
مستند تسجيل أسهم 

شركة نسيج لالتصاالت وتقنية املعلومات
شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم )1010137106( 

الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1416/03/11 هـ )املوافق 1995/8/8م(.

نشــأت  شــركة نســيج لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات )ويشــار إليهــا فــي مــا يلــي بـ«الشــركة« أو »املصــدر« 
العبدالجبــار  عبدالجبــار  باســم  مســجلة  فرديــة  مؤسســة  وكانــت  1989م  العــام  فــي  أو«نســيج«( 
وتحولــت فــي العــام 1995م إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة باســم شــركة النظــم العربيــة املتطــورة 
هـــ   1416/03/11 بتاريــخ  الريــاض  مدينــة  مــن  الصــادر   )1010137106( رقــم  الســجل  بموجــب 
ألــف  إلــى   

ً
ريــال ســعودي مقســما مليــون )1,000,000(  قــدره  )املوافــق 1995/8/8م(، وبرأســمال 

)1,000( حصــة بقيمــة ألــف )1,000( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة.
بتاريــخ 1431/1/3 هـــ )املوافــق 2009/12/20 م(، قــرر الشــركاء باإلجمــاع زيــادة رأســمال الشــركة 
مــن مليــون )1,000,000( ريــال ســعودي إلــى عشــرة مالييــن )10,000,000( ريــال ســعودي، وذلــك 
عــن طريــق تحويــل تســعة مالييــن  )9,000,000( ريــال مــن رصيــد األربــاح املبقــاة، مقســم إلــى عشــرة 

آالف )10,000( حصــة، قيمــة كل حصــة ألــف )1,000( ريــال ســعودي.
بتاريــخ 1441/11/28 هـــ املوافــق 2020/7/19م، قــرر الشــركاء تعديــل اســم الشــركة مــن شــركة 
عقــد  بموجــب  وذلــك  املعلومــات  وتقنيــة  لالتصــاالت  نســيج  شــركة  إلــى  املتطــورة  العربيــة  النظــم 

هـــ.   1441/11/28 تاريــخ  املعــدل  التأســيس 
بتاريــخ 1443/2/6 هـــ املوافــق 2021/9/13م قــّرر الشــركاء باإلجمــاع  تحويــل الشــركة مــن شــركة 
ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات ورفــع 
أربعــون  تحويــل  طريــق  عــن  وذلــك  ســعودي،  ريــال   )50,000,000( مليــون  إلــى خمســين  رأســمالها 
مليــون )40,000,000( ريــال مــن رصيــد األربــاح املبقــاة ، مقســم الــى خمســة مالييــن )5,000,000( 
 بقيمــة إســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وتــم االكتتــاب فــي 

ً
 عاديــا

ً
ســهما

كامــل عــدد األســهم املكونــة لــرأس املــال وتــّم تســديد قيمتهــا بالكامــل. تــم إثبــات التعديــالت املذكــورة 
وتحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم )535( بتاريــخ 
رقــم  التجــاري  ســجلها  بنفــس  الشــركة  واحتفظــت  2021/09/20م(  )املوافــق  1443/02/13هـــ 
)1010137106( الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 1416/03/11 هـــ )املوافــق 1995/8/8م(. 
يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســين مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة 
 عاديــة مــن فئــة واحــدة، وال يعطــى 

ً
.  إن جميــع أســهم الشــركة أســهما

ً
مالييــن )5,000,000( ســهما

 كان عــدد 
ً
الســهم لحاملــه أي حقــوق تفضيليــة. ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة )»املســاهم«( أيــا

العامــة«(  )»الجمعيــة  للمســاهمين  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات  حضــور  يملكهــا  التــي  األســهم 
والتصويــت فيهــا. تســتحق األســهم محــل اإلدراج املباشــر نصيبهــا مــن أي توزيعــات أربــاح تعلــن عنهــا 
 مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا، وعــن أي ســنة مــن الســنوات املاليــة الالحقــة. 

ً
الشــركة اعتبــارا

)راجــع القســم رقــم )5( »سياســة توزيــع األربــاح« مــن هــذا املســتند(.
كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند، فــإن املســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون )5%( أو أكثــر مــن رأس 
مالهــا هــم: الســيد/ عبدالجبــار عبدالرحمــن العبدالجبــار بنســبة ملكيــة )40.480%(، و الســيد/ 
محمــد بــن عبــد هللا بــن عــدوان بنســبة ملكيــة )20.240%( والســيد عبــدهللا عــواد الطريفــي الــذي 
يملــك 7.040%. وملزيــد مــن التفاصيــل حــول كبــار املســاهمين )راجــع القســم رقــم )4( »هيــكل امللكيــة 
والهيــكل التنظيمــي« مــن هــذا املســتند(. نشــير إلــى أنــه يحظــر علــى كبــار املســاهمين هــؤالء التصــرف فــي 
 مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة )»فتــرة 

ً
أســهمهم ملــدة اثنــي عشــر )12( شــهرا

الحظــر«(، ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحاجــة للحصــول علــى 
موافقــة مســبقة مــن هيئــة الســوق املاليــة )»الهيئــة«(.

فــي الســوق املوازيــة علــى املســاهمين الحالييــن  فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر  التــداول  يقتصــر 
)باســتثناء املســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون )5%( أو أكثــر مــن رأس مالهــا واملذكوريــن 
أعــاله والذيــن يخضعــون لفتــرة الحظــر(، باإلضافــة إلــى فئــات املســتثمرين املؤهليــن والتــي تشــمل:

يحتــوي هــذا املســتند علــى معلومــات قّدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة باململكــة العربيــة الســعودية )املشــار إليهــا بـــ »الهيئــة«(. 
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أســماؤهم في القســم )4( مجتمعين ومنفردين كامل املســؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذا املســتند، ويؤكدون بحســب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء 
جميــع الدراســات املمكنــة وإلــى الحــد املعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا املســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة و شــركة تــداول الســعودية 
)تــداول الســعودية( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا املســتند، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا املســتند أو اكتمالــه، وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة 
تنتــج عمــا ورد فــي هــذا املســتند أو االعتمــاد علــى أي جــزء منــه، ويجــب علــى الراغبيــن فــي االســتثمار بموجــب هــذا املســتند تحــري مــدى صّحــة املعلومــات املتعلقــة باألســهم محــل اإلدراج املباشــر فــي الســوق 

املوازيــة. وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذا املســتند، يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه. 
افق 2022/03/28م( )صدر هذا املستند بتاريخ 1443/08/25هـ )املو

مؤسسة سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
تكــون . 2 أن  شــريطة  اإلدارة  أعمــال  ممارســة  فــي  لهــا  مرخــص  ماليــة  ســوق  مؤسســة  عمــالء 

الخاصــة  القــرارات  اتخــاذ  مــن  تمكنهــا  بشــروط  تعيينهــا  تــم  قــد  املاليــة  الســوق  مؤسســة 
بقبــول املشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق املوازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى 

منــه. مســبقة  موافقــة  علــى  الحصــول 
حكومــة اململكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، أو . 3

أي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع.
الشــركات اململوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق . 4

ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
يســتوفون . 7 والذيــن  املوازيــة  الســوق  فــي  باالســتثمار  لهــم  املســموح  املقيميــن  غيــر  األجانــب 

فــي  املقيميــن  غيــر  األجانــب  الســتثمار  االسترشــادي  الدليــل  فــي  عليهــا  املنصــوص  املتطلبــات 
املســتند(. هــذا  مــن  واملصطلحــات«  »التعريفــات   )1( رقــم  القســم  )راجــع  املوازيــة  الســوق 

املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.. 8
أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي اململكــة وحســاب لــدى . 9

مركــز اإليــداع.
مركــز . 10 لــدى  وحســاب  اململكــة  فــي  اســتثماري  حســاب  فتــح  لهــم  يجــوز  طبيعيــون  أشــخاص 

اآلتيــة: املعاييــر  مــن  أي  ويســتوفون  اإليــداع، 
 أ(  أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق املاليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون 

 املاضيــة. 
ً
ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــرة شــهرا

ب( أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. 
ج( أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. 
ً
 د( أن يكون حاصال

 علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق املاليــة معتمــدة مــن 
ً
هـــ( أن يكــون حاصــال

 .
ً
جهــة معتــرف بهــا دوليــا

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
لـــم يســـبق إدراج أســـهم الشـــركة فـــي أي ســـوق لألســـهم ســـواًء داخـــل اململكـــة العربيـــة الســـعودية أو 
خارجهـــا قبـــل إدراجهـــا بشـــكل مباشـــر فـــي الســـوق املوازيـــة. وقـــد تقدمـــت الشـــركة بطلـــب تســـجيل 
األسـهم الخاضعـة لهـذا املسـتند إلـى هيئـة السـوق املاليـة السـعودية )»الهيئـة«( وبطلـب إدراجهـا إلـى 
شــركة تــداول الســعودية )تــداول الســعودية(، وتـــم تقديـــم جميـــع املســـتندات املطلوبـــة إلـــى الجهـــات 
ذات العالقـــة واســـتيفاء جميـــع املتطلبـــات، وتـــم الحصـــول علـــى جميـــع املوافقـــات املتعلقـــة بعمليـــة 
التســـجيل واإلدراج املباشـــر ألســـهم الشـــركة فـــي الســـوق املوازيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك موافقـــة الهيئـــة علـــى 

مســـتند التســـجيل هـــذا.
ينطـــوي االســـتثمار فـــي األســـهم محـــل التســـجيل واإلدراج املباشـــر فـــي الســـوق املوازيـــة علـــى مخاطـــر 
وأمـــور غيـــر مؤكـــدة ولذلـــك يجـــب دراســـة قســـمي »إشـــعار مهـــم« و«عوامــل املخاطـــرة« الوارديـــن فـــي 
 
ً
مســـتند التســـجيل هـــذا بعنايـــة مـــن ِقَبـــل املســـتثمرين املؤهليـــن املحتمليـــن قبـــل أن يتخـــذوا قـــرارا

 فـــي الســـوق 
ً
 مباشـــرا

ً
باالســـتثمار فـــي أســـهم الشـــركة بعـــد االنتهـــاء مـــن تســـجيلها وإدراجهـــا إدراجـــا

املوازيـــة.

املستشار املالي

السعر االسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق املوازية »نمو« يبلغ سبعون )70( ريال سعودي
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 إشعار مهم  

 واألسـهممحلاإلدراجاملباشـر.وسـيعاملاملسـتثمروننسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتشـركةمهذااملسـتندمعلوماتتفصيليةكاملةعنيقد 

االنتهـاءمـنتسـجيلأسـهمالشـركةوبـدءتداولهـافـيالسـوقاملؤهلوناملحتملونالذينيرغبونباالسـتثمارفـياألسـهممحـلاإلدراجاملباشـربعـد

املوقعاإللكترونيمـنالحصولعلىنسخةمنهيمكـنذياملوازيـةعلـىأسـاسأنقـراراالسـتثماريسـتندإلـىاملعلومـاتالتـييحتويهـاهـذااملسـتند،وال

(.capital.com-www.alrajhi)أومنخاللموقعاملسنتشاراملالي،أ()www.cma.org.sa)(،أوهيئةالسوقاملاليةwww.naseej.com)للشركة

عننشرمستندالتسجيلالسعودية(تداول)السعوديةشركةتداولالراجحياملالية"علىموقعكماسيتماإلعالنمنقبلاملستشاراملالي"شركة

)هوإتاحت املدةاملحددةوفققواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرة)خاللفترةالتقلعن قبل14للمستثمريناملؤهلينخالل
ً
(يوما

.اإلدراجاملباشر(وعنأيتطوراتأخرى

الهيئة، عن الصادرة املستمرة وااللتزامات املالية األوراق قواعدطرح متطلبات تقديمهاحسب تم تفاصيل على هذا التسجيل مستند يحتوي

ند،ويتحملأعضاءمجلساإلدارةالواردةأسمائهمفيالصفحة)ج(مجتمعينومنفردينكاملاملسؤوليةعندقةاملعلوماتالواردةفيهذااملست

هايؤكدونحسبعلمهمواعتقادهمبعدإجراءجميعالدراساتاملمكنةوإلىالحداملعقولأنهالتوجدأيوقائعأخرىيمكنأنيؤديعدمتضمينو

تسجيلبقفيمايتعل"(املستشار املالي كمستشارمالي)"شركةالراجحياملاليةوقدعينتالشركةفيهذااملستندإلىجعلأيإفادةواردةفيهامضللة.

."نمو"ةيأسهمالشركةوإدراجهابشكلمباشرفيالسوقاملواز

كمافيتاريخإصدارهعرضةللتغيير،وعلىوجهالخصوصيمكنأنيتأثرالوضعاملاليللشركةوقيمةاألسهماملستنداإناملعلوماتالواردةفيهذ

بشكلسلبينتيجةالتطوراتاملستقبليةاملتعلقةبعواملالتضخمومعدالتالفائدةوالضرائبأوأيعواملاقتصاديةأوسياسيةأخرىخارجة

راجع
ً
أوأيةمعلوماتاملستندا(.واليجوزاعتبارتقديمهذاملستندا"عواملاملخاطرة"منهذ(2)القسمرقمعننطاقسيطرةالشركة)فضال


ً
أوتأكيدا

ً
بشأنشفهيةأوكتابيةأومطبوعةفيمايتعلقبأسهمالطرحأوتفسيرهاأواالعتمادعليها،بأيشكلمناألشكال،علىأنهاوعدا

ً
أوإقرارا

إيراداتأونتائجأوأحداثمستقبلية.تحققأيأرباحأو

االستثماربمثابةتوصيةمنجانبالشركةأومنأعضاءمجلسإدارتهاأومنأيمنمستشاريهاللمشاركةفيعمليةستنداملااليجوزاعتبارهذ

األهدافدتمإعدادهادوناألخذفياالعتبارذاتطبيعةعامة،وقستنداملا.وتعتبراملعلوماتاملوجودةفيهذاملباشرفياألسهممحلاإلدراج

.ويتحمللألشخاصالراغبينباالستثمارفياألسهممحلاإلدراجاملباشراالستثماريةالفرديةأوالوضعاملاليأواالحتياجاتاالستثماريةالخاصة

االستثمارفياألسهممحلمنقبلالهيئةبخصوصمسؤوليةالحصولعلىاستشارةمهنيةمنمستشارماليمرخصلهستنداملاكلمستلملهذ

باالستثماراملباشراإلدراج قرار اتخاذ هذقبل في الواردة واملعلومات االستثمار هذا مالئمة مدى لتقييم وذلك واألوضاعستنداملا، لألهداف

واالحتياجاتاملاليةالخاصةبه.

ومراعاةالتقيددراجوبيعأسهماإلأهذااملستنداالطالععلىكافةالقيودالنظاميةالتيتتعلقبشراءستلميوتطلبالشركةواملستشاراملاليمنم

 بها.

 املعلومات املالية 

نةالقوائماملاليةاملراجعةللشركةللسوم2021سبتمبر30أشھراملنتھیةفيالتسعةالقوائماملالیةاألولیةاملوجزةغيراملراجعةلفترةتمإعداد

2019ديسمبر31موالقوائماملاليةللسنةاملاليةاملنتهيةفي2020ديسمبر31املاليةاملنتهيةفي
ً
ماملقارنةبها،والتيتمإدراجهافيهذااملستند،وفقا

( املالية للتقارير الدولية واملعاييرIFRSللمعايير السعودية العربية اململكة في املعتمدة السعودية( الهيئة املعتمدةمنقبل واإلصداراتاألخرى

تمراجعةتم ،كما2021سبتمبر30أشھراملنتھیةفيالتسعةتمفحصالقوائماملالیةاألولیةاملوجزةلفترةوقد.(SOCPAللمحاسبينالقانونيين)

بأنالشركةتصدربياناتهااملاليةلدكتورمحمدالعمريوشركاهامنقبلشركةم2020ديسمبر31للسنةاملاليةاملنتهيةفيالقوائماملالية
ً
،علما

بالريالالسعودي.

 التوقعات واإلفادات املستقبلية  

هذ في الواردة التوقعات إعداد االفتراضاتاتم عن املستقبل في الشركة ظروف تختلف وقد ومعلنة. محددة افتراضات أساس على املستند

املستخدمةفيالوقتالراهن،وبالتالياليوجدضمانأوتأكيدأوتعهدفيمايتعلقبدقةأواكتمالهذهالتوقعات.

http://www.cma.org.sa/
http://www.alrajhi-capital.com/
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املستند"إفاداتمستقبلية"،والتييمكنأنيستدلعليهابشكلعاممنخاللاستخدامبعضالكلماتاوتمثلبعضالتوقعاتالواردةفيهذ

"من "يحتمل"، املمكن"، "من "يمكن"، املتوقع"، "من "يتوقع"، "يعتقد"، "يقدر"، "ينوي"، "يعتزم"، "يخطط"، مثل املستقبلية الداللة ذات

لنافيةلهاوغيرهامناملفرداتاملقاربةأواملشابهةلهافياملعنى.وتعكسهذهاإلفاداتوجهاتالنظروالصيغا"ربما"،املحتمل"،"سوف"،"قد"،

أليأداءفعليمستقبليللشركة،إذأنهناكالعديدمنالعوا
ً
أوتأكيدا

ً
ملالحاليةللشركةبخصوصأحداثمستقبلية،لكنهاالتشكلضمانا

.وقدذللشركةأوإنجازاتهاأونتائجهاالتيقدتؤثرعلىاألداءالفعلي
ً
أوضمنا

ً
وتؤديإلىاختالفهابشكلكبيرعماتضمنتههذهاإلفاداتصراحة

فيأقسامأخرىمنهذتم 
ً
املستند)راجعالقسمرقمااستعراضأهماملخاطروالعواملالتييمكنأنتؤديإلىمثلهذااألثربصورةأكثرتفصيال

املستند(.وفيمالوتحققواحدأوأكثرمنهذهالعوامل،أولوثبتعدمصحةأوعدمدقةأيمنالتوقعاتأوارة"منهذ"عواملاملخاط(2)

املستند.ااملستند،فإنالنتائجالفعليةللشركةقدتختلفبشكلجوهريعنتلكاملوضحةفيهذاالتقديراتالواردةفيهذ

ملتطلبـاتقواعـدطـرحا
ً
ألوراقاملاليـةوااللتزامـاتاملسـتمرة،سـتقومالشـركةبتقديـممسـتندتسـجيلتكميلـيإلـىالهيئـةإذاعلمـتفـيأيومراعـاة

لتسـجيل،وجـودتغييـرمهـمفـيأمـورجوهريـةواردةفـيمسـتندا(1وقـتبعـداعتمـادهـذااملسـتندمـنالهيئـةوقبـلاكتمـالاإلدراجبـأيمـناآلتـي:)

ديـلأيظهـورأيمسـائلمهمـةكانيجـبتضمينهـافـيمسـتندالتسـجيل.وباسـتثناءهاتيـنالحالتيـن،فـإنالشـركةالتعتـزمتحديـثأوتع(2)أو

يجـةلهـذهاملخاطـرواألمـورغيـرمسـتقبليةأوغيـرذلـك.ونتأحداثمعلومـاتتضمنهـاهـذااملسـتند،سـواًءكانذلـكنتيجـةمعلومـاتجديـدةأو

ـذيتتوقعـهالشـركةوقـداملؤكـدةوالتقديـرات،فـإناألحـداثوالظـروفوالتوقعـاتاملسـتقبليةالتـييتناولهـاهـذااملسـتندقـدالتحـدثعلـىالنحـوال

ف املحتمليـن املؤهليـن املسـتثمرين علـى يتعيـن وعليـه، .
ً
مطلقـا تحـدث عـدمال مـع اإليضاحـات هـذه ضـوء فـي املسـتقبلية اإلفـادات جميـع حـص

االعتمـادعلـىاإلفـاداتاملسـتقبليةبشـكٍلأساسـي.
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 دليل الشركة  

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 عدد األسهم  العمر  الجنسية الصفة  املنصب  االسم
نسبة امللكية  

 املباشرة 

نسبة امللكية  

 غير املباشرة

عبدالعزيزصالحالربدي
رئيسمجلس

اإلدارة

-غيرتنفيذي

مستقل
-%0.160 598,000سعودي

عبدهللاعوادالطريفي
نائبرئيس

مجلساإلدارة

غير-تنفيذي

مستقل
-%7.040 59352,000سعودي

فيصلبنعبدهللااملشاري

آلسعود

عضومجلس

اإلدارة

-غيرتنفيذي

مستقل
-- -61سعودي

فارسإبراهيمالراشد

الحميد

عضومجلس

اإلدارة



-غيرتنفيذي

مستقل
-- -50سعودي

الرحمن الجبارعبد عبد

الجبار العبد

عضومجلس

املنتدباإلدارة

والرئيس

التنفيذي

غير-تنفيذي

مستقل
-%40.480 592,024,000سعودي

عبدهللابنعبدالعزيزبن

عدوان

عضومجلس

اإلدارة

-غيرتنفيذي

غيرمستقل
-%3.020 33151,000سعودي

نوافبنمحمدبنعدوان
عضومجلس

اإلدارة

-غيرتنفيذي

غيرمستقل
-%0.120 326,000سعودي

عبدالرحمنعبدالجبار

العبدالجبار

عضومجلس

اإلدارة

-غيرتنفيذي

غيرمستقل
-%0.160 288,000سعودي

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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    نسيج لالتصاالت وتقنية املعلومات  شركة

                                                                                                        
 .،حيالربوة،شارعاإلحساء203مبنىأساسعبرالخليجوحدة7593

2948–12813الرياض

اململكةالعربيةالسعودية

 11455الرياض20129ص.ب

+966114770477هاتف:

+114783512966:فاكس

www.naseej.comاملوقعااللكتروني:

info@naseej.comالبريدااللكتروني:

فوض األول 
ُ
فوض  ممثل الشركة امل

ُ
الثانيممثل الشركة امل

عبدالعزيزعليالطياراالسم:عبدالجبارعبدالرحمنالعبدالجبار االسم:

 مديراملشاريعوالتنفيذالصفة:التنفيذيالرئيسالعضواملنتدبوالصفة:

11455،الرياض20129العنوان:ص.ب.11455،الرياض20129 ص.ب.العنوان:

+114770477ext4088966هاتف:+114770477ext1010966هاتف:

+966114783512فاكس:+966114783512فاكس:

  a.altayyar@naseej.comالبريدااللكتروني:a.alabduljabbar@naseej.com البريدااللكتروني:

 www.naseej.comاملوقعااللكتروني:www.naseej.comاملوقعااللكتروني:

 

 

 

 

 



سوق األسهم 

  )تداول السعودية( تداول السعوديةشركة 

،طريقامللكفهد،العليا،الرياض15وحدةرقم:

3388-12211الرياض6897ص.ب.

اململكةالعربيةالسعودية

+920001919966هاتف:

+218913311966فاكس:

www.saudiexchange.saاملوقعاإللكتروني:

csc@saudiexchange.saالبريداإللكتروني:



 

 

 عنوان الشركة املسجل



 

 ه

 

 املستشارون

 املستشار املالي 

 شركة الراجحي املالية 

 طريقامللكفهد

5561ص.ب.

اململكةالعربيةالسعودية 11432الرياض

+58569200011966هاتف:

+062546011966فاكس:

www.alrajhi-capital.comاملوقعاإللكتروني:

capital.com-PR@alrajhiالبريداإللكتروني:

 

 

 

 القانونياملحاسب

هالدكتورمحمدالعمريوشركا

عنوان:الرياض،طريقامللكفهد

11492،الرمزالبريدي8736ص.ب.

اململكةالعربيةالسعودية

+966112780608هاتف:

+966112782883فاكس:

 www.alamri.com  املوقعااللكتروني:

riyadh@bdoalamri.comالبريدااللكتروني:

 



الشكل :تنويه وفق املستند هذا في وإفاداتهم وشعاراتهم أسمائهم استخدام على الكتابية موافقتهم أعطوا أعاله املذكورين املستشارين جميع

سحبموافقتهحتىتاريخهذااملستند.وتجدراإلشارةإلىأنجميعهذهالجهاتوالعاملينفيهاأوأيمنبوالسياقالظاهرفيها،ولميقمأيمنهم

قاربهماليملكونأ
ً
.أومصلحةمنأينوعفيالشركةأسهما
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 ملخص املعلومات األساسية

لتيقديهدفهذاامللخصإلىتقديمخلفيةموجزةعناملعلوماتالواردةفيهذااملستند.وعليهفإنهذاامللخصاليحتويعلىكافةاملعلوماتا

علىاملستثمريناملحتملينقراءةجبقراءةهذاامللخصكمقدمةلهذااملستند،وينبغياملحتملين.لذلك،فإنهيتكونمهمةبالنسبةللمستثمرين

املباشرمنقبلاملستثمريناملحتملينعلىمراعاةأيقراريتعلقباالستثمارفياألسهممحلاإلدراجىأنيبننبغيومراجعةهذااملستندبالكامل،وي

عواملاملخاطرة"قبلاتخاذأيقراراستثماريفياألسهم"(2،السيماماوردفيقسم"إشعارمهم"والقسمرقم)هذااملستندككلجميعماوردفي

.موضعهذااملستندمحلاإلدراجاملباشر

 

 الشركة

قنيةاملعلومات)ويشارإليهافيمايليبـ"الشركة"أو"املصدر"أو"نسيج"(فيالعامنشأتشركةنسيجلالتصاالتوت

العامم1989 في وتحولت العبدالجبار عبدالجبار باسم مسجلة فردية مؤسسة ذاتم1995وكانت شركة إلى

( رقم السجل بموجب املتطورة العربية النظم باسمشركة الصادرمنمدينة1010137106مسؤوليةمحدودة )

(1,000,000مليون)م(،وبرأسمالقدره8/8/1995)املوافقـه11/03/1416الرياضبتاريخ
ً
ريالسعوديمقسما

ريالسعوديللحصةالواحدة.(1,000ألف)(حصةبقيمة1,000)ألفالى

قيمة(حصة،10,000)عشرةآالفإلىمقسمريالسعودي(10,000,000)عشرةماليينلىإتمرفعرأسمالالشركة

حصة كل ألف (1,000 سعودي ريال ) وذلك تاريخ املعدل التأسيس عقد 3/1/1431بموجب هـ املوافق

م.20/12/2009

بموجبعقد تعديلاسمالشركةمنشركةالنظمالعربيةاملتطورةإلىشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتتم

م.19/07/2020هـاملوافق28/11/1441تاريخبالتأسيساملعدل

قررالشركاءالذينيمثلونكاملرأساملالتحويلالشركةمنشركةم13/9/2021هـاملوافق6/2/1443وبتاريخ

خمسونذاتمسؤوليةمحدودةإلىشركةمساهمةمقفلةبمالهامنحقوقوماعليهامنالتزاماتورفعرأسمالهاإلى

بقيمة5,000,000)خمسةماليينريالسعوديمقسمالى  (50,000,000)مليون
ً
عاديا

ً
إسميا

ً
(10)ةعشر(سهما

الواحد للسهم تموتم ،رياالتسعودية بالكامل. املالوتسديدقيمتها املكونةلرأس فيكاملعدداألسهم االكتتاب

حويلالشركةإلىشركةمساهمةمقفلةبموجبقرارمعاليوزيرالتجارةرقمالسيماتاملذكورةوعديالتإثباتالت

(535 بتاريخ )13/02/1443 )املوافق 20/09/2021هـ م( نفس على اإلبقاء مع التجاري رقمبالسجل

 (.م8/8/1995)املوافقـه11/03/1416(الصادرمنمدينةالرياضبتاريخ1010137106)

 

 

 ملخص أنشطة الشركة

 

 

 

 

 

أنشطة بحسبتتمثل
ً
التجاريالشركةأساسا املعلوماتفيسجلها الشركةتكنولوجيا أنشطة بحسب،وتتضمن

 مايلي:نظامهااألساس ي

 نشر الكتب  -

 نشر البرمجيات  -

 أنشطة البرمجة الحاسوبية  -

افق الحاسوبيةالحاسوبية أنشطة الخبرة االستشارية  -  وإدارة املر

اقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة  -  تجهيز البيانات واستضافة املو

 تقنيات الذكاء االصطناعي -

اقع االفتراض ي املعزز تقنيات ال -  و

 تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات  -

 أنشطة خدمات تكنولوجيات املعلومات والحواسيب األخرى  -

 بيع الحواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة -

 بيع اآلالت واملعدات األخرى بالجملة  -



 

 ز

 

 

 ملخص أنشطة الشركة

 

 

أنشطةالخبرةاالستشاريةالحاسوبيةوإدارةاملرافقوبيةوأنشطةالبرمجةالحاسيتمثلنشاطالشركةالحاليفي

الحاسوبيةوتقنياتالذكاءاالصطناعيوتقنياتالواقعاالفتراض ياملعززوتقنياتالبياناتالضخمةوعلموتحليل

والبرمجيات للحواسيب الطرفية واملعدات الحواسيب وبيع املعلومات تكنولوجيات خدمات وأنشطة البيانات

.نشطالشركةأأنشطةالشركةوطبيعةأعمالها"ملزيدمنالتفاصيلعن.3.3"3.3)الرجاءمراجعةالقسم

والتمارسالشركةأنشطتهاإالبعدالحصولعلىالتراخيصالنظاميةالتيتتطلبهااألنظمةالسائدةواملعمولبها

تلكالتراخيصتزاللتراخيصالنظاميةاملطلوبةوالفياململكةالعربيةالسعودية.وقدحصلتالشركةعلىجميعا

جميعهاساريةاملفعولحتىتاريخهذااملستند.



املساهمون الكبار،  

وعدد أسهمهم، ونسب 

 ملكيتهم قبل اإلدراج

أوأكثرمنأسهمالشركةكمابتاريخهذااملستند،ويوضحالجدولالتاليعدد%5نكباريملكوني(مساهم3يوجد)

أسهمهمونسبملكيتهماملباشرةوغيراملباشرة:

 امللكية غير املباشرة نسبة امللكية  عدد األسهم  إسم املساهم

-%1,012,00020.240محمدبنعبدهللابنعدوان

-%2,024,00040.480عبدالجبارعبدالرحمنعبدالجبار

-%352,0007.040عبدهللاعوادالطريفي

-%3,388,00067.76املجموع 

املساهمون الكبار  

ملؤسسة  يجوز   الذين 

 ةيناملع السوق املالية 

بموجب قواعد اإلدراج 

 أبيع 
 
 سهمهم وفقا

، وعدد هلتقدير 

سهمهم، ونسبة أ

دراج ملكيتهم قبل اإل 

وبعد تطبيق خطة 

 استيفاء متطلبات 

قدمة إلى مل لسيولة اا

 
 
لقواعد  السوق وفقا

 . دراجإل ا

الشركة الستيفاء
ً
نظرا وذلك الشركة، في الكبار املساهمين أسهم من أي لبيع ن معي  له مرخص يوجدشخص ال

عدداملساهمينفيالشركةإنالحاديةواألربعونمنقواعداإلدراج،حيث(41)متطلباتالسيولةالواردةفياملادة

يمثلما%(منرأسمالالشركة28.45)مانسبتهون(مساهميملك62والذينينطبقعليهمتعريفالجمهوريبلغ)

(ريالسعودي99,575,000)ألفوسبعينوخمسةوخمسمائةتسعةوتسعينمليون إجماليةوقدرهاسوقيةةمقي

.فيتاريخمستندالتسجيلهذا



 
ُ
بالكامل.ةالقيمةريالسعوديمدفوعمليونخمسين(50,000,000) صدر رأس مال امل

إجمالي عدد أسهم 

صدر
ُ
 امل

سهمعاديمدفوعةالقيمةبالكامل.خمسةماليين(5,000,000)

(رياالتسعودية.10عشرة) القيمة األسمية للسهم

سعر السهم  

االسترشادي عند 

 اإلدراج 

ريالسعوديللسهمالواحد.(سبعون70)



 

 ح

 

منتاريخمستندتستحقاألسهممحلاإلدراجاملباشرهذا األحقية في األرباح 
ً
نصيبهامنأيتوزيعاتأرباحتعلنعنهاالشركةاعتبارا

("سياسةتوزيعاألرباح"(.5التسجيلهذاوعنأيمنالسنواتاملاليةالالحقة)راجعالقسمرقم)

قتفضيلية.واليعطيأيسهمحاملهحقو،يكونلكلمساهمصوتعنكلسهمفيالجمعياتالعامةللمساهمين حقوق التصويت 

كانعددأسهمهحقحضورالجمعيةالعامةوالتصويتفيها.
ً
ولكلمساهمأيا

القيود املفروضة على  

 األسهم

أوأكثرمنأسهمالشركة)املذكورةأسمائهمفيالصفحةرقم%5يجبعلىكباراملساهمينالحاليينالذينيملكون

منتاريخبدءتداولأسهمالشركةفيالسوقاملوازية"فترةالحظر"،ثنيعشرامهمملدةعدمالتصرففيأسه((ز)
ً
شهرا

،دونويقوممركزإيداعاألوراقاملاليةبرفعالقيودعلىتلكاألسهمبشكلمباشربعدانتهاءفترةالحظراملفروضة

.الحاجةللحصولعلىموافقةمسبقةمنهيئةالسوقاملالية

األسهم التي سبق  

 دراجها للُمصدر إ

أيمكانآخرقبلهذااإلدراجفيالسوقاملوازية.فيلميكنهناكسوقألسهمالشركةفياململكةالعربيةالسعوديةأو


ً
لقواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتوقدتقدمتالشركةإلىالهيئةبطلبتسجيلاألسهمفيالسوقاملوازيةوفقا

إلىكمااملستمرة، تتقدمت السعوديةشركة السعودية)تداولداول
ً
وفقا اإلدراج تمبطلب وقد اإلدراج. لقواعد

كافةاملستنداتاملؤيدةبستيفاءاالتمو،الحصولعلىكافةاملوافقاتذاتالعالقةوالالزمةللقيامبعمليةاإلدراج

.املطلوبةلذلكالغرض

فئات املستثمرين الذين 

أسهم   تداول  لهم  يحق 

 اإلدراجالشركة بعد 

ن)باستثناءاملساهمينالكبارييقتصرالتداولفياألسهممحلاإلدراجاملباشرفيالسوقاملوازيةعلاملساهمينالحالي

،(والذينتنطبقعليهمفترةالحظر(ز(أوأكثرمنرأسمالهااملذكورينفيالصفحة)%5فيالشركةالذينيمتلكون)

 :مايليفياملتمثلةؤهليناملستثمريناملباإلضافةإلىفئات

 .مؤسسةسوقماليةتتصرفلحسابهاالخاص .1

تكونمؤسسةالسوقاملاليةقدتمفيممارسةأعمالاإلدارةشريطةأنمؤسسةسوقماليةمرخصلهاعمالء .2

لسوقاملوازيةنيابةعنمناتخاذالقراراتالخاصةبقبولاملشاركةفيالطرحواالستثمارفياتعيينهابشروطتمكنها

 العميلدونالحاجةإلىالحصولعلىموافقةمسبقةمنه.

حكومةاململكة،أوأيجهةحكومية،أوأيهيئةدوليةتعترفبهاالهيئة،أوالسوق،أوأيسوقماليةأخرىتعترف .3

 بهاالهيئة،أومركزاإليداع.

فيممارسةامرخصلهتديرهامؤسسةسوقماليةالشركاتاململوكةمنالحكومة،مباشرةأوعنطريقمحفظة .4

 أعمالاإلدارة.

 الشركاتوالصناديقاملؤسسةفيدولمجلسالتعاونلدولالخليجالعربية. .5

 صناديقاالستثمار. .6

في .7 املتطلباتاملنصوصعليها املوازيةوالذينيستوفون السوق في باالستثمار لهم املقيميناملسموح األجانبغير

 الدليلاالسترشاديالستثماراألجانبغيراملقيمينفيالسوقاملوازية.

 املؤسساتاملاليةاألجنبيةاملؤهلة. .8

 يفياململكةوحسابلدىمركزاإليداع.أيأشخاصاعتباريينآخرينيجوزلهمفتححساباستثمار .9

من .10 أي ويستوفون اإليداع، مركز لدى اململكةوحساب في استثماري فتححساب لهم يجوز طبيعيون أشخاص

 املعاييراآلتية:

أنيكونقدقامبصفقاتفيأسواقاألوراقاملاليةاليقلمجموعقيمتهاعنأربعينمليونريالسعوديوالتقلأ(

املاضية.عنعش
ً
رةصفقاتفيكلربعسنةخاللاالثنيعشرةشهرا

تقلقيمةصافيأصولهعنخمسةماليينريالسعودي.أالب(

ج(أنيعملأوسبقلهالعملمدةثالثسنواتعلىاألقلفيالقطاعاملالي.

علىالشهادةالعامةللتعاملفياألوراقاملاليةاملعتمدةمنقبلالهيئة.
ً
د(أنيكونحاصال

.
ً
علىشهادةمهنيةمتخصصةفيمجالأعمالاألوراقاملاليةمعتمدةمنجهةمعترفبهادوليا

ً
 ه(انيكونحاصال

 أيأشخاصآخرينتحددهمالهيئة. .11





 

 ط

 

 لخص امل

 للمستثمرين:تنويه 

للمستثمرينيهدفهذاامللخصإلىتوفيرملحةعامةعناملعلوماتالواردةفيهذااملستند،غيرأنهاليشتملعلىكلاملعلوماتالتيقدتكونمهمة

التيتضمنهاهذااملستند،ويتعينعل ىمستلميهذااملستنداملؤهلين،وعليهفإنهذاامللخصيعتبربمثابةتقديمموجزللمعلوماتاألساسية

مباشًرافيالسوقاملوازية
ً
.وقدتمتعريفقراءتهبالكاملقبلاتخاذأيقرارباالستثمارفيأسهمالشركةبعداالنتهاءمنتسجيلهاوإدراجهاإدراجا

 فيهذااملستند.”التعريفاتواملصطلحات“(1)بعضاملصطلحاتوالعباراتاملختصرةالواردةفيهذهاملستندفيالقسمرقم

 نبذة عن الشركة

املعلوماتتأسستشركة وتقنية )ذاتمسؤوليةمحدودةشركةكنسيجلالتصاالت السجلرقم الصادرمنمدينة1010137106بموجب )

توفيرحلولوخدماتتمكينالتحولالرقميفيإدارةفييرئيس يتمثلنشاطالشركةال(.م8/8/1995)املوافقـه11/03/1416بتاريخالرياض

بالعنوانالتالي:الرياضفيمدينةييقعمقرالشركةالرئيس ،والتعلمواألصولاملعرفية

 نسيج لالتصاالت وتقنية املعلومات   شركة

.،حيالربوة،شارعاإلحساء203مبنىأساسعبرالخليجوحدة7593

2948–12813الرياض

اململكةالعربيةالسعودية

 11455الرياض20129ص.ب

+966114770477هاتف:

+966114783512:فاكس

www.naseej.comاملوقعااللكتروني:

 info@naseej.comالبريدااللكتروني:

 هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج 

اج:هيكلملكيةالشركةقبلاإلدريوضحالجدولالتالي

 إجمالي القيمة اإلسميةعدد األسهم املساهمون 
النسبة املئوية من 

امللكية املباشرة 

نسبة امللكية  

 غير املباشرة

  -%2,024,00020,240,00040.48عبدالجبارعبدالرحمنمحمدالعبدالجبار1

  -%1,012,00010,120,00020.24محمدبنعبدهللابنعبدالرحمنبنعدوان2

  -%352,0003,520,0007.04عبدهللاعوادعايدالطريفي3

 -%3.02 151,0001,510,000عبدهللابنعبدالعزيزبنعدوان4

 -%8,00080,0000.16عبدالرحمنعبدالجبارالعبدالجبار5

 -%8,00080,0000.16عبدالعزيزصالحعبدهللاالربدي6

 -%7,50075,0000.15عيادالشمريلطيفة7

 -%6,00060,0000.12سعادعبدالعزيزالعوهلي8

 -%6,00060,0000.12نوافبنمحمدبنعدوان9

 -%0.06 30,000 3,000الجوهرةبنتعبدالعزيزبنمعمر10

 -%1,422,50014,225,00028.45مساهم(62الجمهور)11

 - % 100 50,000,000 5,000,000 املجموع 

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات



 

 ي

 

 أو أكثر من أسهم الشركة  %5املساهمون الكبار الذين يملكون 

( الشركة لدى يمتلكونيمساهمثالث(3يوجد التاليعدد%5نكبارممن الجدول املستند،ويوضح بتاريخهذا الشركةكما أكثرمنأسهم أو

أسهمهمونسبةملكيتهم:

 عدد األسهم اململوكةاملساهمون الكبار 
النسبة املئوية من امللكية  

املباشرة 
امللكية غير املباشرة

1
عبدالجبارعبدالرحمن

العبدالجبار
2,024,00040.480%

0

0%1,012,00020.240محمدبنعبدهللابنعدوان2

0%352,0007.040عبدهللاعوادالطريفي3

 0%67.76 3,388,000 املجموع 

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 

 سية يأنشطة الشركة الرئ


ً
مايلي:بحسبنظامهااألساس ي،وتتضمنأنشطةالشركةتكنولوجيااملعلوماتفيبحسبسجلهاالتجاريتتمثلأنشطةالشركةأساسا

نشرالكتب -

البرمجياتنشر -

أنشطةالبرمجةالحاسوبية -

أنشطةالخبرةاالستشاريةالحاسوبيةوإدارةاملرافقالحاسوبية -

تجهيزالبياناتواستضافةاملواقععلىالشبكةومايتصلبذلكمنأنشطة -

تقنياتالذكاءاالصطناعي -

تقنياتالواقعاالفتراض ياملعزز -

تتقنياتالبياناتالضخمةوعلموتحليلالبيانا -

أنشطةخدماتتكنولوجياتاملعلوماتوالحواسيباألخرى -

بيعالحواسيبواملعداتالطرفيةللحواسيبوالبرمجياتبالجملة -

بيعاآلالتواملعداتاألخرىبالجملة -



و  الحاسوبية البرمجة أنشطة في الحالي الشركة الحاسويتمثلنشاط املرافق وإدارة الحاسوبية الخبرةاالستشارية الذكاءأنشطة وتقنيات بية

وبيع املعلومات تكنولوجيات وأنشطةخدمات البيانات وتحليل وعلم الضخمة البيانات وتقنيات املعزز االفتراض ي الواقع وتقنيات االصطناعي

أعمالها"ملزيدمنالتفاصيل.أنشطةالشركةوطبيعة3.3"3.3)الرجاءمراجعةالقسمالحواسيبواملعداتالطرفيةللحواسيبوالبرمجيات

عننشاطالشركة.



سعودية.والتمارسالشركةأنشطتهاإالبعدالحصولعلىالتراخيصالنظاميةالتيتتطلبهااألنظمةالسائدةواملعمولبهافياململكةالعربيةال

النظاميةاملطلوبةوالزالتتلكالتراخيصجميعهاساريةمنهذااملستند6-3الجزءاملفصلةفيوقدحصلتالشركةعلىجميعالتراخيص

املفعولحتىتاريخهذااملستند.



توفرنسيجحلولوخدماتتحولرقميمتكاملةملؤسساتالتعليموللمراكزالثقافيةواملعرفيةوالجهاتالحكوميةوالشركات؛منخاللحلولو

األصولاملعرفيةومنصاتالخدماتاإللكترونيةحيثتقدمالخدماتالتالية:التعليموحلولإدارة





 

 ك

 

 الخدمات التي تقدمها  خطوط األعمال 

 إدارة التعلمحلول 



 اإلدارةاألكاديمية •

 التعلماإللكتروني •

 االعتمادوالتقويم •

 إدارةالتدريبااللكتروني •

 إدارةاملواهبوتطويرها •

املحتوىالتفاعلي •

 إدارة األصول املعرفية حلول 



 إدارةاملكتبات •

 حمايةوإدارةحركةاملقتنيات •

 املحتوىااللكتروني •

 إدارةاملتاحفواألرشيف •

إدارةاملعرفة •

 منصات الخدمات االلكترونيةحلول 



تطويرالخدماتاإللكترونية •

 أتمتةإجراءاتالعمل •

 التكامل •

 ذكاءاألعمال •

الذكيةتطويرتطبيقاتالهواتف •

 

 رؤية الشركة 

تمكينالتحولالرقميفيإدارةالتعلمواملعرفةلدعمالتنميةاملستدامةفيمجتمعاتنا.

 رسالة الشركة 

حقيقتسخيرالتحولالرقميفيإدارةالتعلمواملعرفةلتحقيقتجربةثريةللمستفيدوتقليلالعبءعلىاملؤسساتبمايمكنهممنالتركيزعلىت

أهدافهماإلستراتيجية.

 استراتيجية الشركة 

 تنطلقاستراتيجيةالشركةمنأربعةمحاوررئيسية:

في - قدراتنا لتعزيز القطاع لهذا مخصصة وخدمات حلول تطوير على والعمل للنمو، رئيس ي كمحرك التعليم قطاع على التركيز

االسوقيةفيه.وضمنهذااملحورتطويرمنصةمدادالسحابيةاالستفادةمنالفرصالتييتيحهاهذاالقطاعاملتناميورفعحصتن

 وتعزيزوضعهاالتنافس ياملحليواإلقليميلتعزيزالحصةالسوقيةعلىالصعيداإلقليميوتمكينالتوسععامليا.

 .تطويروتحسينحلولاملكتباتوإدارةاألصولاملعرفيةلتعزيزوتأكيدالدورالرياديللشركةفيهذاالقطاع -

االستمرارفيتنميةالحلولالتينقدمهاللقطاعالعاموالشركاتالكبرىباالستفادةمننقاطالقوةوالتناغممعالحلولوالخدمات -

التينقدمهالقطاعالتعليموالقطاعالثقافي.

 كفاءةاألعمالوالتنافسيةاالستفادةمنالبنيةالتنظيميةوالتقنيةالداخليةوإمكاناتهافيتنميةرأساملالالبشريوتعزيز -

 

 

 



 

 ل

 

 نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة 

هويةتجاريةقويةومعروفة،ومرتبطةبصناعةتقنيةاملعلوماتوأيضاكأحدرواداإلنترنتفياملنطقة،مدعومةبتنوعثريومتجانس -

 فيخطوطاألعمال.

واملعرفيةوالثقافيةوالجهاتالحكوميةوالشركاتالكبرىعلىمستوىقاعدةعريضةمنالعمالءتشملكبرياتاملؤسساتالتعليمية -

 الخليجوالعالمالعربي،نتجعنهاالعديدمناملشروعاتاملعرفيةوالتعليميةالكبرىوالحيويةعلىمستوىالعالمالعربي.

متكاملةللقطاعالتعليميواملعرفي.تواجدخبرةطويلةفيتطويروتنفيذحلولالتعليموحلولإدارةاألصولاملعرفية،وباقةحلول -

 ،مماأكسبنسيجخبرةومعرفةباألسواقاملحليةلدولاملنطقة.م1989واسعيغطيأرجاءالعالمالعربي،ومنذ

في - ووضوح نضج مع فاعلة، البيع بعد وما عمالء متطورة،خدمات تحتية تقنية بنية تشمل الكفاءة عالية تقنية داخلية قدرات

 اءاتسيراألعمالالداخلية،وآلياتإدارةمشاريعالعمالء.إجر

شبكةشراكاتاستراتيجيةمعشركاتتقنيةعامليةرائدةفيمجالالتعليمواملكتباتواملعرفة،تمكنمننقلخبراتونماذجأعمال -

 .عامليةناجحةوأقلمتهالعمالءنسيجفياملنطقة

 ملخص املعلومات املالية 

أدناهاملاليةالواردملخصالقوائمقراءةيجب
ً
لعرض م2020ديسمبر31للسنةاملاليةاملنتهيةفيالقوائماملاليةذاتالغرضالخاصبمقرونا

وليةللتقريراملاليالكاملةوفقاللمعاييرإلىاملعاييرالد تحولاملجموعةمناملعاييرالدوليةإلعدادالتقاريراملاليةللمنشآتالصغيرةواملتوسطة

 بها.املرفقةاإليضاحاتذلكفي،بمام2021سبتمبر30لفترةالتسعةأشهراملنتهيةفيوالقوائماملاليةاألوليةاملوجزة املعمولبها

لعرضتحولاملجموعةمن م2020لعامذاتالغرضالخاصممنالقوائماملالية2019ديسمبر31وقدتماستخراجاألرقاماملقارنةاملنتهيةفي

ذلكفيبما إلىاملعاييرالدوليةللتقريراملاليالكاملةوفقاللمعاييراملعمولبها املعاييرالدوليةإلعدادالتقاريراملاليةللمنشآتالصغيرةواملتوسطة

 بها.املرفقةاإليضاحات

للمعاييرالدوليةللتقاريراملاليةم2021سبتمبر30لفترةالتسعةأشهراملنتهيةفيملوجزةللشركةوتمإعدادالقوائماملاليةاألوليةا
ً
 (IFRS) وفقا

.املعتمدةمنالهيئةالسعوديةللمراجعينواملحاسبين

ملاليوقائمةالدخلللشركةكماكماقامتالشركةبإعدادتقريرذوغرضخاصلتوضيحأثرتطبيقمعاييراملحاسبةالدوليةعلىعناصراملركزا

م.2020ديسمبر31في



أشهراملنتهيةفيالتسعة

2021سبتمبر30

)مفحوصة(

أشهراملنتهيةالتسعة

2020سبتمبر30في

)مفحوصة(

السنةاملاليةاملنتهية

 2020ديسمبر31في

)ذاتغرضخاص(

السنةاملاليةاملنتهية

 2019ديسمبر31في

 )معدلة(

 قائمةالدخل

)ريالسعودي(

 اإليرادات 177,837,137 205,492,288  148,673,853   128,068,687 

 تكلفةاإليرادات (118,192,777) (135,837,062)  (98,668,094)  (83,474,293) 

 اجمالي الربح  59,644,360 69,655,226  50,005,759   44,594,394 

 مصاريفعموميةوإدارية (17,448,098) (25,529,147)  (17,091,904)   (14,729,802) 

مصاريفبيعيةوتسويقية (36,433,309) (27,930,307)  (20,842,728)   (10,715,818) 

 الربح التشغيلي  5,762,953 16,195,772  12,071,127   19,148,774 

 الربحقبلالزكاة 5,586,093 12,381,763  11,969,724   198,960,451 

 ربح السنة   3,470,600 9,626,976  9,950,285   15,580,892 
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 م

 



 في 30كما سبتمبر

2021

)مفحوصة(

 في 31كما ديسمبر

2020 غرض )ذات

خاص(

 في 31كما ديسمبر

2019 

ة()معدل

 قائمةاملركزاملالي

)ريالسعودي(

166,817,730 183,962,007 192,201,871  مجموعاألصولاملتداولة

13,848,449 15,023,151 16,232,530  مجموعاألصولغيراملتداولة

 مجموع األصول  208,434,401 198,985,158 180,666,179

68,821,755 102,327,203 123,495,195  االلتزاماتاملتداولةمجموع

22,393,263 22,509,488 21,453,509  مجموعااللتزاماتغيراملتداولة

 مجموع االلتزامات  144,948,704 124,836,691 91,315,018

89,351,161 74,148,467 63,485,697  حقوقامللكية

 مجموع االلتزامات و حقوق امللكية  208,434,401 198,985,158 ,666,179180

لفترةالتسعةأشهراملنتهيةموالقوائماملاليةاألوليةاملوجزة2020ديسمبر31املصدر:القوائماملاليةذاتالغرضالخاصللسنةاملاليةاملنتهيةفي

 م2021سبتمبر30في



أشهراملنتهيةعةسالت

2021سبتمبر30في

)مفحوصة(

ةأشهراملنتهيةتسعال

2020سبتمبر30في

()مفحوصة

السنةاملاليةاملنتهية

 2020ديسمبر31في

)ذاتغرضخاص(

السنةاملاليةاملنتهية

 2019ديسمبر31في

)معدلة(

 قائمةالتدفقاتالنقدية

)ريالسعوي(

(6,896,636) (19,047,830) 24,021,728 (11,784,082)
صافيالنقدمناألنشطة

 التشغيلية

(260,609) (152,292) (361,262) 120,297
صافيالنقداملستخدمفياألنشطة

 االستثمارية

(15,613,340) (2,679,337) (2,393,300) 16,274,936
صافيالنقدمن)املستخدمفي(

 األنشطةالتمويلية

النقدومافيحكمهفيآخرالسنة 35,658,835 57,696,203 13,759,091 34,838,254

لفترةالتسعةأشهراملنتهيةموالقوائماملاليةاألوليةاملوجزة2020ديسمبر31املصدر:القوائماملاليةذاتالغرضالخاصللسنةاملاليةاملنتهيةفي
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أشهراملنتهيةفيعةالتس

2021سبتمبر30

أشهراملنتهيةالتسعة

2020سبتمبر30في

املاليةاملنتهيةالسنة

 2020ديسمبر31في

)ذاتغرضخاص(

السنةاملاليةاملنتهية

2019ديسمبر31في

)معدلة(

مؤشراتاألداءالرئيسية

-13.9% الينطبق الينطبق 15.6%  معدلنمواإليرادات

11.5% 11.5% 12.4% 9.8%
مصاريفعموميةوإداريةكنسبة

 مناإليرادات

34.8% 33.6% 33.9% 33.5%  هامشاجماليالربح

12.2% 6.7% 4.7% 2.0%  هامشصافيالربح

56.6% الينطبق الينطبق 177.4%  معدلنموصافيالربح

70.9% 74.7% 103.3% 85.3%  نسبةاإليراداتالىاجمالياألصول

54.7% 67.9% 62.7% 69.5%
نسبةاجماليااللتزاماتالىاجمالي

 األصول

102.2% 168.4% 168.4% 228.3%
نسبةااللتزاماتالىاجماليحقوق

 امللكية

2.42 1.80 1.80 1.56  نسبةالتداول)مرة(

8.6% 5.0% 4.8% 1.7%  نسبةالعائدعلىاألصول

17.4% 13.4% 13.0% 5.5%  نسبةالعائدعلىحقوقامللكية
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 التعريفات والمصطلحات   .1

ختصاراتللعباراتاملستخدمةفيمستندالتسجيلهذا:الجدولالتاليقائمةبالتعريفاتوااليوضح

 التعريف  املصطلح 

صدر
ُ
شركةمساهمةمقفلة.املعلومات،لالتصاالتوتقنيةشركةنسيج الشركة أو امل

اإلدارة   أو  العليا  اإلدارة  أو  اإلدارة 

 التنفيذية 

املعلومات.نسيجلالتصاالتوتقنيةإدارةشركة

(منهذااملستند.جمجلسإدارةالشركةالذينتظهرأسماؤهمفيالصفحةرقم) املجلس أو مجلس اإلدارة 

النظاماألساس يللشركة. النظام األساس ي

(باململكةالعربيةالسعودية. وزارة التجارة 
ً
وزارةالتجارة)وزارةالتجارةواالستثمارسابقا

تقديمطلبللهيئةلتسجيلأسهمالشركةلغرضاإلدراجاملباشرفيالسوقاملوازية. تسجيل األسهم

وقاملوازيةواملوافقةعلىتداولها.اإلدراجاملباشرألسهمالشركةفيقائمةالشركاتاملدرجةفيالس اإلدراج املباشر 

.للسهمالواحدريالسعودي(سبعون70) سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج 

سهمعادي.خمسةماليين(5,000,000)منمجموعأسهمرأسمالالشركةوالتيتبلغ%100 أسهم املساهمين الحاليين قبل اإلدراج

بقيمةاسمية السهم رياالتسعودية10)عشرةسهمعادي وتقنيةمنأسهمشركة( نسيجلالتصاالت

.املعلومات

رياالتسعوديةللسهمالواحد.(10عشرة) القيمة االسمية 

للشركةفئةواحدةفقطمناألسهموهياألسهمالعادية،واليتمتعأيمساهمبحقوقأفضليةفي حقوق التصويت  

كانعدداألسهمالتييمتلكهاالتصويت،ويمنحكلسهم
ً
،ويحقلكلمساهمأيا

ً
واحدا

ً
لحاملهصوتا

حضورالجمعيةالعامةوالتصويتفيها.

الشخصالطبيعيأواالعتباري. الشخص

كلشخصيستثمرفياألسهممحلاإلدراجاملباشربعدإدراجهافيالسوقاملوازية. املستثمر 

أسهمالشركةأليفترةمحددةمنالزمن.حملة املساهم أو املساهمون 

هذااملستند."منوالهيكلالتنظيميلكيةامل"هيكل(4)أسمائهمفيالقسمرقمةاملساهموناملبين املساهمون الحاليون 

(منهـأوأكثرمنأسهمالشركةوالواردةأسمائهمفيصفحة)%5مساهموالشركةالذينيملكون املساهمون الكبار 

املستند.هذا

مستندالتسجيلهذا،وهوالوثيقةاملطلوبةلتسجيلاألسهملدىالهيئةلغرضاإلدراجاملباشرفي مستند التسجيل / املستند 

السوقاملوازية،وذلكبموجبقواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرة.

تداولفيهاأسهم السوق املوازية "نمو" 
ُ
الشركةوالتيتمتسجيلهاوقبولإدراجهابموجب"قواعدطرحاألوراقالسوقالتيت

قواعـداإلدراج"فياململكةالعربيةالسعودية."و"املاليةوااللتزاماتاملستمرة

(.هـمستشاروالشركةاملوضحةأسمائهمعلىالصفحة) املستشارون

.الراجحياملاليةشركة املستشار املالي 

.اململكةالعربيةالسعودية اململكة أو السعودية 

.حكومةاململكةالعربيةالسعودية الحكومة 

هيئةالسوقاملاليةفياململكةالعربيةالسعودية. هيئة السوق املالية أو الهيئة 
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 التعريف  املصطلح 

السعودية املالية  السـوق   السوق  أو 

 املالية أو سـوق األسـهم أو السـوق 

السوقاملاليةباململكةالعربيةالسعودية)تداول(.

النظاماآلليلتداولاألسهمالسعودية. تداول 

السعودية   للمراجعين الهيئة 

 ( SOCPA) واملحاسبين

 السعودية واملحاسبينالهيئة للمراجعين (Saudi Organization for Certified Public 

Accountants).

(هـيإحـدىالجهـاتالحكوميـةالتـيهيئةالزكاةوالضريبةوالجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
ً
)مصلحـةالـزكاةوالدخـلسـابقا

بوزيـراملاليـة،وهـيالجهـةاملوكلـةبأعمـالجبايـةالـزكاةوتحصيـلالضرائـب.
ً
ترتبـطتنظيميا

هيالفترةالزمنيةلعرضنتيجةنشـاطاملنشـأةواملحددةبدايتهاونهايتهافيعقدالتأسـيسأوالنظام لسنة املالية / السنوات املالية ا

بـأنالسـنةاملاليـةللشـركةتنتهـيفـي
ً
ديسـمبرمـنكلعـامميالدي.31األساسـيللشـركةاملعنيـة.علمـا

والقوائماملاليةاملوجزةم2020ديسمبر31يةاملنتهيةفياملاليةاملراجعةللشركةللسنةاملالالقوائم القوائم املالية 

.2021سبتمبر30لفترةالتسعةأشهراملنتهيةفي

إدراجأسهمالشركةفيقائمةالشركاتاملدرجةفيالسوقاملوازيةواملوافقةعلىتداولأسهمها. اإلدراج  

أو  املؤهل  املستثمرون   املستثمر 

 املؤهلون 

 فئاتاملستثمريناملؤهلينهي:

 .مؤسسةسوقماليةتتصرفلحسابهاالخاص .1

لهاعمالء .2 مرخص مالية أنمؤسسةسوق اإلدارةشريطة أعمال ممارسة مؤسسةفي تكون

مناتخاذالقراراتالخاصةبقبولاملشاركةفيالطرحالسوقاملاليةقدتمتعيينهابشروطتمكنها

إلىالحصولعلىموافقةمسبقة العميلدونحاجة نيابةعن املوازية فيالسوق واالستثمار

 منه.

حكومةاململكة،أوأيجهةحكومية،أوأيهيئةدوليةتعترفبهاالهيئة،أوالسوق،أوأيسوق .3

 ماليةأخرىتعترفبهاالهيئة،أومركزاإليداع.

الحكومة،مباشر .4 اململوكةمن أوعنطريقمحفظةالشركات تديرهامؤسسةسوقة

 فيممارسةأعمالاإلدارة.امرخصلهمالية

 الشركاتوالصناديقاملؤسسةفيدولمجلسالتعاونلدولالخليجالعربية. .5

 صناديقاالستثمار. .6

فيالسوقاملوازيةوالذينيستوفوناملتطلبات .7 األجانبغيراملقيميناملسموحلهمباالستثمار

 عليهافيالدليلاالسترشاديالستثماراألجانبغيراملقيمينفيالسوقاملوازية.املنصوص

 املؤسساتاملاليةاألجنبيةاملؤهلة. .8

أيأشخاصاعتباريينآخرينيجوزلهمفتححساباستثماريفياململكةوحسابلدىمركز .9

 اإليداع.

اململكةوحساب .10 في استثماري فتححساب لهم يجوز اإليداع،أشخاصطبيعيون لدىمركز

 ويستوفونأيمناملعاييراآلتية:

أنيكونقدقامبصفقاتفيأسواقاألوراقاملاليةاليقلمجموعقيمتهاعنأربعينمليون .أ

املاضية.
ً
 ريالسعوديوالتقلعنعشرةصفقاتفيكلربعسنةخاللاالثنيعشرشهرا

 عودي.تقلقيمةصافيأصولهعنخمسةماليينريالسأال .ب

 أنيعملأوسبقلهالعملمدةثالثسنواتعلىاألقلفيالقطاعاملالي. .ج

علىالشهادةالعامةللتعاملفياألوراقاملاليةاملعتمدةمنقبلالهيئة. .د
ً
 أنيكونحاصال
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علىشهادةمهنيةمتخصصةفيمجالأعمالاألوراقاملاليةمعتمدةمن .ه
ً
أنيكونحاصال


ً
 .جهةمعترفبهادوليا

أيأشخاصآخرينتحددهمالهيئة. .11

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات  

 املستمرة  

قواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرةالصادرةعنمجلسهيئةالسوقاملاليةبموجب

م(بناًءعلىنظامالسوق27/12/2017)املوافقـه09/04/1439(بتاريخ2017-123-3القراررقم)

)م/ رقم امللكي باملرسوم الصادر بتاريخ30املالية هيئةـه02/06/1424( مجلس بقرار املعدلة

.م5/1/2022هـاملوافق2/6/1443وتاريخ2022-5-5رقمالسوقاملالية

 قواعد اإلدراج   اإلدراج القواعد هيئة مجلس بقرار عليها )املوافق رقم املالية بتاريخ2017-123-3سوق )

)ـه9/4/1439 )م(27/12/2017املوافق رقم قراره بموجب بتاريخ2019-104-1واملعدلة )

1/2/1441 ـه ( 30/9/2019املوافق ( رقم قراره بموجب واملعدلة 2021-22-1م( تاريخب(

م.24/2/2021املوافقـه12/7/1442

 نظام الشركات   )م/نظام رقم امللكي املرسوم بموجب الصادر 3الشركات وتاريخ ـه28/01/1437( )املوافق

م(.10/11/2015

املالية الئحة حوكمة الشركات   السوق هيئة مجلس عن الصادرة السعودية العربية اململكة في الشركات حوكمة الئحة

م(بناًءعلىنظام13/2/2017)املوافقـه16/05/1438(بتاريخ2017-16-8بموجبالقراررقم)

)م/ رقم امللكي باملرسوم الصادر بتاريخ3الشركات م(10/11/2015)املوافقـه28/01/1437(

املعدلةبقرارهـ1/06/1442(بتاريخ2021-7-1رقم)املعدلةبقرارمنمجلسهيئةالسوقاملالية

م.14/01/2021املوافقـه1/6/1442وتاريخ2021–7–1مجلسهيئةالسوقاملاليةرقم

لوائحالعملفياململكةالعربيةالسعوديةالتيتفرضعلىالشركاتالعاملةفياململكةتوظيفنسبة نطاقات/ برنامج السعودة

(4040تماعتمادبرنامجالسعودة)نطاقات(بموجبقراروزارةالعملرقم).معينةمنالسعوديين

(بتاريخ50م(القائمعلىقرارمجلسالوزراءرقم)10/09/2011)املوافقـه12/10/1422بتاريخ

)نطاقات(م27/10/1994)املوافقـه12/05/1415 برنامج باململكة العمل وزارة أطلقت وقد ،)

أي أداء البرنامج هذا ويقيم السعوديين، املواطنين بتوظيف تقوم كي للمنشآت الحوافز لتقديم

واألخضرواألصفرواألحمر.البالتيني،اتمحددةهيمؤسسةعلىأساسنطاق

إلعـداد   الدوليـة  املحاسـبية  املعاييـر 

 (IFRS)التقاريـر املاليـة 

 مجموعةاملعاييراملحاسبيةوتفسيراتهاالصادرةعنمجلسمعاييراملحاسبةالدولية

(International Financial Reporting Standards.)

األجانب الدليل   االسترشادي الستثمار 

 غير املقيمين في السوق املوازية 

هيئة مجلس عن الصادر املوازية السوق في املقيمين غير األجانب الستثمار االسترشادي الدليل

م(16/10/2017)املوافقـه26/01/1439(بتاريخ2017-95-4السوقاملاليةبموجبالقراررقم)

)املوافقـه02/06/1424(بتاريخ30يةالصادرباملرسومامللكيرقم)م/بناًءعلىنظامالسوقاملال

31/07/2003( رقم املالية السوق هيئة مجلس قرار بموجب املعدل بتاريخ2019-65-3م( )

م(.17/06/2019هـ)املوافق14/10/1440

هـذااملسـتندالتصـرففـيأسـهمهممـدة(فـيزيحظـرعلـىكبـاراملسـاهميناملذكوريـنفـيالصفحـة) فترة الحظر

مـنتاريـخبـدءتـداولأسـهمالشـركةفـيالسـوقاملوازيـة،ويجـوزلهـمالتصـرف12)
ً
(اثنـيعشـرشـهرا

فـيأسـهمهمبعـدانتهـاءهـذهالفتـرةدونالحصـولعلـىموافقـةمسبقةمنالهيئـة.

 

 

 ضريبة القيمة املضافة  

مجلـ بتاريـخقـرر الـوزراء )املوافـق02/05/1438س االتفاقيـة30/01/2017هـ علـى املوافقـة م(

غير وهيضريبة العربيـة، الخليـج لـدول التعـاون مجلـس لـدول املضافـة القيمـة لضريبـة املوحـدة

املنشآت،معبعض وبيعهامنقبل يتمشراؤها التي والخدمات السلع فرضعلىجميع
ُ
ت مباشرة

بنسبة املضافة القيمة ضريبة بتطبيق السعودية العربية اململكة التزمت وقد %5االستثناءات.
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م(وتمفرضضريبةالقيمةاملضافةفيكل01/01/2018)املوافقـه14/04/1439ابتداًءمنتاريخ

البيع مرحلة وحتى بالتوزيع 
ً
ومرورا اإلنتاج من ابتداًء اإلمداد سلسلة مراحل من النهائيمرحلة

مزيـادة2020للسلعةأوالخدمة.وقـررتحكومةاململكةالعربيةالسعوديةابتداًءمـنشـهريوليـو

مـن املضافـة القيمـة )األغذية%15إلى%5نسـبةضريبـة منها املنتجات تماستثناءعددمن ،وقد

تهلكتكلفةضريبةالقيمةاألساسيةوالخدماتاملتعلقةبالرعايةالصحيةوالتعليم(،ويدفعاملس

املضافةعلىالسلعوالخدماتالتييشتريها.أمااملنشآت،فتدفعللحكومةضريبةالقيمةاملضافة

التييتمتحصيلهامنعملياتشراءاملستهلكين،وتسترداملنشآتضريبةالقيمةاملضافةالتيدفعتها

ملورديها.

لسعوديةالتيتفرضعلىالشركاتالعاملةفياململكةتوظيفنسبةلوائحالعملفياململكةالعربيةا السعودة

معينةمنالسعوديين.

العربية يوم عمل  اململكة في رسمية عطلة يكون يوم وأي والسبت الجمعة يومي عدا فيما عمل يوم أي

السارية األنظمة بموجب العمل أبوابهاعن املصرفية املؤسسات فيه تغلق يوم أي أو السعودية

واإلجراءاتالحكوميةاألخرى.

م/ نظام العمل  رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي العمل 51نظام  )املوافق23/08/1426وتاريخ هـ

م(.27/09/2005

التقويمالهجري هـ

التقويمامليالدي م

الجمعيةالعامةللمساهمينفيالشركة. الجمعية العامة 

الجمعيةالعامةالعاديةللمساهمينفيالشركة. الجمعية العامة العادية 

الجمعيةالعامةغيرالعاديةللمساهمينفيالشركة. الجمعية العامة غير العادية 

تعنيفيقواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرةاألشخاصغيراملذكورينأدناه: الجمهور 

صدر. .1
ُ
 تابعيامل

صدر.املساهمينالكبارفي .2
ُ
امل

أعضاءمجلساإلدارةوكبارالتنفيذيينللُمصدر. .3

صدر. .4
ُ
أعضاءمجالساإلدارةوكبارالتنفيذيينلتابعيامل

صدر. .5
ُ
أعضاءمجالساإلدارةوكبارالتنفيذيينلدىاملساهمينالكبارفيامل

(أعاله.5أو1،2،3،4أيأقرباءلألشخاصاملشارإليهمفي) .6

(أعاله.6،أو1،2،3،4،5عليهاأيمناألشخاصاملشارإليهمفي)أيشركةيسيطر .7

8. ( مجتمعيـن ويملكـون 
َ
معـا باالتفـاق يتصرفـون الذيـن فئـة%5األشـخاص مـن أكثـر أو )

األسـهماملـرادإدراجهـا.

يقصدبهم: األطراف ذوو العالقة 

 تابعوالشركة. .1

 املساهمونالكبارفيالشركة. .2

 أعضاءمجلساإلدارةوكبارالتنفيذيينفيالشركة. .3

 أعضاءمجلساإلدارةوكبارالتنفيذيينلتابعيالشركة. .4

 أعضاءمجلساإلدارةوكبارالتنفيذيينلدىاملساهمينالكبارفيالشركة. .5
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 التعريف  املصطلح 

 (أعاله.5أو4،3،2،1أيأقرباءلألشخاصاملشارإليهمفيالبندرقم) .6

(أعاله.6،5،4،3،2،1خصمشارإليهفيالبندرقم)أيشركةيسيطرعليهاأيش .7

هـيمجموعـةاملؤثـراتاملحتملـةالتـييجـباإلملـامبهـاوالتحـوطلهـاقبـلاتخـاذقـراراالسـتثمارفـي عوامل املخاطرة 

األسـهممحـلالتسـجيلواإلدراج.

.عملةاململكةالعربيةالسعودية–الريالسعودي الريال 

وصناعة 2030رؤية  النفط على االعتماد تقليل إلى يهدف الذي الوطني االستراتيجي االقتصادي البرنامج

البتروكيماوياتوتنويعاالقتصادالسعوديوتطويرالخدماتالعامة.

 الوباء أو فيروس كورونا 

 ( 19)كوفيد 

"كوفيد
ً
حيثبدأباالنتشارفي"،19هومرضفيروس يُمعدييُعرفباسمفيروسكوروناواختصارا

م،وعلىأثر2020معظمدولالعالمومنضمنهااململكةالعربيةالسعوديةوذلكفيمطلعالعام

ذلكصنفتهمنظمةالصحةالعامليةبأنهوباءعاملي.
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 ةعوامل المخاطر .2

ينطويع املوازية السوق في 
ً
مباشرا 

ً
إدراجا إدراجها سيتم التي األسهم في االستثمار إالإن 

ً
مالئما فيها االستثمار يكون ال وقد عالية مخاطر لى

للمستثمرينالقادرينعلىتقييممزاياومخاطرهذااالستثماروتحملأيخسارةقدتنجمعنه.

يتعينعلىكلمنيرغبفياالستثمارفياألسهمالتيسيتمإدراجهاإدراج
ً
مباشرا

ً
املوازيةدراسةكافةاملعلوماتالتيوسيتمتداولهافيالسوقا

،علمابأناملخاطرفياألسهمموضعاإلدراجاملباشراالستثماربقرارأيهاعواملاملخاطرةاملبينةأدناهقبلاتخاذيبماف،يحتويهاهذااملستندبعناية

ملمكنوجودعواملإضافيةليستمعلومةللشركةفيالوقتاملوضحةأدناهقدالتشملجميعاملخاطرالتييمكنأنتواجههاالشركةبلإنهمنا

الحاليوالتيمنشأنهاالتأثيرعلىعملياتها.

قديتأثر
ً
بصورةجوهريةإذاماحدثتأوتحققتنشاطالشركةوالظروفاملاليةوالتوقعاتاملستقبليةونتائجالعملياتوالتدفقاتالنقدية،سلبا

باإلضافةإلىأيمخاطرأخرىلميحددهامجلساإلدارة؛ذلكأيمناملخاطرالتيتضمنهاهذاالقسموالتيترىإدارةالشركةحالياأنهاجوهرية

أويصنفهاحاليابأنهاغيرجوهرية،لكنهاقدتحدثبالفعلوتصبحجوهرية.

حدوثأيةمخاطرأخرىلمفيحالققأحدعواملاملخاطرةالتيتعتقدإدارةالشركةفيالوقتالحاضربأنهاجوهرية،أووفيحالةحدوثأوتح

إلىانخفاضسعريتسن فيالسوقسهمالشركةإلدارةالشركةأنتحددها،أوالتيتعتبرهافيالوقتالحاليغيرجوهرية،فإنذلكقديؤدي

استثمارهفيأسهمالشركةأوجزءمنه.كاملعأرباحعلىاملساهمينوقديخسراملستثمرعلىتوزيتهاوإضعافقدر

قرأعضاءمجلسإدارةالشركةبأنهعلىحدعلمهمواعتقادهم،فإنهالتوجدأيمخاطرجوهريةأخرىكمافيتاريخهذااملستنديُفيهذااإلطار،

ثرعلىقراراتاملستثمرينباالستثمارفياألسهمالتيسيتمإدراجهاإدراجبخالفتلكاملذكورةفيهذاالقسم،يمكنأنتؤ
ً
مباشرا

ً
فيالسوقاملوازية.ا

اعنمدىأهميتها.كماأناملخاطروالشكوكاإلضافية،بمافيذلكتلكغيراملعلومةحالياليعبرإناملخاطروالشكوكاملبينةأدناهمقدمةبترتيب

أوالتيتعتبرغيرجوهرية،قديكونلهاالتأثيراتاملبينةأعاله.

 وباألنظمة التي تخضع لها  بنشاط الشركة وعملياتها ةاملخاطر املتعلق .2.1

 مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة  .2.1.1

مةوالقوانينكنظامالشركات،ونظامالعملوأنظمةتخضعالشركةكغيرهامنالشركاتالعاملةفياململكةالعربيةالسعودية،لعددمناألنظ

ملختصة.كذلك،البلدياتوالدفاعاملدنيواألنظمةواللوائحالصادرةعنهيئةالسوقاملاليةوغيرها،والتيقدتتغيرأويتمتحديثهامنقبلالجهاتا

آخر.وعليهفإنأعمالالشركةقدتتأثربشكلسلبيفيحالفقدتصدرقوانينوأنظمةجديدةمنالجهاتالرسميةذاتالعالقةمنحينإلى

يفرضنظاملهاتأثيرمباشرعلىأداءوربحيةالشركة.يكونحدوثأيتغيرجوهريأليمناألنظمةذاتالعالقةأواستحداثأنظمةإضافية

م(بعضاملتطلباتالنظاميةالتييتوجبعلى10/11/2015)املوافقـه28/01/1437(بتاريخ3الشركاتالصادربموجباملرسومامللكيرقم)م/

خطةالشركةااللتزامبها،ويستلزمذلكقيامالشركةباتخاذإجراءاتمحددةومطلوبةلضمانالتزامهابمثلهذهاملتطلباتوالتيقدتؤثرعلى

قواعدهاإللزامية،بحيثتصلالغراماتعندمخالفةأعمالالشركة.كمافرضنظامالشركاتالحاليعقوباتأشدصرامةعلىمخالفةأحكامهو

نتيجةعدمالتزامهاأونتيجةعدماملشارإليهاالعقوباتفرضأيمن(خمسمائةألفريالسعودي،وبالتاليفيحال500,000أيمنأحكامهإلى)

كة،فإنذلكسيؤثربشكلسلبيعلىأعمالالشركةووضعهاالتزامإدارتهابتلكاألحكام،أوفيحالعدمالتزامهابأحكامالنظاماألساس يللشر

املاليونتائجعملياتها.

 املخاطر املتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد  .2.1.2

ودعمتعملوزارةالتجارةعلىمشروعإصدارنظامالشركاتالجديدالذييهدفإلىتيسيراإلجراءاتواملتطلباتالنظاميةلتحفيزبيئةاألعمال

،االستثمار،كمايهدفإلىتحقيقالتوازنبينأصحاباملصالح،وتوفيرإطارفعاللحوكمةالشركاتويتسمبالعدالة،وتكريسالعملاملؤسس ي

تمويلية مصادر وتوافر واألجنبية، املحلية االستثمارات وجذب العائلية، الشركات ذلك في بما االقتصادية، الكيانات استدامة في ويساهم

امة،ويلبياحتياجاتومتطلباتقطاعريادةاألعمال،ويحفزعلىنمواملنشآتالصغيرةواملتوسطة.وقديتطلبنظامالشركاتالجديدعندمستد

مماقديعودعليهابتكاليفغيرمتوقعة،أويفرضعليهابعضاألن
ً
ظمةأوإصدارهعدةتغيراتفياألنظمةوالقوانينالتيتتبعهاالشركةحاليا

علىأعمالهاونتائجعملياتهاوأرباحهاوخططأعمالهااملستقبلية.
ً
 التغيراتالتيتؤثرسلبا
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 املخاطر املرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي  .2.1.3

يـةكمـافـيتاريـخهـذااملسـتند،للشركاتاملدرجـةفـيالسـوقاملوازإسترشاديةأصـدرمجلـسهيئةالسوقاملاليةالئحـةحوكمـةالشـركاتالتيتعتبـر

مجلساإلدارةولجانـهإالأنـهفـيحـالتمتطبيقهـابشـكلإلزامـي،فـإننجـاحالشـركةفـيااللتزامبهابشـكلصحيـحيعتمـدعلـىمـدىاسـتيعابوفهـم

تـمتطبيـقالئحـةحوكمـةالشـركاتبشـكلإلزامـيعلـىالشـركاتاملدرجـةواإلدارةوالعامليـنفـيالشـركةلهـذهالقواعـدواإلجـراءات.وعليهفـيحـال

ستكونعرضةللمخالفـاتفـيالسـوقاملوازيـةفـإنالشـركةسـتكونملزمـةبتطبيـقجميـعاملـواداإللزاميـةفيهـا،وفـيحـالعـدمالتزامهـابذلـكفإنها

بعضالجزائيـةمـنقبـلهيئـةالسـوقاملالي
ً
ـة،والتـيسـيكونلهـاتأثيـرسـلبيجوهـريعلـىأعمـالالشـركةونتائـجعملياتهـا.وقداتخذتالشركةحديثا

ييناإلجراءاتاملتعلقةبتطبيقبعضبنودالئحةحوكمةالشركاتالصادرةعنهيئةالسوقاملالية،ولذلكقامتبتشكيلمجلسإدارةللشركةوتع

م(.20/09/2021)املوافقـه13/02/1443التيُعقدتبتاريخالتحوليةرارهمامنقبلالجمعيةالعامةلجنةاملراجعةوإق

 املخاطر املرتبطة بقصور الخبرة في إدارة الشركات املدرجة  .2.1.4

لهاوأنشطتها.وحيثأنإننجاحأعمالالشركةيعتمدبشكلأساس يعلىقدرةإدارتهاعلىاتخاذالقراراتاملناسبةوالصحيحةفيمايتعلقبأعما

الشركاتاملساهمةوفيكيفيةالتقيدباللوائحواألنظمةالخاصةبالشركاتاملساهمةإدارةفيالكافيةخبرةالموظفياإلدارةالعلياليستلديهم

املاليةالسعودية، فيالسوق ملاهومطلوببموجبهذهاألنظمةكااللتزاماملدرجة
ً
التقاريراملختلفةوفقا بمتطلباتاإلفصاحاملستمروإعداد

بذلجهودإضافيةلضمانالتزامهابالقواعدواألنظمةاملفروضةعلىالشركاتاملدرجة.وفيحالاإلدارةالعلياللشركةواللوائح،فإنهيتوجبعلى

وبشكلجوهريعلىأعمالها
ً
عدمالتزامالشركةبهذهالقواعد،ستتعرضالشركةللعقوباتوالغراماتالنظاميةوالذيبدورهسوفيؤثرسلبا

وتوقعاتهاومركزهااملالي.



 داخلية  مراجعة إدارة وجود بعدم املتعلقة املخاطر .2.1.5

املراجعة لجنة دوريةإلى تقارير صدار الداخلية،إ املراجعة ومنأهممهامإدارة املستند، هذا تاريخ حتى داخلية مراجعة إدارة الشركة لدى يوجد ال

 فوري بشكل املخاطر أهم عل للتنبيه تهدف والتي الشركة، لدى الداخلية الرقابة ونظم املخاطر وتقييمات التدقيق مهام جميع نتائج تلخص

 منالثالثالربع خالل داخلية مراجعة وتعيينإدارة بإنشاء الشركة ستقوم .املخاطر بتلك الشركة تأثر لتخفيف التصحيحية وتطبيقاإلجراءات

 ومالية وإدارية تشغيلية ملخاطر معرضة ستكون الشركة فإن الداخلية، املراجعة إدارة تفعيل أو إنشاء عدم استمرار حال وفي م،2022العام

 الشركة وأعمال نتائج عل وجوهري سلبي أثر له سيكون ما وهو املوازية، السعودية املالية السوق في الشركة أسهم إدراج سيمابعد ال ورقابية

 .املستقبلية وتوقعاتها املالية



 سلوكهم  املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء  .2.1.6

والتزوير، والسرقة واالحتيال واالختالس املتعمدة واألخطاء كالغش تالفيها تستطيع ال املوظفين من أخطاء أو سلوك سوء الشركة تواجه قد

عنهادونالحصولعلىالتفويضاتاإلداريةاملطلوبة.وقديترتبعنتلكالتصرف
ً
اتتبعاتباإلضافةإلىسوءاستخدامممتلكاتهاوالتصرفنيابة

علىسمعةالشركةووضعهااملاليونتائجعملياتها.علىومسؤوليات
ً
الشركة،أوعقوباتنظامية،أومسؤوليةمالية،مماسيؤثرسلبا

 االئتمانية القائمة خاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت م .2.1.7

وخمسونمليونتسعةمنبنكالرياضبقيمةقصوىإجماليةوقدرهامتوافقةمعالشريعةاإلسالميةحصلتالشركةعلىتسهيالتمصرفية

تتضمنهذهبرسومتمويلمحددةبحسباألسعارالسائدةفيالسوق،وذلكلتمويلالعملياتالتشغيليةللشركة.ريالسعودي59,000,000))

قص ىثالثةعشرأبحدنقديةتسهيالتريالسعوديو46,000,000)ربعونمليون)أوالتسهيالتضماناتواعتماداتمستنديةبحداقص ىستة

(ريالسعوديوقدقدمتالشركةمقابلهذهالتسهيالتالضماناتالتالية:13,000,000مليون)

 (ريالسعودي.63,151,000سندألمربقيمة) •

منقبلالسيدعبدالجبارعبدالرحمنمحمدالعبدالجبار،السيد(ريالسعودي59,000,000كفالةتضامنيةبالغرمواألداءبقيمة) •

 عبدهللاعوادعايدالطريفي،والسيدمحمدعبدهللاعبدالرحمنبنعدوان.

 .التسهيالتالنقديةالتنازلعنعائداتالعقدعناستخدام •
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ائتمانيةوالتوجدلدىالشركةأيةقروضقائمةأوتسهيالت
ً
غيرمسددةمعأيجهاتتمويليةبتاريخهذااملستند.فيحاللجوءالشركةمستقبال

ولمتتمكنمنااللتزامبالتعهداتاملفروضةعليهاأواملمنوحةمناملصارفو/أوالشركاتالتمويلية،والقروضنشاطهاعبرالتسهيالتلتمويل

قرضةبإلغاءأوإنهاءالقروضومطالبةالشركة،فإنهاستصبحعاستحقاقهابتاريخالتزاماتهاإيفاء
ُ
رضةللمالحقةواملطالبات،السيماقيامالجهةامل

خ تنفيذ على وقدرتها النقدية وتدفقاتها املالي وأدائها الشركة أعمال على جوهري وبشكل 
ً
سلبا سيؤثر مما ،

ً
فورا املديونية كامل ططهابسداد

املستقبلية.

 مخاطر السيولة  .2.1.8

املاليةحالاستحقاقها،وتتكوناملطلوباتاملاليةللشركةمنقروضوذممدائنةالوفاءبإلتزاماتهااطرالسيولةفيعدمقدرةالشركةعلىتتمثلمخ

ومصاريفمستحقة.وقدتقعأيةأحداثطارئةأومفاجئةتتطلبسيولةفوريةأوتتطلببيعموجوداتماليةبسرعةكافيةوبقيمتهاالعادلة

يكمافمرة2.42حواليلدىالشركة)إجمالياملوجوداتاملتداولةمنإجمالياملطلوباتاملتداولة(التداولبلغتنسبةيةالسيولةاملطلوبة.لتغط

األجلمنها،اقصيرةمم،وفيحاللمتكنالشركةقادرةعلىالوفاءبالتزاماتهاالحاليةأواملستقبليةفيمواعيداستحقاقهاالسي30/09/2021

علىأعمالالشركةوأدائهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية.
ً
فإنهاستكونعرضةللتعثراملالي،مماسيؤثرسلبا

2.1.9.  
 
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

الحصولعلىالتمويلقدلتمويلخططالتوسعفياملستقبل،ومنالجديرذكرهأنمصرفيةقدتلجأالشركةإلىالحصولعلىقروضوتسهيالت

نبشأنيعتمدعلىرأسمالالشركةومركزهااملاليوتدفقاتهاالنقديةوسجلهااالئتمانيوالضماناتاملقدمة،والتعطيالشركةأيتأكيدأوضما

جهمنجهاتممولة،أوحصولهاعلىالتمويلاملناسبإذااستدعتالحاجةلذلك.إنعدمقدرةالشركةعلىالحصولعلىالتمويلالذيتحتا

التشغيلية الشركةوعملياتها أداء أثرسلبيعلى له الشركة،سيكون تتناسبمع التمويلبشروطتفضيليةمقبولة الحصولعلى عدمقدرتها

وتدفقاتهاالنقديةوخططهااملستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة  .2.1.10

باململكةتلتزم2030صوىفيإطار"رؤيةأهميةقالوظائفتوطينسياسةتولياململكة
ً
نظاميا

ً
"،وبالتاليُيعتبرااللتزامبمتطلباتالسعودةمتطلبا

عدد مجموع من السعوديين املوظفين من معينة نسبة على واملحافظة السعوديين بتوظيف واملؤسسات( )الشركات املنشآت جميع بموجبه

موظف(123)وثالثةوعشرونمائةمنهم(موظف245)وخمسةواربعونمئتين،بلغالعدداإلجماليملوظفيهام13/12/2021موظفيها.وكمافي

تحت"النطاقالشركة%،وبذلكتندرج(50.7)غيرسعودي،وبالتاليبلغتنسبةالسعودةلديهاموظف(122)واثنانوعشرونمائةسعوديو

استطاعةالشركةالحفاظعلىنسبةالسعودةاملطلوبة،أوفيحالقررتوزارةاملواردالبشريةوالتنميةاالجتماعيةيحالعدمف".واملرتفعاألخضر

فرضسياساتتوطينأكثرشدةيصعبعلىالشركةااللتزامبها،فقديؤديذلكلفرضعقوباتعلىالشركةكتعليقطلباتتأشيرات
ً
مستقبال

 .غيرالسعوديين،والتيسيكونلهاتأثيرسلبيعلىأعمالالشركةونتائجعملياتهاوتوقعاتهااملستقبليةالعملونقلالكفالةللعاملين

 املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء .2.1.11

للحفاظعلىرضاءعمالئهامنخاللتقديمخدماتهاضمنأعلىمعايي
ً
رالجودة.وفيحالعدمقدرةالشركةعلىاالستمرارتسعىالشركةدائما

علىسمعتهالدىعمالئهاوعلىاستمراريتهمبالتعا
ً
ملبتقديمخدماتهابنفساملستوىاملطلوبأليسببمناألسباب،فإنذلكسوفيؤثرسلبا

ءهااملالي.معها،وبالتاليسيؤثربشكلسلبيعلىإيراداتالشركةونتائجعملياتهاالتشغيليةوأدا

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية  .2.1.12

شركةقدتتعرضالشركةأليمنالكوارثالطبيعيةمثلالفيضاناتوالحرائقوالزالزلواألحداثالطبيعيةاألخرىالتيتؤديإلىإصابةمرافقال

فعةوطائلةعلىالشركة،سُيؤثربصورةكبيرةعلىقدرةالشركةبضرركبير.وفيحالعدمتوفرتغطيةتأمينيةكافية،فقديعودذلكبتكاليفمرت

علىعملياتهاالتشغيلية
ً
.املاليئهاأداوعلىعلىأداءوممارسةنشاطها،وبالتاليسيؤثرسلبا

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة .2.1.13

ب 
ً
حاليا نشاطها الشركة الجهاتتمارس قبل من عليها حصلت والتي بنشاطها، تتعلق التي والتصاريح والشهادات التراخيص من عدد موجب

شهادةتسجيلالعالمةالتجارية،شهادةعضويةالغرفةالتجارية،التراخيص التنظيميةاملختصةباململكة،وتشملعلىسبيلاملثالالالحصر:

ولبشكلالبلدية،تصاريحالدفاعاملدني،شهاداتالسعودةوالزكاةوالتأميناتاالجتماعية،وغيرها.وينبغيأنتبقىهذهالتراخيصساريةاملفع
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بتلكالتراخيص.فيحالفشلتالشركةفيذلك،فقدالتتمكنمنتجديدالتراخيصمستمرمنخاللالتزامالشركةباألنظمةوالقوانيناملتعلقة

القائمةأوالحصولعلىتراخيصجديدةقدتحتاجهاألغراضأخرىكالتوسع،مماسيؤديإلىتوقفأوتعثرأعمالالشركة،وبالتاليسيكون

وتوقعاتهااملستقبلية.لذلكأثرسلبيوجوهريعلىنتائجأعمالالشركةومركزهااملالي

 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية  .2.1.14

فقدحصلتالشركةعلىهوعليم،2020منذتأسيسهاولغايةعامهيئةالزكاةوالضريبةوالجماركالزكويةوالضريبيةلقدمتالشركةإقراراتها

م(والتيتفيدبأنالشركةقدقدمتإقرارهاعنالفترةاملنتهيةفي02/05/2021هـ)املوافق20/09/1442(بتاريخ1110732250الشهادةرقم)

م(.30/04/2022املوافقهـ)29/02/1443موهيصالحةحتىتاريخ31/12/2020

وقدرةمليونانوسبعمائ31/12/2020 هذاوقدبلغتقيمةالزكاةاملدفوعةعنالفترةاملنتهيةفي
ً
وثمانمائةوأربعةممبلغا

ً
ةوخمسةوثالثونألفا

.2,735,834وثالثون)
ً
(رياال

بتاريخووقد نهائي فيالزكاةعنإقرار م08/04/2021ردللشركةربطزكوي املنتهية الربطفروقاتزكوية31/12/2015للفترة مونتجعنهذا


ً
وتمسدادهابالكاملبتاريخ1,790,981وتسعمائةوواحدوثمانون)لصالحالهيئةبمبلغمليونوسبعمائةوتسعونألفا

ً
.م27/4/2021(رياال

مونتجعنهذاالربطفروقاتزكوية31/12/2016عنإقرارالزكاةللفترةاملنتهيةفي م20/03/2022هذاوقدوردللشركةربطزكوينهائيبتاريخ

ومائةو
ً
وتمسدادهابالكاملبتاريخ25,125خمسةوعشرون)لصالحالهيئةبمبلغخمسةوعشرونألفا

ً
م.20/03/2021(رياال

يةنزاعاتاومطالباتبفروقاتزكويةحتىتاريخهذااملستندوفيأنهاليوجدلدىالشركةمخصصللزكاةكماانهالتوجدألىإوتجدراإلشارة

.اتاملطالبحالحدوثأيمطالباتمستقبالستقومالشركةبتحملهذه

،وقـدتفـرضكماأنالشركةالتستطيعأنتتنبـأبـقبولهيئةالزكاةوالضريبةوالجماركتقديراتهـاالزكويـةوالضريبـةعـنكلسـنةماليـةمستقب
ً
ال

لهأثـرسـلبيوجوهريعلـىهيئةالزكاةوالضريبةوالجماركعلـىالشـركةفروقـاتزكويـةجوهريـةتزيـدعـنقيمـةماتدفعهالشـركةوالذيسيكون

نتائـجأعمـالالشـركةوأدائهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية املهمة واملعايير الجديدة .2.1.15

لعام للشركة املالية القوائم إعداد للمنشآت2020تم املالية للتقارير الدولية للمعايير 
ً
وفقا اململكةم في املعتمدة الحجم والصغيرة املتوسطة

.(SOCPA) بيةالسعوديةواملعاييرواالصداراتاالخرىاملعتمدةمنالهيئةالسعوديةللمراجعينواملحاسبينرالع

م2021منعامعةأشهراألولىسوالقوائماملاليةاألوليةلفترةالتم2021األوليةاملوجزةللشركةللنصفاألولمنعام وتمإعدادالقوائماملالية

للمعاييرالدوليةللتقاريراملالية)
ً
والشركةملزمةبتطبيقالتعديالتأوالتغييرات(املعتمدةمنالهيئةالسعوديةللمراجعينواملحاسبين.IFRSوفقا

التيتطرأعلىهذهاملعاييرمنحينآلخر.وبالتاليفإنأيتغييراتفيهذهاملعاييرأوإلزام
ً
يةتطبيقبعضاملعاييرالجديدةمناملمكنأنيؤثرسلبا

علىالقوائماملالية،وبالتاليعلىالنتائجاملاليةللشركةومركزهااملالي.

 معدة ماليةللشركة قوائم أولمهي2021األوليةاملوجزةللشركةللنصفاألولمنعام القوائماملالية حيثأن
ً
 الدولية املحاسبةملعايير وفقا

 في املنتهية للسنة املالية القوائم في البنود من لعدد املحاسبية املعالجات في تغير التحولعن نتج اململكة،فقد في املعتمدة ( IFRS ) املالية للتقارير

31/12/2020
ً
 للشركة الدخل وقائمة املالي املركز قائمة عناصر على الدولية املحاسبة معايير تطبيق أثر فإن للشركة، املالية للقوائم م،ووفقا

 :يلي كما هو م31/12/2020في كما

 .سعودي ريال 5,588,111 بقيمة األصول مجموع رصيد انخفاض •

 .سعودي ريال 1,908,324 بقيمة االلتزامات مجموع رصيد ارتفاع •

 .سعودي ريال 1,130,899 بقيمة للسنة الربح انخفاض •

 .سعودي ريال,7 496,435 بقيمة بقاةامل األرباح رصيد انخفاض •

 .سعودي ريال 7,496,435 بقيمة امللكية حقوق مجموع رصيد انخفاض •

 عمالء مخاطر تركز ال .2.1.16

العقودمعجهات فيلدىالشركةعددمن السعوديةاململكةمختلفة بهاالشركةالدولوباقيالعربية  العمالء من اإليرادات وتتركز التيتعمل

 :يلي كما الرئيسين
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التسعةاشهرفيريال7,231,992منإجمالياإليرادات(و%17.95ريال)36,895,381بلغتم2020فيعام عميلأكبرمع يراداتاإل •

 .منإجمالياإليرادات(%5.65)م2021منعاماألولى

التسعةفيريال7,081,709منإجمالياإليرادات(و%9.02ريال) 18,527,829بلغت م2020فيعامثانيأكبرعميل مع يراداتاإل •

.منإجمالياإليرادات(%5.53)م2021منعامأشهراألولى

التسعةفيريال5,038,317منإجمالياإليرادات(و%7.31ريال)15,026,356بلغت م2020فيعامثالثأكبرعميل مع يراداتاإل •

.منإجمالياإليرادات(%3,93)م2021منعامأشهراألولى

التسعةفيريال4,941,847ومنإجمالياإليرادات(%7.04ريال)14,463,983بلغتم2020فيعام رابعأكبرعميل مع يراداتاإل •

.منإجمالياإليرادات(%3.86)م2021منعامأشهراألولى



م.2020هراألولىمنعامشوخاللفترةالتسعةأ2019التفاصيلحولاإليراداتمنهؤالءالعمالءخاللعامملزيدمن5.3.2نرجوالرجوعللقسم

عمالءالجدد،فسوفيؤثرذلكالوفيحالعدماملحافظةعلىعالقةجيدةوُمستمرةمعالعمالءالرئيسيينأوفشلالشركةفيتطويرعالقاتهامع

.الشركةونتائجعملياتهاوأداءهااملاليبشكلسلبيعلىأعمال



 املخاطر املتعلقة بتركز موردي الشركة .2.1.17

محليونأومنخارجوالذينتقومالعالقةمعهمعلىأسستعاقدية،وهمأطرافاملستقلينتعتمدالشركةفيعملياتهاعلىمجموعةمناملوردين

(من25.9)%و(32.3)%و(38.1(و)%31.6راملوردينوعددهمأربعةمانسبته)%اململكةالعربيةالسعودية.بلغتمشترياتالشركةمنكبا

وفيحالحدوثأيتركزمعلىالتوالي.2021سبتمبر30مو2020سبتمبر30مو2020ديسمبر31مو2019ديسمبر31تكلفةاملبيعاتكمافي

أو أوعطل أوإضافيلعملياتالشركةمعكباراملوردينوحدوثأيخلل فيعملهم، أوانقطاع تغيرالشروط أو العالقةمعهم إيقاف فيحال

وجوهريعلىأعمالالشركةوبالتاليعلىنتائجعملياتهاوأدائهااملاليوتوقعاتهاااللتزاماتالتيترعىعالقاتهممعالشركة،سيؤثرذلكبشكلسلبي

املستقبلية.

 على موظفين رئيسيين  االعتماد مخاطر  .2.1.18

وعمليات استراتيجيتها لتنفيذ الرئيسيين العمل أفرادطاقم من وغيرهم لديها القياديين املوظفين من وإشرافعدد علىجهود الشركة هاتعتمد

لنجاحأعمالالشركة،وبالتاليفإنعدمقدرةالشركةعلىاالحتفاظ
ً
مهما

ً
بهمأوعلىاستقطاباليومية،ويشكلاملوظفونالرئيسيونعنصرا

علىأعمالالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملالي.
ً
أشخاصبنفسالكفاءةسينعكسسلبا

 مخاطر االعتماد على املوظفين األجانب .2.1.19

ال فيالشركةوالبالغعددهم)%(49.8)حواليغيرسعوديينتشكلنسبةاملوظفين في245منإجمالياملوظفين ـه09/05/1443(موظفكما

ووضعهااملاليونتائجهاالتشغيليةبشكلسلبيإذالمتتمكنمناملحافظةعلىالشركة،لذلكسوفتتأثرنتائجأعمالم13/12/2021املوافق

ائحوأنظمةالكوادراملؤهلةمنغيرالسعوديينأوإيجادبدالءعنهمبنفساملهاراتوالخبراتاملطلوبة،السيمافيحالحدوثتغيراتفيسياساتولو

ضعالعمالةاألجنبيةلدىالشركة.لهأثرهعلىويكوناالجتماعيةوزارةاملواردالبشريةوالتنمية

 املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين  .2.1.20

مـنالقـراراتالتـيتهـدفإلجـراءإصالحـاتشـاملةلسـوقالعمـلفـياململكـةالعربيـةالسـعودية،و
ً
رالتـيتضمنتإقـراأقـرتحكومـةاململكةعـددا

مـن
ً
عـنمائتـي(200مبواقـع)01/01/2018رسـومإضافيـةمقابـلكلموظـفغيـرسـعودييعمـللـدىجهـةسـعوديةاعتبـارا

ً
ريـالسـعوديشـهريا

لعـامأربعمائـة(400كلموظـفغيـرسـعودي،علىأنتزيـدإلـى)
ً
لعـامريـالسـعوسـتمائة(600م،ثـم)2019ريالسـعوديشـهريا

ً
م.2020ديشـهريا

يؤثربشـكلسـلبيوسـيؤديذلكإلـىزيـادةالرسـومالحكوميـةعلىاملوظفينغيرالسعوديين،وزيـادةفـيتكاليـفالشـركةبشـكلعـام،األمـرالـذيسـ

علـىأعمالهـاوأدائهـااملالـيونتائـجعملياتهـا.

الحكومـة أقـرت فقـد ذلـك، إلـى املاليباإلضافـة املقابل )رسـوم السـعوديين غيـر املوظفيـن ومرافقـي لتابعـي اإلقامـة وتجديـد إصـدار رسـوم
ً
أيضـا

مـن
ً
مـن)01/07/2017للمرافقيـن(والتـيأصبحـتنافـذةاعتبـارا

ً
أنهـاارتفعتتدريجيـا

ً
لـكلتابـعفـيعـاممائتـي(200م،علمـا

ً
ريـالسـعوديشـهريا



 

11 

 

لـكلتابـعفـيعـامأربعمائـة(400ملتصـلإلـى)2017
ً
م.وعليـه،قدتواجهالشـركةصعوبـةفـياملحافظـةعلـىموظفيهـا2020ريـالسـعوديشـهريا

رالسـعوديينإلبقائهم،غيـرالسـعوديينمعارتفاعرسـومإصـداروتجديـداإلقامـةوتكلفـةاملعيشـةلديهم،وقدترفـعاألجـورالخاصـةبموظفيهـاغيـ

علـىأعمالهـاوأدائهـااملالـيونتائـجعملياتهـا.
ً
مماسـيؤديإلـىزيـادةفـيتكاليـفالشـركةويؤثرسـلبا

 عدم توفر التغطية التأمينية  املتعلقة ب  خاطر امل .2.1.21

كونتقدالأبرمتالشركةعدةعقودتأمينلتغطيةأعمالهاوأصولها،كالتأميناإللزاميعلىاملركباتوالسياراتوالتأمينالطبيللموظفين،غيرأنه

.إنحدوثالضروريةتالعقودالتأمينيةاملهمةوالالزمةألعمالهاوأصولها،أوقداليكونلديهاالغطاءالتأمينيالكافيفيالحاالقدأبرمتالشركة

أيظرفمحتملغيرمؤمنعليهينتجعنحوادثمفاجئةأوكوارثطبيعيةعلىسبيلاملثال،سيؤثربشكلسلبيوجوهريعلىأعمالوأصول

الشركةووضعهااملاليوأدائهااملستقبلي.

 املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات   .2.1.22

فإنأيأعطالفيوظائفو/أوإستمراريةعملوفعاليةأنظمةالشركةقديؤثرعليه،و يةاملعلوماتإلدارةأعمالهاتعتمدالشركةعلىأنظمةتقن

وبشكلسلبيعلىأعمالالشركةونتائجهااملالية
ً
.قدتتعرضأنظمةتقنيةاملعلوماتبالشركةللتلفبسببالفيروسات،أواالختراقاتجوهريا

تتعرض قد أو املعلوماتاألمنية، أنظمة فيحالفشلت وبالتالي، املماثلة. األحداث من وغيرها البشرية األخطاء أو البيانات، تلف أو للفقدان

سيؤديفإنذلكبالشركةبالعملعلىالنحواملتوقع،أوفيحالفقداناملعلومات،أوإساءةاستخداماملعلوماتالخاصةبالشركةأوعمالئها،

علىإلىتعطلأعمالال
ً
 ضعهااملاليونتائجعملياتها.ووسمعةالشركة شركة،مماسيؤثرسلبا

 املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية  .2.1.23

بينعمالئهافيالسوق،وقدخدماتهاتعتمدالشركةفيتسويق
ً
متميزا

ً
وإدارةعملياتهاالتشغيليةعلىسمعةعالمتهاالتجاريةوالتيتمنحهاموقعا

فيعدةدولمنهااململكةالعربيةالسعوديةوالكويت،والبحرين،ومصر،واألردنعالمتهاالتجاريةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتسجلتشركة

إنأياستخدامغيرمشروعللعالمةالتجاريةسيؤثرعلىسمعةالشركة،وقديؤديإلى.ةاملتحدةولبنان،واملغربوعمانوقطرواإلماراتالعربي

شكلرفعدعاوىقضائيةضدالشركةأومطالباتأماماملحاكماملختصةلحمايةهذهالحقوق.وفيحالفشلتالشركةفيحمايةعالمتهاالتجاريةب

علىأعمالالشركةونتائجهااملاليةوأدائهافياملستقبل.فعال،فإنذ
ً
علىقيمةتلكالعالمةالتجارية،مماسينعكسسلبا

ً
لكسيؤثرسلبا

 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة  .2.1.24

 الشركة تتمكن لم حال في وعليه املستهدفة، النمو استراتيجية وتطبيق عملها خطة تنفيذ في ونجاحها قدرتها على يعتمد املستقبلي الشركة أداء إن

 أو الالزمة التراخيص على الحصول عدم أو العمالة توفر عدم أو التمويل كنقص األسباب من سبب ألي بنجاح املستقبليةخططها تنفيذ من

 سيؤثر ذلك فإن غيرها،
ً
 تنفيذ من الشركة تتمكن لم إذا وكذلك .املالي ووضعها عملياتها نتائج ثم ومن املستقبلي أدائها على جوهريوبشكل سلبا

 يعود قد والذي التوسع عمليات من املرجوة الربحية تحقيق عدم حال في أو لها، املقدرةوالتكاليف املحدد الزمني للجدول وفقا التوسع خطط

 س يفالتنا الوضع على سلبا سيؤثر ذلك فإن الجدوى، دراسة في خلل وجودحال في أو التوسع تنفيذ وقت السوق حالة تغير فيها بما مختلفة ألسباب

 .املستقبلية وتوقعاتها وربحيتها أعمالها نتائج على وبالتالي للشركة،

 وفرض ضرائب جديدة مخاطر أثر ضريبة القيمة املضافة  .2.1.25

املوافقةعلىاالتفاقيةاملوحدةلضريبةالقيمةاملضافةلدولمجلسالتعاونـه1438قررمجلسالوزراءالسعوديفيالثانيمنجمادىاألولى

مناألولمنيناير
ً
م،كضريبةجديدةتضافلبقيةالضرائبوالرسوماألخرىعلىقطاعات2018لدولالخليجالعربية،والتيبدأالعملبهااعتبارا

بماأنضريبةالقيمةاملضافةبطبيعتهايتمتحملهامنقبلالعميل،فإنهمناملتوقع.ركةالذيتعملفيهالشمحددةباململكة،بمافيذلكالقطاع

الشركةبمقدارالضريبة.وعليهفيحالأنتقومالشركةبرفعرسومخدماتهالتعكسقيمةالضريبةاملضافة،ممايؤديإلىزيادةسعرخدمات

ىتلكالخدماتستزيدممايؤديإلىخفضالطلبعلكاملعلىالعميل،فإنأسعارخدماتهاتحميلضريبةالقيمةاملضافةبالمنتمكنتالشركة

للعميلبسببمنوبالتاليتتأثرعملياتالشركةوأرباحهابشكلسلبي.أمافيحاللمتتمكنالشركة
ً
أوجزئيا

ً
تحويلقيمةالضريبةاملضافةكليا

لتحمل فإنهاستضطر غيرها، أو املنافسة العمالءعوامل من املحصلة غير الضريبة ونتائج،قيمة الشركة أرباح على بشكلسلبي مماسيؤثر

.وفيحالرفعتالحكومةنسـبةضريبـةالقيمـةاملضافـةمرةأخرىفياملستقبلأوفرضترسوموضرائبأخرىعلىالشركات،فسوفعملياتها

املال الشركةوأدائها أرباح الزكاةيؤثرذلكبشكلسلبيعلى الراهنألينوعمنالضرائببخالف الوقت في ي.وبالرغممنأنالشركةالتخضع

منرسومالخدماتالتيتقدمهاالشركة،إالأنهمناملحتملفرضرسومأخرىأوضرائبعلى%15الشرعيةوضريبةالقيمةاملضافةالبالغة
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،سيؤثرذلكبشكلالشركاتمنقبلالحكومةفياملستقبل.وعليهفيحالتم
ً
فرضضرائبجديدةعلىالشركاتأورسومبخالفاملطبقةحاليا

سلبيمباشرعلىاألرباحالصافيةللشركة.

 املخاطر املتعلقة باإللتزامات املحتملة .2.1.26

لتزاماتأوالتكاليفاألخرىإنأيإلتزاماتمحتملةعلىالشركة،مثلالتكاليفاملتعلقةبالزكاةوالضرائبوالدعاوىالقضائية،وغيرهامناإل

علىالوضعاملاليللشركةومركزهااملاليونتائجعملياتهاوتوقعاتهااملست
ً
 قبلية.املتعلقةبنشاطالشركة،فيحالتحققهافإنهاستؤثرسلبا

 املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات  .2.1.27

هاالتشغيلية،وهيالتسـتطيعأنتتوقـعبشـكلدقيـقحجـمتكلفـةالدعـاوىأواالجراءاتالشـركةمعرضـةللدعـاوىوالشـكاوىخاللممارسةأعمال

قـامضدهـا،أوالنتائـجالنهائيـةلتلـكالدعـاوىأواألحـكامالتـيقدتصـدربحقهاومـا
ُ
قيمهـاأوت

ُ
تتضمنـهمـنتعويضـاتالقضائيـةالتـييمكـنأنت

علـىالشـركةونتائـجعملياتهـا.وقـدتشـملهـذهالدعـاوىعلـىسـبيلاوجـزاءات.وبالتالـي،فـإ
ً
ملثـالنأينتائـجسـلبيةملثـلهـذهالقضايـاقـدتؤثـرسـلبا

تيتنجـمعـناإلهمالأواملسـائلالزكويـةوالضريبيـةونظـامالعمـلوالتأميناتاالجتماعيةوالتعاقدمعالعمالءواملوردينواألضراراألخرىالالالحصـر،

علىاالحتيـالمـنقبـلأشـخاصأوكياناتبشـكليكـونخـارجعـننطـاقسـيطرةالشـركة.بالتاليفإنأينتائجسلبيةملثلهذهالقضاياس
ً
تؤثرسلبا

أعمالالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية.

 بالتشغيل والتوقف غير املتوقع لألعمال املخاطر املتعلقة  .2.1.28

لاملثالتعتمدالشركةعلىفعاليةأعمالهاالتجاريةالتشغيليةالستمرارعملياتها،وإنأيتوقفأوانقطاعلهذهالعملياتأليسببكانعلىسبي

مورالتيقدتؤديإلىانقطاعهذهالعمليات،الالحصر:صدورمتطلباتنظاميةجديدةأوأيقصوريصيبأجهزةالحاسباآلليأوغيرهمناأل

مماسُيؤثربشكلسلبيجوهريعلىأعمالالشركةووضعهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بتغيير آلية إحتساب الزكاة وضريبة الدخل  .2.1.29

التعميمرقم الزكاةوالضريبةوالجمارك )املوافقه05/03/1438بتاريخ6768/16/1438أصدرتهيئة يلزمالشركات04/12/2016ـ الذي م(

يجيينالسعوديةاملدرجةفيالسوقاملاليةبحسابالدخلوالزكاةعلىأساسجنسيةاملساهمينوامللكيةالفعليةبيناملواطنينالسعوديينوالخل

عميم،كانتالشركاتاملدرجةفيالسوقاملاليةخاضعةوغيرهم،وذلكعلىالنحوالواردفي»نظامتداوالتي«فينهايةالعام.وقبلإصدارهذاالت

لنظامهااألساس ي،ولميتماألخذباالعتبارأثراألسهماملدرجةفيت
ً
حديدوعاءبشكلعاملدفعالزكاةأوالضريبةعلىأساسملكيةمؤسسيهاوفقا

في املنتهية فيالسنة التعميم الزكاةوالضريبة31/12/2016الزكاة.وكانمناملقررتطبيقهذا موالسنواتالالحقةلذلك.ولكنأصدرتهيئة

)املوافق19/04/1438بتاريخ12097/16/1438والجماركخطابهارقم املالية17/01/2017هـ التعميمللسنة بتأجيلتنفيذ الذييقض ي م(

ةوالجماركتوجيهاتهافيمايتعلقبآلياتوإجراءاتتنفيذهذاموالسنواتالتيتليها.وإلىأنتصدرهيئةالزكاةوالضريب31/12/2017املنتهيةفي

ريبةالدخلالتعميم،فإنتنفيذهذاالتعميمبمافيذلكاملتطلباتالنهائيةالتييجبالوفاءبهاالتزالقيدالنظر،وكذلكالقواعدالتيتفرضض

السعودية الشركات في املساهمين الخليجيين غير املقيمين جميع الخاصةعلى األرباح توزيعات على االستقطاع ضريبة تطبق والتي املدرجة

اللتزامبهباملساهمينغيراملقيمينبغضالنظرعنجنسياتهم.ولمتقمالشركةبتقييماألثراملاليلهذاالتعميمواتخاذالخطواتالكافيةلضمانا

،أوفيحالحيثأنهاشركةمساهمةمقفلةمملوكةبالكاملمنقبلمساهمينس
ً
عوديين،وفيحالكاناألثراملاليلهذاالتعميمعندتطبيقهكبيرا

امل ومركزها عملياتها ونتائج أعمالها على 
ً
سلبا ذلك فسيؤثر به، االلتزام لضمان الالزمة الخطوات التخاذ إضافية تكاليف الشركة اليتكبدت

 وتوقعاتهااملستقبلية.

 ( 19 كورونا )كوفيد املخاطر املتعلقة بجائحة فيروس  .2.1.30

-COVID)19فيروسكورونااملستجدكوفيدقامتحكومةاململكةالعربيةالسعوديةبفرضتدابيرصحيةواقتصاديةالحتواءتبعاتتزايدتفش ي

اململكـة(19 مـدنومحافظـات فـيبعـض الكامـل أو الجزئـي التجـول التدابيرالصحيةفرضحظـر العالمواملنطقة،وشملت مثلكثيرمندول

والحكومية االقتصادية لألنشطة والجزئي الكامل بالتجزئـةواإلغالق البيـع ومعـارض التسـوق مراكـز التجاريـةوإغـالق املجمعـات ممعظوإغـالق

وتعليـقجميـعرحـالتالطيـرانالداخلـيكماوتقليـصعـددسـاعاتالعمـللبعـضالقطاعـاتأوالـزامبعضهـابالعمـلعـنبعـداألنشـطةداخلهـا

.والحافـالتوسـياراتاألجـرةوالقطـارات،وتعليـقالدخـولألغـراضالعمـرةوزيـارةاملسـجدالنبـويمـنخـارجاململكـة

ال من املدفوعة واملرضية العائلية واإلجازات كورونا، جائحة من واملتضررين للمواطنين املالي الدعم االقتصادية التدابير تضمنت دولة،بينما

والتوسعفيتعويضاتالبطالة،وتأخيرمدفوعاتالضرائب،وتدابيرأخرىلدعمالشركات.
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وزارةالصحةووزارةاملواردالبشريةوالتنميةاالجتماعيةبتطبيقاإلجراءاتواالحترازاتالوقائيةمنمعأنالشركةملتزمةبالتعليماتالصادرةعن

تطبيقالتباعداالجتماعيفيمكانالعملوقياسدرجةالحرارةلكلموظفعنددخولمقرالشركةولبسالكمامةعندالدخولوالتواجدفيمقر

روسمماقديؤديإلىتعطلهعنالعملأونقلالعدوىلزمالئه،يكةالتضمنعدمإصابةأحدموظفيهابالفالشركةأوأحدمرافقها،إالأنالشر

وقعاتهـااملسـتقبلية.ممـاقـديـؤديإلـىتعطـلعمليـةالتشغيل،وبالتالـييؤثربشـكلسـلبيعلـىأعمـالالشـركةونتائـجعملياتهـاووضعهـااملالـيوت

فيجميعمناطقاململكةورابالرغممنصد
ً
يخضعالوضعالصحيفياململكةخالل،لقرارامللكيبعودةالحياةإلىطبيعتهاورفعمنعالتجولجزئيا

اليوميملتابعةأعداداإلصاباتوحاالتاهذتسجيلالمستندفترةاعداد التقريراالحصائي اليوميةمنقبلوزارةالصحةبإصدار املتابعة إلى

.وفيحالتزايدأعداداإلصاباتءوالوفيات،وتخضعجميعمناطقومدناململكةالعربيةالسعوديةإلىالتقييماملستمرمنقبلوزارةالصحةالشفا

التأثيراتو/أويمكنهـاتقديـرحجـمالخسـائرفـإنالشـركةالبالتالي.إعادةفرضاالغالقالكاملأوالجزئيفيبعضمدناململكةمنجديد،قديتم

وبشـكلجوهـريعلـىأعمـالالشـركةقدممـا،عـنهـذهالجائحـةوتبعاتهـافـياملسـتقبلأوالتيقدتنجمالناجمـةاالقتصاديةالسلبية
ً
ـيؤثرسـلبا

 ومركزهـااملالـيونتائـجعملياتهـااملسـتقبلية.

 الخدمات واملشاريع املخاطر املتعلقة باألخطاء في تقدير تكلفة أداء  .2.1.31

يعتمدتسعيراملشاريعوالخدماتالتيتتقدمالشركةبعروضلها،علىاالفتراضاتوالتقديراتالتييضعهااملختصونفيالشركة،وتتسمبعض

ها،وبالتاليينعكسذلكفياملشاريعوالخدماتاملقدمةبالتعقيدمماقديؤديإلىأخطاءفيتقديراتالتكاليفواالفتراضاتوالتنبؤاتالتيتبنىعلي

تتفادىأوالتسعيراتالتيتقدمهاالشركة،والتيقدالتكونمربحةأوينتجعنهاخسارة.وتعتمدالشركةمنهجيةوآليةلتسعيراملشاريعتحاولأن

خسارةلبعضاملشاريعوالذيسيكونتقللمنهذهاألخطار،إالأنهذهاالحتماليةتضلممكنةممايمكنأنينتجعنهاانخفاضفيالربحيةأو

لهتأثيرسلبيوجوهريعلىاعمالالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بجودة الخدمات والحلول التي تقدمها الشركة .2.1.32

الخدماتواملنصاتبإجراءاتومراحلمتعددةلضمانكفاءتهاتقومالشركةبتوفيرخدماتومنصاترقمية،ويمرإصداراإلصداراتاملطورةلهذه

وخلوهامنالعيوبواألخطاء،إالأناحتمالوجودعيوبأوأخطاءواردمماقدينتجعنهتوقفلهذهالخدماتواملنصاتأوإعادةسحبلهذه

لحاالتقدينتجعنهافقدللعمالءأوتحملتكاليفأوالخاصةبها،كماقدينتجعنهاتضررللمستخدمينوعدمرضاهم،وكلهذهااإلصدارات

ءخسائرإضافيةأوتأخرخططإطالقمنتجاتتؤثرعلىتحققالدخلاملستهدفوتؤثرعلىربحيةالشركة.إضافةإلىأنوجودالعيوبأواألخطا

نفيذاملشاريعوزيادةكلفتهاإضافةإلىعدمرض ىالعمالء،كلفيالخدماتاملقدمةللعمالءضمناملشاريعالتيتنفذهاالشركة،يؤديإلىتأخيرفيت

صذلكقدينعكسعلىارتفاعالكلفةوانخفاضاألرباحأوفقدأعمالمنالعمالءاملتأثرين.وتسعىالشركةإلىضبطجودةاألعماللتقليلفر

رسلبيوجوهريعلىاعمالالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملاليهذهاألخطاءوتقليلأثرها،إالأناحتمالحدوثهاواردوالذيسيكونلهتأثي

وتوقعاتهااملستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بالهجمات اإللكترونية  .2.1.33

بيثةنظرالطبيعةالقطاعالتيتمارسفيهالشركةاعمالهافإنهاتكونعرضةللهجماتاإللكترونيةبأنواعهامثلالبرامجالضارةمنبرمجياتخ

أنظمةوبر علىسرية تؤثر قد والتي الخدمة الوسيطوهجومرفض املعلوماتوهجوم تَصيد وأيضا والفيروسات الفدية وبرامج التجسس امج

ناتاالعمالالخاصةبهاوتجدراإلشارةاالانماتقومبهالشركةمنجهودملراقبةوتطويرخدماتامناملعلوماتوتدريبوتثقيفااملعلوماتوبي

ينلديهاغيركافيملواجهةالتهديداتاملستجدةمنالهجماتاإللكترونيةبشكلفعال.العامل

هاوقدينتجعنالهجماتاإللكترونيةنشرغيرمصرحملعلوماتالشركةوبياناتعمالئهاممايؤثربشكلسلبيفيقدرةالشركةالتنافسيةوحصت

 لالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية.السوقيةوالذيسيكونلهتأثيرسلبيوجوهريعلىاعما

 املخاطر املتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة .2.1.34

جماليإوقدبلغتتعاملالشركةفيسياقأعمالهااملعتادمععددمناألطرافذاتالعالقة،بمافيذلكالشركاتاململوكةبشكلجزئيللشركة،

ديسمبر31والسنةاملاليةاملنتهيةفي م2020ديسمبر31والسنةاملاليةاملنتهيةفيم2021ربسبتم30لالتسعةاشهراملنتهيةفيالتعامالتخال

التواليوالتي(ريالسعودي323,478و)(ريالسعودي124,294ريالسعوديو)(27,542)م2019 تشكلتتمثلفيمصروفاتباإلنابةوعلى

(ريالسعوديفي720,341الرصيداملستحقمناألطرافذاتالعالقة)،كمابلغتلكالفتراتفيتعامالتوعقودالشركةمن%1قلمنأنسبة

.م2019ديسمبر31(ريالسعوديفي773,543و)م2020ديسمبر31(ريالسعوديفي747,883مو)2021سبتمبر30
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لغعشرةببمم2019خاللالربعاألولمنالعاماملاليلتمويلالعملياتالتشغيليةحصلتعلىقرضمنالشركاءالشركةنأكماتجدراإلشارة

.م12/04/2021سعوديوقدتمسدادالقرضبالكاملفي(ريال10,000,000ماليين)

.افذاتالعالقةكماتجدراإلشارةإلىأنالشركةحصلتعلىموافقةالجمعيةعلىجميعالتعامالتمعاألطر

 الشركة أبرمت حال ،وفيوتقومجميعتعامالتالشركةواتفاقياتهامعاألطرافذاتالعالقةعلىأسستجاريةبحتة
َ
 ذات أيةأطراف مع عقودا

 ذلك فقديؤثر حق، وجه دون بالشركة عالقة ذات ألطراف مزايا نقل التعامالت تلك على يترتب حال في أو / و بحتة تجارية غير أسس على عالقة


ً
 املاليوتوقعاتها ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري، سلبي وبشكل بدوره، سيؤثر الذي األمر وإيراداتها، الشركة تكاليف على سلبا

.املستقبلية

 الجمعية أو الشركة إدارة مجلس موافقة عدم أو مددها انتهاء عند املستقبل في العالقة ذات األطراف مع والعقود التعامالت تجديد عدم حال وفي

 تجديدها على العالقة ذات األطراف موافقة عدم أو جهة من والعقود التعامالت تلك تجديد على العامةللشركة
ً
 بشروط أو الحالية للشروط وفقا

 سلبي بشكل سيؤثر مما للشركة، مقبولة بشروط أو الشروط بنفس بديلة وعقود تعامالت إبرام من الشركة تتمكن ال للشركة،فقد مجدية

.املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي الشركةووضعها أعمال على وجوهري

 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة .2.2

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   .2.2.1

ـعللشـركةعلـىعـددمـنالعوامـلاملرتبطةباألوضاعاالقتصاديةفـياململكـةبشـكلعـاموتشـمل،علـىسـبيلاملثـالاليعتمـداألداءاملسـتقبلياملتوق

نفـطأساسـيعلـىالالحصـر،عوامـلالتضخـمونمـوالناتـجاملحلـيومتوسـطدخـلالفـردوماإلىذلك.ويعتمـداقتصـاداململكـةالكلـيوالجزئـيبشـكل

ـةفـيأسـعارالنفـطوالصناعـاتالنفطيـةوالتـيالتـزالتسـيطرعلـىحصـةكبيـرةمـنالناتـجاملحلـياإلجمالـي.وعليـه،فـإنأيتقلبـاتغيـرمواتي

علـىخطـطنمـواقتصـاداململكـةبشـكلعـاموعلـىمعـدالتاإلنفـاقال
ً
وجوهـريا

ً
مباشـرا

ً
علـىأداءسـيكونلهـاأثرا

ً
حكومـي،والـذيبدورهسيؤثرسـلبا

املسـتقبلية. وتوقعاتهـا املالـي السـكاني،الشـركة النمـو اسـتمرار فيهـا بمـا أخـرى، عوامـل عـدة علـى اململكـة اقتصـاد نمـو اسـتمرار يعتمـد كمـا

فـ لـذا التحتيـة، البنيـة فـي والخـاص الحكومـي القطاعيـن علـىواسـتثمارات كبيـر تأثيـر لـه العوامـل،سـيكون هـذه مـن أي فـي تغييـرسـلبي أي إن

االقتصـادوبالتالـيسـيؤثربشـكلسـلبيوجوهـريعلـىأعمـالالشـركةونتائجهـااملاليـةوتطلعاتهااملسـتقبلية.

 األوسطاملخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق  .2.2.2

لبنانتمارسالشركةنشاطهافيعدةدولفيمنطقةالخليجالعربيوالشرقاألوسطبمافيهااإلماراتالعربيةاملتحدةوالكويتومصرواملغربو

مـنعـدماالسـتقرارالسياسـيو/أواألمنـيفـيالوقـتتعانيالعديـدمـندولمنطقـةالشـرقاألوسـط.وتجدراإلشارةفيهذاالسياقالىأنواألردن

بيعلـىأعمـالالشـركةالحاضـر.واليوجـدضمانـاتبـأنالظـروفاالقتصاديـةوالسياسـيةفـيتلـكالبلـدانأوأيبلـدانأخـرىلـنيكـونلهـاتأثيـرسـل

ية.ونتائـجعملياتهـاووضعهـااملالـيوتوقعاتهـااملسـتقبل

 املخاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة  .2.2.3

ملاتقدمهتعملالشركةفيمجالتقنيةاملعلوماتويتسمهذااملجالبالديناميكيةالعاليةواملنافسةاملفتوحة،وبالتاليفإنظهورخدماتمنافسة

،يرسلباعلىأرباحهاونتائجعملياتهاومركزهااملاليالشركةمنمنافسينقائمينأوجدد،قديؤديإلىخفضحصةالشركةفيالسوقوبالتاليالتأث

،لنتكونوبالتاليفإنهفيحالقياماملنافسينالحاليينأواملحتملينبتقديمأسعارأوشروطتنافسيةأوحلولأفضلمنتلكالتيتقدمهاالشركة

علىأرباحهاونتائجعملياتهاومركزهاقادرةعلىمنافسةتلكالشركات،ممايؤديإلىخفضحصةالشركةفياالشركة
ً
لسوقوبالتاليالتأثيرسلبا

املالي.

 املخاطر املتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت  .2.2.4

،إضافةإلىعمالتالبلدانالتيتعملبهامثلالدرهماإلماراتيوالدينارالكويتيتخضعمعامالتالشركةللريالالسعوديوالدوالراألمريكيواليورو

لذافإنالشركةعرضةملخاطرتذبذبأسعاروالريالالعمانيوالريالالقطريوالجنيهاملصريوالدرهماملغربي،والديناراالردنيدينارالبحرينيوال

حتىتاريخصرفالعمالتفيمايتعلقبالتزاماتهاومصروفاتهااملرتبطةبعملةغيرعملةاململكة.وكجزءمنسياسةاململكة،فإنالريالالسعودي

دوالرأمريكي،إالأنهاليوجدتأكيداتعلىثباتسعر1ريالسعوديمقابل3.75،مربوطبالدوالراألمريكيبسعرصرفيقدربـهذااملستند
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.وقدتؤديالتقلباتفيقيمةالريالالسعوديمقابلالعمالت
ً
األجنبية)بمافيذلكالدوالرصرفالريالالسعوديمقابلالدوالراألمريكيمستقبال

يوتوقعاتهااألمريكي(التيتستخدمهاالشركةإلىزيادةالنفقات،مماسيكونلهأثرسلبيوجوهريعلىأعمالالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملال

املستقبلية.

 مخاطر تذبذب أسعار الفائدة   .2.2.5

للمتغيراتاالقتصاديةأ
ً
،سواًءالثابتةأواملتغيرةالتيتستحقللجهاتاملمولةقدتتغيرأسعارالفائدةتبعا

ً
أوعامليا

ً
والسياسيةأوالتنظيميةمحليا

تهاللشركةوبالتاليسوفيؤديذلكإلىزيادةتكاليفالتمويلالذيتحتاجهالشركة،مماسيكونلهأثرسلبيعلىأعمالالشركةونتائجعمليا

وأدائهااملاليوربحيتها.

 رص النمو خاطر فم .2.2.6

القانونية،تعتمدقدرةالشركةفيتطويرأعمالهاعلىمستوىاملنافسةفيالسوق،وتوفراملوارداملاديةوالبشرية،وقدرةفريقإدارتها،واألنظمة

ميةحصتهاوغيرها.وليسهنالكضمانباملحافظةعلىمستوىمنالنمومتواصل،حيثإنالشركةقدتواجهصعوباتفيتوسعةنشاطهاوتن

فقدتتأثرقدرتهافيتطويرنشاطهاوزيادةحصتهاإيجابيالسوقيةوزيادةمبيعاتها،وعليهفإنهفيحاللمتتمكنالشركةمنإدارةنموهابشكل

  وتعزيزالعوائدملساهميها،ممايعنيتأثرالوضعاملاليللشركةبشكلسلبي.هاالسوقيةأوالحفاظعليهاوزيادةأرباح

 في السوق املوازية ب خاطر املتعلقة امل .2.3
 
 مباشرا

 
 األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا

 خاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهمملا .2.3.1

نتيجةلعدةعواملبعداإلدراجاتمنالتذبذبعاليةقديتعرضسعرسهمالشركةلدرجة
ً
منهـاعلىسبيلاملثالالالحصـروقداليكونمستقرا

،ظروفالسوقاملتعلقةباألسهم،وأيتغييراتتنظيميةفيالقطاع،وتدهورنتائجأعمالالشركة،وعدمالقدرةعلىتنفيذالخططاملستقبلية

سترشادي.كماينبغيالتنبهإلىأنالسعراالـراءواملحلليـنلسـوقاألوراقاملاليـةوالتغيـرفـيرؤيـةأوتقديـراتالخبودخولشركاتمنافسةجديدة

للسعرالسوقيلهابعدعنداإلدراجألسهمالشركة
ً
،وليسهنالكأيضمانبأناليقلالسعرالسوقيألسهمالشركةفوراإلدراجليسمؤشرا

علىاملستثمرين.،ممااالسترشاديسعرالإدراجهافيالسوقاملاليةعن
ً
 يؤثرسلبا

 مخاطر سيولة أسهم الشركة .2.3.2

ولميسبقوجودسوقماليلتداولأسهمالشركة،والتوجدأيتأكيداتبشأنوجودسوقفاعلةومستمرةلتداولأسهمالشركة
ً
اليوجدحاليا

وذاسيولةعاليةلتداول
ً
نشطا

ً
انتهاءعمليةاإلدراج،وإذالميكنالسوقسوقا سيولةوسعرتداولأسهمكلمنسيتأثرأسهمالشركة،بعد

 الشركةبشكلسلبيجوهري.

 مخاطر اقتصار التداول في السوق املوازية على املستثمرين املؤهلين  .2.3.3

الش يءالذييقللمنتنويالشركةإدراجأسهمهافيالسوقاملوازيةوالتييقتصرالتداولفيهاعلىفئةاملستثمريناملؤهلينفقطدونغيرهم،

أعداداملتداولينوبالتاليحجمالتداولفيالسهم،مماسيؤثربشكلسلبيجوهريعلىسيولةوسعرتداولسهمالشركة.

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية .2.3.4

إنف،وعليهـدتختلـفعـناملوجـودةفـيهـذااملسـتند.وق،للشـركةاملتوقعةالنتائـجاملسـتقبليةوبيانـاتاألداءاليمكـنالتأكدبشكلفعليودقيقمن

قبلاتخاذهأليمعرفتهاعلـىاملسـاهمينبغياملخاطـرالتـيأحدالفعليةعنتلكاملتوقعةيمثلالبيانـاتتحققالنتائـجاملتوقعةأواختالفعـدم

قـراراسـتثماري.

   مخاطر  .2.3.5
 
 بيع أو طرح أسهم إضافية مستقبال

فيأنشطةالشركةأوإلطفاءخسائر،فمن التوسع فياملستقبللغرض فيحالقررتالشركةزيادةرأسمالهاعنطريقإصدارأسهمجديدة

ةاملساهمينفي علىسعرالسهمفيالسوقأوتدنينسبةملكي 
ً
الشركةفيحالعدماستثمارهمفياألسهماملحتملأنيؤديذلكإلىالتأثيرسلبا

الجديدةفيذلكالحين.
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 مخاطر عدم توزيع األرباح لحاملي األسهم .2.3.6

امل رأس ومتطلبات املالي والوضع املستقبلية األرباح الحصر ال املثال سبيل على تشمل عوامل عدة على لألرباح املستقبلي التوزيع اليعتمد

زيعواألوضاعاالقتصاديةالعامةوتحليلالفرصواالحتياجاتاالستثماريةوغيرهامنالعواملذاتالصلةوالتيواحتياطياتالشركةالقابلةللتو

امةقديعتبرهامجلساإلدارةمهمةبينالحينواآلخر،والتيعلىأساسهاسوفيقررمجلساإلدارةفيماإذاكانسيرفعأيتوصيةللجمعيةالع

املستقبلأمال.التقدمالشركةأيضمانعلىاإلطالقبأنمجلساإلدارةسيوص يبتوزيعأرباحأوأنهستتماملوافقةللمساهمينبتوزيعأرباحفي

تيسيتممنقبلاملساهمينفياجتماعاتالجمعيةالعامةعلىتوصيةمجلساإلدارةبتوزيعأيأرباح،كماالتقدمأيضمانبشأنمقداراملبالغال

أرباحفيأيعاممحدد.دفعهاكتوزيعات

 املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد اإلدراج  .2.3.7

يتمكـن قـد اإلدراج، عمليـة مـن االنتهـاء منبعـد الحاليـونعدد بينهم،املسـاهمون موافقـةبالتوافق تتطلـب التـي القـرارات علـى السـيطرة مـن

الندمـاجواالسـتحواذوبيـعاألصـول،وانتخـابأعضـاءمجلـساإلدارة،وزيـادةرأساملـالأوتخفيضـه،وإصـدارأوعـدمإصـدارعمليـاتا،كاملسـاهمين

يضـعاملسـاهمينمـعمصالـحمسـاهمياألقليـة،قـدهؤالءمصالـحتأسـهمإضافيـة،أوتوزيـعاألربـاح،أوأيتغييـرفـيالشـركة.وفـيحـالتعـارض

وبشـكلجوهـريعلـىذاتاألكثريةمسـاهمياألقليـةفـيوضـعليـسفـيصالحهـم،وقـديمـارساملسـاهمون
ً
سـيطرتهمعلـىالشـركةبطريقـةتؤثـرسـلبا

تائـجعملياتهـاوتوقعاتهـااملسـتقبلية.ونووضعهـااملالـيهاأعمـال

 في السوق بعد عملية اإلدراج املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم  .2.3.8

علىأسعاره
ً
ذهاألسهمإنبيععددكبيرمنأسهمالشركةفيالسوقاملاليةبعداكتمـالعمليـةاإلدراجأوتوقعمثلهذهالعمليةسوفيؤثرسلبا

يحـقلهـمالتصـرفالذينأوأكثـرمـنأسـهمالشـركة%5السـيمااملسـاهمينالكبـارالذيـنيملكـون)وقـديـؤديبيـعاملسـاهمينالحالييـنفيالسوق.

علـىأسـهمالشـركة،وبالتالـيانخفـاضسـعرهافـيالسـوق.(بأسـهمهمبعـدانتهـاءفتـرةالحظـر
ً
لعـددكبيـرمـناألسـهمإلـىالتأثيـرسـلبا

 من استيفاء متطلبات االنتقال إلى السوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبليةمخاطر عدم تمكن الشركة   .2.3.9

عليها االنتقاليجب الشركةمن ولتتمكن الرئيسية، السوق إلى باالنتقال اإلدراج النظاميةبموجبقواعد الفترة بعدمض ي الشركة قدترغب

(بنـاًءعلـىقواعـدطـرحاألوراقالسعودية)تداولالسعوديةتداولشركةشركةةالسـوقاملاليـةوعـناستيفاءاملتطلباتالنظاميةالصـادرةعـنهيئـ

سـية،وبالتاليفإنهفيحالاملاليـةوااللتزامـاتاملسـتمرةوقواعـداإلدراج،واملتعلقـةبانتقـالالشـركاتاملدرجـةفـيالسـوقاملوازيـةإلـىالسـوقالرئي

لننالشركةمناستيفاءتلكاملتطلباتأوأيمتطلباتنظاميةإضافيةمستقبليةقدتفرضهاالجهاتالرقابيةعلىالشركةأوالسوق،عدمتمك

علىمالشركةتتمكن التداول فيها يقتصر التسـجيلهذاهيسوق تاريخمسـتند املوازيةحتى السوق أن وبما الرئيسية. السوق إلى االنتقال ن

علىسيولةأسهمالشركاملستثم
ً
ةريناملؤهلينفقط،فإنحجمالتداولاليوميوالسيولةسيكونأقلمنهفيالسوقالرئيسيةوبالتاليالتأثيرسلبا

وقيمتهاالسوقية.

 بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع  املرتبطةاملخاطر  .2.3.10

عددمنحيثعدموجودتحديدمسـبقل،وذلكاملوازيةعناإلدراجمنخاللالطرحالعاماألولياإلدراجاملباشـرألسـهمالشـركةفيالسـوقيختلف

)فيماعداجميـعاملسـاهمينالحالييـنفـيالشـركةعـرضاألسـهمالتـييملكونهـاللبيـعبعـداإلدراجاملباشـريحـقلهأنإذألسـهماملخصصةللبيع،ا

.وقـديترتـبعلـى(انتهـاءفتـرةالحظـرإالبعديحـقلهـمالتصـرفبأسـهمهمالأسـهمالشـركةوالذيـنأوأكثـرمـن%5ملكـوناملسـاهمينالكبـارالذيـني

محـدودفيالسوقطلـبالعـرضأوالأنيكونعـدموجـودعـددمحـددمـناألسـهممخصصـةللبيـع
ً
حالفيوعليهفإنه.ممـايؤثرعلـىسـعرالسـهما

.ملحوظبشـكلسـلبيستتأثرانسـيولةوسـعرتـداولأسـهمالشـركة،فإنلتـداولأسـهمالشـركةةكـنهنـاكسـوقنشـطتلـم

سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة   عن األسعار التاريخية لصفقات بيع وشراء أسهم الشركة    اختالفمخاطر   .2.3.11

 في السوق املوازية 

التـيتمـتودسـوقمالـيلتـداولأسـهمالشـركة،كمـاأنـهالتوجـدعالقـةعلـىاإلطـالقبيـناألسـعارالتاريخيـةلصفقـاتالبيـعوالشـراءلـميسـبقوجـ

وجـدأيتأكيـداتبشـأنوجـودسـوقتعلـىأسـهمالشـركةفـيالسـابقوبيـنسـعراالفتتـاحفـيأوليـومتـداولألسـهمالشـركةفـيالسـوقاملوازيـة،وال

وفيممـايؤثرعلـىسـعرالسـهم،،دراج،وقـديترتـبعلـىاإلدراجاملباشـروجـودعـرضأوطلـبمحـدوداإلفعالـةومسـتمرةلتـداولأسـهمالشـركةبعـد

أسـهمالشـركةستتأثرانبشـكلسـلبيملحوظ.حاللـمتكـنهنـاكسـوقنشـطةلتـداولأسـهمالشـركة،فإنسـيولةوسـعرتـداول
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 لعدم وجود سعر   .2.3.12
 
 أوليا

 
مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا

 في حالة اإلدراج املباشر محدد للطرح

مـنحيـثعـدموجـودسـعرمنخاللالطرحالعاماألولي،وذلكإلدراجاملباشـرألسـهمالشـركةفيالسـوقاملوازيةبشكلكبيرعناإلدراجيختلفا

آليةيتـمتحديـدالسـعراالفتتاحـيبنـاًءعلـىوعنـداإلدراجوتكـونآليـةتحديـدالسـعراالسترشـاديموضحـةفـيهـذااملسـتنداألسهممحـددلطـرح

سـعرمحددهنالكالعـرضوالطلـبعلـىالسـهمواليكـون
ً
السـيما،الذيقديؤديإلىحدوثتقلباتكبيرةفيسـعرسـهمالشـركةالش يء،مسـبقا

(%30)اليوميةاملسـموحبهافيالسـوقاملوازيةهياتأننسـبةالتذبذب
ً
وهبوطـا

ً
أناملسـاهمسـوفيتمكـنمـنباليوجدضمانفإنـهوبالتالي،.ارتفاعا

الشـراءأويزيـدعنـهفـياملسـتقبل.بيـعأسـهمهبسـعريسـاويسـعر

 اإلدراج من خالل الطرح األولي  عن مخاطر اختالف اإلدراج املباشر  .2.3.13

مـنحيـثعـدموجـودطـرحاإلدراجاملباشـرألسـهمالشـركةفيالسـوقاملوازيةبشكلكبيرعناإلدراجمنخاللالطرحالعاماألولي،وذلكيختلف

عرالسـهم،وعـدمـلعـددمعيـنمـنأسـهمالشـركةللبيـعقبـلاإلدراجوعـدموجـودمتعهـدللتغطيـة،وعـدموجـودعمليـةبنـاءسـجلأوامـرلتحديـدس

أوأكثـرمـنأسـهم%5املسـاهمينالكبـارالذيـنيملكـونفيماعدا)املسـاهمينالحالييـنفـيالشـركةهسيتمكنوجـودآليـةاسـتقرارسـعري،حيـثأن

يـنمـنبيـعوشـراءأسـهمالشـركةبعـدإدراجهـاواملسـتثمريناملؤهل(بعـدانتهـاءفتـرةالحظـرإاليحـقلهـمالتصـرفبأسـهمهمالالشـركةوالذيـن
ً
إدراجا


ً
يوجدضمانوالبشـأنوجـودطلـبعلـىأسـهمالشـركةبعدإدراجهافيالسـوقاملوازية،ضماناتوجـدأيتال.بالتالي،فـيالسـوقاملوازيـةمباشرا

لذلك،.اسـتقرارالسـعرعنداإلدراجفيالسـوقاليوجدضمانبكماسـهمعندسـعرمحددعنداإلدراج،األبتداول
ً
سـاهممـناملقداليتمكـنتبعا

بيـعأسـهمه
ً
أوجزئيا

ً
بعـداإلدراج.جوهريسـيولةوسـعرتـداولأسـهمالشـركةبشـكلسـلبيعلىثـريؤممافـيحـالرغبتـهبالبيـع،كليا

 سوق املوازية املخاطر الخاصة برغبة الشركة في االستمرار في ال .2.3.14

إل باالنتقال الخاصة للشروط الشركةمستوفية تكون اإلدراجقد النظاميةبموجبقواعد الفترة وبعدمض ي املوازية، السوق في اإلدراج ىبعد

السوقاملوازيةحتىتاريخالسوقالرئيسية،ولكنهاترغبفياالستمراركشركةمدرجةفيالسوقاملوازيةوعدماالنتقالللسوقالرئيسية.وبماأن

لسوقمسـتندالتسـجيلهذاهيسوقيقتصرفيهاالتداولعلىاملستثمريناملؤهلينفقط،فإنحجمالتداولاليوميوالسيولةسيكونأقلمنهفيا

علىسيولةسهمالشركةوقيمتهالسوقية.
ً
الرئيسيةوبالتاليالتأثيرسلبا
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 الشركة  .3
 عن الشركة خلفية .3.1

املعلوماتشركة وتقنية لالتصاالت ))نسيج رقم التجاري السجل بموجب مقفلةسعودية من(1010137106هيشركةمساهمة الصادر

(ريالسعوديمقسمإلى50,000,000)خمسينمليون(.يبلغرأسمالالشركةم8/8/1995)املوافقـه11/03/1416تاريخبالرياضمدينة

ماليين وبقيمة5,000,000)خمسة بالكامل القيمة مدفوعة الشركة10)عشرةاسمية(سهمعادي نشاط يتمثل الواحد. للسهم رياالت )

لتالي:بالعنواناالرياضيقعمقرالشركةالرئيسفيمدينةو،تكنولوجيااملعلوماتالرئيسفي

 شركة نسيج لالتصاالت وتقنية املعلومات  

.،حيالربوة،شارعاإلحساء203أساسعبرالخليجوحدةمبنى7593

2948–12813الرياض

اململكةالعربيةالسعودية

11455الرياض20129ص.ب

 

 الشركة وأهم التطورات في رأس املال  تأسيس .3.2

وكانتمؤسسةفرديةم1989فيالعاميج"(  "نسأو "املصدر" أو  )ويشار إليها في ما يلي بـ"الشركة"  نشأتشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

العام في العبدالجباروتحولت باسمعبدالجبار بموجب1995مسجلة املتطورة العربية النظم باسمشركة إلىشركةذاتمسؤوليةمحدودة

(1,000,000مليون)وبرأسمالقدرهم(،8/8/1995)املوافقـه11/03/1416(الصادرمنمدينةالرياضبتاريخ1010137106السجلرقم)

الى
ً
.ةالواحدحصةريالسعوديلل(1,000ألف)(حصةبقيمة1,000)ألفريالسعوديمقسما

كانتأسهمالشركةموزعةعلىالنحوالتالي:،التحولالىشركةذاتمسؤوليةمحدودةعند

م(8/8/1995)املوافقـه11/03/1416:هيكلملكيةالشركةكمافيتاريخ(1)الجدولرقم

 اسم الشريك
عدد الحصص في  

 الشركة
 النسبة  إجمالي قيمة الحصص القيمة اإلسمية لألسهم

للتجارة عدوان شركة

واملقاوالت
4401,000440,00044%

الرحمن عبد الجبار عبد

محمدالعبدالجبار
4401,000440,00044%

%1201,000120,00012لطيفةعيادالشمري

 % 100 1,000,000 1,000 100 اإلجمالي 

ريالسعوديمليون(1,000,000،قررتجمعيةالشركاءباإلجماعزيادةرأسمالالشركةمن)م(20/12/2009)املوافقهـ3/1/1431بتاريخ

،وعليهسعوديريال(1,000ألف)حصة،قيمةكلحصة(10,000عشرةآالف)مقسمإلىريالسعودي(10,000,000)عشرةماليينالى

علىالنحوالتالي:
ً
أصبحرأسمالالشركةموزعا

م(20/12/2009)املوافقهـ3/1/1431:هيكلملكيةالشركةكمافيتاريخ(2)الجدولرقم

 إسم الشريك
في  الحصص  عدد  

 الشركة
 النسبة  الحصصإجمالي قيمة 

%4,4004,400,00044للتنميةاملحدودةشركةعدوان

العبد محمد الرحمن عبد الجبار عبد

الجبار
4,4004,400,00044%

%1,2001,200,00012لطيفةعيادالشمري

 % 100 10,000,000 10,000 اإلجمالي 
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فيالشركة،عنحصة(1,200)ألفومئتينتنازلتالسيدةلطيفةعيادالشمري،التيتملك(م12/11/2012)املوافقهـ27/12/1433بتاريخ

مئتين(حصةلصالحشركةعدوانللتنميةاملحدودةو200)مئتينعنالطريفيوتنازلتفيالشركةإلىالسيدعبدهللاعوادحصة(800)ثمانمائة

علىعقدتأسيس(حصةلصالحالسيدعبدالجبارعبدالرحمنمحمدالعبدالجباروعليهتمتعديل200)
ً
الشركةليصبحرأسمالالشركةموزعا

النحوالتالي:

 

(م12/11/2012)املوافق هـ27/12/1433(:هيكلملكيةالشركةكمافيتاريخ3الجدولرقم)

 إسم الشريك
ا في    لحصص  عدد 

 الشركة
 النسبة  اإلسمية الحصصإجمالي قيمة 

%4,6004,600,00046شركةعدوانللتنميةاملحدودة

العبد محمد الرحمن عبد الجبار عبد

الجبار
4,6004,600,00046%

%800800,0008عبدهللاعوادالطريفي

 % 100 10,000,000 10,000 اإلجمالي 



شركةعدوانللتنميةاملحدودةمنالشركةمنتخارجاملوافقةعلىباالجماعقررتجمعيةالشركاء(م19/8/2021)املوافقهـ11/1/1443بتاريخ

لصالحالسيدعبدحصة(2,300اململوكةمنهافيالشركةكالتالي:ألفيوثالثمئة)حصة(4,600ربعةآالفوستمئة)األكاملالتنازلعنخالل

متعديلتلصالحالسيدمحمدعبدهللاعبدالرحمنبنعدوان،وعليهحصة2,300)هللاعبدالرحمنبنعدوان،وألفيوثالثمئة)العزيزعبد

علىالنحوالتالي:
ً
نظامالشركةوأصبحرأسمالالشركةموزعا



م(19/8/2021)املوافقهـ11/1/1443(:هيكلملكيةالشركةكمافيتاريخ4الجدولرقم)

في  الحصص  عدد   سم الشريكإ

 الشركة

 النسبة  الحصصإجمالي قيمة 

العزيز الرحمنبنعبدهللابنعبد عبد

بنعدوان
2,3002,300,00023%

هللابنمحمد بنبنعبد الرحمن عبد

عدوان
2,3002,300,00023%

العبد محمد الرحمن عبد الجبار عبد

الجبار
4,6004,600,00046%

%800800,0008هللاعوادالطريفيعبد

 % 100 10,000,000 10,000 اإلجمالي 

 

مقررالشركاءالذينيمثلونكاملرأساملالتحويلالشركةمنشركةذاتمسؤوليةمحدودة13/09/2021املوافقـه09/02/1443وبتاريخ

ر.س(خمسونمليونريالسعوديمقسم50,000,000إلىشركةمساهمةمقفلةبمالهامنحقوقوماعليهامنالتزاماتورفعرأسمالهاإلى)

5,000,000)خمسماليينالى
ً
بقيمة(سهمسهما

ً
فيكاملعدداألسهمالبالغةوتماالكتتابللسهمالواحد(عشرةرياالتسعودية10)عاديا

إلىشركةمساهمةمقفلةبموجبقرارالتغيراتاملذكورةوتحويلالشركةتمإثبات(سهمواملدفوعةقيمتهابالكامل.5,000,000)خمسةماليين

رقم التجارة وزير بتاريخ535)معالي )ا13/02/1443( )م(20/09/2021ملوافقهـ رقم التجاري السجل نفس على اإلبقاء (1010137106مع

ويوضحالجدولالتاليهيكلملكيةاملساهمينالحاليينبالشركةقبل.م(8/8/1995هـ)املوافق11/03/1416الصادرمنمدينةالرياضبتاريخ

:اإلدراج
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:هيكلامللكيةالحاليللشركة(5)الجدولرقم

عدد األسهم املساهمون 
إجمالي القيمة 

 اإلسمية 

النسبة املئوية 

من امللكية  

املباشرة  

نسبة امللكية  

 غير املباشرة

  -%2,024,00020,240,00040.48العبدالجبارعبدالجبارعبدالرحمنمحمد1

  -%1,012,00010,120,00020.24عبدالرحمنبنعدوانبنعبدهللابنمحمد2

  -%352,0003,520,0007.04عبدهللاعوادعايدالطريفي3

 -%3.02 151,0001,510,000عبدهللابنعبدالعزيزبنعدوان4

 -%8,00080,0000.16الجبارالعبدالجبارعبدالرحمنعبد5

 -%8,00080,0000.16عبدالعزيزصالحعبدهللاالربدي6

 -%7,50075,0000.15لطيفةعيادالشمري7

 -%6,00060,0000.12سعادعبدالعزيزالعوهلي8

 -%6,00060,0000.12نوافبنمحمدبنعدوان9

 -%30,0000.06 3,000الجوهرةبنتعبدالعزيزبنمعمر10

 -%1,422,50014,225,00028.45مساهم(62الجمهور)11

 - % 100 50,000,000 5,000,000 املجموع 

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 

 أنشطة الشركة وطبيعة أعمالها   .3.3

:بحسبنظامهااألساس ي،وتتضمنأنشطةالشركةتكنولوجيااملعلوماتفيأساسابحسبسجلهاالتجاريتتمثلأنشطةالشركة

نشرالكتب -

نشرالبرمجيات -

أنشطةالبرمجةالحاسوبية -

أنشطةالخبرةاالستشاريةالحاسوبيةوإدارةاملرافقالحاسوبية -

بذلكمنأنشطةتجهيزالبياناتواستضافةاملواقععلىالشبكةومايتصل -

تقنياتالذكاءاالصطناعي -

تقنياتالواقعاالفتراض ياملعزز -

تقنياتالبياناتالضخمةوعلموتحليلالبيانات -

أنشطةخدماتتكنولوجياتاملعلوماتوالحواسيباألخرى -

بيعالحواسيبواملعداتالطرفيةللحواسيبوالبرمجياتبالجملة -

بيعاآلالتواملعداتاألخرىبالجملة -

و  الحاسوبية البرمجة أنشطة في الحالي الشركة الذكاءيتمثلنشاط وتقنيات الحاسوبية املرافق وإدارة الحاسوبية الخبرةاالستشارية أنشطة

وبيع املعلومات تكنولوجيات وأنشطةخدمات البيانات وتحليل وعلم الضخمة البيانات وتقنيات املعزز االفتراض ي الواقع وتقنيات االصطناعي

.لحواسيبواملعداتالطرفيةللحواسيبوالبرمجياتا

عودية.التمارسالشركةأنشطتهاإالبعدالحصولعلىالتراخيصالنظاميةالتيتتطلبهااألنظمةالسائدةواملعمولبهافياململكةالعربيةالس

.هذااملستنداساريةاملفعولحتىتاريخوقدحصلتالشركةعلىجميعالتراخيصالنظاميةاملطلوبةوالزالتتلكالتراخيصجميعه
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توفرنسيجحلولوخدماتتحولرقميمتكاملةملؤسساتالتعليموللمراكزالثقافيةواملعرفيةوالجهاتالحكوميةوالشركات؛منخاللحلولو

التالية:التعليموحلولإدارةاألصولاملعرفيةومنصاتالخدماتاإللكترونيةحيثتقدمالخدمات



 الخدمات التي تقدمها  خطوط األعمال 

 إدارة التعلمحلول 



 اإلدارةاألكاديمية •

 التعلماإللكتروني •

 االعتمادوالتقويم •

 إدارةالتدريبااللكتروني •

 إدارةاملواهبوتطويرها •

املحتوىالتفاعلي •

 إدارة األصول املعرفية حلول 



 إدارةاملكتبات •

 املقتنياتحمايةوإدارةحركة •

 املحتوىااللكتروني •

 إدارةاملتاحفواألرشيف •

إدارةاملعرفة •

الخدمات حلول   منصات 

 االلكترونية 



تطويرالخدماتاإللكترونية •

 أتمتةإجراءاتالعمل •

 التكامل •

 ذكاءاألعمال •

تطويرتطبيقاتالهواتفالذكية •



فيإدارةاملعرفةوالتعلم، التحولالرقمي الجامعاتوالكلياتوتمكينوتعملنسيجعلىتطويرمنصةمدادالسحابية،ضمنسعيهالتمكين

أحدث مع والتدريبية واإلدارية األكاديمية إجراءاتها مواءمة أحجامهامن بمختلف والشركات الحكومية والجهات العالي التعليم ومؤسسات

ودعممبادراتهاللتحولالرقمي،بمايفسحالطريقلإلبداعواالبتكاراملؤسس ي؛إذتتيحمنصةمدادتنسيقالجهودفيكافةاملستوياتالتقنيات،

 .املؤسسيةممايؤديإلىتطويرحلولوخدماتإلكترونيةتعاونيةموحدةلتدعيممساعيالتميزاملؤسس ي

فياإلماراتالعربيةاملتحدة)دبيوأبوظبي(،فروعهاومنخالل،الرياضتزاولالشركةأنشطتهاالرئيسيةمنخاللمقرهاالرئيس يفيمدينةو

الكويت،املغرب،ومصرولبنان.

فيالوقتالحالي.أيمنتجاتأونشاطاتجديدةمهمةأوإضافةليسلدىالشركةنيةإلجراءأيتغييرجوهريلنشاطهاو



 فروع الشركة .3.4

فيمختلفأنحاءالخليجالعربيومنطقةالشرقاألوسط،السيماالدولالتالية:اإلماراتالعربيةخدماتهامنخاللهاتقدمفروعسبعةلدىالشركة

جزءوالتيالتمثلتفاصيلفروعالشركةيوضحوفيمايليجدول .املتحدة)دبيوأبوظبي(،الكويت،املغرب،ومصرولبنان
ً
جوهريا

ً
منأصولا

:الشركة
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عالشركةوفر:(6)الجدولرقم

 رقم التسجيل  النشاط تاريخ االنقضاء  تاريخ التسجيل  نوع الكيان  العنوان  اسم الفرع

1

شركة  

نسيج 

تصاالت  لل 

وتقنية  

 املعلومات 

ذ.م.م  ش. 

 دبي  –

 

ناديملك - 220مكتبرقم

املمزر.–الشباب/أمنيات

دبي20378صب

 97142389894+هاتف:

اإلماراتالعربيةاملتحدة

شركة فرع

ذات

مسؤولية

محدودة

نظمم23/7/2022م24/7/1997 تجارة

وبرامج

الحاسب

لياآل

وأجهزة

تصال.اال

تجارة

جهزةأ

الحاسب

لياآل

ولوازمه

500147 

2

شركة  

النظم 

العربية  

 املتطورة 

 

 الكورنيش –شارع وحدة

–9طابق–24ق1شرق

املالكالشيخ–904املكتب

سلطانبنحمدان.

أبوظبي

 971506117487هاتف:

اإلماراتالعربيةاملتحدة

شركة فرع

ذات

مسؤولية

محدودة

استشاراتم14/90/2202م06/7/2020

تقنية

املعلومات.

خدمات

حقول

ومنشأت

النفط

والغاز

البرية

والبحرية

1001610 -

CN 

3

شركة  

النظم 

العربية  

 املتطورة 

 

مركز–القطاعالثاني253

مدينةالقاهرةالجديدة.

20225980500+هاتف:

جمهوريةمصرالعربية

ذات شركة

مسؤولية

محدودة

تطويرم5/10/2025م6/10/2020

وتوريدوبيع

وتركيب

أجهزة

ونظم

املعلومات

واملكتبات

واألرشيف

وتوفير

اشتراكات

قواعد

املعلومات

والدوريات

155130
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 رقم التسجيل  النشاط تاريخ االنقضاء  تاريخ التسجيل  نوع الكيان  العنوان  اسم الفرع

4

شركة  

نسيج للبيع  

بالتجزئة  

للحواسيب 

 وملحقاتها 

 

–ب4مبنى–1ق–قبلة

الدوراألول-4مكتب

  الصفاة  ، 3410 ص.ب.

 البريدي 13035 الرمز -

الكويت

 +9652241680 هاتف:

دولةالكويت

شركة

الشخص

الواحد

تجارةم16/10/2025م05/10/2021

أجهزة

الكمبيوتر

452449

5

شركة  

النظم 

العربية  

املتطورة 

 –ش.م.م  

 لبنان 

 

بناية-Bبلوك-الطابقاألول

–كورنيشاملزرعة-الصباح

 سالم صائب –بولفار

بيروت-املصيطبة

 +9611305489هاتف:

لبنان

ذات شركة

مسؤولية

محدودة

قواعدم4/6/2028م4/6/2008

املعلومات

– نظم

 –تطبيقه

الكتب

اإللكترونية

– تجارة

أجهزة

الحاسب

اآللي

وملحقاته

–

البرمجيات

– بيع

وشراء

وتصدير

واستيراد

1008220

6

شركة  

النظم 

العربية  

 املتطورة 

 

رقم رقم6عمارة شقة ،7،

أغدال، عوا، ضاية زنقة

الرباط.

(10090ص.ب.)_

 +212537680139هاتف:

املغرب

ذات شركة

مسؤولية

محدودة

تصميم26/9/200926/9/2108

الكمبيوتر

وبيع

)معدات

الكمبيوتر(
2936
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 رقم التسجيل  النشاط تاريخ االنقضاء  تاريخ التسجيل  نوع الكيان  العنوان  اسم الفرع

الفهرس  7

العربي 

املوحد 

للحاسب  

 اآللي 

 

شارع–حيالربوة–الرياض

عبر–اإلحساء اساس مبنى

 الخليج

  966114770477+هاتف:

اململكةالعربيةالسعودية

بيعهـ08/5/1443هـ8/5/1438سجلفرعي

بالجملة

للكتب

والصحف

والوسائل

التعليمية

املساعدة

ويشمل

استيراد

اإلنتاج

الفكري

أو املكتوب

أو املرسوم

، املصورة

نشر

الكتب

الورقية

والقواميس

واألطلس

والخرائط

ويشمل

استيراد

وإنتاج

األوعية

الفكرية

املكتوبة

واملرسومة

واملصورة،

تصميم

وبرمجة

البرمجيات

الخاصة

1010467905

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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الشركاتالتابعةللشركة:

(:الشركاتالتابعةللشركة7الجدولرقم)

 

 الدولة  النشاط الرئيس ي 

 نسبة امللكية 

ديسمبر    31كما في  

 م 2019

  31كما في  

ديسمبر  

 م 2020

  30كما في  

 م 2021سبتمبر  

للحواسيب بالتجزئة للبيع نسيج شركة

وملحقاتها

%100%100%100الكويتخدمةتقنيةمعلومات

%100%100%100لبنانخدمةتقنيةمعلوماتشركةالنظمالعربيةاملتطورةلبنان

%100%100%100مصرخدمةتقنيةمعلوماتشركةالنظمالعربيةاملتطورةمصر

%100%100%100املغربخدمةتقنيةمعلوماتشركةالنظمالعربيةاملتطورةاملغرب

%100%100%100قطرخدمةتقنيةمعلوماتالعربيةاملتطورةمؤسسةالنظم

%100%100%100سوريااملعلومات تقنية خدمة* سوريا املتطورة العربية النظم شركة

%60%60-األردنخدمةتقنيةمعلوماتشركةالتدخلالسريعللبرمجيات**

.م2011*لمتمارسالشركةأيةأعمالمنذسنة

م،وذلكملتابعةتنويعاملركزواستكشافأسواقجغرافيةجديدة.2020يناير1م،استحوذتاملجموعةعلىشركةتابعةجديدةفي2020خاللعام**

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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 إيرادات الشركة  .3.5

 اإليرادات بحسب األنشطة .3.5.1

الشركةبحسباألنشطةالرئيسيةلديها:يوضحالجدولالتاليتوزيعإيرادات

:إيراداتالشركةبحسباألنشطة(8)الجدولرقم

 )األرقام بالريال السعودي(

السنة املالية 

املنتهية في  

 م 31/12/2019

 )معدلة(

السنة املالية 

املنتهية في  

 م 31/12/2020

)ذات غرض 

 خاص(

التسعة أشهر  

األولى من السنة 

املالية املنتهية 

م  31/12/2020

 )غير مراجعة(

التسعة أشهر  

من السنة  األولى

املالية املنتهية 

 م 31/12/2021

 )مفحوصة(

حلولإدارةاألصول

 املعرفية
114,607,417117,280,19780,044,934 68,823,256

ةمنإجماليبالنس

اإليرادات
64.4% 57.1% 53.8% 53.7% 

23,245,986 22,037,97028,093,94122,670,581حلولالتعليم

ةمنإجماليبالنس

اإليرادات
12.4% 13.7% 15.2% 18.2% 

منصاتالخدمات

االلكترونية
41,191,75060,118,15045,958,338 35,999,446

ةمنإجماليبالنس

اإليرادات
23.2% 29.3% 30.9% 28.1% 

 128,068,687 148,673,853 205,492,288 177,837,137 اإلجمالي 

فياملصدر: فيموالقوائماملاليةاألوليةاملوجزة2020ديسمبر31القوائماملاليةذاتالغرضالخاصللسنةاملاليةاملنتهية 30لفترةالتسعةأشهراملنتهية

م2021سبتمبر
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 يرادات بحسب العمالء الرئيسيين اإل  .3.5.2

500تتوزعأعمالالشركةومبيعاتهاعلىعددكبيرمنالعمالءيقارباململكةوفيمختلفالدول،بحيثمختلفةداخلالشركةمعجهاتتعاقدت

ويوضحالجدولالتالياإليراداتمنالعمالءالرئيسيينللشركة:.التيتعملبهاعميلمتوزعينعلىالدول

العمالءالرئيسيينيراداتبحسباإل:(9الجدولرقم)

 
السنة املالية املنتهية في 

 م 31/12/2019

السنة املالية املنتهية في 

 م 31/12/2020

التسعة أشهر األولى من السنة 

 م  31/12/2020املالية املنتهية 

التسعة أشهر األولى من السنة 

  م  31/12/2021املالية املنتهية 

عميل أكبر من االيرادات

)بالريالالسعودي(
10,198,371 36,895,38117,881,3117,231,992 

 %5.65%12.00%17.95 %5.73النسبةمنإجمالياإليرادات

اإليراداتمنثانيأكبرعميل

)بالريالالسعودي(
10,059,594 18,527,82914,081,0107,081,709 

 %5.53%9.50%9.02 %5.66النسبةمنإجمالياإليرادات

االيراداتمنثالثأكبرعميل

)بالريالالسعودي(
9,351,788 15,026,35613,740,7835,038,317 

 %3.93%9.20%7.31 %5.26النسبةمنإجمالياإليرادات

اإليراداتمنرابعأكبرعميل

)بالريالالسعودي(
8,093,158 14,463,98312,858,9674,941,847 

 %3.86%8.60%7.04 %4.55النسبةمنإجمالياإليرادات

 120,578,74090,111,782103,774,821 140,134,227باقيالعمالء

 %81.03%60.60%58.68 %78.80النسبةمنإجمالياإليرادات

  128,068,687 148,673,853 205,492,288 177,837,137 اإلجمالي 



 لالتصاالتوتقنيةاملعلوماتاملصدر:شركةنسيج
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 اإليرادات داخل وخارج اململكة  .3.5.3

:داخلوخارجاململكةويوضحالجدولالتالياإليراداتتجدراإلشارةإلىأنالشركةتحققنسبةمنإيراداتهامنخارجاململكة،

:اإليراداتداخلوخارجاململكة(10الجدولرقم)

 السعودي( )األرقام بالريال 

السنة املالية 

املنتهية في  

31/12/201

 م9

 

السنة املالية 

املنتهية في  

 م 31/12/2020

 

التسعة أشهر 

األولى من 

السنة املالية 

املنتهية  

31/12/2020  

 م

التسعة أشهر  

من  األولى

السنة املالية 

املنتهية  

31/12/2021  

   م

العربية اململكة داخل

السعودية
108,945,909129,720,121111,936,946 94,104,237

 %73.5 %75.3 %63.1 %61.3ةمنإجمالياإليراداتبالنس

العربية اململكة خارج

السعودية
68,891,22875,772,16736,736,90733,964,450 

 %26.5 %24.7 %36.9 %38.7 النسبةمنإجمالياإليرادات

 128,068,687 148,673,853 205,492,288 177,837,137 املجموع 

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات



 موردي الشركة  .3.6

تعتمدالشركةفيعملياتهاعلىمجموعةمناملورديناملستقلينوالذينتقومالعالقةمعهمعلىأسستعاقدية،وهمأطراف

محليونأومنخارجاململكةالعربيةالسعودية.يوضحالجدولالتاليمشترياتالشركةمنأكبرأربعةموردين:

 :كبارمورديالشركة(11الجدولرقم)

الريال  )األرقام ب 

 السعودي(

السنة املالية املنتهية 

 م2019/ 31/12في 

السنة املالية املنتهية في  

 م2020/ 31/12

التسعة أشهر األولى من  

السنة املالية املنتهية 

 م 2020/ 31/12

التسعة أشهر األولى من  

السنة املالية املنتهية 

 م 2021/ 31/12

 12,301,210 12,262,892 22,172,86 18,364,551مورد

 %14.74 %12.43 %16.61 %6.86النسبةمنتكلفةاملبيعات)%(

 5,808,741 5,280,768 10,340,792 11,771,511 2مورد

 %6.96 %5.35 %7.74 %9.65النسبةمنتكلفةاملبيعات)%(

 1,795,667 7,391,254 9,338,714 9,845,010 3مورد

 %2.15 %7.49 %6.99 %8.07النسبةمنتكلفةاملبيعات)%(

 1,726,219 6,947,875 9,068,122 8,542,073 4مورد

 %2.07 %7.04 %6.79 %7.00النسبةمنتكلفةاملبيعات)%(

 21,631,838 31,882,789 50,920,490 38,523,144 اإلجمالي 

 %25.92 %32.31 %38.14 %31.59النسبةمنتكلفةاملبيعات)%(

 نسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتاملصدر:شركة
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 الشركة  تراخيص .3.7

 كماهوموضحبالجدولالتالي:اللقيامبأعمالهةالالزمصعلىالترخينسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتشركةتحصل

الشركة :تراخيص(12)الجدولرقم

 تاريخ الصالحية  تاريخ اإلصدار  رقم الترخيص  خيص رانوع الت 

70466 إعالمي ترخيص  1
)املوافقـه16/2/1441

م(15/10/2019
م(12/09/2022املوافق)ـه16/2/1444

2 
بلدية  رخصة 

 (نشاط تجاري )
40102422569

)املوافقـه20/12/1444

م(08/07/2023

41-000553169-1 رخصة دفاع مدني 3
)املوافقـه05/02/1442

 م(22/09/2020

)املوافقـه05/02/1443

م(12/09/2021

4 
شهادة السجل 

 التجاري 
1010137106

)املوافقـه22/04/1442

م(07/12/2020

)املوافقـه10/03/1444

م(06/10/2022

5 
شهادة تسجيل في  

 مكتب العمل 
7001377774

هـ)املوافق26/08/1442

م(08/04/2021
اليوجد

6 
شهادة التأمينات 

 االجتماعية 
13249849

وافق)املـه29/07/1443

م(02/03/2022

هـ)املوافق28/08/1443

م(31/03/2022

20002106003273 شهادة السعودة  7
)املوافقـه24/50/1443

28/12/2021)

)املوافقـه25/80/1443

م(28/03/2022

8 

شهادة التسجيل في  

ضريبة القيمة  

 املضافة 

300049331500003
هـ)املوافق04/02/1442

م(21/09/2020
اليوجد

1110732250 شهادة الزكاة  9
)املوافقـه20/09/1442

م(02/05/2021

)املوافقـه29/09/1443

م(30/04/2022

10 
شهادة تصنيف  

 املقاولين 
م(11/11/2024)املوافقـه9/5/1446م(24/12/2020)املوافقـه201879/5/1442

11 
شهادة التزام بحماية 

 األجور 
2001210601782

)املوافقـه13/06/1443

م(16/01/2022

)املوافقـه13/08/1443

م(16/03/2022

2040622839 شهادة منشئات  12
هـ04/04/1442

م(19/11/2020ق)املواف
اليوجد

 املعلوماتاملصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنية
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 العقارات اململوكة أو املستأجرة للشركة .3.8

كماأنهاتملك،الرياضجاراملراكزالرئيسيةللشركةفيئفيعدةعقودإيجارمنأهمهاعقوداستنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتدخلتشركة

:عددمنالعقارات

 للشركةاململوكة:العقارات(13)الجدولرقم

 مالك العقار  تفاصيل العقار  العقار  

1 
سكوير العربية–دبي-املمزر–ذا اإلمارات

املتحدة

2858.26املساحة:220الطابقالثانيبلوكجمكتب

ثالثمواقفللسيارات2م

العربية النظم شركة

املتطورة

2م276.53املساحةالطابقالثاني1الشقةرقممصر-الجيزة–شارعهمدان–8العقاررقم 2
العربية النظم شركة

املتطورة

2م350الطابقالثالثعشراملساحة:1الشقةرقممصر-الجيزة–شارعهمدان–8العقاررقم 3
العربية النظم شركة

 املتطورة

4 
مركزاملدينة-القطاعالثاني–253العقاررقم

مصر-القاهرةالجديدة–

مساحةالطابقاإلداري:2م1886.99مساحةاألرض:

2م1100

العربية النظم شركة

املتطورة

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات



 :العقاراتاملستأجرة(14)الجدولرقم

 مدة اإليجار  املوقع  املأجور  

 مبنىتجاري 1
الرياض البيضاء، الدار الجواء، –روض

3160 
 م14/12/2022إلى م15/2/2021من

 مبنىتجاري 2
7593،2948األحساء،حيالربوة،الرياض

–12913 

م1/2/2021من

م31/1/2022إلى

 مبنىتجاري 3
7593،2948األحساء،حيالربوة،الرياض

–12913 

م1/4/2021من

م31/3/2022إلى

مبنىسكني 4
الرياض، الزهراء، حي عثمان، بن على

6604،2522–12812

م10/3/2021من

م27/2/2022إلى



 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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 العالمات التجارية وحقوق امللكية  .3.9

قدقامتالشركةبحمايةملكيتهاالفكريةمنخاللتسجيلعالمتهالالتجارية،وتعتمدالشركةفيتسويقخدماتهاعلىاسمهاالتجاريوعالمتها

 ويوضحالجدولالتاليتفاصيلالعالمةالتجارية:فيعدةدولالتجارية



شهاداتتسجيلالعالمةالتجارية:(15)الجدولرقم

 فئة العالمة  الحماية مدة  نهاية الحماية  بداية الحماية  تاريخ التسجيل  رقم التسجيل  البلد  

118700الكويت 1

118701

41فئةرقمسنوات10 27/02/201327/02/201326/02/2023

42فئةرقم

 1447السعودية 2

143402398

1463

1463

1463 

 

1442013668 

1442013669

03/08/1434 

10/02/1434

25/08/1434 

25/08/1434

25/08/1434 

 

09/07/1442 

20/02/1434

 





 



30/04/1442



19/02/1444 







 



29/04/1452

23فئةرقم سنوات10

24فئةرقم

35فئةرقم

41فئةرقم

 42فئةرقم

 

35فئةرقم

42فئةرقم

 96593البحرين 3

96594

41فئةرقمسنوات05/05/201603/03/201303/03/202310

21فئةرقم

 285535مصر 4

 



429633 

429634 

429635 

429636 

11/10/2015 

 

 

2020/12/13 

21/02/2013 

 

 

التسجيلتحت

التسجيلتحت

التسجيلتحت

التسجيلتحت

41فئةرقمسنوات202310

 35فئةرقم



42فئةرقم

35فئةرقم

42فئةرقم

127345األردن 5

127790



399-15 

399-18 

21/01/2014 





2020/12/19 

م14/2/2013





التسجيلتحت

التسجيلتحت

41فئةرقم سنوات202310

42فئةرقم



35فئةرقم

42فئةرقم

41فئةرقمسنة14875828/03/201328/03/2013202815لبنان 6

42فئةرقم

41فئةرقمسنوات19/02/201319/02/201319/02/202310 149978املغرب 7

42فئةرقم

 79239عمان 8

79240

41فئةرقمسنوات10 17/04/201425/02/20132023

42فئةرقم

 79744قطر 9

79745

41فئةرقمسنوات10 16/04/201521/02/20132023

42فئةرقم
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 فئة العالمة  الحماية مدة  نهاية الحماية  بداية الحماية  تاريخ التسجيل  رقم التسجيل  البلد  

 186852دولةاإلماراتالعربيةاملتحدة 10

186853

 

341346 

341347

12/07/2015 





09/03/2021 

14/02/2013





16/12/2020 

14/02/2023 





16/12/2030

سنوات10





41فئةرقم

42فئةرقم



 35فئةرقم

42فئةرقم

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 

 سياسة األبحاث والتطوير   .3.10

رائدةفيمنالشركاتالالشركةتعتبرو.إالإنهانشطةفيتطويراملنتجاتوالتطويرملنتجاتجديدةليسلدىالشركةإدارةمتخصصةباألبحاث

العام في املنطقة في االنترنت خدمات ومنتجاتم،1997تقديم حلول تطوير على مستمر بشكل نسيج احتياجاتوتعمل مع تتوافق حديثة

فياملنطقةوتلبيحاجاتهم فيذلكالوتواكبتطواملستفيدين بنيةعلىالذكاءاالصطناعيوالبياناتاملوالحلولسحابيةالحلولراتالعصربما

.تعزيزالتحولالرقميل



 إنقطاع األعمال  .3.11

فيالوضعاملاليللش
ً
ملحوظا

ً
ركةخاللُيقرمجلسإدارةالشركةبأنهلميحدثأيانقطاعفيأعمالالشركةيمكنأنيؤثرأويكونقدأثرتأثيرا

األخيرة.12فترةاالثنيعشر)
ً
 (شهرا

 

 املوظفون والسعودة .3.12

 املوظفون  .3.12.1

( السعوديةوخارجها( )في فيكلفروعها املعلومات وتقنية فيشركةنسيجلالتصاالت املوظفين في416بلغعدد ،م13/12/2021(موظفكما

 :م13/12/2021كمافيمو2020م،و2019األعوامويوضحالجدولالتاليأعداداملوظفينفيكلفروعالشركةخالل

:أعدادموظفيالشركةفيكلفروعها(16الجدولرقم)

 م2021/ 13/12 م 2020 م 2019 اإلدارة 

443اإلدارةالتنفيذية

219213239التنفيذواملشاريع

11911 اإلدارةاملالية

212121 واإلسناداالداري املواردالبشرية

11311883 تطويراملنتجاتوالتسويق

 46 51 50املبيعات

 13 14 13تقنيةاملعلومات

 416 430 431 املجموع 

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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التأمينات في املسجلين السعودية في املعلومات وتقنية لالتصاالت نسيج شركة في املوظفين عدد بلغ )كما في245االجتماعية كما موظف )

 :م13/12/2021وكمافيم2020م،و2019،ويوضحالجدولالتاليأعداداملوظفينونسبالسعودةللشركةخاللاألعوامم13/12/2021

:أعدادموظفيالشركةبالسعودية(17الجدولرقم)

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 

م2020مو2019السعوديةبحسبإداراتالشركةخاللاألعوامويوضحالجدولالتاليأعداداملوظفيناملسجلينفيالتأميناتاالجتماعيةفي

:م13/12/2021كمافيو

:املوظفينبالشركةبحسباإلداراتالرئيسية(18الجدولرقم)

اإلدارة 

 م2021/ 13/12 م 2020 م 2019

 سعودي 
غير 

 سعودي 
 سعودي  اإلجمالي 

غير 

 سعودي 
 سعودي  اإلجمالي 

غير 

 سعودي 
 اإلجمالي 

 13 2 224 224التنفيذيةاإلدارة

 9979178 8069149 8573158التنفيذواملشاريع

 6410 459 4711 اإلدارةاملالية

املواردالبشريةواالسناد

 االداري

527 437 437 

 51722 83442 103747 والتسويقاملنتجاتتطوير

 20 14 6 24 16 8 28 17 11املبيعات

 5 4 1 5 4 1 6 5 1تقنيةاملعلومات

 245 122 123 240 133 107 261 143 118 املجموع 

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 السعودة  .3.12.2

م(،وذلكبناًء10/09/2011)املوافقـه12/10/1432(بتاريخ4040تماعتمادبرنامجالسعودة"نطاقات"بموجبقرارمعاليوزيرالعملرقم)

)املوافقـه12/10/1432م(،وجرىتنفيذبرنامجنطاقاتبتاريخ27/10/1994)املوافقـه21/05/1415(بتاريخ50علىقرارمجلسالوزراءرقم)

م(.وقدبدأتوزارةالعملفيتطبيقبرنامجنطاقاتلتشجيعاملؤسساتعلىتوظيفاملواطنينالسعوديين.ومنخاللالبرنامجيتم10/09/2011

إلىفئاتمحددة"نطاقات"،وتشمل:النطاقالبالتيني،والنطاقاألخضر)مقسمإلىفئاتفرعية،أي:
ً
فئةمنخفضةتقييمأداءأيشركةاستنادا

لباتوفئةمتوسطةوفئةمرتفعة(،والنطاقاألصفروالنطاقاألحمر.وتعتبرالشركاتالتيتكونضمنالنطاقالبالتينيأواألخضرقدأوفتبمتط

مهنهم)باستثناءالسعودة،وبالتالييحقلهاعددمناملزايا،كتمكينالعاملينغيرالسعوديينمنالحصولعلىوتجديدتأشيراتالعملأوتغيير

للمواطنينالسعوديين(.وفيمايتعلقبالشركاتالتيتكونفيوضعأدنىمنالنطاقاألصفرأوفيالنطاقاألحمر)ب
ً
ناًءعلىاملهناملخصصةحصريا

 
 م2021/ 13/12 م 2020 م 2019

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 50.2%123%10745%11845السعوديون

%12249.8%13355%14355غيرالسعوديين

 100% 245 100% 240 % 100 261 املجموع 
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الحدمنقدرتهامدىعدمتقيدهاباملتطلباتاملحددة(،فإنهاتعتبرقدخالفتمتطلباتالسعودة،وقدتخضعلبعضاإلجراءاتالجزائي
ً
ة،مثال

علىتجديدتأشيراتعملاملوظفيناألجانبأوالحصولعلىتأشيراتعملجديدة.

،حيثإنالشركةقدتمكنتمنتحقيقنسبة(م13/12/2021في)كمااملرتفعاألخضروالجديربالذكرأنهقدتمتصنيفالشركةضمنالنطاق

%.(50.2)توطينبلغت

 الملكية والهيكل التنظيمي  هيكل  .4
 هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج  .4.1

سهمعاديمدفوعةالقيمةخمسةماليين(5,000,000)ريالسعوديمقسمإلىخمسونمليون(50,000,000)الحالييبلغرأسمالالشركة

:.ويوضحالجدولالتاليهيكلملكيةاملساهمينالحاليينبالشركةقبلاإلدراج(عشرةرياالتللسهمالواحد10)قدرهااسميةبالكاملوبقيمة

:هيكلامللكيةالحاليللشركة(19)الجدولرقم

 

 عدد األسهم  املساهمون 
إجمالي القيمة 

 اإلسمية 

النسبة 

املئوية من 

امللكية  

 املباشرة  

نسبة 

امللكية غير 

 املباشرة 

  -%2,024,00020,240,00040.48عبدالجبارعبدالرحمنمحمدالعبدالجبار1

  -%1,012,00010,120,00020.24عبدالرحمنبنعدوانبنعبدهللابنمحمد2

  -%352,0003,520,0007.04عبدهللاعوادعايدالطريفي3

 -%3.02 151,0001,510,000عبدهللابنعبدالعزيزبنعدوان4

 -%8,00080,0000.16عبدالرحمنعبدالجبارالعبدالجبار5

 -%8,00080,0000.16عبدالعزيزصالحعبدهللاالربدي6

 -%7,50075,0000.15لطيفةعيادالشمري7

 -%6,00060,0000.12سعادعبدالعزيزالعوهلي8

 -%6,00060,0000.12نوافبنمحمدبنعدوان9

 -%3,00030,0000.06الجوهرةبنتعبدالعزيزبنمعمر10

 -%1,422,50014,225,00028.45مساهم(62الجمهور)11

 - % 100 50,000,000 5,000,000 املجموع 

 شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتاملصدر:



 أو أكثر من أسهم الشركة  %5املساهمون الكبار الذين يملكون  .4.2

،ويوضحالجدولالتاليعددأسهمهماملستنداأوأكثرمنأسهمالشركةكمابتاريخهذ%5(مساهمينكبارممنيمتلكون3يوجدلدىالشركة)

 :ونسبةملكيتهم

:املساهمونالكبارفيالشركة(20)الجدولرقم

 النسبة املئوية من امللكية املباشرة عدد األسهم اململوكة املساهمون الكبار 

%2,024,00040.480عبدالجبارعبدالرحمنالعبدالجبار1

%1,012,00020.240محمدبنعبدهللابنعدوان2

%352,0007.040عبدهللاعوادالطريفي3

% 67.76 3,388,000 املجموع 

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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 الهيكل التنظيمي   .4.3

:نسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتيوضحالشكلالتاليالهيكلالتنظيميلشركة

للشركةالتنظيميالهيكل :(1)الشكلرقم



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 الجمعية العامة للمساهمين

التنفيذيالرئيس   

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت 

 

أمين سر 
 المجلس 

President, Founder 

إدارة الموارد 
 البشرية 

 مجلس اإلدارة

نائب الرئيس 
 التنفيذي

 اإلدارة المالية
إدارة تقنية 
 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والتنفيذ

 إدارة تطوير المنتجات
  والتسويق

المراجعةلجنة   
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 عضاء مجلس اإلدارة أ .4.4

(أعضاءتنتخبهمالجمعيةالعامةالعاديةللمساهمينملدة8)ثمانيةمجلسإدارةمؤلفمننسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتشركةيتولىإدارة

مدةعضويةأولمجلسإدارةمنتاريخصدورابتدأت.ملددإضافية ويجوزإعادةانتخابأعضاءمجلساإلدارة(ثالثسنوات،3التزيدعن)

ليةللشركةالتيعقدتلساإلدارةمنقبلالجمعيةالتحوالقرارالوزاريبإعالنتحويلالشركةإلىشركةمساهمةمقفلة.وقدتمتعيينأعضاءمج

علىاألقل.(2)مرتينسنوات.ويعقدمجلساإلدارةاجتماعاتهثالثة(3)دةملم20/09/2021املوافقـه13/02/1443بتاريخ
ً
سنويا

 مسؤوليات مجلس اإلدارة 

الشركةورسمسياساتهاوتحديد إدارة في والصالحيات السلطات أوسع اإلدارة يكونملجلس العامة، للجمعية املقررة معمراعاةاالختصاصات

تحقيقاستثماراته شأنها من التي وخارجها اململكة داخل والتصرفات األعمال بكافة والقيام امورها وتصريف وأموالها أعمالها على واإلشراف ا

التالتوجيهاالستراتيجيأغراضالشركة. بمايحققتنميةذيةلتحقيقاألهدافوالنتائجالتيقامتمنأجلهاالشركةينفالعامومراقبةاإلدارة

.دللمساهمينعلىاملدىالبعيد،ويحافظعلىحقوقهمواستثماراتهمومصالحهم،والتعاملمعفئاتهمبالعدلالعوائ

ويوضحالجدولالتاليأعضاءمجلساإلدارة:

مجلساإلدارةأعضاء:(21)الجدولرقم

 عدد األسهم  العمر  الجنسية الصفة  املنصب  االسم

نسبة 

امللكية  

 املباشرة 

امللكية  نسبة 

 غير املباشرة

عبدالعزيزصالحالربدي
رئيسمجلس

اإلدارة

-غيرتنفيذي

مستقل
-%0.160 598,000سعودي

عبدهللاعوادالطريفي
نائبرئيس

مجلساإلدارة

غير-تنفيذي

مستقل
-%7.040 59352,000سعودي

فيصلبنعبدهللااملشاري

آلسعود

عضومجلس

اإلدارة

-غيرتنفيذي

مستقل
-- -61سعودي

فارسإبراهيمالراشد

الحميد

عضومجلس

اإلدارة



-غيرتنفيذي

مستقل
-- -50سعودي

الرحمن الجبارعبد عبد

الجبار العبد

عضومجلس

اإلدارة

املنتدب

والرئيس

التنفيذي

غير-تنفيذي

مستقل
-%40.480 592,024,000سعودي

عبدالعزيزبنعبدهللابن

عدوان

عضومجلس

اإلدارة

-غيرتنفيذي

مستقلغير
-%3.020 33151,000سعودي

نوافبنمحمدبنعدوان
عضومجلس

اإلدارة

-تنفيذيغير

غيرمستقل
-%0.120 326,000سعودي

عبدالرحمنعبدالجبار

العبدالجبار

عضومجلس

اإلدارة

-غيرتنفيذي

مستقلغير
-%0.160 288,000سعودي
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 :فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

::السيرةالذاتيةلرئيسمجلساإلدارةعبدالعزيزصالحالربدي(22)الجدولرقم

وعضو لجنة الترشيحات  رئيس مجلس اإلدارة املنصب:  عبد العزيز صالح الربدي  االسم:

 واملكافآت 

سعودي الجنسية: 2021 تاريخ التعيين:  59 العمر: 

1985بكالوريوسإدارةصناعيةمنجامعةامللكفهدللبترولواملعادن • املؤهالت العلمية  

 .2003منذ(إيأسآر)لالستشاراتاملاليةعبدالعزيزصالحالربديومديرعام املؤسس • الخبرات العملية 

 2003-2000الرئيسالتنفيذيلشركةنادك •

 .2018للشركةاالستثماريةإلعادةالتدويرمنذعضواللجنةالتنفيذية •

 .2008منذرئيسلجنةاملراجعةفيشركةالعبيكانللزجاج •

 2019-2017سالك–عضومجلساإلدارةفيالشركةالسعوديةلالستثمارالزراعيواإلنتاجالحيواني •

 .2017منذسالك–عضولجنةاالستثمارفيالشركةالسعوديةلالستثمارالزراعيواإلنتاجالحيواني •

 .2021-2009عضومجلساإلدارةورئيسلحنةاملراجعةلشركةأسواقعبدهللاالعثيم •

 2021–2008عضومجلساإلدارةفيشركةأسواقعبدهللاالعثيم •

عضومجلساإلدارة،عضولجنةاملكافآتوالترشيحاتوعضولجنةاملراجعةفيشركةمجموعةعبداملحسن •

 2021-2013الحكيرللسياحةوالتنمية

 2018-2013عضومجلساإلدارةفيشركةالحماديللتنميةواالستثمار •

 .2016-2011عضومجلساإلدارةفيشركةتكويناملتطورةللصناعات •

 2015-2007لساإلدارةفيالشركةالسعوديةاملتحدةللتأمينالتعاوني"والء"عضومج •

 1999-1996املديرالعامملجموعةالزورديعام •

1995-1993صندوقالتنميةالصناعية–رئيسوحدةائتمان •

العضويات في مجالس 

 إدارة أخرى 

 .2021ذمنالشركةالوطنيةللتنميةالزراعيةرئيسمجلسإدارة •

 .2008منذعضومجلسإدارةشركةالعبيكانللزجاج •

2018منذالسعوديةاالستثماريةإلعادةالتدويرالشركةعضومجلساإلدارة •

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

(:السيرةالذاتيةلنائبرئيسمجلساإلدارةعبدهللاعوادالطريفي:23الجدولرقم)

نائب الرئيس  -نائب رئيس مجلس اإلدارة  املنصب:  عبد هللا عواد الطريفي االسم:

 التنفيذي  

سعودي :الجنسية 2008تاريخ التعيين:  59 العمر: 

1986بكالوريوسهندسةالنظممنجامعةامللكفهدللبترولواملعادنعام • املؤهالت العلمية  

2008نائبالرئيسالتنفيذيفيشركةنسيجمنذعام • الخبرات العملية 

 2007-2004مديرإدارةاملعلوماتلدىديوانسمووليالعهد •

2004-1986مهندسنظملدىمركزالدراساتاملتخصصةللحرسالوطني •

مجالس   في  العضويات 

 إدارة أخرى 

2008-مصر.–شركةالنظمالعربيةاملتطورة •

 2008-لبنان–شركةالنظمالعربيةاملتطورة •

2009- املغرب–شركةالنظمالعربيةاملتطورة •

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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السيرةالذاتيةلعضومجلساإلدارةفيصلبنعبدهللااملشاريآلسعود:: (24)الجدولرقم

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة  املنصب:  فيصل بن عبدهللا املشاري آل سعود االسم:

 الترشيحات واملكافآت 

سعودي الجنسية: 2021 تاريخ التعيين  61 العمر: 

 .1989الوالياتاملتحدةاألمريكية،–جامعةبوردو–هندسةإنشاءات–املدنيةدكتوراهفيالهندسة • املؤهالت العلمية  

.1986جامعةامللكسعود،-ماجستيرالعلومفيالهندسةاملدنية •

.1983جامعةامللكسعود،بتقديرممتازمعمرتبةالشرفاألولى،–بكالوريوسالعلومفيالهندسةاملدنية •

اآلن.-2021أمينعاممؤسسةامللكعبدالعزيزورجالهللموهبةواإلبداعمستشار • الخبرات العملية 

.2019–2018رئيسهيئةتقويمالتعليمومديرتنفيذيللمركزالوطنيللقياس، •

 .2019-2001املؤسسوالرئيسالتنفيذيللمركزالوطنيللقياسوالتقويم، •

-1999بحوثوالدراساتاالستراتيجيةبوزارةالتعليمالعاليمستشارمعاليوزيرالتعليمالعاليومديرمركزال •

2001.

1996-1993جامعةامللكسعود،–وكيلكليةالهندسة •

.2012-1998جامعةامللكسعود–كليةالهندسة–أستاذمشاركبقسمالهندسةاملدنية •

1998-1990جامعةامللكسعود–كليةالهندسة–أستاذمساعدبقسمالهندسةاملدنية •

1990-1986جامعةامللكسعود–كليةالهندسة–محاضربقسمالهندسةاملدنية •

1986-1983جامعةامللكسعود–كليةالهندسة–ةمعيدبقسمالهندسةاملدني •

مجالس   في  العضويات 

 إدارة أخرى 

 اليوجد



املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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:السيرةالذاتيةلعضومجلساإلدارةفارسإبراهيمالراشدالحميد:(25)الجدولرقم

 مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعةعضو  املنصب:  فارس الراشد الحميد  االسم:

سعودي الجنسية: 2021 تاريخ التعيين:  50 العمر: 

 2015برنامجعضويةمجلساالدارةمعهداعضاءمجالساالدارات • املؤهالت العلمية  

 .2011برنامجالسعوديةأكسفوردللقيادةواإلدارةاملتقدمة •

2009برنامجتطويرريادةاالعمالكامبريدجكليةسيلونلالدارة •

.1994بكالوريوسعلومحاسبمنجامعةامللكسعود •

 :شريكومؤسسشركةالسندالرقميلالتصاالتوتقنية تاريخه–2019 • الخبرات العملية 

 مستثمروعضومجلساالدارةشركةرسال: تاريخه–2019 •

 :شريكومؤسسشركةصبارللتوظيف تاريخه–2019 •

 مؤسسةوتينالوقفيةإدارةمؤسسورئيسمجلس تاريخه:–2018 •

 ((تاريخه:شريكومؤسسشركةهالالتجارية))هلله–2018 •

 مؤسسورئيسمجلسالنظارةوقفعقولواموال))عقال((تاريخه:–2011 •

 :عضومجلسادارةشركةعبدهللاعبدالعزيزالراجحي2021–2018 •

:شريكومؤسسشركةكريمالسعودية2020–2013 •

 :عضومجلسادارةورئيسلجنةاملراجعةشركةدلةالصحيةالقابضة2019–2011 •

رةشركةالصغيرونللمقاوالت:عضومجلسادا2018–2012 •

:مديرعامشركةنالاالستثمارية2018–2008 •

 :عضومجلسادارةونائبرئيسلجنةاملراجعةشركةاسمنتالقصيم2015–2010 •

:مديرعامشركةحديدالرياض2007–2006 •

 :مديرعامشركةالدوالجللتقنية2006–2000 •

 فيمجالمساعدةاملدارسعلىاستخدامالتقنية-يكللتقنية:شركةهايت2004– 2003 •

 فيمجالمساعدةاملدارسعلىاستخدامالتقنية-:مركزفيوتشركيدزالسعودية2000– 1996 •

بريدة-:محاضرفيالكليةالتقنية1996–1994 •



العضويات في مجالس 

 إدارة أخرى 

2016منذعام شركةالحسنغازيإبراهيم •

2019شركةالسندالرقميلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتمنذعام •

2013شركةدرايةاملاليةمنذعام •

2017صندوقدرايةللرعايةالصحيةمنذعام •

 2019صندوقدرايةفنتشرزمنذعام •

2018املركزالتشيكيللعالجالطبيعيمنذعام •

2016مالشركةالسعوديةلتمويلاملساكنمنذعا •

2009شركةأبناءإبراهيمالراشدالحميدمنذعام •

2014شركةاملهباجالشاميةمنذعام •

  2021شركةتناميالعربيةمنذعام •

2021صندوقدرايةللملكيةالخاصةمنذعام •

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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:عبدالجبارعبدالرحمنالعبدالجباراملنتدبوالرئيسالتنفيذيدارةاإل:السيرةالذاتيةلعضومجلس(26)الجدولرقم

الرئيس  -دارة املنتدباإل عضو مجلس  املنصب:  الجبار الرحمن العبد  الجبار عبد  عبد  االسم:

 التنفيذي 

سعودي :الجنسية1989تاريخ التعيين: 59 العمر: 

1986بكالوريوسهندسةالنظممنجامعةامللكفهدللبترولواملعادنعام • املؤهالت العلمية  

1989املؤسسوالرئيسالتنفيذيلشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتمنذعام • الخبرات العملية 

 2005-2003الرئيسالتنفيذيلشركةهندسةالنظمالدولية •

1992-1987أرامكوالسعوديةمهندسنظمفيشركة •

مجالس   في  العضويات 

 إدارة أخرى 

2017–السعودية–(االشركةاملتحدةلإللكترونيات)اكستر •

 2008-لبنان–شركةالنظمالعربيةاملتطورة •

 2019-األردن-شركةالتدخلالسريعللبرمجيات •

 2013-األردن-شركةبياناتالرقميةلتكنولوجيااملعلومات •

 2009-املغرب–شركةالنظمالعربيةاملتطورة •

 2008–مصر–شركةالنظمالعربيةاملتطورة •

2008-مصر–شركةانفوسيستكلتكنولوجيانظماملعلومات •

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 

:العزيزبنعدوانعبدهللابنعبد:السيرةالذاتيةلعضومجلساإلدارة(27)الجدولرقم

 عضو مجلس إدارة املنصب:  عبد هللا بن عبد العزيز بن عدوان االسم:

سعودي الجنسية: 2021 تاريخ التعيين:  33 العمر: 

 2021–اململكةاملتحدة-ماجستيرفيإدارةاالعمالمنكليةلندنلألعمال • املؤهالت العلمية  

 2019-(CME-1شهادةالتعاملفياألوراقاملالية) •

2011 –بكالوريوسادارةماليةمنجامعةاألميرسلطان •

 .2018منذللصناعاتالكيماويةفيشركةعدوانرئيساالستثمارات • الخبرات العملية 

.2016أصيللالستثمارمنذمديرتطويراالعمالفيشركة •

مجالس   في  العضويات 

 إدارة أخرى 

 .2012عدوانللتنميةمنذعضومجلسإدارةشركة •

.2013منذشركةأساسلالستثمارالصناعيعضومجلسإدارة •

.2016منذشركةأصيللالستثمارعضومجلسإدارة •

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات



السيرةالذاتيةلعضومجلساإلدارةنوافبنمحمدبنعدوان:  (:28)الجدولرقم

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب:  نواف بن محمد بن عدوان االسم:

سعودي الجنسية: 2013 تاريخ التعيين:  32 العمر: 

2011بكالوريوساإلدارةاملاليةمنجامعةاألميرسلطانعام • املؤهالت العلمية  

2018اإللكترونيمنذعامالرئيسالتنفيذيلشركةاألساليباملبتكرةللتسويق • الخبرات العملية 

مجالس   في  العضويات 

 إدارة أخرى 

2018عضومجلسإدارةلدىشركةاألساليباملبتكرةللتسويقاإللكترونيمنذعام •

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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العبدالجبار:(:السيرةالذاتيةلعضومجلساإلدارةعبدالرحمنعبدالجبار29الجدولرقم)

 عضو مجلس اإلدارة  املنصب:  عبد الرحمن عبد الجبار العبد الجبار االسم:

سعودي الجنسية:2018 تاريخ التعيين: 28 العمر: 

2016بكالوريوسإدارةاعمالمنجامعةساندييقو • املؤهالت العلمية  

 2021السعوديالفرنس يمنذسبتمبرالبنك–مصرفيةالشركات–مديروحدة • الخبرات العملية 

 2021–2020البنكالسعوديالفرنس ي–مصرفيةالشركات–مديرعالقةأول •

 2020-2019البنكالسعوديالفرنس ي–مصرفيةالشركات–مديرعالقة •

2019–2016البنكالسعوديالفرنس ي–مصرفيةالشركات-مساعدمسؤولعالقة •

مجالس   في  العضويات 

 إدارة أخرى 

.اليوجد •

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 أمين سر مجلس اإلدارة 

م(،27/09/2021هـ)املوافق19/02/1443كأمينسرملجلساإلدارةبناءعلىقرارمجلساإلدارةبتاريخالسبيعيسعداألستاذعبدهللاتمتعيين

محاضــر بتسجيل يختص ممارسةوهو جانب إلى وحفظها، االجتماعات هذه عن الصادرة القرارات وتدوين اإلدارة، مجلس اجتماعات

 االختصاصاتاألخرىالتييوكلهاإليهمجلساإلدارة.وفيمايليملخصالسيرةالذاتيةألمينسرمجلساإلدارة:

 :لسبيعيعبدهللاسعدا(:السيرةالذاتيةألمينسرمجلساإلدارة30جدولرقم)

 أمين سر مجلس اإلدارة  املنصب:  السبيعي سعد عبدهللا  االسم:

سعودي الجنسية:2021 تاريخ التعيين: 37 العمر: 

 2013جامعةساثرنيوتاه,الوالياتاملتحدةاألمريكية–ماجستيرإدارةاعمال • املؤهالت العلمية  

2008جامعةامللكسعود–بكالوريوسمحاسبة •

 حتىتاريخه2021شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات-مستشارمالي • الخبرات العملية 

 2021-2019مستشارماليمستقل •

 2019-2017الهيئةالعامةللزكاةوالدخل–قائدفريقعالقاتكباراملكلفين •

 2017-2013البنكاألول–مديرعالقةمصرفيةالشركات •

2009-2007توتقنيةاملعلوماتشركةمضافلالتصاال–محاسب •

مجالس   في  العضويات 

 إدارة أخرى 

اليوجد

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات



 لجان مجلس اإلدارة   .4.5

التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ومهام ملسؤوليات فصل من ذلك في بما الشركات حوكمة في متقدمة معايير تبني في الشركة سياسة تتمثل

والسياساتالتيتضمنعملمجلسإدارةالشركةبمايحققمصالحاملساهمين.

 لجنة املراجعة .4.5.1

للمادة)
ً
كلتلجنةاملراجعةوفقا

ُ
كمةالشركاتالصادرةعنهيئةالسوقاملالية،وقدوافقتالجمعيةالعامةالتحوليةفي(منالئحةحو54ش

علىتشكيللجنةمراجعةوتحديدمهامهاوضوابطعملهاومكافآتأعضائها.م20/09/2021هـاملوافق13/02/1443جتماعهااملنعقدبتاريخا
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 مهام وتتلخص فيها، الداخلية الرقابة املاليةوأنظمة والقوائم التقارير ونزاهة مةسال من والتحقق الشركة أعمال بمراقبة املراجعة لجنة تختص

يلي: ما اللجنة

 دراسةالقوائماملاليةاألوليةوالسنويةقبلعرضهاعلىمجلساإلدارةوإبداءالرأيوالتوصيةفيشأنها. •

 .فيشأنها اإلدارة ملجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في املتبعة املحاسبية السياسات دراسة •

للتحققمنمدىاإلشرافعلىإدارةاملراجعةالداخليةالشركةو في املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة •

 فاعليتها.

 التوصيةملجلساإلدارةبتعييناملحاسبينالقانونيينبعدالتأكدمناستقالليتهموتحديدأتعابهم. •

 أيعملخارجنطاقأعمالاملراجعةالتييكلفونبهاأثناءقيامهمبأعمالاملراجعة.واعتمادةأعمالاملحاسبينالقانونيين،متابع •

 دراسةخطةاملراجعةمعاملحاسبالقانونيوإبداءمالحظاتاللجنةعليها. •

 فيشأنها.دراسةمالحظاتاملحاسبالقانونيعلىالقوائماملاليةومتابعةماتم •

الجدولالتاليأعضاءلجنةاملراجعة:ويوضح

::أعضاءلجنةاملراجعة(31)رقمجدولال

 العمر  الجنسية الصفة  املنصب  االسم

راشدالإبراهيمفارس

الحميد

عضومجلساإلدارة

ورئيسلجنةاملراجعة
50سعوديغيرتنفيذي/مستقل

52سعوديعضومنخارجاملجلساملراجعةعضولجنةالجاسرعبدهللاإبراهيم

46سعوديعضومنخارجاملجلسعضولجنةاملراجعةسعيدبنعبدهللااملعيذر

 املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة:

.فارسالراشدالحميداألستاذاملراجعةلجنةلرئيسالسيرةالذاتيةللحصولعلى(24لجدولرقم)يمكنالرجوعل
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الجاسر:عبدهللا:السيرةالذاتيةلعضولجنةاملراجعةإبراهيم(32)جدولرقم

عضولجنةاملراجعة املنصب: الجاسرعبدهللاإبراهيم االسم:

سعودي الجنسية:2021 سنة التعيين: 52 العمر: 

 1995الوالياتاملتحدةاألمريكية-جامعةاالباما-دراساتأخرى • املؤهالت العلمية  

1994محاسبةمنجامعةامللكفهدللبترولواملعادن–بكالوريوسادارهصناعيه •

 2019شركةيوماركمنذ -عضواللجنةالتنفيذية • الخبرات العملية 

 2019لتبادلاملعلوماتإلكترونيامنذالشركةالسعودية-عضولجنةاملراجعة •

 2018شركةاملياةالوطنيةمنذ–مديرمالي •

 2018-2016–شركةاالتصاالتالسعودية–شركةقنوات–مديرمالي •

 2016-2011مجموعةالهوشان–مديرمالي •

 2011-2009الشركةالسعوديةلإلمداداتواملساندةالفنية–نائبالرئيسلإلدارةاملالية •

 2009-2007شركةعبدهللافؤادالقابضة-مديرمالي •

 2007-2005مجموعةجوهرةالبابطينالقابضة–مديراإلدارةاملالية •

 2005-2004مجموعةبنسعيدان–مديراإلدارةاملالية •

 2004-2001مجموعةسامبااملالية–مديراولمصرفيةالشركات •

 2001-1999ةمجموعةالفيصلي–نائباملراقباملالي •

 1999-1997مجموعةسامبااملالية-مديرالتقاريراملالية •

1997-1995ديلويت–مراجعخارجي •

في   العضويات 

 مجالس إدارة أخرى 

اليوجد •

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات



:السيرةالذاتيةلعضولجنةاملراجعةسعيدبنعبدهللااملعيذر:(33)جدولرقم

عضولجنةاملراجعة املنصب: سعيدبنعبدهللااملعيذر االسم:

سعودي الجنسية:2021 سنة التعيين: 46 العمر: 

 2009–كندادرجةاملاجستيرفيالهندسةمنجامعةدلهاوس يهاليفاكس, • املؤهالت العلمية  

1999–درجةالبكالوريوسفيالهندسةالكيميائيةمنجامعةامللكسعود •

 2018شركةالعبيكانللزجاجمنذ-عضولجنةاملراجعة • الخبرات العملية 

 2017الشركةالسعوديةللصناعاتاملتطورةمنذ-الرئيسالتنفيذي •

 2017-2015الشركةالسعوديةللصناعاتاملتطورة-االعمالنائبالرئيسالتنفيذيلالستثماروتطوير •

 2015-2014الشركةالسعوديةللصناعاتاملتطورة-مديرإدارةتطويراالعمال •

2014-2000الشركةالسعوديةللصناعاتاألساسية)سابك(-مديرمشاريع •

في   العضويات 

 مجالس إدارة أخرى 

2017منذس يعضومجلسإدارةشركةالعبيكانأيجي •

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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 لجنة الترشيحات واملكافآت  .4.5.2

معلىتشكيللجنةالترشيحاتواملكافآتوالتيتتلخص27/09/2021هـاملوافق19/02/1443وافقمجلساإلدارةفياجتماعهاملنعقدبتاريخ

مهامهاومسؤولياتهافيمايلي:

إعدادوصفللقدراتواملؤهالتاملطلوبةلعضويةمجلساإلدارةوشغلوظائفاإلدارةالتنفيذية •

للسياساتواملعاييراملعتمدة. •
ً
التوصيةملجلساإلدارةبترشيحأعضاءفيهوإعادةترشيحهموفقا

و • املجلس عن املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت لتحديد واضحة سياسة وكبارإعداد التنفيذية اإلدارة

التنفيذيينومراجعتهابشكلدوري.

التوصيةملجلساإلدارةبمكافآتأعضاءاملجلسواللجاناملنبثقةعنهوكبارالتنفيذيينبالشركةوفقاللسياسةاملعتمدة. •

ووظائفاإلدارةالتنفيذية.املراجعةالسنويةلالحتياجاتالالزمةمناملهاراتأوالخبراتاملناسبةلعضويةمجلساإلدارة •

مراجعةهيكلمجلساإلدارةواإلدارةالتنفيذيةورفعالتوصياتفيشأنالتغييراتالتييمكنإجراؤها. •

التأكدبشكلسنويمناستقالليةاألعضاءاملستقلين،وعدموجودأيتعارضمصالح. •

خاللالعاموتضمينذلكفيالتقريرالسنوي.إعدادالتقاريرالسنويةالتيتوضحماتقاضتهاإلدارةالتنفيذية •



ويوضحالجدولالتاليأعضاءلجنةالترشيحاتواملكافآت:



(:أعضاءلجنةالترشيحاتواملكافآت:34الجدولرقم)

 العمر  الجنسية الصفة  املنصب  االسم

فيصلبنعبدهللابن

املشاريآلسعود

عضومجلساإلدارة

الترشيحاتورئيسلجنة

واملكافآت

غيرتنفيذي/مستقل

61سعودي

عبدالعزيزصالحالربدي

رئيسمجلساإلدارة

وعضولجنةالترشيحات

واملكافآت

غيرتنفيذي/مستقل

59سعودي

سعيدبنعبدهللااملعيذر
عضولجنةالترشيحات

واملكافآت
46سعوديعضومنخارجاملجلس

 لالتصاالتوتقنيةاملعلوماتاملصدر:شركةنسيج



(والسيرة23يمكنالرجوعللسيرةالذاتيةلرئيسلجنةالترشيحاتواملكافآتاألستاذفيصلبنعبدهللابناملشاريآلسعودفيالجدولرقم)

(  رقم الجدول في الربدي صالح عبدالعزيز األستاذ واملكافآت الترشيحات لجنة لعضو ال21الذاتية والسيرة الترشيحات(، لجنة لعضو ذاتية

(.32واملكافآتاألستاذسعيدبنعبدهللااملعيذرفيالجدولرقم)
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 اإلدارة التنفيذية  .4.6

ةالتيتعملعلىإدارةأعمالالشركةوتطويرهاكلحسبدورها،ويتعينيعددمناإلداراتالرئيسنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتلدىشركة

تنفيذالواجباتواملهامالتيتقعتحتمسؤوليتهالتفعيلاألداءالكليللشركةوتحقيقرؤيةورسالةوأهدافواستراتيجياتالشركةعلىكلإدارة

علىاملدىالقصيروالطويل.ويوضحالجدولالتاليأعضاءاإلدارةالتنفيذيةللشركة:

:اإلدارةالتنفيذية(:35الجدولرقم)

 العمر  الجنسية املنصب  االسم
سنة االنضمام  

 للشركة

عبدالجبارعبدالرحمن

العبدالجبار
591989سعوديالرئيسالتنفيذي

592008سعودينائبالرئيسالتنفيذيعبدهللاعوادالطريفي

581998نيداسواملديراملاليحافظصديقمحمد

511994سوريوالتسويقمديرتطويراملنتجاتحسامالدينعبدهللامحمد

392021سعوديمديراملواردالبشريةميثميوسفاملسكين

342010فلسطينيمديرتقنيةاملعلوماتمصطفىمحمداللحام

332018سعوديمديراملشاريعوالتنفيذعبدالعزيزعليالطيار

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 

 : السير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذيةوفيما يلي 

 عبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار:األستاذ السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي 

عبدالجبارعبدالرحمنالعبدالجباراألستاذللحصولعلىالسيرةالذاتيةللرئيسالتنفيذي(25)يرجىالرجوعللجدولرقم

 

 :عبدهللا عواد الطريفي األستاذ السيرة الذاتية لنائب الرئيس التنفيذي 

عبدهللاعوادالطريفي.األستاذللحصولعلىالسيرةالذاتيةلنائبالرئيسالتنفيذي(22)يرجىالرجوعللجدولرقم
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:السيرةالذاتيةلعضواإلدارةالتنفيذيةحافظصديقمحمد:(36)الجدولرقم

 املدير املالي  املنصب:  حافظ صديق محمد  االسم:

االنضمام  58 العمر:  سنة 

 للشركة:

سوداني الجنسية:1998

 2021-2020ماجستيراملراجعةواملحاسبةمنجامعةالسودان • املؤهالت العلمية  

 .2009محاسبإدارةمعتمدمنالوالياتاملتحدةاألمريكيةعام •

1986جامعةالسودانعامبكالوريوسدراساتاألعمالمن •

 2015شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتمنذ–مديرمالي • الخبرات العملية 

 2015-2009شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات–رئيسقسماملحاسبة •

 2009-2004شركةفينسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات-محاسبأول •

2004-1998لالتصاالتوتقنيةاملعلوماتشركةنسيج-محاسب •

 1998-1994السودان-شركةوفرةللتخزينالحديث-مديرمالي •

1994-1992السودان-شركةالسليتلإلنتاجالغذائياملحدودة-مديرمالي •

1992-1990 السودان-الشركةالسودانيةللتجارةواالستثمار -مساعدمديرعام •

في   العضويات 

 س إدارة أخرى مجال
اليوجد

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات









:حسامالدينعبدهللامحمد:السيرةالذاتيةلعضواإلدارةالتنفيذية(37)لجدولرقما

 مدير تطوير املنتجات والتسويق  املنصب:  حسام الدين عبدهللا محمد  االسم:

االنضمام  51 العمر:  سنة 

 للشركة:

سوري الجنسية:1994

1994بكالوريوسالعلوممنجامعةامللكفهدللبترولواملعادنعام • املؤهالت العلمية  

 2020منذ–شركةنسيج–مديرإدارةتطويراملنتجاتوالتسويق • الخبرات العملية 

2020-2007مديرإدارةاألصولاملعرفية •

م1997عام-نسيجمديرمكتبفرعدبيشركة •

م1994عام-مديرحساباتالعمالءشركةنسيج •

في   العضويات 

 مجالس إدارة أخرى 
اليوجد

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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:ميثميوسفاملسكين:السيرةالذاتيةلعضواإلدارةالتنفيذية(38)الجدولرقم

 مدير املوارد البشرية املنصب:  ميثم يوسف املسكين  االسم:

االنضمام  39 العمر:  سنة 

 للشركة:

سعودي الجنسية:2021

.2012ماجستيراإلدارةالدوليةمنجامعةليفربولعام • املؤهالت العلمية  

 2021شركةنسيجمنذ–مديراملواردالبشرية • الخبرات العملية 

2020-2019للمقاوالتشركةالواحة-مديراملواردالبشرية •

2019-2017شركةداراملصطفى-مديراملواردالبشرية •

2016-2014شركةسيدرل-مستشارأولللمواردالبشرية •

.2013-2012شركةترانساوشين-مشرفمواردبشرية •

.2012-2008شركةمجموعةاملعجل-مسؤولمواردبشريةأول •

في   العضويات 

 مجالس إدارة أخرى 

يوجدال

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 

 

:مصطفىمحمداللحام:السيرةالذاتيةلعضواإلدارةالتنفيذية(39)الجدولرقم

 مدير إدارة تقنية املعلومات  املنصب:  مصطفى محمد اللحام  االسم:

االنضمام  34 العمر:  سنة 

 للشركة:

فلسطيني الجنسية:2010

 م2009بكالوريوسالحاسوبوتكنولوجيااملعلوماتمنالجامعةالعربيةاملفتوحةعام • املؤهالت العلمية  

م2009دبلومهندسةاالتصاالتوشبكاتالحاسوبمنجامعةامللكسعود •

 2016شركةنسيجمنذ–مديرادارةتقنيةاملعلومات • الخبرات العملية 

 2015-2013شركةنسيج–املعلوماتقائدفريقتقنية •

2013-2010–شركةنسيج–مهندسعمليات •

في   العضويات 

 مجالس إدارة أخرى 

اليوجد


املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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:عبدالعزيزعليالطيار:السيرةالذاتيةلعضواإلدارةالتنفيذية(40)الجدولرقم

 مدير إدارة املشاريع والتنفيذ  املنصب:  عبدالعزيز علي الطيار  االسم:

سنة االنضمام  33 العمر: 

 للشركة:

سعودي الجنسية:2018

2021شهادةاجتيازبرنامجتطويرالقادةاملقدممنهدف • املؤهالت العلمية  

PMI 2020معهدإدارةاملشاريعاألمريكي–إدارةاملشاريعاالحترافيةPMPشهادة •

PMI 2019معهدإدارةاملشاريعاألمريكي–مديرمشاريعمشاركCAPMشهادة •

2013مايكروسوفت–MCSDشهادةمطورحلول •

2013مايكروسوفت–MCSAشهادةمطورحلولمشارك •

.2012اإلدارةالعامةمعهد–شهادةالدبلومفيبرمجةالحاسب •



 2021نسيجمنذ–املشاريعوالتنفيذ مدير • الخبرات العملية 

 2021-2018شركةنسيج–مديرمشروع •

 2018-2017وزارةالشؤونالبلديةوالقروية–قائدفريقتطوير •

 2017-2015مركزاملعلوماتالوطني–محللنظموقائدفريقتطوير •

2015-2012املعلوماتالوطنيمركز–مطوربرمجيات •

في   العضويات 

 مجالس إدارة أخرى 

اليوجد



املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات



 سياسة توزيع األرباح .5

للنظاماألساس يللشركة،فإنأيقراربتوزيعأرباح
ً
نقدية،يجبتمنحاألسهمحامليهاالحقفيالحصولعلىاألرباحالتيتعلنعنهاالشركة.ووفقا

فالعواملأنيصدرمنقبلالجمعيةالعامةالعاديةبناًءعلىتوصيةمنمجلساإلدارةالذييأخذفياالعتبارعندإصدارهلهذهالتوصيةمختل

ونتائجنشاطاتالسائدةوقتها،بمافيهاأرباحالشركة،والوضعاملالي،والقيودالتيتخضعلهاعمليةتوزيعاألرباحبموجباتفاقياتالتمويلوالدين،

،وخططالتوسعومتطلباتاستثماراتالشركة.
ً
ومستقبال

ً
الشركة،واحتياجاتالشركةمنالنقدحاليا

،والتضمنقيمةتلكاألرباحالتيتعتزمتوزيعهافيأيسنةمحددة،وتخضععمليةتوزيعاألرباحالتقدمالشركة
ً
أيضماناتبأنهاستدفعأرباحا

لنظامالشركةاألساس ي،حيثنصتاملادة)
ً
منالنظاماألساس يللشركةعلىأنيتمتوزيعأرباحسنويةالتاسعةواألربعون(49إلىقيودمعينةوفقا

علىالنحوالتالي:وتكويناالحتياطياتافيةبعدخصمكافةاملصاريفص

) .أ بلغ%10يجنب التجنيبمتى العاديةوقفهذا العامة الجمعية النظاميللشركة،ويجوزأنتقرر لتكويناالحتياطي (منصافياألرباح

 .(منرأساملالاملدفوع%30االحتياطياملذكور)

(منصافياألرباحلتكويناحتياطياتفاقييخصصلغرضأواغراضمعينة%10علىاقتراحمجلساإلدارةانتجنب)للجمعيةالعاديةبناء .ب

للجمعيةالعامةالعاديةأنتقررتكويناحتياطياتأخرى،وذلكبالقدرالذييحققمصلحةالشركةأويكفلتوزيعأرباحثابتةقدراإلمكان .ج

لعامليالشركةأوملعاونةمايكوناجتماعيةورةكذلكأنتقتطعمنصافياألرباحمبالغإلنشاءمؤسساتعلىاملساهمين،وللجمعيةاملذك

منهذهاملؤسسات
ً
 .قائما

(منرأسمالالشركةاملدفوع.%5يوزعمنالباقيبعدذلكعلىاملساهميننسبةتمثل) .د

صادرفيهذاالشأنويبينالقرارتاريخاالستحقاقوتاريخالتوزيعوتكونيستحقاملساهمحصتهفياألرباحوفقالقرارالجمعيةالعامةال .ه

 أحقيةاألرباحملالكياألسهماملسجلينفيسجالتاملساهمينفينهايةاليوماملحددلالستحقاق.
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 يللشركة،واملادةالسادسةوالسبعين(منالنظاماألساس 49(والتاسعةواألربعون)48معمراعاةاألحكاماملقررةفياملادةالثامنةواألربعون) .و

منالنظاماألساس يللشركةمنالنسبةاملنصوصعليها(عشرون20بحسباملادة)مننظامالشركات،تتكونمكافأةمجلساإلدارة(76)

اءمجلساإلدارةكمكافأة(منالنظامفيحدودمانصعليهنظامالشركاتولوائحه،كمايجوزللشركةدفعمبلغمقطوعألعض48فياملادة)

األنظمة مراعاة مع اإلدارة مجلس يحدده ملا 
ً
وفقا انتقال وبدل بدلحضور إلى باإلضافة الشركات، نظام يخالف ال بما وذلك سنوية

لعامةالعاديةوالقراراتوالتعليماتاملرعيةفياململكةالصادرةمنالجهاتاملختصة.ويجبأنيشتملتقريرمجلساإلدارةإلىالجمعيةا

املزايا،وأن املاليةمنمكافآتوبدلمصروفاتوغيرذلكمن السنة بيانشامللكلماحصلعليهأعضاءمجلساإلدارةخالل على

يشتملكذلكعلىبيانماقبضهأعضاءاملجلسبوصفهمعاملينأوإداريينأوماقبضوهنظيرأعمالفنيةأوإداريةأواستشاراتوأن

علىبيانبعددجلساتاملجلسوعددالجلساتالتيحضرهاكلعضومنتاريخآخراجتماعللجمعيةالعامة.يشتمل
ً
أيضا

 

املاليةاملنتهيةوالسنةم31/12/2020السنةاملاليةاملنتهيةفيمو31/12/2019السنةاملاليةاملنتهيةفيولميتمإعالنأوتوزيعأرباحعن

 م.31/12/2021في

 

 تكاليف اإلدراج المباشر .6

.ريالسعودي(1,650,000مليونوستمائةوخمسينألف)حواليأنتبلغإجماليتكاليفاإلدراجاملباشرألسهمالشركةفيالسوقاملوازيةيتوقع

املصاريفاألخرىاملتعلقةباإلدراجاملباشرفيالسوقوغيرهامنوأتعاباملستشارالقانونيأتعاباملستشاراملاليوتكاليفاإلدراجاملباشرتشملو

فيقائمةالدخل.الشركةمصروفاتضمنهاسيتمتضمينالتيتكاليفاإلدراج،وكافةاملوازية.وتتحملالشركة



 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة   .7

قرأعضاءمجلسإدارةالشركةبمايلي:يُ

 الشركةملتزمةبجميعأحكامنظامالشركاتكمافيتاريخهذااملستند .1

صدر .2
ُ
فيالوضعاملاليخاللاالأوشركاتهالتابعةلميكنهناكأيانقطاعفيأعمالامل

ً
ملحوظا

ً
ثنيعشريمكنأنيؤثرأويكونقدأثرتأثيرا

(12
ً
األخيرة.(شهرا

صدرلم .3
ُ
منحأيعموالتأوخصوماتأوأتعابوساطةأوأيعوضغيرنقديمنقبلامل

ُ
خاللالسنةالسابقةمباشرةأوشركاتهالتابعةت

سهم.ألتاريخطلبالتسجيلفيمايتعلقبإصدارأوطرحأي

تغيرسلبيجوهريفيالوضعاملاليوالتجاريللُمصدر .4 خاللالسنةالسابقةمباشرةلتاريختقديمطلبأوشركاتهالتابعةلميكنهناكأي 

التسجيل.

ليسألعضاءمجلساإلدارةأو"،تأسيسالشركةوأهمالتطوراتفيرأساملال"(3-2)القسمهذااملستندالسيمافيبإستثناءماهومبين .5

صدر
ُ
 .أوشركاتهالتابعةألٍيمنأقربائهمأيأسهمأومصلحةمنأينوعفيامل

.حوهريةليستخاضعةأليدعاويأوإجراءاتقانونيةوشركاتهاالتابعةالشركةأن .6

فيأعمالمنافسةللشركة.شركاتهاالتابعةأودارةالشركةإ اليشتركأيمنأعضاءمجلس .7

أيةعقودأوترتيباتساريةاملفعوليكونفيهامصلحةلرئيسمجلسأولدىأيمنالشركاتالتابعةلهاتقرالشركةبأنهالتوجدلديها .8

.القةاإلدارة،أوأحدأعضاءمجلساإلدارةأوالرئيسالتنفيذي،أومديراإلدارةاملالية،أوغيرهممناألطرافذاتالع

.لميتمتضمينهافيهذااملستنداألسهمطلبتسجيلفيالتوجدأيوقائعأخرىيمكنأنتؤثر .9

.أنالشركةحاصلةعلىجميعالتراخيصواملوافقاتاألساسيةاملطلوبةملمارسةأنشطتها .10

املوازية.أنالشركةقدحصلتعلىجميعاملوافقاتالالزمةإلدراجأسهمهافيالسوق .11

 أنالشركةالتخضعألينزاعاتأومطالباتبفروقاتزكويةقائمةمنقبلهيئةالزكاةوالضريبةوالجمارككمافيتاريخهذااملستند. .12

التوجدأيرهوناتأوحقوقأوأيأعباءأوتكاليفعلىممتلكاتالشركةكمافيتاريخهذهالنشرة. .13
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قرارفيخاطرة،فإنأعضاءمجلساإلدارةليسواعلىعلمبأيمخاطرجوهريةأخرىمناملمكنأنتؤثرباستثناءماوردفيقسمعواملامل .14

.املستثمريناملحتملينفيأسهمالشركة

فيأعمالالشركةأوفيوضعهااملالي .15
ً
.اليخضعأعضاءمجلساإلدارةأليإجراءاتقانونيةقدتؤثربمفردهاأوبمجملهاجوهريا

.أيصالحيةتعطيأحدأعضاءمجلساإلدارةأوالرئيسالتنفيذيحقالتصويتعلىمكافآتتمنحلهمالتوجد .16

17. 
ُ
.صدرالتوجدأيصالحيةتجيزألعضاءمجلساإلدارةأوكبارالتنفيذيينحقاالقتراضمنامل

18. 
ً
ةالتنفيذيةبالشركةأوأمينسرمجلساإلدارةمنأعضاءاإلدارلميتماإلعالنعنإفالسأيعضومنأعضاءمجلسإدارةالشركةأوأيا

 أليإجراءاتإفالس.أنخضعمنهميسبقأليولم

 أنالشركةحصلتعلىموافقةالجمعيةعلىجميعالتعامالتمعاألطرافذاتالعالقة. .19

  .م 2022 العاممنالثالثالربع خالل وذلك داخلية مراجعة بإنشاءوتعيينإدارة ملتزمة الشركة أن .20

 

 المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطه   .8
 طلب تسجيل األسهم في السوق املوازية  .8.1

هذااملستندإلىهيئةالسوقاملاليةالسعودية،وتمتقديمجميعاملستنداتاملطلوبةإلىالجهاتذاتمحلتقدمتالشركةبطلبتسجيلاألسهم

السوقكما.املتطلباتكافةالعالقةواستيفاء في الشركة املباشرألسهم واإلدراج التسجيل بعملية املتعلقة املوافقات الحصولعلىجميع تم

ئةعلىمستندالتسجيلهذا.املوازية،بمافيذلكموافقةالهي

 لكل سهم  األسميةلقيمة اعند اإلدراج و  االسترشاديسعر السهم   .8.2


ً
علىسهمالشركة،وفيحالحدثتمثلهذهالصفقاتفإنهيتمنقلامللكيةبموجبعقدبيعبينالطرفينالتوجدصفقاتطرحخاصتمتمؤخرا

.اتمبينهمذيسعرالبيعالبمعرفةعلىلشركةاوالتكون

بصفتهااملاليةشركةالراجحيقامتبهذيالقيمةالسوقيةالعادلةللشركةوالاحتسابمنخالللسهمالشركةتمتحديدالسعراالسترشادي

لإلدراج
ً
ماليا

ً
ترياالعشرة(10ريالسعودي،وتبلغالقيمةاالسميةللسهم)(سبعون70)الشركةبلغالسعراالسترشاديلسهمحيث.مستشارا

سهمخمسةماليين(5,000,000)ريالسعوديمقسمإلىخمسينمليون(50,000,000)يبلغرأسمالالشركةوالجديربالذكرأنة.سعودي

.عادي

يتمتحديدسعراالفتتاحللسهمبناءعلىالعرضوالطلبعلىالسهمعنطريقآليةمزاداالفتتاحوهيفترةتسبقافتتاحالسوق)منالساعة

صباح۹:۳۰
ً
10:00إلىالساعةا

ً
منظامالتداولبإيجاد(،ويمكنللمستثمرينخاللهذهالفترةإدخالأوامرالبيعوالشراء،ومنثميقوصباحا

سموحبهاالسعرالعادلالذييتمعندهتنفيذاألوامربعدمطابقتهافيفترةاملزاد،ويكونسعرالتنفيذهوسعراالفتتاحمعنسبةتذبذبيوميةم

%ارتفاع30تبلغ)
ً
وهبوطا

ً
كمرجعفقطللقيمةالسوقيةالعادلةوهوسعراإلدراجلليوماألولفقط،وتحسبالسوق(.ويعتبرالسعراالسترشاديا

:كمايليأسعاراالفتتاحواإلغالق

يحددنظامالتداولسعرالحداألقص ىمنالكميةالتييمكنتداولهامناألوراقاملالية. .1

التداولالسعرالذييتركأقلحدأدنىمتبقي،وهوعدداألوراقاملاليةإذاكانهناكسعرانأوأكثرقديتداوالنالكميةنفسها،يحددنظام .2

غيراملطابقةبهذاالسعر.

سعرانأوأكثربنفسالحداألدنىاملتبقي،يحددنظامالتداولالسعروفقاآلتي:كانهنالكإذا .3

 .أ
ً
.عندعدمتوازنالكميةغيراملطابقةفيطرفالشراءفقطاألعلىسعرا

األقلس .ب
ً
عندعدمتوازنالكميةغيراملطابقةفيطرفالبيعفقط.عرا

متوسطأسعار)أ(و)ب(عندعدمتوازنالكميةغيراملطابقةفيالطرفين)البيعوالشراء(.يقربمتوسطالسعرينإلىأقربوحدة .ج

 .تغيرسعرعنداإلمكان

ويتبعيومالتداولتسلسلالجلساتاملحددفيالجدول.التالرسميةفياململكةيكونتداولاألسهممنيوماألحدإلىيومالخميس،باستثناءالعط

:اآلتي
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تسلسلالجلسات:(41)الجدولرقم

الجدولالزمنيالجلسة

9:30الجلسةاألولى:مزادمفتوح
ً
10:00–صباحا

ً
صباحا

10:00تنفيذ-الجلسةالثانية:السوقمفتوح
ً
مساء15:00ً–صباحا

مساء15:10ً–مساًء15:00الجلسةالثالثة:مزاداإلغالق

مساء15:20ً–مساًء15:10الجلسةالرابعة:التداولعلىسعراإلغالق

مساء16:00ً–مساًء15:00الجلسةالخامسة:السوقمغلق

تداول-إجراءاتالتداولوالعضويةاملصدر:



خاللالجلسةاألولىوالجلسةالثانيةوالجلسةالثالثةوالجلسةالرابعة،ويتاحتعديلصالحيةاألمروإلغاؤهيتاحتمريروتعديلوإلغاءاألوامر -

خاللالجلسةالخامسة،ويتاحتعطيلاألوامرغيراملنفذةخالليومالتداول.

الجلسةاألولىوالجلسةالثالثة.تعرضاألوامرمجتمعةبحسبالسعرعندمستوىسعريمحدد)عرضالسوقبحسبالسعر(خالل -

 تطابقاألوامرفينهايةالجلسةاألولىوالجلسةالثالثةوخاللالجلسةالثانيةوالجلسةالرابعة. -

 ثانيةوفقاألوقاتاملحددةللجلستينفيالجدولأعاله.۳۰الجلستيناألولىوالثالثةبشكلمتغيريومياخاللانتهاءيحددوقت -



 ف التي يجوز فيها تعليق سهم الشركة األوقات والظرو  .8.3

 تعليق اإلدراج أو إلغائه  .8.3.1

،وذلكفيأيمنالحاالتالتالية: .أ
ً
يجوزللهيئةتعليقالتداولفيسهمالشركةأوإلغاءاإلدراجفيأيوقتحسبماتراهمناسبا

للمستثمرينأوللمحافظةعلىسوقمنتظمة. .1
ً
إذارأتضرورةذلكحماية

فيااللتزامبنظامالسوقاملاليةأولوائحهالتنفيذيةأوقواعدالسوق.إذاأخفق .2
ً
تراهالهيئةجوهريا

ً
املصدرإخفاقا

صدرأيمقابلماليمستحقللهيئةأوالسوقأوأيغراماتمستحقةللهيئةفيمواعيدها. .3
ُ
إذالميسددامل

تعدمناسبةالستمرارإدراجأوراقهاملاليةفيالسوق.إذارأتأناملصدرأوأعمالهأومستوىعملياتهأوأصولهلم .4

صدرعنمعلوماتكافيةتتعلق .5
ُ
عنداإلعالنعناستحواذعكس ياليتضمنمعلوماتكافيةبشأنالصفقةاملقترحة.وفيحالأعلنامل

ل متاحة كافية معلومات ستتوافر بأنه صدر،
ُ
امل إعالن بعد الهيئة، واقتنعت املستهدف، املقترحةبالكيان الصفقة حول لجمهور

لالستحواذالعكس ي،فللهيئةاتخاذقراربعدمتعليقالتداولفيهذهاملرحلة.

صدرتقييموضعهاملاليبدقةويتعذرعليهإبالغالسوق .6
ُ
عندتسربمعلوماتعنالصفقةاملقترحةلالستحواذالعكس ي،ويتعذرعلىامل

لذلك.
ً
وفقا

ولةاملحددةفيالفقرة)ب(مناملادةالحاديةواألربعينمنقواعداإلدراجبعدمض ياملدةاملحددةفيالفقرةإذالمتستوفمتطلباتالسي .7

(منالفقرة)د(مناملادةالثانيةواألربعينمنقواعداإلدراج.1الفرعية)

فأكثرمنرأسمالهلدىاملحمكةبموجب%50عندقيدطلبافتتاحإجراءإعادةالتنظيماملاليللمصدرالذيبلغتخسائرهاملتراكمة .8

 نظاماإلفالس

عندقيدطلبافتتاحإجراءالتصفيةأواجراءالتصفيةاإلداريةللُمصدرلدىاملحكمةبموجبنظاماإلفالس. .9

داريةللُمصدربموجبعندصدورحكماملحكمةالنهائيبإنهاءإجراءإعادةالتنظيماملاليوافتتاحإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةاإل .10

 نظاماإلفالس.

 عندصدورحكماملحكمةالنهائيبافتتاحإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةاإلداريةللُمصدربموجبنظاماإلفالس. .11

يخضعرفعتعليقالتداولاملفروضبموجبالفقرة)أ(املذكورةأعالهلالعتباراتالتالية: .ب

للمستثمرين.معالجةاألوضاعالتيأدتإلى .1
ً
التعليقبشكلكاٍف،وعدموجودضرورةالستمرارالتعليقحماية
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أنرفعالتعليقمناملرجحعدمتأثيرهفيالنشاطالعاديللسوق. .2

صدربأيشروطأخرىتراهاالهيئة. .3
ُ
التزامامل

عنمزاولةنشاطاتهعندصدورحكماملحكمةالنهائيبافتتاحإجراءإعادةالتنظيماملاليللُمصدربموجبنظام .4
ً
اإلفالسمالميكنُموقفا

(منالفقرة)أ(مناملادةالسادسةوالثالثين13منقبلالجهةاملختصةذاتالعالقة،وذلكفيحالكانالتعليقوفقالفقرةالفرعية)

 لقواعداإلدراج.

عنيكنعندصدورحكماملحكمةالنهائيبرفضافتتاحإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةاإلداريةبموجبنظاماإلفالسمالم .5
ً
موقفا

(منالفقرة)أ(مناملادة14مزاولةنشاطاتهمنقبلالجهةاملختصةذاتالعالقة،وذلكفيحالكانالتعليقوفقالفقرةالفرعية)

 ينلقواعداإلدراجالسادسةوالثالث

تعلقالسوقتداولاألوراقاملاليةللُمصدرفيأيمنالحاالتاآلتية: .ج

صدرباملواعيداملحددةلإلفصاحعنمعلوماتهاملاليةالدوريةوفقاللوائحالتنفيذيةذاتالعالقة. .1
ُ
عندعدمالتزامامل

ررأيمعارضأوامتناععنإبداءالرأي.عندمايتضمنتقريرمراجعالحساباتعلىالقوائماملاليةللُمصد .2

إذالمتستوفمتطلباتالسيولةاملحددةفيالبابينالثانيوالثامنمنقواعداإلدراجبعدمض ياملهلةالتيتحددهاالسوقللُمصدر .3

لتصحيحأوضاعهمالمتوافقالهيئةعلىخالفذلك.

ربتخفيضرأسمالهوذلكليوميالتداولالتاليينلصدورالقرار.عندصدورقرارعنالجمعيةالعامةغيرالعاديةللُمصد .4

(منالفقرة)ج(أعاله،بعدمض يجلسةتداولواحدةتليانتفاءسبب3(و)2(و)1ترفعالسوقالتعليقاملشارإليهفيالفقراتالفرعية) .د

صدرخارجاملنصة،ترفعالسوقالت
ُ
عليقخاللمدةالتتجاوزخمسجلساتتداولتليانتفاءسببالتعليق،وفيحالةاتاحةتداولأسهمامل

التعليق.

تيجوزللسوقفيأيوقتأنتقترحعلىالهيئةتعليقتداولأيأوراقماليةمدرجةأوإلغاءإدراجهاإذارأتمناملرجححدوثأيمنالحاال .ه

الواردةفيالفقرة)أ(أعاله.

صدرالذيتمتعليقتدا .و
ُ
ولأوراقهاملاليةاالستمرارفيااللتزامبالنظامولوائحهالتنفيذيةوقواعدالسوق.يجبعلىامل

صدرإجراءاتمناسبةلتصحيحذلكالتعليق،فيجوزللهيئةإلغاء6إذااستمرتعليقتداولاألوراقاملاليةمدة) .ز
ُ
(أشهرمندونأنيتخذامل

إدراجاألوراقاملاليةللُمصدر.

ص .ح
ُ
صدر.وإذارغباملصدرفيإعادةإدراجأسهمه،فعليهتقديمطلبجديدعندإكمالامل

ُ
درلعمليةاستحواذعكس ي،يلغىإدراجأسهمامل

لقواعداإلدراجواستيفاءاملتطلباتذاتالعالقةاملنصوصعليهافيقواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملست
ً
مرة.إلدراجأسهمهوفقا

بتعليقالتداولأوإلغاءاإلدراجالناتجعنخسائرالشركةبناًءعلىاللوائحالتنفيذيةوقواعدالسوقذاتالعالقة.التخلهذهالبنود .ط

 

 اإللغاء أو التعليق االختياري للدراج  .8.3.2

صدراليجوزملصدرأدرجتأوراقهاملاليةفيالسوقإلغاءاإلدراجإالبموافقةمسبقةمنالهيئة.وللحصولعلى .أ
ُ
موافقةالهيئة،يجبعلىامل

تقديمطلباإللغاءإلىالهيئةمعتقديمإشعارمتزامنللسوقبذلك،وأنيشملالطلباملعلوماتاآلتية:

األسباباملحددةلطلباإللغاء. .1

نسخةمناإلفصاحاملشارإليهفيالفقرة)د(أدناه. .2

سلةإلىاملساهمين،إذاكانإلغاءاإلدراجنتيجةعمليةاستحواذأوأينسخةمناملستنداتذاتالعالقةونسخةمنكلوثيقةمر .3

صدر.
ُ
إجراءآخريتخذهامل

نبموجباللوائحالتنفيذيةذاتالعالقة. .4 أسماءومعلوماتاالتصالالخاصةباملستشاراملاليواملستشارالقانونياملعيني 

رفضه.يجوزللهيئةبناًءعلىتقديرهاقبولطلباإللغاءأو .ب

صدرالحصولعلىموافقةالجمعيةالعامةغيرالعاديةعلىإلغاءاإلدراجبعدحصولهعلىموافقةالهيئة. .ج
ُ
يجبعلىامل
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صدرأنيفصحللجمهورعنذلكفيأقربوقتممكن.ويجبأنيتضمناإلفصاح .د
ُ
صدر،يجبعلىامل

ُ
عندإلغاءاإلدراجبناًءعلىطلبامل

صدر.علىاألقلسبباإللغ
ُ
اءوطبيعةالحدثالذيأدىإليهومدىتأثيرهفينشاطاتامل

 التعليق املؤقت  .8.3.3

عندوقوعحدثخاللفترةالتداوليجباإلفصاحعنهمندونتأخير .أ
ً
يجوزللُمصدرأنيطلبمنالسوقتعليقتداولأوراقهاملاليةمؤقتا

صدرتأمينسريتهحتىنهايةفترةالتداول،وتقومالسو
ُ
قبموجبنظامالسوقاملاليةأولوائحهالتنفيذيةأوقواعدالسوقواليستطيعامل

صدرفورتلقيهاللطلب.بتعل
ُ
يقتداولاألوراقاملاليةلذلكامل

صدرأنيفصحللجمهورفيأقربوقتممكنعنسببالتعليقواملدةاملتوق .ب
ُ
صدر،يجبعلىامل

ُ
بناًءعلىطلبامل

ً
عةعندتعليقالتداولمؤقتا

صدر.
ُ
لهوطبيعةالحدثالذيأدىإليهومدىتأثيرهفينشاطاتامل

صدريجوزلله .ج
ُ
صدرعندمايكونلديهامعلوماتأوتكونهناكظروفقدتؤثرفينشاطاتامل

ُ
مندونطلبمنامل

ً
يئةأنتعلقالتداولمؤقتا

بحمايةاملستثمرين.ويجبعلىاملصدرالذيتخضعأوراقهاملاليةللتعليقاملؤقت وترىأنتلكالظروفربماتؤثرفينشاطالسوقأوتخل 

تمرارفيااللتزامبنظامالسوقاملاليةولوائحهالتنفيذيةوقواعدالسوق.للتداولاالس

صد .د
ُ
رللسوقأنتقترحعلىالهيئةممارسةصالحيتهاوفقالفقرة)ج(املذكورةأعالهإذاتبينلهامعلوماتأوظروفقدتؤثرفينشاطاتامل

ومناملحتملأنتؤثرفينشاطالسوقأوفيحمايةاملستثمرين.

فذلك.يرفعالتعليقاملؤقتللتداولعندانتهاءاملدةاملحددةفياإلفصاحاملشارإليهفيالفقرة)ب(أعاله،مالمترالهيئةأوالسوقخال .ه

 رفع التعليق  .8.3.4

ة:("تعليقاإلدراجأوإلغائه"لالعتباراتاالتي1-3-8يخضعرفعتعليقالتداولاملفروضوفقاللفقرة)أ(منالقسم)

للمستثمرين. .أ
ً
معالجةاألوضاعالتيأدتإلىالتعليقبشكلكاٍف،وعدموجودضرورةالستمرارالتعليقحماية

أنرفعالتعليقمناملرجحعدمتأثيرهفيالنشاطالعاديللسوق. .ب

صدربأيشروطأخرىتراهاالهيئة. .ج
ُ
 التزامامل

هرمندونأنتتخذالشركةإجراءاتمناسبةلتصحيحذلكالتعليق،فيجوزللهيئةإلغاءوإذااستمرتعليقتداولاألوراقاملاليةمدةستةأش

إدراجاألوراقاملاليةللشركة.

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  .8.3.5

لقو
ً
صدرفيإعادةإدراجأسهمهبعدإلغائها،فعليهتقديمطلبجديدإلدراجأسهمهوفقا

ُ
اعداإلدراجواستيفاءاملتطلباتذاتالعالقةإذارغبامل

املنصوصعليهافيقواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرة.

افقات التي ستدرج بموجبها األسهم .8.4  القرارات واملو

تتمثلالقراراتواملوافقاتالتيستدرجأسهمالشركةبموجبهافيمايلي:

أسهمالشركةفيالسوقاملوازيةقرارمجلسإدارةالشركةبإدراج .1

(باإلدراجاملباشرألسهمالشركةفيالسوقم27/09/2021املوافقـه19/02/1442أوص ىمجلسإدارةالشركةفياجتماعهاملنعقدبتاريخ

املوازية،وذلكبعدالحصولعلىاملوافقاتالنظاميةالالزمة.

ىاإلدراجعلالسعودية(تداول)السعوديةتداولموافقةشركة .2

شركة من موافقة على الحصول بتاريخالسعودية(تداول)السعوديةتداولتم املوازية السوق في الشركة ألسهم املباشر اإلدراج على

،وهذهاملوافقةمشروطةبالحصولعلىموافقةهيئةالسوقاملالية.م(20/03/2022املوافق)ـه17/08/1443

املاليةموافقةهيئةالسوق .3

ةفيتمالحصولعلىموافقةهيئةالسوقاملاليةعلىطلباإلدراجاملباشرألسهمالشركةفيالسوقاملوازية.وقدتماإلعالنعنتلكاملوافق

.م(28/03/2022)املوافقـه25/08/1443بتاريخاملوقعاإللكترونيللهيئة
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 الحظر(  الترتيبات القائمة ملنع التصرف في أسهم معينة )فترة  .8.5

منتاريخبدءتداولأسهم12(منهذااملستندالتصرففيأسهمهمملدةاثنيعشر)زيحظرعلىكباراملساهميناملذكورينفيالصفحة)
ً
(شهرا

الية.وبخالفالشركةفيالسوقاملوازية،ويجوزلهمالتصرففيأسهمهمبعدانتهاءهذهالفترةدونالحصولعلىموافقةمسبقةمنهيئةالسوقامل

فترةالحظراملفروضةمنالهيئةعلىكباراملساهمين،التوجدأيترتيباتقائمةأخرىتمنعالتصرففيأسهممعينة.

 نبذة عن السوق املالية السعودية )تداول(  .8.6

دأتداولاألسهماإللكترونيفياململكةم،كنظامبديللنظاممعلوماتاألوراقاملاليةاإللكتروني،وكانقدب2001تمتأسيسنظامتداولفيعام

م.وتتمعمليةالتداولمنخاللنظامإلكترونيمتكاملابتداًءمنتنفيذالصفقةوانتهاًءبالتسوية،ويتمالتداولكليومعملمنأيام1990عام

وحتى10األسبوعمناألحدإلىالخميسعلىفترةواحدةمنالساعة
ً
ويتمخال3صباحا

ً
لهاتنفيذاألوامر.أماخارجهذهاألوقاتفيسمحعصرا

وحتىالساعة9:30بإدخالاألوامروتعديلهاوإلغائهامنالساعة
ً
،تتغيرهذهاألوقاتخاللشهررمضانويتماإلعالنعنطريق10صباحا

ً
صباحا

تداول.

للسعر.وبشكلعامتنفذأوامرالسوقأو
ً
)وهيويتمتنفيذالصفقاتمنخاللمطابقةآليةلألوامر،ويتماستقبالوتحديدأولويةاألوامروفقا

ً
ال


ً
تنفيذهاوفقا يتم السعرفإنه أوامربنفس السعر،وفيحالإدخالعدة وتليهااألوامرمحددة لتوقيتاألوامراملشتملةعلىأفضلاألسعار(،

اإلدخال.

كليقومنظامتداولبتوزيعنطاقشاملمناملعلوماتمنخاللقنواتمختلفةأبرزهاموقعتداولعلىاإلنترنت،ويتمتوفيربياناتالسوقبش

مبعدتنفيذالصفقة(،أيأننقلامللكيةلألسهميتT+2فوريملزودياملعلوماتاملعروفينمثلرويترز.وتتمتسويةالصفقاتخالليوميعمل)

بيوميعمل.

القراراتواملعلوماتذاتاألهميةللمستثمرينعبرنظامتداول.وتقععلىعاتقإدارةتداولمسؤولي ةوينبغيعلىاملصدراإلفصاحعنجميع

مراقبةالسوقبهدفضمانعدالةالتداولوكفاءةعملياتالسوق.
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 المستندات المتاحة للمعاينة .9
وفياملقرالرئيسللمستشاراملاليفيمدينةالرياض،وذلكالرياضستكوناملستنداتالتاليةمتاحةللمعاينةفياملقرالرئيسللشركةفيمدينة

(،بينم12/05/2022)املوافقه11/10/1443الخميس(إلىيومم24/04/2022)املوافقه23/09/1443األحدخاللأيامالعملمنيوم

إلىالساعة09:00اعةالس
ً
أيامقبلاإلدراج:7مساًءخاللفترةالتقلعن04:00صباحا

للشركة.يالسجلالتجاريالرئيس  -

النظاماألساس يللشركةوعقدالتأسيس. -

املالية.موافقةهيئةالسوقاملاليةعلىتسجيلأسهمالشركةفيالسوقاملوازيةكنسخةمطبوعةمنموقعهيئةالسوق -

.فيالسوقاملوازية(علىاإلدراجالسعوديةالسعودية)تداولتداولشركةموافقةشركة -

موافقةمجلسإدارةالشركةعلىاإلدراجاملباشرألسهمالشركةفيالسوقاملوازية. -

قريرالتقييماملاليللشركةاملعدمنقبلاآلليةالتيتمبناًءعليهاتحديدالسعراالسترشاديلتداولأسهمالشركةفيالسوقاملوازية)ت -

املستشاراملالي(.

 م.31/12/2020القوائماملاليةاملراجعةللشركةللسنةاملاليةاملنتهيةفي -

.م2021سبتمبر30املنتهيةفيلفترةالتسعةأشهرالقوائماملاليةاألوليةاملوجزة -

للسنة - تمإعدادها املاليةلغرضخاصوالتي فيالقوائم املنتهية الدوليةم31/12/2020املالية املعايير لعرضتحولاملجموعةمن

للمعاييراملعمولبها.
ً
 إلعدادالتقاريراملاليةللمنشآتالصغيرةواملتوسطةإلىاملعاييرالدوليةللتقريراملاليالكاملةوفقا

يلهذالكٍلمن:خطاباتاملوافقةعلىتضميناالسموالشعارواإلفادةفيمستندالتسج -

 (الراجحياملاليةشركةاملستشاراملاليللشركة) .أ

(الدكتورمحمدالعمريوشركاه)املحاسبالقانونيللشركة .ب
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 تقرير المحاسب القانوني  .10

 .م31/12/2020القوائماملاليةاملراجعةللشركةللسنةاملاليةاملنتهيةفي10-1



لعرضتحولالشركةمناملعاييرالدوليةإلعداد م31/12/2020والتيتمإعدادهاللسنةاملاليةاملنتهيةفيالقوائماملاليةلغرضخاص10-2

للمعاييراملعمولبها. التقاريراملاليةللمنشآتالصغيرةواملتوسطة
ً
إلىاملعاييرالدوليةللتقريراملاليالكاملةوفقا

 

م.2021سبتمبر30املوجزةلفترةالتسعةأشهراملنتهيةفيالقوائماملاليةاألولية10-3



م31/12/2021القوائماملاليةاملراجعةللشركةللسنةاملاليةاملنتهيةفي10-4



شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

)سابقًا شركة النظم العربية المتطورة »نسيج«(

القوائم المالية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م

وتقرير مراجعي الحسابات



57

 


 







  

-   

-   

-   

-    

-   

-   


 



58



59



60


 

 




 














 
سس 













 



 


 

 


 


 
    



 


 

 


 


 



 


 




  



 





 


  

    
  
    

  


  




 


 



 





 


 

 






 





 

  
  

   
   

  



  




 



 










 



 


 




 






 










 



 


 

   



 


 




 


 
   







 
   

  



61

 


 


 

 










سس



 

 
   

 
  

 
     


 

 
 

    
   

 
   

  

  

 


 


 

 

  

   
   

  
   

   

   
   

   
   

   



62






 


 





 

 





 
سسسسسسس

    

 



       

        

  

  

       
              

  
  

   



63






 


 












سس


 
  





  

 


 
 





 

 





     
 

 





   
     

     
 

 





    
     

 

 

 

   
   

  
   

    
  

  
    

  
    

 
 





 

 

 





 

 

 

 س 

 

 

  
 





    

  
 

  
  

س 
 





  

 

  

 

 

  

 





    

 
 





  

   
 

 





 

 





 

 












64






 


 

 

  












 




  


 




  



س   

 

  

     

    

    

    

    

    

     





  

س  
 

 

  

     

     


 



65






 


 

 


 

  


   سس 

    
    


 
   




 س

 س 

             


 س


          

 





 س





                 

  


 


 





               
                 


 



66






 


 

 

س






  

 


س



                  


 


 


 س 

        



        


               


 




س 






س

 



                 

             


 



67






 


 

 

س
س


 


 




 
 

             





 


  








  


 



 

 







68






 


 

 

 سس
 

 



  





               

                 


 

              





 

                    



 

 

 



              


   





 

             



 

 



69






 


 

 

سس

  

                   









  

  

  

  

  

  

  





 




 













   


              

                    



    








70






 


 

 

سس

 س 



• 

• 

• 



• 

• 

 س

- 



-                 



   

 



 س



 



 

  


   

 
         


                 


 

 
 



71






 


 

 

سس

 


 
  







                
                    


 



- 

-                    

                    




 





                   





   

 
  


 

 
 



72






 


 

 

سس

 
 


  





 


  



 

         
  

 







            




 







 

                  

      







 

 





73






 


 

 

سس

 

                 
   

                



                    






                 

          

 

  

      



 







 





















 



74






 


 

 

سس
  





  

 




 

 
س  


س 

 
 

 


 


 
 

 



 

 
 

 


   

  
  
 

 
  

 
 


 



75






 


 

 

 
   

                

 



    







س  
  


 

  

    

    

    


 

 


 
 

 
 

    

 

  


 

  
  

  
    

    





 

 



 




 

س  


س 
    



76






 


 

 

  


 







 








77






















 


























 


 




 














 




















س




















س





س





س





س





س





س





س












































































































 





























































س




























































































































 










































































































































78






















 


























 


 

















 




















س



















س





س





س





س





س





س





س












































































































 





























































س



























































































































 












































































































































79






 


 

 

 س 


 
 


س  


س 

      
    
    

    


 
 

 
 

 



 س 

 
س  


س 

 
 

س 
  

  
   

   
 


 

 
 

 

 




 



80






 


 

 

   

 


س 
 

س 
 

   
  

 
 

 


 

 
    

 
  

  
   

 
 

 
   

  
  

  


    
 
  

 
  

  



 



 

 

 
س 

 
س 

  
    

 
 

  



81






 


 

 

 
    

  


  

 


س  


س 
    


س

 


س  


س 
 

 
 

 
   


 




 


س  


س 
 
 
 


  





  

 
  

 
 

س 
  
  
  

  


  



82






 


 

 

 

 


س  


س 
 

  
 

  
 
 

 

 


 

 
س  


س 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



83






 


 

 

  
                  


                 




 
س

  
  

  
  

  
   

  
  

  

  
    

  
  

  

   
  

س  


 



84






 


 

 

  
   

 





 




س


س
 

 
   

   
  

  




  
  

  
  

    
   

 

  


                 


 




  



85






 


 

 

 



                















 


  

 
















  
 

 



   

 


  



 



86






 


 

 

 


              





س

 
 


س

              


  


     


            

                 


 
 

 


 
س
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 املعلومات نيةوتق لإلتصاالت نسيج شركة
 (محدودة مسئولية ذات شركة)

 2020 ديسمبر  31 في املنتهية الخاص للسنة الغرض ذاتاملوحدة  املالية القوائم

 

1 
 

 
الفهرس     الصفحة 
  

املستقل راجعامل تقرير  2-3  
 

املوحدة املالي املركز قائمة  
 

4 

املوحدة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة   
 

5 
  

املوحدة امللكية حقوق  في التغيرات قائمة  
 

املوحدة نقديةال التدفقات قائمة  

 
6 
 

7 
 

املوحدة املالية القوائم حول  إيضاحات  
 

8 - 43  
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 املعلومات وتقنية لإلتصاالت نسيج شركة
 (محدودة مسئولية ذات شركة)

 م 2020ديسمبر  31كما في  الخاص الغرض ذاتاملركز املالي املوحدة  قائمة

4 
 

 
 م2019 يناير  1  م2019 ديسمبر  31  م2020 ديسمبر  31  
 

 سعودي ريال إيضاح
 (8)إيضاح  معدلة 

 سعودي ريال
 (8)إيضاح  معدلة 

 سعودي ريال
       املوجودات
       املتداولة غير  املوجودات
 4,729,517  4,784,827  4,070,518 9 ومعدات ممتلكات
 3,207,323  2,522,855  1,838,387 10 االستخدام حق موجودات
 -  -  48,224  ملموسة غير موجودات
 8,472,445  8,616,917  8,793,889 11 زميلة شركات في استثمارات
 1,055,771  277,778  272,133 12 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات

 -  30,153  -  مؤجلة ضريبية أصوول 
 17,465,056  16,232,530  15,023,151  املتداولة غير  املوجودات إجمالي

       املتداولة املوجودات
 17,775,075  21,045,754  17,339,895 13 التنفيذ تحت مشروعات

 784,796  1,202,219  3,836,068  مخزون
 840,408  773,543  747,883 14 عالقة ذات جهات من مستحقة مبالغ

 74,132,161  119,447,560  87,049,354 15 تجاريون  مدينون 
 3,391,046  2,854,140  4,905,539  أصول عقود

 10,932,032  11,219,820  12,387,065 16 أخرى  جوداتومو  مقدما   مدفوعة مصاريف
 29,937,384  35,658,835  57,696,203 17 الصندوق  في ونقد البنوك لدى أرصدة
 137,792,902  192,201,871  183,962,007  املتداولة املوجودات إجمالي
 155,257,958  208,434,401  198,985,158  املوجودات إجمالي
       واملطلوبات يةامللك حقوق 
       الشركاء حقوق 
 10,000,000  10,000,000  10,000,000 18 املال رأس

 5,000,000  5,000,000  5,000,000 19 نظامي احتياطي
 (56,953)  713,249  1,823,549   ترجمة إحتياطي

 44,374,071  47,772,448  57,031,381  مبقاة أرباح
 59,317,118  63,485,697  73,854,930  الشركاء حقوق  إجمالي
 -  -  293,537 20 املسيطرة غير امللكية حقوق 
 59,317,118  63,485,697  74,148,467  امللكية حقوق  إجمالي

       املتداولة غير  املطلوبات
 2,165,939  1,693,683  1,129,848 10 متداول  غير جزء – إيجار التزام

 17,739,754  19,759,826  21,379,640 21 للموظفين دةاملحد املنافع التزامات
 19,905,693  21,453,509  22,509,488  املتداولة غير  املطلوبات إجمالي

       املتداولة املطلوبات
 -  6,971,900  5,038,089 22 االجل قصيرة قروض
 -  10,000,000  10,000,000 14 مساهم من قرض

 24,065,700  8,948,909  16,133,622  تجاريون  دائنون 
 18,243,963  31,535,059  13,381,303 23 أخرى  دائنة وذمم مستحقات

 30,481,698  63,059,367  54,240,926  التزامات عقود
 954,810  864,467  778,476 10 متداول  جزء – إيجار التزام
 2,288,976  2,115,493  2,754,787 24 املستحقة الدخل وضريبة الزكاة

 76,035,147  123,495,195  102,327,203  املتداولة املطلوبات إجمالي
 95,940,840  144,948,704  124,836,691  املطلوبات إجمالي
 155,257,958  208,434,401  198,985,158  امللكيةاملطلوبات وحقوق  إجمالي

 

 يتجزأ من هذه القوائم املالية ( جزءا  ال34) ( حتى رقم1تعتبر اإليضاحات املختارة من اإليضاح رقم )
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 المعلومات وتقنية لإلتصاالت نسيج شركة
 محدودة مسؤولية ذات شركة
   م2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  الخاص الغرض ذات املوحدةاآلخر الدخل الشامل الربح او الخسارة و قائمة 

5 
 

 
 ديسمبر  31للسنة املنتهية في   
 م2019  م2020  

 
 

 إيضاح
 

 سعودي ريال
 (8)إيضاح  معدلة 

 سعودي ريال
     

 177,837,137  205,492,288  اإليرادات
 (118,192,777)  (135,837,062) 25 اإليرادات تكلفة

 59,644,360  69,655,226  الربح إجمالي
 (36,433,309)  (27,930,307) 26 وتوزيع بيع مصاريف
 (17,448,098)  (25,529,147) 27 وإدارية عمومية مصاريف

  (53,459,454)  (53,881,407) 
 5,762,953  16,195,772  الرئيسية العمليات من ربح

 2,100  -  أخرى  إيرادات
 -  (2,991,837)   بورتالاكس مشروع -متوقعة خسائر مخصص تكوين

 (93,888)  (646,573)  28 اخرى  مصاريف
 110,213  197,804 11 زميلة شركات في اإلستثمارات أرباح في حصة
 الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات بيع من محققة أرباح

 - 12 الخسارة أو
 

139,585 
 (334,870)  (373,403) 29 تمويل تكاليف

 5,586,093  12,381,763  والضرائب  الزكاة قبل السنة ربح
     

 (2,115,493)  (2,754,787) 24 التابعة والشركات للشركة والضريبة الزكاة
 3,470,600  9,626,976  السنة ربح

     
     اآلخر الشامل الدخل

     :الخسارة أو  الربح إلى الحًقا تصنيفها يعاد لن بنود
 (72,223)  (242,682) 21 للموظفين املحددة املنافع لتزاماتا قياس إعادة

     
     :الخسارة أو  الربح إلى الحقاً  تصنيفها اعادة يمكن او  يتم بنود

 770,202  1,110,300  فروقات ترجمة  – األنشطة األجنبية
 697,979  867,618  اآلخر الشاملالدخل  إجمالي
 4,168,579  10,494,594  للسنة الشامل الدخل إجمالي

 
 

     الربح صافي توزيع
 3,470,600  9,501.615  االم الشركة مساهمي

 -  125,361  املسيطرة غير امللكية حقوق 
  9,626,976  3,470,600 
     

     للسنة الشامل الدخل توزيع
 4,168,579  10,369,233  االم الشركة مساهمي

 -  125,361  ةاملسيطر  غير امللكية حقوق 
  10,494,594  4,168,579 

( جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية .34( حتى رقم )1تعتبر اإليضاحات املختارة من اإليضاح رقم )  

 
 



93

شركة
 

نسيج
 

صاالت
لإلت

 
وتقنية

 
المعلومات

 
(

لية محدودة شركة ذات مسؤو
)

 
قائمة التغيرات في حقوق امللكية 

املوحدة
 

ذات
 

ض
الغر

 
الخا

ص 
عن السنة املنتهية في 

31 
ديسمبر 

2020
م

 

6 
 

  
العائد
 

للشركاء
 

بالشركة
 

االم
 

 
 

 

س
رأ

 
املال

 
إحتياطي
 

نظامي
 

احتياطي
 

ترجمة
 

رباح األ
املبقاة 
 

إجمالي
 

حقوق 
 

الشركاء
 

حقوق 
ا 

مللكية
 

 غير 
املسيطرة

 
إجمالي
 

حقوق 
 

امللكية
 

ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الرصيد
في 

 
31 

ديسمبر
 

2018
 

)املعيار 
الدولي
 

للتقرير
 

املالي
 

للمنشآت
 

صغيرة
ال

 
واملتوسطة
 

الحجم
) 

10,000,000
 

5,000,000
 

(
56,953

) 
49,736,718

 
64,679,765

 
- 

64,679,765
 

األثر
 

الناتج عن التطبيق الكامل للمعايير الدولية للتقرير املالي 
ضاح 

)إي
8) 

- 
- 

- 
(

5,362,647
) 

(
5,362,647

) 
- 

(
5,362,647

) 
كما
في 

 1 
يناير 
 

2019
 

)معدل(
 

10,000,000
 

5,000,000
 

(
56,953

) 
44,374,071

 
59,317,118

 
- 

59,317,118
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ربح
ال 

سنة
 

- 
- 

- 
3,470,600

 
3,470,600

 
- 

3,470,600
 

الدخل
 

الشامل
 

اآلخر
 

- 
- 

770,202
 

(
72,223

) 
697,979

 
- 

697,979
 

إجمالي
 

الدخل
 

الشامل
 

- 
- 

770,202
 

3,398,377
 

4,168,579
 

- 
4,168,579

 
كما
في 

 
31 

ديسمبر 
 

2019
 

)معدل(
 

10,000,000
 

5,000,000
 

713,249
 

47,772,448
 

63,485,697
 

- 
63,485,697

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ربح
 

السنة
 

- 
- 

- 
9,501,615

 
9,501,615

 
125,361

 
9,626,976

 
الدخل
 

الشامل
 

اآلخر
 

- 
- 

1,110,300
 

(
242,682

) 
867,618

 
- 

867,618
 

إجمالي
 

الدخل
 

الشامل
 

- 
- 

1,110,300
 

9,258,933
 

10,369,233
 

125,361
 

10,494,594
 

االضافات
 

 من
خالل
 

االستحواذ
 

على
 

شركة
 

تابعة
 

- 
- 

- 
- 

- 
168,176

 
168,176

 
كما
في 

 
31 

ديسمبر 
 

2020
 

10,000,000
 

5,000,000
 

1,823,549
 

57,031,381
 

73,854,930
 

293,537
 

74,148,467
 

رقم ) ضاح 
رة من اإلي ضاحات املختا

تعتبر اإلي
1

رقم ) ( حتى 
34

( جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية .
 



94

 
 نسيج لإلتصاالت وتنقنية املعلوماتشركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة
م2020ديسمبر  31عن السنة املنتهية في  الخاص الغرض ذات املوحدة قائمة التدفقات النقدية  

 

7 
 

 

 إيضاح 
 2020 ديسمبر  31 

  سعودي ريال
 2019 مبرديس 31

 سعودي ريال
       التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 5,586,093  12,381,763   والضرائب الزكاة قبل السنة دخل
      :الزكاة قبل السنة دخل صافي لتسوية تعديالت
 905,093  935,214  9  ومعدات ممتلكات استهالك
 684,468  684,468  10 االستخدام حق موجودات استهالك
 -  (2,991,837)   التنفيذ تحت مشاريع مخصص

 34,817  (15,718)   ومعدات ممتلكات استبعاد من الخسارة( الربح)
 4,246,790  13,548,858  15 املتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص

 (5,936,007)  (3,692,025)  15 املتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص عكس
 (139,585)  -   ثماراتاست بيع من ارباح
 (110,213)  197,804  11 زميلة شركات استثمارات من الشركة حصة

 2,596,023  2,939,764  21 للموظفين املحددة املنافع التزامات
 334,870  373,403    تمويل تكاليف

   24,361,694  8,202,349 
      التشغيلية واملطلوبات املوجودات في التغير 

 (3,270,679)  6,697,696   التنفيذ تحت اتمشروع
 (417,423)  (2,633,849)   مخزون
 (44,198,478)  21,969,386   تجاريون  مدينون 
 536,906  (2,051,399)   فواتير بها يقدم لم إيرادات

 (287,788)  (1,167,245)   أخرى  وموجودات مقدما   مدفوعة مصاريف
 (15,116,791)  7,184,713   تجاريون  دائنون 

 13,291,096  (18,153,756)   الدفع مستحقة مصاريف
 32,577,669  (8,818,441)   مؤجلة إيرادات

 (30,153)  30,153   مؤجلة ضريبية أصوول 
 66,865  25,660   صافي ، عالقة ذات جهات مع مبالغ

 )8,646,427(  27,444,612    العمليات من الناتج
 (648,174)  (1,037,188)  21  للموظفين املدفوعة ملحددةا املنافع التزامات

 (2,288,976)  (2,115,493)  24 مدفوعة زكاة
 )200,505(  (270,203)    مدفوعة- تمويل تكاليف

 (11,784,082)  24,021,728   التشغيلية األنشطة من النقد صافي
      االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات      

 )749,359(          (265,339)  9 ومعدات ممتلكات شراء
 302  68,346    ومعدات ممتلكات استبعاد من متحصل
 (48,224)  -   ملموسة غير اصول  اضافات
 -  (164,269)   تابعة شركة على استحواذ
 917,578  -  11 استثمارات بيع من متحصل

 120,297  (361,262)   ثماريةاالست األنشطة من( في املستخدم) النقد صافي
      التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات      
 6,971,900  (1,933,811)   صافي األجل، طويلة قروض
 (696,964)  (753,026)   مسددة إيجار التزامات

 -  293,537   املسيطرة غير امللكية حقوق  على الحركة صافي
 10,000,000  -   الشركاء إلى قهمستح مبالغ على الحركة صافي
 16,274,936  (2,393,300)   التمويلية األنشطة( في املستخدم) من النقد صافي

 4,611,151  21,267,166   البنوك لدى النقد في التغير  صافي      
 1,110,300  770,202   االجنبية العمالت ترجمة فروقات
 29,937,384  35,658,835   السنة بداية في البنوك لدى النقد
 35,658,835  57,696,203  17 السنة نهاية في البنوك لدى النقد

       
 ( جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية .34( حتى رقم )1تعتبر اإليضاحات املختارة من اإليضاح رقم ) 
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 المعلومات وتقنية لإلتصاالت نسيج شركة
ذات مسؤولية محدودة(شركة )  

ائم املالية   م2020 ديسمبر  31املنتهية في سنة لل خاصال الغرض ذاتدة املوح إيضاحات حول القو
)املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(   

 

8 
 

 
 واألنشطة التكوين -1

 الرياض في مسجلة ،محدودة مسئولية ذات شركة ،"(الشركة)" املتطورة العربية النظم بشركة قاساب املعروفة املعلومات وتقنية لإلتصاالت نسيج شركة
الشركاء في  قرر (. م1995 اغسطس 8 املوافق) هو1416 االول  ربيع 11 وتاريخ 1010137106 رقم التجاري  السجل بموجب السعودية العربية باململكة
 م2020 يوليو 18 بتاريخ القرار على بناءا وذلك املعلومات وتقنية لإلتصاالت نسيج شركة إلى املتطورة يةالعرب النظم شركة مناسم الشركة  تغير الشركة

 .السعودية العربية اململكة ،11455الرياض  ،20129العنوان املسجل للشركة في الرياض، ص ب  يقع
( 16581) رقم االعالم وزرة من الصادر للترخيص وفقا   والتوزيع والنشر( املعلومات نظم – البيانات قواعد) األلي الحاسب خدمات في الشركة نشاط يتمثل
 :التالية فروعها خالل منالشركة اعمالها  تمارس ، م1991 يونيو 7 املوافق هو1422 القعدة ذو24 وتاريخ

 التجاري  السجل رقم الفرع موقع الفرع اسم
 4030120853 جدة املتطورة العربية النظم شركة
 2051021589 الرياض املتطورة العربية النظم شركة
 1010467905 العربي الفهرس -الرياض املتطورة العربية النظم شركة

 
 املوحدة املالية قوائملل اإلعداد أسس -2

 االلتزام بيان
 اململكة في واملعتمدة الدولية املحاسبة يرمعاي مجلس عن الصادرة والتفسيرات املالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا   املوحدةإعداد هذه القوائم املالية  تم

 املالي للتقرير الدولية"املعايير بو مجتمعين إليهم)يشار واملحاسبين  مراجعينلل السعودية الهيئة من املعتمدة األخرى  واإلصدارات واملعايير السعودية العربية
 "(.السعودية العربية اململكة في املعتمدة

 
 واملتوسطة الصغيرة للمنشآت املالية التقارير إلعداد الدولية املعايير من املجموعةتحول  لعرض الخاص الغرض ذات املوحدة اليةامل القوائم هذه إعداد تم
ا الكاملة املالي للتقرير الدولية املعايير إلى  اإلدراجب تتعلق أخرى  أغراض وألي املالية السوق  لهيئة لتقديمها فقط وهي مخصصة بها املعمول  للمعايير وفق 

 .لإلدارة الداخلي ولالستخدام( نمو) املوازية السوق  في الشركة ألسهم املباشر
 

 توسطةاملو  صغيرةالوفقا  للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت  م2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في الشركة بإصدار قوائمها املالية النظامية  قامت
 راجعينلدولية واملعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واالصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمالصادر عن مجلس معايير املحاسبة ا

أول قوائم مالية قامت الشركة بإعدادها وفقا  للمعايير الدولية للتقرير املالي  2020ديسمبر  31. تمثل هذه القوائم املالية للسنة املنتهية في واملحاسبين
 اململكة في املعتمدة مرة ألول  املالي للتقرير الدولية املعايير تطبيق بشأن املعلومات على لالطالع( 8ملعتمدة في اململكة العربية السعودية. انظر اإليضاح )ا

 .السعودية العربية
 والتقديرات األحكام
. الهامة املحاسبية التقديرات بعض استخدام السعودية، العربية اململكة في تمدةاملع املالي للتقرير الدولية للمعايير طبقا   املالية، القوائم إعداد يتطلب

 (.5) اإليضاح انظر. للشركة املحاسبية السياسات تطبيق عند األحكام ممارسة اإلدارة من يتطلب كما
 القياس أسس

 العادلة بالقيمة مالية موجودات في تتمثل والتي املالية واملطلوبات وجوداتامل بعضأساس التكلفة التاريخية، فيما عدا  على املوحدةإعداد هذه القوائم املالية  تم
 الوحدة ائتمان طريقة باستخدام املستقبلية لاللتزامات الحالية بالقيمة املحددة املوظفين منافع التزامات بمستحقات واالعتراف ، الخسارة أو الربح خالل من

 .املدفوع للعوض العادلة القيمة أساس على عام بشكل التاريخية التكلفة تحديد يتم. أدناه بيةاملحاس السياسات في موضح هو كما املتوقعة
 العرض وعملة الوظيفية العملة

.للشركة الوظيفية العملة باعتباره السعودي، بالريال املالية القوائم عرض تم
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 املالية القوائم توحيد أسس -3
 التابعة الشركات 3-1
 

 الشركة مع مجتمعة اليها يشار) التابعة وشركاتها املعلومات وتقنية لالتصاالت نسيج شركة اعمال ونتائج ومطلوبات موجودات على املوحدة ليةاملا القوائم هذه تشمل
 :يلي كما( باملجموعة

 للشركة الرئيس ي النشاط الدولة التابعة الجهة اسم

 وغير  املباشرة امللكية نسبة

 %    املباشرة

2020 2019 

 للحاسب املتطورة العربية النظم ةمؤسس

 األلي
 %100 %100 املعلومات تقنية خدمة الكويت

 %100 %100 املعلومات تقنية خدمة لبنان لبنان املتطورة العربية النظم شركة

 %100 %100 املعلومات تقنية خدمة مصر مصر املتطورة العربية النظم شركة

 %100 %100 املعلومات تقنية خدمة رباملغ املغرب املتطورة العربية النظم شركة

 %100 %100 املعلومات تقنية خدمة قطر املتطورة العربية النظم مؤسسة

 %100 %100 املعلومات تقنية خدمة سوريا * سوريا املتطورة العربية النظم شركة

 - %60 املعلومات تقنية خدمة االردن ** للبرمجيات السريع التدخل شركة

 م.2011 سنة منذ اعمال اية كةالشر  تمارس لم* 
شركة التدخل السريع للبرمجيات في االردن  حصص على االستحواذ  2020 العام خالل تم. م2020 يناير 1 في جديدة تابعة شركة على املجموعة استحوذت السنة، خالل** 

 (.32 إيضاح) االستحواذ تاريخالشركة باالستحوذ على اساس القيمة العادلة في  قامت حيث %60 بنسبة
 

 في مشاركتها نتيجة مختلفة عوائد على الحصول  في الحق لها يكون  عندما بها املستثمر الشركة على املجموعة تسيطر. املجموعة عليها تسيطر التي الشركة هي التابعة الشركة
 الشركة على تسيطر املجموعة فإن خاص، وبشكل. بها املستثمر الشركة على نفوذها ممارسة خالل من العوائد هذه في التأثير على القدرة ولديها بها، املستثمر الشركة

 : املجموعة لدى كان إذا، وفقط إذا، بها املستثمر
 (.بها املستثمر بالشركة العالقة ذات بالنشاطات للتحكم الحالية القدرة يعطيها الذي الحق تمتلك: املثال سبيل على) بها املستثمر الشركة على نفوذ -
 .بها املستثمر بالشركة مشاركتها نتيجة متغيرة عوائد على الحصول  في الحق ولديها خاطرللم التعرض -
 . عوائدها على للتأثير بها املستثمر الشركة على نفوذها استخدام على القدرة -

 
 التصويت حقوق  غالبية من أقل مستوى  ملجموعةا لدى يكون  وعندما االفتراض هذا ولتدعيم. السيطرة إلى ستؤدي التصويت حقوق  غالبية أن افتراض هناك عام، بشكل

 الشركة على سيطرة املجموعة لدى كان إذا ما تقييم عند العالقة ذات والظروف الحقائق جميع االعتبار بعين تأخذ املجموعة فإن بها، املستثمر الشركة في مشابهة حقوق  أو
 :يلي ما تشمل والظروف الحقائق وهذه بها، املستثمر

 . بها املستثمر بالشركة التصويت حق أصحاب مع لتعاقديةا االتفاقيات -
 .األخرى  التعاقدية االتفاقيات عن الناتجة الحقوق  -
 .املحتملة التصويت وحقوق  بالتصويت املجموعة حق -
 

 حاالت ومنها القرار اتخاذ يتطلب الذي قتبالو  العالقة ذات بالنشاطات للتحكم الحالية القدرة لديها ليس أو لديها املجموعة أن على تدل إضافية ظروف أو حقائق أي
 . األسهم لحاملي السابقة االجتماعات في التصويت

 عنصر في تغير وجود إلى والظروف الحقائق تشير عندما وذلك عدمه من بها املستثمر الشركة على سيطرة تمارس كانت إذا فيما للتأكد تقييم إعادة بإجراء املجموعة تقوم
 .السيطرة هذه مثل ممارسة عن املجموعة تخلي عند التوقف ويتم التابعة الشركة على املجموعة سيطرة عند التابعة الشركة توحيد يبدأ. السيطرة صرعنا من أكثر أو واحد
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 إلى السيطرة انتقال تاريخ من اعتبارا   املوحدة املالية القوائم في السنة خالل املستبعدة أو عليها املستحوذ التابعة الشركة ومصاريف ودخل ومطلوبات موجودات تدرج
 .السيطرة هذه مثل ممارسة عن املجموعة تخلي وحتى املجموعة

 .املسيطرة غير امللكية حقوق  رصيد في عجز إلى ذلك أدى لو حتى املسيطرة غير امللكية وحقوق  األم الشركة في بالشركاء اآلخر الشامل الدخل بنود من بند وكل الدخل يتعلق
 املالية الفترة لنفس التابعة للشركات املالية القوائم إعداد يتم. 2020 يوليو 31 في كما لها التابعة والشركات للشركة املالية القوائم على املوحدة ملاليةا القوائم تشتمل
 .مماثلة محاسبية سياسات باستخدام وذلك للشركة
 .للمجموعة املحاسبية السياسات مع لتتماش ى املحاسبية سياساتها توحيد ليتم التابعة للشركات املالية القوائم تعديل يتم الضروري، من يكون  عندما
 يتم املجموعة، شركات بين العمليات عن الناتجة النقدية والتدفقات واملصروفات والدخل امللكية وحقوق  واملطلوبات املوجودات مثل باملجموعة الوسيطة الحسابات جميع

 .اليةامل القوائم توحيد عند بالكامل حذفها

 
 فإنها التابعة، الشركة على السيطرة املجموعة فقدان حالة وفي. ملكية حقوق  كمعاملة السيطرة، فقدان بدون  التابعة، الشركة في امللكية حصص في تغير أي اعتبار يتم

 قائمة في ذلك عن الناتجة الخسائر أو األرباح إثبات ويتم خرى،األ  امللكية حقوق  وعناصر املسيطرة غير امللكية وحقوق  العالقة ذات واملطلوبات املوجودات إثبات عن تتوقف

 . العادلة بالقيمة به املحتفظ االستثمار إثبات يتم. املوحدة الخسائر أو األرباح

 
 : فإنه التابعة الشركات على السيطرة املجموعة فقدت حال في

 .التابعة شركةبال املرتبطة واملطلوبات( الشهرة فيها بما) املوجودات استبعاد يتم •
 .عليها مسيطر غير حقوق  ألي الحالية القيمة استبعاد •
 .امللكية بحقوق  املسجلة التراكمية األرصدة فروق استبعاد •
 .املستلمة لألصول  العادلة بالقيمة االعتراف •
 .متبقية استثمارات ألية العادلة بالقيمة االعتراف •
 .والخسائر األرباح في عجز أو فائض بأي االعتراف •
 
 هو كما املبقاة األرباح أو املوحدة الخسائر أو األرباح قائمة إلى اآلخر الشامل الدخل ضمن سابقا بها االعتراف تم التي التابعة الشركات في األم الشركة حصة تصنيف ادةإع

 .العالقة ذات واملطلوبات املوجودات من مباشر بشكل بالتخلص املجموعة قامت حال متطلب يصبح كما مناسب،
 الزميلة الشركات 3-2

 

 للشركة الرئيس ي النشاط الدولة الزميلة الجهة اسم

 وغير  املباشرة امللكية نسبة

 %    املباشرة

2020 2019 

 %45 %45 املعلومات تقنية خدمة االردن املعلومات لتكنولوجيا الرقمية البيانات

 %50 %50 ماتاملعلو  تقنية خدمة مصر "تى أس أى" املعلومات لنظم إنفوسيستك
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 املعايير والتفسيرات والتعديالت على املعايير الحالية -4

 املعايير و التفسيرات و التعديالت الجديدة السارية  في العام الحالي 4.1

 املعايير السارية في السنة الحالية وذات الصلة باملجموعة. علىيلي املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  فيما
 السريان تاريخ  عنوانال  املعيار 

تعديالت بشأن تعريف األهمية  –عرض القوائم املالية  1معيار املحاسبة الدولي 
 النسبية

 م2020يناير  1

السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات املحاسبية  8معيار املحاسبة الدولي 
 واألخطاء

 م2020 يناير 1

املعيار الدولي  و، 39ر املحاسبة الدوليمعياو ، 9املالي للتقرير الدولي املعيار
 7للتقرير املالي رقم 

 م2020 يناير 1 الفائدة سعر قياس تصحيح

تعديل إلعفاء املستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز  16املالي للتقرير الدولي املعيار
 هو تعديل لإليجار 19-بكوفيد املتعلقاإليجار 

 م2020 يونيو 1

 م2020 يناير 1 املعدل للتقارير املاليةاإلطار املفاهيمي  

 عرض القوائم املالية – 1 الدولي املحاسبة معيار 
م املنشأة ما إذا كانت وتقيأو كليهما.  ها،أو حجم املعلومات، تعتمد األهمية النسبية على طبيعةو  ،تعديالت على تعريفها للمواد لتسهيل إصدار األحكام النسبية على الشركات

 املالية ككل. قوائمهافي سياق  جوهرية، أخرى  بمعلومات باالقترانأو  ةسواء فردياملعلومات، 

 السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء – 8 الدولي املحاسبة معيار 
في املعايير الدولية للتقرير املالي. باإلضافة إلى ذلك، أصدر مجلس  تهدف التعديالت إلى تسهيل فهم تعريف الجوهري وال تهدف إلى تغيير املفهوم األساس ي لألهمية النسبية

 دولية للتقرير املالي.معايير املحاسبة الدولية أيضا  إرشادات حول كيفية إصدار أحكام جوهرية عند إعداد القوائم املالية لألغراض العامة وفقا  للمعايير ال

 تصحيح قياس سعر الفائدة  –  39، ومعيار املحاسبة الدولي 9، واملعيار الدولي للتقرير املالي7 على  املعيار الدولي للتقرير املالي التعديالت
األدوات املالية: االعتراف والقياس عددا  من اإلعفاءات، والتي تنطبق على جميع عالقات  39واملعيار الدولي للمحاسبة  9توفر التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي 

مبلغ التدفقات النقدية  ط التي تتأثر بشكل مباشر بتصحيح قياس سعر الفائدة. وتتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حالة من عدم التأكد بشأن توقيت و / أوالتحو 
 على أساس املعيار للبند املغطى أو أداة التحوط.

  19-ت اإليجار املتعلق بكوفيدبشأن امتيازا - 16على  املعيار الدولي للتقرير املالي  التعديالت
"عقود اإليجار".  16تعديل على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  -( 19-م، أصدر مجلس املعايير الدولية للمحاسبة امتيازات إيجار متعلقة بوفيروس )كوفيد2020مايو  28في 

بشأن محاسبة تعديل عقد اإليجار المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لفيروس  16الي رقم توفر التعديالت إعفاء  للمستأجرين من تطبيق املعيار الدولي للتقرير امل
( من املؤجر يعد تعديال  لعقد اإليجار. ويحسب املستأجر 19-( كوسيلة عملية، قد ال يختار املستأجر تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار املرتبط بوفيروس )كوفيد19-)كوفيد 

( بنفس الطريقة التي يفسر بها التغيير بموجب املعيار 19-بهذا االختيار بالحسابات ألي تغيير في مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار املرتبط بوفيروس )كوفيدالذي يقوم 
م أو بعده. وُيسمح بالتطبيق 2020يونيو  1السنوية التي تبدأ في ، إذا لم يكن التغيير تعديال  لعقد اإليجار. ينطبق التعديل على فترات التقارير 16الدولي للتقرير املالي رقم 

 املبكر.

 م2018مارس  29اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية الصادرة في 
، وال تتجاوز أي من املفاهيم الواردة فيه املفاهيم أو املتطلبات في أي معيار. والغرض من اإلطار املفا هو مساعدة مجلس املعايير الدولية  هيمياإلطار املفاهيمي ليس معيارا 

راف على فهم املعايير للمحاسبة في وضع املعايير، ومساعدة املعدين على وضع سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األط
 .اوتفسيره

ر املفاهيمي. ويتضمن اإلطار املفاهيمي املعدل بعض املفاهيم الجديدة، والتعاريف املحدثة، ومعايير وسيؤثر ذلك على املنشآت التي طورت سياساتها املحاسبية بناء  على اإلطا
 .االعتراف باملوجودات واملطلوبات، ويوضح بعض املفاهيم املهمة

من هذه  17وتم اإلفصاح عن تفاصيل التأثير في اإليضاح  16قم املالية للمجموعة. باستثناء املعيار الدولي للتقارير املالية ر  القوائمولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على 
 املالية. القوائم
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 املعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات غير السارية بعد 4.2

 تاريخ السريان العنوان املعيار 
معيار املحاسبة ، و 9املعيار الدولي للتقرير املالي

،  7املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ، و 39الدولي
4 ،16  

 م2021يناير  1 2املرحلة  –تصحيح قياس سعر الفائدة 

تعديالت بشأن التكاليف  –املحتملة  واملوجوداتاملحتملة  واملطلوباتاملخصصات   37معيار املحاسبة الدولي
 . ملزماملتضمنة عند تقييم ما إذا كان العقد 

 م2022يناير  1

 املمتلكاتالتعديالت التي تمنع املجموعة من خصم مبالغ من تكلفة  –دات واملع املمتلكات  16معيار املحاسبة الدولي 
واملعدات املستلمة من بيع مواد منتجة أثناء إعداد املجموعة لألصل لالستخدام املقصود 

 له.

 م2022يناير  1

 م2022يناير  1 2020-2018 ةرير املالياللتق ةر الدولييياملعا التحسينات السنوية على 

  م2023يناير  1 .تصنيف املطلوباتتعديالت بشأن  – عرض القوائم املالية 1ملحاسبة الدولي معيار ا

 
 الهامة املحاسبية السياسات ملخص -5

 
 :املالية القوائم هذه إعداد عند املطبقة الهامة املحاسبية السياسات يلي فيما نورد

 
 متداولة وغير  كمتداولة واملطلوبات املوجودات تصنيف

 :وذلك متداولة املوجودات تعتبر. متداول  غير /متداول  أساس على املالي املركز قائمة في واملطلوبات املوجودات بإظهار كةالشر  تقوم
 العادية، العمليات دورة خالل استنفاذها أو بيعها ينوي  أو تحققها يتوقع عندما (أ)
 املتاجرة، ألغراض أساس ي بشكل اقتنائها حالة في (ب)
 أو املالية؛ الفترة بعد شهرا   عشر اثني خالل تحققها يتوقع عندما (ج)
 .املالية الفترة بعد شهرا   عشر اثني عن تقل ال ملدة مطلوبات أية لسداد استخدامها أو استبدالها على قيود هناك تكن لم ما نقدية وشبه نقدية تكون  عندما (د)

 
 .متداولة غير كموجودات األخرى  املوجودات كافة تصنف

 
 :وذلك متداولة املطلوبات تعتبر

 العادية، العمليات دورة خالل سدادها يتوقع عندما (أ)
 املتاجرة، ألغراض أساس ي بشكل اقتنائها حالة في (ب)
 أو املالية، الفترة بعد شهرا   عشر اثني خالل السداد تستحق عندما (ج)
 .املالية الفترة بعد شهرا   عشر اثني عن تقل ال ملدة املطلوبات سداد لتأجيل للمنشأة مشروط غير حق وجود عدم عند (د)

 
 .متداولة غير كمطلوبات األخرى  املطلوبات كافة الشركة تصنف

 
 واملعدات املمتلكات

 إن القيمة، في املتراكمة االنخفاض وخسائر املتراكم االستهالك ناقصا   بالتكلفة التنفيذ، تحت الرأسمالية واألعمال اململوكة األراض ي عدا فيما واملعدات، املمتلكات تظهر
 .االثبات بمعايير الوفاء حالة في وذلك األجل طويلة االنشائية باملشاريع املتعلقة االقتراض وتكاليف املعدات من أجزاء استبدال تكلفة على التكاليف هذه لتشتم. وجدت

ى أعمارها اإلنتاجية املحددة. وعند إجراء كل كان مطلوبا  استبدال أجزاء هامة من املمتلكات واملعدات على مراحل، تقوم الشركة باستهالكها بصورة مستقلة على مد وإذا
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في فحص رئيس ي، يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباتها. يتم إثبات كافة 

 .تكبدها عند اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة
 غير أو مباشرة بصورة املتعلقة التكاليف كافة وتمثل وجد، إن القيمة، في املتراكم االنخفاض خصم بعد بالتكلفة التنفيذ تحت الرأسمالية واألعمال اململوكة األراض ي تظهر
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 .اكتمالها بمجرد واملعدات املمتلكات من العالقة ذات ئةالف إلى تحويلها ويتم التنفيذ، تحت اإلنشاء أو الشراء عملية تكون  حيث املوجودات إنشاء أو بشراء مباشرة

ا للموجودات املقدرة اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط بطريقة واملعدات للممتلكات املتبقية التقديرية القيمة ناقصا   التكلفة تستهلك  توفرها تاريخ من اعتبار 
 :التالي النحو على وذلك لالستخدام،

ا أصال  وذلك عند االستبعاد )أي بتاريخ حصول املستلم على السيطرة( أو عند وأي جزء من األجزاء الهامة تم إثباته واملعدات متلكاتامل بنود من بند أي اثبات عن التوقف يتم
حتسابها كفرق بين صافي عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل )التي يتم ا

صل( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن تكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتوزيع واملصاريف العمومية متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لأل 
 واإلدارية وذلك عند التوقف عن اثبات األصل.

 
.في نهاية كل سنة مالية،  واملعدات متلكاتامل استهالك وطرق  االنتاجية واالعمار املتبقية القيمة مراجعة يتم  ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مالئما 

 
 امللموسة غير  املوجودات

 واملقدر اإلنتاجي عمرها مدى على امللموسة غير املوجودات إطفاء يتم وجد، إن القيمة في واالنخفاض املتراكم االطفاءات ناقصا   بالتكلفة امللموسة غير املوجودات تظهر
 .الثابت القسط طريقة باستخدام

 
 الشهرة
 املعترف املحتملة واإللتزامات واملطلوبات للموجودات العادلة القيمة صافي عليها املستحوذ لألعمال املحول  للمقابل العادلة القيمة تتجاوز  عندما ينتج الذي املبلغ هي الشهرة

 دمج من تستفيد أن يتوقع التي للنقد املولدة الوحدات على األعمال دمج تاريخ من الشهرة توزيع يتم. االستحواذ طريقة استخدام يتم أعمال بتجميع الشركة تقوم عندما. بها
 .التشغيل قطاع عن أبدا   تزيد وال الداخلية اإلدارة ألغراض الشهرة مراقبة فيه تم مستوى  أدنى للنقد مولدة وحدة كل تمثل. األعمال

 
 الشهرة في االنخفاض اختبار 
 أم لالسترداد القابلة القيمة من أقل للشهرة الدفترية القيمة كانت إذا ما ولتحديد قيمتها في انخفاض وجود عدم من للتأكد سنويا   هرةللش اختبار بإجراء الشركة إدارة تقوم

 النقدية والتدفقات املالية مالقوائ لتاريخ التالية سنوات الخمس لفترة املتوقعة األعمال خطط في املستخدمة املعلومات أساس على لالسترداد القابلة القيمة تحديد يتم. ال
 لتقدير وموضوعية معقولة افتراضات إلى استنادا   سنوات خمس ملدة املستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة قياس أساس على االنخفاض اختبار ويتم بها، املتعلقة
 .اإلدارة من املعتمدة التقديرية املوازنات ألحد  وفقا   النقدي التدفق

 
 يجاراإل  عقود

ي السيطرة على استخدام أصل تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق ف
 محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك.

 
 الشركة كمستأجر

ود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار املوجودات منخفضة القيمة. تقوم الشركة بإثبات تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عق
 التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام املوجودات املعنية.

 موجودات حق االستخدام (1
ا  تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل املعني لالستخدام(. تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقص 

 اإلنتاجية األعمار واملعدات املمتلكات فئة
 سنة 20 املباني

 سنوات 4 السيارات
 سنة 20-10 مكتبي اثا 

 سنوات 10-5 املكتبية املعددات
 سنوات 4 االلي الحاسب
 سنوات 20 املباني على تحسينات
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تزامات اإليجار م على قيمة الاالستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات اإليجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدا
ا أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام ع لى أساس القسط الثابت على مدى املثبتة، ودفعات اإليجار املسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقص 

 فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات، أيهما أقصر، وذلك على النحو التالي:
 

 األعمار اإلنتاجية فئة اإليجار
 سنوات 5 املباني وتحسينات املباني املستأجرة

 
 التزامات اإليجار (2

بإثبات التزامات اإليجار املقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على مدى فترة اإليجار. تشتمل دفعات اإليجار  شركةبتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم ال
 ى دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( التي تعتمد على معدل ما.عل

ك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة، وُتخفض لتعكس دفعات اإليجار املسددة. إضافة إلى ذل
أو املعدل املستخدم ا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار )أي تغيير دفعات اإليجار املستقبلية نتيجة التغير في املؤشر اللتزامات اإليجار إذ

 في تحديد تلك الدفعات( أو وجود تغير  في تقويم خيار شراء األصل املعني.
 

 االقتراض تكاليف
 للبيع أو أجله من أنش ئ الذي للغرض جاهزا   يكون  كي طويال   وقتا   إعداده أو إنشاؤه يستغرق  والذي ما أصل إنتاج أو إنشاء أو بشراء مباشرة   علقةاملت االقتراض تكاليف ترسمل
 التي األخرى  والتكاليف العموالت من االقتراض تكاليف تتكون . فيها تتكبد التي الفترة خالل كمصاريف األخرى  االقتراض تكاليف كافة إثبات يتم. األصل ذلك تكلفة من كجزء

 .القروض على بالحصول  يتعلق فيما املنشأة تتكبدها
 

ليف األخرى التي تتكبدها الشركة يتم قيد كافة تكاليف القروض األخرى في الفترة التي تكبدت فيها ضمن قائمة الربح او الخسارة. تتكون تكاليف القروض من الفائدة والتكا
 راض.فيما يتعلق باإلقت

 
 املالية األدوات

 .أخرى  ملنشأة ملكية حقوق  أداة أو مالية ومطلوبات ما ملنشأة مالي أصل عنه ينشأ عقد عن عبارة املالية األداة
 

 املالية املوجودات (1
 والقياس األولي األثبات
 أو الربح خالل من العادلة وبالقيمة اآلخر، الشامل الدخل خالل من لعادلةا وبالقيمة املطفأة، بالتكلفة الحقا كمقاسة لها، األولي االثبات عند املالية، املوجودات تصنف

 .إلدارتها الشركة أعمال ونموذج املالي لألصل التعاقدية النقدية التدفقات خصائص على لها األولي اإلثبات عند املالية املوجودات تصنيف يتوقف. الخسارة
 

 املبلغ من دفعات فقط تمثل نقدية تدفقات عنها ينتج أن يجب فإنه اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة أو طفأةامل بالتكلفة املالية املوجودات وقياس ولتصنيف
 تصنيف يتم. اليةامل األداة مستوى  على إجراؤه ويتم"، والعمولة األصلي املبلغ من فقط الدفعات"اختبار  بو التقويم هذا إلى يشار. القائم األصلي املبلغ على والعمولة األصلي
 نموذج عن النظر بصرف الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة والعمولة األصلي املبلغ من دفعات فقط تعد ال التي النقدية التدفقات ذات املالية املوجودات وقياس
 .األعمال

 
 كانت إذا ما األعمال نموذج يحدد. النقدية التدفقات تحقيق بهدف املالية املوجودات هذه إدارة كيفية إلى املالية املوجودات بإدارة الخاص الشركة أعمال نموذج يشير

 املطفأة بالتكلفة واملقاسة املصنفة املالية باملوجودات االحتفاظ يتم. كالهما أو املالية املوجودات بيع أو التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل عن ستنتج النقدية التدفقات
 من العادلة بالقيمة واملقاسة املصنفة املالية باملوجودات االحتفاظ يتم بينما التعاقدية، النقدية التدفقات لتحصيل املالية املوجودات اقتناء هدفب أعمال نموذج ضمن
 .والبيع التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل اقتناؤها بهدف أعمال نموذج ضمن اآلخر الشامل الدخل خالل

 
)املعامالت  بالسوق  عليها املتعارف تلك أو األنظمة عليها تنص التي الزمنية الفترة خالل املوجودات تسليم تتطلب التي – املالية املوجودات بيع أو شراء عمليات إثبات يتم

صل بيع أو بشراء الشركة فيه تلتزم الذي التاريخ أي التداول، بتاريخ –( االعتيادية
 
 .األ

 الالحق القياس
 :هي فئات أربع إلى املالية املوجودات تصنف لها، الالحق القياس ألغراض
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 (الدين)أدوات  املطفأة بالتكلفة املالية املوجودات •
 (الدين)أدوات  املتراكمة الخسائر أو األرباح تدوير إعادة مع اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات •
 (امللكية حقوق )أدوات  اإلثبات عن التوقف عند املتراكمة الخسائر أو األرباح تدوير إعادة عدم مع اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات •
 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات •

 (الدين)أدوات  املطفأة بالتكلفة املالية املوجودات
ا املطفأة فةبالتكل املسجلة املالية املوجودات تقاس  الربح ضمن الخسائر أو األرباح إثبات يتم. القيمة في االنخفاض الختبار وتخضع الفعلية، العمولة طريقة باستخدام الحق 

 .قيمته انخفاض أو تعديله أو األصل إثبات عن التوقف عند الخسارة أو
 

 .املعنية الفترة مدى على العمولة مصروف أو دخل وتوزيع( املالية املوجودات من مجموعة)أو  مالي ألصل املطفأة التكلفة احتساب في الفعلية العمولة طريقة تتمثل
 

 الصندوق  في والنقد البنوك لدى األرصدة
 .الصندوق  في والنقد البنوك لدى النقد من النقدية وشبه النقدية تتكون 

 
 األخرى  املتداولة املالية واملوجودات التجاريون  املدينون 
 املوظفين وذمم واملقاولين للموردين املقدمة والدفعات التجارية املدينة الذمم من وتتكون  املطفأة بالتكلفة األخرى  املتداولة املالية واملوجودات التجارية ينةاملد الذمم تقاس

 .األخرى  املتداولة املالية واملوجودات
 

 العالقة ذات الجهات من املستحقة املبالغ
ا 45 إلى 30 خالل سدادها ويتم املطفأة بالتكلفة العالقة ذات اتالجه من املستحقة املبالغ تقاس  .يوم 

 
 (الدين)أدوات  اآلخر  الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات

 القيمة في االنخفاض وخسائر األجنبية العمالت تحويل تقويم وإعادة العمولة دخل إثبات يتم اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املدرجة الدين ألدوات بالنسبة
 وعند. اآلخر الشامل الدخل في املتبقية العادلة القيمة تغيرات إثبات يتم. املطفأة بالتكلفة املقاسة املالية املوجودات طريقة بنفس وتحتسب الخسارة أو الربح قائمة في

 .الخسارة أو الربح إلى اآلخر الشامل الدخل في املثبت املتراكم العادلة ةالقيم تغير تدوير إعادة يتم لها، األولي اإلثبات عن التوقف
 
 .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة دين أدوات أي الشركة لدى يوجد ال
 

 (امللكية حقوق )أدوات  اآلخر  الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املدرجة املالية املوجودات
 وذلك اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة كمقتناه امللكية حقوق  أدوات في االستثمارات تصنيف فيه، رجعة ال بشكل تختار أن للشركة يجوز  األولي، االثبات عند
 على التصنيف يحدد. املتاجرة ألغراض مقتناة ن تكو  وأال العرض،: املالية األدوات – 32 الدولي املحاسبة معيار في الواردة امللكية حقوق  أدوات تعريف بضوابط الوفاء عند

 .حدة على أداه كل أساس
 
ا املالية املوجودات هذه عن الناتجة الخسائر أو األرباح تدوير يعاد ال  عند الخسارة أو الربح قائمة في أخرى  كإيرادات األرباح توزيعات إثبات يتم. الخسارة أو الربح إلى مطلق 

. اآلخر الشامل الدخل في األرباح هذه تقيد الحالة، هذه وفي املالي، األصل تكلفة من جزء كاسترداد املتحصالت هذه من تستفيد الشركة كانت إذا إال دفعها، بأحقية اإلقرار
 .القيمة في االنخفاض لتقويم تخضع ال اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املدرجة امللكية حقوق  أدوات في االستثمارات إن

 
 .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة ملكية حقوق  أدوات أي الشركة لدى يوجد ال
 

 الخسارة أو  الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات
 أو الربح قائمة في العادلة القيمة في التغيرات صافي ويدرج ادلة،الع بالقيمة املالي املركز قائمة في الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املدرجة املالية املوجودات تقيد

 .الخسارة
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 .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة فيه رجعة ال بشكل الشركة تصنفها لم التي املالية املوجودات على الفئة هذه تشتمل

 
 اإلثبات عن التوقف

 :عند( للشركة املالي املركز قائمة من استبعاده( )أي مشابهة مالية موجودات من مجموعة من جزء أو منه جزء ذلك، بقينط إذ)أو،  املالي األصل إثبات عن التوقف يتم
 املوجودات من النقدية التدفقات باستالم املتعلقة الحقوق  انتهاء •

 أو
"ترتيبات  وفق تأخير أي دون  آخر طرف إلى بالكامل املستلمة قديةالن التدفقات بسداد التعهد أو األصل من النقدية التدفقات استالم حقوق  بتحويل الشركة قيام •

صل، املصاحبة واملنافع املخاطر كافة بتحويل الشركة قامت)أ(  ما وإذا" فورية
 
 لألصل، املصاحبة واملخاطر املنافع معظم على اإلبقاء أو بالتحويل تقم لم)ب(  أو لأل

 .األصل على السيطرة بتحويل قامت ولكنها
 

 قامت مدى وألي إذا فيما تقويم عليها يجب فإنه فورية، ترتيبات اتفاقية إبرام أو األصل من النقدية التدفقات استالم حقوق  بتحويل الشركة فيها تقوم التي الحاالت وفي
 .للملكية املصاحبة واملخاطر باملنافع باالحتفاظ

 
صل، على السيطرة تحويل فيها يتم لم أو لألصل املصاحبة واملنافع خاطرامل معظم على اإلبقاء أو تحويل فيها يتم ال التي الحاالت وفي

 
 بقدر األصل إثبات في الشركة تستمر األ

 ساساأل  نفس وفق لها املصاحبة واملطلوبات املحولة املوجودات قياس يتم. لها املصاحبة املطلوبات بإثبات أيضا   الشركة تقوم الحالة، تلك وفي. به املستمر الشركة ارتباط
 .الشركة عليها أبقت التي وااللتزامات الحقوق  يعكس الذي

 
 دفعه، الشركة على يجب الذي للمبلغ األقص ى الحد أو للموجودات األصلية الدفترية بالقيمة املحولة املوجودات على ضمان شكل على يكون  الذي املستمر االرتباط قياس يتم

 .أقل أيهما
 

 القيمة في االنخفاض
 املتوقعة االئتمان خسائر تحدد. الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املقتناة غير الدين أدوات كافة بشأن املتوقعة االئتمان خسائر مخصص إثباتب الشركة تقوم
 معدل يقارب بما مخصومة استالمها، ةالشرك تتوقع التي التعاقدية النقدية التدفقات وجميع للعقد وفقا املستحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين الفرق  أساس على

ا تعتبر التي األخرى  االئتمانية والتعزيزات بها املحتفظ الرهنية الضمانات بيع من النقدية التدفقات على املتوقعة النقدية التدفقات تشتمل. األصلي الفعلي العمولة  ال جزء 
 .التعاقدية الشروط من يتجزأ

 
 يجنب لها، األولي اإلثبات منذ جوهري  بشكل بها الخاصة االئتمان مخاطر تزداد لم التي االئتمانية للتعرضات بالنسبة. مرحلتين على املتوقعة االئتمان خسائر إثبات يتم

ا 12 الو خالل املحتملة التعثر حاالت عن تنتج التي االئتمانية الخسائر لقاء املتوقعة االئتمان خسائر مخصص ا 12 مدى على وقعةاملت االئتمان)خسائر  التالية شهر   أما(. شهر 
 مدى على املتوقعة االئتمان لخسائر خسارة مخصص تجنيب يجب فإنه لها، األولي اإلثبات منذ جوهري  بشكل بها الخاصة االئتمان مخاطر تزداد التي االئتمانية التعرضات

 (.العمر مدى على ةاملتوقع االئتمان)خسائر  التعثر وقت عن النظر بصرف للمخاطر للتعرض املتبقي العمر
 

 االئتمان مخاطر في التغيرات بمتابعة الشركة تقوم ال عليه،. املتوقعة االئتمان خسائر احتساب عند املبسطة الطريقة بتطبيق الشركة تقوم التجارية، املدينة للذمم بالنسبة
 مخصصات مصفوفة بإنشاء الشركة قامت. مالية قوائم كل إعداد بتاريخ العمر مدى على املتوقعة االئتمان خسائر على بناء   خسارة مخصص بإثبات ذلك من بدال   تقوم ولكن

ا  .االقتصادية والبيئة باملدينين الخاصة املستقبلية بالعوامل تعديلها يتم والتي االئتمان، خسائر في السابقة الخبرة إلى استناد 
 .التعاقدية النقدية فقاتالتد السترداد معقولة توقعات وجود عدم عند املالي األصل شطب يتم

 املالية املطلوبات (2
 األثبات األولي والقياس

 .مالئم هو حسبما دائنة، ذمم أو وتسهيالت قروض أو الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية كمطلوبات لها األولي االثبات عند املالية املطلوبات تصنف
 



104

 المعلومات وتقنية لإلتصاالت نسيج شركة
ذات مسؤولية محدودة(شركة )  

ائم املالية   م2020 ديسمبر  31املنتهية في سنة لل الخاص الغرض ذاتاملوحدة  إيضاحات حول القو
)املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(   

 

17 
 

 .مباشرة   بها املتعلقة املعامالت تكاليف خصم بعد العادلة بالقيمة يةاملال املطلوبات كافة إثبات األصل، في يتم،
 

 كافة تصنيف تم، 2018 سبتمبر 31 في. العالقة ذات الجهات إلى املستحقة واملبالغ والقروض واآلخرين التجاريين الدائنين على بالشركة الخاصة املالية املطلوبات تشتمل
 .املطفأة لتكلفةبا بالشركة الخاصة املالية املطلوبات

 
 الالحق القياس

والخسائر في الربح أو الخسارة عند  االثبات األولي لها، تقاس القروض املرتبطة بعمولة الحقا  بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات األرباح بعد
لة الفعلي. تحسب التكلفة املطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك التوقف عن إثبات املطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمو 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي. ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة 
 اآلخر.  

 
ا الفئة هذه تنطبق  .بعمولة املرتبطة القروض على عموم 

 
 واآلخرون التجاريون  الدائنون 

 .املوردين قبل من فواتير بها تقدم لم أم قدمت سواء   املستلمة، الخدمات أو البضاعة عن املستقبل في دفعها الواجب املبالغ لقاء االلتزامات إثبات يتم
 

 اءشرك إلى املستحقة واملبالغ عالقةال ذات الجهات إلى املستحقة املبالغ
ا. 60إلى  30بالتكلفة املطفأة ويتم سدادها خالل  كاءشر الاملبالغ املستحقة إلى الجهات ذات العالقة واملبالغ املستحقة إلى  تقاس  يوم 

 
 القروض

 .والقروض طويلة األجل األجل قصيرة القروض من وتتكون  املطفأة بالتكلفة القروض تقاس
 
 عن اإلثباتالتوقف  

 بشروط املقرضة الجهة نفس من بأخرى  املالية االلتزامات تبديل حالة وفي. مدته انتهاء أو إلغائه أو العقد في املحدد االلتزام سداد عند املالية املطلوبات اثبات عن التوقف يتم
، مختلفة  إثبات يتم. جديدة التزامات واثبات األصلية االلتزامات اثبات عن كتوقف التعديل أو يلالتبد هذا مثل اعتبار يتم عندئذ الحالية، االلتزامات شروط بتعديل أو تماما 

 .واإلدارية العمومية املصاريف ضمن اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في املعنية الدفترية القيم بين الفرق 
 

 األدوات املالية  مقاصة (1
املالية وتدرج بالصافي في مستقل قائمة املركز املالي عند وجود حق نظامي ملزم ملقاصة املبالغ املثبتة وعند وجود نية لتسوية  تتم مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات 

 املوجودات مع املطلوبات على أساس الصافي، أو تحقيق املوجودات وسداد املطلوبات في آن واحد.
 
 املخزون 

 على للحصول  املتكبدة املصاريف على التكلفة تشتمل. املرجح املتوسط طريقة باستخدام التكلفة تحدد. أقل أيهما البيعية، القيمة صافي أو بالتكلفة املخزونقياس  يتم
 .الحالي وموقعها حالتها إلى البضاعة إلحضار املتكبدة األخرى  التكاليف وتشمل البضاعة

 
 .البيع عملية إلتمام الالزمة املقدرة والتكاليف املقدرة اإلكمال تكاليف ناقصا   العادية األعمال دورة خالل التقديري  البيع سعر البيعية القيمة صافي يمثل

 االنخفاض في قيمة املوجودات غير املالية
 يكون  عندما أو لدليلا هذا مثل وجود حالة وفي. ما أصل قيمة في انخفاض وجود على دليل أي وجود من للتأكد تقويم بإجراء مالية، قوائم كل إعداد بتاريخ الشركة، تقوم

 القيمة لالسترداد القابلة القيمة تمثل. األصل لذلك لالسترداد القابلة القيمة بتقدير الشركة تقوم القيمة، في االنخفاض وجود من للتأكد السنوي  االختبار إجراء مطلوبا  
 تدفقات األصل عن ينتج لم ما لألصل لالسترداد القابلة القيمة تحديد يتم. الحالية والقيمة االستبعاد تكاليف ناقصا   للنقدية، املدرة الوحدة أو لألصل العادلة للقيمة األعلى
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صل الدفترية القيمة زيادة حالة وفي. املوجودات مجموعات أو األخرى  املوجودات عن كبير بشكل مستقلة تعتبر نقدية
 
 القابلة القيمة عن للنقدية املدرة الوحدة أو لأل

 إلى املقدرة املستقبلية النقدية التدفقات خصم يتم الحالية، القيمة تقدير وعند. له لالسترداد القابلة القيمة إلى ويخفض القيمة منخفض يعتبر لاألص فإن لالسترداد،
 ناقصا   العادلة القيمة تحديد وعند .لألصل املالزمة واملخاطر للنقود الزمنية للقيمة السوق  تقديرات يعكس والذي الزكاة قبل ملا الخصم معدل باستخدام الحالية قيمتها

 هذه االحتساب عمليات إن. مالئمة تقويم طرق  استخدام يتم املعامالت، هذه مثل تحديد إمكانية عدم حالة وفي. السوق  في تمت معامالت آخر باالعتبار يؤخذ البيع، تكاليف
 .العادلة القيمة عن املتوفرة األخرى  ؤشراتوامل املدرجة، للشركات املتداولة األسهم وأسعار التقويم، بمضاعفات مدعمة

 
 إليها يخصص والتي الشركة في للنقدية مدرة وحدة لكل مستقلة بصورة إعدادها يتم والتي والتوقعات، ملوازنات آخر أساس على القيمة في االنخفاض باحتساب الشركة تقوم

 .سنوات خمس فترة عادة والتوقعات املوازنات هذه تغطي. األصل
 

 انخفضت الذي األصل وظيفة مع يتماش ى وبما املصاريف فئات ضمن اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في املستمرة العمليات قيمة انخفاض خسائر إثبات يتم
 .قيمته

 
 وفي. نقصانها أو سابقا   املثبتة االنخفاض خسائر وجود عدم على دليل وجود من للتأكد مالية قوائم كل إعداد بتاريخ تقويم إجراء يتم الشهرة، عدا فيما للموجودات بالنسبة

 حالة في فقط سابقا   املثبتة االنخفاض خسائر قيد عكس يتم. للنقدية املدرة الوحدة أو لألصل لالسترداد القابلة القيمة بتقدير الشركة تقوم الدليل، هذا مثل وجود حالة
 القيمة تزيد ال بحيث محدودا   يعتبر القيد عكس إن. القيمة في انخفاض خسارة آخر إثبات منذ لالسترداد القابلة قيمةال لتحديد املستخدمة االفتراضات في تغيير وجود

 في خفاضاالن خسارة إثبات يتم لم لو فيما االستهالك، خصم بعد تحديدها، املفترض من كان التي الدفترية القيمة عن وال له لالسترداد القابلة القيمة عن لألصل الدفترية
 يتم الحالة هذه وفي التقويم، إعادة بمبلغ األصل قيد يتم لم ما اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في هذا القيد عكس إثبات يتم. السابقة السنوات في القيمة
 .تقويم إعادة كزيادة القيد عكس اعتبار

 
 املخصصات

 منافع على تنطوي  موارد استخدام األمر يتطلب ان املحتمل من وأنه سابقة، أحدا  عن ناتجة الشركة على( متوقعة أوة )قانوني التزامات وجود عند املخصصات إثبات يتم
 ثالامل سبيل على املخصصات، كل أو بعض تعويض الشركة فيها تتوقع التي الحاالت وفي. به موثوق  بشكل االلتزام ملبلغ تقدير   إجراء يمكن وأنه االلتزام لسداد اقتصادية
 املتعلق املصروف عرض يتم. التعويض على ستحصل املنشأة بأن املؤكد حكم في يكون  عندما فقط وذلك مستقل كأصل التعويض إثبات يتم فإنه تأمين، عقد بموجب

 .مستردة مبالغ أية خصم بعد اآلخر، الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في باملخصص
 

ا، لنقودل الزمنية القيمة أثر كان وإذا ا، يكون  عندما يعكس، والذي الحالي الزكاة قبل ما معدل باستخدام املخصصات خصم يتم فإنه جوهري  . بااللتزام املتعلقة املخاطر مالئم 
 لتعكس تعديلها ويتم ية،مال قوائم كل إعداد بتاريخ املخصصات مراجعة تتم. تمويل كتكلفة الوقت مرور نتيجة املخصص في الزيادة إثبات يتم الخصم، استخدام وعند

 قائمة في املخصص قيد عكس يتم فإنه االلتزام، لسداد اقتصادية منافع على تنطوي  موارد استخدام األمر يتطلب أن املحتمل من يعد لم وإذا.  الحالية التقديرات أفضل
 .اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح

 
 املحتملة االلتزامات

 املحتملة االلتزامات تقيد. بعيد احتمال اقتصادية منافع على تنطوي  موارد تدفق احتمال يكن لم ما عنها اإلفصاح ويتم املالية، القوائم في املحتملة االلتزامات إثبات يتم ال
 منافع تدفق املحتمل من يكون  عندما عنها إلفصاحا يتم لكن املالية القوائم في املحتملة املوجودات إثبات يتم ال. الدفع املستحقة واملبالغ الدائنين ضمن املالية القوائم في

 .منها اقتصادية
 

 الزكاة
 الدخل قائمة على وتحميله الزكاة مخصص تقدير يتم كما. السعودية العربية اململكة في والدخل للزكاة العامة الهيئة وتعليمات ألنظمة وفقا   للزكاة مخصص تجنيب يتم

 .للمخصص الالزمة التسوية إجراء الوقت ذلك في ويتم النهائية الربوط اعتماد عند راتالتقدي في فروقات أي تقيد فيما الشامل،
 

 املضافة القيمة ضريبة
 :التالية الحاالت عدا فيما املضافة، القيمة ضريبة مبلغ خصم بعد واملوجودات املصاريف اثبات يتم
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 القيمة ضريبة إثبات يتم الحالة هذه وفي الضريبية، السلطة من لالسترداد قابلة غير خدماتال أو املوجودات شراء بشأن املتكبدة املضافة القيمة ضريبة كانت إذا •
 و ينطبق، حيثما البند، مصروف من كجزء أو األصل شراء تكلفة من كجزء املضافة

 .املضافة القيمة ضريبة مبلغ شاملة الدائنة والذمم املدينة الذمم إظهار عند •
 

 .املالي املركز قائمة في الدائنين أو املدينين أرصدة من كجزء الضريبية السلطات إلى الدفع املستحق أو من لالسترداد القابل املضافة لقيمةا ضريبة مبلغ صافي إدراج يتم
 

 األرباح توزيعات
ا. التوزيع اعتماد عند الشركة في الشركاء إلى النقدية األرباح توزيعات بدفع املتعلقة االلتزامات بتحديد الشركة تقوم  توزيعات اعتماد يتم السعودي، الشركات لنظام وفق 
 .امللكية حقوق  ضمن مباشرة املقابل املبلغ إثبات يتم. الشركاء قبل من عليها املوافقة عند األرباح

 
 للموظفين املحددة املنافع التزامات
 األجل قصيرة االلتزامات

 في بالكامل سدادها املتوقع من التي األبناء، تعليم وبدالت السفر وتذاكر املتراكمة واإلجازات النقدية غير املنافع ذلك في بما واألجور، بالرواتب املتعلقة االلتزامات إثبات يتم
 باملبالغ ياسهاق ويتم املالية، الفترة نهاية حتى املوظفين بخدمات يتعلق فيما وذلك الصلة، ذات الخدمة املوظفون  فيها يقدم التي الفترة نهاية بعد شهرا   عشر اثني غضون 
 .املالي املركز قائمة في األخرى  املتداولة واملطلوبات الدفع مستحقة واملبالغ الدائنة الذمم ضمن املطلوبات عرض يتم. االلتزامات تسوية عند دفعها املتوقع

 
 التوظيف بعد ما التزامات

 :املحددة املنافع برامج
 .محددة منافع كبرنامج لإلثبات املؤهلة ةالخدم نهاية مكافأة رئيسية بصورة الشركة لدى يوجد

 
 املنافع اللتزام الحالية القيمة تحديد يتم. املتوقعة االئتمان وحدة طريقة باستخدام مستقلين اكتواريين خبراء قبل من دوري بشكل املحددة املنافع التزام قياس إعادة يتم

 ولها بها، املنافع دفع سيتم التي بالعملة املسجلة الجودة عالية الشركات لسندات العمولة أسعار باستخدام املقدرة املستقبلية الصادرة النقدية التدفقات بخصم املحددة
 احتساب يتم. الحكومية السندات على السوق  أسعار تستخدم السندات، لهذه عميقة أسواق فيها يوجد ال التي البلدان وفي. العالقة ذات االلتزامات شروط تقارب شروط
 املوظفين منافع مصروف في التكلفة هذه إدراج يتم. البرنامج ملوجودات العادلة والقيمة املحددة املنافع التزامات رصيد صافي على الخصم معدل بتطبيق العمولة ةتكلف صافي

 .اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في
 

 التي الهامة بالتقلبات واملعدل السابقة، السنة نهاية في اكتواريا املحدد البرنامج تكلفة معدل باستخدام وي سن أساس على للفترات املحددة املنافع التزام تكاليف احتساب يتم
 رةمل تقع التي واألحدا  السوق  في الهامة التقلبات تلك وجود عدم حالة وفي. والتسويات البرنامج تقليص أو تعديالت مثل واحدة، ملرة تقع هامة أحدا  وبأي السوق  على تطرأ

 بعين يؤخذ فإنه الفترة، خالل الترتيبات أو االفتراضات في هامة تغيرات وجود حالة وفي. السنة بداية في االفتراضات إلى استنادا   اإلكتوارية االلتزامات ترحيل يتم فإنه واحدة،
 .املطلوبات تلك قياس إعادة االعتبار

 
ا التوظيف بعد ما بمنافع املتعلقة والسابقة الحالية الخدمات تكاليف اثبات يتم  بمعدالت االلتزام في الزيادة تسجيل يتم بينما اآلخر، والشامل الخسارة أو الربح قائمة في فور 

 الشامل الدخل في قياس كإعادة إدراجها يتم االفتراضات في والتغيرات االكتواري  التقويم لعمليات نتيجة املطلوبات صافي في تغيرات أي إن. تمويل كتكلفة املستخدمة الخصم
 .اآلخر
 وكذلك السعودي والعمال العمل نظام أحكام االعتبار بعين االكتواري  التقويم عملية تأخذ السعودية، العربية اململكة في للموظفين الخدمة نهاية منافع بالتزام يتعلق وفيما

 .الشركة سياسة
 النظامي االحتياطي

 ذلك، تحقيق تم قد أنه وحيث. املال رأس من %30 االحتياطي هذا مجموع يبلغ حتى السنة ربح صافي من %10 تحويل الشركة على يجب السعودي، الشركات لنظام طبقا  
 .للتوزيع قابل غير االحتياطي هذا إن. التحويل هذا إجراء عن التوقف الشركة قررت فقد

 
 األجنبية بالعمالت املعامالت

 املسجلة النقدية واملطلوبات املوجودات أرصدة تحويل ويعاد. املعامالت بتاريخ السائدة الصرف ألسعار وفقا سعودية التلريا األجنبية بالعمالت تتم التي املعامالت تحول 
 .املالي املركز قائمة بتاريخ السائدة الصرف ألسعار وفقا أجنبية بعمالت
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 اإليرادات

 املحددة الدفع شروط االعتبار بعين االخذ مع الشركة ألنشطة الطبيعي السياق في الخدمات تقديم من املستحق أو املستلم املادي للمقابل العادلة القيم من اإليرادات تتألف
 .والتخفيضات والحوافز الخصومات بعد بالصافي اإليرادات قيد يتم. تعاقديا  

 
 أنشطة من لكل محددة معايير تتحقق وعندما الشركة إلى االقتصادية املنفعة تؤول أن املرجح من يكون  وعندما موثوق  بشكل قياسه املمكن من يكون  عندما اإليراد إثبات يتم

 .أدناه موضح هو كما الشركة
 

 :التالية الخطوات الخمس نموذج باستخدام( 15) رقم املالي للتقرير الدولي املعيار بموجب باإليرادات الشركة تعترف
 

ا ينش ئ أكثر أو طرفين بين اتفاق بأنه العقد ُيعّرف العميل مع العقد تحديد: 1 الخطوة  عقد لكل املعايير ويحدد للتنفيذ قابلة والتزامات حقوق 
 .بها الوفاء يجب التي

 .العميل إلى خدمة أو سلعة لنقل عميل مع عقد في وعد هو األداء التزام األداء التزامات تحديد: 2 الخطوة
 التي الخدمات أو السلع نقل نظير في عليه الحصول  الشركة تتوقع الذي املقابل مبلغ هو املعاملة سعر املعاملة سعر تحديد: 3 الخطوة

 .ثالثة أطراف عن نيابة املحصلة املبالغ باستثناء العميل، بها ُوعد
 التزام كل على املعاملة سعر بتوزيع الشركة تقوم أداء، التزام من أكثر على يحتوي  الذي للعقد بالنسبة املعاملة سعر تخصيص: 4 الخطوة

 التزامات من التزام بكل الوفاء مقابل عليه الحصول  الشركة تتوقع الذي املقابل مبلغ يحدد مبلغب أداء
 .األداء

 ُوعد التي الخدمات أو السلع نقل طريق عن األداء بالتزام أوفت( كلما أو) عندما اإليرادات الشركة تحقق باإليرادات اإلعتراف: 5 الخطوة
 .العقد بموجب العميل بها

 
 االجل طويلة العقود اتإيراد
 اعمال من فعليا انجازه نسبة الى استنادا املنفذة االعمال حصر طريقة باستخدام موثوق  بشكل النتائج تقدير املمكن من يكون  عندما االجل طويلة العقود ايرادات اثبات يتم

 .الكميات تلك بيع واسعار تعاقديةال الكميات على بناء املشروع ملدير الفني بالتقييم املنفذة االعمال وتقال العقد،
 

 إيرادات أخرى 
 تقيد اإليرادات األخرى عند تحققها.

 
 املصروفات

ايرادات النشاط من رواتب وأجور وتكاليف الغير املباشرة واملحملة على تكلفة االيرادات، ويتم تصنيف باقي املصروفات تتكون جميع املصروفات املباشرة واملتعلقة بتحقيق 
زيع ومية واإلدارية. يتم تو ضمن مصروفات البيع والسويق واملصروفات العمومية واإلدارية، كما يتم توزيع املصروفات املشتركة بين تكلفة االيرادات واملصروفات العم

 املصروفات املشتركة وفقا ألسس ثابتة.
 

 القطاعية املعلومات
 املتعلقة واملصاريف اإليرادات ذلك في بما مصاريف، بشأنها ويتكبد إيرادات منها يحقق أن املمكن من تجارية أنشطة يزاول  الذي( أ: املكونات أحد هو التشغيلي القطاع إن

 تخصيص بشأن قرارات التخاذ القرار صانع بصفته العمليات رئيس قبل من عملياته نتائج تحليل بانتظام يتم( ب للشركة؛ األخرى  املكونات من مكون  أي مع باملعامالت
 البنود على ملتشت القرار صانع بصفته العمليات رئيس إلى بشأنها تقارير رفع يتم التي القطاعات نتائج إن. منفصلة مالية معلومات عنه تتوفر والتي( ج األداء؛ وتقييم املوارد
 .معقول  أساس على توزيعها يمكن التي البنود تلك إلى باإلضافة بالقطاع مباشرة تتعلق التي
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 الهامة املحاسبية واألحكام واالفتراضات التقديرات -6
 

 املسجلة واملطلوبات واملوجودات واملصاريف إليراداتا مبالغ على تؤثر قد التي واالفتراضات والتقديرات األحكام إجراء اإلدارة من للشركة املالية القوائم إعداد يتطلب
 الدفترية القيم على جوهري  تعديل إجراء والتقديرات االفتراضات هذه من التأكد عدم عن يترتب وقد. املالية القوائم إعداد بتاريخ املحتملة االلتزامات عن واإلفصاح

 .تقبليةاملس الفترات في بذلك ستتأثر التي املطلوبات أو للموجودات
 

 واالفتراضات التقديرات
الية، والتي قد ينتج عنها فروقات تم أدناه عرض االفتراضات األساسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم امل 

االفتراضات والتقديرات املتاحة عند إعداد القوائم املالية. ومع ذلك،  هذه التالية. استخدمت الشركةجوهرية في القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية 
ركة. يتم إظهار هذه التغيرات قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة واملتعلقة بالتطورات املستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة الش

 اضات عند حدوثها.في االفتر 
 

   األحكام
 .املالية القوائم في املثبتة املبالغ على جوهري  أثر لها والتي التقديرات، في املتضمنة تلك عن بمعزل  أحكام أي بإجراء اإلدارة تقم لم للشركة، املحاسبية السياسات تطبيق عند

 
 االستمرارية

ر وفقا  ملبدأ االستمرارية، ولديها قناعة أن لدي الشركة املوارد الكافية الستمرار اعمالها في املستقبل القريب. إضافة أجرت إدارة الشركة تقييما  لقدرة الشركة على االستمرا
 ارية.أساس مبدأ االستمر  الى ذلك، فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرارية. لذلك فأنه اليزال يتم اعداد القوائم املالية على

 
 األخرى  املتداولة املالية واملوجودات التجارية املدينة الذمم بشأن املتوقعة االئتمان خسائر  مخصص
 بناء   املخصص نسب تحديد يتم. األخرى  املتداولة املالية واملوجودات التجارية املدينة الذمم بشأن املتوقعة االئتمان خسائر الحتساب مخصص مصفوفة الشركة تستخدم

 .مماثلة خسائر أنماط لها العمالء قطاعات من مختلفة ملجموعات السداد في التأخر امأي على
 

ئتمان السابقة في األصل تحديد مصفوفة املخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها. وستقوم الشركة بمعايرة املصفوفة لتعديل خسائر اال  يتم
إنه ملثال، إذا كان من املتوقع تدهور األوضاع االقتصادية على مدى السنة القادمة، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التعثر في السداد، فباملعلومات املستقبلية. على سبيل ا

 تغيرات في التقديرات املستقبلية.  لليتم تعديل معدالت التعثر السابقة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل 
 
ا تمثل املتوقعة االئتمان وخسائر املتوقعة االقتصادية والظروف مالحظتها تم التي السابقة التعثر معدالت بين املتداخلة العالقة تقويم عملية إن  خسائر مبلغ إن. هاما تقدير 

 تكون  ال قد املتوقعة االقتصادية والظروف بالشركة الخاصة السابقة االئتمان خسائر أن كما. املتوقعة اديةاالقتص واألوضاع الظروف في بالتغيرات يتأثر املتوقعة االئتمان
ا  .املستقبل في للعميل الفعلي التعثر على مؤشر 

 املالية غير  املوجودات قيمة في االنخفاض
 االستبعاد تكاليف ناقصة العادلة القيمة تمثل والتي لالسترداد، القابلة القيمة عن للنقدية املدرة الوحدة أو لألصل الدفترية القيمة زيادة عند القيمة في االنخفاض يحد 

 عادل، تعامل بشروط تمت التي امللزمة، البيع ملعامالت املتاحة البيانات أساس على االستبعاد تكاليف ناقصة العادلة القيمة احتساب يتم. أعلى أيهما الحالية، القيمة أو
 النقدية التدفقات طريقة أساس على الحالية القيمة احتساب يتم. األصل الستبعاد اإلضافية التكاليف ناقصة للمالحظة القابلة السوق  أسعار أو لةمماث ملوجودات
 االستثمارات أو بعد الشركة بها تلتزم لم التي الهيكلة إعادة أنشطة تشمل وال القادمة الخمس للسنوات التقديرية املوازنة من النقدية التدفقات تحديد يتم. املخصومة
 طريقة في املستخدم الخصم بمعدل لالسترداد القابلة القيمة تتأثر. القيمة في االنخفاض الختبار الخاضعة للنقدية املدرة الوحدة أداء تعزيز شأنها من التي الهامة املستقبلية
 .االستقراء ألغراض املستخدم النمو ومعدل املتوقعة بليةاملستق الواردة النقدية التدفقات وكذلك املخصومة النقدية التدفقات

 
 املخصصات 

 تستند. سدادها املحتمل املبالغ تقدير ذلك في بما اإلثبات، ضوابط استيفاء تم إذا فيما للتأكد تقويم وعمليات تقديرات على طبيعتها، بحسب املخصصات، تعتمد



108

 المعلومات وتقنية لإلتصاالت نسيج شركة
ذات مسؤولية محدودة(شركة )  

ائم املالية   م2020 ديسمبر  31املنتهية في سنة لل الخاص الغرض ذاتاملوحدة  إيضاحات حول القو
)املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(   

 

22 
 

 نهاية مكافأة مخصصات تتضمن كما. حاليا املتاحة املعلومات من وغيرها القانونية املشورة االعتبار، بعين األخذ بعد التكاليف، تقدير إلى القضائية الدعاوى  مخصصات
. خرى األ  املغادرة تكاليف أو املواقع وإغالق الخدمة نهاية مكافأة لدفع املتوقعة الصادرة النقدية التدفقات تقدير في اإلدارة حكم وجدت، إن املغادرة، وتكاليف الخدمة
 .الصادرة النقدية التدفقات وقوع املحتمل من كان إذا فيما اإلدارة تقديرات أفضل املؤكدة، غير باملطلوبات املتعلقة املخصصات تتضمن

 
 امللموسة غير  واملوجودات واملعدات للممتلكات اإلنتاجية األعمار 

ا على  واملعدات ممتلكاتلموسة بناء  على األعمار االقتصادية للواملوجودات غير امل واملعدات ممتلكاتلل اإلنتاجية األعمار تقدير يتم واملوجودات غير امللموسة، وبناء  أيض 
غير واملوجودات  واملعدات ممتلكاتقدرة للالتقويم الجماعي ملمارسات القطاع، والخبرة باملوجودات املماثلة. يتم، بتاريخ إعداد القوائم املالية، مراجعة األعمار اإلنتاجية امل

عدات. وعلى الرغم من ذلك، فإنه امللموسة وتحديثها في حالة اختالف التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة االستهالك العادي أو التقادم الفني والتجاري للممتلكات وامل
رات في أي من العوامل املذكورة أعاله. وسوف تتأثر املبالغ وتوقيت من املحتمل أن يتأثر األداء املالي املستقبلي بصورة جوهرية بالتغيرات في التقديرات الناتجة عن التغي

 املصاريف املسجلة ألي فترة بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.
 

 كمستأجر الشركة –تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء 
ار غير القابلة لإللغاء، باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من املؤكد بصورة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليج شركةتقوم ال

 معقولة ممارسة هذا الخيار، أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان من املؤكد بصورة معقولة عدم ممارسته.
 

األحكام عند تقويم ما إذا كان من املؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد أو االنهاء  شركةلتجديد واإلنهاء. تطبق العقود إيجار تتضمن خيارات ا شركةيوجد لدى ال
 شركةجار، تقوم الوبعد تاريخ بدء اإليمن عدمه، أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي من شأنها إيجاد حافز اقتصادي ملمارسة خيار التجديد أو اإلنهاء. 

مارسة خيار التجديد أو اإلنهاء بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة وقوع حد  هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم م
 الطلب لألصل املستأجر(.)على سبيل املثال، إنشاء التحسينات املهمة على املباني املستأجرة أو التخصيص املهم حسب 

 
 تقدير معدل االقتراض اإلضافي –عقود اإليجار 

اض اإلضافي تحديد معدل العمولة الضمني في عقود اإليجار بسهولة، وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات اإليجار. يمثل معدل االقتر  شركةال يمكن لل
ه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى دفع شركةمعدل العمولة الذي يتعين على ال

 فترة مماثلة وبضمان مماثل.
 

الحظة أو عندما يتعين تعديلها لتعكس دفعه، وهو ما يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قابلة للم شركةوبالتالي، فإن معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يتعين على ال
بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام املدخالت القابلة للمالحظة )مثل معدالت العموالت السائدة في السوق( عند توفرها،  شركةشروط وأحكام عقد اإليجار. تقوم ال

 ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة باملنشأة.
 
 

 حددةامل املنافع برامج
 قد التي االفتراضات من العديد إجراء االكتواري  التقويم يتضمن. االكتواري  التقويم عمليات باستخدام لاللتزام الحالية والقيمة املحددة املنافع برامج تكلفة تحديد يتم

 للتقويم املعقدة للطبيعة ونظرا. الوفيات ومعدالت الرواتب، في املستقبلية والزيادات الخصم، معدل تحديد على تشتمل والتي. املستقبل في الفعلية التطورات عن تختلف
 .مالية قوائم كل اعداد بتاريخ االفتراضات كافة مراجعة يتم. االفتراضات هذه في بالتغيرات كبيرة بصورة يتأثر املحددة املنافع التزام فإن األجل، طويلة وطبيعته

 
 بعمالت املسجلة الشركات سندات على العموالت أسعار االعتبار بعين اإلدارة تأخذ املالئم، الخصم معدل تحديد وعند. يرللتغي تخضع التي العوامل أكثر الخصم معدل يعتبر

 بها، ترفمع دولية تصنيف وكالة قبل من محدد هو ملا طبقا   فوق  فما أو)أأأ(  تصنيف بدرجة األقل على وذلك التوظيف بعد ما منافع التزام بها املسجل العمالت مع تتوافق
 السندات تلك استبعاد يتم. املعنية السندات جودة مراجعة أيضا   يتم كما. املحددة املنافع اللتزام املتوقعة املدة مع لتتماش ى العائد معدل مع الحاجة عند استقراؤها ويتم
 .عالية جودة ذات سندات تمثل ال أنها اعتبار ىعل وذلك الخصم، معدل تحديد أساسه على تم الذي السندات تحليل من عالية ائتمان هوامش لها التي

 
فقط من وقت آلخر وفقا  للتغيرات  يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات املتاحة للجمهور في اململكة العربية السعودية. تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير 
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 بناء  على معدالت التضخم املستقبلية املتوقعة للمملكة العربية السعودية. الديموغرافية. تحدد زيادات الرواتب واملنافع املستقبلية
 
 قياس القيمة العادلة لألدوات املالية 
 قيمتها تحدد ة،نشط أسواق في املتداولة األسعار أساس على املالي املركز قائمة في املسجلة املالية واملطلوبات املالية للموجودات العادلة القيمة قياس إمكانية عدم حالة في

، ذلك كان إذا باملالحظة، القابلة األسواق خالل من يتم النماذج هذه إلى املدخل إن. املخصومة النقدية التدفقات نموذج على تشتمل تقويم طرق  باستخدام العادلة  ممكنا 
 ومخاطر السيولة، مخاطر مثل باملدخالت تتعلق اعتبارات على ألحكاما تشتمل. العادلة القيمة لتحديد األحكام من درجة استخدام يجب فإنه مجديا   ذلك يكن لم وإذا

 .املالية لألدوات املسجلة العادلة القيمة على يؤثر قد العوامل بهذه املتعلقة االفتراضات تغير إن. والتقلبات االئتمان،
 
 

 تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية أثر  -7
ا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت  2019ديسمبر  31(، قامت الشركة بإصدار قوائمها املالية النظامية للسنة املنتهية في 2هو موضح بالكامل في اإليضاح ) كما وفق 
وطلبت هيئة السوق املالية  ،املوازي  السوق  فيقيام باالكتتاب قرر الشركاء ال ،2020 ديسمبر15الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية، وبتاريخ  توسطةاملو  صغيرةال

ا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية.  تمثل هذه القوائم املالية  2020ديسمبر  31من الشركة إعداد القوائم املالية للسنة املنتهية في  وفق 
الشركة أول قوائم مالية قامت الشركة بإعدادها وفقا  للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية. وعليه، قامت  2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

مع بيانات فترة املقارنة للسنة املنتهية  ،2020ر ديسمب 31بإعداد قوائم مالية تتوافق مع املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملطبقة كما في 
، م2019يناير  1في  كما هو مبين في ملخص السياسات املحاسبية الهامة. وعند إعداد القوائم املالية، تم إعداد قائمة املركز املالي االفتتاحية للشركة كما 2019ديسمبر  31في 

املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية. يبين هذا اإليضاح التعديالت التي أجرتها الشركة عند تعديل قوائمها املالية من  تاريخ تحول الشركة إلى املعايير الدولية للتقرير
لكاملة املعتمدة في اململكة العربية الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية إلى املعايير الدولية للتقرير املالي ا توسطةاملو  صغيرةالاملعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت 

 .السعودية
ا رجعي بأثر املتطلبات بعض تطبيق من اإلعفاءات ببعض مرة ألول  املالي للتقرير الدولية املعايير ملتبعي( 1) املالي للتقرير الدولي املعيار يسمح  للتقرير الدولية للمعايير طبق 
  .مرة ألول  املالي للتقرير الدولية املعايير تطبيق عند متاح إعفاء أي من الشركة تستفد لم . السعودية العربية اململكة في املعتمدة املالي
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 السعودية العربية اململكة في املعتمدة املالي للتقرير  الدولية املعايير  تطبيق -8
 التحول إلى املعايير الدولية للتقرير املالي( )تاريخ 2019يناير  1تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على قائمة املركز املالي كما في  أثر  8-1
ا عنها املصرح املبالغ    سابق 

ا  الدولي للمعيار طبق 
 الصغيرة للمنشآت
 الحجم واملتوسطة

 

 التصنيف إعادة
 القياس وإعادة

 
ا  الدولية للمعايير طبق 

 1 في كما املالي للتقرير
 2019 يناير

 يسعود ريال  سعودي ريال  سعودي ريال إيضاح 
       املوجودات
       املتداولة غير  املوجودات
 4,729,517  -  4,729,517  ومعدات ممتلكات
 3,207,323  3,207,323  - 11-8 االستخدام حق موجودات
 8,472,445  -  8,472,445  زميلة شركات في استثمارات
 1,055,771  -  1,055,771  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات

 17,465,056  3,207,323  14,257,733  املتداولة غير  املوجودات إجمالي
       املتداولة املوجودات
 17,775,075  7,148,612  10,626,463 10-8 التنفيذ تحت مشروعات

 784,796    784,796  مخزون
 840,408    840,408  عالقة ذات جهات من مستحقة مبالغ

 74,132,161  (153,933)  74,286,094 10-8 تجاريون  مدينون 
 3,391,046  (12,357,326)  15,748,372 10-8 فواتير بها يقدم لم إيرادات

 10,932,032  (86,574)  11,018,606 11-8 أخرى  وموجودات مقدما   مدفوعة مصاريف
 29,937,384  -  29,937,384  الصندوق  في ونقد البنوك لدى أرصدة
 137,792,902  (5,449,221)  143,242,123  املتداولة املوجودات إجمالي
 155,257,958  (2,241,898)  157,499,856  املوجودات إجمالي
       واملطلوبات امللكية حقوق 
       امللكية حقوق 
 10,000,000  -  10,000,000  املال رأس

 5,000,000  -  5,000,000  نظامي احتياطي
 (56,953)  -  (56,953)  ترجمة إحتياطي

 44,374,071  (5,362,647)  49,736,718 4-8 مبقاة أرباح
 59,317,118  (5,362,647)  64,679,765  امللكية حقوق  إجمالي

       املتداولة غير  املطلوبات
 2,165,939  2,165,939  - 11-8 متداول  غير جزء – إيجار التزام

 17,739,754  -  17,739,754  للموظفين املحددة املنافع التزامات
 19,905,693  2,165,939  17,739,754  املتداولة غير  املطلوبات إجمالي

       املتداولة املطلوبات
 24,065,700  -  24,065,700  تجاريون  دائنون 

 18,243,963  -  18,243,963  الدفع مستحقة مصاريف
 30,481,698  -  30,481,698  مؤجلة إيرادات
 954,810  954,810  - 11-8 متداول  جزء – إيجار التزام

 2,288,976  -  2,288,976  املستحقة الدخل وضريبة الزكاة مصاريف
 76,035,147  954,810  75,080,337  املتداولة املطلوبات إجمالي
 95,940,840  3,120,749  92,820,091  املطلوبات إجمالي
 155,257,958  (2,241,898)  157,499,856  امللكيةلوبات وحقوق املط إجمالي
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 2019ديسمبر  31تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على قائمة املركز املالي كما في  أثر  8-2
ا عنها املصرح املبالغ    سابق 

ا  الدولي للمعيار طبق 
 الصغيرة للمنشآت
 الحجم واملتوسطة

 وإعادة التصنيف إعادة
 قياسال

ا  الدولية للمعايير طبق 
 31 في كما املالي للتقرير

 2019 ديسمبر
 سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال إيضاح 

     املوجودات
     املتداولة غير  املوجودات
 4,784,827 - 4,784,827  ومعدات ممتلكات
 2,522,855 2,522,855 - 11-8 االستخدام حق موجودات
 8,616,917 - 8,616,917  زميلة تشركا في استثمارات
 277,778 - 277,778  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات

 30,153 - 30,153  مؤجلة ضريبية أصوول 
 16,232,530 2,522,855 13,709,675  املتداولة غير  املوجودات إجمالي

     املتداولة املوجودات
 21,045,754 10,915,748 10,130,006 10-8 ذالتنفي تحت مشروعات

 1,202,219 - 1,202,219  مخزون
 773,543 - 773,543  عالقة ذات جهات من مستحقة مبالغ

 119,447,560 (1,263,106) 120,710,666 10-8 تجاريون  مدينون 
 2,854,140 (15,896,309) 18,750,449 10-8 فواتير بها يقدم لم إيرادات

 11,219,820 (86,574) 11,306,394 11-8 أخرى  وموجودات مقدما   وعةمدف مصاريف
 35,658,835 - 35,658,835  الصندوق  في ونقد البنوك لدى أرصدة
 192,201,871 (6,330,241) 198,532,112  املتداولة املوجودات إجمالي
 208,434,401 (3,807,386) 212,241,787  املوجودات إجمالي
     ملطلوباتوا امللكية حقوق 
     الشركاء حقوق 
 10,000,000 - 10,000,000  املال رأس

 5,000,000 - 5,000,000  نظامي احتياطي
 713,249 - 713,249  ترجمة إحتياطي

 47,772,448 (6,365,536) 54,137,984 4-8 مبقاة أرباح
 63,485,697 (6,365,536) 69,851,233  امللكية حقوق  إجمالي

     املتداولة غير  املطلوبات
 1,693,683 1,693,683 - 11-8 متداول  غير جزء – إيجار التزام

 19,759,826 - 19,759,826  للموظفين املحددة املنافع التزامات
 21,453,509 1,693,683 19,759,826  املتداولة غير  املطلوبات إجمالي

     املتداولة املطلوبات
 6,971,900 - 6,971,900  االجل قصيرة قروض
 10,000,000 - 10,000,000  مساهم من قرض

 8,948,909 - 8,948,909  تجاريون  دائنون 
 31,535,059 - 31,535,059  الدفع مستحقة مصاريف
 63,059,367 - 63,059,367  مؤجلة إيرادات
 864,467 864,467 - 11-8 متداول  جزء – إيجار التزام

 2,115,493 - 2,115,493  ستحقةامل الدخل وضريبة الزكاة مصاريف
 123,495,195 864,467 122,630,728  املتداولة املطلوبات إجمالي
 144,948,704 2,558,150 142,390,554  املطلوبات إجمالي
 208,434,401 (3,807,386) 212,241,787  امللكيةاملطلوبات وحقوق  إجمالي
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 2020ديسمبر  31ي على قائمة املركز املالي كما في تطبيق املعايير الدولية للتقرير املال أثر  8-3
ا عنها املصرح املبالغ    سابق 

ا  الدولي للمعيار طبق 
 الصغيرة للمنشآت
 الحجم واملتوسطة

 وإعادة التصنيف إعادة
 القياس

ا للمعايير الدولية  طبق 
 31للتقرير املالي كما في 

 2020ديسمبر 
 عوديس ريال سعودي ريال سعودي ريال إيضاح 

     املوجودات
     املتداولة غير  املوجودات
 4,070,518 - 4,070,518  ومعدات ممتلكات
 1,838,387 1,838,387 - 11-8 االستخدام حق موجودات
 48,224 - 48,224  ملموسة غير موجودات
 8,793,889 - 8,793,889  زميلة شركات في استثمارات
 272,133 - 272,133  الخسارة أو الربح خالل من ةالعادل بالقيمة املالية املوجودات

 15,023,151 1,838,387 13,184,764  املتداولة غير  املوجودات إجمالي
     املتداولة املوجودات
 17,339,895 8,595,263 8,744,632 10-8 التنفيذ تحت مشروعات

 3,836,068 - 3,836,068  مخزون
 747,883 - 747,883  عالقة ذات جهات من مستحقة مبالغ

 87,049,354 (10,544,424) 97,593,778 10-8 تجاريون  مدينون 
 4,905,539 (5,390,763) 10,296,302 10-8 فواتير بها يقدم لم إيرادات

 12,387,065 (86,574) 12,473,639 11-8 أخرى  وموجودات مقدما   مدفوعة مصاريف
 57,696,203 - 57,696,203  الصندوق  في ونقد البنوك لدى أرصدة
 183,962,007 (7,426,498) 191,388,505  املتداولة املوجودات إجمالي
 198,985,158 (5,588,111) 204,573,269  املوجودات إجمالي
     واملطلوبات امللكية حقوق 
     امللكية حقوق 
 10,000,000 - 10,000,000  املال رأس

 5,000,000 - 5,000,000  نظامي احتياطي
 1,823,549 - 1,823,549  ترجمة إحتياطي

 57,031,381 (7,496,435) 64,527,816 4-8 مبقاة أرباح
 73,854,930 (7,496,435) 81,351,365  الشركاء حقوق  إجمالي
 293,537 - 293,537  املسيطرة غير امللكية حقوق 
 74,148,467 (7,496,435) 81,644,902  امللكية حقوق  إجمالي

     املتداولة غير  تاملطلوبا
 1,129,848 1,129,848 - 11-8 متداول  غير جزء – إيجار التزام

 21,379,640 - 21,379,640  للموظفين املحددة املنافع التزامات
 22,509,488 1,129,848 21,379,640  املتداولة غير  املطلوبات إجمالي

     املتداولة املطلوبات
 5,038,089 - 5,038,089  االجل قصيرة قروض
 10,000,000 - 10,000,000  مساهم من قرض

 16,133,622 - 16,133,622  تجاريون  دائنون 
 13,381,303 - 13,381,303  الدفع مستحقة مصاريف
 54,240,926 - 54,240,926  مؤجلة إيرادات
 778,476 778,476 - 11-8 متداول  جزء – إيجار التزام

 2,754,787 - 2,754,787  املستحقة الدخل وضريبة الزكاة مصاريف
 102,327,203 778,476 101,548,727  املتداولة املطلوبات إجمالي
 124,836,691 1,908,324 122,928,367  املطلوبات إجمالي
 198,985,158 (5,588,111) 204,573,269  امللكيةاملطلوبات وحقوق  إجمالي

 الشركاء حقوق  إجمالي على لياملا للتقرير  الدولية املعايير  تطبيق أثر  8-4
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 إيضاح 
 2020ديسمبر  31

 سعودي ريال
 2019 ديسمبر  31

 سعودي ريال
 2019 يناير 1

 سعودي ريال
ا عنها املصرح الشركاء حقوق  إجمالي  الصغيرة للمنشآت الدولي للمعيار طبق 

 49,736,718 54,137,984 64,527,816  الحجم واملتوسطة
 (153,933) (1,263,106) (10,544,424) 9-8 9املعيار الدولي للتقرير املالي  –قعة خسائر االئتمان املتو  مخصص
 (12,357,326) (15,896,309) (5,390,763) 10-8 15 املالي للتقرير الدولي املعيار – ايرادات تعديل
 7,148,612 10,915,748 8,595,263 10-8 15 املالي للتقرير الدولي املعيار – االيارادات تكاليف تعديل

 - (684,468) (1,368,936) 11-8 16معيار املحاسبة الدولي  – االستخدام حق موجودات استهالك مصروف
 - (134,365) (237,565) 11-8 16معيار املحاسبة الدولي  – اإليجار التزامات على العمولة مصروف
 - 696,964 1,449,990 11-8 16معيار املحاسبة الدولي  –مصاريف االيجارات  تعديل
ا الشركاء حقوق  إجمالي  44,374,071 47,772,448 57,031,381  املالي للتقرير الدولية للمعايير طبق 

 
 2019ديسمبر  31تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة املنتهية في  أثر  8-5

  

 عنها املصرح املبالغ
 للمعيار  طبًقا اسابًق 

 للمنشآت الدولي
 واملتوسطة الصغيرة

 الحجم
 املعايير  إلى التحول  أثر 

 املالي للتقرير  الدولية

 وفًقا عنها املصرح املبالغ
 للتقرير  الدولية للمعايير 

 املالي
 سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال إيضاح 

 177,837,137 (3,538,983) 181,376,120 7-8 اإليرادات
 (118,192,777) 3,767,136 (121,959,913) 7-8 اإليرادات فةتكل

 59,644,360 228,153 59,416,207  الربح إجمالي
 (36,433,309)  (36,433,309)  وتوزيع بيع مصاريف
 (16,763,630) (412,209) (16,351,421) 7-8 وإدارية عمومية مصاريف
 (684,468) (684,468)  7-8 االستخدام حق موجودات استهالك

 5,762,953 (868,524) 6,631,477  الرئيسية العمليات من ربح
 2,100 - 2,100  أخرى  إيرادات

 (93,888) - (93,888)  اخرى  مصاريف
 110,213 - 110,213  زميلة شركات في اإلستثمارات أرباح في حصة
 خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات بيع من محققة أرباح
 139,585 - 139,585  الخسارة أو الربح

 (334,870) (134,365) (200,505) 7-8 تمويل تكاليف
 5,586,093 (1,002,889) 6,588,982  الزكاة قبل السنة ربح

 (2,115,493) - (2,115,493)  التابعة والشركات للشركة والضريبة الزكاة
 3,470,600 (1,002,889) 4,473,489  السنة ربح

     اآلخر الشامل الدخل
     :الخسارة أو  الربح إلى الحًقا تصنيفها يعاد لن بنود
 (72,223) - (72,223)  للموظفين املحددة املنافع التزامات قياس إعادة
     :الخسارة أو  الربح إلى الحًقا تصنيفها اعادة يمكن او  يتم بنود

 770,202 - 770,202  فروقات ترجمة العمالت االجنبية –االجنبية  العمالت
 697,979 - 697,979  اآلخر الشاملالدخل  إجمالي
 4,168,579 (1,002,889) 5,171,468  للسنة الشامل الدخل إجمالي
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 2020 ديسمبر  31 في املنتهية للسنة اآلخر  الشامل والدخل الخسارة أو  الربح قائمة على املالي للتقرير  الدولية املعايير  تطبيق أثر  8-6

  

ا عنها رحاملص املبالغ  سابق 
ا  الدولي للمعيار طبق 

 الصغيرة للمنشآت
 الحجم واملتوسطة

 املعايير إلى التحول  أثر
 املالي للتقرير الدولية

ا عنها املصرح املبالغ  وفق 
 للتقرير الدولية للمعايير

 املالي
 سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال إيضاح 
     

 205,492,288 10,505,546 194,986,742 7-8 اإليرادات
 (135,837,062) (2,320,485) (133,516,577) 7-8 اإليرادات تكلفة

 69,655,226 8,185,061 61,470,165  الربح إجمالي
 (27,930,307) - (27,930,307)  وتوزيع بيع مصاريف
 (24,844,679) (8,528,292) (16,316,387) 7-8 وإدارية عمومية مصاريف
 (684,468) (684,468) - 7-8 الستخداما حق موجودات استهالك

 16,195,772 (1,027,699) 17,223,471  الرئيسية العمليات من ربح
 (3,638,410) - (3,638,410)  اخرى  مصاريف

 197,804 - 197,804  زميلة شركات في اإلستثمارات أرباح في حصة
 (373,403) (103,200) (270,203) 7-8 تمويل تكاليف

 12,381,763 (1,130,899) 13,512,662  الزكاة بلق السنة ربح
 (2,754,787) - (2,754,787)  التابعة والشركات للشركة والضريبة الزكاة

 9,626,976 (1,130,899) 10,757,875  السنة ربح
     

     اآلخر الشامل الدخل
     :الخسارة أو  الربح إلى الحًقا تصنيفها يعاد لن بنود
 (242,682) - (242,682)  للموظفين املحددة املنافع لتزاماتا قياس إعادة
     :الخسارة أو  الربح إلى الحًقا تصنيفها اعادة يمكن او  يتم بنود

 1,110,300 - 1,110,300  فروقات ترجمة العمالت االجنبية –االجنبية  العمالت
 867,618 - 867,618  اآلخر الشاملالدخل  إجمالي
 10,494,594 (1,130,899) 11,625,493  للسنة شاملال الدخل إجمالي

 
 إجمالي الدخل الشامل  تسوية 8-7

 
 

 إيضاح
2020 

 سعودي ريال
2019 

 سعودي ريال
    

 4,473,489 10,757,875  طبًقا للمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم هاملصرح عن السنة ربح
 (1,109,173) (9,281,318) 9-8 9الدولي للتقرير املالي  املعيار –خسائر االئتمان املتوقعة  مخصص
 (3,538,983) 10,505,546 10-8 15 املالي للتقرير الدولي املعيار – ايرادات تعديل
 3,767,136 (2,320,485) 10-8 15 املالي للتقرير الدولي املعيار – االيارادات تكاليف تعديل

 (684,468) (684,468) 11-8 16معيار املحاسبة الدولي  – االستخدام حق موجودات استهالك مصروف
 (134,365) (103,200) 11-8 16معيار املحاسبة الدولي  – اإليجار التزامات على العمولة مصروف
 696,964 753,026 11-8 16معيار املحاسبة الدولي  –مصاريف االيجارات  تعديل

 3,470,600 9,626,976  املالي لتقرير ل الدولية للمعايير  وفًقا عنه املصرح السنة ربح
 697,979 867,618  األخر الشامل الدخل
 4,168,579 10,494,594  املالي للتقرير  الدولية للمعايير  طبًقا للسنة الشامل الدخل إجمالي

 
 2017 ديسمبر  31 في املنتهية للسنة النقدية الدفقات قائمة تسوية 8-8
 :النقدية التدفقات قائمة في املالي للتقرير الدولية املعايير إلى الحجم توسطةاملو  صغيرةالاملعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت  يوجد تأثير كبير نتيجة التحول من ال
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التكلفة

 
 

 
 

 
 

 
 

في 
1 

يناير 
2020

 م
3,001,607

 
64,900

 
3,023,180

 
2,185,385

 
8,803,498

 
1,134,763

 
18,213,333

 
اإلضافات خالل السنة

 
- 

- 
41,369

 
17,032

 
206,938

 
- 

265,339
 

اإلستبعادات خالل السنة
 

- 
- 

)28,383(
 

)9,180(
 

)44,731(
 

- 
)82,294(

 
ق عملة  تسويات ترجمة فرو

 
- 

- 
629

 
235

 
)529(

 
 

335
 

الرصيد في 
31 

ديسمبر 
2020

 م
3,001,607

 
64,900

 
3,036,795

 
2,193,472

 
8,965,176

 
1,134,763

 
18,396,713

 
اإلستهالكات

 
 

 
 

 
 

 
 

في 
1 

يناير 
2020

 م
(

863,629
) 

(
64,900

) 
(

2,477,452
) 

(
2,142,489

) 
(

7,596,321
) 

(
283,715

) 
(

13,428,506
) 

املحمل على السنة
 

(
153,960

) 
- 

(
143,104

) 
(

30,920
) 

(
550,492

) 
(

56,738
) 

(
935,214

) 
اإلستبعادات خالل السنة

 
- 

- 
7,111

 
9,180

 
13,375

 
- 

29,666
 

ق عملة تسويات ترجمة فرو
 

3,880
 

- 
(

92
) 

31,579
 

(
27,508

) 
- 

7,859
 

الرصيد في 
31 

ديسمبر 
2020

 م
(

1,013,709
) 

 (
64,900

) 
(

2,613,537
) 

(
2,132,650

) 
(

8,160,946
) 

(
340,453

) 
(

14,326,195
) 

صافي
 

القيمة
 

الدفترية
 : 

كما
 

في 
31 

ديسمبر 
2020

 م
1,987,898

 
0.00

 
423,258

 
60,822

 
804,230

 
794,310

 
4,070,518
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شركة
 

نسيج
 

صاالت
لإلت

 
وتقنية

 
المعلومات

 
(

شركة 
لية محدودة( ذات مسؤو

 
ضاحات حول القوائم املالية

إي
 

املوحدة 
ذات
 

ض
الغر

 
ص

الخا
لل 

سنة 
املنتهية في 

31 
ديسمبر 
 

2020
 م

  
ك(

ف ذل
  )املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خال

30 
 

ممتلكات
 

واملعدات
 

)تتمة(
 

 
املباني 

 
رات  السيا

 
أثاث مكتبي 

 
معدات مكتبية

 
ب 

حاس
 

تحسينات على مباني
 

اإلجمالي
 

 
ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

ريال
 

سعودي
 

التكلفة
 

 
 

 
 

 
 

 
في 

1 
يناير

2019
 م

2,696,639
 

64,900
 

2,635,976
 

1,652,528
 

9,335,271
 

1,134,763
 

17,520,077
 

اإلضافات خالل السنة
 

- 
- 

471,259
 

47,100
 

231,000
 

- 
749,359

 
اإلستبعادات خالل السنة

 
- 

- 
(

96,889
) 

(
13,383

) 
(

840,855
) 

- 
(

951,127
) 

ق عملة  تسويات ترجمة فرو
 

304,968
 

- 
12,834

 
499,140

 
78,082

 
- 

895,024
 

في 
31 

ديسمبر 
2019

 م
3,001,607

 
64,900

 
3,023,180

 
2,185,385

 
8,803,498

 
1,134,763

 
18,213,333

 
اإلستهالكات

 
 

 
 

 
 

 
 

 في
1 

يناير 
2019

 م
(

641,051
) 

(
64,900

) 
(

2,447,756
) 

(
1,588,858

) 
(

7,821,043
) 

(
226,952

) 
(

12,790,560
) 

املحمل على السنة
 

(
143,330

) 
- 

(
91,249

) 
(

35,182
) 

(
578,569

) 
(

56,763
) 

(
905,093

) 
اإلستبعادات خالل السنة

 
- 

- 
62,652

 
12,430

 
840,926

 
- 

916,008
 

ق عملة تسويات ترجمة فرو
 

(
79,248

) 
- 

(
1,099

) 
(

530,879
) 

(
37,635

) 
- 

(
648,861

) 
في 

31 
ديسمبر 

2019
 م

(
863,629

) 
(

64,900
) 

(
2,477,452

) 
(

2,142,489
) 

(
7,596,321

) 
(

283,715
) 

(
13,428,506

) 
صافي

 
القيمة
 

الدفترية
 : 

كما
 

في 
31 

ديسمبر 
2019

 م
2,137,978

 
- 

545,728
 

42,896
 

1,207,177
 

851,048
 

4,784,827
 

   

مم  
تلكات
 

واملعدات
 

)تتمة(
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شركة
 

نسيج
 

صاالت
لإلت

 
وتقنية

 
المعلومات

 
(

شركة 
لية محدودة( ذات مسؤو

 
ضاحات حول القوائم املالية

إي
 

املوحدة 
ذات
 

ض
الغر

 
ص

الخا
لل 

سنة 
املنتهية في 

31 
ديسمبر 
 

2020
 م

  
ك(

ف ذل
  )املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خال

31 
 

ممتلكات
 

واملعدات
 

)تتمة(
 

 

اإلجمالي
 

تحسينات على مباني
 

ريال سعودي
 

رية العالمة التجا
 

ريال سعودي
 

ب
حاس

ريال سعودي 
 

معدات مكتبية
 

ريال سعودي
 

أثاث مكتبي
ريال سعودي 
 

ت
را السيا

ريال سعودي 
 

املباني 
ريال سعودي 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

التكلفة
 

       17,255,233  
 

       1,134,763   
 

             137,292  
 

          8,817,827 
 

       1,680,841 
 

          2,702,428 
 

                64,900   
 

    2,717,182 
 

في 
1 

يناير 
2018

 م

             1,506,519    
 

 - 
 

 - 
 

             1,466,262 
 

             13,152 
 

             27,105 
 

 - 
 

 - 
 

اإلضافات خالل السنة
 

           )1,082,283(  
 

 -  
 

 - 
 

           )946,467(
 

           )42,961.00(
 

              )92,855.00(
 

 - 
 

 - 
 

اإلستبعادات خالل السنة
 

                        )22,100(     
 

 -  
 

 - 
 

           )2,351( 
 

           1,496  
 

)702(    
 

 - 
 

        )20,543( 
 

ق عملة  تسويات ترجمة فرو
 

       17,657,369  
 

       1,134,763.00 
 

             137,292.00 
 

          9,335,271 
 

       1,652,528 
 

          2,635,976 
 

                64,900 
 

    2,696,639 
 

في 
31 

ديسمبر 
2018

 م
 

 
 

 
 

 
 

 
اإلسته

الكات
 

     )13,068,530(
 

         )170,212(
 

           )107,060(
 

        )8,275,635(
 

     )1,518,196(
 

        )2,422,452(
 

              )64,900(
 

      )510,075(
 

في 
1 

يناير 
2018

 م

           )941,214(  
 

           )56,740(
 

 )30,232( 
 

           )489,741(
 

           )112,043(
 

              )117,112(
 

 - 
 

      )135,346(
 

املحمل على السنة
 

             1,077,234   
 

 - 
 

 - 
 

             942,810 
 

             42,857  
 

                91,567  
 

 - 
 

 
اإلستبعادات خالل السنة

 

           4,658       
 

  
 - 

 
1,523   

 
         )1,476(   

 
241

 
 - 

 
         4,370  

 
ق عملة تسويات ترجمة فرو

 

     )12,927,852(
 

         )226,952(
 

           )137,292.00(
 

        )7,821,043(
 

     )1,588,858(
 

        )2,447,756(
 

              )64,900(
 

      )641,051(
 

في 
31 

ديسمبر 
2018

 م
 

 
 

 
 

 
 

 
صافي ا

لقيمة الدفترية :
 

         4,729,517  
 

         907,811 
 

                          -   
 

         1,514,228 
 

           63,670    
 

            188,220 
 

                          -   
 

    2,055,588 
 

كما في 
31 

ديسمبر 
2018

 م
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 المعلومات وتقنية االتلإلتص نسيج شركة
ذات مسؤولية محدودة(شركة )  

ائم املالية   م2020 ديسمبر  31املنتهية في سنة لل الخاص الغرض ذات حدةاملو  إيضاحات حول القو
)املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(   

 

32 
 

 )تتمة( واملعدات متلكاتامل

 :التالي النحو على للسنة االستهالك قسط عتوزي تم

 
 2020ديسمبر  31

 سعودي ريال
 2019ديسمبر  31

 سعودي ريال
   

 905,092 935,214 (28عمومية وإدارية )إيضاح  مصاريف
 ──────── ──────── 
 935,214 905,092 
 ════════ ════════ 

 االستخدام حق موجودات -10

 املؤجر ملكية بصك مضمونة اإليجار عقود بموجب الشركة التزامات إن. بها الخاصة العمليات في استخدامها يتم ومكاتب مباني أنبش إيجار عقود الشركة لدى يوجد

 .الباطن من تأجيرها أو املؤجرة املوجودات عن التنازل  املجموعة على يحظر عام، وبشكل. املستأجرة للموجودات
 

 عقود على اإلثبات إعفاءات املجموعة تطبق. سعودي ريال 100,980 بقيمة األجل قصيرة إيجار عقود بموجب مؤجرة موجودات املجموعة لدى كان ،2020 يوليو 31 في كما

 ".القيمة منخفضة املوجودات إيجار عقود" و" األجل قصير اإليجار بعقود" يتعلق فيما هذه اإليجار
 

 :في كما والحركة بتةاملث االستخدام حق ملوجودات الدفترية القيمة بيان يلي فيما

 
 

 2020 ديسمبر 31
 سعودي ريال

 2019 ديسمبر 31
 سعودي ريال

 2019 يناير 1
 سعودي ريال

    تكلفة
 3,207,323 3,207,323 3,207,323 املدة بداية في كما

 ──────── ──────── ──────── 
 3,207,323 3,207,323 3,207,323 املدة نهاية في كما

 ──────── ──────── ──────── 
    االستهالك

 - - 684,468 املدة بداية في كما
 - 684,468 684,468 السنة على محمل استهالك مصروف

 ──────── ──────── ──────── 
 - 684,468 1,368,936 املدة نهاية في كما

 ──────── ──────── ──────── 
 3,207,323 2,522,855 1,838,387 املدة نهاية في كما الدفترية القيمة صافي

 ════════ ════════ ════════ 
 :في كما والحركة املثبتة اإليجار اللتزامات الدفترية القيمة بيان يلي فيما

 
 

 2020 ديسمبر 31
 سعودي ريال

 2019 ديسمبر 31
 سعودي ريال

 2019 يناير 1
 سعودي ريال

    
 3,120,749 3,120,749 2,558,150 املدة بداية في كما

 - 134,365 103,200 (29 إيضاح) اإليجار التزامات على العمولة وفمصر 
 - (696,964) (753,026) مسددة مبالغ

 ──────── ──────── ──────── 
 3,120,749 2,558,150 1,908,324 املدة نهاية في كما

 ════════ ════════ ════════ 
 954,810 864,467 778,476 متداولة

 2,165,939 1,693,683 1,129,848 متداولة غير
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 المعلومات وتقنية االتلإلتص نسيج شركة
ذات مسؤولية محدودة(شركة )  

ائم املالية   م2020 ديسمبر  31املنتهية في سنة لل الخاص الغرض ذات حدةاملو  إيضاحات حول القو
)املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(   

 

33 
 

 زميلة شركات في االستثمارات -11

 البيان

نسبة امللكية 
ديسمبر 

 م2020

نسبة امللكية 
 ديسمبر

 م2019
 نسبة امللكية

 م2019يناير 
ديسمبر  31

 م2019يناير  1 م2019ديسمبر  31 م               2020
 7,581,921 7,591,730 7,781,123 %45 %45 %45 شركة البيانات الرقيمة لتكولوجيا املعلومات

 890,524 1,025,187 1,012,766 %50 %50 %50 شركة إنفو سيستك لنظم املعلومات 
    ───── ───── ───── 
    8,793,889 8,616,917 8,472,445 

    ═════ ═════ ═════ 
 تتمثل الحركات في األتي:

 م 2019يناير  1  م2019ديسمبر  31  م 2020ديسمبر  31 
 بالريال السعودي  بالريال السعودي  بالريال السعودي 

 8,358,938  8,472,445  8,616,917 رصيد اول السنة
 116,241  110,213  197,804 الحصة في األرباح

 (2,734)  34,259  (20,832) خسائر تحويل العمالت األجنبية
 8,472,445  8,616,917  8,793,889 رصيد اخر السنة

 
 دات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاملوجو  -12

 م 2019يناير  1  م2019ديسمبر  31  م 2020ديسمبر  31 
 بالريال السعودي  بالريال السعودي  بالريال السعودي 

 938,267  -  - إي أف جي هرمز
 117,504  277,778  272,133 مصر –مركز األسكندرية للوسائط املتعددة واملكتبات 

 1,055,771  277,778  272,133 رصيد اخر السنة
 

 التنفيذ تحت مشروعات -13
مليون ريال سعودي يتعلق بمشروع التصدير )"املشروع"( لوزارة الخارجية )"وزارة الخارجية"(. تم إنهاء املشروع بموجب قرار وزارة  9,98تشمل املشاريع قيد التنفيذ مبلغ 

مع وزارة الخارجية. يحق للشركة استالم التكلفة اإلجمالية املتكبدة في املشروع باإلضافة الى هامش  املشروع املذكور. وفقا لإلتفاقية املبرمةالخارجية بعدم اإلستحواذ على 
ء املتفق عليه لتسوية املبلغ املتفق عليه يمثل التكاليف غير املباشرة واألرباح, على التكلفة املتكبدة الفعلية. طلبت وزارة الخارجية من الشركة تنفيذ اإلجرا %20ربح بنسبة 

م , تجرى 2020مارس  30ة في من قبل مراجع خارجي بشأن املصروفات املتكبدة على املشروع أعاله والذي تم اإلنتهاء منه على النحو الواجب وتقديمه إلى وزراة الخارجي
إلى هامش الربح املتفق عليه, واليزال القرار معلقَا من وزارة الخارجية ومع ذلك, فقد قدمت  الشركة مفاوضات مع وزارة الخارجية من أجل استرداد التكاليف باإلضافة

 من املبلغ املستحق. %30مليون ريال سعودي مقابل الذمم املدينة والذي يمثل  2,99الشركة كونها حذرة مبلغ 

 العالقة ذات بالجهات املتعلقة اإلفصاحات -14
 

 قبل من املعامالت هذه وشروط التسعير سياسات اعتماد يتم. بالشركة اإلدارة موظفي وكبار اإلدارة مجلس وأعضاء والشركاء الزميلة كاتالشر  العالقة ذات الجهات تمثل
 .للسداد محددة شروط هناك يوجد وال للعمولة، خاضعة غير أدناه األرصدة إن كما ،الشركة إدارة

 
 :يلي مافي العالقة ذات األطراف مع التعامالت أهم تتمثل

 م2019يناير  1 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 طبيعة املعاملة العالقة مع الشركة اسم األطراف ذات العالقة

 179,654 128,307 49,317 املصروفات التي دفعتها الشركة زميلة شركة إنفو سيستك
 - - (26,400) املصاريف املتكبدة نيابة عن الشركة  
 (124,720) (165,540) (25,500) دفعة استالم  

شركة البيانات الرقيمة 
 لتكولوجيا املعلومات

 (26,500) (29,631) - املصاريف املتكبدة نيابة عن الشركة زميلة

 - - (26,077) استالم دفعة  
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 المعلومات وتقنية االتلإلتص نسيج شركة
ذات مسؤولية محدودة(شركة )  

ائم املالية   م2020 ديسمبر  31املنتهية في سنة لل الخاص الغرض ذات حدةاملو  إيضاحات حول القو
)املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(   

 

34 
 

 :املالي املركز قائمة في املدرجة العالقة ذات الجهات لدى األرصدة يلي فيما نورد
 
 العالقة ذات جهاتال من املستحقة املبالغ (أ

 :العالقة ذات الجهات من املستحقة باملبالغ تحليال   يلي فيما
 م2019يناير  1 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 العالقة مع الشركة  مستحق من  األطراف ذات العالقة 

 452,498 422,867 396,790 شركة زميلة شركة البيانات الرقيمة لتكولوجيا املعلومات
 387,910 350,676 351,093 شركة زميلة نفو سيستكشركة إ

  ─────── ─────── ─────── 
  747,883 773,543 840,408 
  ─────── ─────── ─────── 

     معامالت مع املساهمين 
 - 10,000,000 10,000,000  مساهمات إضافية من املساهمين 

 
 اإلدارة موظفي كبار  تعويضات (ب

موظفي دارة بالشركة موظفي اإلدارة العليا الذين لديهم السلطة واملسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة. فيما يلي تعويضات كبار يشمل كبار موظفي اإل  
 اإلدارة:

 
 2020 ديسمبر  31

 سعودي ريال
 2019 ديسمبر 31

 م2019 يناير 1 سعودي ريال
    

 2,336,940 2,336,940 3,384,916  املوظفين كبار منافع
 

 .اإلدارة موظفي بكبار واملتعلقة املالية الفترة خالل كمصاريف إثباتها تم التي املبالغ اعاله الجدول  في عنها املفصح املبالغ تمثل
 

 العالقة ذات الجهات مع باملعامالت الخاصة واألحكام الشروط
. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن املبالغ املستحقة من أو إلى الجهات ذات األرصدة القائمة كما في نهاية السنة بدون ضمانات وبدون عمولة ويت إن م سدادها نقدا 

 املبالغ قيمة تنخفض لم ،2019يناير  1و 2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31العالقة. نشأت األرصدة القائمة في نهاية السنة خالل دورة األعمال العادية. للسنة املنتهية في 
 .العالقة ذات الجهات من قةاملستح

 التجاريون  املدينون  -15
 2020 ديسمبر  31 

 سعودي ريال
 2019 ديسمبر 31

 سعودي ريال
 2019 يناير 1

 سعودي ريال
 83,495,358 126,967,607 103,163,128 التجاريون  املدينون 

 (9,363,197) (7,520,047) (16,113,774) املتوقعة االئتمان خسائر مخصص: ناقصا  
 ──────── ──────── ──────── 
 87,049,354 119,447,560 74,132,161 
 ════════ ════════ ════════ 
 

 :أعاله املالية باملوجودات الخاصة واألحكام الشروط
 فإن وبالتالي املدينة، الذمم مقابل ضمانات لىع الحصول  الشركة ممارسات من ليس. يوما   90 إلى عموما   سدادها فترة وتتراوح بعمولة مرتبطة غير التجارية املدينة الذمم إن

 .مضمونة غير منها العظمى الغالبية
 
 2020 ديسمبر  31 

 سعودي ريال
 2019 ديسمبر 31

 سعودي ريال
 2019 يناير 1

 سعودي ريال
 15,132,817 9,363,197 7,520,047 بداية السنة  في

 2,629,558 4,092,857 12,285,752 (.27االئتمان املتوقعة )إيضاح  خسائر
 (8,399,178) (5,936,007) (3,692,025) مشطوبة مبالغ

 ──────── ──────── ──────── 
 16,113,774 7,520,047 9,363,197 
 ════════ ════════ ════════ 
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ائم املالية   م2020 ديسمبر  31املنتهية في سنة لل الخاص الغرض ذات حدةاملو  إيضاحات حول القو
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 :قيمتها تنخفض لم التي التجارية املدينة الذمم ألعمار تحليال   يلي فيما
 

ا 180حتى  91 يوما   90 حتى 0 من اإلجمالي  ا 270 حتى 181 يوم  ا 365 حتى 271 يوم   يوما   365 من أكثر يوم 
 سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال 
       

 32,629,663 1,673,041 8,645,901 11,009,454 49,205,069 103,163,128 2020ديسمبر  31
 27,863,029 3,909,176 4,890,938 7,490,939 82,813,525 126,967,607 2019ديسمبر  31
 28,083,861 6,517,098 2,683,321 7,714,306 38,496,772 83,495,358 2019يناير  1
 
 

 األخرى  واملوجودات مقدماً  املدفوعة املصاريف -16
 2020 ديسمبر  31 

 سعودي ريال
 2019 ديسمبر 31

 سعودي ريال
 2019 يناير 1

 سعودي ريال
    

 1,133,256 1,803,644 214,452 املوردين من مقدمة دفعات
 7,390,240 6,417,857 7,264,674 الضمان خطابات تأمينات
 75,632 223,699 176,304 الغير لدى امانات
 551,471 1,058,042 841,389 موظفين سلف

 290,140 262,309 2,569,411 اخرون مدينون 
 1,491,293 1,454,269 1,320,835 مقدما مدفوعة مصاريف

 ──────── ──────── ──────── 
 12,387,065 11,219,820 10,932,032 
 ════════ ════════ ════════ 
 
 

 الصندوق  في والنقد البنوك لدى األرصدة -17
 2020ديسمبر  31 

 ريال سعودي
 2019ديسمبر  31

 ريال سعودي
 2019يناير  1

 ريال سعودي
 181,307 1,802,638 182,403 نقد لدى البنوك
 29,756,077 33,856,197 57,513,800 نقد في الصندوق 

 ──────── ──────── ──────── 
 57,696,203 35,658,835 29,937,384 
 ════════ ════════ ════════ 
 
 

 املال رأس -18
 

 :امللكية نسبة بيان يلي فيما. سعودي ريال 1,000 منها كل قيمة (حصة 10,000: 2019يناير  1و حصة؛10,000: 2019ديسمبر  31حصة ) 10,000رأس املال من  يتكون 
 
 2020ديسمبر  31 

 ريال سعودي
 2019ديسمبر  31

 ريال سعودي
 2019يناير  1

 ريال سعودي
    

 %46 %46 %46 شركة عدوان للتنمية املحدودة
 %46 %46 %46 السيد/عبدالجيار عبدالرحمن محمد العبدالجبار

 %8 %8 %8 واد الطريفيالسيد/عبدهللا ع
 ════════ ════════ ════════ 

 %100 %100 %100 اإلجمالــي
 ════════ ════════ ════════ 

 نظامي احتياطي -19
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 ذلك، حقيقت تم قد أنه وحيث. املال رأس من %30 االحتياطي هذا مجموع يبلغ حتى السنة ربح صافي من %10 تحويل الشركة على يجب السعودي، الشركات لنظام طبقا  
 .للتوزيع قابل غير االحتياطي هذا إن. التحويل هذا إجراء عن التوقف الشركة قررت فقد

 استحواذ على شركات تابعة -20
ولوجيا من أسهم حق التصويت في شركة التدخل السريع للبرمجيات , وهى  شركة مقرها األردن ومتخصصة في خدمات تكن %60م , استحوذت املجموعة على 2020يناير  1في 

سيطرة في الشركة املستحوذ املعلومات  استحوذت املجموعة على هذه األعمال ملتابعة تنويع املركز واستكشاف موارد جغرافية جديدة اختارت املجموعة قياس حصة غير امل
 عليها هلى أساس الحصة املتناسبة من حصتها في صافي األصول املحددة للشركة املشتراه.

 -ة لألصول واإللتزامات التي يمكن تحديدها لشركة التدخل السريع للبرمجيات كما في تاريخ اإلستحواذ كما يلي:كانت القيمة العادل

  
القيمة العادلة املعترف بها عند 

 اإلستحواذ
 464,757  نقد ونقد مماثل

 106,827  ذمم مدينة تجارية
 13,436  أصول أخرى 

 38,833  ممتلكات ومعدات
 623,853  مجموع األصول 

   
 3,769  ذمم دائنة تجارية

 9,412  إلتزامات أخرى 
 188,102  مستحق الى اطراف ذات عالقة

 2,130  ضريبة مستحقة
 203,413  مجموع اإللتزامات

   
 420,440  إجمالي صافي األصول املحددة بالقيمة العادلة

 (168,176)  من صافي األصول ( %40حصة غير مسيطرة)
 48,224  ة من اإلستحواذئلناشالشهرة ا

 300,488  املبلغ املحول مقابل الشراء
   

 464,757  صافي النقد املكتسب من الشركة التابعة
 (300,488)  النقدية املدفوعة

 164,269  صافي التدفق النقدي عند اإلستحواذ
 

 للموظفين املحددة املنافع التزامات - -21
 م 2019يناير  1  م2019ديسمبر  31  م 2020ديسمبر  31 
 بالريال السعودي  بالريال السعودي  بالريال السعودي 

 15,899,297  17,739,754  19,759,826 رصيد بداية السنة
 2,275,353  2,598,412  2,414,420 مخصص خالل السنة

 374,814  72,223  242,682 )األرباح(/ الخسائر اإلكتوارية
 (809,710)  (648,174)  (1.037.188) مدفوع خالل السنة

 -  (2389)  (100) فروقات تسوية
 17,739,754  19,759,826  21,379,640 ديسمبر 31الرصيد في 

 .املتوقعة االئتمان وحدة طريقة باستخدام مستقل، مؤهل اكتواري  خبير قبل من اكتواري  تقويم أحد  إجراء تم
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 :االكتواري  التقويم غراضأل  املستخدمة األساسية االفتراضات يلي فيما

 
 2020ديسمبر  31

% 
 2019ديسمبر  31

% 
   

 %4 %4 معدل الخصم
 %3,5 %3,5 معدل الزيادات في الرواتب

 
 .اآلخر الشامل الدخل في اثباتها يتم والتي االكتوارية األرباح عدا فيما الخسارة، أو الربح في للموظفين املحددة املنافع التزامات في التغيرات كافة اثبات يتم

  
 االجل قصيرة ضو قر   -22

ا٪ 5.3 ربح بمعدل سعودي ريال مليون  2.46 والبالغة العامل املال رأس متطلبات لتمويل املحلية البنوك أحد من األجل قصير قرض على الشركة حصلت  تستحق ، سنوي 
ا٪ 5.7 قدره ربح بمعدل سعودي ريال مليون  6.97: 2019 ديسمبر 31) 2020 نوفمبر 12 بتاريخ الدفع ا 12 على ادفعه يتم ، املستحق القرض على سنوي  ا قسط   حتى شهري 
ا املحلي البنك مع القروض هذه جدولة إعادة تمت ،19-بسبب جائحة كورونا (. 2020 يوليو 22  اململكة في البنوك لجميع السعودي العربي النقد مؤسسة لتعليمات وفق 

 ديسمبر 31) سعودي ريال مليون  5.04 القرض إجمالي بلغ م 2020 ديسمبر 31 في كما. 2021 يونيو بحلول  الدفع مستحقة القروض ههذ فإن ، وعليه. السعودية العربية
 (.سعودي ريال مليون  6.97: 2019

 
 أخرى  وإلتزامات مستحقات -23

 2020ديسمبر  31 
 ريال سعودي

 2019ديسمبر  31
 ريال سعودي

 2019يناير  1
 ريال سعودي

 6,375,764 9,731,410 8,195,319 قة والتزامات اخرى رواتب مستح
 4,696,418 15,397,275 1,881,977 مستحقات مقابل فواتير مشتريات غير مستلمة

 3,780,187 2,628,479 - مخصصات
 15,980 95,427 96,550 دفعات مقدمة من العمالء

 3,375,614 3,682,468 3,207,457 أخرى 
 ──────── ──────── ──────── 
 13,381,303 31,535,059 18,243,963 
 ════════ ════════ ════════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124

 المعلومات وتقنية االتلإلتص نسيج شركة
ذات مسؤولية محدودة(شركة )  

ائم املالية   م2020 ديسمبر  31املنتهية في سنة لل الخاص الغرض ذات حدةاملو  إيضاحات حول القو
)املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(   

 

38 
 

 املستحقة الدخل وضريبة الزكاة -24
 م2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 

 بالريال السعودي  بالريال السعودي 
    

 2,115,493  2,754,787 مخصص الزكاة وضريبة الدخل للشركة والشركات التابعة
    صافي الدخل املعدل:

 6,588,982  13,512,662 صافي الدخل قبل الزكاة
 5,582,096  5,661,543 تسويات

 12,171,078  19,174,205 صافي الدخل املعدل 
 
    

    يتكون وعاء الزكاة من األتى:
 64,679,765  69,851,233 حقوق امللكية اول السنة

 12,171,078  19,174,205 صافي الدخل املعدل
 20,362,340  21,287,454 مخصصات 

 163,034  10,000,000 أخرى 
 120,312,892  97,376,217 

    يخصم :
 (4,784,827)  (4,070,518) عقارات ومعدات , بعد التسوية

 (8,616,917)  (8,793,889) استثمارات في شركات زميلة
 (12,864,407)  (13,401,744) 

 83,974,473  107,448,485 طريقة حقوق امللكية وعاء الزكاة
 2,092,975  2,754,787 %2,58 - %2,5الزكاة الشرعية بواقع 

    
    حركة مخصص الزكاة

 2,288,976  2,115,493 رصيد اول السنة
 2,115,493  2,754,787 املكون خالل السنة 

 -  (16,131) مخصص السنة السابقة
 (2,288,976)  (2,099,362) املسدد خالل السنة

 2,115,493  2,754,787 رصيد نهاية السنة
 

 اإليرادات تكلفة -25
 2020ديسمبر  31 

 سعودي ريال
 

 
 2019ديسمبر  31

 سعودي ريال
 70,720,143  76,997,389 العمالء مع العقود ايرادات تكلفة
 47,472,634  58,839,673 املباشرة املبيعات اوامر من االيرادات تكلفة

 ─────────  ───────── 
 135,837,062  118,192,777 
 ═════════  ═════════ 
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 والتوزيع البيع مصاريف -26
 2020 ديسمبر  31 

 سعودي ريال
 

 
 2019 ديسمبر 31

 سعودي ريال
    

 29,732,856  23,964,314 اخرى  ومزايا واجور  رواتب
 3,127,049  998,746 تسويقية مصروفات
 784,151  230,257 رسف مصروفات

 2,789,253  2,736,990 أخرى 
 ─────────  ───────── 
 27,930,307  36,433,309 
 ═════════  ═════════ 

 واإلدارية العمومية املصاريف -27
 2020ديسمبر  31 

 سعودي ريال
 

 
 2019ديسمبر  31

 سعودي ريال
    

 6,167,416  6,827,684 حكمها في وما واجور  رواتب
 4,092,857  12,285,752 (15 إيضاح) املتوقعة االئتمان خسائر صصمخ

 343,677  265,412 ايجارات
 905,092  935,214 (10 إيضاح) ومعدات ممتلكات استهالكات

 684,468  684,468 االستخدام حق موجودات استهالك
 163,981  152,657 مكتب مصاريف

 285,119  210,404 وخدمات منافع
 408,237  352,734 اتصاالت

 411,613  348,540 مهنية اتعاب
 113,715  192,988 وإصالح صيانة

 180,657  69,745 عمل ورحالت سفر
 127,150  94,204 ومطبوعات قرطاسية
 745,531  917,455 اشتراكات

 2,818,585  2,191,890 أخرى 
 ─────────  ───────── 
 25,529,147  17,448,098 
 ═════════  ═════════ 
 

 االخرى  املصاريف -28
 
 2020ديسمبر  31 

 سعودي ريال
 

 
 2019ديسمبر  31

 سعودي ريال
 93,888                 646,573 العمالت اسعار فروقات

 ─────────  ───────── 
 646,573  93,888 
 ═════════  ═════════ 
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 التمويل تكاليف -29

 
 2020ديسمبر  31

 سعودي ريال
 2019مبر ديس 31

 سعودي ريال
 200,505 270,203 (20التزامات املنافع املحددة للموظفين )إيضاح 

 134,365 103,200 (9التزامات إيجار )إيضاح 
 ───────── ───────── 
 373,403 334,870 
 ═════════ ═════════ 
 

 املالية واملطلوبات املالية املوجودات -30
 املالية املوجودات 30-1

 
 املالية املطلوبات  30-2

 
 القيمة العادلة 30-3

 الي. تقوم الشركة بقياس األدوات املالية، مثل أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ كل قائمة مركز م

تعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل التزام ما بموجب معاملة نظامية بين م
 القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع االصول أو تحويل االلتزامات قد تمت إما:

 في السوق الرئيس لألصول أو االلتزامات، أو •
 في حالة عدم وجود سوق رئيس، في أكثر األسواق فائدة لالصول وااللتزامات. •

فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. تقاس القيمة العادلة لالصول أو االلتزامات بافتراض أن املتعاملين في السوق  السوق الرئيس أو السوق األكثر
 سيستفيدون عند تسعير األصول أو االلتزامات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم.

 
 2020ديسمبر  31

 سعودي ريال
 2019ديسمبر  31

 سعودي ريال
   :املطفأة بالتكلفة املالية املوجودات

 119,447,560 87,049,354 التجاريون  املدينون 
 773,543 747,883 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 

 277,778 272,133 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات
 35,658,835 57,696,203 الصندوق  في ونقد البنوك لدى أرصدة

 ───────── ───────── 
 156,157,716 145,765,573 املالية املوجودات إجمالي

 ═════════ ═════════ 

 االستحقاق تاريخ الفعلي العمولة معدل 
 2020ديسمبر  31

 سعودي ريال
 2019ديسمبر  31

 سعودي يالر 
     بعمولة املرتبطة املتداولة املطلوبات

 8,948,909 16,133,622 سنة من أقل عمولة بدون  تجاريون  دائنون 
 6,971,900 5,038,089 سنة من أقل عمولة االجل قصيرة قروض

 10,000,000 10,000,000 سنة من أقل عمولة بدون  مساهم من قرض
   31,171,711 25,920,809 
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ر قدرة املتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أو إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبا
ظروف والتي تتوفر لها بيانات من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق ليقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل. تستخدم الشركة أساليب التقييم التي تتناسب مع ال

 ة.لقياس القيمة العادلة، وذلك لزيادة استخدام املدخالت القابلة للمالحظة املعنية، والتقليل من استخدام املدخالت غير القابلة للمالحظكافية 

 مة العادلة. وفيما يلي شرحا  لذلك:لقيتصنف كافة االصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم املالية ضمن التسلسل الهرمي ملستويات ا
 األسعار املعلنة )غير املعدلة( في سوق نشط لالصول أو االلتزامات املتماثلة. املستوى األول  •

 طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة قابال  للرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة. املستوى الثاني •

 طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة غير قابال  للرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ى الثالثاملستو  •
 
ي ذلك، وليس في معاملة بيع قسري أو فإدراج القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة التي يتم بموجبها تبادل األداة املالية في معاملة ما بين أطراف راغبة  تم

 تصفية.  
 

املبالغ املستحقة من الجهات املوجودات املالية الخاصة بالشركة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق، والذمم املدينة التجارية واملوجودات املالية األخرى و  تتكون 
 .شركاءدائنة والقروض واملبالغ املستحقة إلى ذات العالقة، بينما تتكون املطلوبات املالية من الذمم ال

 
بة في ذلك، وليس في معاملة بيع قسري أو تم إدراج القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة التي يتم بموجبها تبادل األداة املالية في معاملة ما بين أطراف راغ 

ا لتواريخ تصفية. إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات امل  الية تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير نظر 
 األدوات لهذه األجل قصيرة األستحقاق

 
 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية 30-4

ستحقة إلى الجهات ذات العالقة والقروض. واملبالغ امل لشركاءلاملطلوبات املالية الرئيسية الخاصة بالشركة من الذمم الدائنة واملطلوبات األخرى واملبلغ املستحق  تتكون 
من الجهات ذات العالقة،  تشمل املوجودات املالية الخاصة بالشركة األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والذمم املدينة واملوجودات األخرى واملبالغ املستحقة

 والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من أعمالها العادية وناتجة مباشرة عنها.
 
ارة العليا بمراجعة واعتماد عرض الشركة ملخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة العليا بالشركة باإلشراف على إدارة هذه املخاطر. تقوم اإلدتت 

 السياسات الخاصة بإدارة كافة هذه املخاطر كما هو ملخص أدناه:
 

 السوق  مخاطر 
تتعرض  .السوق  في السائدة األسعار في التغيرات نتيجة ما مالية ألداة املستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تذبذب عن الناتجة املخاطر السوق  مخاطر تمثل

يرة األجل تشتمل األدوات املالية التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض قص الشركة لنوعين من مخاطر السوق: مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت األجنبية.
 والذمم الدائنة املسجلة بعملة أجنبية. لم تكن هناك أي تغييرات في هذه الظروف عن السنة السابقة.

 
 تالعموال  أسعار  مخاطر 
 األجل قصيرة الشركة قروض تتميز. السوق  في السائدة العموالت أسعار في للتغيرات نتيجة ما مالية أداة قيمة تذبذب عن الناتجة املخاطر العموالت أسعار مخاطر تمثل
 سوووووووووياسوووووووووة من ألنه هامة عموالت أسوووووووووعار مخاطر ألية تخضوووووووووع ال الشوووووووووركة أن اإلدارة تعتقد وعليه،. املطفأة بالتكلفة قيدها ويتم عائم عمولة معدل وتحمل قصووووووووويرة بفترة

ا عادة يكون  الذي االستحقاق بتاريخ األجل قصيرة الديون  التزامات جميع تسوية الشركة ا شهر   .واحد 
 

 العمالت مخاطر 
 األمريكي، والدوالر السعودي بالريال هي األساسية املجموعة معامالت إن األجنبية، العمالت صرف أسعار في التغيرات بسبب املالية األدوات قيمة في التغير مخاطر هي

 .العمالت أسعار تقلبات اإلدارة تراقب
 االئتمان مخاطر 
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42 
 

 املتابعة خالل من االئتمان مخاطر لتقليل املجموعة وتسعى مالية، خسائر اآلخر الطرف تكبد إلى يؤدي مما بالتزاماته الوفاء على طرف مقدرة عدم االئتمان مخاطر تمثل
 والذمم البنوك لدى النقد أرصدة على االئتمان ملخاطر املجموعة تتعرض .جيدة ائتمانية سمعة ذات محلية بنوك لدى النقد ايداع يتم كما. معلقة ذمم ألية الدورية
 .عالقة ذات اطراف من واملطلوب املدينة

 
 السيولة مخاطر 

 املستطاع، قدر بالتأكد، وذلك السيولة، مخاطر إدارة في الشركة طريقة وتتمثل. استحقاقها حال املالية بالتزاماتها الوفاء على الشركة مقدرة عدم السيولة مخاطر تمثل
 .الشركة بسمعة تضر ملخاطر التعرض أو مقبولة غير خسائر تكبد دون  العادية، وغير العادية الظروف خالل استحقاقها لحا بالتزاماتها للوفاء كافية سيولة لديها بأن

 
 املال رأس إدارة -31

 
 تجنبفي  تتمثل عمال،لأل  املستقبلي التطور  على واملحافظة والسوق  والدائنين املستثمرين ثقة على للمحافظة قوية مال رأس قاعدة على الحفاظ هي الشركة سياسة إن

 من وذلك ، ذلك إلى وما العموالت واسعار الصرف اسعار وتغير السيولة ومخاطر االئتمان مخاطر في واملتمثلة متداوله وإلتزامات موجودات من بمكوناته املرتبطة املخاطر
 املقدم والتحصيل النقدى البيع سياسة واتباع جيدة مستندية واعتمادات اناتضم من الالزمة التحوطات واخذ املخاطر لتقليل اللصيقة واملتابعة املباشر االشراف خالل

 متعاقد كبيرة بنكية بتسهيالت الشركة تحتفظ كما واملتوقعة، الحالة بااللتزامات للوفاء املناسب بالقدر االحتفاظ مع املناسب التوظيف تتوفر التي السيولة وتوظيف
 .مناسبه اقراض بتكاليف العامل املال راس لباتمتط تمويل لضمان الرياض بنك مع عليها

 
 :القطاعية املعلومات - 32

 
 :التالية القطاعات لديها يكون  بحيث املقدمة الخدمات أساس على أعمال  قطاعات إلى الشركة تنظيم تم وتسويقية إدارية ألغراض
 املعرفية األصول  ادارة حلول  وحدة -
 التعليم حلول  وحدة -
 ونيةاإللكتر الحلول  وحدة -

 
 الداخلية التقارير خالل من القطاعات  لتلك املرصودة املوارد مع مقارنة األداء نتائج حول  املناسبة القرارات إتخاذ بغرض منفصلة بصورة املختلفة الوحدات اإلدارة تراقب

 .الشركة إدارة قبل من القطاعات هذه إعتماد تم وقد. الغرض لهذا  املصممة
 :القطاعات لهذه العمليات من املعلومات يلي وفيما 

 
 الحلول  قطاع       حلول  قطاع        ادارة حلول  قطاع                    
 اإلجمالي            اإللكترونية            التعليم        املعرفية األصول                      

 
 2020 ديسمبر  31 في كما

  198,985,158 57,705,696 27,857,922 113,421,540      املوجودات إجمالي
 124,836,691 36,202,640 17,477,137 71,156,914     املطلوبات أجمالي

 
  2020  ديسمير  31  في املنتهية للسنة

 205,492,288 60,118,150 28,093,941 117,280,197      اإليرادات 
 135,837,062 44,599,367 20,009,483 71,228,212     االيرادات تكلفة 

 69,655,226 15,518,783 8,084,458 46,051,985     االرباح إجمالي
 

 الحلول  قطاع       حلول  قطاع        ادارة حلول  قطاع      
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43 
 

 اإلجمالي            اإللكترونية            التعليم        املعرفية األصول       
 

 2019 ديسمبر  31 في كما
  208,434,401 47,939,912    25,012,128 135,482,361     املوجودات إجمالي
 144,948,704 33,338,202 17,393,844 94,216,658     املطلوبات أجمالي

 
  2019  ديسمير  31  في املنتهية للسنة

 177,837,137 41,191,750 22,037,970 114,607,417      اإليرادات
 118,192,777 30,468,826 14,144,799 73,579,152     االيرادات تكلفة

 59,644,360 10,722,924 7,893,171 41,028,265     االرباح إجمالي
 
 

اكمال جميع املتطلبات  األحدا  الالحقةقامت الشركة بعد نهاية السنة املالية  بتغيير الشكل النظامي من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة وتم -33
 النظامية في هذا الخصوص.

مليون ريال سعودي  50ريال للسهم( الى  1000سهم بقيمة اسمية  10,000مليون ريال سعودي )يتكون من  10قامت الشركة بعد نهاية السنة املالية بزيادة رأس املال من  كما
 ريال للسهم( كما تم استكمال جميع املتطلبات النظامية في هذا الخصوص.  10مليون سهم بقيمة اسمية  5)يتكون من 

 
 

 املالية القوائم اعتماد -34
 (.2021 اكتوبر 19هو )املوافق  1443 ربيع األول  13من قبل اإلدارة بتاريخ  2020ديسمبر  31اعتماد إصدار هذه القوائم املالية للسنة املنتهية في  تم



شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات 
)شركة ذات مسئولية محدودة(

القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(
 الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 م 

وتقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات 
)شركة مساهمة مقفلة(

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

وتقرير المراجع المستقل
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املعلوماتوتقنية تصاالتلالنسيج شركة

)مساهمة مقفلة(شركة 

املوحدة  القوائم املالية 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١املن��ية �� سنةل ل

)السعودي (بالريال 

الصفحةالفهرس 

٣-٢املستقل املراجعتقرير

٤املوحدة املالياملركزقائمة

٥املوحدة رخاآل الشاملوالدخلالخسارة أوالربحقائمة

 ٦قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة

٧قائمة التدفقات النقدية املوحدة

٨-٤١املوحدة املاليةالقوائم حول إيضاحات
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152

املعلوماتوتقنية لإلتصاالتنسيج شركة

)مقفلةمساهمةشركة(

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١املركز املالي املوحدة كما في قائمة

)السعودي (بالريال 

٤

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١إيضاح 
سعودي ريالسعودي ريال

األصول 
املتداولة غير األصول 

١٣٢٬٧٦١٬٣٨٤٣٬٢٧٦٬٢٠٨ومعدات ممتلكات
١٤٢٬٢٧١٬٠٠٩٢٬٦٣٢٬٦٩٧االستخدام حقأصول 

٤٨٬٢٢٤٤٨٬٢٢٤الشهرة
١٥٩٬٤٦٤٬٧٢٧٨٬٧٩٣٬٨٨٩زميلةشركات فيامللكيةحقوق بطريقةاستثمارات

١٦٢٧١٬٢٧٨٢٧٢٬١٣٣الخسارة أوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةاملاليةاألصول 
-٤٧٬٦٧٨مؤجلةضريبيةأصـول 

١٤٬٨٦٤٬٣٠٠١٥٬٠٢٣٬١٥١
املتداولةاألصول 

١٢١٧٬٤٥١٬٥٠٧١٧٬٣٣٩٬٨٩٥التنفيذ تحتمشروعات
٢٬٠٥٦٬٨١٧٣٬٨٣٦٬٠٦٨مخزون

١١٦٨٣٬٠٨٨٧٤٧٬٨٨٣أطراف ذات عالقة منمستحق
٨٧٩٬٤٩٠٬٥٥٤٨٧٬٠٤٩٬٣٥٤ذمم مدينة تجارية 

٩٢٢٬٣٥٥٬٦٣٥٤٬٩٠٥٬٥٣٩أصول العقد 
١٠١٢٬٤٨٩٬٧٥٩١٢٬٣٨٧٬٠٦٥ى أخر وأصول امقدمً اتمدفوع
٧٤٣٬٣٥٤٬٧٧٨٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣األرصدة لدى البنوك النقد و

١٧٧٬٨٨٢٬١٣٨١٨٣٬٩٦٢٬٠٠٧
١٩٢٬٧٤٦٬٤٣٨١٩٨٬٩٨٥٬١٥٨األصول إجمالي

لتزامات االو امللكيةحقوق 
امللكيةحقوق 

٢٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠املال رأس
٧٬٠٨٧٬٧٥٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠نظاميياحتياط
١٬٥٣٣٬٨٩٠١٬٨٢٣٬٥٤٩ترجمة ياحتياط

٣٤٬٩٥٥٬٩٤٣٥٧٬٠٣١٬٣٨١مبقاةأرباح
 امللكية حقوق 

ّ
٩٣٬٥٧٧٬٥٨٩٧٣٬٨٥٤٬٩٣٠األم لشركة اك ملال

٢٤٤٦٣٬٥٨١٢٩٣٬٥٣٧املسيطرةغيرحقوق ال
٩٤٬٠٤١٬١٧٠٧٤٬١٤٨٬٤٦٧امللكية حقوق إجمالي

لتزامات اال
املتداولةغير لتزاماتاال

١٤٦٩٣٬٥٠٤١٬١٢٩٬٨٤٨متداول غيرجزء–إيجارالتزام
٢١٢٢٬٧٩٣٬٨١٤٢١٬٣٧٩٬٦٤٠للموظفين ��اية الخدمةمنافعالتزامات

٢٣٬٤٨٧٬٣١٨٢٢٬٥٠٩٬٤٨٨
املتداولة لتزاماتاال

٥٬٠٣٨٬٠٨٩-١٧جلاأل قصيرة قروض
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-١١ينمساهممنضو قر 

١٥٬١٠٧٬٤٨٧١٦٬١٣٣٬٦٢٢ذمم دائنة تجارية
١٨١٠٬٠٦٩٬٩٨٤١٣٬٣٨١٬٣٠٣ى أخر التزاماتو مستحقات

١٩٤٥٬٨٢٥٬١٨٩٥٤٬٢٤٠٬٩٢٦العقد التزامات
١٤٨٤٠٬٠٨٧٧٧٨٬٤٧٦متداول جزء–إيجارالتزام
٢٠٣٬٣٧٥٬٢٠٣٢٬٧٥٤٬٧٨٧املستحقةالزكاة 

٧٥٬٢١٧٬٩٥٠١٠٢٬٣٢٧٬٢٠٣
٩٨٬٧٠٥٬٢٦٨١٢٤٬٨٣٦٬٦٩١لتزامات االإجمالي
١٩٢٬٧٤٦٬٤٣٨١٩٨٬٩٨٥٬١٥٨امللكيةوحقوق لتزاماتاالإجمالي

 يتجزأ من هذه القوائم املالية الجزًءا ) ٣٧(لىإ ) ١(املرفقة منتعتبر اإليضاحات 
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املعلوماتوتقنية لإلتصاالتنسيج شركة

)مقفلةمساهمةشركة(

املوحدةاآلخر الشامل الربح أو الخسارة والدخل قائمة 
م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن��ية في 

)السعودي (بالريال 

٥

ديسمبر  ٣١للسنة املن��ية في 
م ٢٠٢٠م ٢٠٢١

سعودي ريالسعودي ريالإيضاح 

٢٨١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨يراداتاإل 
(١٣٥٬٨٣٧٬٠٦٢)) ١٣٣٬٥٩٣٬٨١٤(٢٩يراداتاإل تكلفة

٦٠٬٨٢٧٬٨٥٩٦٩٬٦٥٥٬٢٢٦الربحإجمالي

)٢٧٬٩٣٠٬٣٠٧() ١٩٬٣٢٦٬٢٢٤(٢٣وتسويق بيعمصاريف
)٢٥٬٥٢٩٬١٤٧()١٦٬٣٨٦٬٦٠٣(٢٥وإدارية عموميةمصاريف

٢٥٬١١٥٬٠٣٢١٦٬١٩٥٬٧٧٢التشغيلية العملياتمنربح 

١٥٧٩٠٬٨١٠١٩٧٬٨٠٤زميلةشركاتفيامللكيةحقوق بطريقةاالستثماراتأرباحمنحصة
)٣٧٣٬٤٠٣() ٦٨٨٬٢٨٨(٢٧تمويل لفةتك

)٣٬٦٣٨٬٤١٠() ٣٤٬٦٠٤(٢٦ى أخر مصاريف
-٩٤٥٬٨٣٦خرآ دخل

٢٦٬١٢٨٬٧٨٦١٢٬٣٨١٬٧٦٣والضريبةالزكاةقبل ربح ال

)٢٬٧٥٤٬٧٨٧() ٥٬٢٥١٬٢٣٠(٢٠خالل السنة والضريبةالزكاة 
٢٠٬٨٧٧٬٥٥٦٩٬٦٢٦٬٩٧٦السنة ربح صافي 

:خراآل الشامل الدخل 
اتصنيفهايعادلنبنود

ً
: الخسارةأو الربح إلى الحق

)٢٤٢٬٦٨٢() ٤٣٣٬٣٦٧(٢١للموظفين ��اية الخ�مةنافعمخسارة قياسإعادة 

 تصنيفها ُيعاد قدبنود
ً
: الخسارةأو الربح إلىاالحق

١٬١١٠٬٣٠٠)٢٨٩٬٦٥٩(فروقات ترجمة العمالت االجنبية 
٨٦٧٬٦١٨)٧٢٣٬٠٢٦(ر خاآل الشامل الدخل (الخسارة) /إجمالي
٢٠٬١٥٤٬٥٣٠١٠٬٤٩٤٬٥٩٤للسنةالشامل الدخل إجمالي

العائد إلى:الربح 
ك

ّ
٢٠٬٧٠٧٬٥١٢٩٬٥٠١٬٦١٥األم الشركةمال

٢٢١٧٠٬٠٤٤١٢٥٬٣٦١املسيطرةالحقوق غير 
٢٠٬٨٧٧٬٥٥٦٩٬٦٢٦٬٩٧٦

العائد إلى:الشامل الدخل إجمالي 
ك

ّ
١٩٬٩٨٤٬٤٨٦١٠٬٣٦٩٬٢٣٣األم الشركةمال

٢٤١٧٠٬٠٤٤١٢٥٬٣٦١الحقوق غير املسيطرة
٢٠٬١٥٤٬٥٣٠١٠٬٤٩٤٬٥٩٤

٣٠٤٫١٤١٫٩السهم األساسية واملخفضة  ربحية

ة.يال يتجزأ من هذه القوائم املالجزًءا ) ٣٧(لى إ ) ١(املرفقة منتعتبر اإليضاحات 
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املعلوماتوتقنية لإلتصاالتنسيج شركة

)مقفلةمساهمةشركة(

املوحدةالتدفقات النقديةقائمة 
م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن��ية في 

)السعودي (بالريال 

٧

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١إيضاح 
التشغيليةاألنشطةمنالنقديةالتدفقات

٢٦٬١٢٨٬٧٨٦١٢٬٣٨١٬٧٦٣والضريبة الزكاة قبلالربح
والضريبة:الزكاةقبل دخل الصافي لتسوية تعديالت
١٣٨١٥٬٨٥٧٩٣٥٬٢١٤ومعداتممتلكات-اس��ال�
١٤٦٩٢٬٢٢١٦٨٤٬٤٦٨االستخدام حقأصل-اس��ال�

)٢٬٩٩١٬٨٣٧(-التنفيذ تحتمشاريعمخصص
)١٥٬٧١٨(٣٬٥٩٥ومعدات ممتلكاتاستبعادمن) الربح(الخسارة/ 
٨٣٬١٣٩٬٠٧٧١٣٬٥٤٨٬٨٥٨املتوقعة االئتمانيةالخسائرمخصص

)٣٬٦٩٢٬٠٢٥()٤٬٩٨١٬٩٥٥(٨املتوقعةاالئتمانيةالخسائرمخصصعكس
-) ٨٬١٣٢(يجار إ مكاسب من استبعادات 

١٥٧٩٠٬٨١٠١٩٧٬٨٠٤زميلةشركاتفي امللكية حقوق بطريقةاستثماراتمنالشركةحصة
٢١٢٬٢٩٩٬٦٢٩٢٬٦٦٩٬٥٦١للموظفين ��اية الخدمةمنافعمخصص 

٢٧٦٨٨٬٢٨٨٣٧٣٬٤٠٣ل يتمو ةفلتك
٢٩٬٥٦٨٬١٧٦٢٤٬٠٩١٬٤٩١

العاملرأس املالفي اتالتغير 
٦٬٦٩٧٬٦٩٦) ١١١٬٦١٢(التنفيذ تحتمشروعات

)٢٬٦٣٣٬٨٤٩(١٬٧٧٩٬٢٥١مخزون
٨٧٬٥٥٨٬٨٠٠٢١٬٩٦٩٬٣٨٦ذمم مدينة تجارية 

) ١٬٧٥٧٬٨٦٢()١٦٬٨٦٩٬٥٤٥(أصول العقد 
)١٬١٦٧٬٢٤٥()١١٥٬٧٦٣(ى أخر وأصول امقدمً اتمدفوع

٧٬١٨٤٬٧١٣) ١٬٠٢٦٬١٣٥(ذمم دائنة تجارية
)١٨٬١٥٣٬٧٥٦()٣٬٣١١٬٣٥٩(١٨ى أخر التزاماتو اتمستحق
)٨٬٨١٨٬٤٤١()٨٬٩٩٦٬٢٨٧(العقد التزامات

٣٠٬١٥٣) ٤٧٬٦٧٨(مؤجلةضريبيةأصـول 
٦٤٬٧٩٥٢٥٬٦٦٠األطراف ذات العالقة أرصدة صافي التغير في 

٨٬٤٩٢٬٦٤٣٢٧٬٤٦٧٬٩٤٦األنشطة التشغيليةعنالناتج النقد
)١٬٠٣٧٬١٨٨()١٬٩٢٧٬٨٤٩(٢١املدفوعة للموظفينمنافع ��اية الخدمة

)٢٬١١٥٬٤٩٣()٤٬٦٣٠٬٨١٤(دفوعة والضريبة املزكاة ال
١٬٩٣٣٬٩٨٠٢٤٬٣١٥٬٢٦٥التشغيلية األنشطةعنالناتج النقد صافي

االستثمارية األنشطةمنالنقديةالتدفقات
)٢٦٥٬٣٣٩()٢٧٨٬٩٩٩(١٤عدات املو ممتلكاتللإضافات
٦٨٬٣٤٦-ومعداتممتلكاتاستبعادمنمتحصل
)١٦٤٬٢٦٩(-تابعةشركةعلىاستحواذ

)٣٦١٬٢٦٢()٢٧٨٬٩٩٩(االستثمارية األنشطة فياملستخدمالنقد صافي

التمويلية األنشطةمنالنقديةالتدفقات
)١٬٩٣٣٬٨١١(-مسددة األجل طويلةقروض
)٧٥٣٬٠٢٦()٧٦٣٬٨٩٥(١٣يجاراإل التزاماتمقابل مدفوع

-) ٥٬٠٣٨٬٠٨٩(١٧قروض قصيرة األجل مسددة 
-)١٠٬٠٠٠٬٠٠٠(املسددة قروض املساهمين 

)٢٬٣٩٣٬٣٠٠()١٥٬٨٠١٬٩٨٤(التمويليةاألنشطة فيملستخدماالنقد صافي

٢١٬٢٦٧٬١٦٦)١٤٬١٤٧٬٠٠٣(وما يعادلھ النقد فيالتغير صافي
٧٧٠٬٢٠٢)١٩٤٬٤٢٢(االجنبيةالعمالتترجمةفروقات

٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣٣٥٬٦٥٨٬٨٣٥السنة بدايةفيوما يعادلھالنقد
٤٣٬٣٥٤٬٧٧٨٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣السنة وما يعادلھ في ��ايةالنقد

ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. جزًءا ) ٣٧(إلى) ١(منتعتبر اإليضاحات 
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تصاالت وتقنية املعلوماتشركة نسيج لال

)شركة مساهمة مقفلة(

املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن��ية في 

السعودي)بالريال (

٨

واألنشطة التكوين- ١

١١تاريخب١٠١٠١٣٧١٠٦رقم التجاري السجلبموجبالرياضفيمسجلة،مساهمة مقفلةشركةهي  ،")الشركة("املعلوماتوتقنيةتصاالتلالنسيج شركة

مساهمة لى شركة  إ لية محدودة  و الكيان القانوني من شركة ذات مسؤ م  ٢٠٢١سبتمبر٢٠فيالشركةغّيرت).م١٩٩٥غسطسأ ٨املوافق(هـ١٤١٦ول األ ربيع

.مقفلة

سهم ٥٫٠٠٠٫٠٠٠منيتكون ،ي سعودريالمليون ٥٠إلىسعودي ريالمليون ١٠منالشركةمالرأسزيادة م٢٠٢١أغسطس١٨فيالشركةإدارة مجلسقرر 

). ٢٠إيضاح(سهم لكلسعودي ريال١٠بقيمة

أجهزةوصيانةاإللكترونية،تصاالتواالنترنت،واإل ) املعلوماتنظم –البياناتقواعد(لياآلالحاسب خدماتتقديم  فياألساسىيالشركة نشاطيتمثل

القعدةذو٢٤تاريخب) ١٦٥٨١(رقم اإلعالمرة ا وز ن عالصادرللترخيصاوفقً وتجهيزات املكتباتاملكتبيلألثاثوالتجزئةالجملةوتجارة والشبكات،الكمبيوتر

.م١٩٩١يونيو٧املوافقهـ١٤٢٢

.السعوديةالعربيةاململكة، ١١٤٥٥الرياض ،٢٠١٢٩.ب.العنوان املسجل للشركة في الرياض، صيقع

التابعة الشركاتالحصة في ١٫١

النشاط الرئيسىي للشركة الدولةالتابعة الجهةاسم

% امللكيةنسبة

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

١٠٠١٠٠املعلوماتتقنيةخدمةالكويت وم�حقا��ا الكمبيوترأجهزة شركة نسيج لبيع 

١٠٠١٠٠املعلوماتتقنيةخدمةلبنانلبناناملتطورة العربيةالنظم شركة

١٠٠١٠٠املعلوماتتقنيةخدمةمصرمصراملتطورة العربيةالنظم شركة

١٠٠١٠٠املعلوماتتقنيةخدمةاملغرب املغرب املتطورة العربيةالنظم شركة

١٠٠١٠٠املعلوماتتقنيةخدمةسوريا سوريا* املتطورة العربيةالنظم شركة

١٠٠١٠٠املعلوماتتقنيةخدمةقطراملتطورة العربيةالنظم مؤسسة

ذات املسؤولية  للبرمجياتالسريعالتدخلشركة

املحدودة 
٦٠٦٠املعلوماتتقنيةخدمةردناأل 

م. ٢٠١١سنةمنذعمالأ أّيةالشركة تمارسلم * 

الزميلةالشركاتالحصة في ٢٫١

النشاط الرئيسىي للشركة الدولةالزميلةالجهةاسم

%    امللكيةنسبة

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٤٥٤٥املعلوماتتقنيةخدمةردناأل املعلوماتلتكنولوجياالرقميةالبيانات

٥٠٥٠املعلوماتتقنيةخدمةمصر" تىأسأى "املعلوماتلنظم إنفوسيستك

الفرع٣٫١

التأسيس سنةالتجاري السجل رقمالفرعموقعالفرعاسم

م ١٠١٠٤٦٧٩٠٥٢٠١٧الرياض فرع الرياض –املتطورة العربيةالنظم شركة 
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٩

١٩-كوفيدتأثير ٤٫١

الشركة وقّيمتالعاملي.  قتصادأيًضا سلًبا على االتفي جميع أنحاء العالم في تعريض حياة البشر للخطر فحسب، بل أثر املنتشرة ١٩-تسبب جائحة كوفيد  تلم  

قوائمهان  وأخذت في االعتبار املجاالت التالية م،ت إدارة الشركة اآلثار املحاسبية للتأثير املذكور ّيمقو على أعمالها ونتائجها املالية.  ١٩-تأثير كوفيدطبيعة ومدى  

:املالية لهذا الغرض

غير املالية".األصول ، "هبوط قيمة ٣٦امللموسة وغير امللموسة بموجب املعيار الدولي للمحاسبة األصول هبوط قيمة -
. ١٦للتقريراملالي بموجب املعيار الدولي يجارحق االستخدام فيما يتعلق بتعديل عقد اإل التزاماتو صول أ إثبات-
غير املجديةالعقود ذلكفيبما ٣٧بموجب املعيار الدولي للمحاسبةاملحتملةلتزاماتاالو املخصصات -

إعداد هذه القوائم املالية. افتراض االستمرارية املستخدم في -

- كوفيدومدى ،على عمليات الشركة. ومع ذلك، ستواصل الشركة تقييم طبيعةجوهري تأثير ١٩-وفيدكنتيجة لتقييم مفصل أجرتھ إدارة الشركة، لم يكن لو 

.على أعمالها ونتائجها املالية-إن وجد-وتأثيره ،١٩

للتقرير املالي   ةالدوليايير باملعااللتزامبيان- ٢

واملعايير والتفسيرات الدولية للمحاسبة (واملشار إل��ا معا باسم "املعايير ،للتقرير املاليةالدولياييرللمعوفًقاللمجموعةاملوحدة  هذه القوائم املاليةأعّدت

املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.و املعايير الدولية للمحاسبةالصادرة عن مجلس ، واملعايير واإلصدارات األخرى الدولية للتقرير املالي")

والتعديالت على املعايير الحالية ،والتفسيرات،املعايير- ٣

ةو التعديالت الجديدة السارية في السنة الحالي ،و التفسيرات، املعايير١٫٣

هذه  علىجوهري لم يكن لها أي تأثير ولكنبعدها،  أوم ٢٠٢١يناير ١فيتبدأ السنويةللفتراتمرة ألول ساريةالتعديالت الو عاييراملبعضاملجموعةاعتمدت

بعد.وغير ساري صادر أو تعديل ،تفسيرأو،خرآ في وقت مبكر أي معيار املجموعةلم تطبق القوائم املالية.

).٣٩لمحاسبة لواملعيار الدولي ٤و ٧و ٩و  ١٦املاليللتقرير الدولية املعايير علىالتعديالت( ٢املرحلة–الفائدةسعر مؤشر تصحيح 
املخاطر،من خاٍل شبھ بديلفائدة بسعرالبنوكبيناملعروضالفائدة سعرستبدليُ عندمااملاليالتقريرتأثيروالتي تتناول مؤقتةإعفاءاتالتعديالتتوفر

: يليماالتعديالتتشمل

سعر فيتغييراتأ��اعلىمعهاليتعامل؛مباشرة اإلصالحيتطل��االتيالنقديةالتدفقاتفيتغييراتأوتعاقدية،تغييراتتتطلبعمليةوسيلة
. السوق فيالفائدة سعرفيالحركةيعادلبمااملتغير،الفائدة 

التحوطعالقةوقفدون التحوطووثائقالتخصيصاتمنللتحوط؛سعر فائدة خاٍل من املخاطرإصالحيتطل��االتيالتصاريحتغييرات.

سعر فائدة خاٍل من املخاطر  أداة ُتخصصعندمامنفصلبشكلللتحديدالقابلةاملتطلبات تلبيةإلىاالضطرارمن للكيانات مؤقتإعفاءتوفير

. املخاطرملكون كتحوط
استخدام الوسائل العملية في الفترات املستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.املجموعة. تعتزم للمجموعةاملالية القوائم لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على 

١٩-بكوفيداملتعلقةيجار اإل امتيازاتبشأنم ٢٠٢١يونيو ٣٠بعد ١٦املاليللتقرير الدولياملعيار علىتعديالت
ـــــــدر ــــبةالدوليةاملعاييرمجلسأصــ املالي للتقريرالدولياملعيارعلىتعديل-١٩-بكوفيداملتعلقيجاراإل امتيازاتبشـــــــــأنتخفيفاتم٢٠٢٠مايو٢٨فيللمحاســـــ

ـــــتأجرينإعفاءً التعديالتقّدمتُ ".  يجاراإل عقود"١٦ ـــ ــــــــبةبشـــــــــــــأن١٦املاليللتقريرالدولياملعيارتطبيقمنللمســـــ ـــ األجرة لتخفيفاتيجاراإل عقدتعديلمحاســ
ـــــــفيروساملرتبطيجاراإل امتيازكانإنماعدم تقييم عمليةكوسيلةاملستأجريختارقد.١٩-كوفيدجائحةلمباشرة كنتيجةالناشئة املؤجرمن١٩-كوفيدبـ

 يعد
ً

ــِ .  يجاراإل عقدعلى تعديال ١٩-كوفيدبفيروساملرتبطيجاراإل امتيازعنناتجيجاراإل عاتو دفمفيتغييري أ االختيار��ذا يقومالذي املســـــتأجربويحســـ
 التغييريكنلم إذا ١٦املاليللتقريرالدولياملعياربموجبالتغيير��ارفّس يُ التيالطريقةبنفس

ً
.يجاراإل لعقدتعديال

ــأثيرولكن،م٢٠٢١يونيو٣٠حتىالتعـــديـــلتطبيقاملقرر منكـــان ــائحـــةتـ ــازال مســـــــــــــتمًرا  ١٩-كوفيـــدجـ ــارس٣١في  مـ ــاييراملمجلسفمـــدد،م٢٠٢١مـ الـــدوليـــة  عـ
ذلك،ومع.  أو بعده م٢٠٢١أبريل١فيتبدأ التيالســنويةالتقاريرفتراتعلىالتعديلوينطبق.  م٢٠٢٢يونيو٣٠حتىالعمليةالوســيلةتطبيقفترة لمحاســبةل

ــــــــيلةلتطبيقتخططولك��ا،١٩-كوفيدباملتعلقةيجاراإل امتيازاتاملجموعةتتلقلم  ـــــــــبحتإذا العمليةالوســ من��ااملســــــــــموحالفترة خاللللتطبيققابلةأصـ
.التطبيق
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١٠

بعد وغير سارية صادرة ، وتفسيرات، وتعديالت جديدة معايير٢٫٣
السريان تاريخ العنواناملعايير 

م٢٠٢٢يناير ١املفاهيمي اإلطارُمحّدثة ملرجع تعديالت –األعمال تجميع ٣املعيار الدولي للتقرير املالي

٣٧املعيار الدولي للمحاسبة 
ب-املحتملةاألصول و ،املحتملةلتزاماتاالو ،املخصصات التكاليف شأن  تعديالت 

مجديغيرالتي يجب تضمي��ا عند تقييم ما إذا كان العقد 
م٢٠٢٢يناير ١

١٦املعيار الدولي للمحاسبة 
خصم  -املمتلكات واملعدات   الشركة من  املمتلكاتمبالغتعديالت تمنع  من تكلفة 

بيع   من  املستلمة  لالستخدام  لالشركةإعداد  أثناءمنتجة  موادواملعدات  ألصل 
املقصود منھ

م٢٠٢٢يناير ١

املالي   للتقرير  الدولي  ١٦و٩و  ١املعيار 
٤١و

م٢٠٢٢يناير ١م  ٢٠٢٠–م ٢٠١٨للتقرير املالي يار الدوليالسنوية للمعالتحسينات

للمحاسبة   الدولي  بيان  و١املعيار 
٢املاليللتقريرالدولياملعيارممارسة 

م٢٠٢٣يناير ١اإلفصاح عن السياسات املحاسبية

م٢٠٢٣يناير١تعريف التقدير املحاسبي ٨ة املعيار الدولي للمحاسب

الناشئة عن معاملة واحدةلتزاماتاالو األصول شأن املؤجلة بائبالضر ١٢للمحاسبةاملعيار الدولي 
م٢٠٢٣يناير ١

ى أخر ٣٫٣

. الشركةعلىاجوهريً ا تأثيرً بعدساريةغيرولك��المحاسبةلالدوليةعاييراملمجلسعنصادرة ى أخر معاييرألي ن يكون أ املجموعةتتوقعال

اإلعدادأسس- ٤

العامةاالعتبارات١٫٤

واملصروفات. ،يراداتواإل ،لتزاماتاالو ،األصول لتقرير املالي لكل نوع من  لالدوليةعاييراملباستخدام أسس القياس املحددة باملوحدة  هذه القوائم املاليةأعدت

وصف
ُ
قواعد القياس بشكل كامل في السياسات املحاسبية.ت

. ٦مبينة في إيضاح املوحدة إن السياسات املحاسبية الرئيسة املتبعة في إعداد هذه القوائم املالية

ممارسة األحكام املجموعة، كما يتطلب من إداراة املهمةار الدولي للتقرير املالي استخدام بعض التقديرات املحاسبية  يا للمعإعداد القوائم املالية وفًق يتطلب 

،  للشركةفي تطبيق السياسات املحاسبية 

.٥في إيضاح وتأثيرهااملوحدة املتبعة في إعداد القوائم املاليةاملهمة األحكام و التقديرات املجاالت التي صدرت ف��اعن سُيفصح

: مايليباستثناءالتاريخيةالتكلفةملبدأ اوفًق املاليةالقوائم أعدت

 الربح أو الخسارة خاللمنالعادلةبالقيمةاملاليةاألصول.

 املالية بالتكلفة املطفأة األصول الذمم املدينة التجارية و .

املطفأة بالتكلفةالقروض.

 املتوقعةئتمان املستقبلية باستخدام طريقة وحدة اال لتزاماتالحالية لالخطة املنافع املحددة بالقيمة .

التوحيدأسس٢٫٤

م. ٢٠٢١ديسمبر٣١كما في التابعةوشركا��االقوائم املالية للشركة املوحدة املاليةالقوائم هذه تشمل

األعمالتجميع

بشكل االستحواذعنداملحول املقابل قاسي. املجموعةإلىالسيطرة تحّول عندمااالستحواذطريقةباستخداماألعمالتجميععملياتعناملجموعةُتحاسب

ختبر. للتحديدالقابلة املقتناة األصول صافيوكذلكالعادلة،بالقيمةعام
ُ
عنناتجمكسببأي ُيعترف . قيم��افياالنخفاضلتحديد؛سنوًيا تنشأالتيالشهرة ت

إن ملكية،حقوق أودينسنداتبإصدارتتعلقكانتإذا إالتكبدها،عنداملعاملةتكاليفصرفت.  الفور علىالخسارة أوالربحقائمةضمنشراءصفقة

.وجدت

الخسارة. الربح أو قائمة ��ذه املبالغ بشكل عام في ُيعترفال يشمل املقابل املحول املبالغ املتعلقة بتسوية العالقات القائمة مسبًقا. 

الشراء. إذا  قاسيُ  تاريخ  في  العادلة  بالقيمة  يلبي تُصّنفأي مقابل محتمل  بدفع مقابل محتمل  ملكيةالتزام  املالية كحقوق  األداة  ، قياسھُيعاد، فال  عريف 
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١١

بالتغييرات الالحقة في وُيعترف، يخ كل تقريرلقيمة العادلة في تار باخرقياس املقابل املحتمل اآل ُيعاد، وية ضمن حقوق امللكية. بخالف ذلكعن التسوُيحاسب

الربح أو الخسارة. قائمة القيمة العادلة للمقابل املحتمل في 

التابعةالشركات

امشارك��عائدات متغيرة من حقوق في يكون لد��اأو تتعرض، الكيان عندما علىاملجموعة تسطيرالشركات التابعة �ي الشركات التي تسيطر عل��ا املجموعة. 

املالية من تاريخ  القوائم  املالية للشركات التابعة في هذه  القوائم ُتضّمنعلى الكيان. االقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطر��، وتملكمع الكيان

بدء السيطرة حتى تاريخ ان��اء السيطرة. 

الحقوق غير املسيطرة 

التغيرات في حصة املجموعة في شركة تابعة ُتحتسب  املحددة للشركة املقتناة في تاريخ الشراء.  األصول بحص��ا النسبية في صافي  الحقوق غير املسيطرة ُتقاس 

والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. 

فقدان السيطرة 

ومكونات حقوق ،ذات صلةحقوق غير املسيطرة ، وأي  الشركة التابعةلتزاماتا و أصول ، ف���ا تل�ي االعتراف باملجموعة السيطرة على شركة تابعةعندما تفقد  

س أي حصة محتف� ��ا في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند  تقاالربح أو الخسارة.  قائمة  بأي مكسب أو خسارة ناتجة في  عترف  ى. يُ خر امللكية األ 

فقدان السيطرة. 

عند التوحيد املستبعدةاملعامالت 

حذف املكاسب غير املحققة الناتجة تُ ومصروفات غير محققة ناتجة عن املعامالت داخل املجموعة. إيراداتحذف األرصدة واملعامالت داخل املجموعة وأي تُ 

ا ع الشركة  في  إلى حد حصة املجموعة  االستثمار  امللكية مقابل  بطريقة حقوق  الشركات املستثمر ف��ا  ف��ا.  ن املعامالت مع   ملستثمر 
ُ
الخسائر غير  تبعد  ست

حذف املحققة بنفس الطريقة التي 
ُ
. القيمةهبوطيوجد فيھ دليل على ��ا األرباح غير املحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال ت

املالية السنة ٣٫٤

.ميالديةسنةكلمنديسمبر٣١فيوتنتهييناير١فيللمجموعةاملاليةالسنةتبدأ 

العرض وعملةالوظيفيةالعملة٤٫٤

.للمجموعةالعرضوعملةالوظيفيةالعملةوهوالسعودي،بالريالاملوحدة املاليةالقوائم هذه تعرض

التقـديراتو األحكاماستخدام- ٥

التقديرات واألحكام ب ، بما في ى أخر على الخبرة السابقة وعوامل  بناءً استمرار  تقوم املجموعة بعمل تقديرات وافتراضات معينة فيما يتعلق باملستقبل. تقيم 

عن هذه التقديرات واالفتراضات. في املستقبلذلك توقعات األحدا� املستقبلية التي يعتقد أ��ا معقولة في ظل الظروف. قد تختلف الخبرة الفعلية

املالية املوحدة السنوية األخيرة. القوائم ع��ا في  أفصح  لم يؤثر على مصادر التقديرات واألحكام وأ��ا تظل مماثلة لتلك التي  ١٩-كوفيد  خلصت املجموعة إلى أن  

أدناه   الدفترية لأل توضح  القيم  للتسبب في تعديل جوهري على  السنة املالية لتزاماتاالو صول التقديرات واالفتراضات التي تنطوي على مخاطر كبيرة  خالل 

التالية: 

الجوهري تقييم التأثير 

، يتعامل مع هذا االستثمار كشركة أكبرعلى ممارسة نفوذ من حقوق التصويت في استثمار ولكن املجموعة لد��ا القدرة ٪٢٠عندما تمتلك املجموعة أقل من 

، يتعامل  تمارس املجموعة تأثيًرا جوهرًيا) وال٪٥٠لتصويت (ولكن ليس أكثر من  من حقوق ا ٪٢٠في الحالة املعاكسة حيث تمتلك املجموعة أكثر من  وزميلة.  

.رخمع االستثمار كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآل 

قيمة الذمم التجارية املدينة  هبوط
التجارية وأصول العقد بمبلغ يساوي خسارة االئتمان املتوقعة على مدى العمر. يقّد املجموعةتقيس   الخسائر  مخصص الخسارة للذمم املدينة  ر مخصص 

تحليل  اد للمدين، و االئتمانية املتوقعة على الذمم املدينة التجارية، وأصول العقد باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى الخبرة السابقة في التعثر عن السد
ية العامة للمدين. ويكون النشاط الصناعي التي يعمل ف��ا املدينون قتصاداملركز املالي الحالي للمدين، مع تعديلھ وفًقا لعوامل خاصة باملدينين، والظروف اال

وتقييم االتجاه الحالي وكذلك االتجاه املتوقع للظروف في تاريخ التقرير.
 تقيم الذمم التجارية املدينة

ً
بشكل جماعي ما لم تكن هناك حاجة لتقييم مدين معين على أساس فردي. عادة
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غير امللموسة األصول و واملعداتاملمتلكاتاس��ال�طريقة أو املتبقية والقيمةاإلنتاجيةاألعمار 
هذه التقديرات على توضع  غير امللموسة ألغراض حساب االس��ال� واإلطفاء على التوالي.  األصول تقدر األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية للممتلكات واملعدات و 

ها.أساس األعمار اإلنتاجية املتوقعة لألصول ذات الصلة. تحدد القيمة املتبقية بناًء على الخ�رة والبيانات التي يمكن مالحظ��ا عند توفر 

غير املالية األصول في قيمة هبوطال

ثبت  
ُ
املمكن استرداده.  هبوطخسارة  ت النقد عن مبلغها  لتحديد املبلغ القابل لالسترداد،  و القيمة للمبلغ الذي تزيد بھ القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد 

املتوقعة من كل وحدة توليد نقد وتحدد سعر فائدة مناسب من أجل احتساب القيمة الحاليةاإلدارة ّدرتق املستقبلية  التدفقات التدفقات النقدية  لتلك 
املستقبلية التشغيل  نتائج  حول  افتراضات  النقدية  التدفقات  إدارة  تضع  املتوقعةالنقدية.  املستقبلية  النقدية  التدفقات  قياس  عملية  هذه  في  ترتبط   .

خالل السنة املالية القادمة.املجموعةاالفتراضات باألحداث والظروف املستقبلية. قد تختلف النتائج الفعلية، وقد تتسبب في تعديالت كبيرة على أصول 

املشاريعإلنجاز التقديريةالتكلفة

تراجع .  للمشروعةاإلجماليالتكلفةلتقدير ؛ مماثلةملشاريعالسابقة خ�ر��ا إلىواستناًدا الداخليينخ�را��اباستخدامالتقديرات،أفضلاملجموعةتستخدم

. مالءمةأكثربشكلاملشاريعمخاطرتحلل و دقةأكثراملشروعنطاقيصبحعندمااملشاريع،إلكمال��ا الخاصةالتكلفةتقديراتوتحدثاملجموعة

املوظفين مزايا

من العديدوضعاالكتواريةالتقديراتتتضمن.  االكتواري التقييم عملياتخاللمن ى خر األ الخدمةبعدماومزايا املوظفين مزاياالتزاماتتكلفة حددت
لتعقيد نظًرا .  الرواتبفياملستقبليةوالزياداتالخصم معدلتحديداالفتراضاتهذهتتضمن.  املستقبلفيالفعليةالتطوراتعنتختلفقدالتياالفتراضات

��اية فياملدخالتجميعراجع ت. االفتراضاتهذه فيبالتغيراتكبيربشكلاملوظفينمزاياالتزاميتأثراألجل،طويلةوطبيع��ااألساسيةواالفتراضاتالتقديرات
.ماليةسنةكل

الحالية واملؤجلة الزكاة وضرائب الدخل تقدير 

الضرائب وإجمالياملجموعةزكاة احتسابيتضمن. واملؤجلةالحاليةوالضرائبالزكاة مجموعهي العاديةاألنشطةعلىللمجموعةضريبةالورسومالزكاة إن

حسب -أوالصلةذاتائبالضر مصلحةمعحلإلىالتوصليتم حتى��ائًيامعالج��اتحديديمكنالالتيالبنودببعضيتعلقفيماوالحكم التقديرمنجزًءا 

. رسميقانونيإجراءخاللمن-االقتضاء

وقياس املخصصات ثباتاإل

إذا كانت معايير اإلوالتقييماتعلى التقديراتبحكم طبيع��ايعتمد قياس املخصصات التدفقات، بما في ذلك تقديرات احتمالية  تي استوفقد  ثباتفيما 

إلى   البيئية  لألمور  باملخصصات  املتعلقة  املجموعة  تقديرات  تستند  الخارجة.  وكذلك على  الو ،طبيعةالالنقدية   ، تستند التقنيةخطورة  للمعالجة.  الالزمة 

ى املتاحة.خر تكلفة، مع األخذ في االعتبار املشورة القانونية واملعلومات األ مخصصات التقاضىي على تقدير ال

ات يجار اإل 

اإل  اإل يجارتحديد مدة  تكون ف��ا  يجارلبعض عقود  متأكدة بشكل معقول من ممارسة املجموعةما إذا كانت  وذلك مشتمل علىرة،  مستأِج املجموعةالتي 

.يجاراإل التزاماتخيارات املستأجر وتحديد معدل االقتراض اإلضافي املستخدم لقياس 

قياس القيمة العادلة ١٫٥

.املالية وغير املاليةلتزاماتاالو األصول عدد من السياسات املحاسبية واالفصاحات قياس القيمة العادلة لكل من تطلب ي

ف القيمة العادلة في مستويات  كان. وتصنّ ماإل بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر  املجموعة، تستخدم  لتزاماتاالأولألصول العادلةعند قياس القيمة  

:إلى املدخالت املستخدمة في أساليب التقييم كما يليا تسلسل هرمى للقيمة العادلة استنادً مختلفة في 

 مماثلةلتزاماتاالأولألصول ) املعدلة(غير النشطةاألسواقفياملتداولةاألسعار: األول املستوى.

 مثل مباشرة إما،لتزاماتاالأولألصول مالحظ��ايمكن والتياالول املستوى فياملدرجةاألسعارغيرمدخالت: الثانياملستوى)

).األسعارمناملشتقة(أي مباشرغيرأو) األسعار

 للمالحظةقابلة(غير للمالحظةالقابلةالسوق بياناتالىتستندالالتيلتزاماتاالأواألصول مدخالت: الثالث املستوى.(

ف  صنّ فيُ ضمن مستويات مختلفة في التسلسل الهرمى  للقيمة العادلة،  لتزاماتاالأولألصول املدخالت املستخدمة في قياس القيمة العادلة  ُصّنفت  في حال  

.في أقل مستوى للقياساملهمةدخالت املفيھ تقعفي التسلسل الهرمى للقيمة العادلة الذي ذاتھقياس القيمة العادلة بأكملھ ضمن املستوى 

ثب
ُ
.بين مستويات التسلسل الهرمى  للقيمة العادلة في ��اية فترة التقرير التي حدثت خاللها التغيراتالتحويالتاملجموعةتت
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املهمة املحاسبيةالسياساتملخص- ٦

تي طبق��ا  الاملحاسبيةالسياساتأهم يليفيما. املوحدةاملاليةالقوائم هذه فياملعروضةالفتراتجميععلىاملحاسبيةالسياساتباستمراراملجموعةطبقت

: املوحدة املاليةقوائمهاإعدادفياملجموعة

املعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

التي  ُتحّول  الفوري).  ُتجرى املعامالت  الصرف  (سعر  املعامالت  تاريخ  في  السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  الوظيفية  العملة  إلى  األجنبية  ُيعترف بالعمالت 

. الربح والخسارة في السنةبمكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه املعامالت و�عادة قياس البنود النقدية بأسعار الصرف في ��اية 

قاس تحويل البنود غير النقدية في ��اية السنة  ُيعادال
ُ
املعاملة)، باستثناء البنود غير النقدية أسعار الصرف في تاريخ بالتكلفة التاريخية (مترجمة باستخداموت

قاسالتي 
ُ
ترجم بالقيمة العادلة والتي ت

ُ
 هاباستخدام أسعار الصرف في تاريخت

ُ
د القيمة العادلة. حّد عندما ت

جنبيةأل العمليات ا

بأسعار الصرف السائدة السعودي بالريال  االستحواذفي العمليات الخارجية والتى تشمل الشهرة والتسويات على القيمة العادلة عند  لتزاماتاالو األصول تترجم  

باستخدام املتوسط املرجح لسعر الصرف.  ي واملصروفات إلى الريال السعوديراداتالعمليات الخارجية لإل تترجم فى تاريخ التقرير.

حقوق الفرق التحويل إلى  ص فيھخصّ يُ باستثناء الحد الذي  ،ي تحويل العمالتاحتياطوتتراكم في  ، خراألجنبية ضمن الدخل الشامل اآل العمالتفروق  ُتثبت

غير املسيطرة. 

استبعاد عملية   يتم  جزئيً املبالكأجنبيةعندما  بحيث  اأو  فقد، 
ُ
السيطرة ت التأثير  ،تلك  املشتركة،  املهم،أو  السيطرة  في ُيعاد أو  املتراكمة  القيمة  تصنيف 

املجموعة ما تستبعد  ي تحويل العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية الخارجية في الربح أو الخسارة كجزء من أرباح أو خسائر االستبعاد. وعنداحتياط

تستبعد . عندما  الحقوق غير املسيطرة الجزء ذو الصلة من القيمة املتراكمة إلى  فعندئذ يحّول بالسيطرة،  احتفاظها مع  لها  جزء فقط من حص��ا في شركة تابعة  

الصلة من اتذالنسبةتصنيف  عاديُ ،  أو السيطرة املشتركةبالتأثير الهامهاميلة مع احتفاظز املجموعة جزء فقط من حص��ا في مشروع مشترك أو شركة

. القيمة املتراكمة في الربح أو الخسارة 

واملعدات املمتلكات

والقياسثباتاإل

. إذا كانت أجزاء  بنود املمتلكات واملعدات بالتكلفة، والتي تشمل تكاليف االقتراض املرسملة ناقًصا االس��الك املتراكم وأي خسائر انخفاض قيمة متراكمةقاس تُ 

ثبت. كبنود منفصلة (املكونات الرئيسية) للممتلكات واملعداتفسُتحتسبمهمة من بند املمتلكات واملعدات لها عمر إنتاجي مختلف، 
ُ
جميع تكاليف اإلصالح  ت

الدخل عند تكبدها. قائمةى في خر والصيانة األ 

نفقات الحقة

ية املستقبلية املرتبطة بالنفقات.قتصادالنفقات الالحقة فقط إذا كان من املحتمل أن تتدفق إلى الشركة املنافع االرسملتُ 

ثباتلغاء اإلإ

أو عند عدم توقع منافع  ُيستبعد أي مكسب أو خسارة عند استبعاد ُيثبت  ية مستقبلية من استخدامھ أو بيعھ.  اقتصادبند املمتلكات واملعدات عند البيع 

.خرالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآل قائمة عنصر من املمتلكات واملعدات في 

االس��ال�

ا القيم املتبقية املقدرة باســـتخدام طريقة القســـط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجيُيحتســـب  املقدر، االســـ��الك لشـــطب تكلفة بنود املمتلكات واملعدات ناقصـــً

.األراضىيال تس��لكو . خراآل الشاملوالدخلبشكل عام في قائمة الربح أو الخسارة وُتثبت 

للممتلكات واملعدات للفترات الحالية واملقارنة:فيما يلي معدل االس��الك املقّدر 

راجع
ُ
عّدلفي ��اية كل سنة مالية، واملعداتمتلكاتاملاس��الكوطرق اإلنتاجية،عمارواأل ،املتبقيةالقيمةت

ُ
ا.بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مالئمً وت

اإلنتاجيةاألعمار األصل
سنة٢٠املباني

سنوات٤السيارات
سنة٢٠-١٠ي مكتبثاثأ 

سنوات١٠-٥املكتبية املعدات
سنوات٤لي اآلالحاسب
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الشهرة

ل  
ّ
لتزامات االو ، وااللتزامات،لألصول العادلةالقيمةصافيعل��ااملستحوذلألعمالاملحول للمقابلالعادلةالقيمةتتجاوز عندماينتجالذي املبلغشهرة التمث

.كتسبةاملاملحتملة

القيمة العادلة   وجدت، باإلضافة إلى مبلغ أي حصص غير  إن،املصدرةوأدوات حقوق امللكية  ،املفترضةلتزاماتاالو املمنوحة،لألصول تتكون التكلفة من 

ضّمن  األعمال على مراحل. يتجميعحالة تحقيق الشركة املقتناة فيباإلضافة إلى القيمة العادلة لحصة حقوق امللكية الحالية في،مسيطرة في الشركة املقتناة 

. ل الربح أو الخسارة مالية، يعاد قياسھ الحًقا من خاللتزاماتاالكاملقابل املحتمل في التكلفة بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء ، وفي حالة املقابل الطارئ املصنف  

رسمل
ُ
الشامل  قائمةفي القيمة الدفترية في  هبوطالشهرة كأصل غير ملموس مع إدراج أي  ت . عندما تتجاوز القيمة املوحدة خراآل الربح أو الخسارة والدخل 

خرالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآل قائمةد الفائض بالكامل في  يقيّ ،القيمة العادلة للمقابل املدفوعاملحتملة، وااللتزاماتلتزاماتاالو ،لألصول العادلة  

.االستحواذفي تاريخ ة املوحد

 الشهرة فيهبوطاختبار

جري 
ُ
لالستردادالقابلةالقيمةمنأقلللشهرة الدفتريةالقيمةكانتإذا ماولتحديد،قيم��افيهبوطوجود عدممنللتأكداسنويً للشهرة اختباراملجموعةت

والتدفقاتاملاليةالقوائم لتاريخالتاليةسنواتالخمسلفترة املتوقعةاألعمالخططفياملستخدمةاملعلوماتأساسعلىلالستردادالقابلةالقيمةدحّد تُ .  الأم

 سنواتخمسملدة املستقبليةالنقديةللتدفقاتالحاليةالقيمةقياس أساس علىالهبوطاختباروُيجرى ��ا،املتعلقةالنقدية
ً
معقولةافتراضاتإلىاستنادا

.التقديريةالسلطةعلى اإلدارة امليزانيات. وافق مجلس ألحدثوفًقاالنقدي التدفقلتقديروموضوعية

األعمالتجميع 

وقيمة أي االستحواذعلى أ��ا مجموع املقابل املحول الذي يقاس بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذقاس تكلفة تُ .ستحواذاألعمال بطريقة اال تجميعيحتسب 

قاستُ سالحصص غير املسيطرة في الشركة املشتراة تاملجموعة ما إذا كانتختارأعمال، تجميعحصص غير مسيطرة في الشركة املشتراة. بالنسبة لكل عملية 

العادل أو بنسبة الحصة في صافي  بالقيمة   األصول ة 
ُ
ت املشتراة.  املتعلقة بسّج املحددة للشركة  تكبدها وتدرج ضمن  االستحواذل التكاليف  كمصروفات عند 

املصاريف اإلدارية.

والظروف  ،للشروط التعاقديةا  املناسبين وفًق والتعييناملالية املفترضة للتصنيف  األصول وااللتزاماتتقوم بتقييم  ل،املجموعة على أعماتستحوذعندما  

. يتضمن ذلك فصل املشتقات الضمنية في العقود الرئيسية من الشركة املشتراة.االستحواذوالشروط ذات الصلة كما في تاريخ ،يةقتصاداال

أداة مالية ضمن  يعدوالذي التزاماتأو أصول املقابل املحتمل املصنف كُيقاس. االستحواذاملشتري بالقيمة العادلة في تاريخ يحّولھأي مقابل محتمل سُيدرج

بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل. "دوات املاليةأل "ا ٩نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي 

االستثمار في الشركات التابعة 

: التاليةالثالثةالعناصروجود حالةفيف��ااملستثمرالشركةفيالشركةتتحكم . تابعةكشركةفُتصّنف ف��ا،مستثمرشركةعلىسيطرة لشركةا تملكعندما

 ف��ااملستثمرالشركةعلىسلطة للمجموعةيكون.

 ف��ااملستثمرالشركةمن متغيرة لعوائدمعرضةاملجموعةتكون .

العوائد املتغيرةتلك علىللتأثيرسلطتھاستخدامعلىقدرة املستثمر .

إن تكلفة االستثمار في شركة تابعة هي مجموع:

املجموعةمناملصدرة امللكيةحقوق وأدواتاملتوقعة،أواملتكبدة لتزاماتواالاملدفوعة،صول لأل التبادلتاريخفيالعادلةالقيمة.

 التابعةالشركةعلىاالستحواذبمباشرة متعلقةتكاليفأي .

ن  لجميع الشركات التابعة.كتاريخ التقريرديسمبر٣١عيُّ
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يجاراإل عقود

. وذلك إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة إيجارأو ينطوي على عقد إيجارعند نشأة العقد ما إذا كان العقد يعتبر وشركا��ا التابعة الشركة تحدد

لذلك.ا محددة نظيرً على استخدام أصل محدد لسنة 

كمستأجراملجموعة

طّبق
ُ
ثبتمنخفضة القيمة.  صول األ إيجاروعقود  ،قصيرة األجليجار، فيما عدا عقود اإل يجاروقياس كافة عقود اإل ثباتالشركة طريقة واحدة إلت

ُ
الشركة ت

املعنية. األصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام وأصليجارلسداد دفعات اإل يجاراإل التزامات

 حق االستخدام أصل

ثبت
ُ
 (أي يجار حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإل أصلوشركا��ا التابعةالشركةت

ُ
حق االستخدام بالتكلفة، أصول قاس تاريخ توفر األصل املعني لالستخدام). ت

عّدلفي القيمة،  الهبوطناقًصا االس��الك املتراكم وخسا�ر  
ُ
إعادة قياس  وت التزامات حق االستخدام على قيمة  أصل. تشتمل تكلفة  يجاراإل التزاماتنتيجة 

س��لكمستلمة.  إيجار ، ناقًصا أي حوافز  ھأو قبليجار املسددة في تاريخ بدء اإل يجاراملثبتة، ودفعات اإل يجاراإل 
ُ
القسط  أصول ت حق االستخدام على أساس 

، أ��ما أقصر، وذلك على النحو التالي� صول أو األعمار اإلنتاجية املقدرة لأل يجارالثابت على مدى فترة اإل 

األعمار اإلنتاجيةيجار فئة اإل 

سنوات٥أصل حق االستخدام 

يجاراإل التزامات

. تشتمل دفعات يجارالتي يتعين سدادها على مدى فترة اإل يجاراملقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإل يجاراإل التزاماتيجارعقد اإل تاريخ بدء  في  شركةالتثبت

على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) التي تعتمد على معدل ما. يجاراإل 

قياس القيمة ُيعاداملسددة. إضافة إلى ذلك،  يجارلتعكس زيادة العمولة، وُتخفض لتعكس دفعات اإل اريجاإل التزاماتقيمة  تزداد،  يجاروبعد تاريخ بدء اإل 

املستقبلية نتيجة التغير في املؤشر  يجار(أي تغيير دفعات اإل يجارأو تغيير في دفعات اإل ،يجارإذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإل يجاراإل لتزاماتالدفترية ال

أو وجود تغيٍر في تقويم خيار شراء األصل املعني.،أو املعدل املستخدم في تحديد تلك الدفعات)

املخزون 

للحصول املتكبدة املصاريف علىالتكلفةتشتمل.  املرجحاملتوسط طريقةباستخدامالتكلفةتحدد.  أقلأ��ماالبيعية،القيمةصافيأوبالتكلفةاملخزونُيقاس

. الحاليوموقعهاحال��اإلىالبضاعةإلحضاراملتكبدة ى خر األ التكاليفوتشملالبضاعةعلى

.البيع عمليةإلتمامالالزمةاملقدرة والتكاليفاملقدرة اإلكمالتكاليفاناقصً العاديةاألعمالدورة خاللالتقديري البيعسعرالبيعيةالقيمةصافييمثل

التنفيذ تحت اريع املش

للمشاريع املتكبدة العامةوالنفقاتاملوظفين،عملوساعاتوالخدمات،البنودتكلفةهيو .  التوريدسلسلةإدارة فياملتكبدة التكلفةهيالتنفيذتحتاملشاريع

املشاريع حسابات إلىالحًقاالتكاليفهذه ل تحوّ .  العموميةامليزانيةفياملخزون أصول حسابمكوناتأحد إنھ.  اإلنتاجعمليةمن مختلفةمراحلتمر بالتي

. املبيعاتتكلفةإلىال��ايةوفي،النشطة

أصول العقد 

ثبت  
ُ
االحقهذا يكون عندماالعميلإلىبتحويلهااملنشأة قامتخدماتأوسلعمقابلفيحقللمجموعةيكون عندمافواتير��ايقدملم التييراداتاإل ت

ً
مشروط

.الوقتمرورغيرأخربشىيء
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غير املالية األصول في قيمة الهبوط

قد تعرض لهبوط في القيمة. في حال وجود مثل هذا املؤشر، أو إذا األصول تقوم املجموعة بتاريخ إعداد القوائم املالية بتقويم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد 

املجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. إن القيمة القابلة لالسترداد  در، تقاألصول كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص الهبوط في القيمة ألحد  

 تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية أ��ما أعلى، و لألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ن
ً
الفردية إال في حال عدم  األصول ها ألحد تحدداقصا

ى. عندما تزيد القيمة الدفترية خر األ األصول أو مجموعة من األصول قيام األصل بتوليد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئيس عن تلك املولدة من 

يمة وحدات توليد النقد عن القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضھ إلى القيمة القابلة لالسترداد.ألصل ما أو عندما تزيد ق

القيمة الحالية،   إلى قيم��ا الحالية وذلك باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس التقديرات  تُ عند تقييم  التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة  خصم 

 تكاليف االستبعاد، ا 
ً
ذ املعامالت املتداولة  تؤخلحالية في السوق للقيمة الزمنية لألموال وأي مخاطر معينة متعلقة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا

 في االعتبار. ي
ً
. في حال عدم توفر مثل تلك املعامالتنموذج تقييم مناسبستخدم في السوق حديثا

ى املتوفرة للقيمة خر أو املؤشرات األ ،أسعار األسهم املتداولة في السوق للشركات املتداولة لدى العموموأ ،الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم تدعم هذه  

العادلة. 

عد  املجموعة الهبوط في القيمة لد��ا على أساس املوازنات املفصلة والتوقعات املستقبلية التي  تحتسب
ُ
وحدة من وحدات توليد النقد بصورة منفصلة لكلت

التي   املجموعة  األجل  األصول ُتخصص  لدى  طويل  النمو  يحتسب معدل  سنوات.  خمس  فترة  بصورة عامة  والتوقعات  املوازنات  تغ�ي هذه  عل��ا.  الفردية 

ويستخدم لتوقعات التدفقات النقدية املستقبلية بعد السنة الخامسة. 

القيمة عن العمل الذي تثبت خسائر الهبوط في  يات املستمرة في قائمة الدخل الشامل املوحدة ضمن البنود املتعلقة باملصاريف بما يتفق مع وظيفة األصل 

انخفضت قيمتھ. 

عد لم تاتقدير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات بأن خسائر الهبوط في القيمة املثبتة سابًق ُيجرى باستثناء الشهرة، األصول بخصوص 

 موجودة أو أن قيم��ا انخفضت. في حال وجود مثل هذا املؤشر، تقدر املجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة توليد النقد. 
ُ
عكس خسارة الهبوط ت

القابلة لالسترداد لألصل   القيمة  تغيير في االفتراضات املستخدمة في تحديد   فقط في حال حصول 
ً
املثبتة سابقا القيمة  تثبيت  في  خسارة هبوط في  أخر منذ 

من املفترض تحديدها،  القيمة. يوضع حد لعكس الخسارة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد، وال عن القيمة الدفترية التي كان  

الدخل الشامل الربح أو الخسارة ومثل هذا االنعكاس في قائمةخسارة الهبوط في قيمة األصل في سنوات سابقة. يثبتُتثبتبعد خصم االس��الك، فيما لو لم  

.خراآل 

املاليةاألدوات

املالية األصول )١

لكل للمجموعةالسياسة املحاسبية  إن.  أجلھمنأقتني األصلالذي الغرضعلى  اعتماًدا الفئات املوضحة أدناه،  إحدى إلىاملالية  صولهاأ املجموعةتصنف  

فئة كما يلي: 

من خالل الربح أو الخسارة العادلةالقيمة

الربح أو  قائمةالتغيرات في القيمة العادلة في  إثباتمع،العادلةاملالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة املركز املالي بالقيمة  األصول تدرج

.  التمويلومصروفاتودخل،الخسارة 

خر اآل الشامل الدخل خاللمنالعادلةالقيمة

في  وتتراكم اآلخرالتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل  إثباتمع اآلخرالدخل الشامل اللالعادلة من خبالقيمةصول املالية تدرج القيمة العادلة لأل 

ي الدخل الشامل احتياطتصنيف أي رصيد ضمن القيمة العادلة من خالل  يعاد،البيع. عند اآلخري الدخل الشامل احتياطل حساب  الالقيمة العادلة من خ

.اآلخرتصنيفھ إلى الربح أو الخسارة والدخل الشامل يعادوال املبقاة األرباحمباشرة إلى اآلخر

بتاريخ السداد مع إدراج أي تغير في القيمة العادلة بين تاريخ  اآلخرالدخل الشامل  اللاملالية املقاسة بالقيمة العادلة من خاألصول مشتريات ومبيعات  ُتثبت

.اآلخري الدخل الشامل احتياطاللاملتاجرة وتاريخ التسوية في القيمة العادلة من خ
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التكلفة املطفأة

املالية حيث يكون الهدف األساسىي االحتفاظ األصول ى من  أخر تتضمن أيًضا أنواًعا  و،بشكل أساسىي من توفير السلع والخدمات للعمالءاألصول تنشأ هذه  
التعاقدية، و تحصيلمن أجلاألصول ��ذه   الدين والفوائد.  تكون  التدفقات النقدية  التعاقدية هي مجرد مدفوعات أصل  ثبتالتدفقات النقدية 

ُ
ا مبدئيً ت

الحًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقًصا وُتدرجبالقيمة العادلة زائًدا تكاليف املعاملة التي تنسب مباشرة إلى حياز��ا أو إصدارها،  
مخصص االنخفاض في القيمة. 

باستخدام نموذج يعتمد في تحديد خسائر  ٩املعيار الدولي للتقرير املاليمخصصات هبوط قيمة الذمم املدينة التجارية بناًء على النهج املبسط فيإثباتيتم  
الخسارة املتوقعة االئتمان املتوقعة على مدى العمر. خالل هذه العملية يتم تقييم احتمال عدم دفع املستحقات التجارية. ثم يتم ضرب هذا االحتمال بقيمة  

مان املتوقعة عبى مدى عمر للمدينين التجاريين. وبالنسبة للذمم املدينة التجارية الصافية املدرجة، يتم عن السداد لتحديد خسارة االئتالتعثرالناشئة عن  
. عند التأكيد على أن الذمم التجارية املدينة ة أو الخسار الربحتسجيل هذه املخصصات في حساب مخصص منفصل مع إدارج الخسارة كبند مستقل في قائمة 

ة لألصل مقابل املخصص املرتبط بھ.اإلجمالييتم شطب القيمة الدفترية لن تكون قابلة للتحصيل، 
ثبت  

ُ
تحديد فياملخصصمصفوفةباستخدام٩املاليريرللتقالدولياملعيارضمناملبسطالنهجعلىبناًء  التجاريةقيمة الذمم املدينة  هبوطمخصصات  ت

الخسارةمقدارفياالحتمالهذا يتضاعفثم .العملية هذه خاللالتجاريةاملدينةالذمم دفععدماحتماليةتتقيم .العمر مدى علىاملتوقعةاالئتمانخسائر
التجارية الذمم أنعلىالتأكيدعند.التجاريةاملدينةللذمم العمرمدى علىاملتوقعةاالئتمانيةالخسارة لتحديد السدادعنالتعثرعنالناتجةاملتوقعة

.الصلةذي املخصصمقابللألصلالدفتريةالقيمةإجمالييشطبللتحصيل،قابلةتكون لناملدينة

ثبت مخصصات انخفاض قيمة الذمم املدينة األخرى، بما في ذلك األطراف ذات الصلة، بناًء  
ُ
على نموذج خسارة االئتمان املتوقعة التطلعية. تعتمد املنهجية ت

األولي باألصل املالي. بالنسبة ألولئك الذين لم تزد ف��ا ثباتاإلإذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ  املستخدمة لتحديد مبلغ املخصص على ما  
املالي،  ثباتاإلمخاطر االئتمان بشكل كبير منذ   باألصل  إلى جانب إجمالي دخل الفوائد. بالنسبةُتثبت  األولي  االئتمان املتوقعة ملدة اثني عشر شهًرا  خسائر 

بخسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر إلى جانب إجمالي دخل الفائدة. بالنسبة ألولئك الذين  ُيعترفألولئك الذين زادت مخاطر االئتمان لد��م بشكل كبير،  

بخسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر إلى جانب دخل الفوائد على أساس الصافي. ُيعترفعلى أ��م منخفضون ائتمانًيا، حدّدوا 
والنقد ،أطراف ذات عالقةومستحق من ،واستثمارات،ى أخر ذمم مدينة املالية للمجموعة املقاسة بالتكلفة املطفأة على ذمم مدينة تجارية و األصول تشتمل 

.ة داملركز املالي املوحوما يعادلھ في قائمة

القياس الالحق لألصول املالية 
قاس

ُ
:الحًقا أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلفة املطفأة ت

 .األصل املالي محتفظ بھ ضمن نموذج أعمال ��دف إلى االحتفاظ بأصول مالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

ي القائم تؤدي الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األساسى.

قاس
ُ
:خرا أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األ الحقً ت

املالية.األصول باألصل املالي ضمن نموذج أعمال يتتحقق هدفھ من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع ُيحتفظ

ي القائم تؤدي الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األساسى.

 
ُ
.الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بشكل افتراضىيى خر املالية األ األصول جميع قاست

في القيمة عرض الهبوط
خصم  

ُ
القيمة املتعلقة بالذمم املدينة هبوطتعرض خسائر  .مخصصات الخسارة لألصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول ت

.اآلخرى بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل خر األ األصول و ،وأصول العقد،التجارية

ألصول املالية اإثباتإلغاء 
األصل املالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية تحّول األصل املالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل، أو عندما  إثباتاملجموعةتلغي

شركة تثبت بشكل كبير بجميع مخاطر ومزايا امللكية واستمرت في السيطرة على األصل املحول، فإن التحتفظالشركة أو  تحّول . إذا لم  أخراألصل إلى كيان  
املرتبط باملبالغ التي قد يتعين عل��ا دفعها. االلتزامحص��ا املحتفظ ��ا في األصل و 

املاليةلتزاماتاال
كما لكل فئةللمجموعةالسياسة املحاسبية إن. أجلھمنأقتنَي األصلالذي الغرضعلى اعتماًدا ،أدناه املالية إلى إحدى الفئتينلتزاماتاالاملجموعةتصنف 

:يلي
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القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

أو الخسارة في قائمة املركز املالي  لتزاماتاالتصنف   القيمة العادلة في إثباتبالقيمة العادلة مع  املوحدة  املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  التغيرات في 
مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. التزاماتمالية محتف� ��ا للمتاجرة ولم تحدد أي التزاماتأي املجموعةقائمة الربح أو الخسارة. ليس لدى 

ى أخر مالية التزامات

التمويللتزاماتاالثبتت تكلفة  تحمل  صافية  مبدئيً التي  العادلة  بالقيمة  خصم ا  منسوبة مباشر بعد  تكاليف معامالت   األداة.  إصدار  إلى  ة أي 
ُ
هذه  قاست

بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. والتي تضمن أن أي مصروفات فوائد خالل الفترة سدادها  الحًقاتكلفة التمويلالتي تحمل  لتزاماتاال
تكاليف املعامالت املبدئية تكلفة التمويلاملالية، تتضمن لتزاماتاالمة املركز املالي. فيما يخص جميع املسجلة في قائلتزاماتاالكون بمعدل ثابت على رصيد  ت

.مستحقةلتزاماتاالوأية عالوة مستحقة الدفع عند االسترداد، باالضافة إلى أي فائدة أو قسيمة مستحقة الدفع في حين أن 
.بالقيمة العادلة وتدرج الحًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعليةمبدئًيا ُتثبتى قصيرة األجل أخر نقدية التزامات
. أطراف ذات عالقةلى  إ ومستحق  ،ى خر الذمم الدائنة األ تجارية و الدائنةالذمم  الو،القروضاملالية للمجموعة املقاسة بالتكلفة املطفأة علىلتزاماتاالتشتمل  

ثباتإلغاء اإل
قرض بشروط مختلفة إلى حد كبير أو خرآاستبدال التزام مالي حالي بعند 

ُ
تعامل مع هذا التبادل  فيُ ل شروط التزام قائم بشكل جوهري، تعّد حين من نفس امل

الربح أو الخسارة. الفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة ثبتالتزام جديد. يُ إثباتاألصلي و االلتزامبثباتأو التعديل على أنھ إلغاء اإل

املاليةاألدواتمقاصة 
املبالغ ملقاصة صافي املبلغ في قائمة املركز املالي إذا كان هناك حق قانوني واجب النفاذ في الوقت الحالي وُيسجلاملالية لتزاماتاالاملالية و األصول مقاصة ى جر ت

في وقت واحد. لتزاماتاالوتسوية األصول ، لتحقيق ؛وكان هناك نية لتسوية على أساس صاف املثبتة

استثمارات بطريقة حقوق امللكية في شركات زميلة
الشركات  ُتثبتكشركة زميلة.  فتصّنف  ،  خرآ القدرة على املشاركة (ولكن ليس السيطرة) على قرارات السياسة املالية والتشغيلية لكيان  بملجموعة  ا تتمتععندما  

بحصة املجموعة في  بت  ثالحًقا عن الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية، حيث يُيحاسببالتكلفة.  ة املركز املالي املوحدقائمةا في  الزميلة مبدئيً 
الشامل   الشراء والدخل  اآل قائمةفي  اآلخرأرباح وخسائر ما بعد  (باستثناء الخسائر التي تزيد عن استثمار املجموعة في  خرالربح والخسارة والدخل الشامل 

الشركة الزميلة ما لم يكن هناك التزام بتعويض تلك الخسائر).
العادلة لحصة املجموعة في   القيمة  في القيمة وتدرجاملحتملة املقتناة  لتزاماتاالكذلكو ،لتزاماتاالو ،األصول ترسمل أي عالوة مدفوعة لشركة زميلة فوق 

في للهبوطالقيمة الدفترية لالستثمار  ُتختبرقيمتھ،  هبطتترية للشركة الزميلة. عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في شركة زميلة قد  الدف

ختبر ��االقيمة بنفس الطريقة التي 
ُ
.ى خر غير املالية األ األصول ت

يعادلھوماالنقد

في الصندوق، والتي تخضع ملخاطر غير مهمة للتغير في القيمة. النقد على النقد لدى البنوك و املوحدة قائمة املركز املاليوما يعادلھ في يشتمل النقد 

ياتحتياطحقوق امللكية واال 

.الصادرة املال القيمة االسمية لألسهم رأسيمثل 

والسابقة. تتضمن األرباح املبقاة جميع أرباح الفترة الحالية 

، إن وجدت.ضمن حقوق امللكيةةمنفصلبصورة األمل جميع املعامالت مع مالكي الشركة تسجّ 

 ى خر األ ياتحتياطاال

.ي تحويل العمالت األجنبيةاحتياطى من خر يات األ حتياطتتكون اال 

 النظامي يحتياطال ا
ي النظامي حتياطمن صافي الدخل للسنة إلى اال ٪ ١٠السعودية والنظام األساسىي للشركة، يتعين على الشركة تحويل  وفًقا للوائح الشركات في اململكة العربية  

للمساهمين.ي غير قابل للتوزيعحتياطمالها. هذا اال رأسمن ٪٣٠ي حتياطحتى يبلغ هذا اال 
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للموظفينالخدمة��ايةمنافع 

 منافع املوظفين قصيرة األجل

باألجور  االلتزامُيثبت يتعلق  فيما  للموظفين  املستحقة  باملزايا  الطيران،السنويةاتواإلجاز والرواتب،الخاص  املتوقع ،وتذاكر  من  التي  املرضية  واإلجازات 

غ غير املخصوم للمزايا املتوقع دفعها باملبلااللتزامسجليُ تسوي��ا بالكامل خالل اثني عشر شهًرا بعد ��اية الفترة التي يقدم ف��ا املوظفون الخدمة ذات الصلة. 

مقابل تلك الخدمة.

املحددة املنافعخطط

��اية كل فترة تقرير. تنعكس عمُيحدد التقييمات االكتوارية في  املتوقعة، مع إجرا�  ليات مخصص تعويض ��اية الخدمة باستخدام طريقة وحدة االئتمان 

في اآلخرالدخل الشامل املركز املالي مع وجود رسوم أو ائتمان معترف بھ في قائمةإعادة القياس، التي تشتمل على املكاسب والخسائر االكتوارية على الفور في  

القياس  يعادالفترة التي حدثت ف��ا. لن   إعادة  ثبتةتصنيف عمليات 
ُ
الخسارة في الفترات الالحقة.  اآلخرفي الدخل الشامل  امل الربح أو  التغييرات في  ُتثبتإلى 

الفائدة بتطبيق ُتحتسبالقيمة الحالية اللتزام املزايا املحددة الناتجة عن تعديالت النظام أو تقليصھ مباشرة في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.  

ى النحو التالي:تكاليف املزايا املحددة علُتصنفمعدل الخصم في بداية الفترة على صافي التزام أو أصل املزايا املحددة. 

السابقةالخدمةوتكلفةالحالية،الخدمةتكلفةذلكفيبما(الخدمةتكلفة.(

الفوائدمصروفات .

 القياسإعادة .

، في البنود ذات الصلة.اآلخرأول عنصرين لتكاليف املزايا املحددة في الربح أو الخسارة واملكون الثالث في الدخل الشامل املجموعةتعرض 

املخصصات

ثبت  
ُ
وثوق بھ. ية من املجموعة ويمكن تقدير املبالغ بشكل مقتصادالحالية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق املوارد االلتزاماتاالاملخصصات عندما تؤدي  ت

لقانونية أو العقود وقد يظل توقيت أو مقدار التدفق غير مؤكد. وينشأ التزام حالي عند وجود التزام قانوني أو ضمني ناشىئ عن أحداث سابقة، مثل املنازعات ا 

. غير املجدية

ا إلى األدلة األكثر موثوقية املتاحة بتاريخ التقرير، بما في ذلك املخاطر  ، استنادً يالحالااللتزاماملخصصات على أساس النفقات املقدرة املطلوبة لتسوية قاستُ 

ا للتسوية من خالل النظر  خارج مطلوبً املتماثلة، تتحدد احتمالية أن يكون التدفق اللتزاماتاال. وعندما يكون هناك عدد من  االلتزاموالشكوك املرتبطة ��ذا  

ككل. تخصم املخصصات إلى قيمها الحالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.لتزاماتاالفي فئة 

ية  قتصادلموارد االوفي الحاالت التي يعت�ر ف��ا التدفق الخارج املحتمل للتعكس أفضل التقديرات الحالية.تعدل جميع املخصصات في تاريخ كل تقرير و راجع ت

. األعمالتجميعبأي التزام، إال إذا كانت متوقعة في سياق ُيعترفالحالية غير محتمل أو بعيد، ال لتزاماتنتيجة لال

العقود التزامات

ثبت  التزام العقد في حالة استالم دفعة أو استحقاق السداد (أ��ما أسبق) من العميل قبل أن تقوم املجموعة بتحويل الخدمات ذات الصلة. ثبت  يُ 
ُ
العقد التزامات ت

عندما تعمل املجموعة بموجب العقد (أي تحويل السيطرة على الخدمات ذات الصلة إلى العميل).إيرادات ك 

الضمان

.العام خالل املحققة املبيعات إجمالي من ٪ ٥إلى تصل ضمان مخصصات الشركة فرضت 

الدخلوضريبةالزكاة

الشركة وشركا��ا التابعة السعودية للزكاة    "الهيئة العامة للزكاة والدخل" ("الهيئة" الزكاة والضريبة والجمارك ألنظمة هيئة  وفًقا تخضع 
ً
) في اململكة العربية سابقا

بعض املجموعة الضرائب على  تخصم إقفال املخصص.  ى التقييم ال��ا�ي، عند املوافقة عل عند ل أية فروقات بين املخصص القائم والرب� ال��ا�ي السعودية. تسّج 

للوائحلضريبة الدخل. كما تخضع الشركات التابعة األجنبية  ي ية كما هو منصوص عليھ بالنظام السعودقيمة باململكة العربية السعود امل طراف غير  املعامالت مع األ 

الضريبة في البلدان التي تأسست ف��ا تلك الشركات التابعة.  

.خر اآل والدخل الشامل  الربح أو الخسارة قائمة على التابعة تحمل الزكاة وضريبة الدخل للشركات األجنبية 
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الضريبة الحالية

الخاضعة للضريبة للفترة  الخسارة  أو  الربح  املتوقعة على  املستحقة  أو  املدفوعة  الضريبة  الحالية من  الضريبة  الضريبة ، تتكون  أي تسويات على  إلى  باإلضافة 

أو املستحقة هو أفضل تقد  املدفوعة  املستحقة تتعلق بسنوات سابقة. إن مبلغ الضريبة الحالية  أو  أو استالمھ والذي املدفوعة  ير ملبلغ الضريبة املتوقع دفعھ 

 يعكس عدم التأكد املتعلق بضريبة الدخل، إن وجد. و 
ُ
باستخدام الشرائح الضريبية املقررة في تاريخ التقرير. كما تشتمل الضريبة الحالية على أي ضرائب قاس ت

تنشأ عن توزيعات األرباح.

الضريبة املؤجلة

ثبت  
ُ
ثبت ألغراض إعداد القوائم املالية واملبالغ املستخدمة ألغراض ضريبية. ال لتزامات اال و لألصول لنسبة للفروقات املؤقتة بين القيم الدفترية  الضريبة املؤجلة با ت

ُ
ت

:ملا يليالضريبة املؤجلة  

  املؤقتة على الربح أو الخسارة املحاسبلتزامات االأو  ألصول ل املبدئي  ثبات اإل للفروقات  التي ال تمثل تجميع أعمال والتي ال تؤثر على  الخاضع ي في املعاملة  أو 

للضريبة.

 والترتيبات املشتركة بقدر مقدرة املجموعة على السيطرة على توقيت انعكاس ، والشركات الزميلة، في الشركات التابعة االستثمارات للفروقات املؤقتة املتعلقة ب

في املستقبل املنظور.تنعكس لن  ا أ�هاملؤقتة وبقدر ما يكون مرجح الفروقات 

 املبدئي بالشهرة.ثبات اإل ضريبة الناتجة عن  لل املؤقتة الخاضعة للفروقات

والفروقات املؤقتة القابلة للخصم بالقدر الذي يكون فيھ من ، عفاءات الضريبيةواإل ،الضريبية املؤجلة بالنسبة للخسائر الضريبية غير املستخدمة األصول ُتثبت 

ال للشركات التابعة املرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل إمكانية استخدامها. تحدد األرباح املستقبلية الخاضعة للضريبة بناًء على خطط األعم 

الضريبية املؤجلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي وتخفض بالقدر الذي يكون فيھ تحقق منافع ضريبية ل صو األ ُتراجع الفردية في املجموعة وعكس الفروقات املؤقتة.  

. يعكس هذا التخفيض عند احتمال تحسن األرباح املستقبلية الخاضعة للضريبة.
ً
 مرجحا

ً
متعلقة �ها لم يعد أمرا

 
ُ
القدر الذي يصبح فيھ من املرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل إمكانية ب تثبت  في تاريخ كل تقرير و املثبتة غير  ضريبية املؤجلة األصول ال تقييم عاد ت

استخدامها.

بشكل ق للمعدالت الضريبية املتوقع تطبيقها على الفروقات املؤقتة عند عكسها باستخدام املعدالت الضريبية املطبقة أو التى ستطبوفًقا الضريبة املؤجلة قاس تُ 

كبير في تاريخ التقرير . 

ها صول املجموعة في تاريخ التقرير استرداد أو تسوية القيمة الدفترية أل م�ها قياس الضريبة املؤجلة تبعات الضريبة التي يمكن أن تنشأ من الطريقة التي تتوقع يعكس 

ها.التزاما� و 

غير املالية األصول في قيمة الهبوط

عندما أوالدليلهذا مثلوجود حالة وفي. ماأصلقيمةفيانخفاضوجودعلىدليلأي وجود منللتأكدتقييًماماليةقوائم كلإعدادبتاريخ املجموعةجري ت

 يكون 
ً
القابلةالقيمةتمثل.  األصللذلك لالستردادالقابلةالقيمةاملجموعةدرتقالقيمة،فياالنخفاضوجودمنللتأكدالسنوي االختبارإجراء مطلوبا

 ،النقدتوليدوحدة أولألصل العادلةللقيمة األعلىالقيمةلالسترداد 
ً
لم مالألصللالستردادالقابلة القيمةتحدد .  الحاليةوالقيمةاالستبعادتكاليفناقصا

صل الدفتريةالقيمةزيادة حالةوفي.  صول األ مجموعاتأوى خر األ صول األ عنكبيربشكلمستقلةتعتبرنقديةتدفقاتاألصل عنينتج
ً
توليد وحدة أولأل

التدفقاتخصم تُ الحالية،القيمةتقديروعند.  لھلالستردادالقابلةالقيمةإلىويخفضالقيمةمنخفضيعتبراألصلفإن لالسترداد،القابلةالقيمةعنالنقد  

املالزمة واملخاطرللنقودالزمنيةللقيمةالسوق تقديراتيعكسوالذي الزكاة قبلملاالخصم معدلباستخدامالحاليةقيم�هاإلىاملقدرة املستقبليةالنقدية

 العادلةالقيمة تحديدوعند.  لألصل
ً
املعامالت،هذه مثلتحديدإمكانيةعدمحالةوفي.  السوق فيتمتمعامالتأخرباالعتباريؤخذ البيع،تكاليفناقصا

ستخدم
ُ
املتوفرة ى خر األ واملؤشرات املدرجة،للشركاتاملتداولةاألسهم وأسعارالتقويم،بمضاعفاتمدعمةهذه االحتسابعملياتإن. مالئمةتقويم طرق ت

. العادلةالقيمةعن
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عد والتي،األخرى والتوقعاتامليزانياتأساسعلىالقيمةفياالنخفاضاملجموعةتحتسب
ُ
يخصصوالتياملجموعةفيتوليد نقدوحدة لكلمستقلةبصورة ت

.سنواتخمسفترة عادة والتوقعاتاملوازناتهذه تغطي . األصللها

ثبت
ُ
الذياألصلوظيفةمعيتماشىىوبمااملصاريففئاتضمناآلخرالشاملوالدخلالخسارة أوالربحقائمةفياملستمرة العملياتقيمةانخفاضخسائرت

. قيمتھانخفضت

 املثبتةاالنخفاضخسائروجودعدمعلىدليلوجود منللتأكد؛ماليةقوائم كلإعدادبتاريخ م يتقو جرى يالشهرة،عدا فيمالألصول بالنسبة
ً
أو سابقا

 املثبتةاالنخفاضخسائرقيديعكس. وحدة توليد النقدأولألصللالستردادالقابلةالقيمةاملجموعةتقدرالدليل،هذا مثلوجودحالةوفي. نقصا��ا
ً
سابقا

 يعتبرالقيدعكسإن.  القيمةفيانخفاضخسارة أخرإثباتمنذلالستردادالقابلةالقيمةلتحديداملستخدمةاالفتراضاتفيتغييروجودحالةفيفقط
ً
محدودا

لوفيمااالس��ال�،خصم بعدتحديدها،املفترضمنكانالتيالدفتريةالقيمةعنواللھلالستردادالقابلةالقيمةعنلألصلالدفتريةالقيمةتزيدالبحيث

ثبت  لم 
ُ
بمبلغاألصليقيدلم مااآلخرالشاملوالدخلالخسارة أوالربحقائمةفيهذا القيدعكسُيثبت.  السابقةالسنواتفيالقيمةفياالنخفاضخسارة ت

.تقويم إعادة كزيادة القيدعكسيعتبرالحالةهذه وفيالتقويم،إعادة 

املخصصات 

ثبت
ُ
تنطوي موارداستخدامر األميتطلبان املحتملمنوأنھسابقة،أحداثعنناتجةالشركةعلى)  متوقعةأو(قانونية  التزاماتوجود عنداملخصصاتت

كلأوبعضتعويضالشركةف��ا تتوقعالتيالحاالتوفي.  بھموثوق بشكلااللتزامملبلغتقديرٍ إجراءيمكنوأنھااللتزاملسداديةاقتصادمنافععلى

على ستحصل املنشأة بأناملؤكدحكم فييكون عندمافقطوذلكمستقلكأصلالتعويضثبتيُ فإنھتأمين،عقدبموجباملثالسبيلعلىاملخصصات،

. مستردة مبالغأيةخصم بعد،خراأل الشاملوالدخلالخسارة أوالربحقائمةفيباملخصصاملتعلقاملصروفعرضيتم . التعويض

املخاطرمالئًما،يكون عندمايعكس،والذي الحاليالزكاة قبلمامعدلباستخدامخصم تاملخصصاتنفإجوهرًيا،للنقودالزمنيةالقيمةأثركانوإذا 

ثبتالخصم،استخداموعند. االلتزامباملتعلقة
ُ
مالية،قوائم كلإعدادبتاريخاملخصصات تراجع. تمويلكتكلفةالوقتمرورنتيجةاملخصصفيالزيادة ت

فإنھ،االلتزاملسداديةاقتصادمنافععلىتنطوي موارداستخدامراألميتطلبأناملحتملمنيعدلم وإذا .  الحاليةالتقديراتأفضللتعكسوتعّدل

. اآلخرالشاملوالدخلالخسارة أوالربحقائمةفياملخصصقيديعكس

يرادات اإل 

:التاليالخطواتالخمسنموذجباستخدام١٥املاليللتقريرالدولياملعياربموجبيراداتباإل الشركةتثبت

اينشىئأكثرأوطرفينبيناتفاقبأنھالعقدُيعّرفالعميل معالعقدتحديد: ١الخطوة
ً
عقد لكلاملعاييرويحددللتنفيذقابلةالتزاماتو حقوق

.��االوفاءيجبالتي

. العميلإلىخدمةأوسلعةلنقلعميلمععقدفيوعدهواألداءالتزاماألداءالتزاماتتحديد: ٢الخطوة

ُوعد التيالخدماتأوالسلعنقلنظيرفيعليھالحصول الشركةتتوقعالذي املقابلمبلغهواملعاملةسعراملعاملةسعر تحديد: ٣الخطوة

. ثالثةأطرافعننيابةاملحصلةاملبالغباستثناءالعميل،��ا

أداء التزامكلعلىاملعاملةسعربتوزيعالشركةتقومأداء،التزاممنأكثرعلىيحتوي الذي للعقدبالنسبةاملعاملةسعر تخصيص : ٤الخطوة

.األداءالتزاماتمنالتزامبكلالوفاءمقابلعليھالحصول الشركةتتوقعالذي املقابلمبلغيحددبمبلغ

ُوعد التيالخدماتأوالسلعنقلطريقعناألداءبالتزامأوفت)  كلماأو(عندمايراداتاإل املجموعةتحققيرادات باإل ثباتاإل: ٥الخطوة

. العقدبموجبالعميل��ا

على مدى فترة زمنية في حالة استيفاء احد الضوابط التالية: اإليراداألداء وتثبت بالتزامتفي املجموعة 

 ذا حصل العميل على املنافع التي يوفرها أداء املجموعة وقام باس��الكها في الوقت نفسھ أثناء قيام املجموعة باألداءإ .

 ُينشأ في األصل أو ُيحّسن. ذا كان أداء املجموعة ينشىئ أو يحسن األصل الذي يسيطر عليھ العميل في نفس الوقت الذي إ

 ذا كان أداء املجموعة الينشىئ أصإ 
ً
لھ استخدام بديل للمجموعة وكان للمجموعة حق واجب النفاذ في الحصول على دفعة مقابل األداء املكتمل ال

ى تاريخھ.حت
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بواجب األداء عند نقطة زمنية معينة. ثبتيُ اإليرادنإف،بھ على مدى فترة زمنية معينة وفىكان واجب األداء اليذا إ 
 تنشىئفإ��ا،املوعودة الخدماتتقديم خاللمناألداءبواجبالشركةتفيعندما

ً
عندما .  األداءخاللمناملكتسباملقابلمبلغعلىالعقدعلىقائًماأصال

. عقدالتزامإلىيؤدي هذا فإن،��ااملثبتھيراداتاإل مبلغالعميلمناملستلم املقابلمبلغيتجاوز 

 
ُ
. والرسومالضرائبواستبعاد،تعاقدًيااملحددة الدفعشروطمراعاة معاملستحق،أواملستلم للمقابلالعادلةبالقيمةيراداتاإل قاست

ثبت 
ُ
. العميلإلىالبضائععلىالسيطرة تحويلعندالعميلمعاملبرمللعقدوفًقاالبضائعمبيعاتإيراداتت

واملواد الوقت"عقود منيرادات اإل البرمجياتتطوير خدماتمن يراداتاإل تشمل.  والخدماتاالتفاقيةطبيعةعلىبناءً الخدماتتقديم منيراداتاإل ُتثبت  

العقد إيراداتُتثبت  .  العميلإلىالتحكم ل وّ حيو الصلة ذاتالخدماتتنفيذعندوالوقتاملادية الخدماتعقود من يرادات اإل ُتثبت  ".  الثابتالسعر"وعقود 

إلتمامالتكاليفإجماليإلىتاريخھ حتىاملتكبدة التكاليفنسبةباستخدامتحددوالتيلإلنجاز، املئويةالنسبةطريقةعلىبناءً الثابتالسعرذاتالعقود من

.املحاسبةإلكمالاملئويةالنسبةطريقةباستخدام��ااملثبتھيراداتباإل بالضرورة الفواتيرترتبطال. اإلدارة قّدر��اكماالعقود

ثبت . معقول بشكلللعقدال��ائيةالنتيجةتقييم يمكنالحيثالعقدفيإيرادأي ُيثبت ال
ُ
. الخسارة أوالربحفيمباشرة العقدإتمامعنداملتوقعةالخسائرت

. زمنيةالفترة العلى مدى التطبيقاتصيانةخدماتمنيراداتاإل ُتثبت 

ى أخر إيرادات

ثبت
ُ
. اكتسا��اعندى خر األ يراداتاإل ت

التشغيل مصاريف

. نشأ��اتاريخفيأوالخدمةمناالستفادة عندالخسارة أوالربحفيالتشغيلمصاريفُتثبت

ى أخر ومصاريف،داريةاإل واملصروفات،البيع

جرى .  يراداتاإل تكلفةمنجزًءا التحديدوجھعلىتشكلالالتياملباشرة وغيراملباشرة التكاليفى خر األ واملصاريف،اإلداريةواملصروفات،البيعيشمل  
ُ
ت

.ثابتأساسعلى-االقتضاءعند-ت املبيعاوتكلفةى خر األ واملصروفات،اإلداريةواملصروفات،البيعبينالتخصيصات

القطاعيةاملعلومات

:املكوناتإحدى منالتشغيلقطاعيتألف

للمجموعةخرآ مكون أي معباملعامالتاملتعلقةواملصروفاتيراداتاإل ذلكفيبمامصاريف،وتتكبدإيراداتم��اتدرقدتجاريةبأنشطةتقومالتي .

األداءوتقييم املواردتخصيصبشأنقراراتالتخاذالقرارصانعبصفتھالتشغيلرئيسمنبانتظامعمليا��انتائجتّحل.

صلة ذاتعناصرالقرارصانعبصفتھالتشغيلمسؤوليكبيرإلىع��ايبلغالتيالقطاعاتنتائجتتضمن .  منفصلةماليةمعلوماتلهاتتوفرالتي

.معقول أساس علىتخصيصهايمكنالتيتلكإلىباإلضافةبالقطاعمباشرة 
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واألرصدة البنكية نقدال- ٧

٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

١٩٠٬١٨٦١٨٢٬٤٠٣نقد في الصندوق 

٤٣٬١٦٤٬٥٩٢٥٧٬٥١٣٬٨٠٠البنوك لدى نقد 

٤٣٬٣٥٤٬٧٧٨٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣

التجاريةاملدينةالذمم- ٨

٢٠٢١ديسمبر ٣١

ريال سعودي 

٢٠٢٠ديسمبر ٣١

ريال سعودي 

٩٣٬٧٦١٬٤٥٠١٠٣٬١٦٣٬١٢٨الذمم املدينة التجارية 

)١٦٬١١٣٬٧٧٤()١٤٬٢٧٠٬٨٩٦(املتوقعةاالئتمانخسائرمخصص

٧٩٬٤٩٠٬٥٥٤٨٧٬٠٤٩٬٣٥٤

مايلي حركة مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة: في

١٦٬١١٣٬٧٧٤٧٬٥٢٠٬٠٤٧االفتتاحي الرصيد

٣٬١٣٩٬٠٧٧١٢٬٢٨٥٬٧٥٢لسنةلاملحمل

(٣٬٦٩٢٬٠٢٥) )٤٬٩٨١٬٩٥٥(السنةخاللاملشطوب 

١٤٬٢٧٠٬٨٩٦١٦٬١١٣٬٧٧٤الختاميالرصيد

:للذمم املدينة التجارية العمرمدى علىاملتوقعةالخسارة مخصصيليفيما

يوم ٣٠أكثر من 
١٨٠منأكثر 

يوم
٣٦٥منأكثر 

اإلجمالي يوم
االستحقاقاالستحقاقاالستحقاقمتداولة م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٪٥٣٫١٥٪٣٥٫٠٤٪١٤٫٢٢٪٧٫٦٧املتوقعة الخسائرمعدل

٥٥٬١٧٥٬٨٩٨١٩٬٧٤٧٬٤١٣١٥٬٣٦٢٬٢٩١٣٬٤٧٥٬٨٤٨٩٣٬٧٦١٬٤٥٠جمالي القيمة الدفترية إ 

٤٬٢٣٣٬٣٥٧٢٬٨٠٧٬٦١٥٥٬٣٨٢٬٦٧٩١٬٨٤٧٬٢٤٥١٤٬٢٧٠٬٨٩٦خسارة املخصص

٣٠منأكثر 
يوم

١٨٠منأكثر 
يوم

٣٦٥منأكثر 
اإلجمالي يوم

االستحقاقاالستحقاقاالستحقاقمتداولة م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

٪٢٢٫٧٦٪٢٩٫٨٤٪٢٦٫٨٨٪٥٫٣٨معدل الخسائر املتوقعة 

٤٩٬٢٠٥٬٠٦٨١١٬٠٠٩٬٤٥٤١٠٬٣١٨٬٩٤٣٣٢٬٦٢٩٬٦٦٣١٠٣٬١٦٣٬١٢٨جمالي القيمة الدفترية إ 

٢٬٦٤٨٬٨٢٢٢٬٩٥٨٬٩٤٠٣٬٠٧٨٬٦٨٨٧٬٤٢٧٬٣٢٤١٦٬١١٣٬٧٧٤خسارة املخصص
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م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن��ية �� 

السعودي)بالريال (

٢٤

العقد أصول - ٩

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٤٬٩٠٥٬٥٣٩١٨٬٧٥٠٬٤٤٩السنة بدايةفيالرصيد

٩١٬٧٣٨٬٧٥٢٩٧٬٥١١٬٧٣١السنةخاللاإلضافات

)١١١٬٣٥٦٬٦٤١()٧٤٬٢٨٨٬٦٥٦(الذمم املدينة التجارية لىإ املحول 

٢٢٬٣٥٥٬٦٣٥٤٬٩٠٥٬٥٣٩السنة ��ايةفيالرصيد

ى خر األ األصول و امقدمً اتاملدفوع- ١٠

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

١٬٣٢٠٬٨٣٥ ١٬٥٣٨٬٥٣٨امقدمً مدفوعات

٧٥٤٬٩٠٣٢١٤٬٤٥٢سلف مقابل السفر

٥٤٣٬٤٦٦٨٤١٬٣٨٩موظفين ذمم 

٦٬٨٠٢٬٩٢٠٧٬٢٦٤٬٦٧٤ضمان  خطاباتهوامش 

٦٩٬٣٨٥١٧٦٬٣٠٤ودائع

٢٬٧٨٠٬٥٤٧٢٬٥٦٩٬٤١١ى أخر 

١٢٬٤٨٩٬٧٥٩١٢٬٣٨٧٬٠٦٥

رصدةواأل طراف ذات العالقة مع األ املعامالت- ١١

هذهوشروطأحكامتكنلم .  الشروطعلىالشركةإدارة مجلسوافق.  العالقة ذاتاألطرافمختلفمعمعامالتةالعاديأعمالهاسياقفياملجموعةجري ت

ذاتوالشركاتالرئيسيينغيراإلدارة موظفيمعمماثلةمعامالتفيمعقول،بشكلمتاحةتكون أن ُيتوقعقدالتيأواملتاحة،تلكمنأكثرمواتيةاملعامالت

.الصلة

قّدم لم . نقًدا تسّوى و الفوائدمنوخاليةمضمونةغيرهيالعام��ايةفياملستحقةاألرصدة إن
ُ
ذاتاألطرافمنالدائنينأوللمدينينضماناتأي تستلم أوت

.العالقة

: املعامالت

:فيما يلي تفاصيل املعامالت املهمة مع األطراف ذات العالقة واألرصدة خالل السنة

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١طبيعة املعاملةالعالقة مع الشركةاسم األطراف ذات العالقة

ألنظمة شركة إنفو سيستك 

املعلومات
زميلة 

٤٩٬٣١٧-الشركةاملصروفات التي دفع��ا 

)٢٦٬٤٠٠(-املصاريف املتكبدة نيابة عن الشركة 

)٢٢٬٥٠٠()٢٧٬٥٤٢(دفعة الاستالم

شركة البيانات الرقيمة  

زميلة املعلوماتلتقنية

املصاريف املتكبدة نيابة عن الشركة

)٢٦٬٠٧٧()٣٧٬٢٥٣(استالم الدفعة 
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تصاالت وتقنية املعلوماتشركة نسيج لال

)شركة مساهمة مقفلة(

املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن��ية �� 

بالريال السعودي)(

٢٥

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١العالقة مع الشركة  مستحق من األطراف ذات العالقة 

٣٥٩٬٥٣٧٣٩٦٬٧٩٠شركة زميلةاملعلومات لتقنيةشركة البيانات الرقيمة 

٣٢٣٬٥٥١٣٥١٬٠٩٣شركة زميلةشركة إنفو سيستك 

٦٨٣٬٠٨٨٧٤٧٬٨٨٣

معامالت مع املساهمين 

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-مساهمين *من املساهمينقرض

. م٢٠٢١عامفيالقرضهذا فعدُ . العاملاملالرأسمتطلباتلتمويلمساهم��امنفوائدبدون قرضعلىم٢٠١٩عامخالل الشركةحصلت* 

اإلدارةموظفيتعويضات كبار 

أوبشكل مباشر ومراقبة أنشطة الشركة،وتوجيھ، الذين لد��م السلطة واملس�ولية عن تخطيطهو املبلغ املدفوع لألشخاصاإلدارة كبار موظفي تعويضات

بعد التوظيف. تشتمل ماعلى املزايا قصيرة األجل ومزايااإلدارة موظفي  تشتمل تعويضات كبار.)املدير التنفيذي أو غير ذلكأي مدير (بما في ذلك  ،غير مباشر

ملنافع كبار املوظفين  اإلجماليمليون ريال سعودي. املبلغ  ١:  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(  مليون ريال سعودي  ١٫٥مكافأة بمبلغ  اإلدارة لكبار التنفيذيين وموظفي  املنافع

هو:    

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٣٬٣٨٤٬٩١٦٢٬٨٨٤٬٩١٦املوظفينكبارمنافع

التنفيذ تحت مشروعات- ١٢

املشروع بموجب أنهي مليون ريال سعودي يتعلق بمشروع التصدير ("املشروع") لوزارة الخارجية ("وزارة الخارجية"). ٩٬٩٨التنفيذ مبلغ تحت تشمل املشاريع 

الخارجية بعدم   املذكور. وفًق االستحواذقرار وزارة  املشروع  لالعلى  املبرمةا  الخارجيةتفاقية  للشركة استالم التكلفة  ،مع وزارة  املتكبدة في ياإلجماليحق  ة 

املباشرة واألرباح٪٢٠لى هامش ربح بنسبة  إ املشروع باإلضافة   التكلفة املتكبدة الفعلية. طلبت وزارة الخارجية من الشركة تنفيذ ،يمثل التكاليف غير  على 

وزارةوتقديمھ إلى ،على النحو الواجبأنجَز  والذي  ،  اإلجراء املتفق عليھ لتسوية املبلغ املتفق عليھ من مراجع خارجي بشأن املصروفات املتكبدة على املشروع

واليزال القرار  ،تجرى الشركة مفاوضات مع وزارة الخارجية من أجل استرداد التكاليف باإلضافة إلى هامش الربح املتفق عليھو .م٢٠٢٠مارس ٣٠الخارجية في 

املبلغ املستحق.إجمالي من ٪٣٠مليون ريال سعودي مقابل الذمم املدينة والذي يمثل ٢٬٩٩فقد قدمت الشركة مبلغ ،ومع ذلك.ا من وزارة الخارجيةمعلقً 
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تصاالت وتقنية املعلوماتشركة نسيج لال

)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم املالية  

م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن��ية في 

بالريال السعودي)(

٢٨

يجار والتزامات اإل استخدامحقصول أ- ١٤

املؤجر ملكيةبصكمضمونة يجار اإل عقودبموجباملجموعةالتزاماتإن.  ��االخاصةالعملياتفيتستخدمومكاتبمبانيبشأن إيجارعقود املجموعةلدى يوجد

. الباطنمنتأجيرهاأواملؤجرة األصول عنالتنازل املجموعةعلىيحظرعام،وبشكل. املستأجرة ألصول ل

: فيكماوالحركةاملثبتةاالستخدامحقلألصول الدفتريةالقيمةيليفيما

ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

م ٢٠٢٠

التكلفة:

٤٬٣٤٢٬٠٨٦٤٬٣٤٢٬٠٨٦بداية السنةفي الرصيد

-٦٢٢٬٣٥١خالل السنةاإلضافات 

-(٦٥٧٬٩٢٠)خالل السنة استبعادات

٤٬٣٠٦٬٥١٧٤٬٣٤٢٬٠٨٦في ��اية السنة الرصيد

:املتراكماالس��ال�

١٬٧٠٩٬٣٨٩٩٦٨٬١٨٣بداية السنةفي الرصيد

٦٩٢٬٢٢١٧٤١٬٢٠٦لسنةلاملحمل

-(٣٦٦٬١٠٢)يجار اإل عقوداستبعاد

٢٬٠٣٥٬٥٠٨١٬٧٠٩٬٣٨٩��اية السنة في الرصيد

: الدفتريةالقيمة صافي

٢٬٢٧١٬٠٠٩٢٬٦٣٢٬٦٩٧ديسمبر ٣١في كما

: فيكماوالحركةاملثبتةيجاراإل لتزاماتالالدفتريةالقيمةبقائمةيليفيما

ديسمبر  ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

م ٢٠٢٠

١٬٩٠٨٬٣٢٤٢٬٥٥٨٬١٥٠بداية السنة في كما الرصيد

-٦٠٩٬٨٥١إيجار جديدة عقود 

-(٢٩٩٬٩٥٠)إيجار استبعاد 

٧٩٬٢٦١١٠٣٬٢٠٠يجار تكلفة تمويل اإل 

(٧٥٣٬٠٢٦)(٧٦٣٬٨٩٥)املدفوعات خالل السنة

١٬٥٣٣٬٥٩١١٬٩٠٨٬٣٢٤السنة في ��اية الرصيد

٦٩٣٬٥٠٤١٬١٢٩٬٨٤٨متداولة غير 

٨٤٠٬٠٨٧٧٧٨٬٤٧٦متداولة 

اإليجار لتزاماتالاملاليةالسنة��ايةفيالتعاقديةاالستحقاقاتيليفيما
التدفقات النقدية التعاقدية  

م  ٢٠٢١ديسمبر ٣١
القيمة  

اإلجماليالدفترية  
٣خالل 

شهور أو أقل  
إلى  ٣خالل 

١٢ 
ً
شهرا

خالل سنة إلى  
سنتان  

خالل سنتان إلى  
خمس سنوات  

أكثر من خمس  
سنوات  

-١٬٥٣٣٬٥٩١١٬٥٣٣٬٥٩١٤٤٧٬١٩٨٤٦٧٬٨٣٩٥٨٣٬١٢٨٣٥٬٤٢٦يجاراإل عقودالتزامات

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

-١٬٩٠٨٬٣٢٤١٬٩٠٨٬٣٢٤٣٤٠٬٦٦٩٣٨٦٬٣٩٨٥٦٢٬٧٠٣٦١٨٬٥٥٤يجاراإل عقودالتزامات
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٢٩

في شركات زميلة  بطريقة حقوق امللكية استثمارات- ١٥

نسبة امللكية  
م٢٠٢١ديسمبر 

نسبة امللكية
م٢٠٢٠ديسمبر

ديسمبر  ٣١
م                ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١
م ٢٠٢٠

٨٬٠٧١٬١٩٩٧٬٧٨١٬١٢٣٪٤٥٪٤٥املعلومات لتقنيةشركة البيانات الرقيمة 

١٬٣٩٣٬٥٢٨١٬٠١٢٬٧٦٦٪٥٠٪٥٠شركة إنفو سيستك لنظم املعلومات  

٩٬٤٦٤٬٧٢٧٨٬٧٩٣٬٨٨٩

:كما يليالزميلةالشركاتفيامللكيةحقوق بطريقةحركة االستثماراتمثل تت

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م  ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٨٬٧٩٣٬٨٨٩٨٬٦١٦٬٩١٧السنةأول رصيد 

٧٩٠٬٨١٠١٩٧٬٨٠٤الزميلةامللكية حقوق بطريقةاالستثماراتمن الحصة في األرباح

)٢٠٬٨٣٢()١١٩٬٩٧٢(خسائر تحويل العمالت األجنبية

٩٬٤٦٤٬٧٢٧٨٬٧٩٣٬٨٨٩السنة خرآ رصيد 

:يليكماهياملنطقةحسبللمجموعةالزميلةللشركات املتاحةاملاليةاملعلوماتأحدث
بلد

التأسيس

الضريبةبعد الربحيرادات اإل األصول صافيلتزامات االإجمالياألصول إجمالي

م ٢٠٢١

١١٬٤٦٤٬٧٢٢٥٬٢٠١٬١٢٥٦٬٢٦٣٬٥٩٧٨٬٥١٤٬١٩٠٨٤١٬٧٦٤األردن املعلومات لتقنيةشركة البيانات الرقيمة 

١٬٩٩٣٬٣٧٢٣٤٦٬٣٣٦١٬٦٤٧٬٠٣٦٢٬٤٤٨٬٤١٥٨٢٤٬٠٣٢مصر شركة إنفو سيستك لنظم املعلومات 

م ٢٠٢٠

١١٬٠٨٩٬٥٩٥٧٬٥٧٦٬٠٧٩٣٬٥١٣٬٥١٦٧٬٧٥٦٬٩٦٩٦٠٬٤٥٢األردن املعلومات لتقنيةشركة البيانات الرقيمة 

١٬٢٨٣٬٢٢٤٣٥٩٬١٨٣٩٢٣٬٩٦٧١٬٦٩٠٬٥٣٠٣٤١٬٢٠١مصر شركة إنفو سيستك لنظم املعلومات 

الخسارةأو الربح خاللمنالعادلة بالقيمة املاليةاألصول - ١٦

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م  ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢٧١٬٢٧٨٢٧٢٬١٣٣مصر–مركز األسكندرية للوسائط املتعددة واملكتبات 

جل األ قصيرةقروض- ١٧

بمعدلسعودي ريال مليون ١٠٫١٩والبالغةالعاملاملال رأس متطلبات لتمويل ؛املحليةالبنوكإحدى من األجلقصير قرضعلى٢٠١٩في يوليو الشركة حصلت

 ١٢علىتدفعسنوًيا،٪٥٫٣ربح
ً
 قسطا

ً
البنكلتعليماتوفًقااملحليالبنكمعالقروضهذه جدولةأعيدت،١٩-كوفيدبسبب.  ٢٠٢٠يوليو٢٢حتىشهريا

خاللبالكاملالقرضُسدد م.  ٢٠٢١يونيوإلىم  ٢٠٢٠يوليو٢٢من منالدفعتاريخعّدلحيثالسعودية،العربيةاململكة فيالبنوكلجميعاملركزي السعودي 

م.٢٠٢١عام
ى أخر التزاماتو مستحقات - ١٨

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٨٬١٩٥٬٣١٩ ٥٬٦٦٣٬٩٢٦ى أخر التزاماترواتب مستحقة و 

١٬٨٨١٬٩٧٧-مشتريات غير مستلمة مستحقات مقابل فواتير 

٧٦٬٦٣٣٩٦٬٥٥٠دفعات مقدمة من العمالء 

٣٬٣٧٨٬٣١٨٢٬٩٢٦٬٤٣٧املستحقةاملضافةالقيمةضريبة

٩٥١٬١٠٧٢٨١٬٠٢٠ى أخر 

١٣٬٣٨١٬٣٠٣ ١٠٬٠٦٩٬٩٨٤
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٣٠

العقد التزامات- ١٩

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
بالريال السعودي بالريال السعودي

٥٤٬٢٤٠٬٩٢٦٦٣٬٠٥٩٬٣٦٧السنة بداية في رصيد ال

١١٬٤٦٥٬٧٩٥٨٬٣٣٩٬٥٤١السنة خاللامقدمً املستلم 

)١٧٬١٥٧٬٩٨٢() ١٩٬٨٨١٬٥٣٢(يرادات اإل إلىاملحول 

٤٥٬٨٢٥٬١٨٩٥٤٬٢٤٠٬٩٢٦السنة��ايةرصيد

الدخل  وضريبةالزكاة- ٢٠

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
بالريال السعودي بالريال السعودي

٣٬٣٧٥٬٢٠٣٢٬٧٥٤٬٧٨٧الزكاةمخصص 

ل: صافي الدخل املعّد 

٢٦٬١٢٨٬٨٠٩١٣٬٥١٢٬٦٦٢صافي الدخل قبل الزكاة

٦٬٠٥٧٬٩٩٣٥٬٦٦١٬٥٤٣تعديالت

٣٢٬١٨٦٬٨٠٢١٩٬١٧٤٬٢٠٥ل  الدخل املعّد يصاف

تى:من اآلللشركة يتكون وعاء الزكاة 

٧٤٬١٤٨٬٤٦٧٦٩٬٨٥١٬٢٣٣املرّحلة حقوق امللكية 

٣٢٬١٨٦٬٨٠٢١٩٬١٧٤٬٢٠٥ل صافي الدخل املعّد 

٣٠٬٥٨٣٬٦١٠٢١٬٢٨٧٬٤٥٤مخصصات  

٢٢٬٩١٨١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ى أخر 

١٣٦٬٩٤١٬٧٩٧١٢٠٬٣١٢٬٨٩٢

يخصم :

)٤٬٠٧٠٬٥١٨() ٥٬٠٣٢٬٣٩٣(، بصي���ا املعدلة ومعداتممتلكات

)   ٨٬٧٩٣٬٨٨٩(-)١٥(إيضاح في شركات زميلةامللكيةحقوق طريقة باستثمارات 

)١٢٬٨٦٤٬٤٠٧() ٥٬٠٣٢٬٣٩٣(

١٣١٬٩٠٩٬٤٠٤١٠٧٬٤٤٨٬٤٨٥)حقوق امللكية(وعاء الزكاة طريقة 

٣٬٣٧٥٬٢٠٣٢٬٧٥٤٬٧٨٧٪٢٬٥بـاملحملالزكاة 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م ٢٠٢١ديسمبر٣١
بالريال السعودي بالريال السعودي

وضريبة الدخل كما يلي:حركة مخصص الزكاة

٢٬٧٥٤٬٧٨٧٢٬١١٥٬٤٩٣ي الرصيد االفتتاح 

٣٬٤٦٠٬٢٤٩٢٬٧٥٤٬٧٨٧خالل السنة  املخصص

)١٦٬١٣١(١٬٧٩٠٬٩٨١السنة السابقة تعديالت

(٢٬٠٩٩٬٣٦٢)) ٤٬٦٣٠٬٨١٤(املسدد خالل السنة

٣٬٣٧٥٬٢٠٣٢٬٧٥٤٬٧٨٧الختامي الرصيد

ال��ا��التقييمموقف

لجميع السنوات ال��ائية الزكاة على شهادة الشركة حصلتوقد.  م٢٠٢٠لجميع السنوات حتى عام مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اكتمل تقييم الزكاة للشركة

أحكام أي يتطلبنزاعيوجدوال،التأسيسبلدللوائحوفًقابانتظام، أو كالهماالدخلوضريبة،الزكاةإقراراتبتقديم التابعةالشركاتجميعتقدم.م٢٠٢٠حتى 

. إضافية
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٣١

للموظفينالخدمة��ايةمنافع- ٢١

للموظفين املحددة نافعاملاللتزامالحاليةالقيمةتسوية

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م  ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢١٬٣٧٩٬٦٤٠١٩٬٧٥٩٬٨٢٦رصيد بداية السنة 

:الخسارةأو الربح قائمةفياملحّمل 

٢٬٩١٨٬٩١٧٢٬٤١٤٬٤٢٠تكلفة الخدمة الحالية 

)١٠٠() ١٠٬٢٦١(تعديالت

٢٬٩٠٨٬٦٥٦٢٬٤١٤٬٣٢٠

: خراآل الشامل الدخل في قائمة املحّمل 

٤٣٣٬٣٦٧٢٤٢٬٦٨٢عادة قياسإ خسارة 

)١٬٠٣٧٬١٨٨()١٬٩٢٧٬٨٤٩(املدفوع خالل السنة

٢٢٬٧٩٣٬٨١٤٢١٬٣٧٩٬٦٤٠الرصيد الختامي 

. املتوقعةاالئتمانوحدة طريقةباستخداماكتواري تقويم أحدثأجرى خبير اكتواري مؤهل مستقل

: االكتواري التقويم ألغراضاملستخدمةاألساسيةاالفتراضاتيليفيما

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١االفتراضات 

٪٤٪ ٢٫٥معدل الخصم
٪ ٣٬٥٪٢معدل الزيادات في الرواتب 

٪١٥٪١٠املوظفين دورانمعدل

ثبت جميع
ُ
ثبت والتي،ةاالكتوارياملكاسبباستثناءالخسارة،أوالربحفيللموظفيناملحددة املنافعالتزاماتفيالتغييراتت

ُ
.خراآل الشاملالدخلفيت

تحليل الحساسية

املنافعالتزام علىتؤثر أن ى ثابتة خر ، مع بقاء االفتراضات األ املناسبة التغيرات املحتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير إلحدى االفتراضات االكتوارية  كان من شأن  

.أدناه املوضحة باملبالغ املحددة 

م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١م٢٠٢١ديسمبر   ٣١

نقصزيادة نقصزيادة

٢٠٬٠٩٥٬٣٦٧(٢٢٬٧٣١٬٣٦٦)٢٤٬٠٩٧٬٠٦٤(٢١٬٦٣٧٬٩٠٦))٪ ١حركة معدل الخصم (

(٢٢٬٧٣٣٬٤٤٠)٢٠٬١١٧٬٣٢٣(٢١٬٦٢١٬٧٣٦)٢٤٬٠٩٠٬٣٤٢)٪ ١حركة نمو الراتب املستقبلي (

٢١٬٢٩٩٬٨٧٠(٢١٬٤٣٢٬٢٧١)٢٢٬٨٣٩٬٣١٣(٢٢٬٧٤٩٬٨٥٧))٪ ١٠معدل الوفيات املستقبلية (حركة  

.املوضحةاالفتراضاتلحساسيةتقريًبايوفرأنھإالالخطة،إطارفياملتوقعةالنقديةللتدفقاتالكاملالتوزيعالحسبانفييأخذالالتحليلأنمنالرغم على

املال رأس - ٢٢

سهم ٥٫٠٠٠٫٠٠٠من يتكون ،سعودي ريالمليون ٥٠إلىسعودي ريال مليون ١٠منالشركةمال رأسزيادة م٢٠٢١أغسطس١٨فيالشركةإدارة مجلسقرر 

. واالستثمارالتجارة وزارة عل��اوافقتوالتي،املبقاة األرباحمناملال رأسفيالزيادة حّولت . سهم لكلسعودي ريال١٠بقيمة
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٣٢

والتسويقالبيع مصاريف- ٢٣

م٢٠٢١ديسمبر ٣١
سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١
سعودي ريال

١٦٬٦٢٧٬٢٤٣٢٣٬٩٦٤٬٣١٤ى أخر ومنافع ، جور أ و ، رواتب

٧٥١٬٠١٨٩٩٨٬٧٤٦تسويقية مصروفات 

٣٧٩٬٥٠٢٢٣٠٬٢٥٧سفر مصروفات 

١٬٥٦٨٬٤٦١٢٬٧٣٦٬٩٩٠ى أخر 

١٩٬٣٢٦٬٢٢٤٢٧٬٩٣٠٬٣٠٧

الحقوق غير املسيطرة - ٢٤

م٢٠٢١ديسمبر ٣١
سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١
سعودي ريال

٪٤٠٪٤٠الحقوق غير املسيطرة نسبة 
٥٩٬٣٢٢٥٣٬٤٤٢غير املتداولة األصول 

١٬٢٦٠٬٣٨٨٨٥٥٬٤٤٣املتداولة األصول 

)١٧٥٬٠٤٢() ١٦٠٬٧٥٨(املتداولة لتزامات اال

١٬١٥٨٬٩٥٢٧٣٣٬٨٤٣األصول صافي 

٤٦٣٬٥٨١٢٩٣٬٥٣٧لحقوق غير املسيطرة لاملنسوبة األصول صافي 

١٬٩٤٨٬٥١٣١٬٣٦٦٬٩٤١يرادات اإل 

٤٢٥٬١١٠٣١٣٬٤٠٣الربح 

--خر اآل الدخل الشامل 

٤٢٥٬١١٠٣١٣٬٤٠٣خر اآل الدخل الشامل جماليإ

١٧٠٬٠٤٤١٢٥٬٣٦١لحقوق غير املسيطرةلاملخصصالدخل 
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٣٣

والعموميةاإلداريةاملصاريف- ٢٥

م٢٠٢١ديسمبر ٣١
سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١
سعودي ريال

٦٬٣٥٩٬١٢٦٦٬٨٢٧٬٦٨٤، ومنافع أخرى جور أ و ، رواتب
٣٬١٣٩٬٠٧٧١٢٬٢٨٥٬٧٥٢املتوقعة االئتمان خسائرمخصص 
١٬٥٠٨٬١١٥١٬٦١٩٬٦٨٢اس��ال� 

١٬٣٦٢٬٢٩٢٣٤٨٬٥٤٠وقانونية مهنيةعاب أت
٦٠٤٬٨٩٣٩١٧٬٤٥٥اشتراكات 

٣٩٠٬٢٠٠٣٥٢٬٧٣٤عموالت 
٢٦٣٬٥٥٨٢١٠٬٤٠٤وخدمات منافع 

١٦٢٬١٦٣٩٤٬٢٠٤ومطبوعات قرطاسية 
٩٢٬٥٤٠١٥٢٬٦٥٧مصاريف مكتبية 

٧٤٬٣٠٠٦٩٬٧٤٥سفر 

٥٧٬٤٥١١٩٢٬٩٨٨صالح وصيانة إ 
٢٦٥٬٤١٢-ات إيجار 

٢٬٣٧٢٬٨٨٨٢٬١٩١٬٨٩٠ى أخر 

١٦٬٣٨٦٬٦٠٣٢٥٬٥٢٩٬١٤٧

ى   خر األ املصاريف- ٢٦

م٢٠٢١ديسمبر ٣١
سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١
سعودي ريال

٢٬٩٩١٬٨٣٧-) ١٢يضاح إ (التصديرمشروع-توقعةاملخسائرالمخصص

٣٤٬٦٠٤٦٤٦٬٥٧٣في التسويات العمالتسعارأ فروقات

٣٤٬٦٠٤٣٬٦٣٨٬٤١٠

التمويل تكاليف- ٢٧

م٢٠٢١ديسمبر ٣١
سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١
سعودي ريال

٦٠٩٬٠٢٧٢٧٠٬٢٠٣املنافع املحددة للموظفين  التزاماتعمولة على 

٧٩٬٢٦١١٠٣٬٢٠٠إيجارالتزاماتعمولة على 

٦٨٨٬٢٨٨٣٧٣٬٤٠٣

يرادات اإل - ٢٨

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٨٢٬٨٠١٬٣٨٩٨٠٬١٥٧٬٢٦٦    عند نقطة من الزمنإيراد مثبت 

١١١٬٦٢٠٬٢٨٤١٢٥٬٣٣٥٬٠٢٢  على مدى زمني إيراد مثبت 

١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨
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٣٤

: يراداتاإل كوناتم

أسماء املكونات 

السوق الجغرافي  

األساسىي 

خالل السنةيراداتاإل 

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

١٦٧٬٧٨٨٬٠٩٢١٧٨٬٣٠١٬٣٠٤السعوديةوتقنية املعلومات تصاالتلالنسيج 

١٤٬٤٦٥٬٦٩٠١١٬٨١٥٬٩٦٣    الكويت بالتجزئةنسيج لتجارة أجهزة الكمبيوتر

١٬١٢٥٬٣٢١٢٬٠٥٨٬٤٠٦      لبنانلبناناملتطورة العربيةالنظم شركة

٧٬٦٣٩٬٤٦٢٨٬٠٦٣٬١٤٩مصرمصراملتطورة العربيةالنظم شركة

١٬٤٥٤٬٥٩٥١٬٤٥١٬٥٥٤املغرب املغرب املتطورة العربيةالنظم شركة

--سوريا سوريااملتطورة العربيةالنظم شركة

٢٬٤٣٤٬٩٧٢   -قطرمؤسسة النظم العربية املتطورة 

١٬٣٦٦٬٩٤٠   ١٬٩٤٨٬٥١٣      ردناأل ذات املسؤولية املحدودة للبرمجياتالسريعالتدخلشركة

  ١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨

: يراداتاإل قطاعات

دارةإحلول قطاع 
قطاع حلول التعليم املعرفية األصول 

حلو ل  القطاع 
اإلجمالياإللكترونية

م  ٢٠٢١ديسمبر ٣١فيكما

١٠٩٬٤٨١٬٤٨٩٣٨٬٤٠٨٬٤٧٠٤٦٬٥٣١٬٧١٤١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣يراداتاإل 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١في كما

١١٧٬٢٨٠٬١٩٧٢٨٬٠٩٣٬٩٤١٦٠٬١١٨٬١٥٠٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨يراداتاإل 

يراداتاإل تكلفة- ٢٩

م٢٠٢١ديسمبر ٣١
سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١
سعودي ريال

٥٥٬٦٠٩٬٣٦٠٧٦٬٩٩٧٬٣٨٩طويلة األجل العقود إيرادات تكلفة 

٧٧٬٩٨٤٬٤٥٤٥٨٬٨٣٩٬٦٧٣املباشرة املبيعات منيرادات اإل تكلفة 

١٣٣٬٥٩٣٬٨١٤١٣٥٬٨٣٧٬٠٦٢

السهم ربحية- ٣٠

واملخفض األساس السهمربح 

. القائمةالعاديةاألسهم لعدداملرجح املعدلوالعادييناملساهمينإلىاملنسوبالتاليالربحأساسعلىاملخفضة واألساسيةالسهم ربحيةُتحتسب

ين العاديساهمينمل لاملنسوبربح ال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
(املعدلة) 

٢٠٬٧٠٧٬٥١٢٩٬٥٠١٬٦١٥يين العادللمساهمينربح املنسوب ال

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠السنةاملرجح لعدد األسهم العادية �ي ��اية املتوسط 

٤٫١٤١٫٩٠ساسىي و املخفضاأل 
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٣٥

املخاطرإدارة-املـاليةاألدوات- ٣١

:من خالل عمليا��ا للمخاطر املالية التاليةاملجموعةتتعرض 

مخاطر االئتمان-

مخاطر الصرف األجنبي-

ى خر مخاطر أسعار السوق األ -

، وسياسا��ا،اإليضاح أهداف الشركةهذا . ويوضح ى خر كما هو الحال مع جميع األعمال األ للمخاطر التي تنشأ من استخدامها لألدوات املاليةاملجموعةتتعرض  
املوحدة. من خالل هذه القوائم املاليةوعمليا��ا إلدارة تلك املخاطر والطرق املستخدمة لقياسها. تعرض مزيد من املعلومات الكمية فيما يتعلق ��ذه املخاطر

من لقياسهااملستخدمةالطرق أو املخاطرتلك إلدارة وعمليا��ا، وسياسا��ا،وأهدافها،املاليةاألدواتملخاطر املجموعةتعرضفيجوهريةتغييراتتطرأ أي لم 
.اإليضاحهذا فيذلكخالفعلىينصلم ماالسابقةالفترات

الرئيسة املاليةاألدوات

فيما يلي:املاليةاألدواتوالتي تنت� بسب��ا مخاطر املجموعةاملالية الرئيسة املستخدمة من توضح األدوات

ذمم مدينة تجارية .

النقد وما يعادلھ.

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ستثماراتا.

 ى أخر ذمم دائنة تجارية و ذمم دائنة.

 رصدة مع أطراف ذات عالقةأ .

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة القيمة العادلة و 

حقوق امللكية بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.  الشركات املستثمر ف��ا بطريقةاملالية، مثل األدواتاملجموعةتقيس

عند بيع أصل ما أو دفعھ عند تحويل التزام ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس  سيستلم القيمة العادلة هي السعر الذي  

إما: تقع لتزاماتااليل أو تحو األصول القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع 

لتزاماتااللألصول أو يفي السوق الرئيسى .

 يفي حالة عدم وجود سوق رئيسى،لتزاماتاالوأ صول في أكثر األسواق فائدة لأل.

 يلسوق الرئيسىيجب أن يتاح للمجموعة الوصول ل
ُ
املتعاملين في  التي سيستخدمهافتراض  اال بلتزاماتاالصول أو  قاس القيمة العادلة لأل أو السوق األكثر فائدة. ت

.االقتصاديةأ��م يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم على افتراض و ،لتزاماتاالأو األصول السوق عند تسعير 

لذلك األصل  داماستخثل وأفضلأمية من خاللاقتصادقياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي بعين االعتبار قدرة املتعامل في السوق على تحقيق منافع  يأخذ

أساليب تقييم  تتناسب مع الظروف والتي تتوفر  املجموعةثل. تستخدم  األمفي السوق ليقوم باستخدامھ االستخدام األفضل و آخر  أو من خالل بيعھ إلى متعامل  

ر القابلة للمالحظة.لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك لزيادة استخدام املدخالت القابلة للمالحظة املعنية، والتقليل من استخدام املدخالت غي

 التيلتزاماتاالو األصول جميعفتصنّ 
ُ
.العادلةللقيمةالهرميالتسلسلضمناملاليةالقوائم فيع��ايفصحأولهاالعادلةالقيمةقاست

الهرمي التسلسلومستوى االلتزامأواألصلومخاطروخصائصطبيعةأساسعلىلتزاماتاالو األصول فئاتاملجموعةحددتالعادلة،القيمةإفصاحاتلغرض

أعالهموضح هوكما،العادلةللقيمة

التسلسلومستوى ،االلتزامأواألصلومخاطر،وخصائص،طبيعةأساسعلىلتزاماتاالو األصول فئاتاملجموعةحددت،العادلةالقيمةإفصاحاتلغرض

. أعاله موضحهوكماالعادلة،للقيمةالهرمي



184

تصاالت وتقنية املعلوماتشركة نسيج لال

)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم املالية  

م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن��ية �ي 

بالريال السعودي)(

٣٦

الدفترية القيمةاملالية حسب الفئةاألدوات
العادلة بالقيمةاملالية األدوات

الخسارةأو الربح خاللمن
املالية بالتكلفة األدوات

اإلجمالياملطفأة

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢٧١٬٢٧٨-٢٧١٬٢٧٨الخسارة أو الربح املالية بالقيمة العادلة من خالل  األصول 

املتداولة

٦٨٣٬٠٨٨٦٨٣٬٠٨٨-من أطراف ذات عالقة مستحق 

٧٩٬٤٩٠٬٥٥٤٧٩٬٤٩٠٬٥٥٤-مدينة تجارية ذمم 

٢١٬٧٧٥٬٠٨٤٢١٬٧٧٥٬٠٨٤-أصول عقود 

٧٬٣٣٧٬٩٥١٧٬٣٣٧٬٩٥١-ى أخر وأصول امقدمً اتمدفوع

٤٣٬٣٥٤٬٨٠٢٤٣٬٣٥٤٬٨٠٢-يعادلھوماالنقد

٢٧١٬٢٧٨١٥٢٬٦٤١٬٤٧٩١٥٢٬٩١٢٬٧٥٧املالية األصول جماليإ

اليةامللتزاماتاال

املتداولة

١٥٬١٠٧٬٤٨٧١٥٬١٠٧٬٤٨٧-دائنة تجارية ذمم 

٥٬٦٦٣٬٢٩٦٥٬٦٦٣٬٢٩٦-ى أخر لتزاماتاالو مستحقات

٢٠٬٧٧٠٬٧٨٣٢٠٬٧٧٠٬٧٨٣-املالية لتزاماتاالجماليإ

الدفترية القيمة

العادلة بالقيمةاملالية األدوات

الخسارةأو الربح خاللمن

املالية األدوات

اإلجماليبالتكلفة املطفأة

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

املالية بالقيمة العادلة األصول 

٢٧٢٬١٣٣-٢٧٢٬١٣٣الخسارةأو الربح املالية بالقيمة العادلة من خالل األصول 

:املتداولة

٧٤٧٬٨٨٣٧٤٧٬٨٨٣-من أطراف ذات عالقة ستحق م 

٨٧٬٠٤٩٬٣٥٤٨٧٬٠٤٩٬٣٥٤-مدينة تجارية ذمم 

٤٬٩٠٥٬٥٣٩٤٬٩٠٥٬٥٣٩-أصول عقود 

٨٬١٠٦٬٥١٣٨٬١٠٦٬٥١٣-ى أخر وأصول امقدمً اتمدفوع

٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣-يعادلھوماالنقد

٢٧٢٬١٣٣١٥٨٬٥٠٥٬٤٩٢١٥٨٬٧٧٧٬٦٢٥املالية األصول جماليإ

اليةامللتزاماتاال

:املتداولة

٥٬٠٣٨٬٠٨٩٥٬٠٣٨٬٠٨٩-قروض قصيرة األجل

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-قروض من املساهمين

١٦٬١٣٣٬٦٢٢١٦٬١٣٣٬٦٢٢-دائنة تجارية ذمم 

٨٬١٩٥٬٣١٩٨٬١٩٥٬٣١٩-ى أخر لتزاماتا و مستحقات

٣٩٬٣٦٧٬٠٣٠٣٩٬٣٦٧٬٠٣٠-املالية لتزاماتاالجماليإ
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٣٧

املالية غير املقاسة بالقيمة العادلة األدوات

الدائنة والذمم ،التجاريةوالذمم الدائنة  ،ى خر والذمم املدينة األ ،والذمم املدينة التجارية،املالية غير املقاسة بالقيمة العادلة النقد ومايعادلھاألدواتتتضمن  

تقار� قيم��ا العادلة.األدواتوأرصدة األطراف ذات العالقة. نظًرا لطبيع��ا قصيرة األجل، ف�ن القيمة الدفترية لهذه ،يجارعقود اإل التزاماتو ،ى خر األ 

بين املستويات خالل الفترة. تحويللم تكن هناك عمليات 

، والعمليات العامةسياساتالو ،هدافاأل 

عناإلدارة مجلس  يتحمل الكاملة  للمجموعةاملسؤولية  املخاطر  إدارة  وسياسات  أهداف  املالية اإلدارة من سنويةربعتقاريراإلدارة مجلس يتلقى.تحديد 

. يضعهاالتيوالسياساتاألهدافمالءمةومدى املطبقةالعملياتفعاليةخاللهامنيراجع والتيللمجموعة،

العام   الحد من املخاطر إلى أقصىى حد ممكن دون التأثير غير  ملجلس اإلدارة الهدف  إلى  التي ��دف  التنافسية للمجموعة املبررهو وضع السياسات  القدرة  على 

مزيد من التفاصيل حول هذه السياسات:يوضح أدناه . ومرون��ا

مخاطر االئتمان 

ملخاطر  املجموعة. تتعرض  التعاقدية بالتزاماتھالوفاءفيماليةألداة املقابلالطرفأو العميلفشلإذا للمجموعةاملاليةالخسارة اطر  مخاطر االئتمان هي مخ

.إبرام العقودتقييم مخاطر االئتمان للعمالء الجدد قبل في محلًيا املطّبقةسياسة املجموعة تتمثل . بشكل رئيسىي من مبيعات االئتماناالئتمان 

ال . بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية، واألطراف ذات العالقة،املاليةاالستثماراتو ،والودائع لدى البنوك،وما يعادلھتنشأ مخاطر االئتمان أيًضا من النقد 

" بحد أدنى. أ مستقل ذات التصنيف "املصنفة بشكل األطراف ُيقبل سوى 

، كما هو موضح أدناه:.التقريرفي تاريخ بتةاملثخاطر االئتمان على القيمة الدفترية لألصول املالية املجموعة ملتعرض يقتصر الحد األقصىى ل

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١
٢٧١٬٢٧٨٢٧٢٬١٣٣الخسارة أوالربحاملالية بالقيمة العادلة من خالل األصول 

٦٨٣٬٠٨٨٧٤٧٬٨٨٣من أطراف ذات عالقةستحقم

٧٩٬٤٩٠٬٥٥٤٨٧٬٠٤٩٬٣٥٤مدينة تجارية  ذمم 

٢١٬٧٧٥٬٠٨٤٤٬٩٠٥٬٥٣٩أصول العقد 

 ات مدفوع
ً
٧٬٣٣٧٬٩٥١٨٬١٠٦٬٥١٣ى أخر وأصول مقدما

٤٣٬٣٥٤٬٨٠٢٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣يعادلھوماالنقد

١٥٢٬٩١٢٬٧٥٧١٥٨٬٧٧٧٬٦٢٥

الدفترية لألصول املالية الحد األقصىى ملخاطر االئتمان.تمثل القيمة 

:إن مخاطر االئتمان على األرصدة املدينة واألرصدة  لدى البنوك محدودة كما يلي

السليمةاالئتمانيةالتصنيفاتذاتالبنوكلدى النقديةباألرصدة ُيحتفظ.

التجاريةاملدينةالذمم قيمةهبوطمخصصبعدبالصافيالتجاريةاملدينةالذمم تظهر.

مستقرالعالقةذاتلألطرافاملاليالوضع .
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٣٨

مخاطر العمالت األجنبية 

 عةو لمجما شركاتلخدتمادعنألجنبیةا تلعمال ا صرف  طرمخاتنشأ
ً
ن، مکأ حیثماعةو لمجما سیاسةتتمثل.  الوظيفيةالعملةرغیبعملةددة محتمعامال فيمفردة

. لعملةا ��ذ� لخاصةا عمليا��انمد لو تذي لا دبالنق یفیةوظلا بالعملةلمسجلةا لتزاماتاالیةو بتسعةو لمجما لشركاتحلسماا في 

 ملجموعةا ضتتعر 
ً
والليرة ،ردنيوالدينار األ ،والجنية املصري ،اراتيماإل بالدرهم ءلعمالوا لرئيسيينا ينودملز ا منتملبيعاوا اءلشر ا تعملياعلىلعملةا ملخاطرغالبا

السوري ،والدرهم املغربي،اللبنانية إدارة  ُتجرى .  ألمريكيا رال و لدوا ،والليرة  أساس مركزي. ال تدخل  املوردين والعمالء على  الشراء واملبيعات من هؤالء  عمليات 

.لزم األمرإجراءات تصحيحية حيثما  وتتخذعلى أساس منتظم ُترصد، كاملجموعة في اتفاقية مستقبلية للتحوط من مخاطر العمالت. ومع ذل 

وإدارة مخاطر صرف العمالت األجنبية ،بالعملة املعنيةاالستثماراتو ،بصرف النظر عن هذ� التدفقات النقدية املحددة، ��دف املجموعة إلى تمويل املصروفات

د ��اعلى املستوى املحلي عن طريق مطابقة العملة التي 
ّ
فات.كبد املصرو توتيراداتاإل تول

: املجموعة إدارة إلىعلى النحو املبلغ عنھالعمالتملخاطراملجموعةتعرضحول في الصفحة التالية البيانات الكمية ترد

دارة املجموعة:ع��ا إل أبلغفيما يلي ملخص للبيانات الكمية حول تعرض املجموعة ملخاطر العمالت كما تم 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

الدرهم

اراتيماإل 

الدينار 

اللبنانيالليرةالكويتي 

الجنية

املصري 

الدرهم

املغربي

الليرة

السوري

الدينار 

ردنياأل 

١٤٬٤٧٠٬٩٠٥٥٬٦١٠٬٠١٥٦٣٢٬٧٥٨٩٩٦٬٥٨٣٥١٧٬٨٩٠١٠٬٧٥٨٩٤٥٬٢٢٢نقد ومايعادلھال

٢٦٢٬٦٥٤-٢٬٢٢٧٬٢٦٦٦٢٥٬١٨١) ١٦١٬٦٥٤(٦٬٣١٨٬٣٥٦٦٬٨٨٤٬٦٨٧ذمم مدينة تجارية  

---٢٢٤٬٧٦٧--٣٬٠١٦٬٦٦٤أصول العقد 

-----) ٣٠٧٬٢٣٢(-إيجارعقود التزامات

) ٥١٬٠٠٦(-) ٤٠٣٬٧٤٤() ١٧٨٬٦٨٤() ٢٥٨٬١٤٨()٤٬٠٧٩٬٤٢٠()١٬٦٥٥٬٢٨٠(ذمم دائنة تجارية 

-------مستحقةيبةزكاة وضر 

٢٢٬١٥٠٬٦٤٥صافي التأثير على قائمة املركز املالي

٨٬١٠٨٬٠٥٠٢١٢٬٩٥٦٣٬٢٦٩٬٩٣٢

٧٣٩٬٣٢٧١٠٬٧٥٨

١٬١٥٦٬٨٧

٠

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

الدرهم 

اللبناني الليرة الكويتي الديناراراتي ماال 

الجنية

املصري 

الدرهم 

املغربي 

الليرة 

السوري 

الدينار

االردني

١٢٬٢٨١٬٢٩١٥٬٤٨٣٬٣٥٧٩١٥٬٠٠٥٥٧٧٬٥٣١٧٤١٬٩٥٦١٠٬٧٥٨٣٩١٬٢٨١نقد ومايعادلھال

٥٬٨١٢٬٢١٠٨٬٠٠٥٬٥٥٢٢٧٤٬٩٥٨٣٬٣٤٨٬٣٣٥٤٤٢٬٥٧٨٧٠٬١٤٣٤٤٠٬٥٢١ذمم مدينة تجارية  

-----٢٬٩٠١٬٢٠١٨٨٥٬٨٥١أصول العقد 

)٥٠٬٩٦٨(-)١٩٩٬٥٩١(-)٥٢٣٬٥٣٢()٣٬٤٣٨٬٧١٣()١٬٢٩١٬٢٩١(ذمم دائنة تجارية 

)١٬٩١٦(-)١٨٣٬٩٨٣(----وضريبة مستحقةزكاة 

١٩٬٧٠٣٬٤١١١٠٬٩٣٦٬٠٤٧٦٦٦٬٤٣١٣٬٩٢٥٬٨٦٦٨٠٠٬٩٦٠٨٠٬٩٠١٧٧٨٬٩١٨صافي التأثير على قائمة املركز املالي
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٣٩

تحليل الحساسية

في �هاية  والليرة السوري ،والدرهم املغربي،والليرة اللبنانية،ردنيوالدينار األ ،والجنية املصري ،اراتيماإل الدرهم  إن االرتفاع (االنخفاض) املحتمل بصورة معقولة في

بقاء  هذا التحليل باملبالغ الظاهرة أدناه. يفترض حقوق امللكية، وكان من شأنھ أن يزيد/ (ينقص) املالية املدرجة بعمالت أجنبية األدواتعلى قياس قد يؤثر السنة

.ويتجاهل أي تأثير للمبيعات واملشتريات املتوقعةالفائدة، أسعار ا وتحديًد ،ى ثابتةخر جميع املتغيرات األ 

انخفاضارتفاع

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

(٢٢١٬٥٠٦)٢٢١٬٥٠٦)٪١(اراتي ماإل الدرهم 

(٨١٬٠٨١)        ٨١٬٠٨١)٪ ١(الدينار الكويتي  

(٢٬١٣٠)        ٢٬١٣٠)٪ ١(الليرة البناني 

(٣٢٬٦٩٩)        ٣٢٬٦٩٩)٪ ١(الجنية املصري  

(٧٬٣٩٣)          ٧٬٣٩٣)٪١(الدينار املغربي 

(١٠٨)             ١٠٨)٪١(الليرة السوري 

(١١٬٥٦٩)        ١١٬٥٦٩)٪ ١(ردني  الدرهم األ 

م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

)١٩٧٬٠٣٤(١٩٧٬٠٣٤)٪١(اإلماراتي الدرهم 

)١٠٩٬٣٦٠(١٠٩٬٣٦٠)٪ ١(الدينار الكويتي  

)٦٬٦٦٤(٦٬٦٦٤)٪ ١(الليرة البناني 

)٣٩٬٢٥٩(٣٩٬٢٥٩)٪ ١(الجنية املصري  

)٨٬٠١٠(٨٬٠١٠)٪١(الدينار املغربي 

)٨٠٩(٨٠٩)٪١(الليرة السوري 

)٧٬٧٨٩(٧٬٧٨٩)٪ ١(الدرهم االردني  

ى خر مخاطر األسعار األ 

أو العوامل  ،أو جهة اإلصدار،املالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناجمة عن عوامل محددة لألداة ااملاليةاألدواتمخاطر تقلب قيمة  

املالية املتداولة في السوق. األدواتالتي تؤثر على جميع 

خطر التركيز املفرط 

الجغرافية،قابلة مرتبطين في أنشطة أعمال مماثلةينشأ خطر التركيز املفرط عندما يكون عدد من األطراف امل أنشطة في نفس املنطقة  أو يكون لها سمات  ،أو 

الوفاء باقتصاد الظروف االالتزاما�ية من شأ�ها أن تتسبب في تأثر قدر�ها على  أو غيرها. تشير ،أو السياسية،يةقتصادها التعاقدية على نحو مماثل بالتغيرات في 

داء املجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة. التركزات إلى الحساسية النسبية أل 

في تركزات مخاطر االئتمان  يتحكم ولتجنب تركيزات املخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات املجموعة إرشادات محددة للتركيز على صيانة محفظة متنوعة. 

. ا لذلكها وفقً املحددة وإدار�



188

تصاالت وتقنية املعلوماتشركة نسيج لال

)شركة مساهمة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم املالية  

م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن��ية �� 

بالريال السعودي)(

٤٠

التصنيف املتداول مقابل غير املتداول 

ا إلى التصنيف املتداول / غير املتداول.في قائمة املركز املالي استنادً لتزاماتاالو األصول املجموعةتعرض

 
ً

 عندما يكون: يكون األصل متداوال

التشغيل العادية. عتزم بيعھ، أو اس��الكھ في دورة يُ من املتوقع أن يتحقق، أو •

ا لغرض املتاجرة. محتفظ بھ أساًس •

ا بعد فترة التقرير. من املتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهرً •

 على األقل بعد فترة التقرير. االلتزامما يعادلھ ما لم يوضع قيد على تداولھ أو استخدامھ لتسوية و نقدال•
ً
ملدة اثني عشر شهرا

غير متداولة. كأصول ى خر األ األصول ف جميع تصنّ •

 االلتزامويكون 
ً

عندما: متداوال

يكون من املتوقع تسويتھ في دورة التشغيل العادية. •

ا لغرض املتاجرة.بھ أساًس يحتفظ•

ا بعد فترة التقرير.  من املقرر تسويتھ خالل اثني عشر شهرً •

قل بعد فترة التقرير. ا على األملدة اثني عشر شهرً االلتزامال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية •

النقديةغير املعامالت- ٣٢

م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م٢٠٢١ديسمبر ٣١إيضاح

-١٤٦٢٢٬٣٥١األصول استخدام حق ات إضاف 

-١٤٦٠٩٬٨٥١يجار اإل عقود التزامات ات إضاف 

-١٤٢٩١٬٨١٨صافي، األصول حق استخدام استبعاد 

-١٤٢٩٩٬٩٥٠يجار عقود اإل التزامات إ��اء 

٢١٤٣٣٬٣٦٧٢٤٢٬٦٨٢للموظفينالخدمة ��اية منافع إعادة قياس  

املحتملة لتزاماتاالو رتباطاتاال -٣٣

).مليون ريال سعودي ١٫٤: م٢٠٢٠ديسمبر٣١(م٢٠٢١ديسمبر٣١فيكمامليون ريال سعودي ١٫٥بقيمةمحتملةلتزاماتاالاملجموعة ارتباطات و لدى 

تصنيفالإعادة- ٣٤

. أفضلعرضبغرضم ٢٠٢١ديسمبر٣١فياملن��يةللسنةاملستخدمالتصنيفمعتتوافقلكياملقارنةأرقامبعضتصنيفأعيد

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١إلىمن

١٬١٣٤٬٧٦٣بالتكلفة-أصول حق االستخدام التكلفةب - ة مباني مستأجر 

٣٤٠٬٤٥٣االس��ال� املتراكم–أصول حق االستخدام االس��ال� املتراكم - مباني مستأجرة  

٥٠٬٨٥٦مصاريف اس��ال� –أصول حق االستخدام مصاريف اس��ال�– مباني مستأجرة 

القطاعات التشغيلية - ٣٥

لقياسالضرائبقبلالقطاعاتربح ستخدم  ي.  أدناه مبينتقريرعنھيصدرقطاعبكلاملتعلقةاملعلوماتهيع��االتقريرالواجبالقطاعاتحول علوماتامل

.الصناعاتنفسفيتعملالتيى خر األ للكياناتبالنسبةاملعنيةالقطاعاتنتائجتقييم بصلةاألوثقهياملعلوماتهذه أنتعتقداإلدارة ألن ؛األداء
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٤١

(تتمة) التشغيليةالقطاعات

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

التقارير القطاعية 

إدارة  قطاع حلول 

قطاع حلول التعليم األصول املعرفية 

قطاع الحلول  

اإلجمالياإللكترونية

١٠٩٬٤٨١٬٤٨٩٣٨٬٤٠٨٬٤٧٠٤٦٬٥٣١٬٧١٣١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣يرادات اإل إجمالي

١١٬٣٤٩٬٢٩٠٣٬٩٨١٬٥٧٦٤٬٨٢٣٬٦٦٤٢٠٬١٨٢٬٣٦١الربح

١٠٨٬٥٣٨٬١٤٢٣٨,٠٧٧,٥٢٨٤٦٬١٣٠٬٧٧٣١٩٢٬٧٣٨٬٠٠٣األصول إجمالي

٥٥٬٥٨٢٬٢٧٩١٩٬٤٩٩٬٤٦٤٢٣٬٦٢٣٬٥٢٥٩٨٬٦٦٩٬٠٠٢لتزامات االإجمالي

يرادات اإل تصنيف

يرادات باإل ثباتاإلتوقيت 

٤٠٬٧٠٥٬٨٨٥١٨٬٥٦٣٬٢١٣٢٢٬٧١٤٬٠١٥٨١٬٩٨٣٬١١٣الزمنمننقطةعند-

٦٨٬٧٧٥٬٦٠٤١٩٬٨٤٥٬٢٥٧٢٣٬٨١٧٬٦٩٨١١٢٬٤٣٨٬٥٥٩زمني مدى على-

افيةاألسواق األساسية الجغر

٦٠٬٤٨١٬١٣٢٣٣٬٤١٣٬٧٤٧٤٦٬٥٠١٬٨١٢١٤٠٬٣٩٦٬٦٩١السعوديةالعربيةاململكة

١٠٬٦٤٠٬٥٠٤١٬٥٨٥٬٠٠٧٢٦٬١٦٩١٢٬٢٥١٬٦٨٠ى خر األ الخليجيالتعاون مجلس دول 

٣٨٬٣٥٩٬٨٥٣٣٬٤٠٩٬٧١٦٣٬٧٣٣٤١٬٧٧٣٬٣٠٢ى أخر بلدان

١٠٩٬٤٨١٬٤٨٩٣٨٬٤٠٨٬٤٧٠٤٦٬٥٣١٬٧١٤١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣إجمالي 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

التقارير القطاعية 

قطاع حلول إدارة  

قطاع حلول التعليم األصول املعرفية 

قطاع الحلول  

اإلجمالياإللكترونية

١١٧٬٢٨٠٬١٩٧٢٨٬٠٩٣٬٩٤١٦٠٬١١٨٬١٥٠٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨يرادات اإل إجمالي

٥٬٩٨٩٬٥٥٨١٬٤٣٤٬٧٧٢٣٬٠٧٠٬٢٦٤١٠٬٤٩٤٬٥٩٤الربح

١١٣٬٤٢١٬٥٤٠٢٧٬٨٥٧٬٩٢٢٥٧٬٧٠٥٬٦٩٦١٩٨٬٩٨٥٬١٥٨األصول إجمالي

٧١٬١٥٦٬٩١٤١٧٬٤٧٧٬١٣٧٣٦٬٢٠٢٬٦٤٠١٢٤٬٨٣٦٬٦٩١لتزامات االإجمالي

يرادات اإل تصنيف

يرادات باإل ثباتاإلتوقيت 

٦٠٬٩١٨٬٧٨٨٢٬٨٩٩٬٢٢١٩٬٥١٧٬١٨٧٧٣٬٣٣٥٬١٩٦عند نقطة من الزمن-

٥٦٬٣٦١٬٤٠٩٢٥٬١٩٤٬٧٢٠٥٠٬٦٠٠٬٩٦٣١٣٢٬١٥٧٬٠٩٢على مدى زمني -

افيةاألسواق األساسية الجغر

٤٢٬١٤٤٬٧٦٨٢٠٬٨٧٢٬٢٥٧٥٩٬٩٨٩٬٣٠٣١٢٣٬٠٠٦٬٣٢٨السعوديةالعربيةاململكة

٦٢٬٥٤٦٬١٣٠٣٬٠٦٧٬٩٤٢١٢٨٬٨٤٧٦٥٬٧٤٢٬٩١٩ى خر األ الخليجيالتعاون مجلس دول 

١٦٬٧٤٣٬٠٤١-١٢٬٥٨٩٬٢٩٩٤٬١٥٣٬٧٤٢ى أخر بلدان

١١٧٬٢٨٠٬١٩٧٢٨٬٠٩٣٬٩٤١٦٠٬١١٨٬١٥٠٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨إجمالي 

الالحقةاألحداث- ٣٦

.هذه القوائم املاليةعلىأو التعديل، والتي تتطلب اإلفصاحاملاليةالقوائم هذه علىاملوافقةتاريخالسنة املن��ية حت� بعدالحقةجوهرية أحداثالتوجد

املالية القوائماعتماد- ٣٧

.م٢٠٢٢مارس٢٩هـ املوافق ١٤٤٣شعبان ٢٦بتاريخ املاليةالقوائم على اإلدارة مجلسوافق
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