توزيعات أرباح )إيضاح 21(

143.464.523 -50.000.00025.000.00068.464.523في 30 يونيو 2017م، )غير مراجعة(

60.485.666 -60.485.666 - -صافي الدخل للفترة المتبقية )معدل، إيضاح 27(

1.551.000 -1.551.000 - -الدخل الشامل اآلخر للفترة المتبقية

62.036.666 -62.036.666 - -اجمال الدخل الشامل للفترة المتبقية

)47.080.963( -)47.080.963(توزيعات أرباح )إيضاح 21(

50.000.00025.000.00083.420.226158.420.226في 31 ديسمبر 2017م، معدلة 

158.420.226 -50.000.00025.000.00083.420.226في 1 يناير 2018م، معدلة

11.814.589 -11.814.589 - -صافي دخل الفترة

1.449.000 -1.449.000 - -الدخل الشامل اآلخر

13.263.589 -13.263.589 - -اجمالي الدخل الشامل للفترة

)11.552.260( -)11.552.260( - -توزيعات أرباح )إيضاح 21(

160.131.555 -50.000.00025.000.00085.131.555في 30 يونيو 2018م

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 34 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية األولية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م

30 يونيو 2018م
ريال سعودي

30 يونيو 2017م
)غير مراجعة(
ريال سعودي

النشاطات التشغيلية
)3.608.280(16.386.842الدخل )الخسارة( قبل الزكاة

التعديالت لتسوية الدخل )الخسارة( قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية من:
 2.322.0002.114.657صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين

)3.689.424( -مخصص خسائر ائتمان 
1.861.5321.623.581حصة في خسارة شركات زميلة 

135.729 197.219استهالك 
143.916 214.851إطفاء

6.403.2845.562.944أعباء مالية 
27.385.7282.283.123

تعديالت رأس المال العامل:
)62.024.632()15.165.387(مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى

58.676.987)83.626.829(موجودات عقود
52.379.573)49.812.706(أعمال تحت التنفيذ

)8.186.122(115.649.737دائنون تجاريون وآخرين
)33.537.291(2.985.897مطلوبات عقود

)2.583.560(9.591.638
)1.350.657()1.747.581(التزامات منافع محددة مدفوعة للموظفين

)5.562.944()6.403.284(أعباء مالية مدفوعة
)7.034.777()6.473.166(زكاة مدفوعة 

)4.356.740()17.207.591(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية 
النشاطات االستثمارية

)79.309()309.565(شراء ممتلكات ومعدات
)93.690( -شراء استثمار 

)162.097()631.169(شراء موجودات غير ملموسة 
)335.096()940.734(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

النشاطات التمويلية
)179.143.240()191.663.767(قروض قصيرة األجل مسددة
225.709.975192.794.652قروض قصيرة األجل مستلمة

)4.060.518()43.552.171(توزيعات أرباح مدفوعة 
9.590.894)9.505.963(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من النشاطات التمويلية

4.899.058)27.654.288(صافي )النقص( الزيادة في النقدية وشبه النقدية
55.814.30150.686.661النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
28.160.01355.585.719النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 34 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
30 يونيو 2018م

معلومات حول الشركة   -1
شركة المعمر ألنظمة المعلومات )» الشركة »(، شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

1010063470 بتاريخ 10 محرم 1407هـ )الموافق 15 سبتمبر 1986(. 

إن عنوان مكتب الشركة المسجل هو مركز بيرل، طريق الملك عبدالعزيز، ص ب 16116، الرياض 11464، المملكة العربية السعودية. 

إن الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويوجد لديها الفروع التالية:

الموقع التاريخرقم السجل التجاري للفرع 
جدة8 ربيع األول 1414هـ4030097824
الرياض19 جمادى األولى 1436هـ1010431114
الرياض12 جمادى الثاني 1436هـ 1010432047
الخبر17 ربيع األول 1407هـ2051011413
جدة 4 رجب 1437هـ4030288661
الرياض10 محرم 1407هـ1010063470

يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي واألجهزة اإللكترونية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها وتجارة الجملة والتجزئة في 
األجهزة الالسلكية وصيانتها واألعمال الكهربائية واألعمال اإللكترونية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها في الحاسب اآللي وتقنية االتصال وتركيبها وتشغيلها 

وصيانتها.

أسس اإلعداد   -2

2-1 بيان االلتزام

إن هذه هي أول قوائم مالية أولية للشركة معدة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )ويشار إليها مجتمعة بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«( 
لجزء من الفترة )أي كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م( التي تغطيها أول قوائم مالية سنوية معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وعليه، تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )1( »اتباع 
المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة« المعتمد في المملكة العربية السعودية. تم بيان التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية الهامة في 

اإليضاح )3( حول القوائم المالية األولية. انظر اإليضاح )27( لمزيد من المعلومات. 

عند قيام الشركة بإعداد قوائمها المالية ألول مرة طبًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية كما في وللسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م، فإنه سيتم إعدادها وفًقا للمعايير والتفسيرات السارية في ذلك التاريخ والمعتمدة في المملكة العربية السعودية. 

2-2 إعداد القوائم المالية األولية

)أ( العرف المحاسبي

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا التزامات المنافع المحددة للموظفين والذي تم تقويمها اكتوارياً. 

)ب( عملة العرض 

تم عرض القوائم المالية األولية للشركة بالريال السعودي والذي يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للشركة. 

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة  -3
المبالغ المصرح عنها لإليرادات  التي قد تؤثر على  المالية األولية للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات  القوائم  يتطلب إعداد 
والمصاريف والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، قد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل 
جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى 
مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم 
مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو 

في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة - تتمة  -3

التقديرات واالفتراضات

تم أدناه تبيان االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية، 
والتي لها تأثير جوهري قد يؤدي إلى فروقات جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة. استخدمت الشركة هذه 
االفتراضات والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية األولية. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية 

نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة الشركة. وتنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

االفتراضات طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفين

تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج. يتطلب من اإلدارة 
إجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف 
الرعاية الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم إدارة الشركة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون للتغيرات 

في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/ أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.

المخصصات

تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء معايير اإلثبات، بما في ذلك تقديرات للمبالغ المحتمل 
سدادها. تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة حاليا. 
كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتكاليف التخارج، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع 
تكاليف التخارج األخرى. تتضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية 

الصادرة.

اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القيمة العادلة ناقصا 
تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة من معامالت البيع 
الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. يتم احتساب 
القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية للسنوات األربع إلى الست 
القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقدية 
الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي 

التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

إن لألحكام الهامة التالية آثار جوهرية على المبالغ المدرجة في القوائم المالية األولية:

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان من الواجب تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها في 
قائمة الدخل الشامل األولية. وعلى وجه الخصوص، يتطلب إصدار حكم من اإلدارة بشأن تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد 
مستوى المخصص المطلوب. تستند هذه التقديرات إلى افتراضات حول عدد من العوامل، وقد تختلف النتائج الفعلية، مما يتترب عليه إجراء تغيرات 

مستقبلية في المخصص. يرجى الرجوع إلى اإليضاح )16( لمزيد من المعلومات.

األعمار اإلنتاجية االقتصادية للممتلكات والمعدات 

تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض حساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار 
االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تقوم الشركة دورياً بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك للتأكد بأن طريقة وفترة 

االستهالك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات. 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

السياسات المحاسبية الهامة  -4

تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ »متداولة« و »غير متداولة«

تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/غير متداولة.

تصنف الموجودات كمتداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية. �
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. �
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو  �
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  �

الفترة المالية.

تصنف الشركة كافة الموجودات األخرى التي ال تفي بالشروط المذكورة أعاله كموجودات غير متداولة.

تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية �
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة �
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو �
عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية �

تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى التي ال تفي بالشروط المذكورة أعاله كمطلوبات غير متداولة. 

إثبات اإليرادات

يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )15( اعتباًرا من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م. يستحدث معيار اإليرادات الجديد طريقة 
مؤلفة من خمس خطوات قائمة على مبدأ واحد إلثبات االيرادات عند تحويل السيطرة على البضاعة أو تأدية الخدمة إلى العميل. تتمثل الخطوات 
الخمس في: تحديد العقد )العقود( مع العميل؛ وتحديد التزامات األداء المنصوص عليها في العقد؛ وتحديد سعر المعاملة، وتوزيع سعر المعاملة، وإثبات 

اإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء. 

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )15( أيًضا تقديم إفصاحات معززة عن اإليرادات وذلك لمساعدة المستثمرين على الفهم بشكل أفضل لطبيعة 
وقيمة وتاريخ - وعدم التأكد من - اإليرادات والتدفقات النقدية من العقود المبرمة مع العمالء، وتحسين قابلية المقارنة لإليرادات من العقود المبرمة 

مع العمالء. يطبق المعيار إما بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل.

ونظًرا لكونها متبعة للمعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى في عام 2018م، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( بأثر رجعي 
اعتباًرا من أول فترة معروضة، وهي 1 يناير 2017م )تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية( واستخدمت 

وسائل عملية محددة )كما هو وارد أدناه(.

قامت الشركة بتطبيق الوسائل العملية التالية:

لم تعدل الشركة مبلغ العوض المتعهد به بشأن اآلثار المترتبة على مكون التمويل الهام وذلك أن الفترة بين تقديم الخدمات المتعهد بها والدفع  �
من قبل العميل تبلغ سنة واحدة أو أقل.

بالنسبة للفترات قبل تاريخ التطبيق األولي، لم تقدم الشركة إفصاحات عن التزامات األداء المتبقية. �
لم تقم الشركة باإلفصاح عن مبلغ سعر المعاملة الموزع على التزامات األداء المتبقية وتوضيح تاريخ توقع المنشأة إثبات ذلك المبلغ كإيرادات  �

للفترات قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند استالم واستهالك العميل للخدمات المقدمة من قبل الشركة على مدى فترة زمنية، أي عدد أيام تقديم الخدمات، وهو 
ما يتفق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )15(. عليه، ال يوجد أثر جوهري لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( عند إثبات اإليرادات 

الخاصة بالشركة.

تقاس اإليرادات على أساس العوض المنصوص عليه في العقد المبرم مع العميل، ويستثنى من ذلك المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف أخرى. تقوم 
الشركة بإثبات اإليرادات عند تقديم الخدمات إلى العمالء. يتم إثبات إيرادات العقود بناًء على خدمات األيدي العاملة المقدمة إلى العمالء )تمثل الخدمات 

التزام األداء المنصوص عليه في العقد( على مدى فترات هذه العقود.
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العوض المتغير

إذا اشتمل العوض المنصوص عليه في العقد على مبلغ متغير، تقوم الشركة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحويل الخدمات المتعهد بها إلى 
العميل.

مكون التمويل الهام

تقوم الشركة بتعديل مبلغ العوض المتعهد به، إن وجد، بشأن القيمة الزمنية للنقود إذا تضمن العقد مكون تمويل هام.

قياس مدى الوفاء التام بالتزام األداء

بالنسبة لكل نوع من أنواع اإليرادات، يتم الوفاء بالتزام األداء )تقديم الخدمات( على مدى الزمن. تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة لقياس مدى الوفاء 
بااللتزام. اختارت الشركة طريقة المدخالت كأساس لقياس األداء المنجز حتى تاريخه. لم يتم إجراء أي تعديالت نتيجة هذا التغير وذلك ألن سياسة 

الشركة تتفق بالفعل مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )15(.

تكاليف العقود

يتم إثبات تكاليف العقود كمصاريف ما لم يكن لدى الشركة توقعات معقولة باسترداد هذه التكاليف من العمالء. وفي الحاالت التي يتم فيها استرداد هذه 
التكاليف من العمالء، تقوم الشركة بإطفاء هذه التكاليف بصورة منتظمة، بما يتفق مع تحويل الخدمات إلى العميل. تقوم الشركة بإثبات تكاليف العقود إذا:

كانت التكاليف تتعلق مباشرة بالعقد أو بعقد متوقع يمكن للشركة تحديده بشكل خاص. �
كانت التكاليف تدر موارد للشركة أو تعززها وتستخدم في الوفاء )أو في االستمرار في الوفاء( بالتزامات األداء في المستقبل. �
كان من المتوقع استرداد التكاليف اإلضافية للحصول على العقد مع العميل. �
كان من المفترض عدم تكبد هذه التكاليف في حالة عدم الحصول على العقد أو في حالة عدم التحديد من قبل الشركة لعقد متوقع. �
كانت التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد )أو عقد متوقع محدد( تتضمن ما يلي: �

العمالة المباشرة أ- 
المواد المباشرة ب- 

تكاليف التخصيص التي تتعلق مباشرة بالعقد أو أنشطة العقد. ج- 
التكاليف التي من الواضح انها قابلة للتحميل على العميل بموجب العقد. د- 

التكاليف األخرى المتكبدة فقط بسبب إبرام المنشأة للعقد. هـ- 

موجودات ومطلوبات العقود

طبًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، عند قيام أي من طرفي العقد باألداء، تقوم المنشأة بعرض العقد في قائمة المركز المالي كموجودات عقود أو 
مطلوبات عقود، استناًدا إلى العالقة بين أداء المنشأة وقيام العميل بالدفع. تمثل موجودات العقود حق المنشأة في العوض مقابل الخدمات التي قامت 
المنشأة بتحويلها إلى العميل. وتمثل مطلوبات العقود التزام المنشأة بتحويل الخدمات إلى العميل، والتي استلمت المنشأة مقابلها العوض )أو عوض 

مستحق( من العميل. تم إجراء إعادة تصنيف من اإليرادات غير المقدم بها فواتير إلى موجودات العقود نتيجة هذا التغير.

عوض العمل كأصيل مقابل الوكيل 

قامت الشركة بتقويم ترتيبات االيرادات الخاصة بها وذلك للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل وتقوم بإظهار اإليرادات على أساس اإلجمالي أو وكيل وتقوم 
بإظهار اإليرادات على أساس الصافي. وفي هذا التقويم، قامت الشركة بدراسة حصولها على السيطرة على الخدمات المحددة من عدمه قبل تحويلها 
إلى العميل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل الطرف المسؤول بصورة رئيسية عن الوفاء، ومخاطر البضاعة، والتقدير عند تحديد السعر. وقد تبين للشركة 
أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات االيرادات الخاصة بها. لم يتم إجراء أي تعديالت نتيجة هذا التغير وذلك ألن سياسة الشركة تتفق بالفعل مع متطلبات 

المعيار الدولي للتقرير المالي )15(.

متطلبات العرض واإلفصاح

وفًقا لمتطلبات القوائم المالية، قامت الشركة بتقسيم اإليرادات المثبتة من العقود المبرمة مع العمالء إلى فئات تبين مدى تأثر طبيعة اإليرادات والتدفقات 
النقدية وقيمتها وتاريخها وعدم التأكد منها بالعوامل االقتصادية. يرجى الرجوع إلى اإليضاح )6( لالطالع على اإلفصاح المتعلق باإليرادات المفصلة.
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تقوم الشركة بإثبات اإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:

بيع أجهزة الحاسب اآللي  �
بيع تراخيص البرامج �
خدمات صيانة األجهزة �
دعم تراخيص البرامج �
توريد األيدي العاملة �

بيع أجهزة الحاسب اآللي

تقوم الشركة بتوريد أجهزة الحاسب اآللي إلى الجهات الحكومية وعمالء القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية. إن الضمانات المصاحبة لعملية 
بيع أجهزة الحاسب اآللي يتم تقديمها من قبل الموردين الرئيسيين.

يتم إثبات اإليرادات عند نقل السيطرة على األجهزة، وذلك عموما عند تسليم األجهزة إلى العمالء. 

بيع تراخيص البرامج

يتم إثبات إيرادات بيع تراخيص البرامج عند قيام الشركة بنقل السيطرة على الخدمات إلى العميل. وعليه، يتم إثبات االيرادات من بيع التراخيص عند 
نقطة من الزمن.

خدمات صيانة األجهزة 

تعتبر خدمة صيانة األجهزة خدمة مميزة حيث أنه تم تقديمها بشكل دوري من قبل الشركة إلى العمالء اآلخرين بصورة مستقلة كما أنها متاحة للعمالء 
من قبل موردين آخرين في السوق. يتم إثبات اإليرادات المتعلقة بخدمات الصيانة على مدى الزمن.

دعم تراخيص البرامج

تقوم الشركة بتقديم خدمات تثبيت البرامج المختلفة وخدمات الدعم األخرى لعمليات التشغيل المتخصصة. ويتم إثبات هذه الخدمات كالتزام أداء يتم 
الوفاء به على مدى الزمن.

توريد األيدي العاملة

تقوم الشركة بتوريد األيدي العاملة من الفنيين لدعم العمالء في تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات المختلفة. يتم إثبات إيرادات توريد األيدي العاملة على 
مدى الزمن.

اإليرادات األخرى

يتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.

التكاليف والمصاريف

تصنف التكاليف المرتبطة مباشرة بتقديم البضاعة أو الخدمات كتكلفة مباشرة. تصنف التكاليف المتعلقة بالتسويق وأنشطة الدعاية والترويج كمصاريف 
تسويق. تصنف كافة المصاريف األخرى غير المباشرة كمصاريف عمومية وإدارية.

عقود اإليجار 

يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار )أو تنطوي على عقد إيجار( على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. وتعتبر الترتيبات إيجار أو 
تنطوي على عقد إيجار إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو إذا كان الترتيب ينقل حق استخدام األصل حتى لو 

لم يكن هذا األصل منصوصاً عليه صراحة في الترتيب.

المستأجر بصورة  أي  للملكية  المصاحبة  والمنافع  المخاطر  كافة  تحويل  العقد  بموجب شروط  يتم  تمويلي عندما  إيجار  كعقود  اإليجار  تصنف عقود 
جوهرية. يتم تصنيف كافة عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية. ال يوجد لدى الشركة أي عقود إيجار تمويلي.

يتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، إال إذا كان هناك أساس نظامي آخر أكثر 
تمثياًل للنمط الزمني الذي يتم بموجبه استهالك المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.

185



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

السياسات المحاسبية الهامة - تتمة   -4

منافع الموظفين

التزامات المنافع المحددة للموظفين 

يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة، باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري التي يتم إجراؤها في 
نهاية كل فترة إعداد قوائم مالية. إن عملية إعادة القياس، التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية، يتم إثباتها فوراً في قائمة المركز المالي مع الزيادة 
أو النفص المثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. كما يتم إثبات عملية إعادة القياس المثبتة ضمن اإليرادات األخرى فوراً ضمن 
األرباح المبقاة ولن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة والناتجة 
عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. يتم احتساب العمولة بتطبيق معدل الخصم في بداية 

الفترة إلى صافي التزامات أو موجودات المنافع المحددة. يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:

تكلفة الخدمة )بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية، تكلفة الخدمة السابقة، باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التقليص  �
والتسويات(، 

مصروف العمولة، �
عمليات إعادة القياس �

تقوم الشركة بإظهار أول مكونين من مكونات تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة ضمن البند المعني. 

منافع الموظفين قصيرة األجل 

يتم اثبات التزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين من حيث الرواتب واألجور واإلجازات السنوية وتذاكر السفر واإلجازات المرضية المتوقع سدادها 
بالكامل خالل اثني عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمات ذات العالقة. ويتم إثبات االلتزام بالمبلغ غير المخصوم 

للمنافع المتوقع دفعها لقاء تلك الخدمات. 

منافع التقاعد

يتم إثبات منافع التقاعد بشأن برامج االشتراكات المحددة كمصاريف عند تكبدها. 

الزكاة

الزكاة على  الشامل األولية. يجنب مخصص  الدخل  للزكاة والدخل. ويحمل المخصص على قائمة  العامة  الهيئة  لتعليمات  للزكاة وفقاً  الشركة  تخضع 
أساس مبدأ االستحقاق. يتم احتساب مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل، أيهما أعلى. ويقيد أي فرق في التقديرات عند 

الموافقة على الربوط النهائية.

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات، فيما عدا األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة في 

القيمة، إن وجدت. تظهر األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القيمة، إن وجد. 

تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف التي تتعلق مباشرة بشراء البند. يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو اثباتها كأصل مستقل، 
حسبما هو مالئم، وذلك فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة لألصل إلى الشركة وإمكانية قياس التكلفة بشكل 

موثوق به.

يتم إثبات االستهالك بشطب تكلفة الموجودات ناقصاً القيمة المتبقية لها على مدى األعمار اإلنتاجية لها وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت. ويتم 
مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة مالية، باإلضافية إلى أثر أي تغييرات يتم المحاسبة عنها على 

أساس مستقبلي.

تطبق الشركة معدالت االستهالك السنوية التالية على الممتلكات والمعدات الخاصة بها:

%20 المعدات   

%20 السيارات  

%20 األثاث والتركيبات 

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استمرار استخدام 
األصل. وأن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات أو االستغناء عنه يتم تحديدها بالفرق بين صافي متحصالت 

البيع والقيمة الدفترية لألصل أو يتم اثباتها في قائمة الدخل الشامل األولية عند التوقف عن اإلثبات. 
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األعمال تحت التنفيذ

تتكون أعمال العقود تحت التنفيذ من المواد والعمالة والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بها.

تقيد أعمال العقود تحت التنفيذ بالتكلفة.

الموجودات غير الملموسة

يتم قياس الموجودات غير الملموسة والمستحوذ عليها عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة 
ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.

تطفأ الموجودات غير الملموسة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، وتتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير 
إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملوسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة مالية. 
يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل – محاسبياً وذلك بتعديل فترة 
أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم قيدها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يدرج مصروف اإلطفاء في قائمة الدخل الشامل األولية ضمن فئة 

المصاريف التي تتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد، أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد. إن 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( 

يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل األولية. 

تطبق الشركة معدل إطفاء سنوي قدره 20% إلطفاء الموجودات غير الملموسة الخاصة بها. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

تقوم الشركة، في نهاية كل فترة مالية، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للتأكد من وجود دليل يشير إلى وقوع خسارة انخفاض في قيمة 
هذه الموجودات. إن الموجودات التي ليس لها عمر انتاجي محدد، على سبيل المثال األراضي، يتم إجراء اختبار لها سنويا للتأكد من وجود انخفاض في 
قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. وفي 
الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل فردي، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي 
إليها ذلك األصل. وعند إمكانية تحديد أساس معقول ومتماثل للتخصيص، فإنه يتم أيضا تخصيص الموجودات إلى كل وحدة مدرة للنقدية، أو يتم بطريقة 

أخرى تخصيصها إلى أصغر وحدة مدرة للنقدية في الشركة يكون من الممكن لها تحديد أساس معقول ومتماثل للتخصيص. 

تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة الحالية. وعند تحديد القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل 

والتي لم يتم بشأنها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. 

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك 
األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة لالسترداد لها. يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة مباشرة. 

القابلة  المعدلة  القيمة  إلى  للنقدية(  المدرة  الوحدة  الدفترية لألصل )أو  القيمة  تتم زيادة  القيمة، عندئذ  وإذا ما تم الحقاً عكس قيد االنخفاض في 
لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض 
في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة مباشرة.

االستثمارات في الشركات الزميلة 

الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي تمارس عيها الشركة تأثيراً هاماً. يمثل التأثير الهام القدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات والقرارات المالية 
والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

يتم المحاسبة عن استثمارات الشركة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وبموجب طريقة حقوق الملكية، يقيد االستثمار في الشركة 
الزميلة في األصل بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة الشركة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ 

االستحواذ. 
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االستثمارات في الشركات الزميلة - تتمة

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية للشركة. وعند الضرورة، يتم إجراء التسويات الالزمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع 
تلك المتبعة من قبل الشركة. 

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة استثمارها في الشركات الزميلة. 
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم الشركة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. وعند وجود 
مثل هذا الدليل، تقوم الشركة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية، وإثبات الخسارة كـ 

»حصة في ربح شركة زميلة« في قائمة الدخل الشامل األولية.

وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقوم الشركة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية 
للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام ويتم إثبات القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به من االستبعاد في قائمة الدخل الشامل األولية. 

توزيعات األرباح

تقوم الشركة بإثبات التزام لدفع توزيعات األرباح وذلك عند الموافقة على التوزيع وأنه لم يعد متوقفاً على تقدير الشركة. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة 
في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

النقدية وشبه النقدية

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك والمتاحة جميعها لالستخدام من قبل 
الشركة ما لم ينص على خالف ذلك ولها فترات استحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل، وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

المعامالت واألرصدة

يتم، في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل الشركة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية بالتاريخ الذي تصبح فيه المعاملة أوال مؤهلة 
لإلثبات.

تم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المالية.

يتم اثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة.

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية – المسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت األولية. تحول البنود غير 
النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة االرباح أو الخسائر 
الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع اثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند 
)أي أن فروقات التحويل الناتجة عن البنود التي يتم إثبات أرباح أو خسائر القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، يتم إثباتها 

أيضاً في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر، على التوالي(.

األدوات المالية
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )9( تصنيف الموجودات المالية إلى ثالث فئات قياس عند اإلثبات األولي: الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والموجودات المالية المقاسة بالتكلفة 
المطفأة. يتعين قياس االستثمار في أدوات حقوق الملكية افتراضًيا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ومع ذلك، هناك خيار غير قابل لإللغاء 
لعرض تغيرات القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتوقف قياس وتصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص بالمنشأة إلدارة الموجودات 
المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي. أما بالنسبة للمطلوبات المالية، فإن المعيار أبقى على غالبية المتطلبات الواردة في معيار 
المحاسبة الدولي )39(. ويتمثل التغير الرئيسي في أنه في الحاالت التي يدرج فيها خيار القيمة العادلة ضمن المطلوبات المالية، يتم تسجيل جزء التغير 
في القيمة العادلة المتعلق بمخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة ضمن الدخل الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل الشامل األولية، ما لم يؤد ذلك إلى عدم 

تطابق محاسبي.

لقد استحدث المعيار الدولي للتقرير المالي )9( طريقة جديدة تتألف من ثالث مراحل لخسائر االئتمان المتوقعة وذلك للمحاسبة عن االنخفاض في قيمة 
الموجودات المالية. لم يعد يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )9( وقوع حدث مسبب قبل إثبات خسائر االئتمان. ويتعين على المنشأة إثبات خسائر 
االئتمان المتوقعة عند اإلثبات األولي لألدوات المالية وتحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة المثبتة بتاريخ إعداد القوائم المالية ليعكس التغيرات في 
مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية. إضافة إلى ذلك، يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )9( متطلبات إفصاح إضافية عن خسائر االئتمان 

المتوقعة ومخاطر االئتمان.

يسري هذا المعيار بشكل إلزامي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م، ويسمح بالتطبيق المبكر له.
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األدوات المالية - تتمة

تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( بأثر رجعي.

تم اإلفصاح عن األثر المترتب على تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( في اإليضاح )27( حول القوائم المالية األولية، والذي يتعلق بالمتطلبات 
الجديدة لالنخفاض في القيمة، وإعادة تصنيف فئات القياس األصلية وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي )39(، وفئات القياس الجديدة وفًقا للمعيار الدولي 

للتقرير المالي )9( لكل فئة من فئات األدوات المالية الخاصة بالشركة.

اإلثبات والقياس األولي

األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

يتم إثبات األداة المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح الشركة طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية.

تقاس األداة المالية في األصل بالقيمة العادلة زائًدا - في حالة البنود غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - تكاليف المعامالت 
المتعلقة مباشرة بشرائها أو إصدارها. 

الموجودات المالية

تصنيف الموجودات المالية 

تصنف الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، كمقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة.

تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وكانت غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و أ- 
أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة تدفقات، نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ  ب- 

األصلي القائم.

عند اإلثبات األولي الستثمارات األسهم غير المقتناة ألغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه عرض التغيرات الالحقة في القيمة 
العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.

تقاس كافة الموجودات المالية غير المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة. وعند اإلثبات األولي، يمكن للشركة أن تخصص بشكل ال رجعة فيه أصل مالي يستوفي بطريقة أخرى المتطلبات الالزمة لقياسه 
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كمقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص 

بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.

يقاس األصل المالي )ما لم يمثل ذمم مدينة تجارية ال تشمل مكـون تمويـل هام تم قياسه في األصل بسعر المعاملة( بالقيمة العادلة زائًدا - في حالة البنود 
غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ عليه.

القياس الالحق

تقاس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الحًقا بالقيمة العادلة. ويتم إثبات صافي األرباح والخسائر، بما في ذلك 
أية عمولة وتوزيعات أرباح، في قائمة الدخل الشامل األولية.

تقاس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بحسب 
خسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في قائمة الدخل الشامل األولية. ويتم 

إثبات أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اإلثبات في قائمة الدخل الشامل األولية.

يتم إثبات إيرادات التمويل من خالل تطبيق معدل العمولة الفعلي. 

تقاس االستثمارات في أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحًقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات دخل العمولة المحتسب 
وفقا لطريقة معدل العمولة الفعلي وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في قائمة الدخل الشامل األولية. ويتم إثبات صافي 
األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل األولية. وعند التوقف عن اإلثبات، يعاد تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر 

إلى قائمة الدخل الشامل األولية.
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تقاس استثمارات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحًقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في 
قائمة الدخل الشامل األولية، ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في 

قائمة الدخل الشامل األولية وال يعاد تصنيفه أبًدا إلى الربح أو الخسارة.

عمليات إعادة التصنيف

ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد اإلثبات األولي لها، باستثناء الفترة بعد قيام الشركة بتغيير نموذج األعمال الخاصة بها إلدارة الموجودات المالية.

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو، إذ ينطبق ذلك، أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( بصورة رئيسية )أي استبعادها 
من قائمة المركز المالي للشركة( عند: انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو قيام الشركة بتحويل حق استالم التدفقات 
النقدية من األصل أو التعهد بسدادها بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق »ترتيبات فورية« وإذا ما )أ( قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع 
المصاحبة لأًلصل، أو )ب( لم تقم الشركة بتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل، أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليها تقويم فيما 
إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع 
المصاحبة للملكية أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل، تستمر الشركة في إثبات األصل المحول بقدر ارتباط الشركة المستمر به. وفي تلك الحالة، 
تقوم الشركة أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق 

وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة. 

يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ الذي 
يجب على الشركة دفعه، أيهما أقل.

تقويم خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة وموجودات العقود

تستخدم الشركة الطريقة المبسطة وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9( لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، والذي يستخدم مخصص خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى العمر. تستخدم الطريقة لتقويم المخصص لقاء:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ و �
موجودات العقود. �

يتم تحديد معدالت الخسائر المتوقعة على أساس بيانات السداد ألرصدة الذمم المدينة على مدى فترة 12 شهًرا قبل كل فترة مالية، وخسائر االئتمان 
السابقة المقابلة المتكبدة خالل هذه الفترة. يتم تعديل معدالت الخسائر السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل االقتصاد الكلي 
التي تؤثر على مقدرة العمالء على سداد أرصدة الذمم المدينة. قامت الشركة بتحديد إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية )البلد الذي تقوم 
فيه بتقديم الخدمات( على أنه العامل األكثر مالئمة، وعليه تقوم الشركة بتعديل معدالت الخسائر السابقة على أساس التغيرات المتوقعة في هذه العوامل. 

ويتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة عن هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة المخصص. 

تصورات المتوسط المرجح المتعلقة باالقتصاد الكلي

تقوم الشركة بتضمين عامل االقتصاد الكلي المتمثل في إجمالي الناتج المحلي لوضع تصورات مع تحقق النتيجة المرجحة باستخدام تصورات أسوأ 
وأفضل حالة. يقوم التحليل القائم على التصورات بإدراج المعلومات المستقبلية في تقدير االنخفاض في القيمة باستخدام تصورات االقتصاد الكلي 
المتعددة المستقبلية. يعكس تقدير خسائر االئتمان المتوقعة المبلغ المرجح باالحتماالت غير المتحيزة، والذي تم تحديده عن طريق تقويم عدد من 

النتائج المحتملة.

المخصص المحدد

يتم إثبات المخصص المحدد على أساس كل عميل على حدة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. تقوم الشركة بإثبات المخصص المحدد لقاء المبالغ المستحقة 
القبض من بعض العمالء. يتم عكس قيد المخصصات فقط عند استرداد المبالغ القائمة من العمالء.
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الشطب

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي )سواء جزئًيا أو كلًيا( بقدر عدم وجود توقعات واقعية باالسترداد. وهذا هو الحال بوجه عام عندما تحدد 
الشركة بأن المدين ليس لديه موجودات أو مصادر دخل يمكن أن تدر عليه تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب.

المطلوبات المالية

االثبات األولي والقياس

تصنف الشركة المطلوبات المالية الخاصة بها، ما عدا الضمانات المالية والتزامات القروض، كمطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حالة تصنيفها كمطلوبات مالية مقتناة ألغراض 

المتاجرة أو كمشتقات أو تم تخصيصها على هذا النحو عند اإلثبات األولي لها.

القياس الالحق

تقاس المطلوبات المالية، المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة ويتم إثبات صافي األرباح والخسائر بما في ذلك مصاريف 
العمولة في قائمة الدخل الشامل األولية. تقاس المطلوبات المالية األخرى الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات مصروف 
العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل األولية. كما يتم إثبات أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اإلثبات في 

قائمة الدخل الشامل األولية.

التوقف عن االثبات

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى 
من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات 

المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل األولية. 

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند 
وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

قياس القيمة العادلة

تقوم الشركة بقياس األدوات المالية مثل أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل 
تقرير مالي. 

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في 
السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات، أو �
في حالة عدم وجود السوق الرئيس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. �

إن السوق الرئيس أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق 
أفضل مصالحهم 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 آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.
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تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل 
استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة 
المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار( �
المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. �
المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. �

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي 
لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

تقوم الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.

يقوم مقيمون خارجيون بتقويم الموجودات الهامة مثل العقارات والموجودات المالية المتاحة للبيع، والمطلوبات الهامة مثل العوض المحتمل. إن عمل 
المقيمين الخارجيين يتقرر سنوياً من قبل لجنة التقويم بعد التباحث مع لجنة المراجعة بالشركة والحصول على موافقتها. تشتمل أسس ومعايير االختيار 
على اإللمام بالسوق، والسمعة، واالستقاللية، وفيما إذا تمت مراعاة المعايير المهنية. وبعد التباحث مع المقيمين الخارجيين بالشركة، تقرر لجنة التقويم 

ماهية طرق التقويم والمدخالت التي سيتم استخدامها في كل حالة.

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم لجنة التقويم بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً للسياسات 
المحاسبية للشركة. وألغراض هذا التحليل، تقوم لجنة التقويم بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر تقويم وذلك بمطابقة المعلومات 

المستخدمة في احتساب التقويم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى. 

كما تقوم الشركة بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل أو مطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما إذا كان التغيير معقوالً. 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات 
والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها تم تناولها في إيضاح 
 .29

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام 
موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به.

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة بشأن المصاريف الالزمة لسداد االلتزام الحالي في نهاية فترة إعداد التقرير المالي. 
ويمثل معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود 

والمخاطر المصاحبة لاللتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية.

المعلومات القطاعية

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة الذي:

يقوم بأنشطة يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصاريف. �
يتم تحليل نتائج عملياته باستمرار من قبل اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقويم األداء. �
تتوفر بشأنه معلومات مالية. �
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يتم تنظيم وإدارة األعمال التشغيلية الخاصة بالشركة بصورة مستقلة وفًقا لطبيعة الخدمات المقدمة، ويمثل كل قطاع وحدة استراتيجية تقدم منتجات 
مختلفة للسوق الخاصة به.

ألغراض إدارية، تم تقسيم الشركة إلى ستة قطاعات كما هو مبين أدناه: 

وحدة الخدمات اإللكترونية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، ووحدة تكامل األجهزة واألنظمة، ووحدة أنظمة أمن المعلومات، ووحدة الشبكات وحدة 
التشغيل والصيانة. 

القطاع الجغرافي هو عبارة عن مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تزاول أنشطة مدرة لإليرادات في بيئة اقتصادية معينة وتتعرض 
لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك العاملة في بيئات اقتصادية أخرى. تتم عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية فقط ومن ثم ال توجد هناك 

قطاعات جغرافية.

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة في بيئة معينة )قطاع 
جغرافي(، ويتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بالقطاعات األخرى.

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة   -5

5-1 المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة وغير سارية المفعول بعد

فيما يلي بيانا بالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية للشركة. تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير، 
إذا ينطبق ذلك، عند سريانها. 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( – عقود اإليجار

لقد صدر المعيار الدولي للتقرير المالي )16( في شهر يناير 2016م، وحل محل معيار المحاسبة الدولي )17(: عقود اإليجار، والتفسير )4( الصادر عن 
لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار، والتفسير )15( الصادر عن لجنة التفسير الدائمة 
الحوافز، والتفسير )27( الصادر عن لجنة التفسير الدائمة: تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد  – عقود اإليجارات التشغيلية – 
اإليجار. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على مبادئ إثبات وقياس وعرض واالفصاح عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين إثبات كافة 
عقود اإليجار بموجب طريقة داخل قائمة المركز المالي تماماً مثل المحاسبة عن عقود اإليجار التمويلية بموجب معيار المحاسبة الدولي )17(. يشتمل 
المعيار على إعفاءين من اإلثبات للمستأجرين – عقود إيجار الموجودات »المنخفضة القيمة« )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود اإليجار قصيرة 
األجل )مثل عقود اإليجار لمدة 12 شهر أو أقل(. وبتاريخ بدء عقود اإليجار، سيقوم المستأجر بإثبات االلتزامات من أجل سداد اإليجار )أي التزامات 
اإليجار(، وإثبات األصل الذي يمثل الحق في استخدام األصل المعني خالل فترة اإليجار )أي حق استخدام األصل(. يجب على المستأجرين اإلثبات بصورة 

مستقلة لمصروف العمولة على التزامات اإليجار ومصروف االستهالك على حق استخدام األصل.

كما يتعين على المستأجرين إعادة قياس التزامات اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل تغيير فترة اإليجار، وتغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة 
التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات(. يقوم المستأجر بشكل عام بإثبات مبلغ إعادة قياس التزامات اإليجار كتسوية لحق 

استخدام األصل.

لقد بقيت المحاسبة بالنسبة للمؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16( بدون تعديل عن المحاسبة الحالية بموجب معيار المحاسبة الدولي 
)17(. سيستمر المؤجر في تصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام نفس مبادئ التصنيف المذكورة في معيار المحاسبة الدولي )17(، والتمييز بين أنواع 

عقود اإليجار: عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي.

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )16( من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات مكثفة بشكل أكبر من تلك المذكورة في معيار المحاسبة الدولي 
)17(. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019م. ويسمح باالتباع المبكر له. ويمكن للمستأجر 
أن يختار تطبيق المعيار إما من خالل طريق التطبيق بأثر رجعي كامل أو التطبيق بأثر رجعي معدل. إن أحكام التحول الخاصة بالمعيار تسمح ببعض 

اإلعفاءات. 

تعتزم الشركة إتباع المعيار الدولي للتقرير المالي )16( اعتباراً من 1 يناير 2019م وهي تجري اآلن تقويم مفصل باألثر الناتج عن اتباع هذا المعيار. 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

اإليرادات من العقود  -6

تفصيل اإليرادات

فيما يلي تفصيل إليرادات الشركة من العقود: 

نوع البضاعة أو الخدمة

30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

30 يونيو 2017م
 )غير مراجعة(
 ريال سعودي

131.213.74248.852.668بيع أجهزة حاسب آلي 
73.893.60337.031.553بيع تراخيص برامج

87.510.29183.715.827خدمات صيانة
63.152.40042.493.685توريد أيدي عاملة

39.750.04441.858.748إيرادات من خدمات أخرى
395.520.080253.952.481

توقيت إثبات اإليرادات 

البنود المثبتة عند نقطة من الزمن

30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

30 يونيو 2017م
 )غير مراجعة(
 ريال سعودي

131.213.74248.852.668بيع أجهزة حاسب آلي 
73.893.60337.031.553بيع تراخيص برامج 

205.107.34585.884.221

البنود المثبتة على مدى الزمن

30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

30 يونيو 2017م
 )غير مراجعة(
 ريال سعودي

87.510.29183.715.827خدمات صيانة
63.152.40042.493.685توريد أيدي عاملة

39.750.04441.858.748إيرادات من خدمات أخرى
190.412.735168.068.260

395.520.080253.952.481اإلجمالي 

أنواع العمالء

30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

30 يونيو 2017م
 )غير مراجعة(
 ريال سعودي

234.710.514111.891.832جهات حكومية

126.561.478111.571.226جهات غير حكومية

34.248.08830.489.423جهات شبه حكومية

395.520.080253.952.481
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

مصاريف البيع والتسويق  -7

30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

30 يونيو 2017م
 )غير مراجعة(
 ريال سعودي

4.400.7204.404.125تكاليف موظفين

610.4551.738.154مصاريف إعالن وترويج مبيعات

5.011.1756.142.279

المصاريف العمومية واإلدارية   -8

30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

30 يونيو 2017م
)معدلة - إيضاح 27(

 )غير مراجعة(
 ريال سعودي

12.880.79211.357.446تكاليف موظفين

1.179.6701.263.598تكاليف ايجار تشغيلي )ايضاح 26(

1.024.917317.038مستلزمات مكتبية 

711.498406.611أتعاب مهنية 

354.270204.768سفر 

328.962947.358مصروف ضريبة استقطاع 

214.851143.916إطفاء )إيضاح 13(

197.219135.729استهالك )إيضاح 12(

3.689.424 -مخصص خسائر ائتمان

325.5591.138.385أخرى

17.217.73819.604.273

تكاليف التمويل   -9

30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

30 يونيو 2017م
)معدلة - إيضاح 27(

 )غير مراجعة(
 ريال سعودي

4.661.6963.700.795أعباء مالية بشأن قروض قصيرة األجل 

2.705.9352.343.652أعباء مالية بشأن ذمم مدينة تجارية )جزء غير متداول(

797.029654.544أعباء مالية بشأن خطابات ضمان وائتمان 

944.5591.207.605أخرى

9.109.2197.906.596
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

الزكاة  -10
تتكون الزكاة المحملة للفترة الحالية من مخصص الفترة الحالية وقدره 3.123.253 ريال سعودي )30 يونيو 2017م: 2.427.097 ريال سعودي(.

تم احتساب مخصص الزكاة للفترة/ للسنة على األساس التالي:

30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
 ريال سعودي

1 يناير 2017م
 ريال سعودي

73.978.399152.649.284134.707.060حقوق الملكية 

33.768.61629.464.63132.424.812مخصصات أول المدة وتسويات أخرى 

1.792.547)8.073.323()5.855.024(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 

101.891.991174.040.592168.924.419

23.038.14484.886.06543.928.309دخل الفترة/ السنة الخاضع للزكاة 

124.930.135258.926.657212.852.728الوعاء الزكوي 

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة رئيسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند احتساب الدخل الخاضع للزكاة. 

الزكاة - تتمة  -10
فيما يلي بيان بحركة الزكاة المستحقة:

30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

1 يناير 2017م
ريال سعودي

6.473.1667.034.7777.044.753الرصيد في بداية الفترة/ السنة

3.123.2536.473.1665.321.018المحمل خالل الفترة

)4.882.521()5.321.318()6.473.166(مدفوع خالل الفترة / السنة 

)448.473()1.713.459( -إعادة تصنيف 

3.123.2536.473.1667.034.777الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

الربوط الزكوية 

قامت الشركة بإنهاء الربوط الزكوية وضريبة االستقطاع لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«( حتى عام 2007م، وحصلت على شهادات الزكاة 
وضريبة االستقطاع النهائية. قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية وضريبة االستقطاع للسنوات من 2008م حتى 2017م والتي ال تزال قيد المراجعة 

من قبل الهيئة. وقد قامت الشركة بإثبات التزام بعد أخذ مشورة مستشارها الزكوي بعين االعتبار.

خالل عام 2011م، استلمت الشركة الربوط النهائية من الهيئة لعامي 2006م و2007م وطالبت فيها الهيئة الشركة بسداد ضريبة إستقطاع إضافية قدرها 
6.097.791 ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراًضا على ذلك لدى ديوان المظالم، ودفعت إجمالي المبلغ تحت االعتراض وقامت بإثباته في قائمة الدخل. 
وخالل الفترة بت ديوان المظالم في االعتراض لصالح الهيئة. وفي النهاية، قامت الشركة بدفع غرامات إلى الهيئة قدرها 2.700.000 ريال سعودي، 

والتي كانت متوفرة بالفعل في شكل ضمان بنكي لدى الجهات الضريبية. 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

11-  ربح )خسارة( السهم
يتم احتساب ربح السهم األساسي وذلك بقسمة إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة المتعلق بمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2018م و 2017م.

 30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

 30 يونيو 2017م
 )غير مراجعة(
 ريال سعودي

)6.035.377(13.263.589إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة المتعلق بالمساهمين في الشركة

5.000.0005.000.000المتوسط المرجح لعدد األسهم لغرض احتساب الربح األساسي للسهم

)1.21(2.65ربح )خسارة( السهم األساسي والمخفض

ال توجد لدى الشركة أسهم مخفضة محتملة وعليه، فإن الربح المخفض للسهم يعادل الربح األساسي للسهم.

الممتلكات والمعدات   -12

األراضيالتكلفة
ريال سعودي

المعدات
ريال سعودي

السيارات
ريال سعودي

األثاث 
والتركيبات

ريال سعودي

األعمال 
الرأسمالية 
تحت التنفيذ
ريال سعودي

اإلجمالي 
ريال سعودي

21.424.323 -8.122.90010.303.2601.166.7871.831.376كما في 1 يناير 2018م

490187.690309.565 -121.385 -إضافات

308.122.90010.424.6451.166.7871.831.866187.69021.733.888 يونيو 2018م

االستهالك المتراكم 

12.322.886 -9.629.5571.072.7541.620.575 -كما في 1 يناير 2018م

197.219 -134.9527.62054.647 -استهالك 

12.520.105 -9.764.5091.080.3741.675.222 -30 يونيو 2018م

صافي القيمة الدفترية: 

8.122.900660.13686.413156.644187.6909.213.783في 30 يونيو 2018م
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

الممتلكات والمعدات - تتمة  -12

األراضيالتكلفة
ريال سعودي

المعدات
ريال سعودي

السيارات
ريال سعودي

األثاث والتركيبات
ريال سعودي

اإلجمالي 
ريال سعودي

9.999.7191.144.5591.804.18112.948.459 -كما في 1 يناير 2017م
8.122.900303.54197.00027.1958.550.636إضافات

)74.772( -)74.772( - -استبعادات
318.122.90010.303.2601.166.7871.831.37621.424.323 ديسمبر 2017م

االستهالك المتراكم 
9.371.3551.144.5491.541.80512.057.709 -كما في 1 يناير 2017م

258.2022.97678.770339.948 -استهالك 
)74.771( -)74.771( - -استبعادات 

9.629.5571.072.7541.620.57512.322.886 -31 ديسمبر 2017م
صافي القيمة الدفترية: 

318.122.900673.70394.033210.8019.101.437 ديسمبر 2017م
628.36410262.376890.750 -1 يناير 2017م

الموجودات غير الملموسة   -13

برنامج مايكروسوفت 
داينمكس إي آر بي

ريال سعودي

مشروع تطوير 
التطبيقات 
ريال سعودي

البرامج األخرى
 ريال سعودي

 اإلجمالي
 ريال سعودي

التكلفة
712.4714.532.3872.178.1537.423.011كما في 1 يناير 2018م

631.169631.169 - -إضافات
30712.4714.532.3872.809.3228.054.180 يونيو 2018م

اإلطفاء
712.4684.532.3871.142.8086.387.663كما في 1 يناير 2018م

214.848214.851 -3إطفاء )إيضاح 8(
30712.4714.532.3871.357.6566.602.514 يونيو 2018م

صافي القيمة الدفترية:
1.451.6661.451.666 - -في 30 يونيو 2018م

برنامج مايكروسوفت 
داينمكس إي آر بي

ريال سعودي

مشروع تطوير 
التطبيقات 
ريال سعودي

البرامج األخرى
ريال سعودي

 اإلجمالي
 ريال سعودي

التكلفة
712.4714.532.3871.600.8916.845.749كما في 1 يناير 2017م

577.262577.262 - -إضافات
31712.4714.532.3872.178.1537.423.011 ديسمبر 2017م

اإلطفاء
712.4684.532.387835.6896.080.544كما في 1 يناير 2017م

307.119307.119 --إطفاء 
31712.4684.532.3871.142.8086.387.663 ديسمبر 2017م

صافي القيمة الدفترية:
1.035.3451.035.348 -3في 31 ديسمبر 2017م

765.202765.205 -3في 1 يناير 2017م
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

14- االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

30 يونيو 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

1 يناير 2017م
ريال سعودي

1.2101.18543.850استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

15- االستثمارات في الشركات الزميلة 
تمتلك الشركة استثمارات في الشركات الزميلة أدناه:

حقوق التصويت بلد التأسيس ومكان مزاولة العملالنشاط األساسياسم الشركة الزميلة
المملوكة

 50%لبنانالحلول التقنية مجموعة إدارات سال
تطوير وتركيب وصيانة برامج وأجهزة شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

الحاسب اآللي
 50%المملكة العربية السعودية

 50%جزر فيرجن البريطانيةالحلول التقنيةشركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية

تتم المحاسبة عن كافة االستثمارات أعاله باستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية. ال تعتبر أي من الشركات الزميلة المذكورة ذات أهمية 
نسبية للشركة.

كانت الحركة في االستثمارات في الشركة الزميلة كاآلتي:

مجموعة إدارات سال 
ريال سعودي

شركة إدارات لالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات

ريال سعودي

شركة فينيشيا لتقنية 
المعلومات العالمية

ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي 

1224.7231.279.5081.081.2372.585.468 يناير 2017م
)524.885()37.849()487.603(567الحصة في صافي دخل )خسارة( السنة

31225.290791.9051.043.3882.060.583 ديسمبر 2017م
)1.861.532()1.043.388()791.905()26.239(الحصة في صافي خسارة الفترة

199.051 - -30199.051 يونيو 2018م

يوضح الجدول التالي المعلومات المالية المجمعة الملخصة الستثمارات الشركة في الشركات الزميلة:

30 يونيو 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

15.040.03512.046.744موجودات متداولة
1.209.4971.170.489موجودات غير متداولة 

7.190.3223.562.920مطلوبات متداولة
10.145.0387.117.024مطلوبات غير متداولة 

)1.085.828(2.537.289

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م
ريال سعودي

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م
ريال سعودي

6.574.74722.281.912مبيعات 
)18.563.131()8.470.183(تكلفة المبيعات 

3.718.781)1.895.436(اجمالي )الخسارة( الربح
)4.532.152()2.090.169(مصاريف عمومية وإدارية 

5.2174.127إيرادات أخرى
)77.850()53.134(أعباء مالية

)887.094()4.033.522(صافي الخسارة 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

المدينون التجاريون والمصاريف المدفوعة مقدمًا واألخرى  -16

30 يونيو 2018م 
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
)معدلة - إيضاح 27(

ريال سعودي

1 يناير 2017م
)معدلة - إيضاح 27(

ريال سعودي
374.000.557367.787.877329.022.897مدينون تجاريون 

)5.730.111()2.205.941()2.205.941(مخصص خسائر ائتمان متوقعة

371.794.616365.581.936323.292.786

)24.505.626()38.449.164()38.115.501(ناقصا: الجزء غير المتداول 

333.679.115327.132.772298.787.160مدينون تجاريون – جزء غير متداول

12.229.6008.663.7788.913.124تأمينات خطابات ائتمان وضمان

3.345.5251.757.4961.954.070مصاريف مدفوعة مقدماً 

3.161.5312.759.0314.244.347دفعات مقدمة إلى الموردين

--2.357.709ضريبة قيمة مضافة مدينة، صافي 

1.016.0181.012.3431.064.769دفعات مقدمة إلى الموظفين

830.767690.9719.611مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 25(

2.541.6501.646.4991.277.578مدينون آخرون

)734.153()794.153()794.153(ناقصاً: مخصص دفعات مقدمة إلى الموردين

358.367.762342.868.737315.516.506

30 يونيو 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
)معدلة - إيضاح 27(

ريال سعودي

1 يناير 2017م
)معدلة - إيضاح 27(

ريال سعودي
335.420.787329.144.102303.897.843مدينون تجاريون – جزء متداول

)5.110.683()2.011.330()1.741.672(مخصص خسائر ائتمان متوقعة – جزء متداول

333.679.115327.132.772298.787.160

38.579.77038.643.77525.125.054مدينون تجاريون – جزء غير متداول

 )619.428( )194.611( )464.269(مخصص خسائر ائتمان متوقعة – جزء غير متداول

38.115.50138.449.16424.505.626

374.000.557367.787.877329.022.897اجمالي المدينين التجاريين

 )5.730.111()2.205.941( )2.205.941(اجمالي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

371.794.616365.581.936323.292.786

المدينون التجاريون

يبلغ متوسط فترة االئتمان بشأن مبيعات البضاعة 120 يوماً. وال تحمل أي عمولة على الذمم المدينة التجارية القائمة.

تشتمل الذمم المدينة التجارية على صافي ذمم مدينة بدون عمولة مستحقة من عمالء ليس لهم تصنيف ائتماني. وبناء على الخبرة السابقة، يتوقع 
تحصيل كافة الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها. وأنه ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات بشأن الذمم المدينة، وبالتالي فإن 

معظمها بدون ضمانات.

قامت الشركة باتباع المعيار الدولي للتقرير المالي )9(، باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي، وقامت بتعديل بيانات المقارنة للفترات السابقة المعروضة 
وذلك بالتغيرات الناتجة عن قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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30 يونيو 2018م
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وفيما يلي تحلياًل باعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها. 

أكثر من 3 سنوات2-3 سنوات1 -2 سنة6 أشهر-1 سنةأقل من 6 أشهراالجمالي

30374.000.557241.958.20193.620.31019.961.04911.842.7936.618.204 يونيو 2018م

31367.787.877289.707.90929.866.03727.721.87315.214.3745.277.684 ديسمبر 2017م

1329.022.897215.929.23630.260.80060.799.18815.375.6226.658.051 يناير 2017م

كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كاآلتي:

30 يونيو 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
)معدلة - إيضاح 27(

ريال سعودي

1 يناير 2017م
ريال سعودي

2.205.9415.730.1115.330.950الرصيد في بداية الفترة/ السنة

2.205.941399.161 -المحمل خالل الفترة/ السنة

-)5.730.111( -مبالغ مشطوبة خالل الفترة/ السنة

2.205.9412.205.9415.730.111الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

17- موجودات العقود

30 يونيو 2018م 
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
)معدلة - إيضاح 27(

ريال سعودي

1 يناير 2017م
ريال سعودي

333.646.303250.019.474143.043.492موجودات عقود 

 -)2.803.480()2.803.480(مخصص خسائر ائتمان متوقعة

330.842.823247.215.994143.043.492

18- النقدية وشبه النقدية

30 يونيو 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

1 يناير 2017م
ريال سعودي

28.010.65755.814.30147.986.661نقد لدى البنوك 

 - -149.356نقد في الصندوق

2.700.000 - - ودائع قصيرة األجل 

28.160.01355.814.30150.686.661

19- رأس المال 
يتكون رأس المال من 5.000.000 سهم )31 ديسمبر 2017م: 5.000.000 سهم، و 1 يناير 2017م: 5.000.000 سهم( قيمة كل سهم 10 ريال سعودي. 

20- االحتياطي النظامي
طبقاً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة أن تحول 10% من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ 
مجموع هذا االحتياطي 30% من رأس المال. ونظراً لعمليات التحويل التي تمت خالل السنوات السابقة، فقد بلغ االحتياطي 50% من رأس المال وقرر 

المساهمون االحتفاظ بهذا االحتياطي. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

توزيعات األرباح  -21
وافق مجلس اإلدارة خالل اجتماعاته المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2017م و 31 ديسمبر 2017م، توزيعات أرباح مرحلية بواقع 0.81 ريال سعودي للسهم و 
9.42 ريال سعودي للسهم وذلك بإجمالي مبلغ قدره 4.06 مليون ريال سعودي و 47.98 مليون ريال سعودي، على التوالي. وتم اعتماد تلك التوزيعات من 

قبل الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 يونيو 2018م. 

توزيعات األرباح - تتمة  -21
وخالل الفترة، وافق مجلس اإلدارة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 يونيو 2018م على توزيعات أرباح مرحلية بواقع 2.2 ريال سعودي للسهم بمبلغ 

اجمالي قدره 11.5 مليون ريال سعودي. 

التزامات المنافع المحددة الموظفين  -22

30 يونيو 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

18.137.00017.510.000الرصيد في بداية الفترة/ السنة

3.400.0006.010.000تكلفة الخدمة الحالية

371.000718.000تكلفة العمولة

)1.721.000()1.747.581(مدفوع خالل الفترة/ السنة

)4.380.000()1.449.000(أرباح اكتوارية 

18.711.41918.137.000الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

كانت االفتراضات األساسية المستخدمة ألغراض التقويم االكتوراي على النحو التالي:

30 يونيو 2018م
% 

31 ديسمبر 2017م
% 

1 يناير 2017م
% 

4.50%4.50%5.00%معدل الخصم

5.50%5.50%5.50%معدل الزيادات في الرواتب

60 سنة60 سنة60 سنةسن التقاعد

يتم إثبات كافة التغيرات في التزامات المنافع المحددة للموظفين في قائمة الربح أو الخسارة فيما عدا األرباح االكتوارية والتي يتم إثباتها في الدخل 
الشامل اآلخر. 

تحليل الحساسية

تم تحديد تحاليل الحساسية الظاهرة أدناه وفقاً للتغيرات المحتملة المعقولة في االفتراضات المعنية التي تحدث في نهاية الفترة المالية، مع بقاء كافة 
االفتراضات األخرى ثابتة. ويمثل المبلغ الموجب زيادة في االلتزام، بينما يمثل المبلغ السالب نقًصا في االلتزام. 

30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
 ريال سعودي

1 يناير 2017م
 ريال سعودي

16.516.00020.248.00015.534.000الزيادة في معدل الخصم بنسبة %1

)19.881.000()26.091.000()20.971.000(النقص في معدل الخصم بنسبة %1

20.933.00026.273.00019.832.000الزيادة في معدل الزيادة في الراتب بنسبة %1

)15.534.000()20.056.000()16.507.000(النقص في معدل الزيادة في الراتب بنسبة %1

تقوم الشركة بدفع اشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية لقاء برنامج منافع التقاعد المحددة للموظفين السعوديين بالشركة. وقد بلغ إجمالي 
المبلغ المثبت كمصاريف خالل الفترة لقاء هذا البرنامج 1.501.052 ريال سعودي )للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017: 2.915.258 ريال سعودي(.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

23- القروض قصيرة األجل 
حصلت الشركة على قروض قصيرة األجل من بنوك محلية مختلفة وذلك للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل. إن هذه القروض مضمونة بضمانات شخصية 

من المساهمين وسندات إذنية وتنازل عن متحصالت بعض العقود وتحمل مصاريف عمولة وفقاً لمعدالت العمولة السائدة في السوق.

الدائنون التجاريون واآلخرون  -24

30 يونيو 2018م
 ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
 ريال سعودي

1 يناير 2017م
 ريال سعودي

89.755.630 260.711.312133.308.905دائنون تجاريون
37.229.33834.802.21754.208.055التزامات مستحقة 

15.069.29417.198.40518.943.522ضريبة استقطاع مستحقة )إيضاح 10(
6.752.4696.137.5184.974.390منافع موظفين مستحقة 

44.4358.815.2581.690.659مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة )إيضاح 25(
395.0004.289.808385.337دائنون آخرون

320.201.848204.552.111169.957.593

إن الذمم الدائنة التجارية ال تحمل أي عمولة وتوجد لدى الشركة سياسة إدارة مخاطر مالية للتأكد من سداد كافة الذمم الدائنة خالل اإلطار الزمني 
المحدد لالئتمان.

25- المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
خالل الفترة، قامت الشركة بإجراء المعامالت التجارية التالية مع الجهات ذات العالقة بها:

30 يونيو 2018م
ريال سعودي

30 يونيو 2017م
)غير مراجعة(
 ريال سعودي

5.807.3174.782.103مشتريات من جهات ذات عالقة 
89.19990.723إيرادات من جهات ذات عالقة

127.660127.660دخل ايجارات تشغيلية من جهات ذات عالقة

تتم عمليات البيع والشراء مع الجهات ذات العالقة وفقاً للشروط المتفق عليها من قبل اإلدارة. إن األرصدة القائمة في نهاية الفترة/ السنة بدون ضمانات 
وال تحمل أي عمولة وتستحق السداد نقداً. كما ال توجد هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة لقاء أي مبالغ مستحقة القبض أو الدفع من قبل الجهات 

ذات العالقة. ولم يتم إثبات أي مبالغ خالل الفترة الحالية أو السابقة لقاء خسائر االئتمان المتوقعة.

فيما يلي بيان باألرصدة القائمة مع الجهات ذات العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية:

30 يونيو 2018م 
 ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
 ريال سعودي

1 يناير 2017م
 ريال سعودي

المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة:
 -450.541690.971شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )شركة زميلة(

9.611 -380.226شركة اسري العربية السعودية المحدودة )شركة منتسبة(
830.767690.9719.611

المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة:
44.435898.1631.054.225شركة الخرائط االلكترونية التجارية )شركة منتسبة(

 -7.917.095 -شركة اسري العربية السعودية المحدودة )شركة منتسبة(
636.434 - -شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )شركة زميلة(

44.4358.815.2581.690.659

ريال   100.000 2017م:  يونيو   30( ريال سعودي   1.200.000 الفترة  األجل خالل  كمنافع قصيرة  اإلدارة  موظفي  لكبار  المدفوعة  التعويضات  بلغت 
سعودي(.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

ترتيبات اإليجارات التشغيلية  -26
تكبدت الشركة مصاريف اإليجارات التشغيلية التالية خالل الفترة:

30 يونيو 2018م
ريال سعودي

30 يونيو 2017م
)غير مراجعة( 

ريال سعودي
1.179.6701.263.598مباني 

كان لدى الشركة التزامات بموجب عقود إيجار تشغيلية قدرها 317.876 ريال سعودي بتاريخ إعداد القوائم المالية )31 ديسمبر 2017م: 1.342.887 
ريال سعودي، 1 يناير 2017م: 1.511.000 ريال سعودي(.

اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية   -27
ألول مرة 

المحاسبية  للمعايير  وفقاً  المالية  قوائمها  الشركة  المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، أعدت  السنة  ذلك  وبما في  المالية حتى  السنوات  لكافة  بالنسبة 
المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )والتي يشار إليها بـ “المعايير المحاسبية المتعارف 
عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين”(. وكما ورد في اإليضاح )2-1( أعاله، تعتبر هذه القوائم المالية األولية أول قوائم مالية أولية 
للشركة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. عليه، قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية عند إعداد قوائمها المالية األولية للفترة التي تبدأ في 1 يناير 2018م وكذلك بعرض بيانات فترة المقارنة المعنية.

وتماشياً مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )1( المعتمد في المملكة العربية السعودية، تم إعداد القوائم المالية األولية بعد إدخال التعديالت 
الالزمة لتعكس التحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وقد قامت الشركة بتحليل األثر على قائمة المركز المالي كما في تاريخ التحول )1 يناير 2017م( و30 يونيو 2017م 
و31 ديسمبر 2017م، وقائمة الدخل الشامل األولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وقائمة الدخل الشامل األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2017م. 

إضافة إلى ذلك، فإن هذه هي أول قوائم مالية أولية للشركة تم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9(. توضح 
اإليضاحات أدناه التعديالت الهامة خالل عملية التحول من اتباع المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك األثر المترتب على تطبيق الشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي 

)15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9(.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية   -27
ألول مرة - تتمة

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية على قائمة المركز المالي كما في 1 يناير 2017م )تاريخ   1-27
التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية( 

ايضاح

المبالغ المصرح 
عنها سابقًا 

وفقًا للمعايير 
المحاسبية 
الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
للمحاسبين 
القانونيين

ريال سعودي

إعادة التصنيف
ريال سعودي

تسويات المعايير 
الدولية للتقرير 

المالي
ريال سعودي

تصحيح أخطاء 
سنوات سابقة 

)إيضاح ز(
ريال سعودي

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 
المعتمدة في 

المملكة العربية 
السعودية كما في 

1 يناير 2017م
ريال سعودي

الموجودات 

الموجودات غير المتداولة

88.02324.505.626)258.063(-24.675.666مدينون تجاريون )جزء غير متداول(

890.750---890.750ممتلكات ومعدات

765.205---765.205موجودات غير ملموسة 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل االخر 

43.850---43.850

2.585.468---2.585.468استثمار في شركات زميلة 

88.02328.790.899)258.063(28.960.939اجمالي املوجودات غير املتداولة

الموجودات المتداولة 

1.073.274315.516.506)3.146.562(300.870.05916.719.735أ، ب، دمدينون تجاريون وآخرون

---)16.719.735(16.719.735ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون

790.750143.043.492)2.591.252(-144.843.994أموجودات عقود 

63.521.53163.521.531-- -دأعمال تحت التنفيذ

 - -)787.193(-787.193زمبالغ مستحقة من شركة زميلة 

50.686.661---50.686.661نقدية وشبه نقدية 

65.385.555572.768.190)6.525.007(513.907.642اجمالي املوجودات املتداولة

65.473.578601.559.089)6.783.070(542.868.581اجمالي املوجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين

50.000.000---50.000.000رأس المال 

25.000.000---25.000.000احتياطي نظامي

78.560.418)7.575.025()9.655.322(-95.790.765أ، ب، دأرباح مبقاة

احتياطي إعادة تقويم استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

216-- - 216

153.560.634)7.575.025()9.655.322(170.790.981اجمالي حقوق املساهمني

المطلوبات غير المتداولة

26.037.256 26.037.256 ---مطلوبات عقود )جزء غير متداول(
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية   -27
ألول مرة - تتمة

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية على قائمة المركز المالي كما في 1 يناير 2017م )تاريخ   1-27
التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية( )تتمة(

ايضاح

المبالغ المصرح 
عنها سابقًا 

وفقًا للمعايير 
المحاسبية 
الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
للمحاسبين 
القانونيين

ريال سعودي

إعادة التصنيف
ريال سعودي

تسويات المعايير 
الدولية للتقرير 

المالي
ريال سعودي

تصحيح أخطاء 
سنوات سابقة 

)إيضاح ز(
ريال سعودي

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 
المعتمدة في 

المملكة العربية 
السعودية كما في 

1 يناير 2017م
ريال سعودي

17.510.000-5.601.881-11.908.119بالتزامات المنافع المحددة للموظفين 

5.601.88126.037.25643.547.256-11.908.119اجمالي املطلوبات غير املتداولة 

المطلوبات المتداولة 

162.182.837---162.182.837قروض قصيرة األجل 

169.957.593)20.216.692()777.582(98.727.99692.223.871د، زدائنون تجاريون وآخرون

---)92.223.871(92.223.871ومصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

65.275.99265.275.992---مطلوبات عقود

7.034.777---7.034.777ززكاة مستحقة 

45.059.300404.451.199)777.582(-360.169.481اجمالي املطلوبات املتداولة

4.824.29971.096.556447.998.455 -372.077.600اجمالي املطلوبات

63.521.531601.559.089)4.831.023(-27542.868.581-2اجمالي حقوق املساهمني واملطلوبات
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية   -27
ألول مرة - تتمة

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية على اجمالي حقوق المساهمين كما في 1 يناير 2017م  2-27

كما في 1 يناير 2017مإيضاح
ريال سعودي

170.790.981اجمالي حقوق املساهمني وفقًا للمعايير احملاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني 

)5.601.881(باألرباح االكتوارية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين

)7.575.025(دتصحيح أخطاء سنوات سابقة 

)4.053.441(أأعباء مالية بشأن ذمم مدينة طويلة األجل 

153.560.634اجمالي حقوق املساهمني وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة العربية السعودية

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية على قائمة الدخل الشامل األولية للسنة المنتهية في 31   3-27
ديسمبر 2017م:

إيضاح

المبالغ المصرح عنها 
سابقًا وفقًا للمعايير 
المحاسبية الصادرة 
عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين
ريال سعودي

تسويات المعايير 
الدولية للتقرير المالي

ريال سعودي

تصحيح أخطاء 
سنوات سابقة 

)إيضاح ز(
ريال سعودي

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 

المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م
ريال سعودي

750.976.345)91.823.798(-842.800.143اإليرادات 

)631.708.368(76.778.057)4.016.271()704.470.154(بتكلفة المبيعات

119.267.977)15.045.741()4.016.271(138.329.989اجمالي الربح

)11.799.725( --)11.799.725(مصاريف بيع وتسويق 

)36.519.557( -)4.472.637()32.046.920(ب، جمصاريف عمومية وإدارية 

1.584.704 --1.584.704إيرادات أخرى

72.533.399)15.045.741()8.488.908(96.068.048ربح العمليات

)524.885( --)524.885(حصة في خسائر شركات زميلة

)16.315.106( -)4.053.441()12.261.665(أتكاليف تمويل

1.743.335 -1.743.335 -إيرادات تمويل 

57.436.743)15.045.741()10.799.014(83.281.498الدخل قبل الزكاة

)6.473.166( --)6.473.166(الزكاة 

50.963.577)15.045.741()10.799.014(76.808.332صايف دخل السنة 

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح 
أو الخسارة: 

مكاسب إعادة قياس التزامات المنافع 
المحددة للموظفين 

4.380.000 -4.380.000-ب

55.343.577)15.045.741()6.419.014(76.808.332اجمالي الدخل الشامل للسنة
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية   -27
ألول مرة - تتمة

تسوية الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  4-27

ربح السنةإيضاح
ريال سعودي

76.808.332الدخل المصرح عنه وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
)4.016.271(بالقيمة االكتوارية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين

)15.045.741(دتصحيح أخطاء سنوات سابقة
)4.472.637(جمخصص خسائر ائتمان متوقعة

)4.053.441(تكاليف تمويل
1.743.335أإيرادات تمويل 

50.963.577الدخل املصرح عنه وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة العربية السعودية
4.380.000بالدخل الشامل اآلخر

55.343.577اجمالي الدخل الشامل للسنة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة العربية السعودية

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية على قائمة الدخل الشامل األولية للفترة المنتهية في 30   5-27
يونيو 2017م

إيضاح

المبالغ المصرح 
عنها سابقًا وفقًا 

للمعايير المحاسبية 
الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
للمحاسبين 
القانونيين

ريال سعودي

تسويات المعايير 
الدولية للتقرير المالي

ريال سعودي

تصحيح أخطاء 
سنوات سابقة 

)إيضاح ز(
ريال سعودي

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 
المعتمدة في 

المملكة العربية 
السعودية للسنة 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م
ريال سعودي

33.537.291253.952.481-220.415.190اإليرادات
)225.894.120()31.670.123()1.451.120()192.772.877(بتكلفة المبيعات
1.867.16828.058.361)1.451.120(27.642.313اجمالي الربح

)6.142.279(-)110.599()6.031.680(مصاريف بيع وتسويق
)19.604.273(-)4.051.227()15.553.046(جمصاريف عمومية وإدارية

410.953--410.953إيرادات أخرى
1.867.1682.722.762)5.612.946(6.468.540ربح العمليات

)1.623.581(--)1.623.581(حصة في خسائر شركات زميلة
)7.906.596(-)2.343.652()5.562.944(أأعباء مالية

370.135-370.135-إيرادات مالية
)6.437.280(1.867.168)7.586.463()717.985(اخلسارة قبل الزكاة

)2.427.097(--)2.427.097(الزكاة
)8.864.377(1.867.168)7.586.463()3.145.082(صايف خسارة الفترة

الخسارة الشاملة األخرى
البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو 

الخسارة: 
مكاسب إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 

2.829.000-2.829.000-بللموظفين 

)6.035.377(1.867.168)4.757.463()3.145.082(اجمالي اخلسارة الشاملة للفترة
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية   -27
ألول مرة – تتمة

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية على قائمة المركز المالي كما في 30 يونيو 2017م  6-27

ايضاح

المبالغ المصرح 
عنها سابقًا 

وفقًا للمعايير 
المحاسبية 
الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
للمحاسبين 
القانونيين

ريال سعودي

إعادة تصنيف
ريال سعودي

تسويات المعايير 
الدولية للتقرير 

المالي
ريال سعودي

تصحيح أخطاء 
سنوات سابقة 

)إيضاح ز(
ريال سعودي

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 
المعتمدة في 

المملكة العربية 
السعودية كما في 

30 يونيو 2017م
ريال سعودي 

الموجودات

الموجودات غير المتداولة 

45.276.558-)987.401(-46.263.959مدينون تجاريون )جزء غير متداول(

834.330---834.330ممتلكات ومعدات

783.386---783.386موجودات غير ملموسة 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل االخر

1.204---1.204

961.887---961.887استثمار في شركات زميلة 

47.857.365 -)987.401(48.844.766اجمالي املوجودات غير املتداولة 

الموجودات المتداولة 

224.362.080 -)4.675.540(213.406.09815.631.522أ، ج، دمدينون تجاريون وآخرون

- --)14.844.329(14.844.329ومصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون

82.262.142---82.262.142أموجودات عقود 

33.164.618)30.356.915(--63.521.533دأعمال تحت التنفيذ

---)787.193(787.193زمبالغ مستحقة من شركة زميلة 

55.835.721---55.835.721نقدية وشبه نقدية 

395.624.561 )30.356.915()4.675.540(-430.657.016اجمالي املوجودات املتداولة 

443.481.926 )30.356.915()5.662.941(-479.501.782اجمالي املوجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين

50.000.000---50.000.000رأس المال 

25.000.000---25.000.000احتياطي نظامي 

1.867.16863.768.121)4.757.463(-66.658.416أ، ب، دأرباح مبقاة

1.867.168138.768.121)4.757.463(-141.658.416اجمالي حقوق املساهمني

المطلوبات غير المتداولة 

4.748.486 )21.288.770(--26.037.256مطلوبات عقود )جزء غير متداول(

15.210.223-)905.478(-16.115.701بالتزامات المناقع المحددة للموظفين 

19.958.709)21.288.770()905.478(-42.152.957اجمالي املطلوبات غير املتداولة 
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية   -27
ألول مرة – تتمة

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية على قائمة المركز المالي كما في 30 يونيو 2017م )تتمة(  6-27

ايضاح

المبالغ المصرح 
عنها سابقًا 

وفقًا للمعايير 
المحاسبية 
الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
للمحاسبين 
القانونيين

ريال سعودي

إعادة تصنيف
ريال سعودي

تسويات المعايير 
الدولية للتقرير 

المالي
ريال سعودي

تصحيح أخطاء 
سنوات سابقة 

)إيضاح ز(
ريال سعودي

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 
المعتمدة في 

المملكة العربية 
السعودية كما في 

30 يونيو 2017م
ريال سعودي 

المطلوبات المتداولة 

175.834.249---175.834.249قروض قصيرة األجل 

42.436.11994.875.426 - -52.439.307د، زدائنون تجاريون وآخرون

ومصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

11.904.561)53.371.432( --65.275.993مطلوبات عقود 

2.140.860---2.140.860ززكاة مستحقة 

284.755.096)10.935.313(--295.690.409اجمالي املطلوبات غير املتداولة 

304.713.805)32.224.083()905.478(-337.843.366اجملي املطلوبات 

443.481.926 )30.356.915( )5.662.941(-479.501.782اجمالي حقوق املساهمني واملطلوبات 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
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اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية   -27
ألول مرة - تتمة

تسوية الخسارة الشاملة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017م  7-27

الخسارة للفترةإيضاح
ريال سعودي

)3.145.082(اخلسارة املصرح عنها وفقًا للمعايير احملاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونني

)1.923.522(بالقيمة االكتوارية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين

1.867.168دتصحيح أخطاء سنوات سابقة

)3.689.424(مخصص خسائر ائتمان متوقعة

)2.343.652(أأعباء مالية بشأن ذمم مدينة طويلة األجل 

370.135إيرادات تمويل 

)8.864.377(اخلسارة املصرح عنها وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة العربية السعودية

2.829.000بالدخل الشامل اآلخر

)6.035.377(اجمالي اخلسارة الشاملة للفترة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة العربية السعودية

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017م   8-27

ايضاح

المبالغ المصرح 
عنها سابقًا وفقًا 

للمعايير المحاسبية 
الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
للمحاسبين 
القانونيين

ريال سعودي

إعادة تصنيف
ريال سعودي

تسويات المعايير 
الدولية للتقرير 

المالي
ريال سعودي

تصحيح أخطاء 
سنوات سابقة 
ريال سعودي

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 
المعتمدة في 

المملكة العربية 
السعودية للسنة 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م
ريال سعودي 

الموجودات غير المتداولة 
مدينون تجاريون )جزء غير 

متداول(
38.832.933-)702.886(319.11738.449.164

9.101.437---9.101.437ممتلكات ومعدات
1.035.348---1.035.348موجودات غير ملموسة 

استثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر

1.185- - - 1.185

2.060.583---2.060.583استثمار في شركات زميلة
51.031.486-)702.886(319.11750.647.717

الموجودات المتداولة 
2.720.843342.868.737)5.992.918(331.095.81815.044.994أ، د، هـمدينون تجاريون وآخرون

مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون 
هـآخرون

15.044.994)15.044.994(---

247.215.994 -)5.831.657( -253.047.651أ، دموجودات عقود 
86.276.304 -86.276.304 -دأعمال تحت التنفيذ

---)787.193(787.193زمبالغ مستحقة من شركة زميلة 
55.814.301 ---55.814.301نقدية وشبه نقدية 

655.789.957)787.193(74.451.7292.720.843732.175.336

73.748.8433.039.960782.823.053)787.193(706.821.443اجمالي املوجودات
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اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية   -27
ألول مرة - تتمة

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017م )تتمة(  8-27

ايضاح

المبالغ المصرح 
عنها سابقًا وفقًا 

للمعايير المحاسبية 
الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
للمحاسبين 
القانونيين

ريال سعودي

إعادة تصنيف
ريال سعودي

تسويات المعايير 
الدولية للتقرير 

المالي
ريال سعودي

تصحيح أخطاء 
سنوات سابقة 
ريال سعودي

المعايير الدولية 
للتقرير المالي 
المعتمدة في 

المملكة العربية 
السعودية للسنة 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م
ريال سعودي 

حقوق المساهمين
50.000.000 ---50.000.000رأس المال 

25.000.000 ---25.000.000احتياطي نظامي 
83.420.226)22.620.767()15.416.623(-121.457.616أ، ب، ج، دأرباح مبقاة

158.420.226)22.620.767()15.416.623(-27196.457.616-9اجمالي حقوق املساهمني
المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات عقود )جزء غير 
متداول(

---120.494.418120.494.418

التزامات المنافع المحددة 
للموظفين

18.137.000 -5.238.152 -12.898.848ب

12.898.848-5.238.152120.494.418138.631.418
المطلوبات المتداولة 
179.103.504 ---179.103.504قروض قصيرة األجل 

204.552.111)73.558.616()777.582(142.220.385136.667.924ودائنون تجاريون وآخرون
مصاريف مستحقة الدفع 

ومطلوبات أخرى 
---)136.667.924(136.667.924و

62.642.62862.642.628---مطلوبات عقود
33.000.000 ---33.000.000توزيعات أرباح مستحقة

6.473.166 ---6.473.166زكاة مستحقة 
497.464.979- )777.582()10.915.988(485.771.409

4.460.570109.578.430624.402.827 -510.363.827اجمالي املطلوبات

86.957.663782.823.053)10.956.053( -706.821.443اجمالي حقوق املساهمني واملطلوبات
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية   -27
ألول مرة - تتمة 

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية على اجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2017م  9-27

كما في 31 ديسمبر 2017مإيضاح
ريال سعودي

196.457.616اجمالي حقوق المساهمين المصرح عنه وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

)5.238.152( بالقيمة االكتوارية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين

)22.620.771(تصحيح أخطاء سنوات سابقة

)4.472.637( جمخصص خسائر ائتمان متوقعة

)7.449.169(أعباء مالية بشأن ذمم مدينة طويلة األجل 

1.743.339إيرادات تمويل 

158.420.226اجمالي حقوق المساهمين وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

أثر اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  10-27

لم يكن التباع المعايير الدولية للتقرير المالي أي أثر جوهري على المبالغ المصرح عنها كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية واالستثمارية 
والتمويلية.

اإليضاحات حول تسويات المعايير الدولية للتقرير المالي وتصحيح أخطاء السنوات السابقة  11-27

27-11-أ تسويات المعايير الدولية للتقرير المالي وتصحيح أخطاء السنوات السابقة

خصم الذمم المدينة التجارية طويلة األجل وموجودات العقود  )أ( 

يوجد لدى الشركة ذمم مدينة وموجودات عقود تزيد تدفقاتها النقدية عن سنة وتم خصمها إلى القيمة الحالية.

التقويم االكتواري لمنافع الموظفين )ب( 

طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يجب احتساب مكافأة نهاية الخدمة باستخدام التقويم االكتواري. تاريخياً، 
قامت الشركة باحتساب هذه االلتزامات وفقاً لألنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية بتاريخ إعداد القوائم المالية دون األخذ بعين االعتبار فترات 
الخدمة المستقبلية المتوقعة للموظفين والزيادات في الرواتب ومعدالت الخصم. ويتمثل األثر الناتج عن هذا التغير في وجود نقص في حقوق الملكية 
ونقص في الربح. إن الربح االكتواري الناتج عن إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين تم قيده ضمن الخسارة الشاملة األخرى وفقاً لمتطلبات 

معيار المحاسبة الدولي )19(.

األدوات المالية )هـ( 

نتج المخصص اإلضافي لخسائر االئتمان المتوقعة بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 على القوائم المالية األولية للشركة وذلك فيما يتعلق 
باستبدال طريقة احتساب خسائر االئتمان المتكبدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )39( بطريقة خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

المالي )9(. 

أخطاء السنوات السابقة )ح( 

خالل الفترة، الحظت الشركة وجود أخطاء في أرقام السنوات السابقة فيما يتعلق بإثبات اإليرادات والتكاليف المباشرة ذات العالقة. وقد كان بمقدور 
اإلدارة تحديد أثر األخطاء على القوائم المالية للسنوات السابقة، وعليه، قامت الشركة بتصحيح تلك األخطاء وتعديل أرقام السنوات السابقة.

27-11- ب إعادة التصنيف 

)هـ( إعادة تصنيف المصاريف المدفوعة مقدماً والمدينين اآلخرين إلى المدينين التجاريين واآلخرين لتتماشي مع متطلبات العرض.

)غ( إعادة تصنيف المصاريف المستحقة والمطلوبات إلى الدائنين التجاريين واآلخرين لتتماشى مع متطلبات العرض.

)ك( إعادة تصنيف الدائنين التجاريين إلى المبالغ المستحقة من/ إلى الجهات ذات العالقة لتتماشى مع متطلبات العرض.
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28- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

يتمثل هدف الشركة عند إدارة المخاطر في إيجاد المنافع للمساهمين والحفاظ عليها. إن أنشطة الشركة تتعرض للمخاطر، ولكن يتم إدارتها من خالل 
عملية من التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، وتخضع لحدود من المخاطر وإجراءات رقابية أخرى. كما أن عملية إدارة المخاطر لها أهمية كبيرة 
الستمرار ربحية الشركة. تتعرض الشركة لمخاطر السوق )والتي تشتمل على مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت ومخاطر السعر( ومخاطر السيولة 

ومخاطر االئتمان ومخاطر االستثمارات الناتجة عن األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة.

هيكل إدارة المخاطر 

إن اإلدارة العليا بالشركة هي المسؤولة عن تحديد المخاطر ومراقبتها. 

قياس المخاطر ونظام إعداد التقارير 

يتم قياس مخاطر الشركة باستخدام طريقة تعكس كال من الخسارة المتوقعة التي من المحتمل أن تنشأ خالل الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة 
التي تعتبر تقديًرا للخسارة النهائية الفعلية بناًء على النماذج اإلحصائية. تستخدم النماذج االحتماليات المبنية على الخبرة السابقة، والتي يتم تعديلها 

لتعكس البيئة االقتصادية. 

الحدود  تلك  وتعكس  اإلدارة.  قبل مجلس  المقررة من  الحدود  أساس  تنفيذها على  ليتم  المخاطر  وتحديد  مراقبة  إجراءات  رئيسية وضع  يتم بصورة 
استراتيجية العمل، بما في ذلك المخاطر التي ترغب الشركة في تحملها وبيئة السوق الخاصة بالشركة. إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراقبة وقياس 

المخاطر الكلية فيما يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر لكافة أنواع المخاطر واألنشطة.

الحد من المخاطر 

العامة الخاصة  العامة الخاصة بها، ومدى تحملها للمخاطر وفلسفة إدارة المخاطر  يوجد لدى الشركة إرشادات استثمار توضح استراتيجيات العمل 
بالشركة. 

وإنه ليس من سياسة الشركة المتاجرة في األدوات المشتقة ألغراض المضاربة. 

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي للشركة عند إدارة رأس المال في ضمان الحفاظ على نسب رأسمال جيدة من أجل دعم عملياتها وزيادة المنفعة للمساهمين. تقوم 
الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية والمتطلبات الخاصة بالتعهدات المالية. 
وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم 

جديدة. 

تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع والتي تمثل صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين. وتدرج الشركة ضمن 
صافي الدين القروض قصيرة األجل والذمم الدائنة التجارية واألخرى ناقصاً النقدية وشبه النقدية. 

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م30 يونيو 2018م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

213.149.712179.103.504162.182.837قروض طويلة األجل

320.201.848204.552.111169.957.593دائنون تجاريون وآخرون

)50.686.661()55.814.301()28.160.013(ناقصاً: النقدية وشبه النقدية

505.191.547327.841.314281.453.769صافي الدين

160.131.555158.420.226153.560.634حقوق الملكية 

665.323.102486.261.540435.014.403حقوق الملكية وصافي الدين

65%67%76%نسبة الرفع المالي 
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28- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية – تتمة

إدارة رأس المال - تتمة

ومن أجل تحقيق هذا الهدف بشكل كلي، تهدف إدارة رأس المال الخاص بالشركة، من بين أمور أخرى، إلى التأكد من وفاء الشركة بالتعهدات المالية 
الفوري  السداد  للبنوك طلب  يسمح  المالية  بالتعهدات  الوفاء  في  االخفاق  إن  المال.  رأس  متطلبات هيكل  تحدد  والتي  بالقروض  كلي  بشكل  المتعلقة 
األهداف  على  تغيرات  أي  تطرأ  لم  الحالية.  الفترة  خالل  األجل  قصيرة  بالقروض  المتعلقة  المالية  للتعهدات  خروقات  أية  هناك  تكن  لم  للقروض. 

والسياسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2017م.

مخاطر السوق

كانت الشركة معرضة لمخاطر السوق، وذلك فيما يتعلق بمخاطر سعر العمولة كما هو مبين أدناه. لم تكن هناك تغيرات في هذه الظروف عن الفترة 
السابقة. 

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

لم يكن لدى الشركة بتاريخ إعداد القوائم المالية أي موجودات أو مطلوبات مسجلة بعمالت أجنبية هامة تعرضت الشركة بشأنها للتقبات في أسعار 
العمالت األجنبية. وعليه، لم يتم عرض تحليل الحساسية بشأن العمالت األجنبية. 

إدارة مخاطر السيولة وسعر العمولة

إن المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة تقع على عاتق مجلس اإلدارة، والذي قام بدوره بوضع إطار عمل مالئم إلدارة مخاطر السيولة وإدارة 
من خالل  السيولة  مخاطر  بإدارة  الشركة  وتقوم  األجل.  والطويل  والمتوسط  القصير  المدى  على  بالشركة  الخاصة  والتمويل  السيولة  إدارة  متطلبات 
االحتفاظ باالحتياطيات والتسهيالت البنكية الكافية والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة محافظ استحقاق الموجودات 

والمطلوبات المالية.

تحليل حساسية سعر العمولة
تم إجراء تحليل الحساسية بناًء على التعرض لمخاطر أسعار العموالت الخاصة باألدوات المالية غير المشتقة في نهاية فترة إعداد القوائم المالية. 
وفيما يتعلق بالمطلوبات المرتبطة بعمولة عائمة، يتم إجراء التحليل بافتراض أن مبلغ االلتزام القائم في نهاية فترة إعداد القوائم المالية كان قائما للفترة 
بأكملها. ويتم استخدام الزيادة أو النقص بواقع 50 نقطة أساس عند إعداد تقرير بمخاطر أسعار العموالت داخليا إلى موظفي اإلدارة العليا وتمثل تقويم 

اإلدارة للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت. 

وفي حالة لو كانت أسعار العموالت أعلى / أقل بواقع 50 نقطة أساس وبقيت كافة المتغيرات األخرى ثابتة، لنقص أو ازداد ربح الشركة للفترة بمبلغ 
نتيجة نقص  الفترة  العموالت خالل  التعرض لمخاطر أسعار  انخفض  ريال سعودي(. وقد  ريال سعودي )31 ديسمبر 2107: 895.518   1.065.749

القروض المرتبطة بعمولة. 

توضح الجداول التالية تواريخ االستحقاقات التعاقدية المتبقية للشركة بشأن المطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بها مع فترات السداد المتفق 
عليها. وقد تم إعداد الجداول بناًء على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية وفقا ألول تاريخ قد يتعين على الشركة السداد فيه. تشتمل 

الجداول على كل من العمولة والتدفقات النقدية األصلية: 

معدل العمولة30 يونيو 2018م
%

خالل سنة
ريال سعودي

من سنة إلى خمس 
سنوات

ريال سعودي

أكثر من خمس سنوات
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

213.149.712  - -213.149.712 عمولة متغيرةقروض قصيرة األجل 
320.201.848 - -320.201.848بدون عمولةدائنون تجاريون وآخرون

533.351.560- - 533.351.560

معدل العمولة31 ديسمبر 2017م
%

خالل سنة
ريال سعودي

من سنة إلى خمس 
سنوات

ريال سعودي

أكثر من خمس 
سنوات

ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

179.103.504  - -179.103.504 عمولة متغيرةقروض قصيرة األجل 
204.552.111 - -204.552.111بدون عمولةدائنون تجاريون وآخرون

383.655.615- - 383.655.615
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

28- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية – تتمة

إدارة رأس المال – تتمة

معدل العمولة1 يناير 2017م
%

خالل سنة
ريال سعودي

من سنة إلى خمس 
سنوات

ريال سعودي

أكثر من خمس 
سنوات

ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

162.182.837  - -162.182.837 عمولة متغيرةقروض قصيرة األجل 

169.957.593 - -169.957.593بدون عمولةدائنون تجاريون وآخرون

332.140.430- - 332.140.430

إدارة مخاطر االئتمان

تشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية. وكما في 
31 ديسمبر 2017م، فإن الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان، دون أخذ أي ضمانات محتفظ بها أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى بعين االعتبار 
والتي قد تؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية نتيجة إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته، ينشأ عن القيمة الدفترية لألصل المالي المعني المثبت 
والظاهر في قائمة المركز المالي. تقوم الشركة بوضع إجراءات لفحص االئتمان يتم مراجعتها وتحديثها بصفة مستمرة قبل القيام بمنح االئتمان إلى 
عمالئها. ويبين اإليضاح )16( الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشأن الموجودات المالية التي ال تمثل نقدية وشبه نقدية. ال تقوم الشركة 

باالحتفاظ بأي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر االئتمان المصاحبة للموجودات المالية الخاصة بها. 

كما توجد هناك أيضا إجراءات أخرى لمراقبة واعتماد االئتمان لضمان اتخاذ اإلجراءات الالزمة السترداد الديون المتأخرة السداد. إضافة إلى ذلك، 
الشركة بمراجعة القيمة القابلة لالسترداد لكافة الذمم المدينة التجارية على أساس فردي في نهاية فترة إعداد القوائم المالية للتأكد من تجنيب مخصص 
خسارة كاف لقاء المبالغ غير القابلة لالسترداد. وفي هذا الصدد، يعتقد المدراء بالشركة أن مخاطر االئتمان الخاصة بالشركة منخفضة بشكل جوهري. 

تتكون الذمم المدينة التجارية من عدد كبير من العمالء. ويتم إجراء تقويم ائتماني مستمر بشأن الوضع المالي للذمم المدينة. 

ال يوجد لدى الشركة أي ذمم مدينة تجارية بتاريخ إعداد القوائم المالية تشكل بشكل فردي أكثر من 10% من رصيد الذمم المدينة التجارية. ويعتبر التركز 
في مخاطر االئتمان محدوداً نظًرا لكبر قاعدة العمالء وتنوعها. 

كما أن مخاطر االئتمان بشأن األموال السائلة محدودة ألنها محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

القيمة العادلة  -29
يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة بالتكلفة المطفأة. ولم تقم الشركة باإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية مثل 
الذمم المدينة التجارية واألخرة قصيرة األجل والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والدائنين التجاريين واآلخرين والمبالغ المستحقة إلى الجهات 
ذات العالقة والنقدية والودائع قصير األجل، وذلك ألن القيمة الدفترية لها تقارب بشكل كبير ومعقول القيمة العادلة نظًرا الستحقاق هذه األدوات على 
المدى القصير. وفيما يلي مقارنة حسب فئة القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية للشركة، بخالف تلك األدوات المالية التي تقارب قيمتها 

الدفترية بشكل معقول القيمة العادلة.

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

31 ديسمبر 30 يونيو 2018م
31 ديسمبر 30 يونيو 2018م1 يناير 2017م2017م

1 يناير 2017م2017م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

1.2101.18543.8321.2101.18543.850

1.2101.18543.8321.2101.18543.850اإلجمالي 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

القيمة العادلة -تتمة  -29
يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية حسب مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة:

اإلجماليتاريخ التقويم 

قياس القيمة العادلة باستخدام

األسعار المتداولة في 
األسواق النشطة

)المستوى 1(

المدخالت القابلة 
للمالحظة الهامة

)المستوى 2(

المدخالت غير القابلة 
للمالحظة الهامة

)المستوى 3(
الموجودات المالية

30 يونيو 2018م

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

1.210 - -301.210 يونيو 2018م

31 ديسمبر 2017م

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

31 ديسمبر 
2017م

1.185- - 1.185

1 يناير 2017م

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

 - -143.85043.850 يناير 2017م

األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية   -30
لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ اعداد القوائم المالية وبعد إصدار هذه القوائم المالية األولية والتي قد تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات 

في هذه القوائم المالية األولية.

االلتزامات المحتملة  -31
كان لدى الشركة االلتزامات المحتملة التالية بتاريخ إعداد القوائم المالية:

30 يونيو 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

1 يناير 2017م
ريال سعودي

62.321.80315.967.31426.035.643خطابات ائتمان

126.459.029113.178.199115.901.894خطابات ضمان

188.780.832129.145.513141.937.537
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

المعلومات القطاعية  -32
تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية فقط وليس لديها أي قطاع جغرافي. وألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من قطاعات أعمال بناء على الخدمات 

التي يتم تقديمها ولديها قطاعات األعمال التالية التي يمكن االفصاح عنها:

وحدة الحلول

توفر وحدة الحلول البرامج في مجاالت إدارة خدمات األعمال التجارية، ومراقبة مراكز البيانات والتحسينات باإلضافة إلى حلول مراكز اإلتصال ذات 
الصلة، وفقاً للمتطلبات. 

وحدة النظم 

تساعد وحدة النظم في تخطيط وتصميم وإنشاء وتجهيز مراكز نظم المعلومات الجغرافية الحديثة، وتوفير البنية التحتية الالزمة للشركات. كما أنها 
تساعد في بناء البيانات الجغرافية، وتدريب فرق العمالء، وتكوين أدوات نظام المعلومات الجغرافية وبناء تطبيقات المستخدم النهائي.

وحدة تكامل األجهزة واألنظمة 

توفر وحدة تكامل األجهزة واألنظمة الخبرة التقنية والعملية لتحويل االحتماالت إلى حلول أعمال واقعية.

وحدة نظم أمن المعلومات 

توفر وحدة نظم أمن المعلومات مجموعة واسعة من أفضل حلول الصناعة، والتي تساعد العمالء على تطوير ونشر وتحقيق والحفاظ على أمن المعلومات 
بصورة أمثل. يعمل القطاع على الوفاء بجميع متطلبات العمالء المتعلقة بدورة أمن المعلومات.

وحدة الشبكات

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الوحدة في بناء شبكات فعالة من حيث التكلفة والكفاءة وتوفير حلول االتصاالت القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الرائدة المتنوعة. 

وحدة التشغيل والصيانة

تمثل هذه الوحدة وحدة إدارة وصيانة وتشغيل المشاريع وتقوم بتقديم الدعم إلدارة المشاريع للمهمات التي تتطلب تطبيق المعرفة والمهارات والتقنيات 
الالزمة لنجاح تنفيذ البنية التحتية لتقنية المعلومات.

اإلدارة العامة 

تقوم اإلدارة العامة بشكل رئيسي بتخطيط وتنفيذ األهداف العامة للشركة وتنسيق وظائف أقسام المالية والعمليات، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، 
والمبيعات، واإلدارة، والموارد البشرية.

تقوم االدارة بمراجعة النتائج التشغيلية للقطاعات بصورة مستقلة وذلك التخاذ القرارات بشأن توزيع المصادر وتقييم األداء يتم تقييم أداء القطاع بناء 
على ربح وخسائر العمليات. ال تقوم الشركة بتسجيل الموجودات والمطلوبات حسب قطاعات األعمال. وال يتم اإلفصاح عنها الى مجلس اإلدارة تحت أي 

قطاعات ذات عالقة ويتم مراقبتها على أساس مركزي وبالتالي يتم االفصاح عنها كموجودات ومطلوبات غير موزعة.

تمشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية للشركة، تم اعتماد قطاعات األعمال من قبل مجلس اإلدارة بشأن نشاطات الشركة. يتم االفصاح عن المعامالت 
بين قطاعات األعمال بالتكلفة. وفيما يلي بيان باإليرادات وإجمالي الربح وصافي الموجودات الخاصة بالشركة حسب كل قطاع:
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية - تتمة
30 يونيو 2018م

اعتماد القوائم المالية  - 33
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 4 ربيع الثاني 1440هـ )الموافق 11 ديسمبر 2018م(. 

أرقام المقارنة  - 34
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتمشى مع تبويب السنة الحالية )إيضاح 27(.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية 
31 ديسمبر 2017م
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2017م

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعوديإيضاح
الموجودات 

الموجودات المتداولة
355.814.30150.686.661أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 

325.545.725 4369.928.751مدينون 
253.047.651144.843.994ذمم مدينة غير مقدم بها فواتير 

515.044.99416.719.735مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 
16787.193787.193مبلغ مستحق من شركة زميلة 
694.622.890538.583.308إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة 
61.18543.850استثمارات متاحة للبيع

79.101.437890.750ممتلكات ومعدات
82.060.5832.585.468استثمارات في شركات زميلة

91.035.348765.205موجودات غير ملموسة 
12.198.5534.285.273إجمالي الموجودات غير المتداولة 

706.821.443542.868.581إجمالي الموجودات 
المطلوبات وحقوق المساهمين 

المطلوبات المتداولة 
11179.103.504162.182.837قروض قصيرة األجل 

10136.667.92498.727.996مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
142.220.38592.223.871دائنون 

–1533.000.000توزيعات أرباح مستحقة 

126.473.1667.034.777زكاة مستحقة
497.464.979360.169.481إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة 
1312.898.84811.908.119مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

510.363.827372.077.600إجمالي المطلوبات 
حقوق المساهمين 

1450.000.00050.000.000رأس المال
25.000.00025.000.000إحتياطي نظامي

216–6احتياطي القيمة العادلة
121.457.61695.790.765أرباح مبقاة

196.457.616170.790.981إجمالي حقوق المساهمين 
706.821.443542.868.581إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

إيضاح
 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

842.800.143654.023.543المبيعات 

)555.560.760()704.470.154(تكلفة المبيعات 

138.329.98998.462.783إجمالي الربح 

المصاريف

)30.486.743()32.046.920(17عمومية وإدارية

)12.530.629()11.799.725(18بيع وتوزيع

94.483.34455.445.411الدخل من العمليات الرئيسية

)14.460.966()12.261.665(أعباء مالية

1.584.7041.172.930إيرادات أخرى، صافي

83.806.38342.157.375الدخل قبل الحصة في نتائج الشركات الزميلة والزكاة

)752.352()524.885(8الحصة في نتائج شركات زميلة 

83.281.49841.405.023الدخل قبل الزكاة 

)5.321.318()6.473.166(12الزكاة 

76.808.33236.083.705صافي دخل السنة 

19ربح السهم

18.9011.09من العمليات الرئيسية

15.367.22من صافي الدخل

5.000.0005.000.000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

احتياطي القيمة األرباح المبقاةاإلحتياطي النظاميرأس المال
اإلجماليالعادلة

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

160.328.213 -50.000.00025.000.00085.328.213الرصيد في 1 يناير 2016م

36.083.705 -36.083.705 - -صافي دخل السنة

)25.621.153( -)25.621.153( - -توزيعات أرباح )إيضاح 15(

216216 - - -احتياطي القيمة العادلة )ايضاح 6(

50.000.00025.000.00095.790.765216170.790.981الرصيد في 31 ديسمبر 2016م 

76.808.332 -76.808.332 - -صافي دخل السنة

)51.141.481( -)51.141.481( - -توزيعات أرباح )إيضاح 15(

)216()216( - - -احتياطي القيمة العادلة )ايضاح 6(

196.457.616 -50.000.00025.000.000121.457.616الرصيد في 31 ديسمبر 2017م 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

إيضاح
 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي
النشاطات التشغيلية 

83.281.49841.405.023الدخل قبل الزكاة 
التعديالت لــ :

133.080.2343.831.144مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
4536.784399.161مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

8524.885752.352الحصة في نتائج شركات زميلة 
7339.948357.565إستهالك ممتلكات ومعدات 

9307.119346.059إطفاء 
)7.000()21.000(أرباح عن بيع ممتلكات ومعدات

560.000121.745 مخصص دفعات مقدمة إلى موردين مشكوك في تحصيلها
88.109.46847.206.049

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)668.545()44.919.810(مدينون 

5.565.372)108.203.657(ذمم مدينة غير مقدم بها فواتير
)5.888.240(1.614.741مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 

)6.812(-مبلغ مستحق من شركة زميلة 
49.996.5146.617.290دائنون 

36.226.46940.109.854مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
22.823.72592.934.968النقدية من العمليات

)2.835.325()2.089.505(13مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
)4.882.521()5.321.318(12زكاة مدفوعة

15.412.90285.217.122صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
النشاطات اإلستثمارية 
)189.846()8.550.636(7شراء ممتلكات ومعدات

)229.107()577.262(9شراء موجودات غير ملموسة
21.0017.000متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات

-42.449متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع 
)411.953()9.064.448(صافي النقدية المستخدمة في النشاطات اإلستثمارية

النشاطات التمويلية 
)53.058.851(16.920.667صافي قروض قصيرة األجل مستلمة )مسدده( 

)25.621.153()18.141.481(15توزيعات أرباح مدفوعة 
)78.680.004()1.220.814(صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

5.127.6406.125.165الزيادة في النقدية وشبه النقدية
50.686.66144.561.496النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
55.814.30150.686.661النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

المعامالت غير النقدية 
 -1533.000.000توزيعات أرباح معلنة ولكن لم يتم دفعها 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

النشاطات   - 1
شركة المعمر ألنظمة المعلومات )» الشركة »(، شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

1010063470 في 10 محرم 1407هـ )الموافق 14 سبتمبر 1986(. 

إن عنوان مكتب الشركة المسجل هو كما يلي:

مركز بيرل، طريق الملك عبدالعزيز 

ص ب 16116، الرياض 11464، المملكة العربية السعودية 

إن الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويوجد لديها الفرعين التاليين:

الموقع التاريخرقم السجل التجاري للفرع 

جده11 رمضان 1401هـ4030097824

الخبر12 صفر 1406هـ2051011413

يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي واألجهزة اإللكترونية تركيبها وتشغيلها وصيانتها وتجارة الجملة والتجزئة في 
األجهزة الالسلكية وصيانتها واألعمال الكهربائية واألعمال اإللكترونية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها في الحاسب اآللي وتقنية االتصال وتركيبها وتشغيلها 

وصيانتها.

2 - السياسات المحاسبية الهامة 
وفقاً لخطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فإنه سيتم اعتباراً من 1 يناير 
2018م إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعند اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي، فإنه سيتعين على الشركة الوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )1( – اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة، والتي تتطلب قيام الشركة بتحليل األثار الناتجة عن ذلك وإجراء بعض التسويات على 

أرقام المقارنة واألرصدة االفتتاحية لها. 

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، ونورد فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة: 

العرف المحاسبي 

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس االستثمارات في األوراق المالية المقتناة ألغراض المتاجرة بالقيمة العادلة.

استخدام التقديرات

الموجودات  أرصدة  على  تؤثر  قد  التي  واالفتراضات  التقديرات  استخدام  عليها،  المتعارف  المحاسبة  لمعايير  طبقاً  المالية،  القوائم  إعداد  يتطلب 
والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي 
أعدت القوائم المالية بشأنها. وعلى الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة بشأن األحداث والعمليات 

الجارية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.

النقدية وشبة النقدية 

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبة النقدية من األرصدة لدى البنوك واالستثمارات القابلة للتحويل فوراً إلى مبالغ نقدية معروفة 
وفترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل عند شرائها. 

الودائع البنكية قصيرة األجل 

أن الودائع البنكية قصيرة األجل قابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها تزيد عن ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة من تاريخ شرائها.

المدينون 

تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحصيل. يجنب مخصص لالنخفاض في القيمة عند عدم 
إمكانية تحصيل هذه المبالغ. تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

2 - السياسات المحاسبية الهامة – تتمة 

الذمم المدينة غير المقدم بها فواتير 

تشتمل الذمم المدينة غير المقدم بها فواتير على قيمة األعمال المنفذة من قبل الشركة خالل السنة ولم يقدم بها فواتير بعد كما في نهاية السنة. سيتم 
تقديم فواتير بهذه المبالغ في الفترة الالحقة. 

االستثمارات في الشركات الزميلة 

يتم محاسبة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي تمارس عليها الشركة تأثيراً هاماً 
وليست شركة تابعة وال مشروعا مشتركا. وبموجب طريقة حقوق الملكية، يقيد االستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي بالتكلفة المعدلة 
بالتغيرات في حصة الشركة في صافي موجودات الشركات الزميلة. تعكس قائمة الدخل الحصة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. وفي حالة إذا ما تم 
إثبات تغير ما بصورة مباشرة في حقوق ملكية الشركات الزميلة، فإن الشركة تقوم بإثبات حصتها في أي تغير واإلفصاح عنها إن أمكن ذلك، في قائمة 
التغيرات في حقوق المساهمين. يتم حذف األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركات الزميلة بقدر حصة الشركة في الشركات 

الزميلة. 

االستثمارات المتاحة للبيع 

يمثل هذا البند استثمارات في حصص غير متداولة والتي تم شرائها لغير أغراض المتاجرة وتظهر بالقيمة العادلة. تقيد/ تحمل التغيرات في القيمة 
العادلة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. وعند وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمارات، عندئذ يتم تحديد القيمة القابلة 
لالسترداد لتلك االستثمارات وإثبات الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية في قائمة الدخل. عند إجراء تقويم لالنخفاض في القيمة، يتم 

األخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والعوامل األخرى. 

وعند بيع جزء من االستثمارات المملوكة، فإنه يتم احتساب القيمة الدفترية لهذه االستثمارات على أساس المتوسط المرجح.

الممتلكات واآلالت والمعدات

تقيد الممتلكات واآلالت والمعدات، في األصل، بالتكلفة وتظهر بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. 

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة أو عمر األصل المعني.

يحمل االستهالك على قائمة الدخل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل المعني باستخدام طريقة القسط الثابت. وفيما يلي بيان بمعدالت االستهالك 
المقدرة لفئات الموجودات الرئيسية:

%20 المعدات   

%20 السيارات   

%20 األثاث والتركيبات 

الموجودات غير الملموسة 

يتم قياس الموجودات غير الملموسة عند االثبات األولي لها بالتكلفة. وبعد االثبات األولي، تقيد الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار انتاجية محددة 
بالتكلفة، ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية لها. تمثل 

الموجودات غير الملموسة برامج المحاسبة المشتراة من قبل الشركة. تطفأ تلك البرامج بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 5 سنوات. 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءاً قدمت أم لم تقدم بها فواتير إلى الشركة.

المخصصات 

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن قياسها 
بشكل موثوق به. 
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إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

2 - السياسات المحاسبية الهامة – تتمة 

القروض 

يتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة من قبل الشركة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

لنظام العمل والعمال السعودي عن فترات خدماتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز  يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقاً 
المالي.

االحتياطي النظامي 

وفقاً ألحكام نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ 
مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال. وحيث أنه قد تم تحقيق ذلك، فقد قررت الشركة التوقف عن إجراء هذا التحويل. إن هذا االحتياطي غير 

قابل للتوزيع. 

الزكاة

يجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة المالية السعودية، ويحمل المخصص على قائمة الدخل. 

إثبات اإليرادات

يتم إثبات إيرادات العقود، التي يمكن تقدير نتائجها بشكل موثوق به، باستخدام طريقة نسبة اإلنجاز وذلك بالرجوع إلى مرحلة اإلنجاز من العقد. يتم 
قياس مرحلة اإلنجاز وذلك باحتساب نسبة األعمال المنفذة حتى تاريخه إلى إجمالي األعمال التي يتعين تنفيذها. تقوم إدارة الشركة باألخذ بعين االعتبار 

نسبة اإلنجاز الفعلية ألعمال العقد المنفذة كأفضل طريقة مالئمة لقياس نسبة اإلنجاز لتحديد أرباح العقد الواجب إثباتها للسنة. 

التجارية  المرتجعات والخصومات  بعد استنزال  اإليرادات  للعميل. تظهر  الحاسب اآللي عند تسليمها  برامج  بيع أجهزة وتراخيص  إيرادات  إثبات  يتم 
وتخفيضات الكميات. 

يتم إثبات إيرادات عقود خدمات الدعم على أساس نسبي على مدى فترة العقد. 

العمالت األجنبية

ترجمة العمالت األجنبية

تترجم القوائم المالية للعمليات األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بالنسبة للموجودات والمطلوبات، وبمتوسط 
سعر التحويل لكل فترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر. تحول بنود حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل السائد 

عند نشوء كل بند. تظهر تسويات ترجمة العمالت األجنبية كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين

المصاريف 

إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك المصاريف التي تتعلق تحديداً بمندوبي المبيعات وقسم المبيعات. يتم توزيع كافة المصاريف األخرى، وفق أسس ثابتة، 
بين تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية واإلدارية وفقاً ألسس التوزيع التي تراها الشركة مناسبة.
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إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

2 - السياسات المحاسبية الهامة – تتمة

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي محدد. وفي حالة وجود مثل هذا 
الدليل، يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل. يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:

بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة – يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصاً خسائر االنخفاض المثبتة أ- 
سابقاً في قائمة الدخل.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة – يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ب- 
المخصومة على أساس معدل العائد الحالي السائد في السوق ألصل مالي مشابه.

النقدية ج-  للتدفقات  يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية   – بالتكلفة المطفأة  المثبتة  بالنسبة للموجودات 
المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي.

توزيعات األرباح

تقيد توزيعات األرباح المرحلية عند اإلعالن عنها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. ويتم إثبات توزيعات األرباح السنوية النهائية كمطلوبات عند اعتمادها 
من قبل الجمعية العمومية، بعد توصية مجلس اإلدارة بذلك.

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة في بيئة معينة 
)قطاع جغرافي(، ويتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بالقطاعات األخرى. تتبع الشركة قطاع األعمال فقط نظرا لمزاولة كافة أنشطتها 

في المملكة العربية السعودية. 

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  -3

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

55.814.30147.986.661أرصدة لدى البنوك 

2.700.000 -ودائع بنكية قصيرة األجل 

55.814.30150.686.661
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4 - المدينون 

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

370.465.535331.275.836مدينون تجاريون 

)5.730.111()536.784(ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

369.928.751325.545.725

فيما يلي تحلياًل بأعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها كما في 31 ديسمبر: 

اإلجمالي 
متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

أكثر من 360 يومًا181 - 360 يومًا91-180 يومًا 61 – 90 يومًا 31 – 60 يومًا أقل من 30 يومًا

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

2017369.928.751109.295.94076.533.17336.268.74867.610.05229.814.04750.406.791م

2016325.545.725110.350.36233.304.70514.289.49561.200.63940.276.49966.124.025م

بناءاً على الخبرة السابقة، يتوقع تحصيل كافة الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها. وأنه ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات بشأن الذمم 
المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.

كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كاآلتي :- 

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

5.730.1115.330.950في بداية السنة 

536.784399.161مخصص السنة )إيضاح 17( 

-)5.730.111(مبالغ مشطوبة خالل السنة 

536.7845.730.111في نهاية السنة 

تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبالغ إجمالية قدرها 298.812.125 ريال سعودي )2016: 274.974.347 ريال سعودي( مستحقة من مؤسسات 
حكومية وشبة حكومية. 

إضافة إلى ذلك، يشكل أكبر خمسة عمالء غير حكوميين 11% من الذمم المدينة التجارية القائمة كما في 31 ديسمبر 2017م )2016: %12(.
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إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2017م

المصاريف المدفوعة مقدمًا والمدينون اآلخرون   - 5

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

8.663.7788.913.124تأمينات خطابات ضمان واعتمادات مستنديه )إيضاح 21(

2.759.0314.244.347دفعات مقدمة إلى موردين 

1.342.2951.511.002إيجار مدفوع مقدماً

1.012.3431.064.769دفعات مقدمة إلى موظفين 

347.201339.068تأمين مدفوعة مقدماً

68.000104.000رسوم حكومية مدفوعة مقدماً 

1.646.4991.277.578مدينون آخرون 

)734.153()794.153(ناقصاً: مخصص دفعات مقدمة إلى موردين مشكوك في تحصيلها 

15.044.99416.719.735

6 - االستثمارات المتاحة للبيع

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي
القيمة العادلة:
-43.850في بداية السنة

43.634-محول من استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة
-)42.665(استبعادات 

216-أرباح غير محققة للسنة 
1.18543.850في نهاية السنة 

7 - الممتلكات واالالت والمعدات 

اإلجمـــــالياألثاث والتركيباتالسياراتالمعداتاألراضي
 2017م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي
التكلفة: 

9.999.7191.144.5591.804.18112.948.459-في بداية السنة 
8.122.900303.54197.00027.1958.550.636لإلضافات 

)74.772(-)74.772(--لإلستبعادات 
8.122.90010.303.2601.166.7871.831.37621.424.323في نهاية السنة 

االستهالك: 
9.371.3551.144.5491.541.80512.057.709-في بداية السنة 

258.2022.97678.770339.948-المحمل للسنة )إيضاح 17( 
)74.771(-)74.771(--اإلستبعادات 

9.629.5571.072.7541.620.57512.322.886-في نهاية السنة
8.122.900673.70394.033210.8019.101.437صافي القيمة الدفترية
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إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2017م

7 - الممتلكات واآلالت والمعدات - تتمة

اإلجمـــــالياألثاث والتركيباتالسياراتالمعداتاألراضي
 2016م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفة: 

9.809.8731.242.0591.804.18112.856.113-في بداية السنة 

189.846 - -189.846-لإلضافات 

)97.500( -)97.500( --لإلستبعادات 

9.999.7191.144.5591.804.18112.948.459-في نهاية السنة 

االستهالك: 

9.106.1431.242.0491.449.45211.797.644-في بداية السنة 

92.353357.565 -265.212-المحمل للسنة )إيضاح 17( 

)97.500( -)97.500( --اإلستبعادات 

9.371.3551.144.5491.541.80512.057.709-في نهاية السنة

628.36410262.376890.750-صافي القيمة الدفترية

االستثمارات في الشركات الزميلة  - 8

نسبة الملكية
 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

50225.291224.724%مجموعة إدارات سال – لبنان )إدارات سال(

501.043.3881.081.237%شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )ادارات(

50791.9041.279.507%شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية – لبنان )فينيشيا(

2.060.5832.585.468

كانت حركة االستثمارات في الشركات الزميلة على النحو التالي:

اإلجماليإداراتفينشيياإدارات سال

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

1303.6812.508.340525.7993.337.820 يناير 2016م

)752.352(555.438)1.228.832()78.958(حصة في صافي الدخل )الخسارة(

31224.7231.279.5081.081.2372.585.468 ديسمبر 2016م

)524.885()37.849()487.603(567حصة في صافي الدخل )الخسارة( 

31225.290791.9051.043.3882.060.583 ديسمبر 2017م

235



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2017م

9 - الموجودات غير الملموسة 
كانت حركة الموجودات غير الملموسة خالل السنة على النحو التالي:

برنامج ميكروسوفت 
داينمكس إي آر بي

مشروع تطوير 
اإلجمـــــاليالبرامج األخرىالتطبيقيات

 2017م
اإلجمـــــالي

 2016م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفة: 

712.4714.532.3871.600.8916.845.7496.616.642في بداية السنة 

577.262577.262229.107--لإلضافات 

712.4714.532.3872.178.1537.423.0116.845.749في 31 ديسمبر 

اإلطفاء: 

712.4684.532.387835.6896.080.5445.734.485في بداية السنة 

307.119307.119346.059--المحمل خالل السنة )إيضاح 17( 

712.4684.532.3871.142.8086.387.6636.080.544في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية

1.035.3451.035.348765.205-3في 31 ديسمبر 

المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى   - 10

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

109.042.19374.424.747تكاليف مشروع غير مقدم بها فواتير

17.198.40518.943.522ضريبة استقطاع مستحقة )إيضاح 12(

6.137.5184.974.390تكاليف موظفين مستحقة 

4.289.808385.337أخـــرى

136.667.92498.727.996

القروض قصيرة األجل  -11
تم الحصول على القروض قصيرة األجل من بنوك محلية متنوعة وذلك للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل. إن هذه القروض مضمونة بضمانات شخصية 

من المساهمين وسندات إذنية وبتنازل عن متحصالت بعض العقود وتحمل مصاريف عمولة وفقاً لمعدالت االقتراض السائدة في السوق.
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إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2017م

الزكاة   - 12

المحملة للسنة 

تتكون الزكاة المحملة من اآلتي: 

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي
6.473.1665.321.318المحملة للسنة 

تم حساب مخصص الزكاة للسنة وفقاً لألساس التالي:

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي
152.649.284134.707.060حقوق المساهمين 

29.464.63132.424.812مخصصات أول المدة وتسويات أخرى 
1.792.547)8.073.323(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 

174.040.592168.924.419
84.886.06543.928.309دخل السنة الخاضع للزكاة 

258.926.657212.852.728وعاء الزكاة 

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند حساب الدخل الخاضع للزكاة.

حركة المخصص خالل السنة 

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة كاآلتي: 

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي
7.034.7777.044.453في بداية السنة 

)4.882.521(6.473.166مدفوع خالل السنة 
5.321.318)5.321.318(مجنب خالل السنة 

-)1.713.459(إعادة التصينف خالل السنة 
)448.473( -عكس قيد خالل السنة

6.473.1667.034.777في نهاية السنة 

الربوط الزكوية 

قامت الشركة بإنهاء الربوط الزكوية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة، سابقا: مصلحة الزكاة والدخل( حتى عام 2007م، وحصلت على الربوط 
الزكوية النهائية. قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات من 2008م 2016م والتي ال تزال قيد المراجعة من قبل الهيئة. لم يتم اصدار الربوط 

الزكوية من قبل الهيئة بعد للسنوات من 2008م حتى 2016م وال يمكن تحديد المحصلة النهائية بشكل موثوق به.

خالل عام 2011م، استلمت الشركة الربوط الزكوية النهائية من الهيئة لعامي 2006م و2007م وطالبت فيها الهيئة الشركة بسداد ضريبة إستقطاع إضافية 
قدرها 6.097.791 ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراض على ذلك لدى ديوان المظالم، ودفعت إجمالي المبلغ تحت االعتراض وقامت بإثباته في قائمة 
الدخل. لكن ديوان المظالم بت في االعتراض لصالح الهيئة. وفي النهاية، قامت الشركة بدفع غرامات إلى الهيئة قدرها 2.700.000 ريال سعودي، والتي 

كانت متوفرة بالفعل في شكل ضمان بنكي لدى السلطات الضريبية. 

بتاريخ قائمة المركز المالي، تم تقدير المحصلة النهائية بااللتزام النهائي لضريبة االستقطاع بشكل معقول من قبل االدارة على اساس التقديرات للسنوات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2008م حتى 31 ديسمبر 2017م وكونت مخصص لقاء هذا االلتزام في القوائم المالية. قامت الشركة بإثبات هذا االلتزام وذلك 

بعد األخذ في االعتبار بنصيحة المستشار الزكوي الخاص بالشركة )إيضاح 10(.
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   -13
كانت حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على النحو التالي:

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

11.908.11910.912.300في بداية السنة

3.080.2343.831.144المحمل للسنة 

)2.835.325()2.089.505(المدفوع خالل السنة

12.898.84811.908.119في نهاية السنة

رأس المال  - 14
يتكون رأس المال من 5.000.000 سهم )2016: 5.000.000 سهم( قيمة كل منها 10 ريال سعودي. 

15- توزيعات األرباح
وافق المساهمون في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2017م على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 5.124 ريال سعودي للسهم بمبلغ إجمالي قدره 

25.62 مليون ريال سعودي، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 مارس 2017م.

وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 31 ديسمبر 2017م على توزيع أرباح مرحلية قدرها 10.23 ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة 51.14 مليون 
ريال سعودي.

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   -16
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها 

تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات. فيما يلي بيان بالجهات ذات العالقة بالشركة:

طبيعة العالقة اسم الجهة ذات العالقة

شركة زميلة مجموعة إدارات سال

فيما يلي بيان المعامالت مع الجهات ذات العالقة: 

أ( إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل هي على النحو التالي:

طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

مبلغ المعاملـــة

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

4.603.4884.760.700مشتريات شركة زميلة 

-755.804مبيعات 

317.098332.219دخل إيجار 

فيما يلي تفاصيل المبلغ المستحق من جهة ذات عالقة:

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

787.193787.193مجموعة إدارات سال 
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها - تتمة  -16

ب ( فيما يلي بيانات المعامالت واألرصدة مع المساهمين

فيما يلي تفاصيل المعامالت مع المساهمين خالل السنة: 

مبلغ المعاملة

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي
495.999410.621رواتب ومنافع

فيما يلي تفاصيل األرصدة مع المساهمين خالل السنة:

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي
 - -دائنون آخرون 

17- المصاريف العمومية واإلدارية 

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي
22.738.00020.851.151تكاليف موظفين

2.481.0442.536.805إيجار
1.388.693643.982غرامات تعاقدية

1.225.299330.250أتعاب مهنية 
1.035.5842.700.975مصاريف ضريبة استقطاع 

728.044977.046لوازم مكتبية
536.784399.161مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها )إيضاح 4(

339.948357.565إستهالك )إيضاح 7(
322.086576.329بريد واتصاالت 

309.208401.183سفر
307.119346.059إطفاء )إيضاح 9(

635.111366.237أخــــرى
32.046.92030.486.743

18- مصاريف البيع والتوزيع 

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

7.499.3679.316.281تكاليف موظفين

4.300.3583.214.348دعاية وترويج مبيعات 

11.799.72512.530.629
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19- ربح السهم 
تم احتساب ربح السهم للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2016م وذلك بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية وصافي دخل السنة على المتوسط 

المرجح لعدد األسهم العادية القائمة وقدرها 5 مليون سهم خالل للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و 2016م، على التوالي.

المعلومات القطاعية  -20
يتم تقديمها ولديها  التي  بناء على الخدمات  تتكون الشركة من قطاعات أعمال  العربية السعودية فقط. وألغراض اإلدارة،  المملكة  تعمل الشركة في 

قطاعات األعمال التالية التي يمكن االفصاح عنها:

وحدة الخدمات اإللكترونية 

توفر وحدة الخدمات اإللكترونية البرامج في مجاالت إدارة خدمات األعمال التجارية، ومراقبة مراكز البيانات والتحسينات باإلضافة إلى حلول مراكز 
اإلتصال ذات الصلة، وفقاً للمتطلبات. 

وحدة نظم المعلومات الجغرافية

تساعد وحدة نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط وتصميم وإنشاء وتجهيز مراكز نظم المعلومات الجغرافية الحديثة، وتوفير البنية التحتية الالزمة 
للشركات. كما أنها تساعد في بناء البيانات الجغرافية، وتدريب فرق العمالء، وتكوين أدوات نظام المعلومات الجغرافية وبناء تطبيقات المستخدم النهائي.

وحدة تكامل األجهزة واألنظمة 

توفر وحدة تكامل األجهزة واألنظمة الخبرة التقنية والعملية لتحويل االحتماالت إلى حلول أعمال واقعية.

وحدة أنظمة أمن المعلومات 

توفر وحدة أنظمة أمن المعلومات مجموعة واسعة من أفضل حلول الصناعة، والتي تساعد العمالء على تطوير ونشر وتحقيق والحفاظ على أمن المعلومات 
بصورة أمثل. يعمل القطاع على الوفاء بجميع متطلبات العمالء المتعلقة بدورة أمن المعلومات.

وحدة الشبكات

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الوحدة في بناء شبكات فعالة من حيث التكلفة والكفاءة وتوفير حلول االتصاالت القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الرائدة المتنوعة. 

وحدة التشغيل والصيانة

تمثل هذه الوحدة وحدة إدارة وصيانة وتشغيل المشاريع وتقوم بتقديم الدعم إلدارة المشاريع للمهمات التي تتطلب تطبيق المعرفة والمهارات والتقنيات 
الالزمة لنجاح تنفيذ البنية التحتية لتقنية المعلومات.

اإلدارة العامة 

تقوم اإلدارة العامة بشكل رئيسي بتخطيط وتنفيذ األهداف العامة للشركة وتنسيق وظائف أقسام المالية والعمليات، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، 
والمبيعات، واإلدارة، والموارد البشرية.

تقوم االدارة بمراجعة النتائج التشغيلية للقطاعات بصورة مستقلة وذلك التخاذ القرارات بشأن توزيع المصادر وتقييم األداء يتم تقييم أداء القطاع بناء 
على ربح وخسائر العمليات. ال تقوم الشركة بتسجيل الموجودات والمطلوبات حسب قطاعات األعمال. وال يتم اإلفصاح عنها الى مجلس اإلدارة تحت أي 

قطاعات ذات عالقة ويتم مراقبتها على أساس مركزي وبالتالي يتم االفصاح عنها كموجودات ومطلوبات غير موزعة.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2017م

اإللتزامات المحتملة   - 21
كانت اإللتزامات المحتملة التالية قائمة بتاريخ قائمة المركز المالي: 

 2016م 2017م

ريال سعوديريال سعودي

ضمانات مقدمة خالل دورة األعمال العادية:

15.967.31426.035.643اعتمادات مستندية 

113.178.199115.901.894خطابات ضمان 

129.145.513114.937.537

إدارة المخاطر   - 22

مخاطر أسعار العموالت 

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. تخضع الشركة 
لمخاطر أسعار العموالت بشأن الودائع البنكية قصيرة األجل والقروض المرتبطة بعمولة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت بمراقبة التغيرات 

في أسعار العموالت بصفة مستمرة. 

مخاطر اإلئتمان 

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر اإلئتمان 
الخاصة بها والمتعلقة بالبنوك وذلك بالتعامل فقط مع بنوك ذات سمعة جيدة، وبالنسبة للعمالء بوضع حدود إئتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة 

القائمة وضمان المتابعة عن كثب.

مخاطر السيولة 

السيولة عن عدم  تنتج مخاطر  المالية.  باألدوات  المتعلقة  بالتعهدات  للوفاء  التي تواجهها الشركة في توفير األموال  السيولة الصعوبات  تمثل مخاطر 
المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية. تنص 
شروط البيع الخاصة بالشركة على أن يتم سداد المبالغ خالل 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع. تسدد الذمم الدائنة التجارية، في العادة، خالل 30 إلى 

60 يوماً من تاريخ الشراء.

مخاطر العمالت 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار 
الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بإجراء أية معامالت هامة بعمالت عدا الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. وحيث 

أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة.

القيمة العادلة لألدوات المالية   - 23
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. تتكون األدوات 

المالية من الموجودات والمطلوبات المالية. 

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية والمدينين وااليستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة، بينما تتكون المطلوبات المالية 
من القروض والدائنين.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز المالي.

243



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2017م

المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات    - 24

اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء هذا 
التقدير على أساس كل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها متأخرة السداد، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي، ويجنب مخصص 
حسب طول مدة التأخر في السداد بناءاً على معدالت التحصيل السابقة. سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المحصلة فعاًل في الفترات المستقبلية والمبالغ 

المتوقعة في قائمة الدخل.

األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات 

االعتبار  بعين  األخذ  بعد  التقدير  تحديد هذا  يتم  االستهالك.  والمعدات ألغراض حساب  للممتلكات  المقدرة  االنتاجية  األعمار  بتحديد  اإلدارة  تقوم 
االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجية سنوياً، وسيتم تعديل قسط االستهالك المستقبلي في حالة 

إعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

اعتماد القوائم المالية  - 25
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 22 رجب 1439هـ )الموافق 8 إبريل 2018م(.
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القوائم المالية 
31 ديسمبر 2016م
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2016م

إيضاح
 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

الموجودات 

الموجودات المتداولة

350.686.66144.561.496أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 

4470.389.719475.685.707مدينون 

516.719.73511.401.713مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 

43.634-6استثمارات مقتناه ألغرض المتاجرة 

17787.193780.381مبلغ مستحق من شركة زميلة 

538.583.308532.472.931إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة 

 -743.850استثمارات متاحة للبيع

8890.7501.058.469ممتلكات ومعدات

92.585.4683.337.820استثمارات في شركات زميلة

10765.205882.157موجودات غير ملموسة 

4.285.2735.278.446إجمالي الموجودات غير المتداولة 

542.868.581537.751.377إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق المساهمين 

المطلوبات المتداولة 

12162.182.837215.241.688قروض قصيرة األجل 

1198.727.99658.618.142مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

92.223.87185.606.581دائنون 

137.034.7777.044.453زكاة مستحقة

360.169.481366.510.864إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة 

1411.908.11910.912.300مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

372.077.600377.423.164إجمالي المطلوبات 

حقوق المساهمين 

1550.000.00050.000.000رأس المال

25.000.00025.000.000إحتياطي نظامي

95.790.76585.328.213أرباح مبقاة 

 -7216احتياطي القيمة العادلة 

170.790.981160.328.213إجمالي حقوق المساهمين 

542.868.581537.751.377إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 26 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

إيضاح
 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

654.023.543716.805.490المبيعات 

)619.934.523()555.560.760(تكلفة المبيعات 

98.462.78396.870.967إجمالي الربح 

المصاريف

)30.640.038()30.486.743(18عمومية وإدارية

)12.387.153()12.530.629(19بيع وتوزيع

55.445.41153.843.776الدخل من العمليات الرئيسية

)9.081.045()14.460.966(أعباء مالية

1.172.930634.274إيرادات أخرى، صافي

42.157.37545.397.005الدخل قبل الحصة في نتائج الشركات الزميلة والزكاة

392.240)752.352(9الحصة في نتائج شركات زميلة 

41.405.02345.789.245الدخل قبل الزكاة 

)4.882.439()5.321.318(13الزكاة 

36.083.70540.906.806صافي دخل السنة 

20ربح السهم:

11.0910.77من العمليات الرئيسية

7.228.18من صافي الدخل

5.000.0005.000.000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 26 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

إيضاح
 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

النشاطات التشغيلية 
41.405.02345.789.245الدخل قبل الزكاة 

التعديالت لــ :
8357.565378.199إستهالك ممتلكات ومعدات 

10346.059322.440إطفاء 
)392.240(9752.352الحصة في نتائج شركات زميلة 

)5.228()7.000(أرباح بيع ممتلكات ومعدات
)41.007( -أرباح غير محققة عن استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة 

143.831.1443.266.059مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
4399.161644.140مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

-5121.745 مخصص دفعات مقدمة إلى موردين مشكوك في تحصيلها

47.206.04949.961.608
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)160.142.139(4.896.827مدينون 
)1.133.853()5.888.240(مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 

)39.348()6.812(مبلغ مستحق من شركة زميلة 
6.617.29041.209.013دائنون 

40.109.8542.259.402مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
)67.885.317(92.934.968النقدية من )المستخدمة في( العمليات

)1.282.094()2.835.325(14مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
)3.924.410()4.882.521(13زكاة مدفوعة

)73.091.821(85.217.122صافي النقدية من )المستخدمة في( النشاطات التشغيلية
النشاطات اإلستثمارية 

)616.426()189.846(8شراء ممتلكات وآالت ومعدات
)801.560()229.107(10شراء موجودات غير ملموسة

7.0005.228متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات
562.500-9توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 

)850.258()411.953(صافي النقدية المستخدمة في النشاطات اإلستثمارية
النشاطات التمويلية 

65.672.983)53.058.851(قروض قصيرة األجل )مسدده( مستلمة
)25.318.295()25.621.153(16توزيعات أرباح مدفوعة 

40.354.688)78.680.004(صافي النقدية )المستخدمة في( من النشاطات التمويلية
)33.587.391(6.125.165الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية

44.561.49678.148.887النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
50.686.66144.561.496النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 26 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

اإلحتياطي رأس المال
احتياطي القيمة األرباح المبقاةالنظامي

اإلجماليالعادلة

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

144.739.702 -50.000.00025.000.00069.739.702الرصيد في 1 يناير 2015م

40.906.806 -40.906.806 - -صافي دخل السنة

)25.318.295( -)25.318.295( - -توزيعات أرباح )إيضاح 16(

160.328.213 -50.000.00025.000.00085.328.213الرصيد في 31 ديسمبر 2015م

36.083.705 -36.083.705 - -صافي دخل السنة

)25.621.153( -)25.621.153( - -توزيعات أرباح )إيضاح 16(

216216 - - -ارباح غير محققة من االستثمارات المتاحة للبيع )ايضاح 7(

50.000.00025.000.00095.790.765216170.790.981الرصيد في 31 ديسمبر 2016م 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 26 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 

النشاطات   - 1
شركة المعمر ألنظمة المعلومات )» الشركة »(، شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

1010063470 في 10 محرم 1407هـ )الموافق 14 سبتمبر 1986م(. 

إن عنوان مكتب الشركة المسجل هو كما يلي:

مركز بيرل، طريق الملك عبدالعزيز 

ص ب 16116، الرياض 11464، المملكة العربية السعودية 

إن الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويوجد لديها الفرعين التاليين:

الموقع التاريخرقم السجل التجاري للفرع 

جده11 رمضان 1401هـ4030097824

الخبر12 صفر 1406هـ2051011413

يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي واألجهزة اإللكترونية تركيبها وتشغيلها وصيانتها وتجارة الجملة والتجزئة في 
األجهزة الالسلكية وصيانتها واألعمال الكهربائية واألعمال اإللكترونية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها في الحاسب اآللي وتقنية االتصال وتركيبها وتشغيلها 

وصيانتها.

2 - السياسات المحاسبية الهامة 
أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، ونورد فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة: 

العرف المحاسبي 

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس االستثمارات في األوراق المالية المقتناة ألغراض المتاجرة بالقيمة العادلة.

استخدام التقديرات

الموجودات  أرصدة  على  تؤثر  قد  التي  واالفتراضات  التقديرات  استخدام  عليها،  المتعارف  المحاسبة  لمعايير  طبقاً  المالية،  القوائم  إعداد  يتطلب 
والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي 
أعدت القوائم المالية بشأنها. وعلى الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة بشأن األحداث والعمليات 

الجارية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبة النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات القابلة للتحويل إلى 
مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل عند شرائها. 

الودائع قصيرة األجل 

أن الودائع قصيرة األجل قابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة من تاريخ شرائها.

المدينون 

تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عند 
عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.
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اإليرادات غير المقدم بها فواتير 

تشتمل اإليرادات غير المقدم بها فواتير من قيمة األعمال المنفذة من قبل الشركة خالل السنة ولم يقدم بها فواتير كما في نهاية السنة. سيتم تقديم 
فواتير بهذه المبالغ في الفترة الالحقة. 

االستثمارات في الشركات الزميلة 

يتم محاسبة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي تمارس عليها الشركة تأثيراً هاماً 
وليست شركة تابعة وال مشروعا مشتركا. وبموجب طريقة حقوق الملكية يقيد االستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي بالتكلفة المعدلة 
بالتغيرات في حصة الشركة في صافي موجودات الشركات الزميلة. تعكس قائمة الدخل الحصة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. وفي حالة إذا ما تم 
إثبات تغير ما بصورة مباشرة في حقوق ملكية الشركات الزميلة، فإن الشركة تقوم بإثبات حصتها في أي تغير واإلفصاح عنها إن أمكن ذلك، في قائمة 

التغيرات في حقوق المساهمين. يتم حذف األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين الشركات الزميلة بقدر حصة الشركة في الشركات الزميلة. 

االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة 

تصنف االستثمارات المشتراة بنية إعادة بيعها في فترة قصيرة كاستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة. يتم قياس وقيد هذه االستثمارات بالقيمة العادلة 
في قائمة المركز المالي. تدرج المكاسب والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل للفترة المالية.

االستثمارات المتاحة للبيع 

يمثل هذا البند استثمارات في حصص غير متداولة والتي تم شرائها لغير أغراض المتاجرة وتظهر بالقيمة العادلة. تقيد/ تحمل التغيرات في القيمة 
العادلة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. وعند وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمارات عندئذ يتم تحديد القيمة القابلة 

لالسترداد لتلك االستثمارات ويتم إثبات خسارة االنخفاض بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية في قائمة الدخل.

وعند بيع جزء من االستثمارات المملوكة فإنه يتم احتساب القيمة الدفترية لهذه االستثمارات على أساس المتوسط المرجح.

الممتلكات والمعدات

تقيد الممتلكات والمعدات، في األصل، بالتكلفة وتظهر بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. 

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة أو عمر األصل المعني.

يحمل االستهالك على قائمة الدخل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل المعني باستخدام طريقة القسط الثابت. وفيما يلي بيان بمعدالت االستهالك 
لفئات الموجودات الرئيسية:

%20 المعدات   

%20 السيارات   

%20 األثاث والتركيبات 

الموجودات غير الملموسة 

يتم قياس الموجودات غير الملموسة عند االثبات األولي لها بالتكلفة. وبعد االثبات األولي، تقيد الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار انتاجية محددة 
بالتكلفة، ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية لها. تمثل 

الموجودات غير الملموسة برامج المحاسبة المشتراة من قبل الشركة. تطفأ تلك البرامج بطريقة القسط الثابت على مدي فترة قدرها 5 سنوات. 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءاً قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.
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المخصصات 

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن قياسها 
بشكل موثوق به. 

القروض 

يتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة من قبل الشركة. تقيد األعباء المالية في قائمة الدخل.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

لنظام العمل والعمال السعودي عن فترات خدماتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز  يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقاً 
المالي.

االحتياطي النظامي 

وفقاً ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة تحويل 10% من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي نصف رأس 
المال. وحيث أنه قد تم تحقيق ذلك، فقد قررت الشركة التوقف عن إجراء هذا التحويل. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 

الزكاة

يجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة المالية السعودية. يجنب المخصص على قائمة الدخل. 

إثبات اإليرادات

يتم إثبات إيرادات العقود، التي يمكن تقدير نتائجها بشكل موثوق به، باستخدام طريقة نسبة اإلنجاز وذلك بالرجوع إلى نسبة مرحلة اإلنجاز من العقد. يتم 
قياس مرحلة اإلنجاز وذلك باحتساب نسبة األعمال المنفذة حتى تاريخه إلى إجمالي األعمال التي تم تنفيذها. تقوم إدارة الشركة باألخذ بعين االعتبار 

نسبة اإلنجاز الفعلية ألعمال العقد المنفذة كأفضل طريقة مالئمة لقياس نسبة اإلنجاز لتحديد األرباح الواجب إثباتها للسنة. 

تمثل التكاليف واألرباح المقدرة بالزيادة عن فواتير العقود غير المكتملة إيرادات مثبتة بالزيادة عن المبالغ المقدم بها فواتير. 

تمثل المطالبات بالزيادة عن التكاليف واألرباح المقدرة للعقود غير المكتملة فواتير صادرة بالزيادة عن اإليرادات المحققة. 

يتم إثبات إيرادات بيع أجهزة وتراخيص برامج الحاسب اآللي عند تسليمها للعميل. تظهر اإليرادات بعد استنزال الخصومات والمرتجعات. 

يتم إثبات إيرادات عقود خدمات الدعم على أساس نسبي على مدى فترة العقد. 

العمالت األجنبية

ترجمة العمالت األجنبية

تترجم القوائم المالية للعمليات األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بالنسبة للموجودات والمطلوبات وبمتوسط 
سعر التحويل لكل فترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر. تحول بنود حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة ، بسعر التحويل السائد 

عند نشوء كل بند . تظهر تسويات ترجمة العمالت األجنبية كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين

المصاريف 

إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك المصاريف التي تتعلق تحديداً بمندوبي المبيعات وقسم المبيعات. يتم توزيع كافة المصاريف األخرى على أساس 
مماثل بين تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية واإلدارية وفق عوامل التوزيع التي تراها الشركة مناسبة.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي محدد. وفي حالة وجود مثل هذا 
الدليل، يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل. يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:

بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة – يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصاً خسائر االنخفاض المثبتة  أ- 
سابقاً في قائمة الدخل.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة – يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  ب- 
المخصومة على أساس معدل العائد الحالي السائد في السوق ألصل مالي مشابه.

النقدية  للتدفقات  يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية   – بالتكلفة المطفأة  المثبتة  بالنسبة للموجودات  ج- 
المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي.

توزيعات األرباح

تقيد توزيعات األرباح المرحلية عند اإلعالن عنها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. ويتم إثبات توزيعات األرباح السنوية النهائية كمطلوبات عند اعتمادها 
من قبل الجمعية العمومية.

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة في بيئة معينة 
)قطاع جغرافي(، ويتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بالقطاعات األخرى. تتبع الشركة قطاع األعمال فقط نظرا لمزاولة كافة أنشطتها 

في المملكة العربية السعودية. 

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  - 3

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

47.986.66141.861.496أرصدة لدى البنوك 

2.700.0002.700.000ودائع بنكية قصيرة األجل 

50.686.66144.561.496

4 - المدينون 

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

331.275.836330.607.291مدينون تجاريون 

144.843.994150.409.366ذمم مدينة غير مقدم بها فواتير 

476.119.830481.016.657

)5.330.950()5.730.111(ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

470.389.719475.685.707
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4 - المدينون – تتمة 
فيما يلي تحلياًل بأعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها كما في 31 ديسمبر: 

اإلجمالي 
متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

أكثر من 181 يومًا91-180 يومًا 61 – 90 يومًا 31 – 60 يومًا أقل من 30 يومًا

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

2016325.545.725110.350.36233.304.70514.289.49561.200.639106.400.524م

2015325.276.34173.492.64641.872.55346.834.49452.832.060110.244.588م

بناءاً على الخبرة السابقة، يتوقع تحصيل كافة الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها. وأنه ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات بشأن الذمم 
المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات. 

كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كاآلتي :- 

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

5.330.9504.686.810في بداية السنة 

399.161644.140مخصص السنة )إيضاح 18( 

5.730.1115.330.950في نهاية السنة 

تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبالغ قدرها 274.974.347 ريال سعودي )2015: 259.263.655 ريال سعودي( مستحقة من مؤسسات حكومية 
وغير حكومية. 

إضافة إلى ذلك، يشكل أكبر خمسة عمالء غير حكوميين 12% من الذمم المدينة التجارية القائمة كما في 31 ديسمبر 2016م )2015: %10(.

المصاريف المدفوعة مقدمًا والمدينون اآلخرون   - 5

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

8.913.1246.056.179تأمينات خطابات ضمان واعتمادات مستنديه 

4.244.3472.283.310دفعات مقدمة إلى موردين 

1.511.0021.575.305إيجار مدفوع مقدماً

1.064.7691.220.132دفعات مقدمة إلى موظفين 

339.068293.083تأمين مدفوعة مقدماً

104.00024.000رسوم حكومية مدفوعة مقدماً 

1.277.578562.112مدينون آخرون 

)612.408()734.153(ناقصاً: مخصص دفعات مقدمة إلى موردين مشكوك في تحصيلها 

16.719.73511.401.713
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6 - اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة 

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

القيمة العادلة:

43.6342.627في بداية السنة

41.007 -أرباح غير محققة للسنة 

 -)43.634(محول إلى استثمارات متاحة للبيع

43.634 -في نهاية السنة 

تمثل هذه االستثمارات أسهم غير متداولة في صندوق استثماري.

االستثمارات المتاحة للبيع  -7

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

القيمة العادلة:

 - -في بداية السنة

 -43.634محول من استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة

 -216أرباح غير محققة للسنة

 -43.850في نهاية السنة 

الممتلكات والمعدات   - 8

اإلجمـــــالياألثاث والتركيباتالسياراتالمعدات
 2016م

اإلجمـــــالي
 2015م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفة: 

9.809.8731.242.0591.804.18112.856.11312.239.687في بداية السنة 

189.846616.426 - -189.846لإلضافات 

 -)97.500( -)97.500( -لإلستبعادات 

9.999.7191.144.5591.804.18112.948.45912.856.113في نهاية السنة 

االستهالك: 

9.106.1431.242.0491.449.45211.797.64411.419.445في بداية السنة 

92.353357.565378.199 -265.212المحمل للسنة )إيضاح 17( 

 -)97.500( -)97.500( -اإلستبعادات 

9.371.3551.144.5491.541.80512.057.70911.797.644في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية: 

628.36410262.376890.750في 31 ديسمبر 2016م

703.73010354.7291.058.469في 31 ديسمبر 2015م
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9 - االستثمارات في الشركات الزميلة
إن هذه االستثمارات محتفظ بها في الشركات التالية:

نسبة الملكية
 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

50224.724303.682%مجموعة إدارات سال – لبنان

501.081.237525.799%شركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )ادارات(

501.279.5072.508.339%شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية – لبنان )فينيشيا(

2.585.4683.337.820

كانت حركة االستثمارات في الشركات الزميلة على النحو التالية:

اإلجماليإداراتفينشيياإدارات سال

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

1291.0102.328.539888.5313.508.080 يناير 2015م

12.671179.801199.768392.240حصة في صافي الدخل

)562.500()562.500( - -توزيع أرباح مستلمة

31303.6812.508.340525.7993.337.820 ديسمبر 2015م

)752.352(555.438)1.228.832()78.958(حصة في صافي )الخسارة( الدخل

31224.7231.279.5081.081.2372.585.468 ديسمبر 2016م

الموجودات غير الملموسة   - 10
كانت حركة الموجودات غير الملموسة خالل السنة على النحو التالي:

برنامج إي آر 
بي - ميكروسوفت 

الديناميكية

مشروع التنمية 
اإلجمـــــاليالبرامج األخرىالتطبيقية

 2016م
اإلجمـــــالي

 2015م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفة: 

712.4714.532.3871.371.7846.616.6425.815.082في بداية السنة 

229.107229.107801.560--لإلضافات 

712.4714.532.3871.600.8916.845.7496.616.642في 31 ديسمبر 

اإلطفاء: 

712.4684.532.387489.6305.734.4855.412.045في بداية السنة 

346.059346.059322.440--إطفاء خالل السنة )إيضاح 18( 

712.4684.532.387835.6896.080.5445.734.485في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية: 

765.202765.205882.157-3في 31 ديسمبر 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2016م

المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى   - 11

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

74.424.74738.211.441تكاليف مشروع مستحقة

18.943.52216.242.547ضريبة استقطاع مستحقة )إيضاح 13(

4.532.2022.934.516تكاليف موظفين مستحقة 

572.436-منافع عامة مستحقة 

827.525657.202أخـــرى

98.727.99658.618.142

القروض قصيرة األجل  - 12
تم الحصول على القروض قصيرة األجل من بنوك محلية متنوعة وذلك للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل. إن هذه القروض مضمونة بضمانات شخصية 

من المساهمين وسندات إذنية وبتنازل من متحصالت بعض العقود وتحمل مصاريف عمولة وفقاً لمعدالت االقتراض السائدة في السوق.

الزكاة   -13

المحملة للسنة 

تتكون الزكاة المحملة من اآلتي : 

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

5.321.3184.882.439المحملة للسنة 

تم حساب مخصص الزكاة للسنة وفقاً لألساس التالي:

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

134.707.060119.421.407حقوق المساهمين 

35.260.13729.818.257مخصصات أول المدة وتسويات أخرى 

)5.546.231()2.015.291(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 

167.951.906143.693.433

44.900.82351.604.137دخل السنة الخاضع للزكاة 

212.852.729195.297.570وعاء الزكاة 

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند حساب الدخل الخاضع للزكاة.

258



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2016م

الزكاة – تتمة   - 13

حركة المخصص خالل السنة 

كانت حركة مخصص الزكاة خالل السنة كاآلتي: 

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

7.044.4536.086.424في بداية السنة 

5.321.3184.882.439مجنب خالل السنة 

)3.924.410()4.882.521(مدفوع خالل السنة 

 -)448.473(قيد عكسي خالل السنة

7.034.7777.044.453في نهاية السنة 

الربوط الزكوية 

قامت الشركة بإنهاء الربوط الزكوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )سابقا: مصلحة الزكاة والدخل( حتى عام 2007م، وحصلت على الربوط الزكوية 
النهائية. قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات من 2008م ولغاية 2015م والتي ال تزال قيد المراجعة من قبل الهيئة. لم يتم اصدار الربوط 

الزكوية من قبل الهيئة بعد للسنوات من 2008م حتى 2015م وبالتالي ال يمكن تحديد المحصلة النهائية بشكل موثوق به.

بسداد  الشركة  الهيئة  فيها  وطالبت  و2007م  2006م  لعامي  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  من  النهائية  الزكوية  الربوط  الشركة  استلمت  2011م،  خالل 
ضريبة إستقطاع إضافية قدرها 6.097.791 ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراض على ذلك لدى لجنة االعتراض اإلبتدائية، ودفعت إجمالي المبلغ 
تحت االعتراض وقامت بإثباته في قائمة الدخل. كما قدمت الشركة أيضا ضمان بنكي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل مقابل غرامات التأخير بمبلغ 

. 2.608.207

بتاريخ قائمة المركز المالي تم تقدير المحصلة النهائية بااللتزام الضريبي بشكل معقول من قبل االدارة على اساس التقديرات للسنوات المنتهية في 
31ديسمبر2008م حتى 31ديسمبر2016م وكونت مخصص لقاء هذا االلتزام في القوائم المالية. قامت الشركة بإثبات هذا االلتزام وذلك بعد األخذ في 

االعتبار بنصيحة المستشار الزكوي الخاص بالشركة )ايضاح11(.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   - 14
كانت حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على النحو التالي:

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

10.912.3008.928.335في بداية السنة

3.831.1443.266.059المحمل للسنة 

)1.282.094()2.835.325(المدفوع خالل السنة

11.908.11910.912.300في نهاية السنة

15 - رأس المال
يتكون رأس المال من 5.000.000 سهم )2015م: 5.000.000 سهم( قيمة كل منها 10 ريال سعودي. 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2016م

توزيعات األرباح  - 16
اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 12 مارس 2017م توزيعات أرباح مرحلية قدرها 5.124 ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 

قدره 25.62 مليون ريال سعودي.

اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2016م توزيعات أرباح نقدية قدرها 5.063 ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي 
مبلغ قدره 25.32 مليون ريال سعودي وفقا لما تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارة.

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   - 17
تمثل الجهات ذات عالقة المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي الشركة والمنشآت المسيطر عليها أو يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه 

الجهات. فيما يلي بيان بالجهات ذات العالقة بالشركة:

طبيعة العالقة اسم الجهة ذات العالقة

شركة زميلة مجموعة إدارات سال

إن الجهات ذات العالقة هي كما يلي: 

أ( إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل هي على النحو التالي:

طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

مبلغ المعاملـــة

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

4.760.7008.688.655مشتريات شركة زميلة 

332.219331.605دخل إيجار 

فيما يلي تفاصيل المبلغ المستحق من جهة ذات عالقة:

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

787.193780.381مجموعة إدارات سال 

ب( فيما يلي تفاصيل بالمعامالت مع المساهمين خالل السنة:

مبلغ المعاملة

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

410.621727.614رواتب ومزايا 

فيما يلي تفاصيل باألرصدة مع المساهمين خالل السنة:

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

8.947 -دائنون آخرون 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2016م

18- المصاريف العمومية واإلدارية 

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

20.851.15122.005.725تكاليف موظفين

2.700.9751.531.766 مصاريف ضريبة استقطاع 

2.536.8052.261.220إيجار

977.0461.037.211لوازم مكتبية 

643.982735.793غرامات تعاقدية

576.329289.996بريد واتصاالت 

401.183514.263سفر

357.565378.199إستهالك )إيضاح 8(

346.059322.440إطفاء )إيضاح 10(

330.250705.750أتعاب مهنية 

399.161644.140مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها )إيضاح 4(

366.237213.535أخــــرى

30.486.74330.640.038

19- مصاريف البيع والتوزيع 

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

9.316.2818.463.218تكاليف موظفين

3.214.3483.923.935إعالنات وترويج مبيعات 

12.530.62912.387.153

20- ربحية السهم 
السنة على  الرئيسية وصافي دخل  العمليات  الدخل من  المنتهيتين في 31 ديسمبر 2016م و2015م وذلك بقسمة  للسنتين  السهم  تم احتساب ربحية 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة وقدرها 5 مليون سهم خالل للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2016م و 2015م، على التوالي.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2016م

المعلومات القطاعية  -21
تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية فقط. وألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من قطاعات أعمال بناء على الخدمات التي يتم تقديما ولديها قطاعات 

األعمال التالية التي يمكن االفصاح عنها:

وحدة الخدمات اإللكترونية 

توفر وحدة الخدمات اإللكترونية البرامج في مجاالت إدارة خدمات األعمال التجارية، مراقبة مراكز البيانات والتحسينات باإلضافة إلى حلول مراكز 
اإلتصال ذات الصلة، وفقاً للمتطلبات. 

وحدة نظم المعلومات الجغرافية

تساعد وحدة نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط وتصميم وإنشاء وتجهيز مراكز نظم المعلومات الجغرافية الحديثة، وتوفير البنية التحتية الالزمة 
للشركات. كما أنها تساعد في بناء البيانات الجغرافية، وتدريب فرق العمالء، وتكوين أدوات نظام المعلومات الجغرافية وبناء تطبيقات المستخدم النهائي.

وحدة تكامل األجهزة واألنظمة 

توفر وحدة تكامل األجهزة واألنظمة الخبرة التقنية والعملية لتحويل االحتماالت إلى حلول أعمال واقعية.

وحدة أنظمة أمن المعلومات 

توفر وحدة أنظمة أمن المعلومات مجموعة واسعة من أفضل حلول الصناعة، والتي تساعد العمالء على تطوير ونشر وتحقيق والحفاظ على أمن المعلومات 
بصورة أمثل. يعمل القطاع على الوفاء بجميع متطلبات العمالء المتعلقة بدورة أمن المعلومات.

وحدة الشبكات

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الوحدة في بناء شبكات فعالة من حيث التكلفة والكفاءة وتوفير حلول االتصاالت القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الرائدة المتنوعة. 

وحدة التشغيل والصيانة

تمثل هذه الوحدة وحدة إدارة وصيانة وتشغيل المشاريع وتقوم بتقديم الدعم إلدارة المشاريع للمهمات التي تتطلب تطبيق المعرفة والمهارات والتقنيات 
الالزمة لنجاح تنفيذ البنية التحتية لتقنية المعلومات.

اإلدارة العامة 

تقوم اإلدارة العامة بشكل رئيسي بتخطيط وتنفيذ األهداف العامة للشركة وتنسيق وظائف أقسام المالية والعمليات، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، 
والمبيعات واإلدارة والموارد البشرية.

تقوم االدارة بمراجعة النتائج التشغيلية للقطاعات بصورة مستقلة وذلك التخاذ القرارات بشان توزيع المصادر وتقييم األداء يتم تقييم أداء القطاع بناء 
على ربح وخسائر العمليات. ال تقوم الشركة بتسجيل الموجودات والمطلوبات حسب قطاعات األعمال. وال يتم اإلفصاح عنها الى مجلس اإلدارة تحت أي 

قطاعات ذات عالقة ويتم مراقبتها على أساس مركزي ويتم االفصاح عنها كموجودات ومطلوبات غير موزعة.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2016م

اإللتزامات المحتملة   -22
كانت اإللتزامات التالية قائمة بتاريخ قائمة المركز المالي: 

 2015م 2016م

ريال سعوديريال سعودي

ضمانات معطاه خالل دورة األعمال العادية:

26.035.64311.742.269اعتمادات مستندية 

115.901.89491.289.123خطابات ضمان 

114.937.537103.031.392

23- إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. تخضع الشركة 
لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك الودائع البنكية قصيرة األجل والقروض. تقوم الشركة بإدارة مخاطر 

أسعار العموالت بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت بصفة مستمرة. 

مخاطر اإلئتمان 

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر اإلئتمان 
الخاصة بها والمتعلقة بالبنوك وذلك بالتعامل فقط مع بنوك ذات سمعة جيدة والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع سقف إئتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم 

المدينة القائمة وضمان المتابعة عن كثب.

مخاطر السيولة 

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة 
على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية . تتطلب شروط 
البيع الخاصة بالشركة بأن يتم سداد المبالغ خالل 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع. تسدد الذمم الدائنة التجارية، في العادة، خالل 30 إلى 60 يوماً من 

تاريخ الشراء.

مخاطر العمالت 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار 
الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. وحيث أن 

سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن الرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة.

القيمة العادلة لألدوات المالية   -24
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. تتكون األدوات 
المقتناه  وااليستثمارات  والمدينين  النقدية  النقدية وشبه  بالشركة من  الخاصة  المالية  الموجودات  تتكون  المالية.  والمطلوبات  الموجودات  المالية من 

ألغراض المتاجرة، بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض والدائنين.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز المالي.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2016م

25- المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات 

إنخفاض الذمم المدينة 

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، 
يتم إجراء هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها متأخرة السداد، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي، 
ويجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بناءاً على معدالت التحصيل السابقة. سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المحصلة فعاًل في الفترات 

المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل.

األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات 

تقوم اإلدارة بتحديد األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام 
المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجية سنوياً، وسيتم تعديل قسط االستهالك المستقبلي في حالة إعتقاد اإلدارة 

بأن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

اعتماد القوائم المالية  -26
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 27 جمادى الثاني 1438هـ )الموافق 26 مارس 2017م(.
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القوائم المالية 
31 ديسمبر 2015م
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2015م

إيضاح
 2014م 2015م

)معدلة – إيضاح 21(

ريال سعوديريال سعودي

الموجودات 

الموجودات المتداولة

344.561.49678.148.887نقدية وشبه نقدية 

4475.685.707316.187.708مدينون 

511.401.71310.267.860مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 

643.6342.627إستثمارات مقتناه ألغرض المتاجرة 

16780.381741.033مبلغ مستحق من شركة زميلة 

532.472.931405.348.115إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة 

71.058.469820.242ممتلكات ومعدات

83.337.85203.508.080إستثمارات في شركات زميلة

9882.157403.037موجودات غير ملموسة 

5.278.4464.731.359إجمالي الموجودات غير المتداولة 

537.751.377410.079.474إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق المساهمين 

المطلوبات المتداولة 

11215.241.688149.568.705قروض قصيرة األجل 

85.606.58144.397.568دائنون 

1058.618.14256.358.740مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

127.044.4536.086.424مخصص الزكاة 

366.510.864256.411.437إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة 

1310.912.3008.928.335مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

377.423.164265.339.772إجمالي المطلوبات 

حقوق المساهمين 

1450.000.00050.000.000رأس المال

25.000.00025.000.000إحتياطي نظامي

85.328.21369.739.702أرباح مبقاة 

160.328.213144.739.702إجمالي حقوق المساهمين 

537.751.377410.079.474إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 27 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

إيضاح
 2014م 2015م

)معدلة – إيضاح 21(

ريال سعوديريال سعودي

716.805.490568.532.996المبيعات 

)459.789.815()619.934.523(تكلفة المبيعات 

96.870.967108.743.181إجمالي الربح 

المصاريف

)43.593.931()30.640.038(17عمومية وإدارية

)12.313.437()12.387.153(18بيع وتوزيع

53.843.77652.835.813الدخل من العمليات الرئيسية

)7.793.722()9.081.045(أعباء مالية

634.274498.986إيرادات أخرى، صافي

45.397.00545.541.077الدخل قبل الحصة في نتائج الشركات الزميلة والزكاة

8392.240814.332الحصة في نتائج شركات زميلة 

45.789.24546.355.409الدخل قبل الزكاة 

)6.344.079()4.882.439(12الزكاة 

40.906.80640.011.330صافي دخل السنة 

ربح السهم:

1910.7710.57من العمليات الرئيسية

8.188.00من صافي الدخل

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 27 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

إيضاح
 2014م 2015م

)معدلة – إيضاح 21(

ريال سعوديريال سعودي

النشاطات التشغيلية 
45.789.24546.355.409الدخل قبل الزكاة 

التعديالت لــ :
7378.199263.537إستهالك ممتلكات ومعدات 

9322.4401.108.057إطفاء 
)814.332()392.240(8الحصة في نتائج شركات زميلة 

)72.999()5.228(أرباح بيع ممتلكات ومعدات
114.682)41.007()أرباح( خسائر غير محققة عن استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة 

133.266.0591.777.282مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
4644.1402.300.000مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

612.408 -مخصص دفعات مقدمة لموردين مشكوك في تحصيلها

49.961.60851.644.044
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

)41.627.983()160.142.139(مدينون 
7.168.627)1.133.853(مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 

)779.409()39.348(مبلغ مستحق من شركة زميلة 
41.209.01316.992.706دائنون 

2.259.40240.134.386مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
73.532.371)67.885.317(النقدية )المستخدمة في( من العمليات

)1.298.477()1.282.094(13مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
)3.757.111()3.924.410(12زكاة مدفوعة

68.476.783)73.091.821(صافي النقدية )المستخدمة في( من النشاطات التشغيلية
النشاطات اإلستثمارية 

)329.790()616.426(7شراء ممتلكات وآالت ومعدات
)205.670()801.560(9شراء موجودات غير ملموسة

5.22873.000متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات
 -8562.500توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 

)462.460()850.258(صافي النقدية المستخدمة في النشاطات اإلستثمارية
النشاطات التمويلية 

65.672.98320.784.077قروض قصيرة األجل مستلمة
)64.198.195()25.318.295(15توزيعات أرباح مدفوعة 

)43.414.118(40.354.688صافي النقدية من )المستخدمة في( النشاطات التمويلية
24.600.205)33.587.391()النقص( الزيادة في النقدية وشبه النقدية

78.148.88753.548.682النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
44.561.49678.148.887النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 27 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

اإلجمالياألرباح المبقاةاإلحتياطي النظاميرأس المال

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

50.000.00022.106.36164.713.107136.819.468الرصيد في 31 ديسمبر 2013م، كما ورد سابقاً 

607.099607.099 - -تسوية خطأ )إيضاح 21( 

50.000.00022.106.36165.320.206137.426.567الرصيد في 31 ديسمبر 2013م، المعدل

40.011.33040.011.330 - -صافي دخل السنة

 -)2.893.639(2.893.639 -محول إلى اإلحتياطي النظامي 

)32.698.195()32.698.195( - -توزيعات أرباح )إيضاح 15(

50.000.00025.000.00069.739.702144.739.702الرصيد في 31 ديسمبر 2014م

40.906.80640.906.806 - -صافي دخل السنة

)25.318.295()25.318.295( - -توزيعات أرباح )إيضاح 15(

50.000.00025.000.00085.328.213160.328.213الرصيد في 31 ديسمبر 2015م 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 الى 27 جزءاً من هذه القوائم المالية.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

النشاطات   - 1
شركة المعمر ألنظمة المعلومات )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

1010063470 في 10 محرم 1407هـ )الموافق 14 سبتمبر 1986م(. 

إن عنوان مكتب الشركة المسجل هو كما يلي:

مركز بيرل، طريق الملك عبدالعزيز 

ص ب 16116، الرياض 11464، المملكة العربية السعودية 

إن الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويوجد لديها الفروع التالية:

الموقع التاريخرقم السجل التجاري للفرع 

جده11 رمضان 1401هـ4030097824

الخبر12 صفر 1406هـ2051011413

يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي واألجهزة اإللكترونية تركيبها وتشغيلها وصيانتها وتجارة الجملة والتجزئة في 
األجهزة الالسلكية وصيانتها واألعمال الكهربائية واألعمال اإللكترونية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها في الحاسب اآللي وتقنية االتصال وتركيبها وتشغيلها 

وصيانتها.

السياسات المحاسبية الهامة   -2
أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، ونورد فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة : 

العرف المحاسبي 

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس االستثمارات في األوراق المالية المقتناة ألغراض المتاجرة بالقيمة العادلة.

استخدام التقديرات

الموجودات  أرصدة  على  تؤثر  قد  التي  واالفتراضات  التقديرات  استخدام  عليها،  المتعارف  المحاسبة  لمعايير  طبقاً  المالية،  القوائم  إعداد  يتطلب 
والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي 
أعدت القوائم المالية بشأنها. وعلى الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة بشأن األحداث والعمليات 

الجارية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.

النقدية وشبه النقدية

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبة النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات القابلة للتحويل إلى 
مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل عند شرائها. 

المدينون 

تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عند 
عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.
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اإليرادات غير المقدم بها فواتير 

تشتمل اإليرادات غير المقدم بها فواتير من قيمة األعمال المنفذة من قبل الشركة خالل السنة ولم يقدم بها فواتير كما في نهاية السنة. سيتم تقديم 
فواتير بهذه المبالغ في الفترة الالحقة. 

االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة 

تصنف االستثمارات المشتراة بنية إعادة بيعها في فترة قصيرة كاستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة. يتم قياس وقيد هذه االستثمارات بالقيمة العادلة 
في قائمة المركز المالي. تدرج المكاسب والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل للفترة المالية.

الممتلكات والمعدات

تقيد الممتلكات والمعدات، في األصل، بالتكلفة وتظهر بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. 

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة أو عمر األصل المعني.

يحمل االستهالك على قائمة الدخل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل المعني باستخدام طريقة القسط الثابت. وفيما يلي بيان بمعدالت االستهالك 
لفئات الموجودات الرئيسية:

%20 المعدات   

%20 السيارات   

%20 األثاث والتركيبات 

االستثمارات في الشركات الزميلة 

يتم محاسبة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي تمارس عليها الشركة تأثيراً هاماً 
وليست شركة تابعة وال مشروعا مشتركا. وبموجب طريقة حقوق الملكية يقيد االستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي بالتكلفة المعدلة 
بالتغيرات في حصة الشركة في صافي موجودات الشركات الزميلة. تعكس قائمة الدخل الحصة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. وفي حالة إذا ما تم 
إثبات تغير ما بصورة مباشرة في حقوق ملكية الشركات الزميلة، فإن الشركة تقوم بإثبات حصتها في أي تغير واإلفصاح عنها إن أمكن ذلك، في قائمة 

التغيرات في حقوق المساهمين. يتم حذف األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت بين الشركات الزميلة بقدر حصة الشركة في الشركات الزميلة. 

الموجودات غير الملموسة 

يتم قياس الموجودات غير الملموسة عند االثبات األولي لها بالتكلفة. وبعد االثبات األولي، تقيد الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار انتاجية محددة 
بالتكلفة، ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية لها. تمثل 

الموجودات غير الملموسة برامج المحاسبة المشتراة من قبل الشركة. تطفأ تلك البرامج بطريقة القسط الثابت على مدي فترة قدرها 5 سنوات. 

القروض 

يتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة من قبل الشركة. تقيد األعباء المالية في قائمة الدخل.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءاً قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

الزكاة

يجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة المالية السعودية. يجنب المخصص على قائمة الدخل. 
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المخصصات 

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن قياسها 
بشكل موثوق به. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

لنظام العمل والعمال السعودي عن فترات خدماتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز  يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقاً 
المالي.

االحتياطي النظامي 

وفقاً ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة تحويل 10% من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي نصف رأس 
المال. وحيث أنه قد تم تحقيق ذلك، فقد قررت الشركة التوقف عن إجراء هذا التحويل. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 

إثبات اإليرادات

يتم إثبات إيرادات العقود، التي يمكن تقدير نتائجها بشكل موثوق به، باستخدام طريقة نسبة اإلنجاز وذلك بالرجوع إلى مرحلة إكمال العقد. يتم احتساب 
مرحلة اإلنجاز بتناسب األعمال المنفذة حتى تاريخه مع إجمالي األعمال الواجب تنفيذها. تقوم إدارة الشركة باألخذ بعين االعتبار نسبة اإلنجاز الفعلية 

ألعمال العقد المنفذة كأفضل طريقة مالئمة لقياس نسبة اإلنجاز لتحديد األرباح الواجب إثباتها للسنة. 

تمثل التكاليف واألرباح المقدرة بالزيادة عن فواتير العقود غير المكتملة إيرادات مثبتة بالزيادة عن المبالغ المقدم بها فواتير. 

تمثل المطالبات بالزيادة عن التكاليف واألرباح المقدرة للعقود غير المكتملة فواتير صادرة بالزيادة عن األرباح المحققة. 

يتم إثبات إيرادات بيع أجهزة وتراخيص برامج الحاسب األلي عند تسليمها للعميل. تظهر اإليرادات بعد استنزال الخصومات والمرتجعات. 

يتم إثبات إيرادات عقود خدمات الدعم على أساس نسبي على مدى فترة العقد. 

المصاريف 

إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك المصاريف التي تتعلق تحديداً بمندوبي المبيعات وقسم المبيعات. يتم توزيع كافة المصاريف األخرى على أساس 
مماثل بين تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية واإلدارية وفق عوامل التوزيع التي تراها الشركة مناسبة.

العمالت األجنبية

ترجمة العمالت األجنبية

تترجم القوائم المالية للعمليات األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بالنسبة للموجودات والمطلوبات وبمتوسط 
سعر التحويل لكل فترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر. تحول بنود حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة ، بسعر التحويل السائد 

عند نشوء كل بند . تظهر تسويات ترجمة العمالت األجنبية كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين

توزيعات األرباح

تقيد توزيعات األرباح المرحلية عند اإلعالن عنها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. ويتم إثبات توزيعات األرباح السنوية النهائية كمطلوبات عند اعتمادها 
من قبل الجمعية العمومية.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي محدد. وفي حالة وجود مثل هذا 
الدليل، يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل. يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:

بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة – يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصاً خسائر االنخفاض المثبتة  أ- 
سابقاً في قائمة الدخل.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة – يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  ب- 
المخصومة على أساس معدل العائد الحالي السائد في السوق ألصل مالي مشابه.

النقدية  للتدفقات  يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية   – بالتكلفة المطفأة  المثبتة  بالنسبة للموجودات  ج- 
المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي.

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة في بيئة معينة 
)قطاع جغرافي(، ويتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بالقطاعات األخرى. تتبع الشركة قطاع األعمال فقط نظرا لمزاولة كافة أنشطتها 

في المملكة العربية السعودية. 

النقدية وشبه النقدية   -3

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

41.861.49675.448.887أرصدة لدى البنوك 

2.700.0002.700.000ودائع بنكية قصيرة األجل 

44.561.49678.148.887

المدينون   -4

 2014م 2015م
)معدلة – إيضاح 21(

ريال سعوديريال سعودي

330.607.291282.876.149مدينون تجاريون 

150.409.36635.604.896ذمم مدينة غير مقدم بها فواتير 

2.393.473 -محتجزات مدينة 

481.016.657320.874.518

)4.686.810()5.330.950(ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

475.685.707316.187.708
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المدينون – تتمة  -4
فيما يلي تحلياًل بأعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها كما في 31 ديسمبر : 

اإلجمالي 
متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

أكثر من 181 يومًا91-180 يومًا 61 – 90 يومًا 31 – 60 يومًا أقل من 30 يومًا

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

2015325.276.34173.492.64641.872.55346.834.49452.832.060110.244.588م

2014278.189.33923.622.65780.111.77984.667.39223.027.00566.760.506م

بناءاً على الخبرة السابقة، يتوقع تحصيل كافة الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها. وأنه ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات بشأن الذمم 
المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات. 

كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كاآلتي :- 

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

4.686.8102.386.810في بداية السنة 

644.1402.300.000مخصص السنة )إيضاح 17( 

5.330.9504.686.810في نهاية السنة 

تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبالغ قدرها 259.263.655 ريال سعودي )2014: 222.677.294 ريال سعودي( مستحقة من مؤسسات حكومية 
وغير حكومية. 

إضافة إلى ذلك، يشكل أكبر خمسة عمالء غير حكوميين 10% من الذمم المدينة التجارية القائمة كما في 31 ديسمبر 2015م )2014: %18(.

المصاريف المدفوعة مقدمًا والمدينون اآلخرون   -5

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

6.056.1794.665.190تأمينات خطابات ضمان واعتمادات مستنديه )إيضاح 22( 

2.283.3102.489.185دفعات مقدمة إلى موردين 

1.575.3051.618.531إيجار مدفوع مقدماً

1.220.132978.356دفعات مقدمة إلى موظفين 

448.473419.973زكاة مدفوعة مقدماً

293.083193.335تأمين مدفوعة مقدماً

24.00036.000رسوم حكومية مدفوعة مقدماً 

113.639479.698مدينون آخرون 

)612.408()612.408(ناقصاً: مخصص دفعات مقدمة إلى موردين مشكوك في تحصيلها 

11.401.71310.267.860
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اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة   -6

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

القيمة العادلة:

2.627117.309في بداية السنة

)114.682(41.007أرباح )خسائر( غير محققة للسنة 

4.6342.627في نهاية السنة 

تمثل هذه االستثمارات أسهم غير متداولة في صندوق استثماري.

الممتلكات والمعدات   -7

اإلجمـــــالياألثاث والتركيباتالسياراتالمعدات
 2015م

اإلجمـــــالي
 2014م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفة: 

9.494.4961.242.0591.503.13212.239.68712.009.897في بداية السنة 

301.049616.426329.790 -315.377لإلضافات 

)100.000( - - - -لإلستبعادات 

9.809.8731.242.0591.804.18112.856.11312.239.687في نهاية السنة 

االستهالك: 

8.804.7341.242.0491.372.66211.419.44511.255.907في بداية السنة 

76.790378.199263.537 -301.409المحمل للسنة )إيضاح 17( 

)99.999( - - - -اإلستبعادات 

9.106.1431.242.0491.449.45211.797.64411.419.445في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية: 

703.73010354.7291.058.469في 31 ديسمبر 2015م

689.76210130.470820.242في 31 ديسمبر 2014م

االستثمارات في الشركات الزميلة  -8
إن هذه االستثمارات محتفظ بها في الشركات التالية:

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودينسبة الملكية

50303.682291.010%مجموعة إدارات سال – لبنان

50525.799888.531%شركة إدارات وتكنولوجيا المعلومات ) ادارات (

502.508.3392.328.539%شركة فينيشيا لتقنية المعلومات العالمية – لبنان )فينيشيا(

3.337.8203.508.080
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االستثمارات في الشركات الزميلة – تتمة   -8
كانت حركة االستثمارات في الشركات الزميلة على النحو التالية:

اإلجماليإداراتفينشيياإدارات سال

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

31250.4371.906.424536.8872.693.748 ديسمبر 2013م

40.573422.115351.644814.332الحصة في صافي الدخل

31291.0102.328.539888.5313.508.080 ديسمبر 2014م

12.671179.801199.768392.240حصة في صافي الدخل

)562.500()562.500( - -توزيع أرباح مستلمة

31303.6812.508.340525.7993.337.820 ديسمبر 2015م

الموجودات غير الملموسة   -9
كانت حركة الموجودات غير الملموسة خالل السنة على النحو التالي:

برنامج إي آر 
بي - ميكروسوفت 

الديناميكية

مشروع التنمية 
اإلجمـــــاليالبرامج األخرىالتطبيقية

 2015م
اإلجمـــــالي

 2014م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفة: 

712.4714.532.387570.2245.815.0825.609.412في بداية السنة 

801.560801.560205.670 - -لإلضافات 

712.4714.532.3871.371.7846.616.6425.815.082في 31 ديسمبر 

اإلطفاء: 

569.9744.532.387309.6845.412.0454.303.988في بداية السنة 

179.946322.4401.108.057 -142.494إطفاء خالل السنة )إيضاح 17( 

712.4684.532.387489.6305.734.4855.412.045في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية: 

882.154882.157403.037 -3في 31 ديسمبر 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2015م

المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى   -10

 2014م 2015م
)معدلة – إيضاح 21(

ريال سعوديريال سعودي

38.211.44139.914.555تكاليف مشروع مستحقة

16.242.54714.710.781ضريبة استقطاع مستحقة )إيضاح 12(

2.934.5161.143.321تكاليف موظفين مستحقة 

572.436460.080منافع عامة مستحقة 

657.202130.003أخـــرى

58.618.14256.358.740

القروض قصيرة األجل  -11
تم الحصول على القروض قصيرة األجل من بنوك محلية متنوعة وذلك للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل. إن هذه القروض مضمونة بضمانات شخصية 

من المساهمين وسندات إذنية وبتنازل من متحصالت بعض العقود وتحمل مصاريف عمولة وفقاً لمعدالت االقتراض السائدة في السوق.

الزكاة   -12

المحملة للسنة 

تتكون الزكاة المحملة من اآلتي : 

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

4.882.4396.344.079المحملة للسنة 

تم حساب مخصص الزكاة للسنة وفقاً لألساس التالي:

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

119.421.407104.121.273حقوق المساهمين 

29.818.25713.985.187مخصصات أول المدة وتسويات أخرى 

)5.159.197()5.546.231(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 

143.693.433112.947.263

51.604.13760.828.057دخل السنة الخاضع للزكاة 

195.297.570173.775.320وعاء الزكاة 

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند حساب الدخل الخاضع للزكاة.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2015م

الزكاة – تتمة   -12

حركة المخصص خالل السنة 

كانت حركة مخصص الزكاة خالل السنة كاآلتي : 

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

6.086.4243.499.456في بداية السنة 

4.882.4394.344.383مجنب خالل السنة 

)3.757.111()3.924.410(مدفوع خالل السنة 

1.999.696 -مخصص سنوات سابقة 

7.044.4536.086.424في نهاية السنة 

الربوط الزكوية 

قامت الشركة بإنهاء الربوط الزكوية مع مصلحة الزكاة والدخل حتى عام 2007م، وحصلت على الربوط الزكوية النهائية. قامت الشركة بتقديم اإلقرارات 
الزكوية للسنوات من 2008م ولغاية 2012م والتي ال تزال قيد المراجعة من قبل المصلحة.

خالل 2011م، استلمت الشركة الربوط الزكوية النهائية من مصلحة الزكاة والدخل )» المصلحة »( لألعوام 2006م و2007م والتي تطالب فيها المصلحة 
الشركة بسداد ضريبة إستقطاع إضافية بمبلغ 6.097.791 ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراض على ذلك لدى لجنة االعتراض اإلبتدائية، ودفعت 
تم إجراء تقدير معقول لاللتزامات الضريبية  المالي،  المركز  وبتاريخ قائمة  الدخل.  بإثباته في قائمة  المبلغ تحت االعتراض وقامت  الشركة إجمالي 
النهائية من قبل اإلدارة وذلك بناء على أفضل تقديرات لها للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008م حتى 31 ديسمبر 2015م وقامت بتجنيب مخصص 
لقاء تلك االلتزامات في القوائم المالية )إيضاح 21(. وقد قامت الشركة بإثبات االلتزامات بعد األخذ بعين االعتبار المشورة المقدمة من مستشار الزكاة 
والضريبة الخاص بها. لم يتم بعد إجراء الربوط عن جميع السنوات حتى 31 ديسمبر 2014م من قبل المصلحة وال يمكن تحديد المحصلة النهائية على 

نحو موثوق به.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   -13
كانت حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على النحو التالي:

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

8.928.3358.449.530في بداية السنة

3.266.0591.777.282المحمل للسنة 

)1.298.477()1.282.094(مدفوعات خالل السنة

10.912.3008.928.335في نهاية السنة

14- رأس المال
يتكون رأس المال من 5.000.000 سهم )2014: 5.000.000 سهم( قيمة كل منها 10 ريال سعودي. 

281



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2015م

15- توزيعات األرباح
اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2015م توزيعات أرباح نقدية قدرها 5.063 ريال سعودي للسهم بمبلغ إجمالي قدره 25.32 

مليون ريال سعودي. كما وافق المساهمون في اجتماعهم المتعقد بتاريخ 12 فبراير 2015م على توزيعات أرباح نقدية مرحلية.

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   -16
فيما يلي بيان بالجهات ذات العالقة بالشركة:

طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

شركة زميلة مجموعة إدارات سال 

يتم االتفاق على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت مع إدارة الشركة.

أ( نورد فيما يلي تفاصيل المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة:

إن المعامالت واألرصدة المدرجة في قائمة الدخل هي على النحو التالي:

طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

مبلغ المعاملـــة

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

8.688.6556.705.449مشتريات شركة زميلة 

331.605295.453دخل إيجار 

فيما يلي تفاصيل المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة:

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

780.381741.033مجموعة إدارات سال 

ب( فيما يلي بيان بالمعامالت واألرصدة مع المساهمين:

مبلغ المعاملة

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

727.614542.908رواتب ومزايا 

فيما يلي تفاصيل األرصدة مع المساهمين خالل السنة:

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

4.1048.947دائنون آخرون 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2015م

17- المصاريف العمومية واإلدارية 

 2014م 2015م
)معدلة - إيضاح 21(

ريال سعوديريال سعودي

22.005.72520.478.238تكاليف موظفين

2.267.55914.710.781مصاريف ضريبة استقطاع 

2.261.2201.870.565إيجار

1.037.211920.863لوازم مكتبية 

705.750841.811أتعاب مهنية 

644.1402.300.000مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها )إيضاح 4(

514.263371.760سفر

378.199263.537إستهالك )إيضاح 7(

322.4401.108.057إطفاء )إيضاح 7(

289.996241.982بريد واتصاالت 

262.408 -مخصص دفعات مقدمة لموردين مشكوك في تحصيلها

213.535223.929أخــــرى

30.640.03843.593.931

18- مصاريف البيع والتوزيع 

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

8.463.2188.057.461تكاليف موظفين

3.923.9354.255.976إعالنات وترويج مبيعات 

12.387.15312.313.437

19- ربحية السهم 
تم احتساب ربحية السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2014م وذلك بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية وصافي دخل السنة على المتوسط 

المرجح لعدد األسهم العادية القائمة وقدره 5 مليون سهم خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و 2014م، على التوالي.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2015م

المعلومات القطاعية  -20
تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية فقط. وألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من قطاعات أعمال بناء على الخدمات التي يتم تقديما ولديها قطاعات 

األعمال التالية التي يمكن االفصاح عنها:

وحدة الخدمات اإللكترونية 

توفر وحدة الخدمات اإللكترونية البرامج في مجاالت إدارة خدمات األعمال التجارية، مراقبة مراكز البيانات والتحسينات باإلضافة إلى حلول مراكز 
اإلتصال ذات الصلة، وفقاً للمتطلبات. 

وحدة نظم المعلومات الجغرافية

تساعد وحدة نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط وتصميم وإنشاء وتجهيز مراكز نظم المعلومات الجغرافية الحديثة، وتوفير البنية التحتية الالزمة 
للشركات. كما أنها تساعد في بناء البيانات الجغرافية، وتدريب فرق العمالء، وتكوين أدوات نظام المعلومات الجغرافية وبناء تطبيقات المستخدم النهائي.

وحدة تكامل األجهزة واألنظمة 

توفر وحدة تكامل األجهزة واألنظمة الخبرة التقنية والعملية لتحويل االحتماالت إلى حلول أعمال واقعية.

وحدة أنظمة أمن المعلومات 

توفر وحدة أنظمة أمن المعلومات مجموعة واسعة من أفضل حلول الصناعة، والتي تساعد العمالء على تطوير ونشر وتحقيق والحفاظ على أمن المعلومات 
بصورة أمثل. يعمل القطاع على الوفاء بجميع متطلبات العمالء المتعلقة بدورة أمن المعلومات.

وحدة الشبكات

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الوحدة في بناء شبكات فعالة من حيث التكلفة والكفاءة وتوفير حلول االتصاالت القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الرائدة المتنوعة. 

وحدة التشغيل و الصيانة

تمثل هذه الوحدة وحدة إدارة وصيانة وتشغيل المشاريع وتقوم بتقديم الدعم إلدارة المشاريع للمهمات التي تتطلب تطبيق المعرفة والمهارات والتقنيات 
الالزمة لنجاح تنفيذ البنية التحتية لتقنية المعلومات.

اإلدارة العامة 

تقوم اإلدارة العامة بشكل رئيسي بتخطيط وتنفيذ األهداف العامة للشركة وتنسيق وظائف أقسام المالية والعمليات، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، 
والمبيعات واإلدارة والموارد البشرية.

تقوم االدارة بمراجعة النتائج التشغيلية للقطاعات بصورة مستقلة وذلك التخاذ القرارات بشان توزيع المصادر وتقييم األداء يتم تقييم أداء القطاع بناء 
على ربح وخسائر العمليات. ال تقوم الشركة بتسجيل الموجودات والمطلوبات حسب قطاعات األعمال. وال يتم اإلفصاح عنها الى مجلس اإلدارة تحت أي 

قطاعات ذات عالقة ويتم مراقبتها على أساس مركزي ويتم االفصاح عنها كموجودات ومطلوبات غير موزعة.
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2015م

21- تصحيح الخطأ
خالل السنة، الحظت الشركة وجود خطأ في القوائم المالية للسنوات السابقة. عليه، قامت الشركة بتعديل أرقام المقارنة لتصحيح األخطاء التي تم 

مالحظتها. وقد نشأ هذا التعديل عن: 

خطأ في احتساب تكاليف المشاريع المستحقة وااليرادات غير المقدم بها فواتير الخاصة بها. أ- 

اتخاذ الشركة خطوات احترازية لتجنيب مخصص لضرائب االستقطاع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008م حتى 31 ديسمبر 2014م.  ب- 
وقد تم تسوية ذلك من قبل اإلدارة بناء على أفضل تقديرات لها وبناء على المشورة المقدمة من مستشار الزكاة والضريبة الخاصة بها.

وفيما يلي بيان بأثر تسوية وتعديل السنوات السابقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م و 2014م:

 2014م
كما ورد سابقًا

 2014م
أثر التعديل 

 2014م
المعــــــــدل

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

285.269.622)5.282.502(290.552.124مدينون 

5.282.50230.322.39435.604.896إيرادات غير مقدم بها فواتير 

24.789.134)21.442.017(46.231.151تكاليف مشاريع مستحقة 

2.700.00012.010.78114.710.781ضريبة استقطاع مستحقة لسنوات سابقة )إيضاح 12(

543.493.10725.039.889568.532.996المبيعات

)459.789.815()21.442.017()438.347.798(تكاليف المبيعات 

)14.710.781()12.010.781()2.700.000(مصاريف ضريبة استقطاع 

40.011.330)8.412.909(48.424.239صافي ربح السنة 

69.739.702)8.412.909(78.152.611األرباح المبقاة 

 2013م
كما ورد سابقًا

 2013م
أثر التعديل 

 2013م
المعــــــــدل

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

5.282.5025.282.502 -ذمم مدينة غير مقدم بها فواتير 

4.958.552)4.675.403(9.633.955تكاليف مشاريع مستحقة 

69.594.788607.09970.201.887صافي ربح السنة 
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2015م

اإللتزامات المحتملة   -22
كانت اإللتزامات التالية قائمة بتاريخ قائمة المركز المالي: 

 2014م 2015م

ريال سعوديريال سعودي

ضمانات صادرة خالل دورة األعمال العادية:

11.742.2692.389.125اعتمادات مستندية 

91.289.12369.466.388خطابات ضمان 

103.031.39271.855.513

23- إدارة المخاطر 

مخاطر أسعار العموالت 

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. تخضع الشركة 
لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك الودائع البنكية قصيرة األجل والقروض. تقوم الشركة بإدارة مخاطر 

أسعار العموالت بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت بصفة مستمرة. 

مخاطر اإلئتمان 

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر اإلئتمان 
الخاصة بها والمتعلقة بالبنوك وذلك بالتعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع سقف إئتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة 

القائمة وضمان المتابعة عن كثب.

مخاطر السيولة 

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة 
على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية . تتطلب شروط 
البيع الخاصة بالشركة بأن يتم سداد المبالغ خالل 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع. تسدد الذمم الدائنة التجارية، في العادة، خالل 30 إلى 60 يوماً من 

تاريخ الشراء.

مخاطر العمالت 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار 
الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. وحيث أن 

سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن الرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت هامة.

القيمة العادلة لألدوات المالية   -24
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. تتكون األدوات 
المقتناه  وااليستثمارات  والمدينين  النقدية  النقدية وشبه  بالشركة من  الخاصة  المالية  الموجودات  تتكون  المالية.  والمطلوبات  الموجودات  المالية من 

ألغراض المتاجرة، بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض والدائنين.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز المالي.
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
31 ديسمبر 2015م

25- المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات 

إنخفاض الذمم المدينة 

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، 
يتم إجراء هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها متأخرة السداد، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي، 
ويجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بناءاً على معدالت التحصيل السابقة. سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المحصلة فعاًل في الفترات 

المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل.

األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات 

تقوم اإلدارة بتحديد األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام 
المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجية سنوياً، وسيتم تعديل قسط االستهالك المستقبلي في حالة إعتقاد اإلدارة 

بأن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

أرقام المقارنة   -26
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتماشى مع تبويب السنة الحالية.

اعتماد القوائم المالية  -27
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 7 رجب 1437هـ )الموافق 14 أبريل 2016م(.
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المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعّهد التغطية

إن نشرة اإلصدار األولية هذه هي بغرض عرضها على المستثمرين من المؤسسات في عملية بناء سجل 
أوامر االكتتاب، وال تحتوي على سعر الطرح.

وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية المتضمنة سعر الطرح بعد اإلنتهاء من عملية بناء سجل أوامر االكتتاب 
وتحديد سعر الطرح.

شركة المعمر ألنظمة المعلومات )يُشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »المصدر«( هي شركة مساهمة سعودية مغلقة 
بموجب قرار وزارة التجارة واالستثمار رقم )52/ق( وتاريخ 1429/02/12هـ )الموافق 2008/02/20م( وبموجب السجل 
التجاري رقم 1010063470 وتاريخ 1407/01/10هـ )الموافق 1986/09/15م(، بمدينة الرياض في المملكة العربية 
السعودية )»المملكة«(، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وستون مليون )160.000.000( ريال سعودي، مقسم إلى 
ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 

الواحد )»األسهم«(. 

تأسست الشركة بدايًة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010063470 
المعمر وشركاه والتي كانت تعمل باالسم  بتاريخ 1399/12/24هـ )الموافق 1979/11/15م( تحت اسم شركة محمد 
التجاري »شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة«. وبلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها مليون )1.000.000( ريال 
سعودي مقسم إلى ألف )1.000( حصة عادية بقيمة ألف )1.000( ريال سعودي لكل حصة. وبتاريخ 1408/02/07هـ 
)الموافق 1988/02/20م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها بموجب قرار الشركاء من مليون )1.000.000( ريال سعودي 
إلى مليونين )2.000.000( ريال سعودي مقسم إلى ألفين )2.000( حصة عادية بقيمة ألف )1.000( ريال سعودي لكل 
حصة، وذلك من خالل رسملة مليون )1.000.000( ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة. وبتاريخ 1413/01/12هـ 
)الموافق 1992/07/12م( قامت الشركة بموجب قرار الشركاء بتغيير اسمها من شركة محمد المعمر وشركاه التي تزاول 
أنشطتها تحت االسم التجاري »شركة مركز خدمات الكمبيوتر المحدودة«، إلى اسمها التجاري الحالي الُمسجل، وهو 
»شركة المعمر ألنظمة المعلومات«. بتاريخ 1429/2/12هـ )الموافق 2008/2/20م( تم تحويل الشركة من شركة ذات 
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة وفقاً لقرار وزير التجارة واالستثمار رقم 52 / ق. وكما تم زيادة رأس مال 
الشركة من مليونين )2.000.000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50.000.000( ريال سعودي مقسمة إلى خمسة 
ماليين )5.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم، وذلك من خالل رسملة 
ثمانية وأربعين مليون )48.000.000( ريال سعودي من حساب أرباح الشركة المبقاة. وبتاريخ 1440/02/15هـ )الموافق 
2018/10/24م(، قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسين مليون )50.000.000( ريال سعودي إلى مائة وستون 
مليون )160.000.000( ريال سعودي مقسمة إلى ستة عشر مليون )16.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك من خالل رسملة مائة وعشرة مليون ريال سعودي )110.000.000( 

ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة. 

تتمثل عملية الطرح العام األولي )»الطرح«( بطرح اربعة ماليين وثمانمائة ألف )4.800.000( سهم عادي )يُشار إليهم بـ 
»أسهم الطرح« وكل منها »سهم الطرح«( بسعر طرح يبلغ )•( رياالت سعودية للسهم الواحد )»سعر الطرح«(، والمتضمن 
قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل، وتمثل أسهم الطرح ما نسبته 

ثالثون بالمائة )30%( من رأس مال المصدر للشركة. 

 ويقتصر االكتتاب في األسهم المطروحة على شريحتين من المستثمرين هما:

وفقاً  األوامر  سجل  بناء  في  المشاركة  لها  يحق  التي  الفئات  الشريحة  هذه  وتشمل  المشاركة:  الفئات  )أ(  الشريحة 
لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة )ويشار لها بـ »تعليمات بناء 
سجل األوامر«( )ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ»الفئات المشاركة« ويشار لكل منها بـ »الفئة المشاركة«( )للمزيد من 
التي سيتم تخصيصها  الطرح  أسهم  ويبلغ عدد  والمصطلحات«(.  »التعريفات   )1( القسم  مراجعة  الرجاء  التفاصيل، 
مبدئيا للفئات المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل األوامر )ويشار إليها مجتمعة بـ»الجهات المشاركة« ويشار لكل منها 
بـ»الجهة المشاركة«( أربعة ماليين وثمانمائة ألف )4.800.000( سهم عادي تمثل ما نسبته مائة بالمائة )100%( من 
إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد، حيث يحق لمدير االكتتاب )المعرف في 
القسم )1( »التعريفات والمصطلحات«( في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح 
المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة ماليين وثالثمائة وعشرون ألف )4.320.000( سهم عادي لتمثل ما نسبته 

تسعون بالمائة )90%( من إجمالي أسهم الطرح. 

الشريحة )ب( المكتتبين األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية 
المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن 
الشخصية  ذوي  من  الخليجيين  والمستثمرين  القصر،  لألوالد  أمومتها  يثبت  وما  أرملة  أو  مطلقة  أنها  يثبت  ما  تقدم 
الطبيعية )ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ»المكتتبين األفراد« ومنفردين بـ»المكتتب الفرد«(. ويعد الغيا اكتتاب من 
اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب 
مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسوف يخصص للمكتتبين األفراد 
بحد أقصى أربعمائة وثمانون الف )480.000( سهم عادي، والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم 
الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد األسهم المخصصة لهم، يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد 

األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم المكتتب بها من قبلهم.

بـ»المساهمين الحاليين«( جميع أسهم الشركة قبل  إليهم مجتمعين  الحاليون في الشركة )ويشار  المساهمون  يمتلك 
الطرح. وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل جميع المساهمين الحاليين )ويشار إليهم مجتمعين بـ »المساهمين البائعين«( 
وفقاً للجدول رقم )5-1( »هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده«. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك 
المساهمون الحاليون مجتمعين ما تقارب نسبته سبعون بالمائة )70 %( من األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة 
)»صافي متحصالت الطرح«( على  بعد خصم مصاريف الطرح –  في الشركة. وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح – 
المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح، ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي متحصالت 
الطرح )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )8( »استخدام متحصالت الطرح«(. علماً أنه قد تم التعهد بتغطية 
االكتتاب بالكامل من قبل متعهد التغطية )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )13( »التعهد بتغطية االكتتاب«(. 
علماً بأنه يحظر على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم لفترة ستة )6( أشهر )»فترة الحظر«( من تاريخ بدء تداول 
أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«( كما هو موضح في الصفحة )170(. إن كبار المساهمين 
في الشركة والذين يملكون )5%( أو أكثر من أسهمها هم إبراهيم عبداهلل المعمر وخالد عبداهلل المعمر، ويوضح الجدول 

)12-1( في القسم )12-2( )»الشركة«( من هذه النشرة نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة. 

تبدأ فترة الطرح في يوم 1440/07/10هـ )الموافق 2019/03/17م( وتستمر لمدة خمسة )5( أيام شاملًة يوم إغالق 
االكتتاب الموافق يوم 1440/07/14هـ )الموافق 2019/03/21م( )»فترة الطرح«(. ويمكن تقديم طلبات االكتتاب في 
أسهم الطرح من قبل المكتتبين األفراد لدى أي من فروع الجهات المستلمة )»الجهات المستلمة«( المدرجة في الصفحة 
)هـ( خالل فترة الطرح )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )17( »شروط وتعليمات االكتتاب«(. ويمكن للجهات 
المشاركة االكتتاب في أسهم الطرح من خالل مدير سجل االكتتاب )المعرف في القسم 1 »التعريفات والمصطلحات«( 

خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد.

يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح، التقدم بطلب االكتتاب في عشرة )10( أسهم كحد 
أدنى، علماً بأن الحد األقصى لكل مكتتب هو مائتان وخمسون ألف )250.000( سهم عادي لكل مكتتب، وأن الحد األدنى 
للتخصيص هو عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن ُوجَدت، وفقاً لما 
تقترحه الشركة والمستشار المالي. وال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد 
لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وسوف  ثمانية وأربعون ألف )48.000( مكتتب فرد، وسيتم التخصيص وفقاً 
يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات 
العالقة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب في موعد أقصاه يوم 1440/07/21هـ 
)الموافق 2019/03/28م(. )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة 
)ط( والقسم )17( »شروط وتعليمات االكتتاب«( من هذه النشرة. للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم 
حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم في الشركة )»المساهم«( حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين 
)»الجمعية العامة«( والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. وتستحق أسهم الطرح نصيبها 
من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه )»النشرة«( والسنوات المالية التي تليها )للمزيد من 

التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم )7( »سياسة توزيع األرباح«(.

بطلب  الشركة  تقدمت  وقد  الطرح.  قبل  أو خارجها  المملكة  داخل  أي سوق سواء  الشركة في  أسهم  تداول  يسبق  لم 
للهيئة لتسجيل األسهم وطرحها وتقدمت بطلب للسوق المالية لقبول إدراجها في السوق. وتم تقديم كافة المستندات 
المتعلقة بعملية  الموافقات  المتطلبات وتم الحصول على جميع  الهيئة وتداول وتم استيفاء كافة  التي طلبتها  المؤيدة 
الطرح، بما في ذلك هذه النشرة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية 
تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة »التواريخ 
المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )ط((. وسوف يسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة 
نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول 
في األسهم بعد بدء تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في األسهم حسب القواعد 
»التعريفات   )1( القسم  في  )المعرفة  المدرجة  األسهم  في  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة 
والمصطلحات«(، كما يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة )ويشار 
إليهم مجتمعين بـ »المستثمرين األجانب« ومنفردين بـ »المستثمر األجنبي«( القيام باالستحواذ على المنافع االقتصادية 
لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة )SWAP( مع أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة )ويشار إليهم بـ 
»األشخاص المرخص لهم«( بشراء األسهم المدرجة في السوق والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. وبموجب 

اتفاقيات المبادلة، سوف يتم تسجيل األشخاص المرخص لهم كمالكين نظاميين لتلك األسهم.

يجب دراسة قسمي )»إشعار مهم«( في الصفحة )أ ( والقسم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة بعناية تامة قبل 
اتخاذ أي قرار باالستثمار في اسهم الطرح.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة  الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( 
وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ب( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة 
اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي 

مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلّق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1440/04/24هـ )الموافق 2018/12/31م(.

الجهات المستلمة

نشرة إصدار شركة المعمر ألنظمة المعلومات 

شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010063470 وتاريخ 1407/01/10هـ )الموافق 1986/09/15م( والقرار الوزاري رقم )52/ق( وتاريخ 1429/02/12هـ )الموافق 2008/02/20م(

طرح أربعة ماليين وثمانمائة ألف )4.800.000( سهم عادي من أسهم الشركة والتي تمثل )30%( من رأس مال شركة المعمر ألنظمة المعلومات لالكتتاب العام بسعر قدره )•( ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح: خمسة )5( أيام تبدأ من األحد 1440/07/10هـ )الموافق 2019/03/17م( إلى يوم الخميس 1440/07/14هـ )الموافق 2019/03/21م(. 


