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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
سعودیة)(شركة مساھمة 

قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة
٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

(غیر مراجعة)

إیضاح
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي

٢٢٨٬٠٣٨٬٧٥٣٢١١٬٢٢٢٬٥٥٤إیرادات العقود
)١٨٠٬٦٥٠٬٣٩٥()١٩٠٬٠٨٧٬٣٨١(مباشرةتكالیف 

٣٧٬٩٥١٬٣٧٢٣٠٬٥٧٢٬١٥٩إجمالي الربح

)٢٬٧١٠٬٣٤٨()٣٬٢٠٦٬٦٧٤(مصاریف بیع وتسویق
)٩٬٦٠٥٬١٥١()١٢٬٨٢٦٬٢٩٥(مصاریف عمومیة وإداریة

٢١٬٩١٨٬٤٠٣١٨٬٢٥٦٬٦٦٠الدخل من العملیات

٦٢٬٩٩٣١١٧٬٩٩٢حصة في أرباح شركات زمیلة، صافي
)٦٬٥٣٧٬٢٢٥()٣٬٦٤٥٬٢٧٢(تكالیف تمویل، صافي

٥٥٬٤٩١٨٨٢٬٤٥١إیرادات أخرى
١٨٬٣٩١٬٦١٥١٢٬٧١٩٬٨٧٨الدخل قبل الزكاة

)٩٩٥٬٩١٢()١٬٤٦٣٬٩٠٥(الزكاة
١٦٬٩٢٧٬٧١٠١١٬٧٢٣٬٩٦٦دخل الفترةصافي 

الدخل الشامل اآلخر
بند لن یعاد تصنیفھ إلى الربح أو الخسارة:

١٬٠٩٠٬٤٣٠٧٧٠٬٨٩٣مكاسب إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة للموظفین
١٬٠٩٠٬٤٣٠٧٧٠٬٨٩٣الدخل الشامل اآلخر

١٨٬٠١٨٬١٤٠١٢٬٤٩٤٬٨٥٩الدخل الشامل للفترةإجمالي 

٤ربح السھم:
١٫٣٧١٫١٤لدخل من العملیاتلربح السھم األساسي والمخفض 
١٫٠٦٠٫٧٣صافي دخل الفترةلربح السھم األساسي والمخفض 



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

قائمة المركز المالي األولیة الموجزة
٢٠٢٠مارس ٣١كما في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

إیضاح

مارس٣١
٢٠٢٠

لایر سعودي
مراجعة)(غیر 

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي
(مراجعة)

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة

٢٤٬٨١١٬٣٣٦٢٠٬٥٣٩٬٤١٣ممتلكات ومعدات
١٬٩٨٧٬١٣٧٢٬٠٣٦٬٧٢١موجودات غیر ملموسة

٢٬٧١٤٬٩٦٩٢٬٦٥١٬٩٧٦استثمارات في شركات زمیلة
٤٬٣٥٧٬٥٨٩١٬٩٧٦٬٥٢٢جزء غیر متداول-مدینون تجاریون 

٣٣٬٨٧١٬٠٣١٢٧٬٢٠٤٬٦٣٢إجمالي الموجودات غیر المتداولة

الموجودات المتداولة
٤٥٤٬٦٦٩٬٦٧٣٤٢٧٬٩٢١٬١٠٥موجودات عقود

٤٧٦٬٣٨٢٬٨٦٤٣٦٨٬٥٩٨٬٧٦٠مدینون تجاریون وموجودات أخرى
٩٣٬٨٠٠٬٤٣٥٨٢٬٨٢٥٬٧٦٣تكالیف مؤجلة
١٥٬٨١٢٬١٩٧٢٩٬٣٦١٬٢٨٣البنوك ونقد في الصندوقأرصدة لدى 

١٬٠٤٠٬٦٦٥٬١٦٩٩٠٨٬٧٠٦٬٩١١إجمالي الموجودات المتداولة
١٬٠٧٤٬٥٣٦٬٢٠٠٩٣٥٬٩١١٬٥٤٣إجمالي الموجودات

حقوق المساھمین والمطلوبات
حقوق المساھمین

٥١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال
-٦٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المقترح
١٤٬٠٤٩٬٢٢٩-احتیاطي نظامي
٨٬٦٧٥٬٨٣٠٧٬٥٨٥٬٤٠٠احتیاطیات أخرى

٤٧٬٤٦٠٬٢٢٧٧٢٬٤٨٣٬٢٨٨أرباح مبقاة
٢٥٦٬١٣٦٬٠٥٧٢٥٤٬١١٧٬٩١٧إجمالي حقوق المساھمین

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداولة

١٥٬٩٣٤٬٢٩٦١٥٬٩١٥٬٣١١التزامات المنافع المحددة للموظفین
٧٢٣٬١٨٥٩١٧٬٤٥٣غیر متداول، جزء التزامات إیجار
٢٩٬٩٩٩٬٦٦٤٢٤٬٦٧٧٬٢٧٦غیر متداولجزء ،مطلوبات عقود

٤٦٬٦٥٧٬١٤٥٤١٬٥١٠٬٠٤٠إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
٩٣١٢٬٠٧٨٬٤٩٥٢١٩٬٣٢٥٬٦١٠قروض قصیرة األجل

٣٥٦٬٣١٦٬٥٧٠٣٢٠٬٣٤٥٬٤٦٦دائنون تجاریون ومطلوبات أخرى
٩٤٬٢٧٣٬٠٧٠٩٣٬٠٠١٬٥٥٢مطلوبات عقود
٩٬٠٧٤٬٨٦٣٧٬٦١٠٬٩٥٨زكاة مستحقة

٧٧١٬٧٤٢٬٩٩٨٦٤٠٬٢٨٣٬٥٨٦المطلوبات المتداولةإجمالي 
٨١٨٬٤٠٠٬١٤٣٦٨١٬٧٩٣٬٦٢٦إجمالي المطلوبات

١٬٠٧٤٬٥٣٦٬٢٠٠٩٣٥٬٩١١٬٥٤٣إجمالي حقوق المساھمین والمطلوبات



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
مساھمة سعودیة)(شركة 

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة الموجزة
٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

رأس المال
لایر سعودي

رأس المال المقترح
لایر سعودي

االحتیاطي النظامي
لایر سعودي

االحتیاطیات األخرى
سعوديلایر 

األرباح المبقاة
لایر سعودي

إجمالي
حقوق المساھمین
لایر سعودي

٦٬٤٥١٬٢٤٨١٠٬٠٣٥٬٦٧٥٢٠٬١٠١٬٤٥٨١٩٦٬٥٨٨٬٣٨١-٢٠١٩١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ینایر ١الرصید كما في 

١١٬٧٢٣٬٩٦٦١١٬٧٢٣٬٩٦٦----صافي دخل الفترة
٧٧٠٬٨٩٣-٧٧٠٬٨٩٣---الدخل الشامل اآلخر للفترة
٧٧٠٬٨٩٣١١٬٧٢٣٬٩٦٦١٢٬٤٩٤٬٨٥٩---إجمالي الدخل الشامل للفترة

٦٬٤٥١٬٢٤٨١٠٬٨٠٦٬٥٦٨٣١٬٨٢٥٬٤٢٤٢٠٩٬٠٨٣٬٢٤٠-١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠(غیر مراجعة)٢٠١٩مارس ٣١الرصید كما في 

١٤٬٠٤٩٬٢٢٩٧٬٥٨٥٬٤٠٠٧٢٬٤٨٣٬٢٨٨٢٥٤٬١١٧٬٩١٧-٢٠١٩١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر ٣١في 

١٦٬٩٢٧٬٧١٠١٦٬٩٢٧٬٧١٠----صافي دخل الفترة
١٬٠٩٠٬٤٣٠-١٬٠٩٠٬٤٣٠---الدخل الشامل اآلخر للفترة
١٬٠٩٠٬٤٣٠١٦٬٩٢٧٬٧١٠١٨٬٠١٨٬١٤٠---إجمالي الدخل الشامل للفترة

)١٦٬٠٠٠٬٠٠٠()١٦٬٠٠٠٬٠٠٠(----)٧توزیعات أرباح (إیضاح 
-)٢٥٬٩٥٠٬٧٧١(-)١٤٬٠٤٩٬٢٢٩(٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠-)  ٦محول إلى رأس المال المقترح (إیضاح 

٨٬٦٧٥٬٨٣٠٤٧٬٤٦٠٬٢٢٧٢٥٦٬١٣٦٬٠٥٧-١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠(غیر مراجعة)٢٠٢٠مارس ٣١الرصید كما في 



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة
٢٠٢٠مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

المنتھیةلفترة الثالثة أشھر 
مارس٣١في 

(غیر مراجعة)
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي
األنشطة التشغیلیة
١٨٬٣٩١٬٦١٥١٢٬٧١٩٬٨٧٨الدخل قبل الزكاة

التعدیالت:
٣٬٦٤٥٬٢٧٢٦٬٥٣٧٬٢٢٥تكالیف تمویل

١٬١٩٦٬٨٧٠٩٣٠٬٥٥٦مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفین
٨٠٩٬٤٢٥-مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

١٦٤٬٥٨٧٨٨٬٨٤٧إطفاء موجودات غیر ملموسة
١٩٠٬٨٧٩١٥١٬١٦٧استھالك ممتلكات ومعدات

)١١٧٬٩٩٢()٦٢٬٩٩٣(حصة في أرباح شركات زمیلة، صافي
٢٣٬٥٢٦٬٢٣٠٢١٬١١٩٬١٠٦

التغیرات في رأس المال العامل:
)٣١٬٠٠٩٬٧٢٢()١١٠٬١٦٥٬١٧١(مدینون تجاریون وموجودات أخرى

)٢٦٬٦١٧٬٥٤٥()٢٦٬٧٤٨٬٥٦٨(موجودات عقود
٧٬٥٥١٬١٤٩)١٠٬٩٧٤٬٦٧٢(تكالیف مؤجلة

)٣٩٬٣٢٣٬٠١٥(٣٥٬٩٧١٬١٠٤دائنون تجاریون ومطلوبات أخرى
)١٧٬٨٢٤٬٧٠٣(٦٬٥٩٣٬٩٠٦مطلوبات عقود

)٨٦٬١٠٤٬٧٣٠()٨١٬٧٩٧٬١٧١(صافي النقدیة المستخدمة في العملیات
)١٬٢٣٦٬٤٢٤()٨٧٬٤٥٥(التزامات المنافع المحددة المدفوعة للموظفین

)٨٧٬٣٤١٬١٥٤()٨١٬٨٨٤٬٦٢٦(صافي النقدیة المستخدمة في األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
)٤١٧٬٣٧١()٤٬٤٦٢٬٨٠٢(إضافات إلى الممتلكات والمعدات

-)١١٥٬٠٠٣(إضافات إلى الموجودات غیر الملموسة
)٤١٧٬٣٧١()٤٬٥٧٧٬٨٠٥(صافي النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
٢٨٤٬٧٤٢٬٠٩٨١٨١٬٩٥٥٬٦٤٦قروض قصیرة األجل مستلمة
)١٣٥٬٢١٥٬٧٣٥()١٩١٬٩٨٩٬٢١٣(قروض قصیرة األجل مسددة

)٥٬٠٠٩٬٠٣٠()٣٬٦٨٤٬٢٩٠(تكالیف تمویل مدفوعة
)٨٧٬٧٥٠()١٥٥٬٢٥٠(مدفوعةالتزامات إیجار 

)١١٬٨٢٥٬٠٤٠()١٦٬٠٠٠٬٠٠٠(توزیعات أرباح مدفوعة
٧٢٬٩١٣٬٣٤٥٢٩٬٨١٨٬٠٩١صافي النقدیة الناتجة من األنشطة التمویلیة

)٥٧٬٩٤٠٬٤٣٤()١٣٬٥٤٩٬٠٨٦(صافي النقص في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
٢٩٬٣٦١٬٢٨٣١٠٦٬٣٦٥٬٣١٢األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بدایة الفترة

١٥٬٨١٢٬١٩٧٤٨٬٤٢٤٬٨٧٨األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نھایة الفترة

نقدیة:معلومات إضافیة عن بنود غیر 
١٬٤٩٧٬٢٥٠-موجودات حق االستخدام-
١٬٤١٨٬٦١٢-التزامات إیجار-
-٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠)٦محول إلى رأس المال المقترح (إیضاح -



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
٢٠٢٠مارس ٣١

٦

معلومات عن الشركة وأنشطتھا-١

شركة مساھمة سعودیة مسجلة في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل شركة المعمر ألنظمة المعلومات ("الشركة")،
).١٩٨٦سبتمبر ١٥ھـ (الموافق ١٤٠٧محرم ١٠وتاریخ ١٠١٠٠٦٣٤٧٠التجاري رقم 

العربیة ، المملكة ١١٤٦٤، الریاض ١٦١١٦إن عنوان مكتب الشركة المسجل ھو مركز اللؤلؤة، طریق الملك عبد العزیز، ص ب: 
السعودیة.

:٢٠٢٠مارس ٣١إن الشركة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة ویوجد لدیھا الفروع التالیة كما في 

الموقعتاریخ السجل التجاريرقم السجل التجاري
جدةھـ١٤١٤ربیع األول ٤٠٣٠٠٩٧٨٢٤٨
الریاضھـ١٤٣٦جمادى اآلخر ١٠١٠٤٣٢٠٤٧١٢
الخبرھـ١٤٠٧ربیع األول ٢٠٥١٠١١٤١٣١٧
جدةھـ١٤٣٧رجب ٤٠٣٠٢٨٨٦٦١٤

یتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في أجھزة الحاسب اآللي واألجھزة اإللكترونیة وتركیبھا وتشغیلھا وصیانتھا وتجارة 
واألعمال اإللكترونیة وتركیبھا وتشغیلھا وصیانتھا في الحاسب الجملة والتجزئة في األجھزة الالسلكیة وصیانتھا واألعمال الكھربائیة 

اآللي وتقنیة االتصال وتركیبھا وتشغیلھا وصیانتھا.

)٢٠٢٠أبریل ٣٠ھـ (الموافق ١٤٤١رمضان٧تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

أسس اإلعداد-٢

) "التقریر المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربیة ٣٤القوائم المالیة األولیة الموجزة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي (تم إعداد ھذه 
السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة الكاملة، ویجب ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة 
.٢٠١٩دیسمبر ٣١قراءتھا جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المنتھیة في 

أعید تبویب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما یتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالیة.

أسس القیاس والعملة الوظیفیة
تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة. تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر

السعودي، والذي یعتبر العملة الوظیفیة للشركة.

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة-٣

السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة السنویة تتماشى 
.٢٠١٩دیسمبر ٣١للشركة للسنة المنتھیة في 



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٠مارس ٣١

٧

ربح السھم-٤

یتم احتساب ربح السھم األساسي على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة.

كان من یتم احتساب ربح السھم المخفض وذلك بتعدیل ربح السھم األساسي للمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة اإلضافیة التي 
المفترض إصدارھا عند تحویل كافة األسھم العادیة المحتملة المخفضة.

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي

٢١٬٩١٨٬٤٠٣١٨٬٢٥٦٬٦٦٠الدخل من العملیات
١٦٬٩٢٧٬٧١٠١١٬٧٢٣٬٩٦٦صافي دخل الفترة
لعدد األسھم العادیة المستخدمة كمقام في حساب الربح األساسي المتوسط المرجح 

١٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٬٠٠٠٬٠٠٠)٥والمخفض للسھم (إیضاح 
١٫٣٧١٫١٤ربح السھم األساسي والمخفض للدخل من العملیات الرئیسیة

١٫٠٦٠٫٧٣ربح السھم األساسي والمخفض لصافي دخل الفترة

تخفیض قد تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة.لم یكن ھناك أي بنود 

رأس المال-٥

لایر سعودي.١٠)، قیمة كل منھا ١٦٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(سھم ١٦٬٠٠٠٬٠٠٠یتكون رأس المال من 

رأس المال المقترح-٦

) زیادة رأسمال الشركة إلى ٢٠٢٠ینایر ٥ھـ (الموافق ١٤٤١جمادى األولى ١٠قرر مجلس اإلدارة في اجتماعھم المنعقد بتاریخ 
ملیون لایر ٢٦) واحد لكل أربعة أسھم، وذلك عن طریق تحویل ١ملیون لایر سعودي وذلك من خالل إصدار سھم منحة (٢٠٠

اح المبقاة واالحتیاطي النظامي، على التوالي، إلى رأس المال. وال تزال اإلجراءات ملیون لایر سعودي من األرب١٤سعودي و
النظامیة الالزمة إلثبات الزیادة في رأس المال قید اإلجراء بتاریخ إعداد القوائم المالیة.

توزیعات األرباح-٧

لایر ١) توزیع أرباح بواقع ٢٠٢٠ینایر ٥(الموافق ھـ ١٤٤١جمادى األول ١٠قرر مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
شعبان ٢٧ملیون لایر سعودي، والتي تم التصدیق علیھا من قبل الجمعیة العامة بتاریخ ١٦سعودي لكل سھم وبمبلغ إجمالي قدره 

).٢٠٢٠أبریل ٢٠ھـ (الموافق ١٤٤١

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-٨

، قامت الشركة بإجراء معامالت مع الجھات ذات العالقة. تعتمد ٢٠١٩و٢٠٢٠مارس ٣١أشھر المنتھیة في خالل فترة الثالثة 
شروط ھذه المعامالت من قبل اإلدارة/ مجلس اإلدارة خالل دورة األعمال العادیة. فیما یلي بیان بالمعامالت خالل الفترة:

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي

١٦٬٠٠٠٬٠٠٠١١٬٨٢٥٬٠٤٠توزیعات أرباح مدفوعة إلى المساھمین
٧٬٣٨٠٬٠٢٠٥٬٧٢٩٬٤٥٠مشتریات من جھات ذات عالقة

١٬٠٥٠٬٢١٩-تكالیف الطرح العام األولي المتكبدة نیابة عن المساھمین
١٬٧٧٩٬٧٥٠٣٠١٬٠٢٠إیرادات من جھات ذات عالقة



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٠مارس ٣١

٨

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)-٨

القائمة مع الجھات ذات العالقة بتاریخ إعداد القوائم المالیة:فیما یلي بیان باألرصدة 

طبیعة العالقةالجھة ذات العالقة

مارس٣١
٢٠٢٠

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي

ذات العالقة:ةالمبالغ المستحقة من الجھ
٤٬٨١٦٬٨٩٧٤٬٨١٦٬٨٩٧جھة منتسبةشركة الخرائط االلكترونیة التجاریة

٤٬٨١٦٬٨٩٧٤٬٨١٦٬٨٩٧

طبیعة العالقةالجھة ذات العالقة

مارس٣١
٢٠٢٠

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي

المبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة:
١٣٬٨٢٤٬٠٤٠١٧٬١٠٣٬١٧٤جھة منتسبةشركة اسري العربیة السعودیة المحدودة

٦٬٠٠٩٬٤١١٦٢٩٬٦٩٠جھة منتسبةأعمار التنفیذیة للمقاوالت وتقنیة المعلومات
٣٠٦٬٣٨٨٢٬٩٩٠جھة منتسبةشركة الخرائط االلكترونیة التجاریة

١٨١٬٧٨٤٣٦٧٬٥٣٢شركة زمیلةشركة إدارات لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
٢٠٬٣٢١٬٦٢٣١٨٬١٠٣٬٣٨٦

إدراج المبالغ المستحقة من/ إلى الجھات ذات العالقة ضمن المدینین التجاریین والموجودات األخرى والدائنین التجاریین تم 
والمطلوبات األخرى، على التوالي.

فیما یلي بیان بمكافآت كبار موظفي اإلدارة للفترة:

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠٢٠
سعوديلایر 

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٬٣٠٤٬٢٤٨١٬٢١٩٬٧٩١رواتب ومنافع قصیر األجل
٩٧٬٩٢٠٧٥٬٨٣٠التزامات المنافع المحددة للموظفین

القروض قصیرة األجل-٩

العامل. حصلت الشركة على قروض قصیرة األجل من بنوك محلیة ومؤسسات مالیة مختلفة وذلك للوفاء بمتطلبات رأس المال 
مضمونة بسندات إذنیة وتنازل عن بعض متحصالت العقود وتحمل مصاریف ھي تخضع ھذه القروض لبعض التعھدات المالیة، و
عمولة وفقاً لمعدالت العمولة السائدة في السوق.

فیما یلي تحلیًال للقروض قصیرة األجل:
مارس٣١

٢٠٢٠
لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي

٢٨٢٬٥٤٩٬٠١٤٢٠٥٬٩٩٠٬٥٩٩تسھیالت مرابحة
٢٩٬٥٢٩٬٤٨١١٣٬٣٣٥٬٠١١تسھیالت تقلیدیة

٣١٢٬٠٧٨٬٤٩٥٢١٩٬٣٢٥٬٦١٠



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٠مارس ٣١

٩

االلتزامات المحتملة-١٠

الشركة كمستأجر–االلتزامات بموجب عقود اإلیجار التشغیلي 
تكبدت الشركة مصاریف عقود اإلیجار التشغیلي التالیة خالل الفترة:

مارس٣١
٢٠٢٠

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي

٣١٦٬٦٤٤١٬٢٦٦٬٥٧٦مباني

التعھدات
الشركة التعھدات التالیة بتاریخ اعداد القوائم المالیة:كان لدى 

مارس٣١
٢٠٢٠

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي

١٤٬٧٢١٬٤٨٨١٧٬٢٣٩٬٢٠١تعھدات بشأن ممتلكات تحت االنشاء
٣١٠٬٥٠٠٣١٠٬٥٠٠تعھدات ایجار تشغیلي

١٥٬٠٣١٬٩٨٨١٧٬٥٤٩٬٧٠١

االلتزامات المحتملة
كان لدى الشركة االلتزامات المحتملة التالیة بتاریخ اعداد القوائم المالیة:

مارس٣١
٢٠٢٠

لایر سعودي

دیسمبر٣١
٢٠١٩

لایر سعودي

١٠٣٬٨٧١٬٢٤٠٨١٬٤٩٤٬٣٦٨خطابات ائتمان
١٦٥٬١٦٢٬١٣٥١٦٢٬٤٤٠٬٣٢٥خطابات ضمان

٢٦٩٬٠٣٣٬٣٧٥٢٤٣٬٩٣٤٬٦٩٣

المعلومات القطاعیة-١١

تعمل الشركة في المملكة العربیة السعودیة فقط وال یوجد لدیھا قطاعات جغرافیة. وألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من وحدات 
التقاریر بشأنھا:أعمال بناًء على الخدمات التي یتم تقدیمھا ویوجد لدیھا قطاعات األعمال التالیة التي یتم رفع 

وحدة إدارة خدمات األعمال·
وحدة الحلول·
وحدة النظم·
وحدة نظم أمن المعلومات·
وحدة الشبكات·
وحدة التشغیل والصیانة·
اإلدارة العامة·



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٠مارس ٣١

١٠

المعلومات القطاعیة (تتمة)-١١

فیما یلي التفاصیل المالیة للقطاعات:

خدمات وحدة إدارة 
وحدة النظموحدة الحلولاألعمال

وحدة نظم أمن 
وحدة الشبكاتالمعلومات

وحدة التشغیل 
اإلجمالياإلدارة العامةوالصیانة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠٢٠مارس ٣١

٢٢٨٬٠٣٨٬٧٥٣-١٤٬٣٣٠٬٥٥٤٥٠٬٧٩٩٬٦٥٩٤٩٬١٥٠٬٠٩١٣٢٬٣٨١٬٢٤٥٥٨٬٤١٤٬٦٥٤٢٢٬٩٦٢٬٥٥٠إیرادات
)١٩٠٬٠٨٧٬٣٨١(-)١٩٬٢٩٨٬٩٤٢()٤٦٬٥٢١٬١١٩()٢٦٬٧٤٧٬٩٠٠()٤٣٬٤٩١٬٣٠٤()٤٥٬٠٠٣٬٥٩٥()٩٬٠٢٤٬٥٢١(تكالیف مباشرة
٣٧٬٩٥١٬٣٧٢-٥٬٣٠٦٬٠٣٣٥٬٧٩٦٬٠٦٤٥٬٦٥٨٬٧٨٧٥٬٦٣٣٬٣٤٥١١٬٨٩٣٬٥٣٥٣٬٦٦٣٬٦٠٨إجمالي الربح

)٣٬٢٠٦٬٦٧٤(-)٣٢٥٬٥٦٣()٧٨٤٬٧٨٧()٤٥١٬٢٢٣()٧٣٣٬٦٧٥()٧٥٩٬١٨٧()١٥٢٬٢٣٩(مصاریف بیع وتسویق
)١٢٬٨٢٦٬٢٩٥()٣٥٥٬٤٦٨()١٬٢٦٦٬١٢٢()٣٬٠٥٢٬٠٥٣()١٬٧٥٤٬٨١٦()٢٬٨٥٣٬٢٨٠()٢٬٩٥٢٬٤٩٥()٥٩٢٬٠٦١(مصاریف عمومیة وإداریة

حصة في أرباح شركات زمیلة، 
٦٢٬٩٩٣٦٢٬٩٩٣------صافي

)٣٬٦٤٥٬٢٧٢(-٧٨٬٧٥٣)١٨٨٬٦١٥()١٬٦٠١٬٨٦٣()١٬٠٩٦٬٠٩٠()٦٥٢٬٥٢٠()١٨٤٬٩٣٧(تكالیف تمویل، صافي
٥٥٬٤٩١-٣٬٤٨٧١٢٬٣٦٢١١٬٩٦٠٧٬٨٨٠١٤٬٢١٥٥٬٥٨٧إیرادات أخرى

١٨٬٣٩١٬٦١٥)٢٩٢٬٤٧٥(٤٬٣٨٠٬٢٨٣١٬٤٤٤٬٢٢٤٩٨٧٬٧٠٢١٬٨٣٣٬٣٢٣٧٬٨٨٢٬٢٩٥٢٬١٥٦٬٢٦٣الدخل قبل الزكاة



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٠مارس ٣١

١١

المعلومات القطاعیة (تتمة)-١١

وحدة إدارة خدمات 
وحدة النظموحدة الحلولاألعمال

وحدة نظم أمن 
وحدة الشبكاتالمعلومات

وحدة التشغیل 
اإلجمالياإلدارة العامةوالصیانة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠٢٠مارس ٣١كما في 
٤٬٣٥٧٬٥٨٩-٤٨٦٬٦٣٦١٬٠٢٩٬٨٣٩١٬٠١٩٬٩٦٣٤٦٠٬٢٥٣٨٢٠٬٠١٥٥٤٠٬٨٨٣غیر متداولجزء ، مدینون تجاریون
٢٤٬٨١١٬٣٣٦٢٤٬٨١١٬٣٣٦------ممتلكات ومعدات

١٬٩٨٧٬١٣٧١٬٩٨٧٬١٣٧------موجودات غیر ملموسة
٢٬٧١٤٬٩٦٩٢٬٧١٤٬٩٦٩------استثمارات في شركات زمیلة

٤٨٦٬٦٣٦١٬٠٢٩٬٨٣٩١٬٠١٩٬٩٦٣٤٦٠٬٢٥٣٨٢٠٬٠١٥٥٤٠٬٨٨٣٢٩٬٥١٣٬٤٤٢٣٣٬٨٧١٬٠٣١إجمالي الموجودات غیر المتداولة
٤٥٨٬٥٢٧٬٥٧٦-٥١٬٢١٥٬٣٣١١٠٨٬٣٠٣٬٠٩٠١٠٧٬٣٤٤٬٦٣٢٤٨٬٤٣٨٬٦٩٤٨٦٬٣٠١٬٣٣٢٥٦٬٩٢٤٬٤٩٧مدینون تجاریون

٣٤٣٬١٢٥٨٩٣٬٠٤٦١٬٠٥٦٬٣٤٣١٬٠١١٬٧٧٣٥٢٢٬٠٤٥٧٨٨٬٠٣٢١٣٬٢٤٠٬٩٢٤١٧٬٨٥٥٬٢٨٨مصاریف مدفوعة مقدماً 
٤٥٤٬٦٦٩٬٦٧٣-٨٥٬٢٠٦٬٦٥٣٩٤٬٤٠٨٬٩٧٥١٠٢٬١٧٩٬٢٩٨٥٩٬٧٨٠٬٥٤٨٩٥٬٣٧٦٬٦٢٨١٧٬٧١٧٬٥٧١موجودات عقود
٩٣٬٨٠٠٬٤٣٥-٤٬٢٥١٬٤٢٤٣٣٬٤٦٠٬٠١٠١٠٬٠٧٩٬٠٤٦١٨٬١٣٧٬١٢٩٢٦٬٧٧٩٬٧٧١١٬٠٩٣٬٠٥٥تكالیف مؤجلة

١٥٬٨١٢٬١٩٧١٥٬٨١٢٬١٩٧------أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
١٤١٬٠١٦٬٥٣٣٢٣٧٬٠٦٥٬١٢١٢٢٠٬٦٥٩٬٣١٩١٢٧٬٣٦٨٬١٤٤٢٠٨٬٩٧٩٬٧٧٦٧٦٬٥٢٣٬١٥٥٢٩٬٠٥٣٬١٢١١٬٠٤٠٬٦٦٥٬١٦٩إجمالي الموجودات المتداولة

١٤١٬٥٠٣٬١٦٩٢٣٨٬٠٩٤٬٩٦٠٢٢١٬٦٧٩٬٢٨٢١٢٧٬٨٢٨٬٣٩٧٢٠٩٬٧٩٩٬٧٩١٧٧٬٠٦٤٬٠٣٨٥٨٬٥٦٦٬٥٦٣١٬٠٧٤٬٥٣٦٬٢٠٠إجمالي الموجودات



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٠مارس ٣١

١٢

المعلومات القطاعیة (تتمة)-١١

وحدة إدارة خدمات 
وحدة النظموحدة الحلولاألعمال

وحدة نظم أمن 
وحدة الشبكاتالمعلومات

وحدة التشغیل 
اإلجمالياإلدارة العامةوالصیانة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠٢٠مارس ٣١كما في 

٧٢٣٬١٨٥٧٢٣٬١٨٥------غیر متداولجزء ،التزامات إیجار
٢٩٬٩٩٩٬٦٦٤-٧٤٦٬٤٣٣٩٬١٧٦٬٥٦٥٣٬٦٢٦٬٢٣٨٥٬٢٠٥٬٥٠٥١٠٬٢٣٠٬٥٢٤١٬٠١٤٬٣٩٩لغیر متداو، جزءمطلوبات عقود

١٥٬٩٣٤٬٢٩٦-٢٬٣٨٢٬٢٢١١٬٦١٩٬١٠٥١٬٤٠٤٬٧٥٧١٬٦٥٨٬٨٢٨١٬٩٦٩٬٥٤٠٦٬٨٩٩٬٨٤٥المنافع المحددة للموظفینالتزام 
٣٬١٢٨٬٦٥٤١٠٬٧٩٥٬٦٧٠٥٬٠٣٠٬٩٩٥٦٬٨٦٤٬٣٣٣١٢٬٢٠٠٬٠٦٤٧٬٩١٤٬٢٤٤٧٢٣٬١٨٥٤٦٬٦٥٧٬١٤٥إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

٣١٢٬٠٧٨٬٤٩٥--١٦٬٩٢٩٬٥٨٦٥٣٬١١١٬٢٠٩٨٢٬٣٧٣٬٧٤٠١٠٩٬٧٤٨٬٨١٢٤٩٬٩١٥٬١٤٨قروض قصیر األجل
١٨٬٨٣٨٬٥١٣١٠٦٬٥١٣٬٣٤٨١٠٥٬٦٢٤٬٥٠٢٥٢٬٩١٦٬٧٧٣٥١٬٢٧٦٬٤٠٣١٨٬٧١٩٬٢٥٣٢٬٤٢٧٬٧٧٨٣٥٦٬٣١٦٬٥٧٠دائنون تجاریون وآخرون

٩٤٬٢٧٣٬٠٧٠-٣٬٦١٦٬٨٧٥٣١٬١٥٢٬٩٠٦٩٬٩٩٢٬٦٩٢١٠٬٨٨٧٬٥٥٣٢٠٬٠٩٨٬١٥٨١٨٬٥٢٤٬٨٨٦مطلوبات عقود
٩٬٠٧٤٬٨٦٣-٥٥٦٬٣٥٩١٬٩٧٢٬٢٠١١٬٩٠٨٬١٦٠١٬٢٥٧٬١٤١٢٬٢٦٧٬٨٣٩١٬١١٣٬١٦٣زكاة مستحقة

٣٩٬٩٤١٬٣٣٣١٩٢٬٧٤٩٬٦٦٤١٩٩٬٨٩٩٬٠٩٤١٧٤٬٨١٠٬٢٧٩١٢٣٬٥٥٧٬٥٤٨٣٨٬٣٥٧٬٣٠٢٢٬٤٢٧٬٧٧٨٧٧١٬٧٤٢٬٩٩٨إجمالي المطلوبات المتداولة
٤٣٬٠٦٩٬٩٨٧٢٠٣٬٥٤٥٬٣٣٤٢٠٤٬٩٣٠٬٠٨٩١٨١٬٦٧٤٬٦١٢١٣٥٬٧٥٧٬٦١٢٤٦٬٢٧١٬٥٤٦٣٬١٥٠٬٩٦٣٨١٨٬٤٠٠٬١٤٣المطلوباتإجمالي 



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٠مارس ٣١

١٣

المعلومات القطاعیة (تتمة)-١١

وحدة إدارة خدمات 
وحدة النظموحدة الحلولاألعمال

وحدة نظم أمن 
الشبكاتوحدة المعلومات

وحدة التشغیل 
اإلجمالياإلدارة العامةوالصیانة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلفترة الثالثة أشھر
٢٠١٩مارس ٣١المنتھیة 
٢١١٬٢٢٢٬٥٥٤-٢٦٬٢٩٨٬٧٩٢٨٤٬٧٠٠٬٥١١٣٤٬٨٥٠٬٧٨٢٢٥٬٠٨٢٬٧٢٨١٦٬٥٢٥٬٥٦١٢٣٬٧٦٤٬١٨٠إیرادات

)١٨٠٬٦٥٠٬٣٩٥(-)٢١٬٠٤٣٬٧٣٢()١٣٬٧٢٠٬٧٣٨()٢١٬٤٨٣٬٣٨١()٣٠٬٥٩٣٬٢٥٠()٧٥٬٤٠٨٬١٦٥()١٨٬٤٠١٬١٢٩(تكالیف مباشرة
٣٠٬٥٧٢٬١٥٩-٧٬٨٩٧٬٦٦٣٩٬٢٩٢٬٣٤٦٤٬٢٥٧٬٥٣٢٣٬٥٩٩٬٣٤٧٢٬٨٠٤٬٨٢٣٢٬٧٢٠٬٤٤٨إجمالي الربح

)٢٬٧١٠٬٣٤٨(-)١٦٦٬٦٨٩()٤٠٠٬٨٩٢()٤٩٧٬٦٠٧()٣٨٠٬٨٣٠()٦٨٥٬١٧٨()٥٧٩٬١٥٢(مصاریف بیع وتسویق
)٩٬٦٠٥٬١٥١(-) ٥٩٠٬٧٢٨()١٬٤٢٠٬٧١٣()١٬٧٦٣٬٤٦٢()١٬٣٤٩٬٦١٥()٢٬٤٢٨٬١٩٠()٢٬٠٥٢٬٤٤٣(مصاریف عمومیة وإداریة

١١٧٬٩٩٢١١٧٬٩٩٢------حصة في نتائج شركات زمیلة، صافي
)٦٬٥٣٧٬٢٢٥(-)٧٦٣٬٣٢٣()٤٩٥٬٤٧٥()٧٧٧٬٥٠١()١٬١٠٩٬٠٦٣()٢٬٧٣٦٬٢٧٨()٦٥٥٬٥٨٥(صافي،(تكلفة)/ دخل تمویل

٨٨٢٬٤٥١-١٨٨٬٥٦١٢٢٣٬٠٧٨١٢٣٬٩٨٩١٦٢٬٠٠٩١٣٠٬٥٢١٥٤٬٢٩٣إیرادات أخرى
٤٬٧٩٩٬٠٤٤٣٬٦٦٥٬٧٧٨١٬٥٤٢٬٠١٣٧٢٢٬٧٨٦٦١٨٬٢٦٤١٬٢٥٤٬٠٠١١١٧٬٩٩٢١٢٬٧١٩٬٨٧٨الدخل قبل الزكاة



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٠مارس ٣١

١٤

المعلومات القطاعیة (تتمة)-١١

وحدة إدارة خدمات 
وحدة النظموحدة الحلولاألعمال

وحدة نظم أمن 
وحدة الشبكاتالمعلومات

وحدة التشغیل 
اإلجمالياإلدارة العامةوالصیانة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩دیسمبر ٣١
غیر متداولجزء ، مدینون تجاریون

٢٩٥٬١٦٢٣٨٢٬٠٢١٣١٦٬٨٣٧٣٠١٬٩٨٣٤٢٦٬٨٨٩٢٥٣٬٦٣٠١٬٩٧٦٬٥٢٢
٢٠٬٥٣٩٬٤١٣٢٠٬٥٣٩٬٤١٣------ممتلكات ومعدات

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

٢٩٥٬١٦٢٣٨٢٬٠٢١٣١٦٬٨٣٧٣٠١٬٩٨٣٤٢٦٬٨٨٩٢٥٣٬٦٣٠٢٥٬٢٢٨٬١١٠٢٧٬٢٠٤٬٦٣٢إجمالي الموجودات غیر المتداولة
٣٤٦٬٢٧٠٬١١٩-٥١٬٧٠٢٬٩٩٠٦٦٬٩٨٧٬٦٣٩٥٥٬٤٩٩٬٧٩٨٥٢٬٨٩٧٬٨١٥٧٤٬٧٧٧٬٣٨٨٤٤٬٤٠٤٬٤٨٩مدینون تجاریون

٣٩٥٬٠٧٦٨٩٥٬٩١٥١٬٠١١٬٩٥٣٥٥٦٬٣٢٧٣٢٩٬٥٨١٧٩٩٬٣٧٤١٣٬٥٢٣٬٥١٨١٧٬٥١١٬٧٤٤مصاریف مدفوعة مقدماً 
٤٢٧٬٩٢١٬١٠٥-٨٠٬٥٣٨٬١٣٥٨١٬٥٠٦٬٢٩٥١١٨٬٦٤٣٬٨٦١٤٧٬٨٩٣٬١١٩٧٠٬٠٠٦٬٩٩١٢٩٬٣٣٢٬٧٠٤موجودات عقود
٨٢٬٨٢٥٬٧٦٣-٥٬١٤٧٬٥٨٤٣١٬٢١٧٬٦٣١١٢٬٧٠٣٬٥٥٨١٧٬٣٢٨٬٨٩٢١٥٬٦٨٠٬٤٠٩٧٤٧٬٦٨٩تكالیف مؤجلة

٤٬٨١٦٬٨٩٧-----٤٬٨١٦٬٨٩٧-مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة
٢٩٬٣٦١٬٢٨٣٢٩٬٣٦١٬٢٨٣أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

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



شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٠مارس ٣١

١٥

المعلومات القطاعیة (تتمة)-١١

وحدة إدارة خدمات 
وحدة النظموحدة الحلولاألعمال

وحدة نظم أمن 
وحدة الشبكاتالمعلومات

وحدة التشغیل 
اإلجمالياإلدارة العامةوالصیانة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديسعوديلایر لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩دیسمبر ٣١
٩١٧٬٤٥٣٩١٧٬٤٥٣------غیر متداولجزء ،التزامات إیجار

٢٤٬٦٧٧٬٢٧٦-٣٣٩٬٣٧٤٩٬٦٨٨٬٤٢٤٢٬٢٤٣٬٢٣٥٣٬٥١٩٬٧٣٨٤٬١٤٩٬٨٣٧٤٬٧٣٦٬٦٦٨غیر متداولجزء ،مطلوبات عقود
١٥٬٩١٥٬٣١١-١٬٩٣٥٬٣٧٨٢٬٢٤٧٬٨٧٢١٬٧٦٤٬٦٢٥١٬٤٤٧٬٩١٨١٬٢٦٤٬٠١٩٧٬٢٥٥٬٤٩٩التزام المنافع المحددة للموظفین

٢٬٢٧٤٬٧٥٢١١٬٩٣٦٬٢٩٦٤٬٠٠٧٬٨٦٠٤٬٩٦٧٬٦٥٦٥٬٤١٣٬٨٥٦١١٬٩٩٢٬١٦٧٩١٧٬٤٥٣٤١٬٥١٠٬٠٤٠إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

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

٨٩٧٬٦٠٦٨١٤٬٠٢٤٩٩٨٬٣٤٣٨٦٣٬٠٧٢٥٢١٬٢٧٦٤٬٩١٧٬٢٠٠٤٬٥٨٧٬٣٣٨١٣٬٥٩٨٬٨٥٩مصاریف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
٩٣٬٠٠١٬٥٥٢-٣٬٧٦٦٬٠٣٠٢٣٬٨٨٢٬٧٤٧١٢٬٠٦٧٬٢٩٨١٦٬٨١٥٬٤٨٩١٥٬٩٩٥٬٨٨٣٢٠٬٤٧٤٬١٠٥مطلوبات عقود
٧٬٦١٠٬٩٥٨-٩٩٣٬٥٣٩١٬٨٠٨٬٣٢٧١٬٤٧٨٬١٨٩١٬٠٦١٬٦٣٤٩٣١٬٧٨٥١٬٣٣٧٬٤٨٤زكاة مستحقة

٣٧٬٠٢٤٬٧٤٨١٧٤٬٦٥٢٬٦٨٥٢٠١٬٩٧٤٬٨٣٩١١٨٬٣٠٤٬٩٣٩٦١٬٠٢٨٬٨٢٣٤٠٬٧٤٨٬٩٣٠٦٬٥٤٨٬٦٢٢٦٤٠٬٢٨٣٬٥٨٦إجمالي المطلوبات المتداولة
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شركة المعمر ألنظمة المعلومات
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٠مارس ٣١

١٦

الھامةاألحداث-١٢

، وانتشر على مستوى العالم، بما في ذلك المملكة العربیة ٢٠٢٠عام مطلع ) في ١٩-تأكد وجود فیروس كورونا المستجد (كوفید
مما تسبب في تعطل العدید من الشركات واألنشطة االقتصادیة.وھو السعودیة، 

وال یزال من غیر المؤكد تحدید حجم ومدى تلك اآلثار ویتوقف ذلك على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بشكل دقیق 
في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال فیروس كورونا وحجم ومدى فعالیة اإلجراءات المتخذة بھدف احتوائھ. ونظًرا لعدم التأكد 

ادي، فإنھ من غیر الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ لألثر الناتج عن ذلك بتاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة المستمر من األثر االقتص
األولیة الموجزة. وھذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات النقدیة والوضع المالي للشركة.

لیةاألحداث الالحقة لتاریخ إعداد القوائم الما-١٣

لم تكن ھناك أي أحداث أخرى الحقة لتاریخ قائمة المركز المالي وقبل إصدار ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة، والتي تتطلب 
إجراء تعدیالت أو تقدیم إفصاحات بشأنھا في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.


