نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات
شركة نت وركرس السعودية للخدمات («الشركة») هي شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب شهادة السجل التجاري رقم ( )1010173733وبتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م)
طرح ( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف سهم عادي تمثل  %25.0من إجمالي أسهم الشركة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره (••) •• ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح من يوم األحد 1443/12/25هـ (الموافق 2022/07/24م) إلى يوم الخميس 1443/12/29هـ (الموافق 2022/07/28م)

إن نشرة اإلصدار األولية هذه هي بغرض عرضها على المستثمرين المؤهلين ،وهي ال تحتوي على سعر الطرح .وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية المتضمنة سعر الطرح بعد تحديده.

شركة نت وركرس السعودية للخدمات («الشركة») هي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة
برأس مال بلغ ( )2,000,000مليوني ريال سعودي مقسم إلى ( )2,000ألفي حصة متساوية القيمة ،قيمة كل منها ()1,000
ألف ريال سعودي تم توزيعها بين كل من الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة بنسبة  %50وشركة نت وركرس
إنترناشيونال بي أل سي بنسبة  %50بموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالرياض في 1422/10/16هـ
(الموافق 2001/12/31م) ،والسجل التجاري رقم ( )1010173733بتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م).
وبتاريخ 1424/02/11هـ (الموافق 2003/04/13م) تم تعديل عقد تأسيس الشركة بتنازل الشركة السعودية ألجهزة
االتصاالت المحدودة عن  333حصة من كامل حصصها في الشركة إلى السيد /أسامة محمد عبدالعزيز السابق .وتنازلت
شركة نت وركرس انترناشونال .بي.أل .سي عن  333حصة من كامل حصصها إلى السيد /أسامة محمد عبدالعزيز
السابق .وبتاريخ 1428/02/14هـ (الموافق 2007/03/04م) ،تم تعديل عقد التأسيس بتنازل السيد/أسامة السابق عن
كامل حصته في الشركة والبالغة ( )666حصة إلى الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة بحيث أصبحت نسبة
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة تعادل  %66.5مقابل  %33.5لشركة نت وركرس انترنشونال بي أل سي.
وبتاريخ 1430/07/06هـ (الموافق2009/06/29م) ،تم تعديل عقد التأسيس بتنازل شركة نت وركرس إنترناشيونال بي أل
كل من الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت
سي عن جميع حصصها والتي تمثل نسبة  %33.5من رأس مال الشركة ،إلى ٍ
المحدودة بواقع ( )467حصة وإلى شركة إس إن إس هولدينجز أو سي ليمتد بواقع مائتا ( )200حصة ،بحيث أصبحت نسبة
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة تعادل  %90مقابل  %10لشركة إس إن إس هولدنجيز أو سي ليمتد .وبتاريخ
1434/11/12هـ (الموافق  18سبتمبر 2013م) تم تعديل عقد المادة الثانية من عقد التأسيس والمتعلقة بأغراض الشركة.
وبتاريخ 1439/06/02هـ (الموافق 2018/02/18م) تم تحويل الشركة إلى شركة شخص واحد (ذات مسؤولية محدودة)،
حيث تنازلت شركة إس إن إس هولدينجز أو سي ليمتد عن كامل حصصها في الشركة لصالح الشركة السعودية ألجهزة
االتصاالت المحدودة .وبتاريخ 1442/11/04هـ الموافق (2021/06/14م) تنازلت الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت
المحدودة عن كامل حصصها في الشركة بالتساوي لصالح السيد /عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق والسيد/
أسامة محمد عبدالعزيز السابق بنسبة  %50لكل منهما ،كما تمت زيادة رأس المال من ( )2,000,000مليوني ريال سعودي
إلى ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي بعد تعديل قيمة الحصة من ( )1,000ألف ريال سعودي إلى ( )10رياالت
سعودية وتعديل عدد الحصص من ( )2,000ألفي حصة إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة ليصبح رأس مال الشركة
( )60,000,000ستون مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة متساوية القيمة ،قيمة كل منها ()10
عشرة رياالت سعودية ،وقد تمت تغطية الزيادة في رأس المال البالغ مقدارها ( )58,000,000ثمانية وخمسون مليون ريال
سعودي من خالل تحويل المبلغ كام ً
ال من األرباح المبقاة .وبموجب قرار وزارة التجارة رقم ( )620بتاريخ 1443/03/12هـ
(الموافق 2021/10/18م) تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وتم تحويل الحصص إلى أسهم بقيمة اسمية ()10
رياالت للسهم الواحد وبرأس مال بلغ ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين سهم
متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشرة رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية متطابقة من جميع النواحي ،وذلك بموجب
شهادة السجل التجاري رقم ( )1010173733وبتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م).
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودين مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي
مدفوعة القيمة بالكامل ،وبقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد .ويحق لكل مساهم («المساهم») أياً

كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية العامة») والتصويت فيها وله في ذلك أن يوكل
عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة او العاملين في الشركة في حضور الجمعية العامة .وتستحق أسهم الطرح
موضع هذه النشرة أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة اإلصدار هذه والسنوات المالية التي تليها (ولمزيد من التفاصيل
يرجى الرجوع للقسم (« )5سياسة توزيع األرباح» في هذه النشرة).

سيكون الطرح موجهاً لفئات المستثمرين المؤهلين («الطرح») ،وذلك لعدد ( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف سهم عادي
(يشار إليها مجتمع ًة بـ «أسهم الطرح») وبقيمة اسمية للسهم قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية .إن جميع أسهم الشركة
أسهماً عادية من فئة واحدة ،وال تعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية ،وسيكون سعر الطرح (••) •••• ريال سعودي للسهم
الواحد ،وتمثل أسهم الطرح نسبة  %25.0من رأس مال الشركة.
وكما بتاريخ هذه النشرة ،فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ما نسبته ( )%5خمسة بالمائة أو أكثر من إجمالي
أسهم الشركة ،هم كل من :عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق ،وأسامة محمد عبدالعزيز السابق ،حيث يملك كل منهما
 %50من أسهم الشركة( ،ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع لملخص الطرح «صفحة و» من هذه النشرة).
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين ،وهم كما يلي:
.

1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

.

2عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت
بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن
العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

.

3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف
بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.

.

4الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة
أعمال اإلدارة.

.

5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

.

6صناديق االستثمار.

.

7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها
في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع
للقسم (« )1التعريفات والمصطلحات»).

.

8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

.

9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.

	10.أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من
المعايير اآلتية:
أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال
تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية.

.

 .بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
.
.
.

جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
دأن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

هأن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف
بها دولياً.

	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
سيتم بيع أسهم الطرح من قبل مساهمي الشركة الواردة أسمائهم في الصفحة (ز) (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المساهمين
البائعين») والذين كانوا يملكون قبل طرح األسهم  %100.0من أسهم الشركة .وسيمتلك المساهمون البائعون بعد اكتمال
الطرح نسبة  %74.5من أسهم الشركة ،وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في الشركة ،وستعود متحصالت االكتتاب بعد
خصم مصاريف عملية الطرح للمساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم لألسهم المطروحة ،ولن تستلم الشركة أي
مبلغ من متحصالت االكتتاب (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (« )6استخدام متحصالت الطرح»).
تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1443/12/25هـ (الموافق 2022/07/24م) وتستمر لمدة ( )5خمسة أيام شاملة آخر يوم
إلغالق االكتتاب وهو نهاية يوم الخميس 1443/12/29هـ (الموافق 2022/07/28م) («فترة الطرح») .حيث يمكن تقديم
طلبات االكتتاب في أسهم الطرح عبر الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب «شركة دراية المالية» خالل فترة
الطرح (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (« )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه
النشرة) .وسوف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح ،وسيتاح لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية
واالطالع على أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في القسم
(« )12المستندات المتاحة للمعاينة» من هذه النشرة .يبلغ الحد األعلى لالكتتاب من قبل المستثمرين المؤهلين ()294,000
مائتين وأربعة وتسعين ألف سهماً ،بينما يبلغ الحد األدنى لالكتتاب ( )10عشرة أسهم .وسيكون االكتتاب في أسهم الطرح
من خالل تقديم طلب االكتتاب ،وسوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى
مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص
النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1444/01/04هـ (الموافق 2022/08/02م) وسيكون رد الفائض خالل
يومي العمل التاليين لعملية التخصيص ،ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح
أو مدير االكتتاب أو الشركة (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (« )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح
وشروطه» من هذه النشرة).
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سوا ًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح .وقد
تقدمت الشركة بطلب لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية («الهيئة») وبطلب إدراجها إلى مجموعة تداول السعودية («تداول») وفقاً لقواعد
اإلدراج .وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة واستيفاء جميع المتطلبات .وقد تم الحصول على
جميع الموافقات المتعلقة بعملية الطرح ،بما في ذلك الموافقة على نشرة اإلصدار هذه .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم
في السوق الموازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد الفائض واالنتهاء من جميع المتطلبات
النظامية ذات العالقة (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع لقسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في هذه النشرة).
وبعد تسجيل األسهم في السوق الموازية ،سوف يُسمح للمستثمرين المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط سوا ًء داخل
أو خارج المملكة بالتداول في أسهم الشركة .يجب دراسة قسمي «إشعار مهم» و «عوامل المخاطرة» الواردين في نشرة
اإلصدار هذه بعناية من قِ َبل المستثمرين المحتملين قبل أن يتخذوا قراراً باالكتتاب في أسهم الطرح.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق
المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين
ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات
الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل
الهيئة ومجموعة تداول السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها،
وتخليان أنفسهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أيّ جزء منها .ويجب على
الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح .وفي حال تعذر فهم
محتويات هذه النشرة ،يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/011/08هـ (الموافق 2022/06/07م)

المستشار المالي

مدير االكتتاب

ﺧﺪﻣﺎ�ﻨﺎ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻧﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺎ��ﻌﻜﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﻣﺸﻐﻠﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎ��ﺔ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ
ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸ�ﻭﻉ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ.

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

�ﻬﺪﻑ ﻓ��ﻖ ﺍﺳﺘﺸﺎ��ﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻜﻢ.

ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻧﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﻄﻮ�ﺮﻫﻢ
ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻴﻬﻢ.

ﻧﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎ��ﺔ
ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸ�ﺍﺋﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺍﻻﺳﺘﺸﺎ�ﺍﺕ
ﺑﺪﺃﻧﺎ ﻋﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ.

جدول المحتويات

إشعار مهم
تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شركة نت وركرس السعودية للخدمات واألسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية .وسيعامل المستثمرون الذين يتقدمون بطلبات
االكتتاب في األسهم المطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة ،والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة أو المستشار المالي أو مدير
االكتتاب أو من المواقع االلكترونية لكل من الشركة ( ، )www.saudinetworkers.comأو مجموعة الدخيل المالية ( ، )www.aldukheil.com.saأو هيئة السوق المالية

( ، )www.cma.org.saأو مجموعة تداول السعودية «تداول» ( .)www.saudiexchange.saكما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي «شركة مجموعة الدخيل المالية»
على موقع مجموعة تداول السعودية «تداول» عن نشر نشرة اإلصدار وإتاحتها للمستثمرين المؤهلين خالل المدة ال ُمحددة وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
(خالل فترة ال تقل عن ( )14يوم قبل اإلدراج) وعن أي تطورات أخرى.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية
بالمملكة العربية السعودية ،ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة (ج) مجتمعين ومنفردين ،كامل المسؤولية عن دقة المعلومات
الواردة في هذه النشرة ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن
أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة ومجموعة تداول السعودية (تداول) أي مسؤولية عن
محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مها كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد
في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
وقد عينت الشركة مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي لالكتتاب («المستشار المالي») كما عينت شركة دراية المالية مديراً لالكتتاب («مدير االكتتاب»)
فيما يتعلق باالكتتاب في أسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم
بشكل سلبي نتيجة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق
سيطرة الشركة (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة) .وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات
شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها ،بأي شكل من األشكال ،على أنها وعداً أو تأكيداً أو إقراراً بشأن
تحقق أي أرباح ،أو إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو من المساهمين البائعين أو من أي من مستشاريها للمشاركة في
عملية االكتتاب في األسهم المطروحة .وتعتبر المعلومات الموجودة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار لألهداف
االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة .ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قرار باالستثمار مسؤولية الحصول
على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح ،وذلك لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار والمعلومات
الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي)1 :
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص )2 ،عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق
المالية قد ُع ّينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى
الحصول على موافقة مسبقة منه )3 ،حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف
بها الهيئة ،أو مركز اإليداع )4 ،الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال
اإلدارة )5 ،الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )6 ،صناديق االستثمار )7 ،األجانب غير المقيمين المسموح لهم
باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية
(ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (« )1التعريفات والمصطلحات» )8 ،المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة )9 ،أي أشخاص اعتباريين آخرين
يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع )10 ،أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب
لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير اآلتية:أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال
سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهراً الماضية،ب) أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي،
ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي ،د) أن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة
من قبل الهيئة ،ه) أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً )11 ،أي أشخاص
آخرين تحددهم الهيئة.
سيتم الطرح خالل الفترة من يوم األحد 1443/12/25هـ (الموافق 2022/07/24م) إلى يوم الخميس 1443/12/29هـ (الموافق 2022/07/28م) ويطلب
كل من الشركة والمساهمين البائعين والمستشار المالي من متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح
ومراعاة التقيد بها.
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المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وكذلك القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2021م والتي تم إدراجها في هذه النشرة ،وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .وقد تمت مراجعة القوائم المالية للعام 2020م من قبل شركة ارنست ويونغ
وشركاهم محاسبون قانونيون ،بينما تم مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م من قبل شركة برايس وترهاوس
كوبرز محاسبون قانونيون ،علماً بأن الشركة تصدر بياناتها المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة
في الوقت الراهن ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.
وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية» ،والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات الداللة
المستقبلية مثل «يخطط»« ،يعتزم»« ،ينوي»« ،يقدر»« ،يعتقد»« ،يتوقع»« ،من المتوقع»« ،يمكن»« ،من الممكن»« ،يحتمل»« ،من المحتمل»« ،سوف»« ،قد»،
والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات وجهات النظر الحالية للشركة بخصوص أحداث
مستقبلية ،لكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة ،إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو
إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراح ًة أو ضمناً .وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن
تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصي ً
ال في أقسام أخرى من هذه النشرة (يرجى الرجوع للقسم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة) .وفيما لو
تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل ،أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذه النشرة ،فإن النتائج الفعلية للشركة
قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.
ومراعا ًة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي ٍ
وقت بعد
اعتماد هذه النشرة من قبل الهيئة وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي )1( :وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار ،أو ( )2ظهور أي
مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار .وباستثناء هاتين الحالتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنتها هذه النشرة،
سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك .ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات ،فإن األحداث والظروف
والتوقعات المستقبلية التي تتناولها هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أوقد ال تحدث مطلقاً .وعليه ،يتعين على المستثمرين
بشكل أساسي.
المؤهلين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية
ٍ
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة

االسم

المنصب

الجنسية

العمر

صفة
العضوية

االستقاللية

عبدالمحسن إبراهيم
عبدالعزيز الطوق

رئيس المجلس

سعودي

47

غير
تنفيذي

غير مستقل

%50.0

أسامة محمد
عبدالعزيز السابق

نائب رئيس
المجلس والعضو
المنتدب

سعودي

48

تنفيذي

غير مستقل

%50.0

%37.25

الوليد عبد الرزاق
صالح الدريعان

عضو المجلس

سعودي

62

غير
تنفيذي

مستقل

-

-

-

أشعر نور نزار أختر

عضو المجلس

باكستاني

45

غير
تنفيذي

غير مستقل

-

-

-

-

عادل محمد علي علي
مالوي

عضو المجلس

سعودي

52

غير
تنفيذي

غير مستقل

-

-

-

-

2021/10/14م

عبداهلل صغير محمد
الحسيني الشهري

عضو المجلس

سعودي

55

غير
تنفيذي

مستقل

-

-

-

-

2021/10/14م

محمد عمران مالك
غالم سارور

أمين سر
المجلس

باكستاني

44

تاريخ العضوية

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

%37.25

-

-

2021/10/14م

-

-

2021/10/14م

-

2021/10/14م
2021/10/14م

أمين سر مجلس اإلدارة

المصدر :إدارة الشركة
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غير مستقل

-

-

-

-

2021/11/02م

جدول المحتويات

عنوان الشركة
شركة نت وركرس السعودية للخدمات
الرياض  -طريق العروبة العام – حي السليمانية

ص.ب ،25141 .الرياض 11466
المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966 11 2939595 :

فاكس+ 966 11 2937273 :

البريد اإللكترونيinfo@saudinetworkers.com :

الموقع اإللكترونيwww.saudinetworkers.com :

ممثل الشركة المفوض الثاني

ممثل الشركة المفوض األول
أسامة محمد عبدالعزيز السابق

رائد عبدالعزيز عرفة

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

الرئيس التنفيذي

ص.ب ،25141 .الرياض 11466

ص.ب ،25141 .الرياض 11466

شركة نت وركرس السعودية للخدمات
المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966 11 2939595 :

فاكس+ 966 11 2937273 :

البريد اإللكترونيosabeg@saudinetworkers.com :
الموقع اإللكترونيwww.saudinetworkers.com :

شركة نت وركرس السعودية للخدمات
المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966 11 2939595 :

فاكس+ 966 11 2937273 :

البريد اإللكترونيraid@saudinetworkers.com :

الموقع اإللكترونيwww.saudinetworkers.com :

سوق األسهم
مجموعة تداول السعودية (تداول)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :

الرياض 3388 -12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966-920001919 :

فاكس+966-11-2189133 :

الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :

البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :

المستشار المالي
مجموعة الدخيل المالية
الرياض – حي الوزارات

ص.ب 2462 .الرياض 11451
هاتف+966-11-4309800 :

فاكس+966-11-4787795 :

الموقع اإللكترونيwww.aldukheil.com.sa :

البريد اإللكترونيinfo@aldukheil.com.sa :
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المحاسب القانوني للعام 2020م
شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون
برج الفيصلية ،الطابق 14

طريق الملك فهد

ص.ب 2732 :الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

هاتـــــف+966-11-2159898 :
فاكس+966-11-2734730 :

الموقع اإللكترونيwww.ey.com/mena :

البريد اإللكترونيriyadh@sa.ey.com :

المحاسب القانوني للعام 2021م
شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج المملكة

طريق الملك فهد

ص.ب 8282 :الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

هاتـــــف+966-11-2110400 :
فاكس+966-11-2110401 :

الموقع اإللكترونيwww.pwc.com :

البريد اإللكترونيpwc@pwc.com :

مدير االكتتاب
شركة دراية المالية
شارع العليا العام

ص.ب  286546الرياض 11323

المملكة العربية السعودية

هاتف+966-11-2998000 :

فاكس+966-11-2998071 :

البريد اإللكترونيsupport@derayah.com :
الموقع اإللكترونيwww.derayah.com :

تنويه
إن جميع المستشارين المذكورين أعاله قد أعطوا موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذه النشرة وفق الشكل والسياق
الظاهر فيها ولم يتم سحب هذه الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة.

ه
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ملخص الطرح
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة .وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي قد تكون
مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين .لذلك ،فإنه ينبغي قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة ،ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة
هذه النشرة بالكامل ،وينبغي أن يُبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم هذا الطرح على قراءة نشرة اإلصدار كاملة من قبل المستثمرين المحتملين مع
مراعاة جميع ما ورد في هذه النشرة ككل ،السيما ما ورد في قسم «إشعار مهم» والقسم رقم ( « )2عوامل المخاطرة» قبل اتخاذ قرارهم االستثماري
المتعلق باالكتتاب في هذه األسهم .وفي ما يلي ملخص عن الطرح:
شركة نت وركرس السعودية للخدمات (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «المصدر» هي شركة مساهمة مقفلة
بموجب قرار وزارة التجارة رقم ( )620وتاريخ 1443/03/12هـ (الموافق 2021/10/18م) وبموجب السجل
التجاري رقم ( )1010173733وبتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م) الصادر بمدينة الرياض،
ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ستين مليون ( )60,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى ستة ماليين
( )6,000,000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،ويقع مقر
الشركة الرئيسي كما هو مذكور في السجل التجاري في مدينة الرياض ،طريق العروبة العام ،حي السليمانية.
•تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ ( )2,000,000مليوني ريال سعودي مقسم
إلى ( )2,000ألفي حصة متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )1,000ألف ريال سعودي تم توزيعها بين كل
من الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة بنسبة  %50وشركة نت وركرس إنترناشيونال بي أل
سي بنسبة  %50بموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالرياض في 1422/10/16هـ
(الموافق 2001/12/31م) ،والسجل التجاري رقم ( )1010173733وبتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق
2002/02/02م).

•وبتاريخ 1424/02/11هـ تم تعديل عقد تأسيس الشركة بتنازل الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت
المحدودة عن  333حصة من كامل حصصها في الشركة إلى السيد /أسامة محمد عبدالعزيز السابق.
وتنازلت شركة نت وركرس انترناشونال .بي.أل .سي عن  333حصة من كامل حصصها إلى السيد /أسامة
محمد عبدالعزيز السابق ،وبذلك فقد أصبح عدد الحصص المملوكة لكل من الشركة السعودية ألجهزة
االتصاالت المحدودة وشركة نت وركرس انترناشونال ( )667ستمائة وستة وسبعون حصة ،بينما أصبح
السيد /أسامة السابق مالكاً لعدد ( )666ستمائة وستة وستون حصة .وتم تعديل رأس مال الشركة ليصبح
رأس المال قدره  2,000,000مليوني ريال سعودي مقسم إلى ( )2,000ألفي حصة متساوية القيمة ،قيمة كل
منها ( )1,000ألف ريال سعودي.
•ووفقاً لقرار الشركاء بتاريخ 1428/02/14هـ (الموافق 2007/03/04م) تنازل السيد/أسامة السابق عن
كامل حصته في الشركة والبالغة ( )666حصة إلى الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة ،بحيث
أصبحت نسبة الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة تعادل  %66.5مقابل  %33.5لشركة نت
وركرس انترنشونال بي أل سي.
الشركة

•وبتاريخ 1430/07/06هـ (الموافق 2009/06/29م) تم تعديل عقد التأسيس بتنازل شركة نت وركرس
إنترناشيونال بي أل سي عن جميع حصصها والتي تمثل نسبة  %33.5من رأس مال الشركة ،إلى كل من
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة بواقع  467حصة وإلى شركة إس إن إس هولدينجز أو سي
ليمتد بواقع ( )200مائتي حصة ،وتم تعديل العقد بإنهاء أوضاع الشركة طبقاً لنظام االستثمار األجنبي
وتحويلها إلى شركة سعودية بالكامل ،بحيث أصبحت نسبة الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة
تعادل  %90مقابل  %10لشركة إس إن إس هولدنجيز أو سي ليمتد.
•وبتاريخ 1434/11/12هـ (الموافق  18سبتمبر 2013م) تم تعديل عقد المادة الثانية من عقد التأسيس
والمتعلقة بأغراض الشركة.

•وبتاريخ 1439/06/02هـ (الموافق 2018/02/18م) تنازلت شركة إس إن إس هولدينجز أو سي ليمتد
عن حصصها في الشركة لصالح الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة لتمتلك بذلك الشركة
بنسبة  %100وفقاً لعقد التأسيس المعدل المثبت لدى كاتب العدل المكلف بالعمل بوزارة التجارة بالرقم
( )39865385وتاريخ 1439/06/06هـ.
•ووفقاً لعقد التأسيس المعدل بوزارة التجارة بالرقم ( )88801وتاريخ 1442/11/04هـ الموافق
(2021/06/14م) تنازلت الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة عن كامل حصصها في الشركة
لصالح السيد /عبد المحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق والسيد /أسامة محمد عبدالعزيز السابق بنسبة
 %50لكل منهما ،كما تمت زيادة رأس المال من ( )2,000,000مليوني ريال سعودي إلى ( )60,000,000ستين
مليون ريال سعودي بعد تعديل قيمة الحصة من ( )1,000ألف ريال إلى ( )10رياالت وتعديل عدد الحصص
من ( )2,000ألفي حصة إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة ليصبح رأس مال الشركة ( )60,000,000ستين
مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشرة
رياالت سعودية ،وقد تمت تغطية الزيادة البالغ مقدارها ( )58,000,000ثمانية وخمسون مليون ريال سعودي
من خالل رسملة األرباح المبقاة.
•ووفقاً لقرار وزارة التجارة رقم ( )620وتاريخ 1443/03/12هـ (الموافق 2021/10/18م) تم تحويل الشركة
إلى مساهمة مقفلة برأس مال قدره ( )60,000,000ستون مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة
ماليين سهم متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشرة رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية .وتم قيد
الشركة بسجل الشركات المساهمة ،وتسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم ( )1010173733وتاريخ
1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م).
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تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010173733الصادر بتاريخ 1422/11/19هـ
(الموافق 2002/02/02م) ،والسجل التجاري رقم ( )1010709300الصادر بتاريخ 1442/09/22هـ
(الموافق 2021/05/04م) ،والسجل التجاري رقم ( )101709469الصادر بتاريخ 1442/09/22هـ (الموافق
2021/05/04م) ،والسجل التجاري رقم ( )1010716467الصادر بتاريخ 1442/09/24هـ (الموافق
2021/05/06م) .وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجالتها التجارية فيما يلي:
 1إصالح وصيانة محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار. 2إنشاء وإقامة محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار. 3تمديد األسالك الكهربائية. 4تمديد أسالك االتصاالت.5 -تمديد الشبكات.

6 -أنشطة خدمات صيانة المباني.

 7تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. 8التوسط في توظيف السعوديين.9 -وكاالت التوظيف عبر االنترنت.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
أنشطة الشركة

 1أنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة. 2تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا. 3أنشطة إدارة مشاريع كفاءة الطاقة. 4الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.5 -التوسط لتوظيف السعوديين.

6 -وكاالت التوظيف عبر االنترنت.

 7أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية.8 -التشييد.

9 -إصالح وصيانة محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.

	10-تمديد األسالك الكهربائية.

	11-تمديد الشبكات.

	12-تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت.
	13-أنشطة خدمات صيانة المباني.

	14-تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها وإصالحها.

	15-إنشاء وإقامة وإصالح محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.
	16-تمديد أسالك االتصاالت.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.
كما بتاريخ هذه النشرة يوجد مساهمان كبيران في الشركة ،ويوضح الجدول التالي عدد أسهمهما ونسبة
ملكيتهما قبل الطرح وبعده.
االسم

املساهمون الكبار (الذين ميلكون  %5أو أكثر من
أسهم الشركة)

ز

قبل الطرح
عدد األسهم

النسبة

عدد األسهم

النسبة

عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق

3,000,000

%50.0

2,235,000

%37.25

أسامة محمد عبد العزيز السابق

3,000,000

%50.0

2,235,000

%37.25

املجموع

6,000,000

%100,0

4,470,000

%74,5

رأس مال الشركة

( )60,000,000ستون مليون ريال سعودي.

إجمالي عدد األسهم

( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي عدد األسهم املطروحة لالكتتاب

( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

نسبة األسهم املطروحة من رأس مال الشركة

 %25.0خمسة وعشرون بالمائة.
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سعر الطرح

(•) ريال سعودي.

إجمالي قيمة الطرح

(•) ••• ريال سعودي.

استخدام متحصالت الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة (••) •••• ريال سعودي بعد خصم مصاريف الطرح البالغة
حوالي ( )2,000,000مليوني ريال سعودي على المساهمين البائعين وفقاً لعدد األسهم التي يملكها كل مساهم
بائع من األسهم المطروحة ،ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح (ولمزيد من التفاصيل يرجى
الرجوع للقسم (« )6استخدام متحصالت الطرح» من هذه النشرة).
يقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين
المؤهلين ،وهم كما يلي:
1 -مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

 2عمالء مؤسسات سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوقالمالية قد ُع ّينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في
السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
 3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق ماليةأخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.

 4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لهافي ممارسة أعمال اإلدارة.
 5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.6 -صناديق االستثمار.

فئات املستثمرين املستهدفني

 7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلباتالمنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 -المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

9 -أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.

	10-أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي
من المعايير اآلتية:
 أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريالسعودي وال تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهراً الماضية.
 -بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.

 جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. دأن يكون حاص ًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
 هأن يكون حاص ًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة
معترف بها دولياً.

طريقة االكتتاب يف أسهم الطرح

	11-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ً
سيكون االكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين إلكترونيا عبر الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب
أثناء فترة الطرح (للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (« )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح
وشروطه»).

احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب بها

( )10عشرة أسهم.

قيمة احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب
بها

••••• (••) ريال سعودي.

احلد األعلى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب بها

( )294,000مائتين وأربعة وتسعين ألف سهم.

قيمة احلد األعلى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب
بها

•••• (••) ريال سعودي.

طريقة التخصيص ورد الفائض

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب ،وعند تقديم طلب االكتتاب ،سوف يتم خصم
كامل قيمة األسهم المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة
إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح .وبعد انتهاء فترة الطرح ،سيتم اإلعالن عن التخصيص بإشعار
المستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1444/01/04هـ (الموافق 2022/08/02م) .وسيتم تخصيص
األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر ،وسيكون رد الفائض
خالل يومي العمل التاليين لعملية التخصيص ،ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة
لمتحصالت الطرح (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (« )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام
الطرح وشروطه» من هذه النشرة).

فترة الطرح

تبدأ في يوم األحد 1443/12/25هـ (الموافق 2022/07/24م) وتستمر حتى يوم الخميس 1443/12/29هـ
(الموافق 2022/07/28م).
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األحقية يف األرباح

تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة عن الفترة منذ تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وعن
السنوات المالية التي تليها (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (« )5سياسة توزيع األرباح»).

حقوق التصويت

يكون لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة للمساهمين وال يعطي أي سهم حامله حقوق تفضيلية.
ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.

القيود املفروضة على األسهم

يجب على كبار المساهمين الحاليين الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة (المذكورة أسمائهم في الصفحة
رقم (ز)) عدم التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية
«فترة الحظر» ،كما أنه يجب على المستشار المالي للشركة والذي ستكون نسبة ملكيته في أسهم الشركة عند
اإلدراج  %0.5عدم التصرف في أسهمه لمدة ( )12اثني عشر شهراً من تاريخ اإلدراج ،ويقوم مركز إيداع األوراق
المالية برفع القيود على تلك األسهم بشكل مباشر بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة.

األسهم التي سبق للشركة إدراجها

لم تكن هناك سوق ألسهم الشركة في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل هذا الطرح .وقد
تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم وطرحها في السوق الموازية وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة ،وتقدمت إلى مجموعة تداول السعودية (تداول) بطلب اإلدراج وفقاً لقواعد اإلدراج .وقد
تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح .وقد تم استيفاء كافة المستندات
المؤيدة التي طلبتها الهيئة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
الجدول الزمني المتوقع للطرح
الحدث

التاريخ

فترة الطرح

تبدأ يوم األحد 1443/12/25هـ (الموافق 2022/07/24م) وتستمر حتى يوم
الخميس 1443/12/29هـ (الموافق 2022/07/28م).

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد كامل قيمة األسهم المكتتب بها

يوم الخميس 1443/12/29هـ (الموافق 2022/07/28م)

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار المستثمرين

يوم الثالثاء 1444/01/04هـ (الموافق 2022/08/02م)

رد الفائض (إن وجد)

يوم الخميس 1444/01/06هـ (الموافق 2022/08/04م)

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات
واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة ،وسيتم اإلعالن عن بدء تداول
األسهم في الصحف المحلية وموقع تداول (.)www.saudiexchange.sa

تنويه :إن جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية ،وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية في الصحف المحلية اليومية وعبر موقع
تداول االلكتروني ( )www.saudiexchange.saوالموقع االلكتروني لمجموعة الدخيل المالية ( )www.aldukheil.com.saوالموقع االلكتروني لشركة
نت وركرس (.)www.saudinetworkers.com

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

ي

جدول المحتويات

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم:
 1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. 2عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ٌع ّينت بشروط تمكنها من اتخاذالقرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
 3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع. 4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. 5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6صناديق االستثمار. 7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشاديالستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
 8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.	10-أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير اآلتية:
 أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات فيكل ربع سنة خالل االثني عشر شهراً الماضية.
 بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. -جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.

 دأن يكون حاص ًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

 هأن يكون حاص ًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
	11-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ٍ
موعد أقصاه الساعة الرابعة مسا ًء
يجب على المستثمرين المؤهلين أن يكتتبوا إلكترونياً من خالل حسابهم االستثماري لدى مدير االكتتاب ،وذلك في
من تاريخ يوم اإلقفال .ويُقر كل مستثمر ،من خالل إكماله طلب االكتتاب ،بأنه استلم هذه النشرة وقرأها ،ويرغب بنا ًء على ذلك في االكتتاب باألسهم
المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.
سوف يكون االكتتاب متاحاً للمكتتبين خالل فترة الطرح ،ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتقديم طلبات االكتتاب طبقاً للتعليمات الواردة
في القسم (« )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة .ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل الفقرات الواردة في
طلب االكتتاب .وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء ٍأي من شروط االكتتاب .وال يسمح بتعديل
طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه إلى مدير االكتتاب ،ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقاً قانونياً ملزماً بين المكتتب والشركة (ولمزيد من التفاصيل
يرجى الرجوع للقسم (« )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة).

ك

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

جدول المحتويات

ملخص المعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين
يهدف هذا الملخص إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،غير أنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تكون مهمة للمستثمرين
المؤهلين ،وعليه فإن هذا الملخص يعتبر بمثابة تقديم موجز للمعلومات األساسية التي تضمنتها هذه النشرة ،ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها
بالكامل وعلى وجه الخصوص ماورد في قسم «إشعار مهم» في الصفحة (أ) والقسم (« )2عوامل المخاطرة» الواردين في هذه النشرة ،قبل اتخاذ أي قرار
باالستثمار في الشركة .وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم (« )1التعريفات والمصطلحات» وفي
أماكن أخرى من هذه النشرة.

نبذة عن الشركة
شركة نت وركرس السعودية للخدمات («الشركة» أو «نت وركرس السعودية») هي شركة سعودية مساهمة مقفلة تحولت بموجب قرار وزارة التجارة رقم
( )620وتاريخ 1443/03/12هـ (الموافق 2021/10/18م) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة ،وتم قيدها بسجل الشركات
المساهمة بمدينة الرياض بموجب شهادة السجل التجاري رقم ( )1010173733وتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م) .وتنتهي صالحية
الشهادة في 1444/11/17هـ (الموافق 2023/06/06م).
ويقع مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض بحسب العنوان التالي:
شركة نت وركرس السعودية للخدمات
الرياض  -طريق العروبة العام – حي السليمانية
ص.ب ،25141 .الرياض 11466
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 2939595 :
فاكس+ 966 11 2937273 :
البريد اإللكترونيinfo@saudinetworkers.com :
الموقع اإللكترونيwww.saudinetworkers.com :
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مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال
تأسست شركة نت وركرس السعودية للخدمات كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ ( )2,000,000مليوني ريال سعودي مقسم إلى ()2,000
ألفي حصة متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )1,000ألف ريال سعودي تم توزيعها بين كل من الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة بنسبة %50
وشركة نت وركرس إنترناشيونال بي أل سي بنسبة  %50بموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالرياض بتاريخ 1422/10/16هـ (الموافق
2001/12/31م) بالصحيفة  ،162-161عدد  5726مجلد  76لعام 1422هـ ،والسجل التجاري رقم ( )1010173733بتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق
2002/02/02م).
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

الشركاء
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة

1,000

1,000

1,000,000

%50

شركة نت وركرس إنترناشيونال بي أل سي

1,000

1,000

1,000,000

%50

اإلجمالي

2,000

----

2,000,000

%100

المصدر :عقد تأسيس الشركة

وبتاريخ 1424/02/11هـ تم تعديل عقد تأسيس الشركة بتنازل الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة عن  333حصة من كامل حصصها في
الشركة إلى السيد /أسامة محمد عبدالعزيز السابق .وتنازلت شركة نت وركرس انترناشونال .بي.أل .سي عن  333حصة من كامل حصصها إلى السيد/
أسامة محمد عبدالعزيز السابق ،وبذلك فقد تغير هيكل ملكية الشركة إلى ما يلي:
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

الشركاء
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة

667

1,000

667,000

%33.5

شركة نت وركرس إنترناشيونال بي أل سي

667

1,000

667,000

%33.5

أسامة محمد عبدالعزيز السابق

666

1,000

666,000

%33

اإلجمالي

2,000

----

2,000,000

%100

المصدر :عقد تأسيس الشركة

وبتاريخ 1428/02/14هـ (الموافق 2007/03/04م) ،تم تعديل عقد التأسيس بتنازل السيد/أسامة السابق عن كامل حصته في الشركة والبالغة ()666
حصة إلى الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة بحيث أصبحت نسبة الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة تعادل  %66.5مقابل
 %33.5لشركة نت وركرس انترنشونال بي أل سي .ليصبح هيكل ملكية الشركة كما هو موضح في الجدول التالي:
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

الشركاء
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة

1,333

1,000

1,333,000

%66.5

شركة نت وركرس إنترناشيونال بي أل سي

667

1,000

667,000

%33.5

اإلجمالي

2,000

----

2,000,000

%100

المصدر :عقد تأسيس الشركة

وبتاريخ 1430/07/06هـ (الموافق 2009/06/29م) ،تم تعديل عقد التأسيس بتنازل شركة نت وركرس إنترناشيونال بي أل سي عن جميع حصصها والتي
كل من الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة بواقع ( )467حصة وإلى شركة إس إن إس هولدينجز
تمثل نسبة  %33.5من رأس مال الشركة ،إلى ٍ
أو سي ليمتد بواقع مائتا ( )200حصة ،بحيث أصبحت نسبة الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة تعادل  %90مقابل  %10لشركة إس إن إس
هولدنجيز أو سي ليمتد .ليصبح هيكل ملكية الشركة كما هو موضح في الجدول التالي:
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

الشركاء
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة

1,800

1,000

1,800,000

%90

شركة إس إن إس هولدينجز أو سي ليمتد

200

1,000

200,000

%10

اإلجمالي

2,000

----

2,000,000

%100

المصدر :عقد تأسيس الشركة

وبتاريخ 1434/11/12هـ (الموافق  18سبتمبر 2013م) تم تعديل عقد المادة الثانية من عقد التأسيس والمتعلقة بأغراض الشركة.
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وبتاريخ 1439/06/02هـ (الموافق 2018/02/18م) تم تحويل الشركة إلى شركة شخص واحد (ذات مسؤولية محدودة) ،حيث تنازلت شركة إس إن إس
هولدينجز أو سي ليمتد عن كامل حصصها في الشركة لصالح الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة .ليصبح هيكل ملكية الشركة كما هو موضح
في الجدول التالي:
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

الشركاء
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة

2,000

1,000

2,000,000

%100

اإلجمالي

2,000

1,000

2,000,000

%100

المصدر :عقد التأسيس المعدل

وبتاريخ 1442/11/04هـ الموافق (2021/06/14م) تنازلت الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة عن كامل حصصها في الشركة بالتساوي
لصالح السيد /عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق والسيد /أسامة محمد عبدالعزيز السابق بنسبة  %50لكل منهما ،كما تمت زيادة رأس المال من
( )2,000,000مليوني ريال سعودي إلى ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي بعد تعديل قيمة الحصة من ( )1,000ألف ريال إلى ( )10رياالت وتعديل
عدد الحصص من ( )2,000ألفي حصة إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة ليصبح رأس مال الشركة ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم
إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وقد تمت تغطية الزيادة البالغ مقدارها ()58,000,000
ثمانية وخمسون مليون ريال سعودي من خالل تحويل المبلغ كام ً
ال من األرباح المبقاة .ليصبح هيكل ملكية الشركة كما هو موضح في الجدول التالي:
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

الشركاء
عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق

3,000,000

10

30,000,000

%50

أسامة محمد عبد العزيز السابق

3,000,000

10

30,000,000

%50

اإلجمالي

6,000,000

--

60,000,000

%100

المصدر :عقد تأسيس الشركة المعدل

ووفقاً لقرار وزارة التجارة رقم ( )620وتاريخ 1443/03/12هـ (الموافق 2021/10/18م) تم تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة برأس مال قدره
( )60,000,000ستون مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين سهم متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشرة رياالت سعودية وجميعها
أسهم عادية .وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة ،وتسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم ( )1010173733وبتاريخ 1422/11/19هـ
(الموافق 2002/02/02م) ليصبح هيكل ملكية الشركة كما هو موضح في الجدول التالي:
عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

1

عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق

3,000,000

10

30,000,000

%50

2

أسامة محمد عبد العزيز السابق

3,000,000

10

30,000,000

%50

6,000,000

-

60,000,000

%100

المساهمون**

م

اإلجمالي
المصدر :قرار الشركاء بتحول الشركة إلى مساهمة مقفلة

**يتم استخدام كلمة (مساهم/مساهمون) بدالً من كلمة (شريك/شركاء) في الشركات المساهمة.

وفيما يلي جدول يوضح هيكل الملكية الحالي ألسهم الشركة قبل وبعد الطرح:
بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

القيمة
االسمية
(بالريال)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية غير
المباشرة

عدد األسهم

القيمة
االسمية
(بالريال)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية غير
المباشرة

عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز
الطوق

3,000,000

30,000,000

%50.0

-

2,235,000

22,350,000

%37.25

-

أسامة محمد عبد العزيز السابق

3,000,000

30,000,000

%50.0

-

22,350,000 2,2350,000

%37.25

-

مجموعة الدخيل المالية

-

-

-

-

30,000

300,000

%0.5

-

الجمهور

-

-

-

-

1,500,000

15,000,000

%25.0

-

اإلجمالي

6,000,000

60,000,000

%100.0

-

6,000,000

60,000,000

%100.0

-

المساهمون الحاليون

المصدر :إدارة الشركة

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

ن

جدول المحتويات

األنشطة الرئيسية للشركة
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010173733الصادر بتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م) ،والسجل التجاري
رقم ( )1010709300الصادر بتاريخ 1442/09/22هـ (الموافق 2021/05/04م) ،والسجل التجاري رقم ( )101709469الصادر بتاريخ 1442/09/22هـ
(الموافق 2021/05/04م) ،والسجل التجاري رقم ( )1010716467الصادر بتاريخ 1442/09/24هـ (الموافق 2021/05/06م) .وتتمثل أنشطة الشركة
وفقاً لسجالتها التجارية فيما يلي:
 1إصالح وصيانة محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار. 2إنشاء وإقامة محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار. 3تمديد األسالك الكهربائية. 4تمديد أسالك االتصاالت. 5تمديد الشبكات. 6أنشطة خدمات صيانة المباني. 7تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. 8التوسط في توظيف السعوديين. 9وكاالت التوظيف عبر االنترنت.ويتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة في تقديم خدمات االستشارات الفنية والتقنية في مجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات وعدة مجاالت أخرى
وخدمات الموارد البشرية وإدارة المشاريع اإلنشائية والمبيعات ومراكز االتصاالت.

رؤية الشركة
أن تكون الشركة الرائدة والمتميزة في توفير خدماتها .وتتمحور رؤية الشركة حول االبتكار المستمر وتطبيق نموذج ممارسة أعمال إدارة الجودة الشاملة.

رسالة الشركة
أن تقدم الشركة لعمالئها أفضل معايير الجودة العالية وأفضل الخدمات والحلول في توفير االستشارات الفنية والتقنية في مجاالت االتصاالت وتقنية
المعلومات وعدة مجاالت أخرى .واالستجابة لسرعة تحوالت السوق في تحقيق رضا العمالء .واستخدام أحدث التقنيات لبناء قدراتها باستخدام خبراتها
والتحالفات اإلستراتيجية مع العمالء والموردين والموظفين والمساهمين ،وبالتالي ضمان االستمرارية والتطوير المهني.

س

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

جدول المحتويات

استراتيجية الشركة
1 -العمل الدائم والتميز

الموجه لتقديم أفضل الخدمات والحلول والتي تطبقها في عملها بكل كفاءة وتميز.
تؤمن الشركة أن العمل الدائم والتنظيم هي
ّ
2 -المهنية واألخالق

تقوم الشركة بتطبيق أعلى معايير الصدق والشفافية في التعامل مع الموظفين والعمالء.
3 -الجودة

تكمن قوة الشركة بالمزج بين الجودة والعمق في خدماتها وحلولها ،وعلى أرض الواقع فإن نجاحها يعكس الجهود العالية التي تم توظيفها لتطبيق أفضل
النتائج.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
 1لدى الشركة شبكة من المدراء والمهندسين من ذوي الخبرات الرفيعة في مجالها تتجاوز عشرون سنة من األداء الناجح في المملكة العربيةالسعودية .حيث قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع مع مختلف قطاعات العمالء على مدى السنوات.
 2تركز الشركة على االستدامة من خالل تقديم المعايير العالية لحوكمة الشركات والسياسات واإلجراءات ومدونة قواعد السلوك واألخالقيات.كما تقوم اإلدارة العليا بتقديم الخطط الناجحة للحفاظ على البيئة واإلدارة السليمة للمخاطر وخطة التدقيق الداخلي السنوية التي يراجعها
مجلس اإلدارة.
 3تلتزم الشركة بدرجة عالية من االلتزام بالمتطلبات والتنظيمات حسب األنظمة والقوانين ذات العالقة. 4توفر الكوادر الفنية المؤهلة لتقديم االستشارات الفنية في مجاالت تقنية المعلومات المختلفة وعلى سبيل المثال ال الحصر :شبكات المعلومات أمن المعلومات – الخوادم وأنظمة حفظ وتخزين واسترجاع المعلومات – التطبيقات وقواعد البيانات. 5القدرة على تلبية احتياجات وتطلعات العديد من قطاعات العمالء ،مع وجود أكثر من  2000موظف لدى الشركة. 6حصلت الشركة على شهادة اآليزو  )ISO 9001( 9001والمتخصصة في نظام إدارة الجودة. 7حصلت الشركة على شهادة اآليزو  )ISO 14001( 14001والمتخصصة في نظام إدارة وحماية البيئة. 8حصلت الشركة على شهادة أوساس  )OHSAS 18001( 18001والمتخصصة في نظام إدارة الصحة واألمان.9 -حصلت الشركة على شهادة اآليزو  )ISO 22301( 22301والمتخصصة في نظام إدارة استمرارية األعمال.

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

ع

جدول المحتويات

ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة ملخص القوائم المالية الوارد أدناه مع القوائم المالية الموحدة المراجعة بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
قائمة الدخل الشامل الموحدة (ريال سعودي)
اإليرادات

 31ديسمبر 2020م (مراجعة)

 31ديسمبر 2021م (مراجعة)

468,166,403

473,251,037

()399,040,423

()415,514,799

إجمالي الربح

69,125,980

57,736,238

الربح التشغيلي

44,033,780

31,357,579

صافي الربح للسنة

39,123,260

28,354,621

إجمالي الدخل الشامل

37,656,218

26,033,158

تكاليف االيرادات

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م .

31ديسمبر 2020م (مراجعة)

31ديسمبر 2021م (مراجعة)

قائمة المركز المالي الموحدة (ريال سعودي)

149,572,914

168,830,991

1,823,829

2,100,689

مجموع الموجودات

151,396,743

170,931,680

مجموع المطلوبات المتداولة

84,679,808

93,368,144

مجموع المطلوبات غير المتداولة

16,244,075

20,157,517

مجموع المطلوبات

100,923,883

113,525,661

مجموع حقوق الملكية

50,472,860

57,406,019

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

151,396,743

170,931,680

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات غير المتداولة

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م .

 31ديسمبر 2020م (مراجعة)

31ديسمبر 2021م (مراجعة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة (ريال سعودي)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

38,003,467

15,572,993

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()260,765

()205,700

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()33,263,133

()14,282,259

نقد وما يماثله في نهاية السنة

21,809,981

22,029,309

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م .

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

المؤشرات المالية
معدل النمو في اإليرادات

%13.37

%1.09

هامش مجمل الربح

%14.77

%12.20

هامش صافي الدخل من األنشطة التشغيلية

%9.41

%6.63

هامش صافي الدخل الشامل

%8.04

%5.50

نسبة التداول (مرة)

1.77

1.81

نسبة اإليرادات إلى إجمالي الموجودات

%309.23

%276.87

نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية

%199.96

%197.76

نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

%66.66

%66.42

نسبة إجمالي الموجودات إلى إجمالي حقوق الملكية

%299.96

%297.76

نسبة العائد على الموجودات

%25.82

%16.59

نسبة العائد على حقوق الملكية

%77.47

%49.39

المصدر :مستخلصة من القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ف

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

جدول المحتويات
 .1التعريفات والمصطلحات

1

 .2عوامل المخاطرة

5

 1-2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
1-1-2

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها��������������������������������������������������������������������5

2-1-2

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على جذب العمالء والمحافظة عليهم ���������������������������������������������������������������������������6

3-1-2

مخاطر حداثة تشكيل لجان مجلس اإلدارة وعدم تطبيق قواعد الحوكمة ����������������������������������������������������������������������������������6

4-1-2

المخاطر المتعلقة بالتوقف غير المتوقع لألعمال���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

5-1-2

المخاطر المرتبطة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة��������������������������������������������������������������������������6

6-1-2

المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على القوى العاملة المستقدمة من دول معينة����������������������������������������������������������������6

7-1-2

مخاطر عدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

8-1-2

مخاطر عدم قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات العمالء ������������������������������������������������������������������������������������������������������7

9-1-2

المخاطر المتعلقة بتركز العمالء �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

10-1-2

مخاطر تركز إيرادات الشركة بحسب قطاعات العمالء��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

11-1-2

المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية������������������������������������������������������������������������������������������������������7

12-1-2

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

13-1-2

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة ������������������������������������������������������������������������������������7

14-1-2

مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

15-1-2

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توظيف قوى عاملة مؤهلة �����������������������������������������������������������������������������������8

16-1-2

المخاطر المتعلقة بنقل القوى العاملة�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

17-1-2
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جدول المحتويات

 1.التعريفات والمصطلحات
يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:
	  (1):لودجالتعريفات والمصطلحات
المصطلح أو االختصار

التعريف

الشركة أو املصدر

شركة نت وركرس السعودية للخدمات.

اإلدارة أو اإلدارة العليا

إدارة شركة نت وركرس السعودية للخدمات.

املجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج).

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة.

وزارة التجارة

وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمار سابقاً) بالمملكة العربية السعودية.

وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً) بالمملكة العربية السعودية.

الطرح

الطرح األولي لـ ( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف سهم عادي تمثل  %25.0من رأس مال الشركة لغرض اإلدراج في السوق الموازية.

أسهم الطرح

( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف سهم عادي من أسهم الشركة.

أسهم املساهمني قبل الطرح

 %100.0من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي متساوي القيمة.

أسهم املساهمني بعد الطرح

 %74.5من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ( )4,470,000أربعة مليون وأربعمائة وسبعين ألف سهم عادي متساوي القيمة.

حساب األمانة

حساب لدى جهة مستلمة مرخص لها العمل في المملكة إليداع متحصالت الطرح فيه ،وبعد انتهاء عملية الطرح يتم تحويل صافي
متحصالت الطرح إلى حسابات المساهمين البائعين.

اجلمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.

اجلمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.

اجلمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين في الشركة.
المستثمرون المؤهلون هم:

1 -مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

 2عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُع ّينت بشروطتمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى
الحصول على موافقة مسبقة منه.

 3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة،أو مركز اإليداع.

 4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمالاإلدارة.
5 -الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

املستثمر املؤهل أو املستثمرون
املؤهلون

6 -صناديق االستثمار.

 7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليلاالسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 -المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

9 -أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.

	10-أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير اآلتية:

 أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرةصفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية.
 -بأال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.

 جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. دأن يكون حاص ًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
 -هأن يكون حاص ً

	11-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
الدليل االسترشادي الستثمار
األجانب غير املقيمني يف السوق
املوازية

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار
رقم ( )2017-95-4بتاريخ 1439/01/26هـ (الموافق 2017/10/16م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م )30/بتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) المعدل بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ()2019-65-3
بتاريخ 1440/10/14هـ (الموافق 2019/06/17م).
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جدول المحتويات

المصطلح أو االختصار

التعريف
1 -مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

 2مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له. 3شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصاً له أو مؤسساًفي دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها
الهيئة وفقاً لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين ( )2و ( )3من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد المنظمة الستثمار
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

األجانب غير املقيمني املسموح لهم
باالستثمار يف السوق املوازية

 4شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولةلديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقاً لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين ( )2و( )3من الفقرة (أ) من المادة
السادسة من القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة ،ويكون مقيماً في
إحدى هذه الدول ،ويستوفي أياً من المعايير اآلتية:
 أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عنعشر صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهراً الماضية.
 -بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.

 جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. دأن يكون حاص ًال على الشهادة العاملة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
 هأن يكون حاص ًال على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
املساهمون البائعون

مساهما الشركة الواردة أسماؤهما في صفحة رقم (ز) من هذه النشرة.

سعر الطرح

•••• (•••) ريال سعودي لكل سهم.

السنة املالية

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة المعنية علماً
بأن السنة المالية للشركة تنتهي بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

املستشار املالي

شركة مجموعة الدخيل المالية.

السهم

سهم عادي بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت في رأس مال الشركة.
لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.

نطاقات /برنامج السعودة

تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وزارة العمل رقم  4040بتاريخ 1432/10/12هـ (الموافق 2011/09/10م) القائم
على قرار مجلس الوزراء رقم  50بتاريخ 1415/05/12هـ (الموافق 1994/10/27م) ،وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية بالمملكة برنامج (نطاقات) لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين ،ويقيم هذا البرنامج أداء
أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة هي البالتيني واألخضر واألصفر واألحمر.

السوق املوازية

السوق التي سيتم تداول أسهم الشركة فيها بعد تسجيلها وقبول إدراجها بموجب «قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
« في المملكة العربية السعودية.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/1/28هـ (الموافق 2015/11/10م) ،والمعدل بموجب
المرسوم الملكي رقم (م )79/بتاريخ 1439/07/25هـ (الموافق 2018/04/11م).

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )51/وتاريخ 1426/08/23هـ (الموافق 2005/09/27م).

هـ

التقويم الهجري.

م

التقويم الميالدي.

القوائم املالية

القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

قواعد طرح األوراق املالية
وااللتزامات املستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ
1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ
المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2022-5-5وتاريخ 1443/06/02هـ (الموافق 2022/01/05م).

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية (تداول) والموافق عليها بقرار من مجلس هيئة السوق المالية رقم (-3
 )2017-123بتاريخ 1439/4/9هـ (الموافق 2017/12/27م) ،والمعدلة بموجب قراره رقم ( )2019-104-1بتاريخ 1441/02/01هـ
(الموافق 2018/09/30م) ،والمعدلة بموجب قراره رقم ( )2021-22-1بتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م) ،والمعدلة
بموجب قراره رقم ( )2022-19-1بتاريخ 1443/07/12هـ (الموافق 2022/02/13م) ،والمعدلة بموجب قراره رقم ()2022-52-1
بتاريخ 1443/09/12هـ (الموافق 2022/04/13م).

القيمة االسمية

( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

متحصالت الطرح

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.

صايف متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.

فترة الطرح

الفترة التي تبدأ من يوم األحد 1443/12/25هـ الموافق 2022/07/24م وتستمر حتى يوم الخميس 1443/12/29هـ (الموافق
2022/07/28م).

مدير االكتتاب

شركة دراية المالية.

2

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات
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المصطلح أو االختصار
احملاسب القانوني  /مراجع
احلسابات
حقوق التصويت

فترة احلظر

التعريف
شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،وشركة ارنست ويونغ وشركاهم
محاسبون قانونيون للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.

للشركة فئة واحدة فقط من األسهم وهي األسهم العادية ،وال يتمتع أي مساهم بحقوق أفضلية في التصويت ويمنح كل سهم صوتاً
واحداً ،ويحق لكل مساهم أياً كان عدد األسهم التي يمتلكها حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.
يجب على كبار المساهمين الذين تُظهر نشرة اإلصدار هذه أنهم يملكون أسهماً في الشركة (والذين تظهر أسمائهم في الصفحة (ز))
عدم التصرف في أي من تلك األسهم لمدة ( )12شهراً من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق الموازية .كذلك ،يجب على المستشار
المالي والذي ستكون نسبة ملكيته في أسهم الشركة عند اإلدراج  %0.5عدم التصرف في أسهمه لمدة ( )12اثني عشر شهراً من تاريخ
اإلدراج .ويجوز لكبار المساهمين والمستشار المالي التصرف في تلك األسهم بعد انقضاء فترة الحظر دون الحاجة إلى الحصول
على موافقة مسبقة من الهيئة.

املساهم أو املساهمون

حامل أو حملة أسهم الشركة في أي وقت.

املستشارون أو مستشارو الشركة

هم مستشارو الشركة فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة في السوق الموازية والواردة أسماؤهم في الصفحتين رقم (د) و(هـ) من هذه
النشرة.

املستثمر

كل شخص يستثمر في أسهم الطرح.

املكتتب

كل مستثمر مؤهل يقدم طلباً لالكتتاب وفقاً لشروط وأحكام االكتتاب.

اململكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

اجلزائر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

احلكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

هيئة السوق املالية أو الهيئة

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

شركة السوق املالية السعودية

شركة السوق المالية السعودية (تداول) ،والتي تم تأسيسها وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1428/02/29هـ (الموافق 2007/03/19م)،
وذلك تنفيذاً لنظام السوق المالية .وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق المالية
في المملكة العربية السعودية ،حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها.

السـوق املالية السـعودية  /السـوق
املالية  /سـوق األسـهم  /السـوق

السوق المالية السعودية لتداول األسهم.

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم في مجموعة تداول السعودية.

نظام السوق املالية
طلب االكتتاب

نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق
2003/07/31م) .وما يطرأ عليه من تعديالت.
طلب االكتتاب الذي يجب على المستثمرين المؤهلين تقديمه إلكترونياً عبر الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب عند
الرغبة في االكتتاب.

نشرة اإلصدار أو النشرة

هذه النشرة المتعلقة باالكتتاب والمعدة من قبل الشركة ،وهي الوثيقة المطلوبة لطرح األسهم بموجب نظام السوق المالية وقواعد
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

اإلدراج

إدراج أسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداول أسهمها.

عوامل املخاطرة

هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-16-8وتاريخ
1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) بنا ًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ
(الموافق 2015/11/10م) ،والمعدلة بقرار من مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-07-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق
2021/01/14م).
يقصد بهم:

1 -تابعو الشركة.

2 -المساهمون الكبار في الشركة.

األطراف ذوو العالقة

3 -أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

4 -أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.

 5أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.6 -أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4،3،2،1أو  )5أعاله.

7 -أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( )6،5،4،3،2،1أعاله.

الريال

الريال السعودي  -عملة المملكة العربية السعودية.

الدينار

الدينار الجزائري  -عملة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الهيئة السعودية للمراجعني
واحملاسبني )(SOCPA

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.
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جدول المحتويات

المصطلح أو االختصار
املساهمون الكبار

التعريف
هم المساهمون الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة ،والذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ز) من هذه النشرة.

وفقاً لقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن الهيئة ،تتمثل السيطرة في القدرة على
التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي:

السيطرة

1 -امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.

الشركة التابعة

 2حق تعيين  %30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.وفقاً لقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن الهيئة ،الشركة التابعة هي أي شركة
تسيطر عليها الشركة .والمقصود بالشركة التابعة في هذه النشرة شركة أس.أن.أس.ألج ذات المسؤولية المحدودة.

آيزو ()ISO

المنظمة الدولية للمعايير والمقاييس.

أوساس ()OHSAS

نظم إدارة الصحة الوظيفية والسالمة.

شهادة األيزو 9001

نظام إدارة الجودة.

شهادة األيزو 14001

نظام إدارة وحماية البيئة.

شهادة األيزو 22301

نظام إدارة استمرارية األعمال.

املعايير الدولية للتقارير املالية
()IFRS

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين.

)(ISO 9001

)(ISO 14001
)(ISO 22301

املعیار الدولي للتقرير املالي
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة
احلجم

)(IFRS for SMEs

مجموعة المعاییر المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهیئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

( )International Financial Reporting Standards For Small and medium-sized enterprisesوتعتمد هذه
المعاییر على متطلبات إفصاح أقل ،ومتطلبات قیاس أسهل من تلك التي تطلبها النسخة الكاملة من المعاییر الدولية للتقارير المالي
( )Full IFRSویتم تطبيق هذه المعاییر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تعرف لغرض تطبيق معاییر المحاسبة بأنها
تلك المنشآت التي ال تخضع للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني( .یقصد بالشركات التي تخضع للمساءلة
العامة مثل الشركات المالیة والشركات المدرجة في السوق المالیة).

رؤية 2030

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

هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة ،وهـي الجهـة الموكلـة بأعمـال تحصيـل الـزكاة والضرائـب والرسوم الجمركية.

ضريبة القيمة املضافة VAT

هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت ،مع بعض االستثناءات،
وقد التزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة  %5ابتدا ًء من  14ربيع الثاني 1439هـ (الموافق
2018/01/01م) ،وتم فرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد ابتدا ًء من اإلنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى
مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة .وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من  160دولة حول العالم .حيث تُع ُّد مصدر دخل
أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
يدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها ،أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة
المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين ،وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.

الوباء أو جائحة فيروس كورونا
«كوفيد»19 -

هو مرض فيروسي معدي يعرف باسم (فيروس كورونا واختصاراً «كوفيد  ،»19 -حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها
المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع عام 2020م ،وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي.

تاريخ اإلقفال

هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي بتاريخ 1443/12/29هـ (الموافق 2022/07/28م).

يوم العمل
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أي يوم من الساعة  8:30صباحاً إلى الساعة  4:00مساءاً ،باستثناء أيام الجمعة والسبت والعطالت الرسمية في المملكة العربية
السعودية أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات المصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى
وتعديالتها.

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات
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 2.عوامل المخاطرة
إن االستثمار في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئماً إال للمستثمرين القادرين على تقييم
أي خسارة قد تنجم عنه.
مزايا ومخاطر هذا االستثمار ،وتحمل ّ
يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة
المبينة في هذا القسم قبل اتخاذ قرار االستثمار ،علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشتمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة،
بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية أخرى ليست معلومة للشركة أو ال تعتبرها جوهرية في الوقت الراهن والتي من شأنها التأثير على عملياتها.
إن نشاط الشركة ،والظروف المالية ،والتوقعات المستقبلية ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية ،قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت
أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية .باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو
يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية ،لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح مخاطر جوهرية.
ال يكون االستثمار في األسهم مالئماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يمتلكون موارد مالية كافية لتحمل أية
خسارة قد تنجم عن هذا االستثمار .وينبغي على المستثمر (الذي يحق له االكتتاب في األسهم المطروحة) الذي ينتابه أي شك بشأن القرار الذي عليه
اتخاذه بخصوص مالءمة االستثمار له من عدمه أن يرجع إلى مستشار مالي مرخص له للحصول على المشورة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة
لالكتتاب.
وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد اإلدارة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية ،أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن
تحددها ،أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية ،ولكن عند حدوثها تبين أنها جوهرية ،فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق
وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمرون المحتملون كامل استثماراتهم في أسهم الشركة أو جزءٍ منها.
ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة على حد علمهم واعتقادهم ،بأنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف تلك المذكورة
في هذا القسم ،يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.
إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها .كما أن هنالك مخاطر وشكوك واحتماالت إضافية أخرى ،بما في ذلك تلك
غير المعلومة حالياً أو التي تعتبرها إدارة الشركة غير جوهرية ،قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

2-1المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
2 -1-1مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها
تمارس الشركة نشاطها حالياً بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح التي تتعلق بنشاطها ،والتي حصلت عليها من قبل الجهات التنظيمية
المختصة بالمملكة ،وتشمل على سبيل المثال ال الحصر :شهادات السجل التجاري للشركة وفروعها الصادرة من وزارة التجارة ،شهادة تسجيل العالمة
التجارية ،شهادة عضوية الغرفة التجارية ،التراخيص البلدية ،تصاريح الدفاع المدني ،شهادات السعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية ،التراخيص
الصناعية ،وغيرها .وتشمل الشهادات والتراخيص الرئيسية للشركة ما يلي:
•سجل تجاري لشركة نت وركرس السعودية للخدمات رقم ( )1010173733صادر من مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ
1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م) ،وينتهي في تاريخ 1444/11/17هـ (الموافق 2023/06/06م).
•سجل تجاري فرعي رقم ( )1010709300صادر من مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ 1442/09/22هـ (الموافق 2021/05/04م)،
وينتهي في تاريخ 1448/09/22هـ (الموافق 2027/03/01م).
•سجل تجاري فرعي رقم ( )1010709469صادر من مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ 1442/09/22هـ (الموافق 2021/05/04م)،
وينتهي في تاريخ 1448/09/22هـ (الموافق 2027/03/01م).
•سجل تجاري فرعي رقم ( )1010716467صادر من مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ 1442/09/24هـ (الموافق 2021/05/06م)،
وينتهي في تاريخ 1448/09/24هـ (الموافق 2027/03/03م).
وينبغي أن تبقى هذه التراخيص سارية المفعول بشكل مستمر من خالل التزام الشركة باألنظمة والقوانين المتعلقة بتلك التراخيص .وفي حال فشلت
الشركة في ذلك ،فقد ال تتمكن من تجديد التراخيص القائمة أو الحصول على تراخيص جديدة قد تحتاجها ألغراض أخرى كالتوسع ،مما سيؤدي إلى
توقف أو تعثر أعمال الشركة ،وبالتالي سيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-2المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على جذب العمالء والمحافظة عليهم
تتكون جميع إيرادات الشركة من المدفوعات من قبل العمالء مقابل الخدمات المقدمة من الشركة .وقد تنخفض إيرادات الشركة بسبب عدة عوامل
منها تغير األوضاع االقتصادية العامة ،ونضج السوق أو تشبعه ،وزيادة أسعار الخدمات نتيجة التضخم ،أو ضريبة القيمة المضافة ،أو الضرائب والرسوم
الحكومية األخرى ،والتغير في السياسة العامة المتعلقة بالسعودة ،والمنافسة المباشرة أو غير المباشرة ،وتراجع سمعة الشركة ،وانخفاض جودة الخدمات
المقدمة من قبل الشركة ،وعدم التقيد باالتفاقيات مع العمالء .وإذا لم تتمكن الشركة من جذب العمالء والمحافظة عليهم ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
2 -1-3مخاطر حداثة تشكيل لجان مجلس اإلدارة وعدم تطبيق قواعد الحوكمة
قامت الشركة حديثاً باتخاذ بعض اإلجراءات المتعلقة بتطبيق بعض بنود الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ،حيث قامت بتشكيل
مجلس إدارة للشركة واعتماد تعيينه من قبل الجمعية العامة التحولية التي ُعقدت بتاريخ 1443/03/08هـ (الموافق 2021/10/14م) .وقد تم تعيين لجنة
مراجعة بنا ًء على توصية مجلس اإلدارة وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة التي ُعقدت بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) .ونظراً لكون
الالئحة استرشادية على جميع الشركات المدرجة في السوق المالية الموازية ،فربما ال تلتزم الشركة بكافة األحكام الواردة فيها .وفي حال تم تطبيق
الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي ،فإن عدم مقدرة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان على القيام بالمسؤوليات المحددة لهم بما يكفل حماية
مصالح الشركة ومساهميها سوف يؤثر على قدرتهم على االلتزام بنظام الحوكمة في الشركة ،مما سيُعرض الشركة إلى احتمالية عدم التزامها بمتطلبات
اإلفصاح المستمر بعد اإلدراج من جهة ،وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية ومالية من جهة أخرى ،الشيء الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.
2 -1-4المخاطر المتعلقة بالتوقف غير المتوقع لألعمال
تعتمـد الشـركة فـي اسـتمرار عملياتهـا علـى سـير وفعاليـة أنظمـة العمـل فيهـا ،وتعتبـر الشـركة عرضـة لمخاطـر تشـغيلية كبيـرة نتيجـة لعـدة عوامـل
بمـا فـي ذلـك الكـوارث الطبيعيـة التي تؤدي إلى توقف الحاجة للحصول على الموظفين الذين تقوم الشركة بتوفيرهم للعمالء ،أو األعطال المفاجئـة
بالمعدات الرئيســة وقصــور أداء أو توقــف أجهــزة الحاســب اآللي أو توقــف إمــداد الطاقــة والكهربــاء .وقـد تتسـبب تلـك المخاطـر فـي تعطـل العمليات
التشغيلية للشركة وقدرتها على تقديم خدماتها ،وبالتالـي التأثيـر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالـي وتوقعاتهـا
المسـتقبلية.
2 -1-5المخاطر المرتبطة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة
إن نجاح أعمال الشركة يعتمد بشكل أساسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها .وحيث أن
موظفي اإلدارة العليا ليست لديهم خبرة في إدارة الشركات المساهمة العامة وفي كيفية التقيد باللوائح واألنظمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة
في السوق المالية السعودية ،كااللتزام بمتطلبات اإلفصاح المستمر وإعداد التقارير المختلفة وفقاً لما هو مطلوب بموجب هذه األنظمة واللوائح ،فإنه
يتوجب على اإلدارة العليا للشركة بذل جهود إضافية لضمان التزامها بالقواعد واألنظمة المفروضة على الشركات المدرجة .وفي حال عدم التزام الشركة
بهذه القواعد ،ستتعرض الشركة للعقوبات النظامية والغرامات والذي بدوره سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمالها وتوقعاتها ومركزها المالي.
2 -1-6المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على القوى العاملة المستقدمة من دول معينة
تعتمد الشركة في توفير خدماتها على استقدام القوى العاملة األجنبية من خمسة وثالثين ( )35دولة مختلفة .إال أنه كما في  31ديسمبر 2021م ،فقد
استقدمت الشركة  ٪72.83من القوى العاملة األجنبية من ثالث ( )٣دول ،وهي الهند وجمهورية باكستان اإلسالمية ومصر ،بنسبة  ٪33.4و٪28.8
و ٪10.6من القوى العاملة للشركة ،على التوالي .إن عدم قدرة الشركة على استقدام القوى العاملة األجنبية من هذه الدول ،ألي سبب مثل التغيرات
السلبية في العالقات الدبلوماسية بين المملكة وتلك الدول أو إيقاف ومنع السفر بين المملكة وأي من الدول المذكورة بسبب اإلجراءات االحترازية لوباء
كورونا أو خالفه ،سيؤثر سلباً على قدرة الشركة على استقدام القوى العاملة وتوفيرها ،وهو ما سيؤثر سلباً على عمليات الشركة التشغيلية ،وبالتالي على
أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-7مخاطر عدم قدرة الشركة على مواكبة تطورات القطاع
يتميز قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت بتغيرات تكنولوجية سريعة .ويعتمد نجاح الشركة المستقبلي على قدرتها على إدخال تلك التطورات وتحسين
خدماتها التقنية والفنية الحالية أو الحصول على خدمات جديدة الستيفاء متطلبات العمالء بالكفاءة والفعالية المطلوبة .وال يوجد ضمان أن تحقق الشركة
نجاحاً في تقديم تلك التحديثات أو االستجابة لها وفقاً إلطار زمني فعال وتكاليف معقولة .وقد ال تنجح الشركة في تقديم خدمات جديدة أو مطورة
نتيجة لعدم وجود طلب كافي من قبل عمالئها لتلك الخدمات أو في حال لم تستطع الشركة أن تقدم أو تحدث تلك الخدمات الجديدة بطريقة فعالة.
سيكون لعدم قدرة الشركة على تلبية متطلبات قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت المتطورة باستمرار ،وخصوصاً فيما يتعلق بالتقنيات المستجدة أو
القديمة تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-8مخاطر عدم قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات العمالء
يعد قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت حساس للتغيرات في رغبات العمالء واتجاه السوق .وقد يؤثر أي تغيير يطرأ على رغبات العمالء ومتطلباتهم
على منتجات وخدمات الشركة من خالل جعلها أقل فعالية وطلباً على سبيل المثال ،أي مخاوف خاصة بحصول احتيال أو المخاوف المتعلقة بخصوصية
المعلومات أو غيرها من المسائل المشابهة التي قد تقلل رغبة العمالء من طلب المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة أو ستقوم بطرحها مستقب ً
ال.
وقد تكون الشركة غير قادرة على التأقلم مع التغييرات في رغبات العمالء خالل وقت مناسب أو بتكلفة مقبولة أو قد يقوم منافسو الشركة بتوفير خيارات
أفضل للعمالء .وقد يؤدي أي تغيير يطرأ على رغبات العمالء إلى انخفاض في الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة ،وسيكون لذلك تأثير
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
2 -1-9المخاطر المتعلقة بتركز العمالء
تعتمـد مبيعات الشركة على عدد من العمالء الرئيسين ،حیث بلغت نسب مساهمة أكبر خمسة ( )5عمالء رئیسین للشركة من إجمالي مبيعاتها حوالي
( )٪50.0كما في  ۳۱ديسمبر ۲۰۲1م و( )%53.6كما في  31ديسمبر ۲۰۲0م (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسـم الفرعـي (« )11-3كبـار
العمالء») ،وعليه فإنه في حال إفالس أو توقف أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسين ،وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة
مع عمالء جدد ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وبالتالي على نتائج عملیاتها وأداءها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-10مخاطر تركز إيرادات الشركة بحسب قطاعات العمالء
تعتمد إيرادات الشركة بشكل كبير على ثالثة قطاعات عمالء رئیسیة هي )۱ :قطاع االتصاالت  )۲القطاع البنكي  )۳قطاع تقنية المعلومات .وتتركز
إيرادات الشركة من هذه القطاعات في اإليرادات الناتجة عن تقديم خدمات الموارد البشرية ال ُمدارة ،حیث شكل قطاع االتصاالت ما نسبته ٪53.7
والقطاع البنكي ما نسبته  %27.7وقطاع تقنية المعلومات ما نسبته  %14.0من إجمالي إيرادات الشركة كما في  ۳۱ديسمبر ۲۰۲1م .أما في العام 2020م،
فقد شكل قطاع االتصاالت ما نسبته  ٪53.9والقطاع البنكي ما نسبته  %23.5وقطاع تقنية المعلومات ما نسبته  %14.9من إجمالي إيرادات الشركة.
وبالتالي فإنه في حال انخفاض إيرادات الشركة من خدمات الموارد البشرية الُمدارة التي يتم تقديمها لهذه القطاعات ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي
وجوهري على إيرادات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالیة.
2 -1-11المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية
تعتمد الشركة في تسويق منتجاتها وإدارة عملياتها التشغيلية على سمعة عالمتها التجارية والتي تمنحها موقعاً متميزاً بين عمالئها في السوق ،ولقد قامت
الشركة بتسجيل عالمتها التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذلك لحماية سمعة عالمتها التجارية (يرجى الرجوع للقسم (« )16-3العالمات
التجارية» من هذه النشرة).
إن أي استخدام غير مشروع للعالمة التجارية سيؤثر على سمعة الشركة ،وقد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة أو مطالبات أمام المحاكم
المختصة لحماية هذه الحقوق .وفي حال فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية بشكل فعال ،فإن ذلك سيؤثر سلباً على قيمة تلك العالمة التجارية،
مما سينعكس سلباً على أعمال الشركة ونتائجها المالية وأدائها في المستقبل.
2 -1-12المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعة
قد تتعرض الشركة ألي من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى التي تؤدي إلى إصابة مرافق الشركة
ومصنعها بضرر كبير .وفي حال عدم توفر تغطية تأمينية كافية ،فقد يعود ذلك بتكاليف مرتفعة وطائلة على الشركة ،والذي سيُؤثر بصورة كبيرة على قدرة
الشركة على أداء وممارسة نشاطها ،وبالتالي سيؤثر سلباً على عملياتها التشغيلية ،كما أن حدوث أي كارثة من هذه الكوارث الطبيعية سيكون له أثر سلبي
وجوهري على األداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-13المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة
تعتمـد قـدرة الشـركة علـى زيـادة إيراداتهـا وتحسـين ربحيتهـا علـى مـدى قدرتهـا علـى تنفيـذ الخطـة االستراتيجية للشـركة بنجـاح .إن قـدرة الشـركة علـى
التوسـع فـي أعمالهـا فــي المســتقبل تعتمــد علــى قدرتهــا علــى مواصلــة تنفيــذ وتحســين نظــم المعلومــات التشــغيلية والماليــة واإلدارية بكفـاءة وفـي
الوقـت المناسـب ،وكذلـك علـى قدرتهـا علـى زيـادة قواهـا العاملـة وتدريبهـا وتحفيزهـا وإدارتهـا .عالوة علـى ذلـك ،فـإن أي خطـط توسـع فـي األعمال
تقرر الشـركة القيـام بهـا فـي المسـتقبل سـوف تخضـع للتكاليـف المقـدرة وجـدول التنفيـذ الزمنـي المحـدد لهـا ،وقـد تحتـاج الشـركة إلـى الحصـول علـى
تمويـل إضافــي إلنجاز أي خطــط توســع ،وإذا لــم تتمكــن مــن تنفيــذ خطــط التوســع وفقــاً للجــدول الزمنــي المحــدد لهــا ووفــق التكاليــف المقــدرة
لمشروعات التوسع أو فــي حــال عــدم تحقيــق الربحيــة المرجــوة مــن هــذه المشــاريع والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة بمــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق
وقــت تنفيــذ هــذه المشــاريع أو فــي حــال وجــود خلــل فــي دراسـة الجـدوى ،فـإن ذلـك سـيؤثر سـلباً علـى الوضـع التنافسـي للشـركة ،وبالتالـي علـى نتائـج
أعمالهـا وربحيتهـا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2 -1-14مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين
تعتمــد الشــركة وخططهــا المســتقبلية للنجــاح علــى خبــرات وكفــاءات إدارتهــا التنفيذيــة والموظفيــن الرئيســيين ،وتهــدف الشــركة إلــى اســتقطاب
وتوظيــف األشخاص المؤهليــن لضمــان كفــاءة وجــودة األعمال مــن خــالل اإلدارة الفعالــة والتشــغيل الســليم .كذلــك ســتحتاج الشــركة إلــى زيــادة رواتــب
موظفيهــا لكــي تضمــن بقاءهــم أو الســتقطاب كــوادر جديــدة ذات مؤهالت وخبــرات مناســبة .وعليـه إذا خسـرت الشـركة أيـاً مـن كبـار التنفيذييـن أو
الموظفيـن المؤهليـن ولـم تتمكـن مـن توظيـف بُدالء بنفـس مسـتوى الخبـرة والمؤهالت وبتكلفـة مناسـبة للشـركة فسـيكون لذلـك تأثيـراً سـلبياً جوهريــاً
علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
2 -1-15المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توظيف قوى عاملة مؤهلة
يعتمد نجاح الشركة على قدرتها على جذب واستقطاب واالحتفاظ بالقوى العاملة ذات المهارات والخبرة الكافية لتلبية احتياجات عمالئها ،غير أن تلك
القوى العاملة قد ال تتوفر بأعداد كافية أو قد تتوفر ولكن بشروط توظيف ال تناسب الشركة .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد يسعى عمالء الشركة إلى توظيف
قوى عاملة بمستوى خبرات متنوعة .غير أن هذه الحاجة للخبرات قد تتغير ألسباب تتعلق باحتياجات األعمال أو االستجابة للتغيرات بالمجال التقني .لذا
فقد ال تكون الشركة قادرة على توفير القوى العاملة ذات المواصفات المطلوبة أو قد ال تتمكن من توفيرها بالوقت المناسب .وإذا لم تتمكن الشركة من
جذب القوى العاملة المؤهلة والمحافظة عليها أو في حال فقدت قدرتها على استقدام القوى العاملة األجنبية باستمرار ،فسـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري
علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المســتقبلية.
2 -1-16المخاطر المتعلقة بنقل القوى العاملة
عادة ما تصل القوى العاملة األجنبية التي يتم توظيفها من قبل الشركة إلى المملكة عبر خطوط الطيران ،وتتكبد الشركة جميع التكاليف المتعلقة بها بما
في ذلك تكاليف السفر الجوي .ولذلك ،ستؤثر أي زيادة في تكاليف السفر الجوي أو أي انخفاض في عدد الرحالت الجوية المتاحة من المملكة وإليها،
بسبب الزيادة في تكاليف تشغيل الخطوط الجوية أو انخفاض العرض أو الطلب على الرحالت الجوية في المملكة ألي سبب من األسباب أو ألي عوامل
سياسية أو اقتصادية أخرى ،على قدرة الشركة على توظيف القوى العاملة األجنبية من بلدانها في الوقت المناسب أو بتكلفة معقولة ،مما سيؤثر سلباً على
أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-17المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على إصدار تأشيرات عمل جديدة
تعتمد الشركة بشكل أساسي في نشاطها على تأشيرات العمل النظامية التي يتم إصدارها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .وال يوجد في
الوقت الحالي حد أعلى للتأشيرات التي يسمح بإصدارها للشركات التي تقوم بتقديم خدمات الموارد البشرية في حال كانت تلك الشركات ملتزمة باللوائح
واألنظمة والتعليمات الصادرة بشأن ذلك .إال أنه من الممكن أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتخفيض عدد التأشيرات الجديدة أو تعليق
إصدارها في أي وقت .وفي حال حدوث ذلك ،فإنه سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-18المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية
قدمـت الشـركة إقراراتهـا الزكويـة والضريبية لهيئـة الـزكاة والضريبة والجمارك عن جميع السنوات منذ تأسيسها حتـى نهايـة السـنة الماليـة المنتهية في 31
ديسـمبر 2021م .وأنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ تأسيسها وحتى تاريخ  31ديسمبر 2015م ،بموجب
الربوط الزكوية النهائية لألعوام من 2007م إلى 2015م واإلعفاءات الممنوحة للشركة .حيث أنه للفترة من 2007م وحتى 2015م ،قامت الشركة بسداد
مبلغ ( )7,717,467ريال سعودي ،إال أنه صدرت ربوط زكوية نهائية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للفترة المذكورة ونتج عنها فروقات زكوية
بمبلغ ( )2,710,520ريال سعودي .وقد قامت الشركة بسداد مبلغ إضافي لتغطية جزء من الفروقات الزكوية عبارة عن ( )860,056ريال سعودي بتاريخ
2018/04/17م .وبعد ذلك ،قامت الشركة باالستفادة من برنامج اإلعفاءات المقدم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسددت مبلغ ( )1,375,304ريال
سعودي بتاريخ 2020/12/30م .وبموجب ذلك حصلت الشركة على إفادة رسمية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ  14فبراير 2021م بأنه ال يوجد
أي مبالغ مستحقة على الشركة حتى العام 2015م .كما حصلــت الشــركة علــى آخر شــهادة زكاة بتاريخ 1443/10/07هـ (الموافق 2022/05/08م) وتنتهي
بتاريخ 1444/10/10هـ (الموافق 2023/04/30م) .وقدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية عن السنوات 2016م حتى 2021م وال تزال تلك اإلقرارات قيد
الفحص لــدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتــى تاريــخ هــذه النشرة .وال يوجــد فــي الوقــت الحالــي مخصصــات متعلقــة بالفروقــات الزكويـة وال يوجـد
أي نزاعـات أو مطالبـات بفروقـات زكويـة قائمـة مـن قبـل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .ومــن الوارد أن تقــوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطالبــة
الشــركة بدفــع مبالــغ إضافيــة عــن اإلقرارات المقدمـة مـن الشـركة األمر الـذي سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا
المســتقبلية ،في حال لم يلتزم المساهمون البائعون بسداد المبالغ اإلضافية الناتجة عن الفروقات الزكوية ،إن وجدت ،للسنوات السابقة قبل الطرح .الجدير
بالذكر أن المساهمين البائعين قد قدموا تعهد بتاريخ 2022/05/19م بتحمل أي مبالغ زكاة إضافية تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الشركة
وشركاتها التابعة في المستقبل ،وذلك فيما يخص السنوات السابقة وحتى تاريخ اإلدراج .وعليه ،في حال قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض ربوط
زكوية على الشركة ومطالبتها بدفع مبالغ الزكاة اإلضافية التي لم تحصل الشركة على الربط الزكوي النهائي عنها ،وعدم قيام المساهمين البائعين بدفع مبالغ
الزكاة اإلضافية بموجب التعهد الصادر منهم بهذا الشأن ،فسيكون لذلك تأثيرا سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ومركزها المالي.
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2 -1-19المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة
حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) على جميع التعامالت التي تمت مع
األطراف ذات العالقة .حيث أنه خالل النصف األول من العام 2021م ،كانت هنالك تعامالت مع أطراف ذات عالقة مع شركة بيادر األرياف ألنظمة
االتصاالت (وهي شركة مملوكة بشكل غير مباشر لكل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب) .وتتمثل طبيعة هذه التعامالت في أنها مبالغ تخص
إعادة تحميل التكلفة بين الشركات أي أنها عبارة عن مبالغ مستحقة لصالح شركة بيادر األرياف ألنظمة االتصاالت .وتبلغ قيمة هذه التعامالت ()366,432
ثالثمائة وستة وستين ألفاً وأربعمائة واثنين وثالثين ريال سعودي .هذا ،ولم يقم مراجع الحسابات بتضمين هذا المبلغ في القوائم المالية الموحدة
المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م نظراً لصغر حجمه وكونه مبلغ غير جوهري بالمقارنة مع حجم عمليات الشركة وإيراداتها ومجموع
المطلوبات عليها .حيث يشكل هذا المبلغ نسبة  %0.32فقط من إجمالي المطلوبات كما في  31ديسمبر 2021م.
وكما في  31ديسمبر 2021م ،فقد بلغت المنافع قصيرة األجل ومنافع نهاية الخدمة لإلدارة العليا مبلغ ( )3,630,420ريال سعودي ،بينما بلغت ()3,715,027
ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .وتعود هذه المبالغ بشكل حصري للرئيس التنفيذي ،وال يوجد أي مبالغ منها تتعلق برئيس أو أعضاء مجلس إدارة
الشركة أو مدير اإلدارة المالية.
وفي حال كانت هناك أي تعامالت أو اتفاقيات مع أطراف ذات عالقة مستقب ً
ال ،فسوف تخضع تلك التعامالت أو االتفاقيات لموافقة الجمعية العامة
للشركة ،حيث أنه وفقاً للفقرة ( )1من المادة ( )71من نظام الشركات ،ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في
األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية ،وفي حال صوتت الجمعية العامة للشركة بعدم الموافقة على التعامالت
واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة ألي سبب من األسباب ،فسوف يؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وبخالف ما ذكر أعاله ،تُقر الشركة بأنه ال توجد أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول عند تقديم نشرة اإلصدار هذه يكون فيها مصلحة ألحد المساهمين
أو رئيس مجلس اإلدارة ،أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،أو الرئيس التنفيذي ،أو مدير اإلدارة المالية ،أو غيرهم من األطراف األخرى ذات العالقة.
2 -1-20مخاطر قرارات اإلدارة
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها وفي الوقت
المناسب .وفي حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها ،فسينعكس ذلك سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي
وتوقعاتها المســتقبلية.
2 -1-21المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات وخدمات الشركة
المنافسة بين مقدمي خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت

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

توجد زيادة في تكاليف عمليات تشغيل الشركة خالل السنوات الماضية .ومن أحد األسباب المؤدية لهذه الزيادة هو الزيادة في رواتب الموظفين والزيادة
في تكاليف تجديد اإلقامات ،وتتوقع الشركة ازدياد تكاليف التشغيل خالل السنوات القادمة .وسيكون لعدم مقدرة الشركة على إدارة ومراقبة تلك الزيادات
في تكاليف عملياتها واالحتفاظ بهامش الربح (عن طريق زيادة أسعار الخدمات المقدمة بالتناسب مع تكاليف العمليات التشغيل) تأثير سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية.
2 -1-22المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مرافق الشركة
تعمل الشركة وتدير عملياتها حالياً عبر مكتبها الرئيسي في مدينة الرياض .ونظراً لتركيز طاقم عمل الشركة والمصادر األخرى في هذه المرافق سيكون
هنالك تأثير على أعمال الشركة ونتائج عملياتها في حال تعرضت إحدى هذه المرافق ألضرار ناتجة عن كوارث طبيعية ،بما في ذلك الزالزل والفيضانات
والحرائق أو غيرها من الكوارث الطبيعية والتي من شأنها أن تخلف أو تتسبب بأضرار جسيمة للمرافق والعقارات .وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-23المخاطر المتعلقة بعدم الحفاظ على سرية وسالمة بيانات العمالء والموظفين
تقوم الشركة في سياق عملها المعتاد بجمع ونقل كمية كبيرة من بيانات العمالء والموظفين ،بما في ذلك أرقام الهوية الشخصية وتواريخ الميالد وغيرها
من البيانات الشخصية ،في أنظمة المعلومات التي تحتفظ بها الشركة .وقد تكون هذه البيانات حساسة وسرية .وقد يتم اإلفصاح بشكل غير مصرح به
أو أن يتم فقدان البيانات الحساسة أو السرية من خالل أساليب مختلفة .وتشمل هذه األساليب ،على سبيل المثال ال الحصر ،تعطل األنظمة ،أو إهمال
الموظفين ،أو االحتيال ،أو التملك غير المشروع ،أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمة معلومات الشركة ،سوا ًء من قبل موظفيها أو أطراف أخرى ،بما
في ذلك الهجمات اإللكترونية من قبل مبرمجي الكمبيوتر والمتسللين ،والتي قد تقوم بتطوير ونشر الفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة .وقد تتعرض
أنظمة الشركة ،لالختراق األمني ،أو أعمال اإلرهاب ،أو التخريب اإللكتروني ،أو السرقة ،أو فيروسات الكمبيوتر أو فقدان أو تلف البيانات أو البرمجة
أو األخطاء البشرية أو أحداث أخرى مماثلة .ونظراً ألن مثل هذه الهجمات تتزايد من حيث التطور والتغير بشكل متكرر بطبيعتها ،فقد ال تتمكن الشركة
من توقع هذه الهجمات أو اتخاذ اإلجراءات الوقائية المناسبة للتصدي لها .وقد يؤدي أي خرق أمني أو إرهاب أو تخريب إلكتروني أو سرقة أو فيروسات
حاسوبية أو فقدان أو تلف للبيانات أو البرمجة أو األخطاء البشرية التي يسببها موظفو الشركة والتي قد تؤدي إلى خرق خصوصية وأمن بيانات العمالء
والموظفين أو الحاالت األخرى المماثلة إلى تغيير سلوك المستهلك الحالي والمحتمل بطريقة تؤثر على قدرة الشركة على االحتفاظ بالعمالء الحاليين
وجذب عمالء جدد ،باإلضافة إلى تحمل المسؤولية بموجب عقود الشركة وقوانينها التي تحمي البيانات الحساسة أو الشخصية والمعلومات السرية،
مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .وقد يؤدي االمتثال ألنظمة ومتطلبات ولوائح الخصوصية
واألمن المتطورة إلى زيادة التكلفة بسبب التغييرات الضرورية في األنظمة أو القيود الجديدة التي تُفرض على نماذج أعمال الشركة وتطوير العمليات
اإلدارية الجديدة .كما قد تفرض مزيداً من القيود على عملية جمع الشركة للبيانات واإلفصاح واستخدام المعلومات الشخصية الحساسة في واحدة أو
أكثر من قواعد البيانات الخاصة بها .إن عدم االلتزام بأنظمة الخصوصية ومتطلبات القطاع على النطاق الواسع أو االختراق األمني (الذي يشمل سرقة
المعلومات الشخصية أو الحساسة أو السرية أو فقدانها أو أي إفصاح غير مصرح عنه) سيؤثر بشكل جوهري على قدرة الشركة في المحافظة على
عمالئها الحاليين وجذب عمالء جدد ،مما سيؤدي إلى انخفاض إيراداتها وتكبدها غرامات وعقوبات مما يؤثر سلباً وجوهرياً على أعمال الشركة ومركزها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-24مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم
قــد تواجــه الشــركة أخطــاء مــن الموظفيــن أو ســوء ســلوك ،كالغــش واألخطاء المتعمــدة واالختالس واالحتيال والسـرقة والتزويـر وإسـاءة اسـتخدام
ممتلكاتهـا والتصـرف نيابـة عنهـا دون الحصـول علـى التفويضـات اإلدارية المطلوبـة .وبالتالـي قـد يترتـب عـن تلـك التصرفـات تبعـات ومسـؤوليات تتحملهـا
الشـركة ،أو عقوبـات نظاميـة ،أو مســؤولية ماليــة ،ممــا ســيؤثر ســلباً علــى ســمعة الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
2 -1-25مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية
تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من عقود التأمين لتغطية أعمالها وأصولها ،حیث تحتفظ الشركة بخمس وثائق تأمينية وهي التأمين ضد األضرار الفنية
والتأمين ضد الحرائق واألخطار التابعة لها ،وتأمين ضمان األمانة ،والتأمين الطبي ،وتأمين على األموال (للمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع للقسم «-3
 »19عقود التأمين) ،غيـر أنـه قـد ال يكـون لـدى الشـركة الغطـاء التأمينـي الكافـي فـي كل الحاالت .كمــا أنــه مــن الممكــن أن تقــع أحــداث فــي المســتقبل
ال تكــون الشــركة مؤمنــة ضدهــا بشــكل يغطــي الخســائر المحتملــة ،أو قــد ال تكــون مؤمنــة ضدهــا علــى اإلطالق .وال يوجـد أي ضمـان بأن عقـود
التأميـن الخاصـة بالشـركة سـتظل متاحـة بشـروط مقبولـة تجارياً ،أو سـتظل متاحـة علـى اإلطالق .إن أيـاً مـن هـذه األحداث أو الظـروف أو وقـوع حـدث
غيـر مؤمـن عليـه لدى لشـركة سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى أعمـال وأصـول الشـركة وأوضاعهـا الماليـة ونتائـج أعمالهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
ّ
المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
2 -1-26المخاطر
كما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه تبين أن الشركة طرف بعدد من الدعاوى القائمة ضدها والتي مازالت تنظر في المحاكم المختصة وعددها ( )7سبع
دعاوى ،جميعها عبارة عن مطالبات بحقوق مالية (عمالية) .ويبلغ إجمالي المبالغ المتعلقة بهذه الدعاوى ( )2,253,580مليونين ومائتين وثالثة وخمسين
ألف وخمسمائة وثمانين ريال سعودي .ولم تقم الشركة بتكوين مخصص لهذه الدعاوى القضائية .وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاعات بالمستقبل بينها
وبين أطراف داخليين (كالموظفين أو المدراء) أو أطراف خارجيين تتعامل معهم كالعمالء والموردين وسواهم ،مما قد يؤدي إلى رفع قضايا (كالدعاوى
العمالية أو المطالبات المالية أو دعاوى فسخ عقود قائمة إلخالل أحد المتعاقدين بالتزاماته أو تعهداته أو تتعلق بالمسائل الزكوية والضريبية) لدى
الجهات القضائية المختصة .ونتيجة لذلك ،قد تكون الشركة عرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات .وبطبيعة الحال ،ال يمكن
للشركة توقع نتائج تلك المطالبات في حال حدوثها ،كما ال تضمن أال يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
كما أن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك
الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات ،وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا (بصفة م ّدعي أو م ّدعى عليها)
ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

10

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

جدول المحتويات

2 -1-27مخاطر تركز اإليرادات حسب أنشطة الشركة
تقوم الشركة بتقديم خدماتها من خالل ثالثة أنشطة رئيسية هي الخدمات المباشرة ،والخدمات المدارة ،والخدمات الدائمة (يرجى الرجوع للقسم ()9-3
«خدمات الشركة» والقسم (« )10-3إيرادات الشركة» من هذه النشرة) .ومن ضمن هذه األنشطة الثالثة ،فإن إيرادات الشركة تتركز بشكل كبير في نشاط
الخدمات المدارة ،يليها نشاط الخدمات المباشرة .حيث شكلت إيرادات نشاط الخدمات المدارة ما نسبته ( )%66.73من إجمالي إيرادات الشركة خالل
العام 2021م ،ونسبة ( )%62.41من إجمالي اإليرادات للعام 2020م .بينما شكلت إيرادات نشاط الخدمات المباشرة ما نسبته ( )%33.16من إجمالي
إيرادات الشركة خالل العام 2021م ،ونسبة ( )%37.38من إجمالي اإليرادات للعام 2020م .عليه ،فإنه في حال انخفض الطلب على هذه الخدمات ألي
سبب من األسباب كصدور متطلبات نظامية جديدة على سبيل المثال ،فسوف يكون لذلك أثر سلبي على نتائج أعمال الشركة وأدائها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
2 -1-28المخاطر المتعلقة بااللتزام بمعاییر الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
تسعى الشركة إلى االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها ،وااللتزام بمعاییر الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل عمالئها ،ولكن في حال عدم
قدرة الشركة على االستمرار بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة ،فإن ذلك سوف یؤثر سلباً على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل
معها ،مما یؤثر بشكل سلبي وجوهري على مبيعات الشركة ونتائج عملیاتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-29مخاطر وجود بعض أصول الشركة على عقارات مستأجرة
إن جميع مقرات الشـركة (المقر الرئيسي والفـرع والشركة التابعة) مقامة على مواقع مؤجرة وفق عقـود إيجـار وليسـت مملوكـة للشـركة .وفـي حـال مطالبة
مالك تلك العقـارات بإخالئها أو عـدم التوصل مـعهم إلـى صيغـة اتفاقيـة مناسـبة ،فإن ذلك قـد يـؤدي إلـى تعطـل عمليـات الشـركة وتكبدهـا تكاليـف
إضافيـة مما سيؤثـر سـلباً علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-30المخاطر المتعلقة بانخفاض مستوى خدمات التشغيل لدى الشركة
تعتمد قدرة الشركة على االحتفاظ بعمالئها الحاليين وكسب عمالء جدد على قدرتها على تقديم خدمات مناسبة تواكب تطلعات العمالء .وال يوجد أي
ضمان بأن الشركة ستستطيع أن تحافظ على مستويات تقديم الخدمات التشغيلية في المستقبل .وفي حال انخفض أداء الشركة في تقديم خدماتها
للعمالء ،فإنه سيكون لذلك تأثير كبير على نطاق أعمال الشركة ،وخصوصاً في حال انخفض حجم وعدد العمالء أو أثر ذلك على قدرة الشركة على جذب
عمالء جدد ،األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-31مخاطر عدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
سوف تخضع الشركة بعد إدراجها في السوق الموازية لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية ،وفي حال عدم
قدرة الشركة على التقيد بأي من اللوائح واألنظمة التي ستخضع لها ،فإنها ستكون عرضة لعقوبات وغرامات مالية أو تعليق أو إلغاء إدراج أسهم الشركة
في حال عدم التزامها ،مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-32المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين
تشكل نسبة الموظفين غير السعوديين حوالي  %73.84من إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ عددهم ( )1,785موظف كما في 2022/05/09م .لذلك،
سوف تتأثر نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على الكوادر المؤهلة من غير السعوديين أو
إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة ،أو في حال حدوث تغير في سياسات ولوائح ونظـم وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعية
ينتـج عنهـا زيـادة فـي نسـبة سـعودة القطـاع ،ممـا يصعـب معـه أن تحافـظ الشـركة علـى كوادرهـا مـن العمالـة غيـر السـعودية ،األمر الذي سيتسـبب فـي
زيـادة التكلفـة الماليـة علـى الشـركة وبالتالي التأثير بشـكل سـلبي علـى أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-33مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات السعودة
تشكل السعودة توجهاً حكومياً يقتضي بأن تقوم كافة الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية بتوظيف نسبة محددة من الموظفين
السعوديين .ويقوم برنامج نطاقات بتصنيف المنشآت إلى نطاقات بالتيني وأخضر مرتفع وأخضر متوسط وأخضر منخفض وأحمر ،وعلى المنشآت
التقيد بالحد األدنى للسعودة.
يعتبر االلتزام بمتطلبـات السـعودة متطلبـاً نظاميـاً بالمملكـة بحيـث تلتـزم بموجبـه جميـع الشـركات العاملـة فـي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك الشــركة،
بتوظيــف نســبة معينــة مــن الموظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا والمحافظة علـى تلـك النسـبة .وقد بلغ عدد العاملين في الشركة كما في
تاريخ 2022/05/09م )1,785( ،موظفاً منهم ( )467موظف سعودي و( )1,318موظف غير سعودي .وقد بلغت نسبة التوطين المحققة في الشركة حوالي
 %26.16وبالتالي تم تصنيف الشركة ضمن األخضر المرتفع ،إال أنــه فــي حــال عــدم اســتمرارها فــي الحفــاظ علــى هــذه النســبة أو فــي حــال قــررت
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية فــرض سياســات توطيــن أكثــر صرامة فــي المســتقبل ،ولــم تتمكــن الشــركة مــن االلتزام بمتطلبــات وزارة
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات علــى الشـركة تفرضهـا الجهـات الحكوميـة ،كتعليـق طلبـات تأشـيرات
العمـل ونقـل الكفالـة للعامليـن غيـر السـعوديين ،والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا (ولمزيـد مـن التفاصيل يرجى الرجوع للقسـم الفرعـي (« )20-3الموظفـون والسـعودة» في هذه النشرة).
2 -1-34المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
تعتمد الشـركة علـى أنظمـة تقنيـة المعلومـات إلدارة أعمالهـا ومرافقهـا ،وقد تتعـرض الشـركة لمخاطـر تعطـل هـذه األنظمة ،كانهيـار النظـام أو فشـل
أنظمـة الحمايـة أو اختـراق أنظمـة الشـركة أو إصابتها بالفيروسـات اإللكترونية أو الكـوارث الطبيعيـة أو الحرائـق أو أخطـاء االتصال أو عـدم توفـر العمالـة
الماهـرة الالزمة لتشـغيل هـذه األنظمة وإدارتهـا أو تسـرب البيانـات والمعلومـات السـرية الخاصـة بالشـركة أو بعمالئها أو بموظفيهـا أو انخفـاض درجـة
أمـان تلـك البيانـات والمعلومـات ،وإذا فشـلت الشـركة فـي الحفـاظ علـى أنظمـة تقنيـة المعلومـات وتطويرهـا أو فـي حـال وجـود أي أعطـال فـي وظائفهـا
أو حـدوث عطـل كبيـر أو إخفـاق متكـرر أو فـي حـال وقـوع أي مـن األحداث المذكـورة أعاله ،سـيؤثر ذلـك بشـكل سـلبي وجوهـري علـى وضعهـا المالـي
وأعمـال الشـركة ونتائجهـا الماليـة والتشغيلية.
2 -1-35المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
أصــدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميــم رقــم  6768/16/1438بتاريــخ 1438/03/05هــ الموافــق ( 5ديســمبر 2016م) الــذي يلــزم الشــركات
الســعودية المدرجــة فــي الســوق الماليــة بحســاب الدخــل والــزكاة علــى أســاس جنسـية المسـاهمين والملكيـة الفعليـة بيـن المواطنيـن السـعوديين
والخليجييـن وغيرهـم علـى النحـو الـوارد فـي «نظـام تداوالتي» فـي نهايـة العـام .وقبـل إصـدار هـذا التعميـم ،كانـت الشـركات المدرجـة فـي السـوق الماليـة
خاضعـة بوجـه عـام لدفـع الـزكاة أو الضريبـة علـى أسـاس ملكيـة مؤسسـيها وفقـاً لنظامهـا األساسي ،ولـم يتـم األخذ باالعتبار أثـر األسهم المدرجـة فـي
تحديـد وعـاء الـزكاة .وكان مـن المقـرر تطبيـق هـذا التعميـم فـي السـنة المنتهيـة فـي  31ديسـمبر 2016م والسـنوات الالحقة لذلـك .ولكـن أصـدرت هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك خطابهـا رقـم  12097/16/1438بتاريـخ 1438/04/19هــ الموافـق ( 17ينايـر 2017م) الـذي يقتضـي بتأجيـل تنفيـذ التعميـم
للسـنة الماليـة المنتهيـة فـي  31ديسـمبر 2017م والسـنوات التـي تليهـا .وحتى تصـدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتهـا فيمـا يتعلـق بآليـات
وإجـراءات تنفيـذ هـذا التعميـم ،فـإن تنفيـذ هـذا التعميـم بمـا فـي ذلـك المتطلبـات النهائيــة التــي يجــب الوفــاء بهــا ال يــزال قيــد النظــر ،وكذلــك القواعــد
التــي تفــرض ضريبــة الدخــل علــى جميــع المقيميـن غيـر الخليجييـن المسـاهمين فـي الشـركات السـعودية المدرجـة والتـي تطبـق ضريبـة االستقطاع علـى
توزيعــات األرباح الخاصــة بالمســاهمين غيــر المقيميــن بغــض النظــر عــن جنســياتهم .ولــم تقــم الشــركة بتقييــم األثر المالــي لهــذا التعميــم واتخــاذ
الخطــوات الكافيــة لضمــان االلتزام بــه حيــث أنهــا شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكـة بالكامل مـن مسـاهمين سـعوديين ،وفـي حـال كان األثر المالـي لهـذا
التعميـم حـال تطبيقـه كبيـراً أو فـي حـال تكبـدت الشـركة تكاليـف إضافيـة التخاذ الخطـوات الالزمـة لضمـان االلتزام بـه ،فسوف ـيؤثر ذلـك سـلباً علـى
أعمالهـا ونتائـج عملياتهـا ومركزهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
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2 -1-36المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين
أقـرت الحكومــة عـدداً مـن القـرارات التــي تهـدف إجراء إصالحات شـاملة لسـوق العمــل فـي المملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي اشــتملت علــى إقــرار رســوم
إضافيــة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة سـعودية اعتبـاراً مـن 2018/01/01م ،وبواقـع أربعمائـة ( )400ريـال سـعودي شـهرياً عـن كل موظـف
غيـر سـعودي عـام 2018م ،تزيـد إلـى سـتمائة ( )600ريـال سـعودي شـهرياً عـام 2019م ثـم إلى ثمانمائـة ( ) 800ريـال سـعودي شـهرياً عــام 2020م .األمر الــذي
ســيؤدي إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها الشــركة مقابــل موظفيهــا غيــر السـعوديين ،وبالتالـي زيـادة فـي تكاليـف الشـركة بشـكل عـام ،األمر
الـذي سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى وضعهـا المالـي وأعمالهـا وأدائهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا .باإلضافة إلــى ذلــك فقــد أقــرت الحكومــة أيضــاً رســوم
إصــدار وتجديــد اإلقامة لتابعــي ومرافقــي الموظفيــن غيـر السـعوديين (رسـوم المرافقيـن) والتـي أصبحـت نافـذة اعتبـاراً مـن 2017/07/01م ،علمـاً بأنهـا
ارتفعت تدريجيـاً مــن مائــة ( )100ريــال ســعودي شــهرياً لــكل تابــع ابتــداءاً مــن يوليــو 2017م ،لتصــل إلــى أربعمائــة ( )400ريــال سـعودي شـهرياً لـكل تابـع
بتاريخ يوليـو 2020م ،وعليـه فـإن الزيـادة فـي رسـوم إصـدار وتجديـد اإلقامة التـي ســيتحملها الموظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه مــن الممكــن أن تــؤدي
إلــى زيــادة تكلفــة المعيشــة عليــه ،األمر الـذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى توجهـه للعمـل فـي دول أخـرى تكـون تكلفـة المعيشـة فيهـا أقـل ،وإذا مـا حـدث مثـل هـذا
األمر فسـتواجه الشـركة صعوبـة فـي المحافظـة علـى موظفيهـا غيـر السـعوديين ،األمر الـذي قـد يضطرهـا إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن الموظفيــن غيــر
الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل مباشــر ،أو بطريقــة غيــر مباشــرة عـن طريـق رفـع األجور الخاصـة بموظفيهـا غيـر السـعوديين ،األمر الـذي سـيؤدي إلـى زيـادة
فـي تكاليـف الشـركة ،وبالتالـي سـيكون لـه تأثيـر سـلبي وجوهـري علـى أعمالهـا وأدائهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية .والجديــر بالذكــر أيضــا
أنــه فــي تاريــخ 1442/03/18هـ (الموافــق 2020/11/04م) أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميـة االجتماعية فـي المملكـة العربيـة السـعودية ،مبـادرة
تحسـين العالقـة التعاقديـة ،والتـي تسـتهدف دعـم رؤيـة وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعية فـي بنـاء سـوق عمـل جـاذب وتمكيـن وتنميـة الكفـاءات
البشـرية وتطويـر بيئـة العمـل ،حيـث تقـدم المبـادرة ثالث خدمـات رئيسـة ،هـي :خدمـة التنقـل الوظيفـي ،وتطويـر آليـات الخــروج والعــودة والخــروج النهائــي،
وتشــمل خدمــات المبــادرة جميــع العامليــن الوافديــن فــي منشــآت القطــاع الخــاص ضمــن ضوابــط محــددة تراعــي حقــوق طرفــي العالقــة التعاقديــة
وشــروط التعاقــد بيــن صاحــب العمــل والعامــل الوافــد ،ولقد دخلت المبــادرة حيــز التنفيــذ فــي  14مــارس 2021م .وتتيــح خدمــة التنقــل الوظيفــي للعامـل
الوافـد االنتقال لعمـل آخـر عنـد انتهـاء عقـد عملـه دون الحاجـة لموافقـة صاحـب العمـل ،كمـا تحـدد المبـادرة آليـات االنتقال خـالل سـريان العقـد شـريطة
االلتزام بفتـرة اإلشعار والضوابـط المحـددة .وبنـا ًء عليـه ال تضمـن الشـركة أن تحافـظ علـى كوادرهـا مـن العمالـة غير السـعودية وتجديـد عقودهم بشــروط
مرضيــة لهــم ،األمر الــذي ســيدفعهم إلــى االنتقال إلــى عمــل آخــر وفــق اآلليات المشــار إليهــا أعــاله ،وإذا لـم تتمكـن الشـركة مـن المحافظـة علـى كوادرهـا
مـن العمالـة غيـر السـعودية أو إيجـاد بدالء عنهـم بنفـس المهــارات والخبــرات المطلوبــة ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى زيــادة التكلفــة الماليــة علــى الشــركة والــذي
مــن شــأنه التأثيـر سـلباً وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائجهـا الماليـة وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
2 -1-37المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-
بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ( -COVID ( 19في ديسمبر 2019م ،وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وبا ًء عالمياً في مارس 2020م ،وانتشر
الفيروس بعد ذلك بشكل واسع وسريع ليؤثر على أكثر من  194دولة حول العالم ،ليواجه العالم أزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل .وفي النصف
الثاني من شهر فبراير 2020م ،عندما انتشر الفيروس وبلغ الكثير من الدول حول العالم ،بدأت الكثير من الدول بفرض تدابير احتواء صحية عامة لتأخير
انتشاره وتعزيز قدرة القطاع الصحي ،وقد أدى تطور الوضع بهذا الشكل إلى توقف مفاجئ في األنشطة االقتصادية وانخفاض حاد في اآلفاق االقتصادية.
ونتيجة لذلك كان النتشار الفيروس تأثير كبير على االقتصاد وشكل ضغطاً على األفراد والشركات والحكومات.
وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض تدابير صحية واقتصادية الحتواء تبعات تزايد تفشي الفيروس مثل كثير من دول العالم والمنطقة،
وشملت التدابير الصحية فرض حظـر التجـول الجزئـي أو الكامـل فـي بعـض مـدن ومحافظـات المملكـة واإلغالق الكامل والجزئي لألنشطة االقتصادية
والحكومية وإغالق مراكـز التسـوق ومعـارض البيـع بالتجزئـة وإغالق المجمعـات التجاريـة وجميـع األنشطة داخلهـا باسـتثناء محـال بيـع المـواد الغذائيـة
والصيدليـات وتقليـص عـدد سـاعات العمـل لبعـض القطاعـات أو إلـزام بعضهـا بالعمـل عـن بعـد وغيـر ذلـك ،وتعليـق جميـع رحـالت الطيـران الداخلـي
والحافالت وسـيارات األجرة والقطـارات ،وتعليـق الدخـول ألغراض العمـرة وزيـارة المسـجد النبـوي مـن خـارج المملكـة ،والحجر الصحي ،بينما تضمنت
التدابير االقتصادية الدعم المالي للمواطنين والمتضررين من جائحة كورونا ،واإلجازات العائلية والمرضية المدفوعة من الدولة ،والتوسع في تعويضات
البطالة ،وتأخير مدفوعات الضرائب ،وتدابير أخرى لدعم الشركات.
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ومع أن الشركة ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتطبيق اإلجراءات واالحترازات الوقائية من
تطبيق التباعد االجتماعي في مكان العمل وقياس درجة الحرارة لكل موظف عند دخول مقر الشركة ولبس الكمامة عند الدخول والتواجد في مقر الشركة
أو أحد مرافقها ،إال أن الشركة ال تضمن عدم إصابة أحد موظفيها بالفايروس ،مما قد يؤدي إلى تعطله عن العمل أو نقل العدوى لزمالئه ،الشيء الذي
سيـؤدي إلـى تعطـل عمليـة التشغيل ،وبالتالـي يؤثر بشـكل سـلبي علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
وبتاريخ 1441/09/03هـ (الموافق 2020/04/26م) صدر القرار الملكي بعودة الحياة إلى طبيعتها ورفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة مع
التأكد على االلتزام باإلجراءات االحترازية من التباعد الجسدي وتحديد عدد المتواجدين في أماكن العمل وتقديم الخدمات ويخضع الوضع الصحي
الحالي في المملكة إلى المتابعة اليومية من قبل وزارة الصحة بإصدار التقرير اإلحصائي اليومي لمتابعة أعداد اإلصابات وحاالت الشفاء والوفيات،
وتخضع جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية إلى التقييم المستمر من قبل وزارة الصحة.
وحيــث أنــه ال يوجــد تاريــخ متوقــع النتهــاء هــذا الوبــاء حتــى تاريــخ هــذه النشرة فــإن الشــركة ال يمكنهــا ضمــان عـدم تأثـر عملياتهـا أو تقديـر حجـم
الخسـائر الناجمـة عـن هـذه الجائحـة وتبعاتهـا فـي المسـتقبل ممـا سـيؤثر سـلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا المســتقبلية.
2 -1-38مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية القائمة
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة  55.2مليون ريال سعودي .وكما في 31
مايو 2022م ،فقد بلغ الرصيد القائم من هذه التسهيالت االئتمانية مبلغ ( )35,898,883خمسة وثالثون مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة
وثالثة وثمانون ريال سعودي .أي أن الرصيد اإلضافي المتاح للشركة في هذه التسهيالت يبلغ ( )19,301,117تسعة عشر مليوناً وثالثمائة وألف ومائة
وسبعة عشر ريال سعودي .علماً بأن الشركة تقوم باستخدام التسهيالت وتقوم بسدادها بشكل مستمر نظراً لطبيعة هذه التهسيالت والغرض األساسي
منها وهو تمويل رأس المال العامل .حيث أنه من تاريخ  01يناير 2022م حتى تاريخ  31مايو 2022م فقد بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من التسهيالت
( )134,383,961مائة وأربعة وثالثون مليوناً وثالثمائة وثالثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريال سعودي ،بينما بلغ إجمالي المبالغ المسددة للفترة
ذاتها ( )139,786,327مائة وتسعة وثالثون مليوناً وسبعمائة وستة وثمانون ألفاً وثالثمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي .وفي سبيل ذلك فقد التزمت
الشركة بمجموعة من التعهدات والشروط التي ينبغي عليها الوفاء بها .وفي حال لم تتمكن الشركة من االلتزام بتلك التعهدات بما فيها االلتزام بسداد
األقساط في مواعيد االستحقاق والحصول على موافقة مسبقة من البنك في حال قررت الشركة تغيير شكلها القانوني ،فإنها ستصبح عرضة للجزاءات
بما في ذلك قيام البنك بإلغاء أو إنهاء التسهيالت االئتمانية ومطالبة الشركة بسداد كامل المديونية فوراً ،مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها
المالي وقدرتها على تنفيذ خططها المستقبلية .وتؤكد الشركة بأنه ال توجد أية تسهيالت ائتمانية أخرى بخالف المذكورة في هذه النشرة.
وقد حصلت الشركة بتاريخ 1443/02/26هـ (الموافق 2021/10/03م) على خطاب عدم ممانعة من البنك السعودي الفرنسي بخصوص رغبة الشركة
بطرح وتسجيل أسهمها في السوق الموازية.
2 -1-39المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م وفقـاً للمعاييـر
الدوليـة للتقريـر المالـي ( )IFRSالمعتمـدة فـي المملكـة العربيـة السـعودية والمعاييـر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئــة الســعودية للمراجعين
والمحاسبين ( )SOCPAوالشــركة ملزمــة فــي هــذه الحالــة بتطبيـق التعديالت أو التغييـرات التي تطـرأ علـى هـذه المعاييـر مـن وقـت آلخر .وال يوجد أي
ضمان بعدم حدوث أي تغييرات في إلزامية تطبيق بعض المعايير المحاسبية في السنوات الالحقة .وفي حال حدوث ذلك ،فإنه من الممكن أن يكون هناك
تأثير سلبي على النتائج المالیة للشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلیة.
ً
مستقبال
2 -1-40المخاطر المرتبطة بتوفير التمويل
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل .ومن الجدير بالذكر ،أن الحصول على التمويل يعتمد
على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني .وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن قدرتها على
الحصول على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة في أي وقت مستقب ً
ال .وعليه في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه
من الجهات الممولة ،أو عدم قدرتها على الحصول على التمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة ،فإن ذلك سيكون له أثر سلبي وجوهري على
أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية ووضعها المالي.
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2 -1-41مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر ،وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة
أو دائمة ،منها على سبيل المثال وجود أرصدة مدينة من العمالء غير مسددة ،أو فشل أطراف مدينة أخرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة ،أو غيرها.
بلغ إجمالي الذمم المدينة التجارية للشركة كما في  31ديسمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م مبلغ ( )131,601,750ريال سعودي و( )119,279,008ريال
سعودي على التوالي .وتعد الذمم المدينة التجارية مبالغ مستحقة من العمالء مقابل الخدمات المقدمة في سياق األعمال االعتيادية .وقد شكلت الذمم
المدينة التجارية ما نسبته  %76.99من مجموع الموجودات للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،ونسبة  %78.79من مجموع الموجودات للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م .وتستحق الذمم المدينة التجارية بشكل عام خالل  90يوماً من تاريخ الفاتورة .وتنقسم الذمم المدينة التجارية
إلى ذمم مدينة وذمم مدينة غير مفوترة ،وتمثل الذمم المدينة غير المفوترة المبلغ الذي تم تقديم الخدمات به ولكن لم يتم إصدار فواتير بها للعمالء.
وفيما يلي تفاصيل الذمم المدينة التجارية:
	  (2):لودجتفاصيل الذمم المدينة التجارية
 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

ذمم مدينة

97,182,140

110,566,095

ذمم مدينة غير مفوترة

34,419,610

8,712,913

املجموع

131,601,750

119,279,008

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م.

ويبين الجدول التالي تفاصيل أعمار الذمم المدينة التجارية بما في ذلك الذمم المدينة غير المفوترة:
	  (3):لودجتفاصيل أعمار الذمم المدينة
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م
ذمم مدينة تجارية

معدالت التخلف عن السداد

ذمم مدينة تجارية

معدالت التخلف عن السداد

متداولة

65,532,911

%0.39

83,581,385

%0.27

متأخرة السداد  90-1يوم

48,422,806

%0.88

27,233,024

%0.33

متأخرة السداد  180-91يوم

6,916,399

%5.84

5,738,100

%3.95

متأخرة السداد  270-181يوم

4,668,431

%12.26

1,406,023

%11.54

متأخرة السداد  365-271يوم

2,550,876

%21.88

328,561

%23.54

أكثر من سنة واحدة

3,510,327

%21.88

991,915

%23.54

املجموع

131,601,750

-

119,279,008

-

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م.

وقد قامت الشركة بتكوين مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة ،حيث يبين الجدول التالي تفاصيل هذا المخصص:
	  (4):لودجتفاصيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

الرصيد في بداية السنة

1٬015٬148

506٬533

مخصص خالل السنة

1٬950٬922

508٬595

المشطوب خالل السنة

-

-

الرصيد يف نهاية السنة

2٬966٬070

1٬015٬148

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م.

إن التأخر في تحصيل الذمم المدينة سيكون له األثر السلبي على توفر السيولة لسد حاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية أو في حال عدم
التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها أو عدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئياً أو كلياً وكانت الضمانات المقدمة من قبل المدينين
غير كافية لسداد كامل مستحقات الشركة ،فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها
النقدية وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-42المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل
تتمثل مخاطر إدارة رأس المــال العامــل فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا المتعلقــة بالمطلوبــات الماليـة حـال اسـتحقاقها ،وقـد بلغـت
نسـبة التـداول ( )1.81مـرة و( )1.77مـرة كمـا فـي  31ديسـمبر 2021م و 31ديسـمبر2020م علــى التوالــي ،وقــد بلــغ صافــي رأس المــال العامــل حوالــي
( )75.5مليــون ريــال سعودي و( )64.9مليـون ريـال سعودي كما في  31ديسـمبر 2021م و 31ديسـمبر2020م علـى التوالـي .وتتكـون المطلوبـات الماليـة
للشـركة مـن قـروض وذمـم دائنـة ومستحقات الـزكاة ،وقـد ال تتمكـن الشـركة مـن الوفـاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االستحقاق .ويمكــن أن تنتــج مخاطــر
إدارة رأس المــال العامــل أيضــاً عــن عــدم المقــدرة علـى بيـع موجـودات ماليـة بسـرعة وبمبلـغ يقـارب القيمـة العادلـة لهـا ،وقـد تقـع أيـة أحـداث طارئـة
أو مفاجئـة قـد تتطلــب ســيولة فوريــة ،ممــا يؤثــر ســلبياً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشـغيلية والمالية
وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-43المخاطر المتعلقة باستثمار الشركة في شركتها التابعة في جمهورية الجزائر الديمقراطية
لدى الشركة شركة تابعة مملوكة لها بنسبة  %99تم تأسیسها في جمهورية الجزائر الديمقراطية ومقيدة باسم أس .أن .أس .ألج( ،ولمزيد من التفاصيل
يرجى الرجوع للقسم الفرعي « 12-3الشركة التابعة») .قد تواجه الشركة تحديات ومخاطر وعوائق عديدة في استثمارها في جمهورية الجزائر
الديمقراطية  -والذي یتعلق بشكل أساسي باألنشطة التشغيلية لشركتها التابعة « شركة أس .أن .أس .ألج» على سبیل المثال ال الحصر – مخاطر عدم
تحقيق الشركة للجدوى االقتصادية المرجوة من استثمارها في جمهورية الجزائر الديمقراطية ومخاطر صرف العمالت األجنبية عندما یتم تحديد
اإليرادات لتعامالت شركتها التابعة «شركة أس .أن .أس .ألج» ،أو المصاريف بعملة الدينار الجزائري .إن جمیع التحديات والمخاطر المشار إلیها أعاله ال
تعطي أي ضمان أن استثمار الشركة في شركتها التابعة «شركة أس .أن .أس .ألج» في جمهورية الجزائر الديمقراطية سیحقق نجاحاً وسیكون له القدرة
على تحقيق اإليرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغیرها من التكاليف ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتها وأدائها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-44المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة
بلـغ إجمالـي الذمـم الدائنـة التجاريـة للشـركة ( )825,435ريال سعودي ،و( )710,888ريـال سـعودي كما في  31ديسمبر 2021م ،و 31ديسمبر 2020م .قـد
ال تتمكـن الشـركة مـن سـداد كامـل ذممهـا الدائنـة التجاريـة أو السـداد فـي المـدة المتفـق عليهـا ،األمر الـذي قـد يصعـب حصـول الشـركة علـى اتفاقيـات
شـراء بالدين بشـروط مناسـبة فـي المسـتقبل ،ممـا سـيؤثر سـلباً وبشـكل جوهـري علـى عملياتهـا التشـغيلية ونتائجهـا الماليـة وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-45المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت
تتعرض الشـركة لمخاطر التأثــر بالتغيــر فــي سعر صــرف الدينار الجزائري للريال السعودي ،حيث أنها تمتلك شركة تابعة لها في جمهورية الجزائر
الديمقراطية .ويتم تسجيل معامالت الشركة التابعة بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة ،أما الموجودات النقدية والمطلوبات
فتحول للريال السعودي حسب سعر الصرف السائد بتاريخ الميزانية العمومية ،ويتم االعتراف بفروق الصرف الناتجة عن التحويل في قائمة الدخل.
خالل السنوات السابقة انخفض سعر صرف الدينار الجزائري بشكل ملحوظ لذا بلغ احتياطي تحويل العمالت األجنبية كما في  31ديسمبر 2021م ()9.9
مليون ريال سعودي وال يوجد ضمان لعدم استمرار انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل الريال السعودي مما يؤدي إلى انخفاض قيمة االستثمار في
الجزائر واألرباح المتحققة منه ،ممـا سـيكون لـه أثـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
2 -2-1المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية
تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى في السوق.
وتتميز تلك المنافسة بأنها سريعة التغير من الناحية التقنية ومتطلبات المستخدم ومعايير القطاع وتطوير وتحديث المنتجات المقدمة إلى السوق
حديثاً وتحديثاتها ،وتتوقع الشركة أن تواجه منافسة في المنتج أو في األسعار .وقد ينتج عن المنافسة القوية في المنتجات واألسعار زيادة في التكاليف
والمصروفات ،منه على سبيل المثال تكاليف اإلعالنات والتسويق والمبيعات المستقبلية والبحوث والتطوير وخصومات المنتجات ودعم التسويق ،باإلضافة
إلى ذلك ،قد تعمل الشركات المنافسة الحالية والرئيسية للشركة على إنشاء عالقات شراكة فيما بينهم أو مع أطراف أخرى والتي من شأنها أن تحسن
وتطور مصادرهم .ونتيجة للتكتالت أو االندماجات أو صفقات االستحواذ تلك ،قد تحتاج الشركات المنافسة الحالية والرئيسية للشركة أن تعمل على
تطوير التقنيات الجديدة ومتطلبات المستخدم أو العميل وتخصيص مصادر أكبر لبيع أو عرض حلولهم ،وبدء أو إيقاف المنافسة في األسعار ،واالستفادة
من الفرص األخرى المتواجدة بسرعة أكبر أو تطوير وتوسيع عروضهم بسرعة وبشكل أوسع من الشركة .وقد يعمل المنافسون على مضاعفة منتجاتهم
وخدماتهم المعروضة والتي من شأنها أن تقلل حصص الشركة الحالية في السوق .وسيكون لكل ما ذكر أعاله تأثير سلبي كبير على أعمال الشركة ومركزها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -2-2مخاطر التقلبات في العرض والطلب في األسواق المحلية واإلقليمية
تعتمـد الشـركة علـى تكنولوجيـا المعلومـات والبرمجيـات التـي تخضـع للعـرض والطلـب سـوا ًء فـي األسوق المحليـة أو اإلقليمية حيـث يعتمـد مسـتقبل
الشـركة علـى عـدة عوامـل مثـل النمـو السـكاني ،التوظيـف ،نمـو الشـركات وقطـاعات العمالء ،نمـو إجمالـي الناتـج المحلـي ،وأي تغييـر فـي أي مـن هـذه
العوامـل قـد يحمـل أثـراً سـلبياً علـى ايـرادات الشـركة وربحيتهـا.
2 -2-3مخاطر طبيعة قطاع تقنية المعلومات
شهد قطـاع تقنيـة المعلومـات فـي المملكـة العربيـة السـعودية مؤخراً طلباً متزايداً وأهمية ملحوظة على مختلف األصعدة .وعليــه ،فــإنه إذا لــم تتمكن
الشركة من مواكبة سرعة التغير في هذا القطاع وكذلك مواكبة حجم النمــو فــيه والتجــاوب مع ذلك بشـكل سـريع ،فـإن ذلـك سيـؤدي إلـى انخفـاض حصتهـا
مـن السـوق ،وبالتالـي مبيعاتهـا وأرباحهـا التشـغيلية وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-4المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف
يعتمد أداء الشركة على قدرتها باالحتفاظ على مستوى ومعدالت أرباحها عن طريق إعداد وتوفير أسعار معقولة لمنتجاتها وخدماتها ،وقدرتها على تحميل
أي زيادة في تكاليف اإلنتاج أو الخدمات لعمالئها من خالل زيادة أسعار تلك المنتجات أو الخدمات.
وال يمكن للشركة أن تتحكم كلياً بأسعار منتجاتها أو خدماتها ،نظراً ألن تلك األسعار تعتمد على نسبة توافرها ونسبة الطلب في السوق .وبنا ًء على
ذلك ،فإنه في حال ارتفعت تكاليف التشغيل أو اإلنتاج أو الخدمات المقدمة ولم تتمكن الشركة من رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتعويض تلك التكاليف،
فستتأثر ربحية الشركة بشكل كبير وجوهري ،مما سيؤثر جوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-5المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة والجزائر
يعتمد األداء المســتقبلي المتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضاع االقتصادية فــي المملكـة بشـكل عـام وتشـمل ،علـى سـبيل
المثـال ال الحصـر ،عوامـل التضخـم ونمـو الناتـج المحلـي ومتوسـط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك .ويعتمــد اقتصــاد المملكــة بشــكل أساســي علــى النفــط
والصناعــات النفطيــة والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي ،وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار
النفــط ســيكون لهــا أثرهــا المباشــر والجوهــري علــى خطــط ونمــو اقتصــاد المملكــة بشـكل عـام وعلـى معدالت اإلنفاق الحكومـي ،والـذي مـن شـأنه
التأثيـر سـلباً علـى أداء الشـركة المالـي ،نظـراً لعملهــا ضمــن منظومــة اقتصــاد المملكــة وتأثرهــا بمعدالت اإلنفاق الحكومــي .باإلضافة إلى ذلـك ،یعتمد
اقتصاد جمهورية الجزائر أيضاً على قطاع النفط والغاز ،وفي حال حدوث أي تقلبات أو عدم استقرار في أسعار النفط سيكون هناك تأثير على اقتصاد
جمهورية الجزائر الذي من شأنه التأثير سلباً على األداء المالي لشركة أس .أن .أس ألج (شركة تابعة) .وبالتالي التأثير سلباً وبشكل جوهري على أداء
الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
كمـا يعتمـد اسـتمرار نمـو اقتصـاد المملكـة وجمهورية الجزائر علـى عـدة عوامـل أخرى بما فيها اسـتمرار النمو السـكاني واسـتثمارات القطاعيـن الحكومـي
والخـاص فـي البنيـة التحتيـة ،لـذا فـإن أي تغييـر سـلبي فـي أي مـن هـذه العوامـل سـيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصاد ،وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي
وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
2 -2-6المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
تعانـي العديـد مـن الـدول فـي منطقـة الشـرق األوسط مـن عـدم اسـتقرار سياسـي أو أمنـي فـي الوقـت الراهـن .وال توجد ضمانات بأن تلك الظروف
االقتصادية والسياسية واألمنية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى سوف لن يكون لها تأثير سلبي علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالـي
وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
2 -2-7مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة
يفـرض نظـام الشـركات بعـض المتطلبـات النظاميـة التـي يتوجـب علـى الشـركة االلتزام بهـا .وسيسـتلزم ذلـك قيـام الشـركة باتخـاذ اإلجراءات والتدابيـر لاللتزام
بمثـل هـذه المتطلبـات والتـي مـن الممكـن أن تؤثـر علـى خطـة أعمالهـا أو تسـتغرق وقـت طويـل .كمـا أن نظـام الشـركات الحالـي قد فـرض عقوبـات أشـد صرامـة
علـى مخالفـة أحكامـه وقواعــده اإللزامية ،حيــث تصــل حســب نظــام الشــركات الحالــي المــادة ( )213إلــى ( )500,000ريال كمــا نصــت المـادة ( )214مـن
نظـام الشـركات علـى مضاعفة العقوبـات فـي حـال تكـرار المخالفـات ،وبالتالـي فـإن الشـركة سـتكون عرضـة إلـى مثـل هـذه العقوبـات فـي حـال عـدم التزامهـا
بتلـك القواعـد واألحكام ،والـذي مـن شـأنه التأثير سـلباً وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا.
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2 -2-8المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات
أصدر مجلــس الهيئــة الئحة حوكمــة شــركات بموجــب القــرار رقــم ( )2017-16-8وتاريــخ 1438/05/16هــ (الموافـق 2017/02/13م) ،بنـاءاً علـى نظـام
الشـركات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م 3/وتاريـخ 1437/01/28هـ (الموافــق 2015/11/11م) ،والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم
 2021-07-1وتاريــخ 1442/06/01هــ (الموافــق 2021/01/14م) .وعلـى الرغـم مـن أن الئحـة حوكمـة الشـركات تعتبـر استرشـادية للشـركات المدرجـة
فـي السـوق الموازيـة كمـا فـي تاريـخ هـذه النشرة ،إال أنـه فـي حـال تطبيقهـا بشـكل إلزامـي فـإن نجـاح الشـركة فـي تطبيـق الحوكمـة بشـكل صحيـح يعتمـد
علـى مـدى اسـتيعاب وفهـم المجلـس ولجانـه واإلدارة والعامليـن فـي الشـركة لهـذه القواعـد واإلجراءات .وبالتالـي فـي حـال تـم تطبيـق الئحـة حوكمـة
الشـركة بشـكل إلزامـي علـى الشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة فــإن الشــركة ســتكون ملزمــة بتطبيــق جميــع المــواد اإللزامية فيهــا ،بمــا فــي
ذلــك االلتزام بعــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة المسـتقلين ،وفـي حـال عـدم التزامهـا بذلـك فإنهـا سـتكون عرضـة للمخالفـات الجزائيـة مـن قِ بـل هيئة السـوق
الماليــة ،أوفــي حــال قامــت الشــركة بتعييــن أعضــاء جــدد مســتقلين تنقصهــم الخبــرة والدرايــة فــي إدارة شــركة مدرجـة ،فـإن هـذه األمور سـيكون لهـا
تأثيـر سـلبي جوهـري علـى أعمـال الشـركة ومركزهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا .إن مخالفــة الشــركة ألي مــن متطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات أو الفشــل
فــي تطبيقهــا يعــرض الشـركة للمخالفـات الجزائيـة مـن قِ بـل هيئـة السـوق الماليـة ،والتـي سـيكون لهـا تأثيـر سـلبي جوهـري علـى أعمـال الشــركة ومركزهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
2 -2-9المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة
تخضـع الشـركة إلشراف عـدد مـن الجهـات الحكوميـة فـي المملكـة ،بمـا فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال ال الحصـر هيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة،
وبالتالـي تخضـع الشـركة لمخاطـر التغييـرات فـي األنظمة واللوائـح والتعاميـم والسياسـات فـي المملكـة .وتشـهد البيئــة التشــريعية والتنظيميــة فــي
المملكــة إصــدار عــدد مــن األنظمة واللوائــح ،أي أنهــا أكثــر عرضــة للتغييــر والتطويــر .وتعتبــر تكاليــف االلتزام بهــذه األنظمة مرتفعــة .وفــي حــال
إدخــال أي تغييــرات علــى األنظمة ،أو اللوائـح الحاليـة أو إصـدار قوانيـن أو لوائـح جديـدة ،فـإن ذلـك سـيؤدي إلـى تكبـد الشـركة لمصروفـات ماليـة
إضافيـة غيـر متوقعـة ألغراض تتعلـق بااللتزام بتلـك اللوائـح وتلبيـة اشـتراطات هـذه القوانيـن ،أو قـد تخضـع للعقوبـات والغرامـات التـي تفرضهـا السـلطات
بشـكل مسـتمر ،ممـا سـيؤثر سـلباً علـى أعمالهـا ونتائـج عملياتهـا ومركزهـا المالـي
اإلشرافية المختصـة فـي حـال عـدم التزامهـا بهـذه اللوائـح واألنظمة
ٍ
وتوقعاتهـا المستقبلية.
2 -2-10المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
قامـت المملكـة بإصـدار نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والـذي دخـل حيـز النفـاذ بتاريـخ  1ينايـر 2018م .وقد فرض هـذا النظـام قيمـة مضافـة بنسـبة
%5علـى عـدد مـن المنتجـات والخدمـات وذلـك حسـب مـا هـو وارد فـي النظـام ،وقـد قـررت حكومـة المملكـة زيـادة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مـن %5
إلـى  %15وذلـك ابتـدا ًء مـن شـهر يوليـو 2020م ،وبالتالــي ،فإنــه يتعيــن علــى المنشــآت ذات العالقــة معرفــة طبيعــة ضريبــة القيمــة المضافــة وطريقــة
تطبيقهــا وكيفيــة حســابها .كمــا ســيتعين عليهــا تقديــم تقاريرهــا الخاصــة إلــى الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة .وبنـا ًء علـى ذلـك ،يتعيـن علـى الشـركة
التكيـف مـع التغييـرات الناتجـة عـن تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة ،والتـي تشـمل تحصيلهـا وتسـليمها ،وتأثيـر تطبيـق نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة
علـى أعمـال الشـركة ،ولـم تظهـر بعـد اآلثار المترتبـة مـن رفـع الضريبـة علـى مبيعـات الشـركة حيـث بـدأ تطبيـق الزيـادة الضريبيـة مـن شـهر يوليـو مـن عام
2020م .وبناء على تدقيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضريبة القيمة المضافة للشركة لألعوام من 2018م إلى 2020م ،فقد تلقت الشركة بتاريخ
 15يونيو 2021م ،قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض التزام إضافي لضريبة القيمة المضافة (بما في ذلك الغرامات) على الشركة بمبلغ 6.8
مليون ريال سعودي فيما يتعلق بالخدمات خارج النطاق (فواتير خاضعة لنسبة الصفر) .وقد قدمت الشركة استئنا ًفا في تاريخ  11أغسطس 2021م وتم
رفضه .وكما بتاريخ هذه النشرة ،فإن الشركة تعمل على تقديم إستئناف إلى لجنة اإلسئتناف العليا .وفي حال عدم قبول اإلستئناف ،أو في حال استمرار
هذا األمر في السنوات المقبلة فإن ذلك سـيكون لـه تأثيـر سـلبي وجوهـري علـى الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية .وتجدر
اإلشارة إلى أن الشركة لم تقم بتكوين أي مخصص للمبلغ المذكور في قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كما بتاريخ  31ديسمبر 2021م.
2 -2-11مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالسيول والزالزل واألحداث األخرى
قد تتعرض الشركة إلى حدوث كوارث طبيعية خارجة عن نطاق سيطرتها كالسيول والزالزل والعواصف والحرائق وغيرها من األحداث الكارثية التي قد
تلحق ضرر بمرافق الشركة أو مشاريعها ،وبالتالي التأثير سلباً على سير عمل مشاريع وعمليات الشركة مما يؤثر سلباً على نتائجها التشغيلية .كما أن
حدوث أياً من تلك الكوارث سيؤدي إلى تكبد الشركة تكاليف إضافية وذلك لتصحيح تلك األضرار ،األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المصاريف وانخفاض
ربحية الشركة بشكل حتمي.
2 -2-12مخاطر تذبذب أسعار الفائدة
قد تتغير أسعار الفائدة تبعاً للمتغيرات االقتصادية أو السياسية أو التنظيمية محلياً أو عالمياً ،سوا ًء الثابتة أو المتغيرة التي تستحق للجهات الممولة
للشركة ،وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة ،مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها
المالي وربحيتها.
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2-3المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة
2 -3-1المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم
قـد ال يكـون السـعر السـوقي ألسـهم الشـركة مسـتقراً بعد الطرح ،وقـد يتأثـر بشـكل كبيـر بسـبب العديـد مـن العوامـل منهـا دون الحصـر :ظـروف سـوق
األسهم ،ضعـف أداء الشـركة ،عـدم القـدرة علـى تنفيـذ خطـط الشـركة المســتقبلية ،دخــول منافســين جــدد للســوق ،التغيــر فــي رؤيــة أو تقديــرات
الخبــراء والمحلليــن لســوق األوراق الماليـة ،وأي إعالن للشـركة أو أي مـن منافسـيها يتعلـق بعمليـات اندمـاج واسـتحواذ أو تحالفـات اسـتراتيجية.
2 -3-2المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
إن النتائــج المســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليــاً وقــد تختلــف عــن الموجــودة فــي هــذه النشرة .إذ أن انجـازات وقـدرة الشـركة
علـى التطـور هـي مـن تحـدد النتائـج الفعليـة والتـي ال يمكـن توقعهـا أو تحديدهـا .إن عـدم دقـة البيانـات والنتائـج تعتبـر إحـدى المخاطـر التـي يجـب علـى
المسـاهم التعـرف عليهـا حتـى ال تؤثـر علـى قـراره االستثماري.
2 -3-3المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج
بعـد االنتهاء مـن عمليـة اإلدراج ،قـد يتمكـن المسـاهمون الحاليـون معـاً أو مـع مسـاهمين آخريـن مـن السـيطرة علــى القــرارات والتصرفــات التــي تتطلــب
موافقــة المســاهمين  -بمــا فــي ذلــك دون حصــر  -عمليــات االندماج واالستحواذ وبيــع األصول ،وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وزيــادة رأس المــال
أو تخفيضــه ،وإصــدار أو عــدم إصــدار أســهم إضافيــة ،أو توزيــع األرباح ،أو أي تغييــر فــي الشــركة .وفــي حــال نشــأت ظــروف تتعــارض فيهــا مصالـح
وضـع ليـس فـي صالحهـم ،وقـد يمـارس المسـاهمون
المسـاهمين الحالييـن مـع مصالـح مسـاهمي األقلية ،فـإن ذلـك قـد يضـع مسـاهمي األقلية فـي
ٍ
الحاليـون سـيطرتهم علـى الشـركة بطريقـة تؤثـر سـلباً وبشـكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
2 -3-4مخاطر سيولة أسهم الطرح
ال يوجد حالياً ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة ،وال توجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فاعلة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد انتهاء
فترة الطرح ،وإذا لم يكن السوق سوقاً نشطاً وذا سيولة عالية لتداول أسهم الشركة ،فإن سيولة وسعر تداول أسهم الشركة ستتأثران بشكل سلبي جوهري.
2 -3-5مخاطر اقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين
تنوي الشركة إدراج أسهمها في السوق الموازية والتي يقتصر التداول فيها على فئة المستثمرين المؤهلين فقط دون غيرهم ،الشيء الذي يقلل من أعداد
المتداولين وبالتالي حجم التداول في السهم ،مما سيؤثر بشكل سلبي جوهري على سيولة وسعر تداول سهم الشركة.
2 -3-6المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم
تعتمـد أربـاح السـهم فـي المسـتقبل علـى عـدد مـن العوامـل مـن بينهـا ربحيـة الشـركة والمحافظـة علـى مركزهـا المالـي الجيـد واالحتياجات الرأسـمالية
واحتياطاتهـا القابلـة للتوزيـع والقـوة االئتمانية المتوفـرة للشـركة واألوضاع االقتصادية العامـة .قـد تـؤدي زيـادة رأس مـال الشـركة إلـى انخفـاض ربحيـة
السـهم فـي المسـتقبل علـى خلفيـة أن أربـاح الشـركة سـوف تـوزع علـى عـدد أكبـر مـن األسهم نتيجـ ًة لزيـادة رأس مالهـا .ال تضمـن الشـركة بـأن أيـة أربـاح
علـى األسهم سـوف تـوزع فعليـاً ،كمـا ال تضمـن المبلـغ الـذي سـيوزع فـي أي سـنة معينـة .يخضـع توزيـع األرباح لقيـود وشـروط معينـة ينـص عليهـا النظـام
األساسي للشـركة( .ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (« )5سياسـة توزيـع األرباح») فـي هـذه النشرة.
ً
مستقبال
2 -3-7مخاطر بيع أو طرح أسهم إضافية
في حال قررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة في المستقبل لغرض التوسع في أنشطة الشركة أو إلطفاء خسائر ،فمن المحتمل
أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على سعر السهم في السوق أو تدني نسبة ملك ّية المساهمين في الشركة في حال عدم استثمارهم في األسهم الجديدة
في ذلك الحين.
كما أن الشركة قد ال تتمكن من زيادة رأس مالها في الوقت الذي تحتاجه أو بالشكل الذي يخدم مصلحتها أو مصلحة المساهمين ،األمر الذي سيؤثر سلباً

على توقعات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
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2 -3-8مخاطر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح
للشركة مساهمين كبيرين هما عبد المحسن الطوق وأسامة السابق يمتلكان أكثر من  %5من أسهم الشركة بعد الطرح ،وسيخضع هذان المساهمان لفترة
حظر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية وتستمر لمدة اثني عشر شهراً ،حيث لن يكون بمقدورهما التصرف في أي من أسهمهما
التي يمتلكانها .إال أنه وبعد انتهاء فترة الحظر التي سيخضع لها المساهمين الكبيرين وكذلك المستشار المالي ،فإنه ال يوجد ما يضمن عدم قيام هذين
المساهمين الكبيرين ببيع جزء كبير من أسهمهما ،وفي حال تم بيع عدد كبير من األسهم في السوق أو تم توقع حدوث مثل هذا األمر ،فإن ذلك سيؤثر
بشكل سلبي على سعر سهم الشركة.
2 -3-9مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال إلى السوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية
مستقبلية
قد ترغب الشركة بعد مضي الفترة النظامية بموجب قواعد اإلدراج باالنتقال إلى السوق الرئيسية ،ولتتمكن الشركة من االنتقال يجب عليها استيفاء جميع
المتطلبات النظامية الصـادرة عـن هيئـة السـوق الماليـة وعـن مجموعة تداول السـعودية (تـداول) بنـا ًء علـى قواعـد اإلدراج ،والمتعلقـة بانتقـال الشـركات
المدرجـة فـي السـوق الموازيـة إلـى السـوق الرئيسـية ،وبالتالـي فإنـه فـي حـال عـدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء تلــك المتطلبــات أو أي متطلبــات نظاميــة
إضافيــة مســتقبلية قــد تفرضهــا الجهــات الرقابيـة علـى الشـركة أو السـوق ،فـإن الشـركة لـن تتمكـن مـن االنتقال إلـى السـوق الرئيسـية .وبمـا أن السـوق
الموازيــة حتــى تاريــخ هذه النشرة هــي ســوق يقتصــر فيهــا التــداول علــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط ،فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة ســيكون
أقــل منــه فــي الســوق الرئيســية وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى سـيولة سـهم الشـركة وقيمتهـا السـوقية.
2 -3-10المخاطر الخاصة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية
بعد اإلدراج في السوق الموازية ،وبعد مضي الفترة النظامية بموجب قواعد اإلدراج قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال إلى السوق
الرئيسية ،ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية .وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ هذه النشرة
هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير
سلباً على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.
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 3.الشركة
3-1لمحة عن الشركة
تأسست شركة نت وركرس السعودية للخدمات (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «المصدر») بداي ًة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد
التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالرياض بتاريخ 1422/10/16هـ (الموافق 2001/12/31م) ،والسجل التجاري رقم ( )1010173733بتاريخ
1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م) ،برأس مال بلغ ( )2,000,000مليوني ريال سعودي مقسم إلى ( )2,000ألفي حصة متساوية القيمة ،قيمة كل
منها ( )1,000ألف ريال سعودي.
تحولت الشركة بموجب القرار الوزاري رقم ( )620الصادر بتاريخ 1443/03/01هـ (الموافق 2021/10/07م) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
مساهمة مقفلة ،وتم تسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم ( )1010173733وتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م).
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة
اسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت للسهم الواحد.
ويقع مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض وعنوانه كالتالي:
شركة نت وركرس السعودية للخدمات
الرياض  -طريق العروبة ،حي السليمانية
ص.ب ،25141 .الرياض 11466
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 2939595 :
فاكس+ 966 11 2937273 :
البريد اإللكتروني info@saudinetworkers.com
الموقع اإللكترونيwww.saudinetworkers.com :

3-2رؤية الشركة
أن تكون الشركة الرائدة والمتميزة في توفير خدماتها .وتتمحور رؤيتها حول االبتكار المستمر وتطبيق نموذج ممارسة أعمال إدارة الجودة الشاملة.

3-3رسالة الشركة
أن تقدم الشركة لعمالئها أفضل معايير الجودة العالية وأفضل الخدمات والحلول في توفير االستشارات الفنية والتقنية في مجاالت اإلتصاالت وتقنية
المعلومات وعدة مجاالت أخرى .واالستجابة لسرعة تحوالت السوق في تحقيق رضا العمالء .واستخدام أحدث التقنيات لبناء قدراتها باستخدام خبرات
الشركة والتحالفات اإلستراتيجية مع العمالء والموردين والموظفين والمساهمين ،وبالتالي ضمان االستمرارية والتطوير المهني.

3-4استراتيجية الشركة
1 -العمل الدائم والتميز

الموجه لتقديم أفضل الخدمات والحلول والتي تطبقها في عملها بكل كفائة وتميز.
تؤمن الشركة أن العمل الدائم والتنظيم هي
ّ
2 -المهنية واألخالق

تقوم الشركة بتطبيق أعلى معايير الصدق والشفافية في التعامل مع الموظفين والعمالء.
3 -الجودة

تكمن قوة الشركة بالمزج بين الجودة والعمق في خدماتها وحلولها ،وعلى أرض الواقع فإن نجاحها يعكس الجهود العالية التي تم توظيفها لتطبيق أفضل النتائج.
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3-5نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
 1لدى الشركة شبكة من المدراء والمهندسين من ذوي الخبرات الرفيعة في هذا المجال تتجاوز عشرون سنة من األداء الناجح في المملكةالعربية السعودية .حيث قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع مع مختلف قطاعات العمالء على مدى السنوات.
 2تركز الشركة على االستدامة من خالل تقديم المعايير العالية لحوكمة الشركات والسياسات واإلجراءات ومدونة قواعد السلوك واألخالقيات.كما تقوم اإلدارة العليا بتقديم الخطط الناجحة للحفاظ على البيئة واإلدارة السليمة للمخاطر وخطة التدقيق الداخلي السنوية التي يراجعها
مجلس اإلدارة.
 3تلتزم الشركة بدرجة عالية من االلتزام بالمتطلبات والتنظيمات حسب األنظمة والقوانين ذات العالقة. 4توفر الكوادر الفنية المؤهلة لتقديم االستشارات الفنية في مجاالت تقنية المعلومات المختلفة وعلى سبيل المثال ال الحصر :شبكات المعلومات أمن المعلومات – الخوادم وأنظمة حفظ وتخزين واسترجاع المعلومات – التطبيقات وقواعد البيانات. 5القدرة على تلبية احتياجات وتطلعات العديد من قطاعات العمالء ،مع وجود أكثر من  2000موظف لدى الشركة. 6الشركة حاصلة على شهادة األيزو  9001والمتخصصة في نظام إدارة الجودة. 7الشركة حاصلة على شهادة األيزو  14001والمتخصصة في نظام إدارة وحماية البيئة. 8الشركة حاصلة على شهادة أو اتش ساس  18001والمتخصصة في نظام إدارة الصحة واألمان.9 -الشركة حاصلة على شهادة األيزو  22301والمتخصصة في نظام استمرارية األعمال.

3-6مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال
فيما يلي عرض للتغيرات التي طرأت على هيكل الملكية ورأس المال منذ تاريخ تأسيس الشركة:
تأسست شركة نت وركرس السعودية للخدمات كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ ( )2,000,000مليوني ريال سعودي مقسم إلى ( )2,000ألفي حصة
متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )1,000ألف ريال سعودي تم توزيعها بين كل من الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة بنسبة  %50وشركة نت وركرس
إنترناشيونال بي أل سي بنسبة  %50بموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالرياض في 1422/10/16هـ (الموافق 2001/12/31م) بالصحيفة
 ،161-162عدد  5726مجلد  76لعام 1422هـ ،والسجل التجاري رقم ( )1010173733وبتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م).
	  (5):لودجالمساهمون في الشركة عند تأسيسها
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

الشركاء
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة

1,000

1,000

1,000,000

%50

شركة نت وركرس إنترناشيونال بي أل سي

1,000

1,000

1,000,000

%50

اإلجمالي

2,000

----

2,000,000

%100

المصدر :عقد تأسيس الشركة

وبتاريخ 1424/02/11هـ (الموافق 2003/04/13م) تم تعديل عقد تأسيس الشركة بتنازل الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة عن  333حصة
من كامل حصصها في الشركة إلى السيد /أسامة محمد عبدالعزيز السابق .وتنازلت شركة نت وركرس انترناشونال .بي.أل .سي عن  333حصة من كامل
حصصها إلى السيد /أسامة محمد عبدالعزيز السابق ،وبذلك فقد تغير هيكل ملكية الشركة إلى ما يلي:
	  (6):لودجهيكل ملكية الشركة كما بتاريخ 1424/02/11هـ (الموافق 2003/04/13م)
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

الشركاء
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة

667

1,000

667,000

%33.5

شركة نت وركرس إنترناشيونال بي أل سي

667

1,000

667,000

%33.5

أسامة محمد عبدالعزيز السابق

666

1,000

666,000

%33

اإلجمالي

2,000

----

2,000,000

%100

المصدر :قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة
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وبتاريخ 1428/02/14هـ (الموافق 2007/03/04م) ،تم تعديل عقد التأسيس بتنازل السيد/أسامة السابق عن كامل حصته في الشركة والبالغة ()666
حصة إلى الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة بحيث أصبحت نسبة الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة تعادل  %66.5مقابل
 %33.5لشركة نت وركرس انترنشونال بي أل سي .ليصبح هيكل ملكية الشركة كما هو موضح في الجدول التالي:
	  (7):لودجهيكل ملكية الشركة كما بتاريخ 1428/02/14هـ (الموافق 2007/03/04م)
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

الشركاء
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة

1,333

1,000

1,333,000

%66.5

شركة نت وركرس إنترناشيونال بي أل سي

667

1,000

667,000

%33.5

اإلجمالي

2,000

----

2,000,000

%100

المصدر :قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة

وبتاريخ 1430/07/06هـ (الموافق2009/06/29م) ،تم تعديل عقد التأسيس بتنازل شركة نت وركرس إنترناشيونال بي أل سي عن جميع حصصها والتي
كل من الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة بواقع ( )467حصة وإلى شركة إس إن إس هولدينجز
تمثل نسبة  %33.5من رأس مال الشركة ،إلى ٍ
أو سي ليمتد بواقع مائتا ( )200حصة ،بحيث أصبحت نسبة الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة تعادل  %90مقابل  %10لشركة إس إن إس
هولدنجيز أو سي ليمتد .ليصبح هيكل ملكية الشركة كما هو موضح في الجدول التالي:
	  (8):لودجهيكل ملكية الشركة كما بتاريخ 1430/07/06هـ (الموافق2009/06/29م)
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة

1,800

1,000

1,800,000

%90

الشركاء
شركة إس إن إس هولدينجز أو سي ليمتد

200

1,000

200,000

%10

اإلجمالي

2,000

----

2,000,000

%100

المصدر :قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة

وبتاريخ 1434/11/12هـ (الموافق  18سبتمبر 2013م) تم تعديل عقد المادة الثانية من عقد التأسيس والمتعلقة بأغراض الشركة.
وبتاريخ 1439/06/02هـ (الموافق 2018/02/18م) تم تحويل الشركة إلى شركة شخص واحد (ذات مسؤولية محدودة) ،حيث تنازلت شركة إس إن إس
هولدينجز أو سي ليمتد عن كامل حصصها في الشركة لصالح الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة .ليصبح هيكل ملكية الشركة كما هو موضح
في الجدول التالي:
	  (9):لودجهيكل ملكية الشركة كما بتاريخ 1439/06/02هـ (الموافق 2018/02/18م)
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

مالك رأس المال
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة

2,000

1,000

2,000,000

%100

اإلجمالي

2,000

1,000

2,000,000

%100

المصدر :عقد التأسيس المعدل

وبتاريخ 1442/11/04هـ الموافق (2021/06/14م) تنازلت الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت المحدودة عن كامل حصصها في الشركة بالتساوي
لصالح السيد /عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق والسيد /أسامة محمد عبدالعزيز السابق بنسبة  %50لكل منهما ،كما تمت زيادة رأس المال من
( )2,000,000مليوني ريال سعودي إلى ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي بعد تعديل قيمة الحصة من ( )1,000ألف ريال إلى ( )10رياالت وتعديل
عدد الحصص من ( )2,000ألفي حصة إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة ليصبح رأس مال الشركة ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي مقسم
إلى ( )6,000,000ستة ماليين حصة متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وقد تمت تغطية الزيادة البالغ مقدارها ()58,000,000
ثمانية وخمسون مليون ريال سعودي من خالل تحويل المبلغ كام ً
ال من األرباح المبقاة .ليصبح هيكل ملكية الشركة كما هو موضح في الجدول التالي:
	  (10):لودجهيكل ملكية الشركة كما بتاريخ 1442/11/04هـ الموافق (2021/06/14م)
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي

نسبة الملكية

الشركاء
عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق

3,000,000

10

30,000,000

%50

أسامة محمد عبد العزيز السابق

3,000,000

10

30,000,000

%50

اإلجمالي

6,000,000

--

60,000,000

%100

المصدر :عقد تأسيس الشركة المعدل
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ووفقاً لقرار وزارة التجارة رقم ( )620وتاريخ 1443/03/12هـ (الموافق 2021/10/18م) تم تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة برأس مال قدره
( )60,000,000ستون مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،وبقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت
سعودية للسهم الواحد ،وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة .وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة ،وتسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم
( )1010173733وبتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م) ليصبح هيكل ملكية الشركة كما هو موضح في الجدول التالي:
	  (11):لودجهيكل ملكية الشركة كما بتاريخ 1443/03/12هـ (الموافق 2021/10/18م)
نسبة الملكية

الجنسية

عدد األسهم

قيمة األسهم (بالريال)

المساهمون**

م
1

عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق

%50

سعودي

3,000,000

30,000,000

2

أسامة محمد عبد العزيز السابق

%50

سعودي

3,000,000

30,000,000

%100

____

6,000,000

60,000,000

اإلجمالي
المصدر :قرار الشركاء بتحول الشركة إلى مساهمة

**يتم استخدام كلمة (مساهم/مساهمون) بدالً من كلمة (شريك/شركاء) في الشركات المساهمة.

وفيما يلي جدول يوضح هيكل الملكية الحالي ألسهم الشركة قبل وبعد الطرح:
	  (12):لودجالهيكل الحالي لملكية الشركة قبل الطرح وبعده
بعد الطرح

قبل الطرح
المساهمون الحاليون

عدد
األسهم

القيمة
االسمية
(بالريال)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية غير
المباشرة

عدد
األسهم

القيمة
االسمية
(بالريال)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية غير
المباشرة

عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق

3,000,000

30,000,000

%50.0

-

2,235,000

22,350,000

%37.25

-

أسامة محمد عبد العزيز السابق

3,000,000

30,000,000

%50.0

-

2,235,000

22,350,000

%37.25

-

مجموعة الدخيل المالية

-

-

-

-

30,000

300,000

%0.5

-

الجمهور

-

-

-

-

1,500,000

15,000,000

%25.0

-

اإلجمالي

6,000,000

60,000,000

%100.0

-

6,000,000

60,000,000

%100.0

-

المصدر :إدارة الشركة

3-7المساهمون الكبار الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة
يوضح الجدول التالي أسماء وملكية المساهمين الكبار في الشركة قبل وبعد الطرح:
	  (13):لودجالمساهمون الكبار في الشركة قبل الطرح وبعده
المساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

النسبة

عدد األسهم

النسبة

عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق

3,000,000

%50.0

2,235,000

%37.25

أسامة محمد عبد العزيز السابق

3,000,000

%50.0

2,235,000

%37.25

اإلجمالي

6,000,000

%100.0

4,470,000

%74.50

المصدر :إدارة الشركة
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3-8أنشطة الشركة
إن األغراض التي كونت الشركة ألجلها بحسب ما يرد في نظامها األساسي هي:
 1أنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة. 2تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا. 3أنشطة إدارة مشاريع كفاءة الطاقة. 4الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. 5التوسط لتوظيف السعوديين. 6وكاالت التوظيف عبر االنترنت. 7أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية. 8التشييد. 9إصالح وصيانة محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.	10-تمديد األسالك الكهربائية.
	11-تمديد الشبكات.
	12-تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت.
	13-أنشطة خدمات صيانة المباني.
	14-تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها وإصالحها.
	15-إنشاء وإقامة وإصالح محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.
	16-تمديد أسالك االتصاالت.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.
تزاول الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئيسي في مدينة الرياض ،كما قامت الشركة مؤخراً باستخراج سجالت تجارية لثالثة فروع جميعها في مدينة
أي أصول أو
الرياض .وباستثناء ماتم ذكره في القسم الفرعي (« )12-3الشركة التابعة» ،فإن الشركة ال تزاول أي نشاط خارج المملكة وليس لديها ّ
ممتلكات خارج المملكة .كما ال یوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذه النشرة.
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010173733الصادر بتاريخ 1422/11/19هـ (الموافق 2002/02/02م) ،والسجل التجاري
رقم ( )1010709300الصادر بتاريخ 1442/09/22هـ (الموافق 2021/05/04م) ،والسجل التجاري رقم ( )101709469الصادر بتاريخ 1442/09/22هـ
(الموافق 2021/05/04م) ،والسجل التجاري رقم ( )1010716467الصادر بتاريخ 1442/09/24هـ (الموافق 2021/05/06م) .وتتمثل أنشطة الشركة
كما في سجالتها التجارية فيما يلي:
 1إصالح وصيانة محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار. 2إنشاء وإقامة محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار. 3تمديد األسالك الكهربائية. 4تمديد أسالك االتصاالت. 5تمديد الشبكات. 6أنشطة خدمات صيانة المباني. 7تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت. 8التوسط في توظيف السعوديين. 9وكاالت التوظيف عبر االنترنت.وقد حصلت الشركة على جمیع التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالیة ،والزالت جمیع تلك التراخيص ساریة المفعول حتى تاريخ هذه النشرة.
(ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (« )17-3الموافقات والتراخيص الحكومية».
وتقر إدارة الشركة بأنه ال توجد سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير.
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3-9خدمات الشركة
تقوم الشركة بتقديم خدمات اإلستشارات الفنية والتقنية في مجاالت اإلتصاالت وتقنية المعلومات وخدمات الموارد البشرية الالزمة لهذه المجاالت
وإدارة المشاريع اإلنشائية والمبيعات ومراكز االتصاالت .وبشكل خاص ،فإن الشركة تقوم بتوفير احتياجات العمالء من موظفين في مجاالت االتصاالت
وتقنية المعلومات ،وذلك وفقاً لما يلي:
الخدمات المباشرة:

في هذا النوع من الخدمات ،تستلم الشركة من العميل متطلبات المشروع ،وتقوم الشركة بتقييم احتياجات العميل للمشروع ذي الصلة واالتفاق على الكوادر
المطلوبة لتنفيذ المشروع.
الخدمات المدارة:

في هذه الخدمات تستلم الشركة من العميل مشروع قائم وتقوم الشركة بإدارة وتنفيذ هذا المشروع بما في ذلك استبدال الكوادر الموجودة في المشروع
في حال الحاجة لذلك.
الخدمات الدائمة:

هي خدمة استثنائية تقوم بها الشركة عند حاجة العميل إلى كوادر إضافية للعمل لدى العميل بشكل دائم.

3-10إيرادات الشركة
فيما يلي توزيع ايرادات الشركة بالريال السعودي حسب نوع الخدمة المقدمة من الشركة ،كما في  31ديسمبر 2020م و2021م:
	  (14):لودجتفاصيل إيرادات الشركة بالريال السعودي حسب نوع الخدمة المقدمة
الخدمة

كما في  31ديسمبر 2021م

كما في  31ديسمبر 2020م
اإليرادات

النسبة من اإليرادات

اإليرادات

النسبة من اإليرادات

الخدمات المباشرة

175,005,521

%37.4

156,920,629

%33.2

الخدمات المدارة

292,174,877

%62.4

315,790,117

%66.7

الخدمات الدائمة

986,005

%0.2

540,291

%0.1

468,166,403

%100

473,251,037

%100

املجموع
المصدر :إدارة الشركة

وتقدم الشركة خدماتها للعديد من القطاعات أهمها قطاع االتصاالت والقطاع البنكي وقطاع تقنية المعلومات ،باإلضافة إلى بعض القطاعات األخرى.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة بالريال السعودي حسب قطاعات العمالء كما في  31ديسمبر 2020م و2021م:
	  (15):لودجتفاصيل إيرادات الشركة بالريال السعودي حسب قطاعات العمالء
البند

كما في  31ديسمبر 2021م

كما في  31ديسمبر 2020م
اإليرادات

النسبة من اإليرادات

اإليرادات

النسبة من اإليرادات

قطاع االتصاالت

258,508,966

%55.2

245,226,532

%51.8

القطاع البنكي

106,926,878

%22.8

128,393,000

%27.1

قطاع تقنية المعلومات

68,135,349

%14.6

64,690,808

%13.7

قطاعات أخرى*

34,595,210

%7.4

34,940,697

%7.4

املجموع

468,166,403

%100

473,251,037

%100

المصدر :إدارة الشركة
*تشمل القطاعات األخرى للعمالء كل من قطاع المرافق العامة ،وقطاع الرعاية الصحية ،وقطاع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ،وقطاع التأمين ،وقطاع المقاوالت.
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3-11كبار العمالء
يوضح الجدول التالي أكبر خمسة عمالء للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و2021م ،حيث أن جميع هؤالء العمالء هم عبارة عن أطراف مستقلين:
	  (16):لودجقائمة أكبر خمسة عمالء للشركة
كما في  31ديسمبر 2020م
الرقم

كما في  31ديسمبر 2021م

العميل*

اإليرادات
(ريال سعودي)

النسبة من إجمالي
اإليرادات

العميل*

اإليرادات
(ريال سعودي)

النسبة من إجمالي
اإليرادات

1

عميل (أ)

92,562,037

%19.8

عميل (أ)

75,973,869

%16.1

2

عميل (ب)

60,184,594

%12,9

عميل (ج)

54,522,149

%11.5

3

عميل (ج)

43,664,779

%9,3

عميل (ب)

46,617,392

%9.9

4

عميل (د)

28,593,670

%6,1

عميل (ه)

39,328,594

%8.3

5

عميل (ه)

26,050,896

%5,6

عميل (و)

20,227,316

%4.3

-

251,055,975

%53,6

-

236,669,320

%50.0

اإلجمالي

*تم اإلشارة إلى العمالء بأحرف مختلفة حيث يشير كل حرف إلى عميل محدد.

3-12الشركة التابعة
تمتلك الشركة شركة تابعة لها وهي شركة أس .أن .أس .ألج .وهي عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب السجل التجاري رقم
(06ب )09712738والصادر بتاريخ 1427/06/26هـ (الموافق 2006/07/22م) وبرأس مال يبلغ ( )1,000,000مليون دينار جزائري (أي ما يقارب مبلغ
( )25,850خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون رياالً سعودياً) مقسمة إلى ألف حصة قيمة كل حصة  1,000دينار جزائري (أي ما يقارب مبلغ ()25.85
خمسة وعشرون رياالً وخمسة وثمانون هللة سعودية) .وقد تم تأسيسها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ،ويقع مقر الشركة في العاصمة الجزائر.
شركة أس .أن .أس .ألج مملوكة بنسبة  %99من قبل شركة نت وركرس السعودية للخدمات وبنسبة  %1من قبل السيد /أسامة بن محمد بن عبد العزيز
السابق كما هو موضح بالجدول أدناه:
	  (17):لودجهيكل ملكية شركة أس.أن.أس.ألج
نسبة الملكية

عدد الحصص

قيمة الحصص (بالدينار
الجزائري)

1

شركةنت وركرس السعودية للخدمات

%99

990

990,000

2

أسامة بن محمد بن عبد العزيز السابق

%1

10

10,000

%100

1,000

1,000,000

م

المساهمون

اإلجمالي
المصدر :عقد تأسيس شركة أس .أن .أس .ألج

وتبلغ قيمة أصول شركة أس .أن .أس .ألج .بحسب القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م مبلغ ()12,068,904
ريال سعودي .وتم ترخيص الشركة للمشاركة في تقديم االستشاريين الفنيين على أساس فردي لالتصاالت السلكية والالسلكية ،وموردي النفط والغاز
وتكنولوجيا المعلومات والمشغلين وشركات التعاقد من الباطن.
يتمثل نشاط الشركة كما في السجل التجاري وعقد التأسيس في :
 1تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية والهاتفية. 2الدراسات واالستشارات في اإلعالم اآللي. 3تركيب الشبكات ومعالجة المعطيات. 4الهندسة في اإلعالم اآللي الصناعي واإلنتاجي. 5تخطيط ،تسيير استغالل ومراقبة استعمال مجال الذبذبات الكهربائية واالتصاالت الالسلكية. 6تركيب وتصليح التجهيزات الكهروبائية وااللكترونية.7 -الدراسات في التنظيم ،ودراسات األسواق.
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هذا ،وال تعتمد الشركة على شركتها التابعة إلى حد كبير ،حيث شكلت إيرادات الشركة التابعة ما نسبته ( )%2.21فقط من إجمالي إيرادات الشركة كما
بتاريخ  31ديسمبر 2021م ،ونسبة ( )%2.93فقط من إجمالي إيرادات الشركة كما بتاريخ  31ديسمبر 2020م .ويوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات
الناتجة عن تقديم الخدمات في المنطقة الجغرافية للملكة العربية السعودية ،واإليرادات الناتجة عن الشركة التابعة:
المصدر
	  (18):لودجتفاصيل اإليرادات بحسب َ
كما في  31ديسمبر 2020م

كما في  31ديسمبر 2021م

اإليرادات (بالريال السعودي)
اإليرادات الناتجة من الخدمات المقدمة داخل المملكة العربية السعودية

454,440,777

462,792,369

اإليرادات الناتجة من شركة أس .أن .أس .ألج.

13,725,626

10,458,668

املجموع

468,166,403

473,251,037

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م

3-13السجالت التجارية
كما بتاريخ هذه النشرة ،يوجد لدى الشركة مقر رئيسي وثالثة فروع ،حيث تم استخراج سجالت تجارية مستقلة لمزاولة األنشطة .وفيما يلي تفاصيل
السجالت التجارية:
	  (19):لودجالسجالت التجارية
نوع السجل

الموقع

رقم السجل التجاري

سجل رئيسي

الرياض

1010173733

النشاط

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

•إصالح وصيانة محطات وأبراج
االتصاالت السلكية والالسلكية
والرادار؛
•إنشاء وإقامة محطات وأبراج
االتصاالت السلكية والالسلكية
والرادار؛
•تمديد األسالك الكهربائية؛

1422/11/19هـ

(الموافق 2002/02/02م)

1444/11/17هـ

(الموافق 2023/06/06م)

•تمديد أسالك االتصاالت؛
•تمديدات الشبكات؛

•أنشطة خدمات صيانة المباني.

سجل فرعي

الرياض

1010709300

إصالح وصيانة محطات وأبراج
االتصاالت السلكية والالسلكية
والرادار

1442/09/22هـ

(الموافق 2021/05/04م)

(الموافق 2027/03/01م)

سجل فرعي

الرياض

1010709469

تمديد األسالك الكهربائية وتمديد
الشبكات وتركيب وتمديد شبكات
الكمبيوتر واالتصاالت

1442/09/22هـ

(الموافق 2021/05/04م)

1448/09/22هـ

(الموافق 2027/03/01م)

سجل فرعي

الرياض

1010716467

التوسط في توظيف السعوديين،
ووكاالت التوظيف عبر االنترنت

1442/09/24هـ

1448/09/24هـ

(الموافق 2021/05/06م)

1448/09/22هـ

(الموافق 2027/03/03م)

المصدر :إدارة الشركة

والجدير بالذكر أن هذه الفروع هي فروع جديدة ،وبالتالي لم تساهم في إيرادات الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

3-14العقود مع األطراف ذات العالقة
تقر الشركة بأنه ال توجد أية عقود أو ترتيبات مع أطراف ذات عالقة سارية المفعول ألعمال الشركة عند تقديم نشرة اإلصدار هذه ،يكون لرئيس مجلس
اإلدارة أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو مدير اإلدارة المالية مصلحة جوهرية فيها سوى ما هو مذكور أدناه ،وأنها ال تؤثر بأي شكل
من األشكال سلبياً على أعمال وإيرادات الشركة ،وال تتضمن أي شروط أو معامالت تفضيلية.
وكما في  31ديسمبر 2021م ،فقد بلغت المنافع قصيرة األجل ومنافع نهاية الخدمة لإلدارة العليا مبلغ ( )3,630,420ريال سعودي ،بينما بلغت ()3,715,027
ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .وتعود هذه المبالغ بشكل حصري للرئيس التنفيذي ،وال يوجد أي مبالغ منها تتعلق برئيس أو أعضاء مجلس إدارة
الشركة أو مدير اإلدارة المالية.
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3-15انقطاع األعمال
تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل االثني عشر شهراً األخيرة.

3-16العالمات التجارية
قامت الشركة بحماية ملكيتها الفكرية ،وذلك من خالل تسجيل عالمتها التجارية لدى وزارة التجارة ،تحت الفئة ( )37وهي ثالث حروف التينية اس ان
اس مكتوبة باللون األسود متداخلة معها قوسين باللون األخضر الفاتح كما بالشكل الموضح أدناه.
	  (20):لودجالعالمات التجارية
العالمة التجارية

اسم المالك

رقم التسجيل

فئة العالمة

بلد التسجيل

تاريخ بداية الحماية

تاريخ نهاية الحماية

شركة نت وركرس
السعودية للخدمات

1442037441

37

المملكة العربية
السعودية

1442/12/01هـ

1452/11/29هـ

(الموافق 2021/07/11م)

(الموافق 2031/04/21م)

المصدر :إدارة الشركة

والجدير بالذكر أن عالمة شركة نت وركرس السعودية قد تم تسجيلها رسمياً بالمملكة العربية السعودية فقط .هذا وال تملك الشركة أي عالمة تجارية أخرى
غير تلك المذكورة أعاله .كما لم تقم الشركة بإبرام أي اتفاقية ترخيص باستخدام عالمتها التجارية أعاله ألي طرف ثالث سواء داخل أو خارج المملكة،
باإلضافة إلى أنها ال تملك أي ترخيص باستخدام عالمات تجارية لشركات أجنبية على مطبوعات الشركة أو نشراتها التسويقية داخل المملكة أو خارجها.

3-17الموافقات والتراخيص الحكومية
يوضح الجدول التالي الموافقات والتراخيص الحكومية والشهادات التي حصلت عليها الشركة وفروعها ،وهي كما يلي:
	  (21):لودجالموافقات والتراخيص الحكومية
#

جهة اإلصدار

رقم الترخيص

نوع الترخيص

۱

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

40102432937

رخصة بلدية

2

الدفاع المدني (سالمة)

١٠٠٠٧٥٠٠١

شهادة سالمة

3

الغرفة التجارية الصناعية
 -الرياض

118970

شهادة عضوية الغرفة التجارية
الصناعية

4

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية -الرياض

46099823

شهادة التأمينات االجتماعية

5

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

20002203020479

شهادة سعودة

6

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

20012204005033

شهادة التزام بنظام حماية األجور

7

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

3000553657

شهادة تسجيل بضريبة القيمة
المضافة

1440/05/16هـ

8

الهيئة السعودية للمقاولين

100006699

شهادة عضوية الهيئة حسب االجراءات
المتبعة

1432/03/08هـ

(الموافق 2011/02/11م)

(الموافق 2022/09/18م)

9

كيو ام اس انترناشونال

14133774

شهادة اآليزو ()14001 : 2015

1438/04/11هـ

(الموافق 2017/01/09م)

1444/06/15هـ

(الموافق 2023/01/08م)

شهادة اآليزو ()9001 : 2015

1442/12/20هـ

(الموافق 2021/07/30م)

1446/01/23هـ

(الموافق 2024/07/29م)

شهادة اوساس ()18001

1438/04/11هـ

1444/06/15هـ

 10كيو ام اس انترناشونال

جي كيو اس0434-21 -

 11كيو ام اس انترناشونال

14133775

(نظم اإلدارة البيئية)
(إدارة الجودة)

(نظام ادارة السالمة والصحة المهنية)

تاريخ اإلصدار
1433/03/20هـ

(الموافق 2012/02/12م)
١٤٤٢/١١/٠٦هـ

(الموافق 2021/06/16م)
1422/11/20هـ

تاريخ االنتهاء
1444/03/20هـ

(الموافق 2022/10/16م)
1444/11/17هـ

(الموافق 2002/02/03م)

(الموافق 2023/06/06م)

1443/10/08هـ

1443/11/08هـ

(الموافق 2022/05/09م)

(الموافق 2022/06/07م)

1443/08/17هـ

1443/11/21هـ

(الموافق 2022/03/20م)

(الموافق 2022/06/20م)

1443/09/26هـ

1443/11/25هـ

(الموافق 2022/04/27م)
(الموافق 2019/01/22م)

(الموافق 2017/01/09م)

(الموافق 2022/06/26م)
1444/02/22هـ

(الموافق 2023/01/08م)

المصدر :إدارة الشركة
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3-18العقارات المملوكة أو المستأجرة من قبل الشركة
أبرمت الشركة عدد من عقود اإليجار بصفتها مستأجر ،وفيما يلي نبذة عن عقود اإليجار:
	  (22):لودجقائمة العقارات المستأجرة من قبل الشركة
الغرض

االستخدام

المؤجر

۱

مؤسسة أسوة الدولية

إيجار مكاتب

مكاتب إدارية

۲

مؤسسة أسوة الدولية

إيجار مكاتب

مكاتب إدارية

3

شركة بيت المنهاج شركة مساهمة مقفلة

إيجار مكاتب

مكاتب إدارية

#

تاريخ بداية العقد

مدة العقد

القيمة اإلجمالية
(بالريال السعودي)

حالة
العقد

(الموافق2022/02/01م)

سنة ميالدية
واحدة

75,000

ساري

سنتين ميالدية

320,000

ساري

( )3ثالث
سنوات

147,000

ساري

1443/06/29هـ
1442/06/19هـ

(الموافق 2021/02/01م)
1442/12/22هـ

(الموافق 2021/08/01م)

المصدر :إدارة الشركة

3-19عقود التأمين
قامت الشركة بتوقيع عدة عقود تأمين تشمل أنواع تأمين مختلفة .وتتمثل هذه العقود فيما يلي:
	  (23):لودجعقود التأمين
(المؤمن له)
الطرف األول
َّ

الطرف الثاني (المؤمن)

نوع التأمين

شركة نت وركرس السعودية للخدمات

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

تأمين على األموال

شركة نت وركرس السعودية للخدمات

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

تأمين ضد الحرائق
واالخطار التابعة لها

شركة نت وركرس السعودية للخدمات

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

تأمين ضمان األمانة

شركة نت وركرس السعودية للخدمات

التعاونية

تأمين ضد األضرار الفنية

شركة نت وركرس السعودية للخدمات

التعاونية

تأمين طبي

المصدر :إدارة الشركة
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مدة العقد
2021/10/20م

إلى 2022/10/19م
2021/10/20م

إلى 2022/10/19م
2021/10/20م

إلى 2022/10/19م
2022/05/01م

إلى 2023/04/30م
2022/01/01م

إلى 2022/12/31م

حالة العقد
ساري
ساري
ساري
ساري
ساري
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3-20الموظفون والسعودة
بلغ عدد موظفي الشركة الذين يعملون بإداراتها المختلفة كما في  09مايو 2022م عدد ( )1,785موظفاً منهم ( )467موظفاً سعودياً و ( )1,318موظف غير
سعودي أي بنسبة سعودة قدرها حوالي  %26.16وتندرج الشركة حالياً تحت النطاق «أخضر مرتفع» من برنامج نطاقات السعودة ،ويوضح الجدول أدناه
أعداد موظفي الشركة ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2020م و2021م وكما في تاريخ  9مايو 2022م:
	  (24):لودجأعداد العاملين بالشركة
2020م

البيان

كما في  9مايو 2022م

2021م

العدد

العدد

العدد

النسبة

العدد

النسبة

السعوديون

425

425

498

%26.0

467

%26.16

غير السعوديين

1,583

1,583

1,430

%74.0

1,318

%73.84

اإلجمالي

2,008

2,008

1,941

%100

1,785

%100

المصدر :إدارة الشركة

	  (25):لودجالموظفون العاملون بالشركة بحسب كل إدارة
2020م
اإلدارة

كما في  9مايو 2022م

2021م

السعوديون

غير
السعوديين

اإلجمالي

السعوديون

غير
السعوديين

اإلجمالي

السعوديون

غير
السعوديين

اإلجمالي

مكتب الرئيس التنفيذي

-

1

1

-

1

1

-

1

1

إدارة تقنية المعلومات

-

4

4

-

4

4

-

4

4

إدارة الموارد البشرية

10

14

24

11

14

25

11

14

25

اإلدارة المالية

1

17

18

1

15

16

1

17

18

إدارة حسابات العمالء (أ)

160

966

1,126

219

873

1,092

209

830

1,039

إدارة حسابات العمالء (ب)

254

576

830

267

531

798

246

447

693

-

5

5

-

5

5

-

5

5

425

1,583

2,008

498

1,430

1,941

467

1,318

1,785

إدارة االستقطاب
اإلجمالي
المصدر :إدارة الشركة

باستثناء ما تم ذكره في القسم الفرعي (« )12-۳الشركة التابعة» في هذه النشرة ،فإنه ال یوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أیة أصول
خارجها حتى تاريخ نشر هذه النشرة .وال یوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.
ويقـر أعضـاء مجلـس اإلدارة بأنـه لـم يحـدث أي انقطاع فـي أعمال الشركة يمكـن أن يؤثـر أو يكـون لـه تأثيـراً ملحوظـاً فـي الوضـع المالـي خالل األثني
عشر ( )12شـهراً األخيرة مـن تاريـخ هـذه النشرة .باستثناء ما ذكر في المخاطر رقم (« )۲٥-۱-۲المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا» (كوفید)۱۹-
في القسم (« ) ۲عوامل المخاطرة» في هذه النشرة.
كما یقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نیة إلجراء أي تغییر جوهري في طبیعة عمل الشركة.
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 4.هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
4-1هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
يبلغ رأس مال الشركة حالياً ( )60,000,000ستين مليون ريال سعودي ،مقسم إلى ( )6,000,000ستة ماليين سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة
رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل ،ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية األسهم قبل وبعد الطرح:
	  (26):لودجالهيكل الحالي لملكية الشركة قبل الطرح وبعده
بعد الطرح

قبل الطرح
المساهمون الحاليون

عدد
األسهم

القيمة
االسمية
(بالريال)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية غير
المباشرة

عدد
األسهم

القيمة
االسمية
(بالريال)

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية غير
المباشرة

عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق

3,000,000

30,000,000

%50.0

-

2,235,000

22,350,000

%37.25

-

أسامة محمد عبد العزيز السابق

3,000,000

30,000,000

%50.0

-

2,235,000

22,350,000

%37.25

-

مجموعة الدخيل المالية

-

-

-

-

30,000

300,000

%0.5

-

الجمهور

-

-

-

-

1,500,000

15,000,000

%25.0

-

اإلجمالي

6,000,000

60,000,000

%100.0

-

6,000,000

60,000,000

%100.0

-

المصدر :إدارة الشركة

4-2الهيكل التنظيمي
يوضح الشكل أدناه الهيكل التنظيمي للشركة:

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤ�ﺍﺟﻌﺔ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻣﻴﻦ
ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎ�ﻭﺭ

ﻣﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤ�ﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎ�ﻭﺭ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
�ﺍﺋﺪ ﻋﺮﻓﺔ

ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺃﺣﻤﺪ ﺳ�ﻭﺍﺭﻱ
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ﻣﺪ�ﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
��ﺤﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ
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ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ
ﻓﻴﺼﻼﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻌ��ﺰ

ﻣﺪ�ﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻼء )ﺃ(
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻮﺩﺓ

ﻣﺪ�ﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻼء )ﺏ(
ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﻣﺪ�ﺮ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ
ﺷﻴ�ﺍﺯ ﺃﺑﺎﺯ ﻣﺎﻟﻚ
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4-3أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( )6ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ( )5خمسة سنوات .وقد تم تعيين
أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 1443/03/08هـ (الموافق 2021/10/14م) ،لفترة خمس سنوات.
	  (27):لودجأعضاء مجلس إدارة الشركة وأمين سر المجلس
االسم

المنصب

الجنسية

العمر

صفة
العضوية

االستقاللية

عبدالمحسن
إبراهيم عبدالعزيز
الطوق

رئيس
المجلس

سعودي

47

غير
تنفيذي

غير مستقل

أسامة محمد
عبدالعزيز السابق

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة

قبل الطرح

بعد الطرح

قبل الطرح

بعد الطرح

%50.0

%37.25

-

-

تاريخ العضوية

2021/10/14م

نائب رئيس
المجلس
والعضو
المنتدب

سعودي

48

تنفيذي

غير مستقل

%50.0

%37.25

-

-

2021/10/14م

الوليد عبد الرزاق
صالح الدريعان

عضو
المجلس

سعودي

62

غير
تنفيذي

مستقل

-

-

-

-

2021/10/14م

أشعر نور نزار أختر

عضو
المجلس

باكستاني

45

غير
تنفيذي

غير مستقل

-

-

-

-

2021/10/14م

عادل محمد علي
علي مالوي

عضو
المجلس

سعودي

52

غير
تنفيذي

غير مستقل

-

-

-

-

2021/10/14م

عبداهلل صغير
محمد الحسيني
الشهري

عضو
المجلس

سعودي

55

غير
تنفيذي

مستقل

-

-

-

-

2021/10/14م

محمد عمران مالك
غالم سارور

أمين سر
المجلس

باكستاني

44

تنفيذي

أمين سر مجلس اإلدارة
غير مستقل

-

-

-

-

2021/11/02م

المصدر :إدارة الشركة
* وافقت الجمعیة العامة التحويلية المنعقدة في تاریخ 1443/03/08هـ (الموافق 2021/10/14م) ،على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورین أعاله وذلك لمدة خمس سنوات من تاریخ الجمعیة.
** قرر مجلس اإلدارة كما في تاریخ 1443/03/26هـ (الموافق 2021/11/01م) تعیین السید /أسامة السابق كنائب لرئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ،كما قرر المجلس في تاريخ
1443/03/27هـ (الموافق 2021/11/02م) تعیین السید /محمد عمران مالك غالم سارور كأمین سر مجلس اإلدارة ،وذلك لدورة المجلس الحالیة والتي تستمر لمدة ( )5خمس سنوات من
تاريخ تعيين المجلس.
*** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هیئة السوق المالیة في تحدید عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة
فيما يلي:
ً
 أن يكون مالكا أو له مصلحة فیما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من یملك هذه النسبة. -أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة.
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وفيما يلي ملخص لمسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس اآلخرين وأمين السر:
مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة
•ضمان وضوح مهام المجلس ونطاق عمله وأسس توزيع األدوار فيما بين األعضاء.
•ضمان وضوح خطة عمل المجلس وسالمة تحديد أولويات المواضيع التي تعرض على المجلس في اجتماعاته.
•ضمان قيام المجلس بواجباته نحو تحقيق رسالة الشركة وأهدافها االستراتيجية.
•قيادة المجلس في اختيار الرئيس التنفيذي المنوط به مسؤولية إدارة الشركة.
•دعم لجان المجلس من خالل تقديم التوجيهات اإلدارية وتقييم األداء.
•إجراء التصويت فيما يتعلق بتعيين اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.
•تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة.
مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة
•الموافقة على مهام الشركة ورؤيتها.
•المساهمة في وضع التوجهات العامة للشركة وخططها االستراتيجية المستقبلية.
•االشراف على اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتحقق من تنفيذ سياسات الشركة وتحقيق أهدافها بكفاءة.
•الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.
•توثيق المناقشات والقرارات الصادرة من مجلس اإلدارة من خالل محاضر االجتماعات التي يوقع عليها األعضاء.
•إدراج أي معامالت مع األطراف ذوي العالقة على جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للموافقة عليها.
•الموافقة على الميزانية السنوية للشركة.
مسؤوليات أمين السر
•التوقيع مع رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين على محاضر وقرارات المجلس.
•التوقيع مع رئيس المجلس على السجل الخاص الذي تدون فيه محاضر المجلس.
•تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
•التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.
وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي وأمين سر المجلس:
	  (28):لودجالسيرة الذاتية لعبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق
االسم

عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق

اجلنسية

سعودي

العمر

 47سنة

املنصب

رئيس مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

بكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية  -جامعة الملك سعود  ،الرياض  -المملكة العربية السعودية 1995م.
•رئيس مجلس اإلدارة في شركة دار التمليك منذ عام 2019م وحتى اآلن.

•نائب رئيس مجلس اإلدارة في البنك العربي الوطني منذ عام 2017م وحتى اآلن.
اخلبرات العملية

•رئيس مجلس اإلدارة في شركة منتجات الفوالذية (ستيبكو) منذ عام 2014م وحتى اآلن.

•الرئيس التنفيذي في مجموعة الطوق منذ عام 2013م وحتى اآلن.

•رئيس مجلس اإلدارة في شركة الطوق المحدودة منذ عام 2013م وحتى اآلن.
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	  (29):لودجالسيرة الذاتية ألسامة محمد عبدالعزيز السابق
االسم

أسامة محمد عبدالعزيز السابق

اجلنسية

سعودي

العمر

 48سنة

املنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

املؤهالت العلمية

بكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية  -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،الظهران  -المملكة العربية السعودية ،عام ١٩٩٥م.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة نت وركرس السعودية منذ عام 2021م وحتى اآلن.

•عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل واللجنة التنفيذية منذ عام 2020م وحتى اآلن.

•عضو اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين بمجلس الغرف السعودية منذ عام 2020م وحتى اآلن.

•نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض منذ عام 2020م وحتى اآلن.
اخلبرات العملية

•عضو مجلس إدارة شركة بيادر األرياف ألنظمة االتصاالت في السعودية منذ عام 2006م وحتى اآلن.

•مالك شركة إس إن إس الج في الجزائر منذ عام 2006م وحتى اآلن.

• الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت في السعودية منذ عام 1998م وحتى اآلن.
•كبير المهندسين في شركة نور كونسلت تيليماتكس منذ عام 1998م وحتى عام 2001م.

•قائد فريق ترددات الراديو في منطقتي الوسطي والشرقية (قسم النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة) في شركة لوسنت تكنولوجيز منذ
عام 1995م وحتى عام 1998م.

	  (30):لودجالسيرة الذاتية للوليد عبد الرزاق صالح الدريعان
االسم

الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان

اجلنسية

سعودي

العمر

 62سنة

املنصب

عضو مجلس اإلدارة.

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس هندسة الكترونية  -جامعة ويسكنسن  -الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1982م.

•ماجستير هندسة الكترونية  -جامعة ويسكنسن  -الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1984م.

•عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتدريب والتعليم ،الرياض  -المملكة العربية السعودية منذ عام 1993م
وحتى اآلن.

•عضو مجلس إدارة شركة العناية الطبية ،الرياض  -المملكة العربية السعودية منذ عام 2000م وحتى اآلن.
•عضو منتدب في شركه الخط السريع ،دبي  -اإلمارات العربية المتحدة منذ عام 2004م وحتى اآلن.

•عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتقنية ،القاهرة  -جمهورية مصر العربية منذ عام 2003م وحتى اآلن.

•عضو مجلس إدارة شركة نيوهورايزن لتدريب الكمبيوتر ،الواليات المتحدة األمريكية منذ عام 2005م وحتى اآلن.
اخلبرات العملية

•رئيس مجلس إدارة شركة أكاديمية أونالين للتجارة ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،منذ عام 2005م وحتى اآلن.

•رئيس مجلس إدارة شركة فرانكلين كوفي للتطوير اإلداري ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة منذ عام 2006م وحتى اآلن.

•رئيس مجلس إدارة شركة لنجوافون (دايركت إنجلش) ،لندن  -المملكة المتحدة منذ عام 2011م وحتى اآلن.

•رئيس مجلس إدارة شركة أليانز السعودية للتأمين منذ عام 2019م وحتى اآلن.
•عضو مجلس إدارة شركة الملز القابضة منذ عام 2014م وحتى اآلن.

•عضو مجلس إدارة شركة األسمنت العربية منذ عام 2015م وحتى اآلن.

•مدير عام مركز األبحاث والتطوير لمركز المعلومات الوطني منذ عام 1984م وحتى عام 1991م.
•مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر منذ عام 1991م وحتى عام 1992م.
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	  (31):لودجالسيرة الذاتية ألشعر نور نزار أختر
االسم

أشعر نور نزار أختر

اجلنسية

باكستاني

العمر

 45سنة

املنصب

عضو مجلس اإلدارة.

املؤهالت العلمية

• بكالوريوس تجارة – جامعة كراتشي ،كراتشي – جمهورية باكستان اإلسالمية ،عام 1996م.

•محاسب قانوني  -معهد المحاسبين القانونيين الباكستاني ،مدينة كراتشي  -جمهورية باكستان اإلسالمية ،عام 2001م.
•رئيس مجلس إدارة شركة أجيج كابيتال منذ عام 2012م وحتى اآلن.

•المدير في شركة  360فيوز منذ عام2020م وحتى اآلن.
اخلبرات العملية

•كبير مسؤولي االستثمار في شركة الطوق المحدودة منذ عام 2009م وحتى اآلن.

•مدير رئيس المالية لشركة مورغان ستانلي العربية السعودية منذ عام 2008م وحتى عام 2009م.

•مدير أول في البنك السعودي الفرنسي منذ عام 2002م وحتى عام 2008م.

	  (32):لودجالسيرة الذاتية لعبد اهلل صغير محمد الحسيني الشهري
االسم

عبد اهلل صغير محمد الحسيني الشهري

اجلنسية

سعودي

العمر

 55سنة

املنصب

عضو مجلس اإلدارة
•بكالوريوس في المحاسبه  -جامعة الملك عبدالعزيز ،جده -المملكه العربية السعودية ،عام 1990م.

املؤهالت العلمية

•ماجستبر العلوم في المحاسبه  -جامعة الملك سعود ،الرياض  -المملكه العربية السعودية  ،عام 1997م.
•دكتوراة في المحاسبة المالية والمراجعة – جامعة كنت  -كانتربري – المملكة المتحدة – عام 2005م
•عضو مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني من عام 2016م وحتى اآلن.
•عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم من عام  2021وحتى اآلن.

اخلبرات العملية

•عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة واالتصاالت من عام 2021م وحتى اآلن.

•عضو مجلس إدارة شركة دويتشة الخليج للتمويل من عام 2017م وحتى عام 2020م.

•أستاذ المحاسبة المالية والمراجعة في جامعة األمير سلطان األهلية من عام 2010م وحتى اآلن.

	  (33):لودجالسيرة الذاتية لعادل محمد علي علي مالوي
االسم

عادل محمد علي علي مالوي

اجلنسية

سعودي

العمر

 52سنة

املنصب

عضو مجلس اإلدارة.
•بكالوريوس في الكيمياء  -جامعة الملك سعود ،الرياض -المملكة العربية السعودية ،عام 1993م.

•دبلوم في عضوية مجلس اإلدارة من معهد مجلس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي ،عام 2021م.
املؤهالت العلمية

•شهادة في عضوية مجلس اإلدارة من معهد مجلس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي ،عام 2020م.

•شهادة األداء العالي لمجالس اإلدارة من المعهد الدولي للتنمية اإلدارية ( )IMDبجمهورية سويسرا ،عام 2019م.

•شهادة اإلدارة االستراتيجية في أعمال البنوك من معهد إنسياد للدراسات العليا بالجمهورية الفرنسية ،عام 2015م.
•عضو لجنة المراجعة في شركة السعودي الفرنسي كابيتال منذ عام 2017م وحتى اآلن.
•عضو اللجنة التنفيذية لشركة السعودي الفرنسي كابيتال منذ عام 2017م وحتى اآلن.

•الرئيس التنفيذي لالستثمار في البنك السعودي الفرنسي منذ عام 2019م وحتى اآلن.

•عضو لجنة االستثمار في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني منذ عام 2019م وحتى اآلن.

•عضو لجنة المخاطر في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني منذ عام 2019م وحتى اآلن.

اخلبرات العملية

•عضو مجلس إدارة في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني منذ عام 2017م إلى 2019م

•عضو اللجنة التنفيذية في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني منذ عام 2017م إلى 2019م.

•المدير المالي في البنك السعودي الفرنسي منذ عام 2017م وحتى عام 2019م.

•رئيس مجموعة األسواق العالمية في البنك السعودي الفرنسي منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.
•رئيس سوق النقد والتمويل في البنك السعودي الفرنسي منذ عام 2004م وحتى عام 2011م.

•تاجر سوق المال ومشتقاته في البنك السعودي الفرنسي منذ عام 1994م وحتى عام 2004م.
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	  (34):لودجالسيرة الذاتية لمحمد عمران مالك غالم سارور
االسم

محمد عمران مالك غالم سارور

اجلنسية

باكستاني

العمر

 44سنة

املنصب

أمين سر مجلس اإلدارة ومدير إدارة المراجعة الداخلية

املؤهالت العلمية

•محاسب مالي معتمد ( – )FCCAجمعية المحاسبين القانونين المعتمدين البريطانية ،جالسكو – المملكة المتحدة ،عام 2003م.

•شهادة محاسب مالي معتمد ( -)ACCAجمعية المحاسبين القانونين المعتمدين البريطانية ،جالسكو -المملكة المتحدة ،عام 2003م.

•أمين سر مجلس إدارة شركة بيادر األرياف ألنظمة االتصاالت في السعودية منذ عام 2019م وحتى اآلن.

اخلبرات العملية

•مدير عام المالية في مجموعة إم تي إن منذ عام 2008م وحتى عام 2018م.
•مساعد مدير بشركة إرنست ويونغ منذ عام 2007م وحتى عام 2008م.
•محاسب أول بمجموعة أوريدو منذ عام 2005م وحتى عام 2006م.

4-4لجان مجلس اإلدارة
تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات
التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين .وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشاديه وليست إلزامية على
الشركة حتى اآلن ،إال أن الشركة ستعمل على االلتزام بكافة األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشكل تدريجي
خالل الفترة القادمة ،كما أنها قد قامت بإعداد نظام حوكمة خاص بها يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وبما يضمن
التزام الشركة بكافة بنودها.
4 -4-1لجنة المراجعة
تتلخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة فيما يلي:
 1اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بشركة نت وركرس السعودية ،للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ االعمال والمهمات التي حددهامجلس اإلدارة.
 2دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. 3دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. 4التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين بعد التأكد من استقالليتهم وفصلهم وتحديد أتعابهم. 5متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. 6دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مالحظات اللجنة عليها. 7دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. 8دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. 9دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.ويبين الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:
	  (35):لودجأعضاء لجنة المراجعة
االسم

الصفة

عادل محمد علي علي مالوي

رئيس لجنة المراجعة

أسامة أحمد اسحاق بن صالح

عضو

أشعر نور نزار أختر

عضو

المصدر :إدارة الشركة
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وقد وردت السيرة الذاتية لكل من عادل مالوي وأشعر نور في الصفحة ( )36ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة .أما فيما يخص السيرة الذاتية
ألسامة صالح فهي كما يلي:
	  (36):لودجالسيرة الذاتية ألسامة أحمد اسحاق بن صالح
االسم

أسامة أحمد اسحاق بن صالح

اجلنسية

سعودي.

العمر

 51سنة

املنصب

عضو لجنة المراجعة.

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس علوم الحاسب اآللي  -جامعة الملك سعود ،الرياض -المملكة العربية السعودية ،عام 1995م.
•الرئيس التنفيذي لمجموعة الفارس الدولية من العام 2004م حتى تاريخ هذه النشرة.

•رئيس اللجنة المصرفية في غرف التجارة الدولية  ICCمنذ العام 2012م حتى تاريخ هذه النشرة.

اخلبرات العملية

•نائب رئيس إدارة النقد وتمويل التجارة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات في البنك العربي الوطني من العام 2012م إلى العام 2014م.
•مساعد المدير العام – رئيس الحلول المصرفية للشركات بالبنك العربي الوطني من العام 2006م إلى العام 2012م.

•مدير خدمات الشركات اإللكترونية – قسم األعمال اإللكترونية في البنك السعودي الفرنسي من العام 2003م إلى العام 2006م.
•رئيس وحدة خدمات الشبكة الداخلية ( )e-SISالتابعة لمجموعة سامبا المالية من العام 1996م حتى العام 2003م.

4 -4-2لجنة الترشيحات والمكافآت
تشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:
 أالتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانتهبجريمة مخلة بالشرف واألمانة.
 بالمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ،وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضويةمجلس اإلدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
 جمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. دتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. هالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح ،إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبطباألداء.
	  (37):لودجأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
االسم

الصفة

الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان

رئيس اللجنة

أسامة محمد عبدالعزيز السابق

عضو

عبداهلل صغير محمد الحسيني الشهري

عضو

المصدر :إدارة الشركة

وقد وردت السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الصفحات ( )٣٥و( )٣٦ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة.
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4-5اإلدارة العليا
	  (38):لودجاإلدارة العليا للشركة
الملكية المباشرة

الملكية غير المباشرة

م

االسم

الجنسية

العمر

المسمى الوظيفي

تاريخ التعيين

1

أسامة محمد عبدالعزيز السابق

سعودي

48

نائب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو
المنتدب

2021/11/01م

%50.0

2

رائد عبدالعزيز عرفة

بريطاني

53

الرئيس التنفيذي

2005/02/01م

-

-

3

أحمد سرواري

هندي

40

المدير المالي

2011/09/21م

-

-

-

4

ريحان أحمد بشير أحمد

باكستاني

40

مدير تقنية
المعلومات

2009/09/01م

-

-

-

-

5

فيصل سالم طويل العبدالعزيز

سعودي

39

مدير الموارد
البشرية

2021/11/16م

-

-

-

-

6

مصطفى عودة

أردني

58

مدير حسابات
العمالء (أ)

2006/02/01م

-

-

-

-

7

حسن مصطفى

أردني

52

مدير حسابات
العمالء ()2

2015/05/05م

-

-

-

-

8

شيراز أياز مالك

باكستاني

40

مدير االستقطاب

2008/11/01م

-

-

-

-

9

محمد عمران مالك غالم سارور

باكستاني

44

مدير المراجعة
الداخلية

2021/11/02م

-

-

-

-

قبل الطرح

بعد الطرح

قبل الطرح

بعد الطرح

%37.25

-

-

-

-

المصدر :إدارة الشركة

وقد وردت السيرة الذاتية للسيد /أسامة السابق في الصفحة رقم ( ،)٣٥والسيرة الذاتية للسيد /محمد عمران مالك غالم سارور في الصفحة رقم ()٣٧
من هذه النشرة .وفيما يلي نبذة عن أعضاء اإلدارة العليا:
	  (39):لودجالسيرة الذاتية لرائد عبدالعزيز عرفة
االسم

رائد عبدالعزيز عرفة

اجلنسية

بريطاني

العمر

 53سنة.

املنصب

الرئيس التنفيذي.

املؤهالت العلمية
اخلبرات العملية

•بكالوريوس في الهندسة الكهربائية وااللكترونية  -جامعة كوفنتري  -المملكة المتحدة  ،عام 1992م.
•الرئيس التنفيذي في شركة نت وركرس السعودية للخدمات منذ عام 2005م وحتى تاريخ هذه النشرة.

•مدير فرع شركة ام اس اي المملكة المتحدة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2000م وحتى عام 2005م.
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	  (40):لودجالسيرة الذاتية لفيصل سالم طويل العبدالعزيز
االسم

فيصل سالم طويل العبدالعزيز

اجلنسية

سعودي.

العمر

 39سنة.

املنصب

مدير الموارد البشرية

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس موارد بشرية  -جامعة الملك عبد العزيز ،جدة  -المملكة العربية السعودية ،عام 2018م.
•مستشار تنفيذي الموارد البشرية والخدمات المشتركة في المركز الوطني للتخصيص منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.

•رئيس عمليات الموارد البشرية في صندوق التنمية العقاري  -الرياض منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.

•رئيس عمليات الموارد البشرية في شركة النهدي الطبية ،جدة منذ عام 2015م وحتى عام 2018م.

اخلبرات العملية

•مدير قطاع عمليات الموارد البشرية في أكوا القابضة  -الرياض منذ عام 2013م وحتى عام 2015م.

•مدير أول إدارة خدمات المواهب والرواتب في شركة مراكز االتصال التابعة لشركة االتصاالت السعودية  -الرياض منذ عام 2011م وحتى
عام 2013م.
•مساعد مدير عام الموارد البشرية في البنك السعودي الهولندي  -الرياض منذ عام 2009م وحتى عام 2011م.

•مشرف أول موارد بشرية وإدارة االلتزام في مجموعة سامبا المالية  -الرياض منذ عام 2003م وحتى عام 2009م.

	  (41):لودجالسيرة الذاتية ألحمد سيد سرواري
االسم

أحمد سيد سرواري

اجلنسية

هندي

العمر

 40سنة.

املنصب

مدير اإلدارة المالية.

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس تجارة  -جامعةس ر تي ،مدينة ناندي  -والية ماهاراشترا ،الهند  ،عام 2002م.
•مدير اإلدارة المالية في شركة نت وركرس السعودية للخدمات منذ عام 2014م وحتى تاريخ هذه النشرة.

•المراقب المالي للشركة السعودية ألجهزة االتصاالت منذ سبتمبر 2011م وحتى يونيو  2014م.

اخلبرات العملية

•مدير مساعدة أول في شركة ارنست ويونغ ،الرياض منذ عام 2010م وحتى عام 2011م.

•معاون تدقيق أول (شريك) في شركة إم آر هونديواال وشركاه ،محاسبون قانونيون ،الهند منذ عام 2009م وحتى عام 2010م.
•مساعد مدير أول ،عمليات الفروع في سيتي بنك  -الهند منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.

	  (42):لودجالسيرة الذاتية لريحان أحمد بشير أحمد
االسم

ريحان أحمد بشير أحمد

اجلنسية

باكستاني

العمر

 40سنة.

املنصب

مدير تقنية المعلومات.

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس إدارة األعمال  -معهد نيوبورت لالتصاالت و االقتصاد ،كراتشي  -جمهورية باكستان اإلسالمية ،عام 2004م.
•مدير تقنية المعلومات واألنظمة في شركة نت وركرس السعودية للخدمات منذ عام 2009م وحتى تاريخ هذه النشرة.

اخلبرات العملية

•مسؤول النظام في شبكات اإلعالم التلفزيوني (أخبار اكسبرس) منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.

•مسؤول النظام في وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بالرياض منذ عام 2005م وحتى عام 2007م.

•مسؤول الشركات في شركة االنترنت المحدودة (  )Nexlinx ISPبجمهورية باكستان اإلسالمية منذ عام 2003م وحتى عام 2004م.
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	  (43):لودجالسيرة الذاتية لمصطفى عودة مصطفى عودة
االسم

مصطفى عودة مصطفى عودة

اجلنسية

أردني

العمر

 58سنة.

املنصب

مدير حسابات العمالء (أ)

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس هندسة كهربائية – كلية الهندسة والتكنولوجيا  ،الجامعة األردنية ،عمان  -األردن عام 1987م
•مدير حسابات العمالء (أ) في شركة نت وركرس السعودية للخدمات منذ عام 2006م وحتى تاريخ هذه النشرة.

اخلبرات العملية

•المدير العام في مؤسسة شرائح التقنية منذ عام 2003م وحتى عام 2006م.

•مدير تطوير األعمال في مؤسسة البشير للتجارة  -المقاوالت العامة منذ عام 1994م وحتى عام 2003م.

• مهندس الكترونيات في مؤسسة بسام التجارية  -األجهزة الطبية منذ عام 1989م وحتى عام 1994م.

	  (44):لودجالسيرة الذاتية لحسن تحسين حسن مصطفى
االسم

حسن تحسين حسن مصطفى

اجلنسية

أردني.

العمر

 51سنة.

املنصب

مدير حسابات العمالء (ب)

املؤهالت العلمية

•دبلوم عالي في الحاسبات االلكترونية والنظم الرقمية – جامعة البلقاء التطبيقية – كلية عمان للمهن الهندسية ،عمان – األردن عام1989م
•مدير حسابات العمالء (ب) في شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة منذ عام 2014م وحتى تاريخ هذه النشرة.
•مدير مبيعات المنطقة الوسطى في شركة بناؤون لحلول أجهزة الحاسوب منذ عام 2012م وحتى عام 2013م.

اخلبرات العملية

•مدير مبيعات شركة سيسكو سيستمز منذ عام 2010م وحتى عام 2012م.

•مدير مبيعات شركة جيترونكس العربية السعودية المحدودة منذ عام 2002م وحتى عام 2010م.

•مندوب مبيعات أول في الشركة األردنية لألنظمة االلكترونية منذ عام 1996م وحتى عام 2002م.
•مشرف قسم الصيانة في شركة النظم الفنية منذ عام 1990م وحتى عام 1996م.

	  (45):لودجالسيرة الذاتية لشيراز أياز محمود مالك
االسم

شيراز أياز محمود مالك

اجلنسية

باكسـتاني

العمر

 40سنة.

املنصب

مدير استقطاب

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس إدارة أعمال ،جامعة باكستان ،جمهورية باكستان اإلسالمية عام 2001م.
•مدير استقطاب في شركة نت وركرس السعودية للخدمات منذ عام 2008م وحتى تاريخ هذه النشرة.

اخلبرات العملية

•مدير عمليات مجموعة أعمال التوظيف ،المملكة المتحدة منذ عام 2005م وحتى عام 2008م.

• مساعد المدير بشركة يونيليفر ،جمهورية باكستان اإلسالمية منذ عام 2003م وحتى عام 2005م.

•متدرب إداري في شركة امبريال للصناعات الكيمائية ،جمهورية باكستان اإلسالمية منذ عام 2001م وحتى عام 2002م.

والجدير بالذكر أنه ال توجد لدى الشركة اتفاقية موقعة مع أعضاء اإلدارة العليا أو أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله أو أياً من مساهمي الشركة
تحظر على أي منهم الدخول في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في النشاط الذي تزاوله في الوقت الراهن .وفي حال دخول أي منهم في أعمال
منافسة ،سيتوجب عليه الحصول على موافقة الجمعية العامة.
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 5.سياسة توزيع األرباح
تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة .ووفقاً للنظام األساسي للشركة ،فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية ،يجب أن
يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بنا ًء على توصية من مجلس اإلدارة الذي يأخذ في االعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة
وقتها ،بما فيها أرباح الشركة ،والوضع المالي ،والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج نشاطات الشركة،
واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقب ً
ال ،وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.
ال تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحاً ،وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة ،وتخضع عملية توزيع األرباح إلى
قيود معينة وفقاً لنظام الشركة األساسي ،حيث نصت المادة ( )48الثامنة واألربعين من النظام األساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية
بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف األخرى على النحو التالي:
 أيجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور( )%30من رأس المال المدفوع.
 بللجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز ( )%20من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصهلغرض أو أغراض معينة.
 جللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكانعلى المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون
قائماً من هذه المؤسسات.
 ديوزع من الباقي على المساهمين بحسب قرار من الجمعية العامة. همع مراعات األحكام المقررة في المادة ( )20من هذا النظام ،والمادة ( )76من نظام الشركات ،يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تتجاوز عشرة( )%10بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافآة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
يبين الجدول أدناه توزيعات األرباح خالل األعوام 2019م و2020م و2021م:
	  (46):لودجتوزيعات األرباح لألعوام 2019م و2020م و2021م
2019م

2020م

2021م

البيان
مجموع الدخل الشامل للسنة

31,290,014

37,656,218

26,033,158

توزيعات األرباح المعلنة خالل السنة

25,925,000

31,087,607

19,099,999

توزيعات األرباح المدفوعة خالل السنة

25,925,000

*31,749,188

**19,987,606

%82.85

%82.56

%73.37

نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الدخل

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
-

باإلشارة إلى قرار الشركاء رقم  ،1/19قامت الشركة باإلعالن عن توزيع أرباح ناتجة عن أنشطتها بمبلغ ( )25,925,000ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م من
رصيد األرباح المبقاة.

-

باإلشارة إلى قرار الشركاء رقم  ،1/20قامت الشركة باإلعالن عن توزيع أرباح ناتجة عن أنشطتها بمبلغ ( )31,087,607ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م من
رصيد األرباح المبقاة.

-

باإلشارة إلى قرار الشركاء رقم  1/21قامت الشركة باإلعالن عن توزيع أرباح ناتجة عن أنشطتها بمبلغ ( )19,099,999ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م من
رصيد األرباح المبقاة.

* قامت الشركة بتوزيع مبلغ ( )31,749,188ريال سعودي خالل العام 2020م ،وهو مبلغ يتجاوز مبلغ توزيعات األرباح المعلنة خالل العام بواقع ( )661,581ريال سعودي ،وذلك لتسوية جزء من
مبالغ توزيعات األرباح المعلنة والتي لم يتم دفعها (توزيعات أرباح دائنة) والمتعلقة بالعام 2018م ،والتي تم اإلعالن عنها بموجب قرار الشركاء رقم  1/18بمبلغ ( )22,381,000ريال سعودي
حيث قامت الشركة بدفع مبلغ ( )20,831,812ريال سعودي منها ،مما أدى لتراكم مبلغ ( )1,549,188ريال سعودي عليها كرصيد أرباح دائنة وقد تم دفع مبالغ توزيعات األرباح الدائنة نقداً.
** قامت الشركة بتوزيع مبلغ ( )19,987,606ريال سعودي خالل العام 2021م ،وهو مبلغ يتجاوز مبلغ توزيعات األرباح المعلنة خالل العام بواقع ( )887,607ريال سعودي ،وذلك لتسوية الرصيد
المتبقي بشكل كامل من مبالغ توزيعات األرباح المعلنة والتي لم يتم دفعها والمتعلقة بالعام 2018م ،والتي تم اإلعالن عنها بموجب قرار الشركاء رقم  1/18بمبلغ ( )22,381,000ريال سعودي.
وقد تم دفع مبالغ توزيعات األرباح الدائنة نقداً.
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 6.استخدام متحصالت الطرح
تبلغ القيمة المتوقعة إلجمالي متحصالت الطرح مبلغ •••• مليون ريال ،سيدفع منها تقريباً حوالي ( )2,000,000مليوني ريال سعودي كمصاريف للطرح،
والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،والمحاسب القانوني ،ومصاريف فتح حساب األمانة ،وتكاليف التسويق والطباعة ،والمصاريف
والتكاليف األخرى المتعلقة بالطرح.
كل حسب النسبة التي يمتلكها في رأس مال
هذا وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح والمقدرة بحوالي •••• مليون ريال على المساهمين البائعين ٍ
الشركة ،ولن تستلم الشركة أي مبلغ من صافي متحصالت الطرح.
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 7.إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة بما يلي:
•لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال ال ُمصدر أو الشركة التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثني
عشر ( )12شهراً األخيرة.
•بخالف ما ورد في القسم (« )8مصاريف الطرح» من هذه النشرة ،لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من
قبل ال ُمصدر أو شركته التابعة خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األسهم في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم.

•لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر أو الشركة التابعة خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب
التسجيل وطرح األسهم.
ألي من أقربائهم
•بخالف ما ورد في القسم (« )3-4أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس» من هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ٍ
أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في ال ُمصدر أو الشركة التابعة.
•ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة أو الشركة التابعة.

•أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات حتى تاريخ هذه النشرة.
•الشــركة ليســت خاضعــة ألي دعــاوي أو إجــراءات قانونيــة بخــالف مــاورد فــي البنــد رقــم ( 25-1-2المخاطــر المتعلقـة بالدعـاوى القضائيـة
والغرامـات).
•ال توجـد أي صالحية تعطـي أحـد أعضـاء مجلـس اإلدارة أو الرئيـس التنفيـذي حـق التصويـت علـى مكافـآت تمنـح لهم.
•ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من المصدر.
•باســتثناء مــا ورد فــي قســم عوامــل المخاطــرة ،فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة ليســوا علــى علــم بــأي مخاطــر جوهريــة أخــرى مــن الممكــن
أن تؤثــر علــى قــرار المســتثمرين المحتمليــن فــي االستثمار فــي أســهم الشــركة.
•ال يخضـع أعضـاء مجلـس اإلدارة إلى دعـاوى أو إجـراءات قانونيـة قـد تؤثـر بمفردهـا أو بمجملهـا جوهريـاً فـي أعمـال الشـركة أو فـي وضعهـا
المالي.
•أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.
•أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية.
•أنـه ال توجـد أي وقائـع أخـرى يمكـن أن تؤثـر علـى طلـب تسـجيل األوراق الماليـة لـم يتـم تضمينهـا فـي هذه النشرة.
•أن الشركة قد حصلت على موافقة الجمعية العامة على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،وبخالف ما تم ذكره في القسم ()14-3
«العقود مع األطراف ذات العالقة» تقر الشركة بأنه ال يوجد لديها أي عقود أو ترتيبات سارية المفعول عند تقديم نشرة اإلصدار هذه يكون
فيها مصلحة لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو مدير اإلدارة المالية أو غيرهم من األطراف ذات العالقة.
•أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أياً من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة
ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس حتى تاريخ هذه النشرة.
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 8.مصاريف الطرح
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع التكاليف المتعلقة بالطرح ،والتي تبلغ حوالي ( )2,000,000مليوني ريال سعودي تدفع بشكل نقدي ،باإلضافة إلى
تخصيص عدد ( )30,000ثالثين ألف سهم عادي بسعر الطرح ،والتي ستخصص من أسهم المساهمين البائعين لصالح المستشار المالي ،وذلك بخالف
أسهم الطرح .وستكون هذه األسهم مستحقة للمستشار المالي عند اإلدراج ،بحيث يتم تخصيصها للمستشار المالي من قبل المساهمين البائعين كل
بحسب نسبة ملكيته في رأس مال الشركة .وسوف تخضع األسهم الممنوحة للمستشار المالي لفترة حظر مدتها ( )12اثني عشر شهراً من تاريخ اإلدراج.
أما فيما يخص التكاليف النقدية ،فإنها ستخصم بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة (•••) ريال سعودي.
وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،والمحاسبين القانونيين ،ومصاريف فتح حساب األمانة ،وتكاليف التسويق والطباعة،
والمصاريف األخرى المتعلقة بالطرح.
والجدير بالذكر أن الشركة لن تتحمل أي من المصاريف المتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب ،وسيقوم
المساهمون البائعون بسداد كافة مصاريف الطرح التي تحملتها الشركة عنهم بمجرد االنتهاء من عملية الطرح.
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 9.المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات الصادرة عن
هيئة السوق المالية .وتم تقديم جمیع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة واستیفاء جمیع المتطلبات ،وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار
هذه ،كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازية.
يجب على جميع المستثمرين المؤهلين الراغبين في المشاركة في هذا الطرح قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل تقديم طلبات االكتتاب ،حيث
أن تقديم طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام الطرح المذكورة.

9-1االكتتاب
سوف يتم طرح ( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،تمثل %25.0من رأس
مال الشركة ،سيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر (••••) •••• ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها (•••••••) ريال سعودي ،ويقتصر الطرح
على فئات المستثمرين المؤهلين ،وهم كما يلي:
 1مؤسسات مالية تتصرف لحسابها الخاص. 2عمالء مؤسسات مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون المؤسسة المالية قد ُع ّينت بشروط تمكنها من اتخاذ القراراتالخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
 3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع. 4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. 5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6صناديق االستثمار. 7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشاديالستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
 8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.	10-أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير اآلتية:
 أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات فيكل ربع سنة خالل االثني عشر شهراً الماضية.
 بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. -جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.

 دأن يكون حاص ًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

 هأن يكون حاص ًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
	11-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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9-2طريقة التقدم بطلب االكتتاب
سوف يكون االكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين إلكترونياً من خالل حسابهم االستثماري لدى مدير االكتتاب خالل فترة الطرح .ويجب على المكتتب
استيفاء متطلبات االكتتاب وفقاً لتعليمات االكتتاب الموضحة في طلب االكتتاب وفي هذه النشرة .وينبغي على المكتتب الموافقة على كافة الشروط
واالحكام وأن يستكمل كافة األقسام ذات الصلة في طلب االكتتاب .تحتفظ الشركة ومدير االكتتاب بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئياً أو كلياً في حالة
عدم استيفاء أي من شروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع التعليمات الالزمة .ال يجوز إدخال أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه ،حيث
يمثل طلب االكتتاب بمجرد تقديمه اتفاقاً ملزماً قانونياً بين الشركة والمكتتب .يمتلك المساهمون البائعون قبل الطرح  %100.0من رأس مال الشركة،
وسوف يمتلكون لـ  %74.5من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح ،ويمكن للمستثمرين الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة اإلصدار هذه على الموقع
االلكتروني لكل من المستشار المالي أو مدير االكتتاب أو من خالل معلومات االتصال الموضحة أدناه:
المستشار المالي

مدير االكتتاب

مجموعة الدخيل المالية

شركة دراية المالية

الرياض – حي الوزارات

شارع العليا العام ،الرياض

ص.ب 2462 .الرياض 11451

ص.ب 286546 .الرياض 11323

فاكس+ 966 11 4787795 :

فاكس+966 11 2998071 :

هاتف+ 966 11 4309800 :

الموقع اإللكترونيwww.aldukheil.com.sa :

البريد اإللكترونيinfo@aldukheil.com.sa :

هاتف+966 11 2998000 :

البريد اإللكترونيsupport@derayah.com :
الموقع اإللكترونيwww.derayah.com :

9-3فترة الطرح وشروطه
سيكون االكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين ابتدا ًء من يوم األحد 1443/12/25هـ (الموافق 2022/07/24م) وحتى يوم الخميس 1443/12/29هـ
(الموافق 2022/07/28م) .وعند استكمال طلب االكتتاب سيقوم مدير االكتتاب بإشعار المكتتب بذلك عن طريق رسالة نصية .وفي حالة عدم اكتمال
طلب االكتتاب أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه ،فإن طلب االكتتاب يعتبر الغي.
يجب على المستثمر أن يوضح في طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها ،بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد األسهم
التي يرغب االكتتاب بها في سعر الطرح البالغ (••••) ••••• رياالً سعودياً للسهم الواحد .علماً بأن الحد األدنى لالكتتاب هو ( )10عشرة أسهم ،بينما الحد
األعلى لالكتتاب هو ( )294,000مائتين وأربعة وتسعين ألف سهم لكل مكتتب.
يجب على المستثمرين المؤهلين أن يكتتبوا إلكترونياً خالل فترة الطرح عبر حسابهم االستثماري لدى مدير االكتتاب.
عند تقديم طلب االكتتاب ،سوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة
إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح ،ويحق للشركة أو مدير االكتتاب أن ترفض طلب االكتتاب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام
الطرح ،وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب االكتتاب بها.

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

47

جدول المحتويات

9-4اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض
سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يسمى« :الطرح األولي في السوق الموازية لشركة نت وركرس السعودية للخدمات» ،وسوف يتم خصم كامل قيمة
األسهم المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح.
يُقر كل مكتتب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها ،وبنا ًء عليه يٌقر برغبته في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب .وسيتم
تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر ،وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم
الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1444/01/04هـ (الموافق 2022/08/02م) ،وسيكون رد الفائض خالل يومي العمل التاليين لعملية التخصيص ،ولن
تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو الشركة.
وسوف يقوم المستشار المالي بإرسال إشعارات للمكتتبين توضح العدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم ردها لهم ،إن
وجدت .ولمزيد من المعلومات يتعين على المكتتبين االتصال بالمستشار المالي أو مدير االكتتاب.
أحكام متفرقة
 1يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصاياومديري التركات والورثة .وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قِ بل
األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

 2تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.3 -سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.

9-5األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح
9 -5-1تعليق اإلدراج أو إلغاءه
 أيجوز للهيئة تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسباً ،وذلك في أي من الحاالت التالية: 1إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة. 2إذا أخفق المصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. 3إذا لم يسدد ال ُمصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. 4إذا رأت أن المصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق. 5عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلن المصدر عن معلومات كافية تتعلقبالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن المصدر ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ
العكسي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
 6عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر عليه إبالغ السوقوفقاً لذلك.
 7عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة  %50فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجبنظام اإلفالس.
 8عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو اجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس. 9عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجبنظام اإلفالس.
	10-عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
 بيخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) المذكورة أعاله لالعتبارات التالية: 1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍكاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماي ًة للمستثمرين.
 2أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. 3التزام ال ُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. 4عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفاً عن مزاولةنشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )8من الفقرة (أ) أعاله.
 5عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفاً عنمزاولة نشاطاته من قبل الجهات المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )9من الفقرة (أ) أعاله.
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 جتعلق السوق تداول األوراق المالية لل ُمصدر في أي من الحاالت اآلتية: 1عند عدم التزام ال ُمصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة. 2عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية لل ُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي. 3إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق لل ُمصدرلتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
4 -عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية لل ُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.

 دترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية ( )1و( )2و( )3من الفقرة (ج) أعاله ،بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سببالتعليق ،وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة ،ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب
التعليق.
 هيجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحاالتالواردة في الفقرة (أ) أعاله.
 -ويجب على ال ُمصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

ٍ
إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء
 زإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ( )6أشهر من دون أن يتخذ ال ُمصدرإدراج األوراق المالية لل ُمصدر.
 حعند إكمال ال ُمصدر لعملية استحواذ عكسي ،يلغى إدراج أسهم ال ُمصدر .وإذا رغب ال ُمصدر في إعادة إدراج أسهمه ،فعليه تقديم طلب جديدإلدراج أسهمه وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
 طال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بنا ًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.9 -5-2اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج
 أال يجوز ل ُمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجب على ال ُمصدرتقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
 1األسباب المحددة لطلب اإللغاء. 2نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه. 3نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراءآخر يتخذه ال ُمصدر.
 4أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعين ّين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة. -بيجوز للهيئة بنا ًء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.

 -جيجب على ال ُمصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.

 دعند إلغاء اإلدراج بنا ًء على طلب ال ُمصدر ،يجب على ال ُمصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاحعلى األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات ال ُمصدر.
9 -5-3التعليق المؤقت
 أيجوز لل ُمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخيربموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع ال ُمصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول ،وتقوم السوق
بتعليق تداول األوراق المالية لذلك ال ُمصدر فور تلقيها للطلب.
 بعند تعليق التداول مؤقتاً بنا ًء على طلب ال ُمصدر ،يجب على ال ُمصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق والمدة المتوقعةله وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات ال ُمصدر.

 جيجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من ال ُمصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات ال ُمصدروترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخ ّل بحماية المستثمرين .ويجب على ال ُمصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت
للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 دللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات ال ُمصدرومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
 -هيرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك.
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9 -5-4رفع التعليق
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقا للفقرة (أ) من القسم (« )1-5-9تعليق اإلدراج أو إلغائه» لالعتبارات االتية:
 1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين. 2أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. 3التزام ال ُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق
المالية للشركة.
9 -5-5إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
إذا رغب ال ُمصدر في إعادة إدراج أسهمه بعد إلغائها فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة
المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

9-6القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:
9 -6-1توصية مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب في السوق الموازية
أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/03/26هـ (الموافق 2021/11/01م) إلى الجمعية العامة العادیة لمساهمي الشركة
بطرح عدد ( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف سهم تمثل  %25.0من رأس مال الشركة في السوق الموازية وذلك بعد الحصول على الموافقات
النظامية الالزمة.
9 -6-2موافقة الجمعية العامة العادیة لمساهمي الشركة على اإلدراج
تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادیة لمساهمي الشركة بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) ،على اإلدراج التقليدي ألسهم
الشركة في السوق الموازية من خالل طرح ( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف سهم تمثل  %25.0من رأس مال الشركة ،وذلك بعد الحصول على جمیع
الموافقات النظامية الالزمة.
9 -6-3موافقة هيئة السوق المالية
تم الحصول على موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقعها الرسمي يوم الثالثاء
1443/11/08هـ (الموافق 2022/06/07م).
9 -6-4موافقة مجموعة تداول السعودية «تداول» على اإلدراج
تم الحصول على موافقة من مجموعة تداول السعودية «تداول» على اإلدراج بتاريخ 1443/06/07هـ (الموافق 2022/01/10م) ،وهذه الموافقة مشروطة
بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

9-7إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر)
يحظــر علــى كبــار المســاهمين المذكوريــن فــي الصفحــة (ز) فــي هــذه النشرة التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنـي عشـر ( )12شـهراً مـن تاريخ تسجيل
وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية ((فترة الحظر)) ،كذلك ،فإن األسهم الممنوحة للمستشار المالي سوف تخضع لفترة حظر مدتها ( )12اثني عشر
شهراً من تاريخ اإلدراج .ويجـوز للمساهمين الكبار وللمستشار المالي التصـرف فـي أســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظر دون الحصــول علــى موافقــة الهيئــة
المســبقة .وبخالف ما تم ذكره في هذه النشرة ،فإنه ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.
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	 10.التعهدات الخاصة باالكتتاب
	 10-1إقرارات المكتتبين
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ،فإن المكتتب:
•يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه.
•يقر بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
•يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب ،ويكتتب
في األسهم بنا ًء على ذلك.
•يؤكد عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم من جراء احتواء نشرة اإلصدار هذه على معلومات جوهرية غير
صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال تمت إضافتها في النشرة.
•يقر بأنه لم يسبق له وألي فرد من عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب ،التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الشركة ،وأن للشركة الحق في
أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
رفض ّ
•يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له (في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى) بموجب طلب االكتتاب كما يقبل بكافة شروط وتعليمات
االكتتاب الواردة في طلب االكتتاب وفي هذه النشرة.
•يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب.

	 10-2سجل األسهم وترتيبات التعامل
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.

	 10-3مجموعة تداول السعودية (تداول)
تداول السعودية هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية ،تش ّكلت في شهر مارس 2021م بعد تحول شركة السوق المالية السعودية
(تداول) إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية.
ولقد تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م ،كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وكان قد بدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة
عام 1990م .وتتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتدا ًء من تنفيذ الصفقة وانتها ًء بالتسوية ،ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع
من األحد إلى الخميس على فترة واحدة من الساعة  10صباحاً وحتى  3عصراً ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر
وتعديلها وإلغائها من الساعة  9:30صباحاً وحتى الساعة  10صباحاً ،تتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان ويتم اإلعالن عن طريق تداول.
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً (وهي األوامر
المشتملة على أفضل األسعار) ،وتليها األوامر محددة السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري
لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز .وتتم تسوية الصفقات خالل يومي عمل ( ،)T+2أي أن نقل الملكية لألسهم يتم بعد تنفيذ الصفقة بيومي عمل.
وينبغي على المصدر اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول .وتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة
السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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	 10-4تداول األسهم في السوق الموازية
تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية ،كما تم تقديم طلب إلى مجموعة التداول السعودية إلدراج أسهم
الشركة في السوق الموازية.
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم وبعد استيفاء جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة ،وستعلن تداول تاريخ تداول األسهم
في حينه ،وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ،ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية.
وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المساهمين في تداول ،وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية،
وإدراج أسهمها في تداول ،ويحظر التداول في األسهم حظراً تاماً قبل التداول الرسمي ،ويتحمل المستثمرون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة
من التداول المسؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم (« )1التعريفات والمصطلحات»).
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	 11.إجراءات عدم اكتمال الطرح
إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبين في نشرة اإلصدار هذه (لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم «التواريخ المهمة
وإجراءات الطرح» في صفحة (ي) من هذه النشرة) ،سيقوم المستشار المالي خالل ( )10عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابياً بعدم
اكتمال الطرح ومن ثم سيقوم بإشعار المكتتبين ،وبالتنسيق مع البنك المستلم لمتحصالت االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المكتتبين (إن
وجدت) من دون خصم أي عموالت أو رسوم.
وتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح.
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	 12.المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة من خالل غرفة بيانات افتراضية ،وسيقوم المستشار المالي «مجموعة الدخيل المالية» بإرسال الرابط
اإللكتروني لغرفة البيانات االفتراضية إلى المستثمرين المؤهلين عند طلبهم عبر البريد اإللكتروني « ،»info@aldukheil.com.saوذلك خالل أيام العمل
من يوم االثنين 1443/12/05هـ (الموافق 2022/07/04م) إلى يوم الخميس 1443/12/29هـ (الموافق 2022/07/28م) ،ولفترة ال تقل عن ( )14يوم
قبل نهاية فترة الطرح:
 1السجل التجاري الرئيس للشركة. 2النظام األساسي للشركة. 3عقد تأسيس الشركة وجميع التعديالت التي تمت عليه. 4قرار الشركاء بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة. 5موافقـة الجمعيـة العامـة العاديـة المنعقـدة بتاريـخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) علـى اإلدراج التقليدي ألسـهم الشـركة فـيالسـوق الموازيـة من خالل طرح ( )1,500,000مليون وخمسمائة ألف سهم تمثل  %25.0من رأس مال الشركة.
 6موافقة مجلس إدارة الشركة على طلب تسجيل وطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية. 7نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق المالية على طلب التسجيل والطرح في السوق الموازية. 8موافقة مجموعة تداول السعودية (تداول) على اإلدراج. 9القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهيةفي  31ديسمبر 2021م.
لكل من:
	10-خطابات الموافقة على تضمين االسم والشعار واإلفادة في نشرة اإلصدار ٍ
	-المستشار المالي للشركة «مجموعة الدخيل المالية».
	-مدير االكتتاب «شركة دراية المالية».
	-المستشار الشرعي «شركة دار المراجعة الشرعية ذ.م.م».
	11-خطاب موافقة من المحاسب القانوني للشركة «شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون» على تضمين االسم والشعار ونشر القوائم
المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
	12-خطاب موافقة من المحاسب القانوني للشركة «شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون» على تضمين االسم والشعار ونشر القوائم
المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
	13-شهادة المستشار الشرعي.
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	 13.تقرير المحاسب القانوني
	 13-1القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
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شخص واحد
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2020
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020
 31ديسمبر
2020

إيضاح

لاير سعودي

 31ديسمبر
2019

(معدل ،إيضاح )6

لاير سعودي

 1يناير
2019

(معدل ،إيضاح )6

لاير سعودي

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام

7
8

443,352
1,380,477
─────────
1,823,829
─────────

378,750
3,599,921
─────────
3,978,671
─────────

422,792
4,325,981
─────────
4,748,773
─────────

9
11
12

118,263,860
9,499,073
21,809,981
─────────
149,572,914
─────────
151,396,743
═════════

108,037,104
11,922,663
18,852,069
─────────
138,811,836
─────────
142,790,507
═════════

94,355,480
11,647,937
8,056,757
─────────
114,060,174
─────────
118,808,947
═════════

13
14

2,000,000
1,000,000
56,391,494
()9,002,972
─────────
50,388,522

2,000,000
1,000,000
48,323,562
()7,496,532
─────────
43,827,030

2,000,000
1,000,000
42,845,739
()7,349,814
─────────
38,495,925

84,338
─────────
50,472,860
─────────

77,219
─────────
43,904,249
─────────

155,183
─────────
38,651,108
─────────

15
8

15,191,338
1,052,737
─────────
16,244,075
─────────

13,171,094
1,395,687
─────────
14,566,781
─────────

10,932,790
2,478,399
─────────
13,411,189
─────────

8
16
17
18
19
20
21

381,879
710,888
46,266,581
34,399,319
887,607
2,006,260
27,274
─────────
84,679,808
─────────
100,923,883
─────────
151,396,743
═════════

2,286,943
1,849,568
42,061,320
34,830,551
1,549,188
1,706,800
35,107
─────────
84,319,477
─────────
98,886,258
─────────
142,790,507
═════════

1,847,582
1,414,885
31,703,030
28,636,142
1,549,188
1,586,741
9,082
─────────
66,746,650
─────────
80,157,839
─────────
118,808,947
═════════

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مدينون تجاريون
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
حقوق الملكية المتعلقة بمالك الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
التزامات المنافع المحددة
التزامات إيجار
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
التزامات إيجار
دائنون
مصاريف مستحقة الدفع
قروض قصيرة األجل
توزيعات أرباح مستحقة
مخصص زكاة
ضريبة الدخل
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
3

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

59

جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020

إيضاح
إيرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
المصاريف
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
الدخل من العمليات الرئيسية

468,166,403 23
)399,040,423( 24
──────────
69,125,980

412,950,389
()354,203,043
──────────
58,747,346

)9,911,680( 25
)15,180,520( 26
──────────
44,033,780

()8,324,311
()15,299,916
──────────
35,123,119

()1,504,002
60,441
──────────
42,590,219

()2,073,450
121,478
──────────
33,171,147

)3,383,343( 20
)83,616( 21
──────────
39,123,260
══════════

()1,637,796
()96,305
──────────
31,437,046
══════════

39,101,470
21,790
──────────
39,123,260

31,401,667
35,379
──────────
31,437,046

أعباء مالية
إيرادات أخرى
الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة المحملة للسنة
ضريبة الدخل المحملة للسنة
صافي دخل السنة
صافي الدخل المتعلق بـ:
مالك الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

لاير سعودي

2019
(معدل ،إيضاح )6
لاير سعودي

الخسارة الشاملة األخرى:

دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة:
مكاسب اكتوارية عن إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

54,615 15

الخسارة الشاملة األخرى التي قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
في الفترات الالحقة:

()1,521,657
──────────
()1,467,042
──────────
37,656,218
══════════

()148,200
──────────
()147,032
──────────
31,290,014
══════════

37,649,099
7,119
──────────
37,656,218
══════════

31,256,105
33,909
──────────
31,290,014
══════════

19,562 27
══════════

15,719
══════════

الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية
إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مالك الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
ربح السهم
ربح السهم األساسي والمخفض من صافي دخل السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

صافي دخل السنة
الخسارة الشاملة األخرى

إجمالي الدخل الشامل

رأس المال
لاير سعودي

2,000,000
-

صافي دخل السنة
الخسارة الشاملة األخرى

إجمالي الدخل الشامل

حقوق الملكية المتعلقة بمالك الشركة األم
احتياطي تحويل
العمالت األجنبية
األرباح المبقاة
االحتياطي النظامي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

1,000,000
-

─────────
2,000,000
-

اإلجمالي
لاير سعودي

42,845,739
31,401,667
1,156
31,402,823

─────────
1,000,000
-

حقوق الملكية غير
المسيطرة

()7,349,814
()146,718
()146,718

()25,925,000
─────────
48,323,562
39,101,470
54,069
39,155,539

لاير سعودي

38,495,925
31,401,667
()145,562
31,256,105

─────────
()7,496,532
()1,506,440
()1,506,440

إجمالي حقوق الملكية
لاير سعودي

155,183
35,379
()1,470
33,909
()25,925,000
─────────
43,827,030
39,101,470
()1,452,371
37,649,099

()31,087,607
─────────
56,391,494
═════════

الرصيد في  1يناير ( 2019معدل ،إيضاح
)6

38,651,108
31,437,046
()147,032
31,290,014
()111,873
─────────
77,219
21,790
()14,671
7,119

─────────
()9,002,972
═════════

الرصيد في  31ديسمبر 2020

توزيعات أرباح (إيضاح )19

إيضاح )6

الرصيد في  31ديسمبر ( 2019معدل،

توزيعات أرباح (إيضاح )19

()26,036,873
─────────
43,904,249
39,123,260
()1,467,042
37,656,218

()31,087,607
─────────
50,388,522
═════════

─────────
2,000,000
═════════

─────────
84,338
═════════

─────────
1,000,000
═════════

()31,087,607
─────────
50,472,860
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

األنشطة التشغيلية
الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

التعديالت لـ:

استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك موجودات حق االستخدام
مصروف العمولة على التزامات اإليجار
مخصص التزامات المنافع المحددة
مخصص (عكس قيد) خسائر االئتمان المتوقعة
مكاسب إنهاء عقود إيجار

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

42,590,219

33,171,147

7
8
8
15
9
8

203,132
1,096,590
116,085
4,573,808
508,595
()42,447
─────────
49,045,982

174,683
1,930,290
224,594
3,663,066
()378,716
─────────
38,785,064

9
11
16
17

()10,735,351
2,423,591
()1,138,680
4,205,261
─────────
43,800,803

()13,302,908
()274,729
434,683
10,358,290
─────────
36,000,400

15
20
21

()2,498,949
()3,083,883
()91,180
─────────
38,126,791
─────────

()1,423,594
()1,517,737
()70,262
─────────
32,988,807
─────────

7

()268,004
─────────
()268,004
─────────

()130,656
─────────
()130,656
─────────

18
19

()431,232
()31,749,188
()1,082,713
()116,085
─────────
()33,379,218
─────────
4,479,569

6,194,409
()25,925,000
()111,873
()1,847,581
()224,594
─────────
()21,914,639
─────────
10,943,512

()1,521,657
18,852,069
─────────
21,809,981
════════

()148,200
8,056,757
─────────
18,852,069
════════

إيضاح

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مدينون تجاريون
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
دائنون
مصاريف مستحقة الدفع
النقدية الناتجة من العمليات
التزامات المنافع المحددة المدفوعة
زكاة مدفوعة
ضريبة دخل مدفوعة
صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
النشاط االستثماري
شراء ممتلكات ومعدات

صافي النقدية المستخدمة في النشاط االستثماري
األنشطة التمويلية
قروض قصيرة األجل مستلمة
توزيعات أرباح مدفوعة لمالك الشركة األم
توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
التزام إيجار مسدد
عمولة على التزامات اإليجار

8
8

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
تعديل متعلق بتحويل عمالت أجنبية
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية السنة

12

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2020
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معلومات حول الشركة

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة ("الشركة") هي شركة ذات مسؤولية محدودة  -شركة شخص واحد ،مسجلة في
مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010173733وتاريخ  19ذو القعدة 1422هـ (الموافق
 2فبراير  ،)2002لدى الشركة فرع في مدينة الخبر مسجل بموجب السجل التجاري رقم  2051032929وتاريخ  7رجب
1427هـ (الموافق  1أغسطس  .)2006إن العنوان المسجل للشركة هو :ص.ب  ،25141الرياض ،11466 ،المملكة العربية
السعودية
تزاول الشركة أعمال تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وصيانة وتشغيل وتركيب وإدارة شبكات االتصاالت والحاسب اآللي واألعمال
الكهربائية واإللكترونية وتقديم الخدمات االستشارية واإلدارية والفنية وتقديم الخدمات المساندة في مجال الخدمات االستشارية
واإلدارية والفنية والمقاوالت وتشغيل وإدارة وصيانة مراكز المبيعات والتسويق وخدمات العمالء والدعم الفني.
تشتمل القوائم المالية الموحدة على المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للشركة وشركة نت وركرس للخدمات المحدودة
 الجزائر ("الشركة التابعة") ،شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ،بموجب السجلالتجاري رقم ( )0971273B06وتاريخ  26جمادى اآلخر 1427هـ (يشار إليهما مجتمعتين بـ "المجموعة") ،والشركة التابعة
مملوكة بنسبة  ٪ 99من قبل الشركة وتعمل في تقديم االستشارات الفنية على أساس فردي لموردي االتصاالت والنفط والغاز وتقنية
المعلومات والمشغلين وشركات التعاقد من الباطن.
-2

أسس اإلعداد

إن هذه القوائم المالية الموحدة هي القوائم المالية النظامية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
بيان االلتزام
1-2
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية،
والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار
إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
تمثل هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020أول قوائم مالية سنوية قامت المجموعة بإعدادها وفقا ً للمعايير
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية .نتج عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تغيرات في السياسات
المحاسبية الهامة مقارنة بتلك المعروضة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018و 31ديسمبر ،2019
والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية المبينة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ("المعيار الدولي
للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم") .انظر اإليضاح ( )6لالطالع على معلومات حول كيفية قيام المجموعة بتطبيق
المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،فيما عدا التزام المنافع المحددة للموظفين ،والتي تم تقييمها اكتوارياً.
تم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي.
2-2

أسس توحيد القوائم المالية

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركة التابعة لها كما في  31ديسمبر  .2020تتحقق السيطرة عندما
تتعرض المجموعة لمخاطر ،أو يكون لديها حقوق من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ،ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من
خالل الشركة المستثمر فيها.
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أسس اإلعداد (تتمة)

2-2

أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)

وعلى وجه التحديد ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات العالقة
•
بالشركة المستثمر فيها).
التعرض لمخاطر ،أو لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.
•
المقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
•
وبوجه عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييدا ً لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة أقل
من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف
المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
•
حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
•
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير
الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة
عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل
هذه السيطرة .تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم
المالية الموحدة اعتبارا ً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
يتعلق الدخل الشامل وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بالمساهمين في الشركة األم للمجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة
ً
عجزا .وعند الضرورة ،يتم اجراء تعديالت على القوائم المالية
حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة
للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة .يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة
وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد
القوائم المالية.
يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
و في حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،فإنها تتوقف عن اثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات
وحقوق الملكية غير المسيطرة والبنود األخرى وعناصر حقوق الملكية األخرى ،بينما يتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة
في الربح أو الخسارة .يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة.
-3

السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:

تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة ،كمتداولة /غير متداولة .تعتبر الموجودات متداولة
وذلك:
عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،
•
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
•
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية ،أو
•
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني
•
عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.
تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
9
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة (تتمة)

تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
•
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
•
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية ،أو
•
عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.
•
إن شروط المطلوبات التي يمكن ،بنا ًء على خيار الطرف المقابل ،أن تؤدي إلى تسويتها عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية ،ال
تؤثر على تصنيفها.
تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.

قياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي.
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين
متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما:
في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو
•
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.
•
إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات
وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من
خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل
واألمثل.
تصنف كافة الموج ودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل
الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
•
•
•

المستوى  : 1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى  : 2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة.
المستوى  : 3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما
إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى
الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
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اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

تعمل المجموعة في مجال خدمات االستضافة المباشرة والمدارة والخدمات الدائمة .يتم اثبات االيرادات من العقود المبرمة مع
العمالء عند انتقال السيطرة على الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس العوض الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل تلك الخدمات.
وقد تبين للمجموعة بشكل عام أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات الخاصة بها ألنها تسيطر على الخدمات قبل تحويلها
إلى العميل.

قامت المجموعة بتطبيق السياسة المحاسبية التالية إلثبات اإليرادات:
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء وفق طريقة مكونة من خمس خطوات والمبينة في المعيار الدولي
للتقرير المالي :15
ُعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا ً والتزامات قابلة للتنفيذ وينص
• تحديد العقد (العقود) المبرم مع العميل :ي ّ
على الشروط الخاصة بكل عقد والتي يجب الوفاء بها.
• تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء عبارة عن تعهد في عقد مبرم مع العميل لتحويل بضاعة أو خدمة إلى العميل.
• تحديد سعر المعاملة :يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات
المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة (إن وجدت).
• توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء واحد ،ستقوم المجموعة
بتخصيص سعر العاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
• إثبات اإليرادات عند (أو حال) الوفاء بالتزام األداء.
تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى الزمن في حالة استيفاء أحد الشروط التالية:
• أن يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت طالما قامت المجموعة باألداء.
• أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين األصل الذي يسيطر عليه العميل في الوقت الذي يتم فيه إنشاء األصل أو تحسينه.
• أال ينشئ أداء المجموعة أصالً له استخدام بديل للمجموعة ،وإن للمجموعة حق واجب النفاذ في دفعه مقابل األداء المكتمل حتى
تاريخه.
بالنسبة اللتزامات األداء ،فأنه في حالة عدم الوفاء بأي من الشروط أعاله ،يتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن يتم فيها الوفاء
بالتزام األداء.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة المتعاقد عليها.
يتم إثبات اإليرادات في قائمة الدخل الشامل الموحدة وذلك بالقدر الذي يحتمل فيه تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة وأنه يمكن
قياس اإليرادات والتكاليف ،إذ ينطبق ذلك ،بشكل موثوق به.
تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كان هناك تعهدات أخرى في العقد تمثل التزامات أداء مستقلة يتعين توزيع جزء من سعر
المعاملة عليها (مثل الضمانات) .عند تحديد سعر المعاملة المتعلقة ببيع البضاعة ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار اآلثار المتعلقة
بالعوض المتغير ،ووجود مكون تمويل هام ،والعوض غير النقدي ،والعوض المستحق للعميل (إن وجد).
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اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)
أرصدة العقود
موجودات العقود

تمثل موجودات العقود الحق في العوض مقابل الخدمات المحولة إلى العميل .وفي حالة قيام المجموعة بأداء االلتزام عن طريق
تحويل الخدمات إلى العميل قبل قيام العميل بدفع العوض أو قبل استحقاقه ،يتم إثبات موجودات العقد لقاء العوض المكتسب والذي
يكون مشرو ً
طا.

المدينون التجاريون

تمثل الذمم المدينة حق المجموعة في العوض غير المشروط (أي يشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق سداد العوض).

مطلوبات العقود

تمثل مطلوبات العقود االلتزامات المتعلقة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العمالء ،والتي استلمت المجموعة مقابلها العوض (أو
أن العوض كان مستحقًا) من العميل .وفي حالة قيام العميل بدفع العوض قبل قيام المجموعة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى
العميل ،يتم إثبات مطلوبات العقد عند سداد المبلغ أو استحقاقه (أيهما يحدث أوالً) .يتم إثبات مطلوبات العقود كإيرادات عندما تقوم
المجموعة باألداء بموجب العقد.

الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة

تخضع المجموعة ألنظمة الزكاة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية .ويتم إثبات
الزكاة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
تقوم إدارة المجموعة بتكوين مخصصات عند االقتضاء على أساس المبالغ المتوقع سدادها إلى الهيئة ،وتقوم بشكل دوري بتقييم
المواقف المتخذة في اإلقرارات الزكوية بشأن الحاالت التي تخضع فيها األنظمة الزكوية المتبعة للتفسير.

ضريبة الدخل

يتم احتساب ضريبة الدخل للشركة التابعة وفقًا لألنظمة واللوائح المعمول بها في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك للفروقات المؤقتة بين األسس الضريبية والمطلوبات وقيمتها
الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية بتاريخ القوائم المالية .يتم اثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة
للضريبة .تحسب موجودات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع ،واالعفاءات غير المستخدمة المرحلة،
والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحا ً خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء
تلك الموجودات.
يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات /مطلوبات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن
تتوفر فيه أرباحا ً كافية خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كامل موجودات  /مطلوبات الضريبة المؤجلة أو جزء منها .يعاد تقويم
موجودات  /مطلوبات الضريبة المؤجلة التي لم يتم اثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،ويتم اثباتها بالقدر الذي يحتمل أن تنتج عنه
أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة وسداد مطلوبات الضريبة المؤجلة.
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل السنة التي تتحقق فيها الموجودات
أو تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم
المالية.
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الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
الضريبة المؤجلة (تتمة)

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية مع مطلوبات
الضريبة الحالية ،وأن الضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة وبنفس السلطة الضريبية.

العمالت األجنبية

تم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي ،والذي يعتبر أيضًا العملة الوظيفية للشركة األم .وبالنسبة لكل منشأة،
تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية ،ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية .تقوم
المجموعة باستخدام طريقة التوحيد المباشر ،وعند استبعاد العملية الخارجية ،تعكس المكاسب أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى الربح
أو الخسارة ،المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.

المعامالت واألرصدة

يتم ،في األصل ،تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعينة بالتاريخ
الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة أوال لإلثبات.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم
المالية.
يتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في الربح أو الخسارة ،باستثناء البنود النقدية المخصصة كجزء من
تغطية مخاطر صافي استثمار المجموعة في عملية خارجية ،ويتم اثباتها في الدخل الشامل اآلخر لحين بيع صافي االستثمار وعندئذ
يعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى الربح أو الخسارة .كما يتم ايضا ً تسجيل الضريبة المحملة واإلعفاءات الضريبية المتعلقة بفروقات
التحويل على تلك البنود النقدية في الدخل الشامل اآلخر.
وتحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية المسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت االولية.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية ،باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي يتم فيه
تحديد القيمة العادلة .يتم معالجة االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع
اثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي يتم اثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباح
أو خسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة ،ويتم إثباتها أيضا ً في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل
اآلخر ،على التوالي).
لتحديد سعر الصرف الفوري المستخدم عند االثبات األولي للموجودات والمصاريف وااليرادات ذات العالقة (أو أي جزء منها)
عند التوقف عن االثبات األولي لموجودات أو مطلوبات غير نقدية تتعلق بالعوض المدفوع مقد ًما ،فإن تاريخ المعاملة يعتبر التاريخ
الذي تقوم فيه المنشأة أصالً بإثبات الموجودات أو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن العوض المدفوع مقد ًما .وفي حالة وجود دفعات
متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدماً ،تقوم المجموعة بتحديد تاريخ المعاملة الذي تم فيه استالم أو سداد العوض مقد ًما.

شركات المجموعة

عند توحيد القوائم المالية ،تحول موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد
القوائم المالية ،وتحول قائمة الدخل الشامل الخاصة بها بأسعار التحويل السائد بتاريخ المعامالت .يتم اثبات فروقات التحويل الناتجة
عن تحويل ا لعمالت ألغراض التوحيد في الدخل الشامل اآلخر .وعند استبعاد أي عملية خارجية ،يعاد تصنيف بنود الدخل الشامل
اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية إلى الربح أو الخسارة.

توزيعات األرباح النقدية

تقوم المجموعة بإثبات توزيعات األرباح كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفا ً على رغبة المجموعة.
ووفقًا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،يتم اعتماد توزيعات األرباح عند الموافقة عليها من قبل المساهمين .يتم
إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
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الممتلكات والمعدات

تظهر اإلنشائية تحت التنفيذ بالتكلفة ،بعد خصم خسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .وتظهر الممتلكات والمعدات
بالتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال
جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات.
وإذا كان مطلوبا ً استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على مراحل ،فإن المجموعة تقوم باستهالكها بصورة مستقلة على
مدى أعمارها اإلنتاجية المحددة .وبالمقابل ،فعند إجراء فحص رئيسي ،يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات
كإحالل وذلك في حالة استيفاء معايير إثباته .يتم إثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
انظر األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (إيضاح )5

يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد (أي عند انتقال
السيطرة إلى الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد .تدرج أي أرباح أو
خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل)
في قائمة الدخل الشامل وذلك عند التوقف عن إثبات األصل.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها بأثر
مستقبلي ،إذا كان ذلك مالئماً.

عقود اإليجار

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

المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار ،فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار
الموجودات منخفضة القيمة .تقوم ا لمجموعة بإثبات التزامات اإليجار من أجل سداد اإليجار ،وموجودات حق االستخدام التي تمثل
الحق في استخدام الموجودات المعنية.

موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة بإثبات الموجودات الخاصة بحق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام).
صا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس
تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ،ناق ً
التزامات اإليجار .تش تمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة ،والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة،
صا أي حوافز إيجار مستلمة .يتم استهالك موجودات حق االستخدام على
ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ،ناق ً
أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ،أيهما أقصر.
إذا تم تحويل ملكية الموجودات المستأجرة إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء ،يتم
حساب االستهالك على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .تخضع موجودات حق االستخدام أيضا لالنخفاض في القيمة.

التزامات اإليجار

بتاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها
صا أي حوافز إيجار مدينة
على مدى فترة اإليجار .تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناق ً
ودفعات اإل يجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .كما تشتمل
دفعات اإليجار أيضًا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ودفعات الغرامات
الخاصة بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء.
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يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف (مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة) في الفترة التي
يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار ألن معدل
العمولة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة
العمولة ،وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة .إضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك
تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار (أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل
تغير في تقويم خيار شراء األصل المعني.
المستخدم في تحديد تلك الدفعات) أو وجود ٍ

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات
شهرا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء) .كما تطبق أيضًا اإلعفاء من إثبات
(أي عقود اإليجار التي تبلغ 12
ً
الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إثبات دفعات اإليجار المتعلقة بعقود
اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

األدوات المالية

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

الموجودات المالية
اإلثبات األولي والقياس

تصنف الموجودات المالية ،عند االثبات األولي لها ،كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة ،وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال
المجموعة إلدارتها .وباستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تشمل مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة
عملية ،تقوم المجموعة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائدا ً تكاليف المعامالت في حالة الموجودات المالية غير
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تقاس الذمم المدينة التجارية التي ال تشتمل على مكون تمويل هام ،أو التي
قامت المجموعة بشأنها بتطبيق الوسيلة العملية بسعر المعاملة.
لتصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات
نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات فقط من
المبلغ األصلي والعمولة" ،ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية .يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي
ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال.
يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات
النقدية .يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو
كالهما .يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناؤها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
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يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة
أو تلك المتعارف عليها بالسوق (المعامالت االعتيادية) – بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع
األًصل.

القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف الموجودات المالية إلى أربع فئات وهي:
• الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
• موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة (أدوات
الدين).
• موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند
التوقف عن اإلثبات (أدوات حقوق الملكية).
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)

تقاس الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة العمولة الفعلية ،وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة .يتم
إثبات األرباح أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة على الذمم المدينة التجارية.

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة ،حيثما ينطبق ذلك) (أي استبعاده
من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:
• انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
• قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف
آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل ،أو
(ب) لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على
األصل.
وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنه يجب
عليها تقويم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية .وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء
على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل ،تستمر الشركة في إثبات األصل بقدر
ارتباط الشركة المستمر به .وفي تلك الحالة ،تقوم المجموعة أيضا ً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها .يتم قياس الموجودات المحولة
والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة.
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد
األقصى للمبلغ الذي يجب على المجموعة دفعه ،أيهما أقل.

االنخفاض في القيمة

تم أيضًا تقديم إفصاحات إضافية عن االنخفاض في قيمة الموجودات المالية في اإليضاح :5

بالنسبة للمدينين التجاريين ،تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .عليه ،ال تقوم المجموعة
بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى
العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان،
والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
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متعثرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  90يو ًما .لكن في بعض الحاالت ،يمكن
تعتبر المجموعة األصل المالي
ً
متعثرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة
للمجموعة أيضًا اعتبار األصل المالي
ً
المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة .يتم شطب األصل المالي
عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

المطلوبات المالية
اإلثبات األولي والقياس

تصنف المطلوبات المالية ،عند االثبات األولي لها ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو ذمم
دائنة أو كمشتقات تم تخصيصها كأدوات تغطية فعالة ،حسبما هو مالئم.

يتم ،في األصل ،إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة .وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة ،يتم إظهارها بعد خصم تكاليف
المعامالت المتعلقة بها مباشرة ً.
تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على الذمم الدائنة وتوزيعات األرباح المستحقة والتزامات اإليجار والقروض قصيرة
األجل.

القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف المطلوبات المالية إلى فئتين هما:
• المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
• المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة (القروض)
ال يوجد لدى المجموعة أية مطلوبات مالية تقع ضمن الفئة األولى.

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة (القروض)

كثيرا بالمجموعة .بعد االثبات األولي لها ،تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
تتعلق هذه الفئة
ً
معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية
إطفاء معدل العمولة الفعلي.

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ
من معدل العمولة الفعلي .ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل.
تنطبق هذه الفئة عمو ًما على القروض المرتبطة بعمولة.

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل االلتزامات
المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً ،أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية ،عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل
أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة .يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل
الشامل.

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي
ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد
المطلوبات في آن واحد.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تم أيضًا تقديم إفصاحات إضافية عن االنخفاض في قيمة الموجودات المالية في اإليضاح :5
تقوم المجموعة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما .وفي
حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا ً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة
بتقدير القيمة القابل ة لالسترداد لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية،
ناقصا ً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة
بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات .وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن
القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له.
وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة
والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف
البيع ،يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام طرق تقويم
مالئمة .إن عمليات االحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقويم ،وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة ،والمؤشرات األخرى
المتوفرة عن القيمة العادلة.
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس أحدث المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات والتي يتم
إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل .تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة
فترة خمس سنوات .يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل ،ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة
الخامسة.
يتم إثبات خسائر انخفاض قيمة العمليات المستمرة في قائمة الدخل الشامل ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل
الذي انخفضت قيمته ،باستثناء العقارات المعاد تقويمها سابقا ً حيث يرحل إعادة التقويم إلى الدخل الشامل اآلخر .وبالنسبة لتلك
العقارات ،يتم إثبات االنخفاض في القيمة في الدخل الشامل اآلخر ولغاية مبلغ إعادة التقويم السابق.
بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية للتأكد من وجود دليل على عدم وجود خسائر
االنخفاض المثبتة سابقا ً أو نقصانه ا .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو
الوحدة المدرة للنقدية .يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقا ً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد
القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة .إن عكس القيد يعتبر محدودا ً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية
لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم
إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشامل ما لم يتم قيد األصل بمبلغ
إعادة التقويم ،وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة تقويم.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به .وفي
يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
ٍ
الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة تعويض بعض أو كل المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه يتم إثبات التعويض
كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعويض .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص
في قائمة الدخل الشامل ،بعد خصم أية مبالغ مستردة.
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس ،عندما
يكون مالئ ًما ،المخاطر المتعلقة بااللتزام .وعند استخدام الخصم ،يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة
تمويل.
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التزامات المنافع المحددة

تقوم المجموعة بإدارة برنامج منافع محددة لموظفيها طبقا ً ألنظمة العمل السارية في المملكة العربية السعودية ،والذي يتطلب تقديم
مساهمات في صندوق يتم إدارته بشكل منفصل .يتم تحديد تكلفة منح المنافع بموجب برامج المنافع المحددة بشكل مستقل لكل برنامج
وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
إن عمليات إعادة القياس ،التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية ،وأثر سقف الموجودات باستثناء المبالغ المدرجة في صافي
العمولة على صافي التزام المنافع المحددة والعائد على موجودات البرنامج (باستثناء المبالغ المدرجة في صافي العمولة على صافي
التزام المنافع المحددة) ،يتم إثباتها فورا ً في قائمة المركز المالي الموحدة وتدرج الزيادة أو النقص المقابل له في األرباح المبقاة من
خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها .ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الدخل الشامل الموحدة
في الفترات الالحقة.
يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة في الربح أو الخسارة وذلك قبل:
• تاريخ تعديل البرنامج أو تقليص األيدي العاملة ،و
• تاريخ قيام المجموعة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة.
يتم احتساب صافي العمولة باستخدام معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة .تقوم المجموعة بإثبات
التغيرات التالية في صافي التزام المنافع المحددة ضمن "تكلفة اإليرادات" ،و "مصاريف البيع والتسويق" و "المصاريف العمومية
واإلدارية" في قائمة الدخل الشامل الموحدة (حسب وظيفتها):
• تكاليف الخدمات التي تتضمن تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات
تقليص األيدي العاملة وعمليات السداد غير الروتينية.
• صافي مصروف أو دخل العمولة.

االحتياطي النظامي

طبقا ً لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة ،يجب على المجموعة تحويل  ٪10من صافي دخل السنة إلى االحتياطي
النظامي .ويجوز للمجموعة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي ( ٪30سابقًا  )٪50من رأس المال.
حققت المجموعة هذا الحد ،وبالتالي لم يتم إجراء أي تحويل خالل السنة الحالية والسنة الماضية .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع
حاليًا على المساهمين في المجموعة.

المصاريف

تمثل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية مصاريف العمليات التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضاعة أو
خدمات .وتشمل هذه أيضًا توزيع المصاريف العامة غير المباشرة التي ال تُعزى تحديدًا إلى تكلفة اإليرادات.

المعلومات القطاعية

إن القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي يزاول أنشطة تجارية من الممكن أن تحقق منها المجموعة إيرادات وتتكبد
بشأنها مصاريف ،بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي مكون من المكونات األخرى للمجموعة .يتم
بانتظام مراجعة نتائج العمليات لكافة القطاعات التشغيلية من قبل رؤساء األعمال والتي في حالة المجموعة تتمثل في اتخاذ قرارات
بشأن الموارد التي يتم تخصيصها إلى القطاعات وتقييم أدائها والتي تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة.

إن نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها إلى رؤساء األعمال بالمجموعة تشتمل على البنود التي تتعلق مباشرة بالقطاع
باإلضافة إلى تلك البنود التي يمكن توزيعها على أساس معقول.
-4
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المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف األهمية النسبية

تقدم التعديالت تعريفًا جديدًا لألهمية النسبية ينص على أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن
يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على
أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة ال ٌمعِدة للقوائم المالية ".توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف
على طبيعة وحجم المعلومات ،سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى ،في سياق القوائم المالية .إن تحريف
المعلومات يكون جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم
المالية.
19
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التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف األهمية النسبية (تتمة)

إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وليس من المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.

اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ  29مارس 2018

معيارا وال تُلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر .يتمثل الغرض
إن اإلطار المفاهيمي ليس
ً
من اإلطار المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ،ومساعدة ال ُمع ِدّين على تطوير سياسات
محاسبية متسقة في الحاالت التي ال يوجد فيها معيار ساري ،ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها .سيؤثر ذلك على
المنشآت التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية بنا ًء على اإلطار المفاهيمي .يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة،
والتعريفات المحدثة ومعايير إثبات الموجودات والمطلوبات ،ويوضح بعض المفاهيم الهامة .لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على
القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  :16امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد19-

في  28مايو  ، 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" -
امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد . 19-توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد  .19-كوسيلة عملية ،يمكن للمستأجر
ً
أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد 19-من المؤجر يعد
تعديال لعقد اإليجار .يقوم المستأجر الذي يقوم
بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد 19-بنفس الطريقة التي يقوم فيها
ً
تعديال لعقد اإليجار.
بالمحاسبة عن التغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،16إذا لم يكن التغيير
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2020أو بعد ذلك التاريخ ،مع السماح بالتطبيق المبكر لها .لم
يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة

في يناير  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات  76-69من معيار المحاسبة الدولي ( )1لتحديد
المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة .توضح التعديالت:
• ما المقصود بحق تأجيل السداد
• أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية الفترة المالية
• أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد
• أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية ،فلن تؤثر شروط االلتزام
على تصنيفه.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2023ويتعين تطبيقها بأثر رجعي .تقوم المجموعة
حاليًا بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.

الممتلكات واآلالت والمعدات :العائدات قبل االستخدام المقصود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16

في مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات – العائدات قبل االستخدام المقصود" ،والذي
يحظر على المنشآت الخصم  -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -أي متحصالت من بيع البنود المنتجة أثناء
إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة .وبدالً من ذلك ،تقوم المنشأة بإثبات
المتحصالت من بيع هذه البنود ،والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود ،في الربح أو الخسارة.
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المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد (تتمة)

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد (تتمة)
الممتلكات واآلالت والمعدات :العائدات قبل االستخدام المقصود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( 16تتمة)

يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد ذلك التاريخ ،ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود
الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول
مرة .ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.

العقود المتوقع خسارتها  -تكاليف الوفاء بالعقود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37

في مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  37لتحديد التكاليف التي يتعين على
خاسرا.
المنشأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو
ً
تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة" .تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من
التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد .ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها
ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد ذلك التاريخ .سوف تطبق المجموعة هذه التعديالت
على العقود التي لم تفِ بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة – الشركة التابعة المطبقة
للمعايير الدولية ألول مرة

كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  2020-2018على المعايير الدولية للتقرير المالي ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
ً
تعديال على المعيار الدولي للتقرير المالي " : 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" .يسمح التعديل للشركة التابعة التي
تختار تطبيق الفقرة د ( 16أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي ( )1قياس فروقات التحويل التراكمية باستخدام المبالغ المفصح عنها
من قبل الشركة األم ،بنا ًء على تاريخ تحول الشركة األم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .يتم تطبيق هذا التعديل أيضًا على
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د ( 16أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي (.)1
يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر له.
-5

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة ،واالفصاح عن االلتزامات المحتملة .وقد يترتب عن عدم
التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة
بذلك في الفترات المستقبلية.

األحكام

عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية التي لها تأثيرا ً جوهريًا على المبالغ المثبتة في
القوائم المالية الموحدة.

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
الوفاء بالتزامات األداء

يتعين على المجموعة تقويم كافة عقودها المبرمة مع العمالء لتحديد ما إذا كان تم الوفاء بالتزامات األداء على مدى الزمن أو في
نقطة من الزمن وذلك لتحديد الطريقة المالئمة إلثبات اإليرادات .تبين للمجموعة أنه يتم الوفاء بالتزام األداء المتعلق بتقديم الخدمات
عند تقديمها إلى العميل .وعليه ،يتم إثبات اإليرادات على مدى الزمن.
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األحكام (تتمة)
اعتبارات األصيل مقابل الوكيل

وقد تبين للمجموعة بشكل عام أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات الخاصة بها ألنها تسيطر على البضاعة أو الخدمات
قبل تحويلها إلى العميل .عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية التي لها تأثيرا ً جوهريًا
على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة.

تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء  -المجموعة كمستأجر

تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء ،إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد
اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد
عدم ممارسته.
يوجد لدى المجموعة عقود إيجار تتضمن خيارات تجديد وإنهاء العقود .تقوم المجموعة بتطبيق األحكام عند تقويم ما إذا كان من
المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد عقد اإليجار أو إنهائه .أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي من
شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،تقوم المجموعة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار
في حا لة وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار
التجديد أو اإلنهاء (على سبيل المثال ،إنشاء التحسينات المهمة على المباني المستأجرة أو التخصيص المهم حسب الطلب لألصل
المستأجر).

التقديرات واالفتراضات

تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم
المالية ،والتي قد ينتج عنها فروقات جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية .قامت المجموعة
بإجراء االفتراضات والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .وعلى الرغم من ذلك ،فإن
الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو ظروف خارجة عن سيطرة
المجموعة .يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية .يتم تحديد نسب المخصص
بنا ًء على أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة (أي من حيث المنطقة الجغرافية
ونوع المنتج ونوع العميل والسعر والتغطية بخطابات االعتماد واألشكال األخرى من ضمان االئتمان).

يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها الخاصة بالمجموعة .وستقوم
المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع تدهور
األوضاع االقتصادية (أي إجمالي الناتج المحلي) على مدى السنة القادمة مما قد يؤدي إلى عدد متزايد من حاالت التعثر في السداد
في قطاع الخدمات ،فإنه يتم تعديل معدالت التعثر السابقة .وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم
مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن عملية تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان
تقديرا هاما .إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة .كما أن
المتوقعة تمثل
ً
مؤشرا على التعثر الفعلي للعميل في
خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون
ً
المستقبل .وقد تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالمجموعة في
اإليضاح (.)9
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التقديرات واالفتراضات (تتمة)
التزامات المنافع المحددة

يتم تحديد تكلفة التزامات المنافع المحددة والقيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة باستخدام عمليات التقويم االكتواري .يتضمن
التقويم االكتواري إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشتمل هذه االفتراضات على
تحديد معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في الرواتب ،ومعد الت الوفيات .ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم وطبيعته طويلة األجل،
فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قوائم
مالية.
يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير .عند تحديد معدل الخصم المناسب ،أخذت اإلدارة بعين االعتبار بيئة السوق.
نظرا
حول التاريخ الفعلي للتقييم ،بلغ العائد على السندات الحكومية حوالي  ٪1.7587حسب مدة التزام مكافأة نهاية الخدمة .لكن ً
ألن معدل العائد هذا ينطبق على السندات الحكومية حيث إنه ،ألغراض معيار المحاسبة الدولي  ،19تم تحديد معدل الخصم بالرجوع
إلى العوائد السائدة في السوق على سندات الشركات عالية الجودة ،توقعت اإلدارة معدل خصم بنسبة  ٪2.4ليكون معقوالً في هذه
الحالة ،مما يدل إلى يشير ضمنيًا إلى هامش ائتماني بين السندات الحكومية وسندات الشركات .افترضت اإلدارة هامش ائتمان بنسبة
 ٪0.64ليكون مناسبًا مع مراعاة هامش افتراضي قائم على التصنيف في المملكة العربية السعودية.
تستند معدالت الوفيات المستخدمة للموظفين على رأس العمل إلى أحدث جدول وفيات صادر عن معهد االكتواريين في الهند للمؤمن
عليهم ( )IALM 2012-14لتمثيل معدل الوفيات خالل العمر النشط للموظفين.

عقود اإليجار  -تقدير معدل االقتراض اإلضافي

ال يمكن للمجموعة تحديد معدل العمولة الضمني في عقود اإليجار بسهولة ،وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات
اإليجار .يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على
أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة ،وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل .وبالتالي ،فإن
معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يتعين على المجموعة دفعه ،وهو ما يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة (مثل
ما يتعلق بالشركات التابعة التي ال تقوم بإجراء معامالت تمويلية) أو عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار (على
سبيل المثال ،الحاالت التي ال تكون فيها عقود اإليجار بالعملة الوظيفية للشركة التابعة) .تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض
اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة (مثل معدالت العموالت السائدة في السوق) عند توفرها ،ويتعين عليها إجراء بعض
التقديرات الخاصة بالمنشأة (مثل التقييم االئتماني المستقل للشركة التابعة).
-6
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بالنسبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018و 31ديسمبر  ،2019قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة وفقا ً للمعيار
اعتبارا من  1يناير  ،2020قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة
الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم.
ً
وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
عليه ،قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي والمطبقة كما في  31ديسمبر  ،2020مع
بيانات فترة المقارنة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019وعند إعداد القوائم المالية الموحدة ،تم إعداد قائمة المركز المالي الموحدة
االفتتاحية للمجموعة كما في  1يناير  2019استنادًا إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية
ل لتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية .يبين هذا اإليضاح التسويات الرئيسية التي أجرتها المجموعة عند تعديل قوائمها
المالية الموحدة السابقة المعدة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم ،بما في ذلك قائمة المركز المالي
الموحدة كما في  1يناير  2019والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،) 1المعتمد في المملكة العربية السعودية ،لمتبعي المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
ببعض اإلعفاءات االختيارية من تطبيق بعض المتطلبات بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية .ومع ذلك ،لم تقم المجموعة بتطبيق أي إعفاءات أو استثناءات.
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 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
-6

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)

1-6

تسوية المجموعة لقائمة المركز المالي للشركة كما في  1يناير ( 2019تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي):
طب ًقا للمعيار
الدولي للتقرير
المالي للمنشآت
صغيرة
طبقا للمعايير
إعادة القياس/
ومتوسطة
الدولية للتقرير
المالي
إعادة التصنيف
الحجم
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام

4 -6

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مدينون تجاريون
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

6 -6

إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي تحويل عمالت أجنبية

1-1-6

حقوق الملكية المتعلقة بمالك الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

94,355,480
)173,420( 94,528,900
11,647,937
11,647,937
8,056,757
8,056,757
───────── ───────── ─────────
114,060,174
)173,420( 114,233,594
───────── ───────── ─────────
118,808,947
4,152,561 114,656,386
═════════ ═════════ ═════════

2,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
42,845,739
)660,581( 43,506,320
()7,349,814
()7,349,814
───────── ───────── ─────────
38,495,925
)660,581( 39,156,506
155,183
()6,672
161,855
───────── ───────── ─────────
38,651,108
)667,253( 39,318,361
───────── ───────── ─────────

إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
التزامات المنافع المحددة
التزامات إيجار

422,792
422,792
4,325,981
4,325,981
───────── ───────── ─────────
4,748,773
4,325,981
422,792
───────── ───────── ─────────

5 -6
4 -6

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

10,932,790
493,833 10,438,957
2,478,399
2,478,399
───────── ───────── ─────────
13,411,189
2,972,232 10,438,957
───────── ───────── ─────────
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جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
-6

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)

1-6

تسوية المجموعة لقائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في  1يناير ( 2019تاريخ التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي) (تتمة):
طب ًقا للمعيار
الدولي للتقرير
المالي للمنشآت
صغيرة
طبقا للمعايير
إعادة القياس/
ومتوسطة
الدولية للتقرير
المالي
إعادة التصنيف
الحجم
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
إيضاح

المطلوبات المتداولة
التزامات إيجار
دائنون
مصاريف مستحقة الدفع
قروض قصيرة األجل
توزيعات أرباح مستحقة
مخصص زكاة
ضريبة الدخل

4 -6

إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

1,414,885
31,703,030
28,636,142
1,549,188
1,586,741
9,082
─────────
64,899,068
─────────
75,338,025
─────────
114,656,386
═════════

1,847,582
─────────
1,847,582
─────────
4,819,814
─────────
4,152,561
═════════

1,847,582
1,414,885
31,703,030
28,636,142
1,549,188
1,586,741
9,082
─────────
66,746,650
─────────
80,157,839
─────────
118,808,947
═════════

 1-1-6تسوية األرباح المبقاة كما في  1يناير ( 2019تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي) نتيجة أثر عمليات
إعادة القياس طب ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي:

إيضاح
طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم

التعديالت:
-

إعادة قياس التزامات المنافع المحددة
إعادة قياس ذمم مدينة تجارية وأخرى
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43,506,320
5-6
6-6

الرصيد المعدل طب ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

األثر على
األرباح المبقاة
كما في 1
يناير 2019
لاير سعودي

()488,895
()171,686
─────────
42,845,739
─────────

جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
-6

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)

2-6

تسوية المجموعة لقائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر :2019
طب ًقا للمعيار
الدولي للتقرير
المالي للمنشآت
صغيرة ومتوسطة
الحجم
لاير سعودي
إيضاح

الموجودات

الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام

378,750
─────────
378,750
─────────

378,750
3,599,921
3,599,921
───────── ─────────
3,978,671
3,599,921
───────── ─────────

107,696,201
11,922,663
18,852,069
─────────
138,470,933
─────────
138,849,683
═════════

108,037,104
340,903
11,922,663
18,852,069
───────── ─────────
138,811,836
340,903
───────── ─────────
142,790,507
3,940,824
═════════ ═════════

2,000,000
1,000,000
48,778,225
()7,496,532
─────────
44,281,693

2,000,000
1,000,000
48,323,562
()454,663
()7,496,532
───────── ─────────
43,827,030
()454,663

82,909
─────────
44,364,602
─────────

77,219
()5,690
───────── ─────────
43,904,249
()460,353
───────── ─────────

5 -6
4 -6

12,452,546
─────────
12,452,546
─────────

13,171,094
718,548
1,395,687
1,395,687
───────── ─────────
14,566,781
2,114,235
───────── ─────────

4 -6

1,849,568
42,061,320
34,830,551
1,549,188
1,706,800
35,107
─────────
82,032,534
─────────
94,485,080
─────────
138,849,682
═════════

2,286,943
1,849,568
42,061,320
34,830,551
1,549,188
1,706,800
35,107
─────────
84,319,477
─────────
98,886,258
─────────
142,790,507
═════════

4 -6

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مدينون تجاريون
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

6 -6

إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي تحويل عمالت أجنبية

1-2-6

حقوق الملكية المتعلقة بمالك الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
التزامات المنافع المحددة
التزامات إيجار
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
التزامات إيجار
دائنون
مصاريف مستحقة الدفع
قروض قصيرة األجل
توزيعات أرباح مستحقة
مخصص زكاة
ضريبة الدخل

إعادة القياس/
إعادة التصنيف
لاير سعودي

طبقا للمعايير
الدولية للتقرير
المالي
لاير سعودي

إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2,286,943
─────────
2,286,943
─────────
4,401,178
─────────
3,940,825
═════════
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جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)

-6

 1-2-6تسوية األرباح المبقاة كما في  31ديسمبر  2019نتيجة أثر عمليات إعادة القياس طب ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي:
األثر على
األرباح المبقاة
كما في 31
ديسمبر 2019
لاير سعودي
إيضاح
طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم

48,778,225

التعديالت:
-

5-6
6-6
4-6

إعادة قياس التزامات المنافع المحددة
إعادة قياس ذمم مدينة تجارية وأخرى
إثبات حق االنتفاع والتزامات اإليجار

الرصيد المعدل طب ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

3-6

تسوية المجموعة لقائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019

إيضاح
إيرادات
تكلفة اإليرادات

5 -6

إجمالي الربح
المصاريف
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
الدخل من العمليات الرئيسية
أعباء مالية
إيرادات أخرى

4 -6

الزكاة المحملة للسنة
ضريبة الدخل المحملة للسنة
صافي دخل السنة

27
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طب ًقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي
إعادة القياس/
للمنشآت صغيرة
ومتوسطة الحجم إعادة التصنيف
لاير سعودي
لاير سعودي

طبقا للمعايير
الدولية للتقرير
المالي
لاير سعودي

412,950,389
- 412,950,389
()354,203,043
()86,629( )354,116,414
───────── ───────── ─────────
58,747,346
()86,629
58,833,975

()8,839,877
5 -6
)15,301,305( 6,4,6.5
─────────
34,692,793

الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

82

()713,634
342,637
()83,666
─────────
48,323,562
─────────

()8,324,311
515,566
()15,299,916
1,389
───────── ─────────
35,123,119
430,326

()1,848,856
121,478
─────────
32,965,415

()2,073,450
()224,594
121,478
───────── ─────────
33,171,147
205,732

()1,637,796
()96,305
─────────
31,231,314
═════════

()1,637,796
()96,305
───────── ─────────
31,437,046
205,732
═════════ ═════════

جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
-6

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)

 1-3-6تسوية المجموعة لقائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019
طب ًقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي
للمنشآت صغيرة إعادة القياس/
ومتوسطة الحجم إعادة التصنيف
لاير سعودي
لاير سعودي
إيضاح
صافي دخل السنة

31,231,314

205,732

طبقا للمعايير
الدولية للتقرير
المالي
لاير سعودي
31,437,046

الخسارة الشاملة األخرى:

دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة:
مكاسب اكتوارية عن إعادة قياس برنامج المنافع المحددة

- 5 -6

الخسارة الشاملة األخرى التي قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو
الخسارة في الفترات الالحقة:

()148,200
()148,200
───────── ───────── ─────────
()147,032
1,168
()148,200
───────── ───────── ─────────
31,290,014
206,900 31,083,114
═════════ ═════════ ═════════

الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية

إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل

4-6

إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار

5-6

التقويم االكتواري اللتزامات المنافع المحددة

6-6

إعادة قياس مخصص الذمم المدينة التجارية

1,168

1,168

طب ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم ،يجب على المستأجر إثبات دفعات اإليجار بموجب عقود
اإليجار التشغيلي كمصروف على مدى فترات اإليجار على أنسب أساس منتظم والذي يعتبر أفضل تمثيل للنمط الزمني لمنفعة
المجموعة .عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،يتعين على المجموعة معاملة عقود
اإليجار التشغيلي بنفس طريقة عقود اإليجار التمويلي ،وبالمقابل إثبات أصل حق االستخدام والتزام اإليجار لكل عقد إيجار تشغيلي.
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16بأثر رجعي كامل وتعديل أرصدتها المعروضة كما في  1يناير 2019
و 31ديسمبر  2019على التوالي.

بموجب القسم  28من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم ،يتعين على المجموعة إثبات مبلغ االلتزام
بما يساوي صافي القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة والمكاسب والخسائر االكتوارية المؤجلة وتكاليف الخدمة السابقة المؤجلة
في قائمة المركز المالي الموحدة .لكن طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي  ،19يتعين على المجموعة إثبات مبلغ التزام يساوي صافي
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة والمكاسب والخسائر االكتوارية المؤجلة وتكلفة الخدمة السابقة المؤجلة .وعليه ،قامت المجموعة
بتعديل التزامات المنافع المحددة كما في  1يناير  2019و 31ديسمبر  .2019تم تحميل أثر التعديل المتعلق بعام  2018والفترات
السابقة لعام  2018على األرباح المبقاة االفتتاحية كما في  1يناير .2019
إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9غير بشكل أساسي من محاسبة المجموعة عن خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات
المالية وذلك باستبدال طريقة الخسائر المتكبدة بطريقة خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية .يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي
( )9من المجموعة إثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة القروض والموجودات المالية األخرى غير المقتناة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة.
تحدد خسائر االئتمان المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التعاقدية
التي تتوقع المجموعة استالمها .يتم خصم العجز بما يقارب معدل العمولة الفعلي األصلي للموجودات.
بالنسبة للذمم المدينة التجارية واألخرى ،قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة المنصوص عليها في المعيار ،وقامت باحتساب
خسائر االئتمان المتوقعة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر .كما قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات
استنادًا إلى الخبرة السابقة للمجموعة في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
28
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
-7

الممتلكات والمعدات

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض احتساب االستهالك هي كما يلي:
 3سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقصر
تحسينات المباني المستأجرة
 6إلى  7سنوات
األثاث والتركيبات
 4سنوات
أجهزة الحاسب اآللي
 2إلى  5سنوات
األدوات والمعدات
تحسينات المباني
المستأجرة
لاير سعودي
التكلفة

األثاث
والتركيبات
لاير سعودي

أجهزة الحاسب
اآللي
لاير سعودي

األدوات
والمعدات
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

كما في  1يناير 2019
إضافات
فروقات تحويل عمالت أجنبية

3,752,912
147,113
2,070,059
386,479
1,149,261
130,656
2,617
125,549
2,490
()153
()54
()99
───────── ───────── ───────── ───────── ─────────
3,883,415
149,730
2,195,554
388,870
1,149,261
268,004
2,434
265,570
()7,239
()2,538
()4,701
───────── ───────── ───────── ───────── ─────────
4,144,180
152,164
2,458,586
384,169
1,149,261
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════

كما في  1يناير 2019
المحمل للسنة
فروقات تحويل عمالت أجنبية

3,330,120
123,608
1,708,936
385,342
1,112,234
174,683
8,266
149,086
2,998
14,333
()138
()41
()97
───────── ───────── ───────── ───────── ─────────
3,504,665
131,874
1,857,981
388,243
1,126,567
203,132
7,105
181,338
356
14,333
()6,969
()2,310
()4,659
───────── ───────── ───────── ───────── ─────────
3,700,828
138,979
2,037,009
383,940
1,140,900
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════

في  31ديسمبر 2020

443,352
13,185
421,577
229
8,361
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════
378,750
17,856
337,573
627
22,694
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════
422,792
23,505
361,123
1,137
37,027
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════

كما في  31ديسمبر 2019
إضافات
فروقات تحويل عمالت أجنبية
كما في  31ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم

كما في  31ديسمبر 2019
المحمل للسنة
فروقات تحويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

في  31ديسمبر 2019
في  1يناير 2019

فيما يلي بيان توزيع قسط االستهالك للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020و:2019

2020
لاير سعودي
54,474
21,376
127,282
─────────
203,132
═════════

تكلفة إيرادات (إيضاح )24
مصاريف بيع وتسويق (إيضاح )25
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )26

29

84

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

2019
لاير سعودي
45,329
17,149
112,205
─────────
174,683
═════════

جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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عقود اإليجار

لدى المجموعة عقود إيجار للسيارات ومبنى مكتبي .إن التزامات المجموعة بموجب عقود اإليجار مضمونة بصك ملكية المؤجر
للموجودات المستأجرة .وبشكل عام ،يحظر على المجموعة التنازل عن الموجودات المؤجرة أو تأجيرها من الباطن.

موجودات حق االستخدام

واعتبارا من  1يناير  ،2019كانت اإلدارة تعتزم االستمرار في عقد اإليجار لمدة عامين
إن عقد اإليجار قابل للتجديد سنويًا،
ً
للسيارات و 6سنوات لعقود إيجار المبنى المكتبي.

فترة اإليجار المتبقية حسب اإلدارة

السيارات
مبنى مكاتب

أقل من سنة
 4سنوات

التكلفة

كما في  1يناير 2019
إضافات
كما في  31ديسمبر 2019
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2020

السيارات
لاير سعودي

مبنى مكاتب
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

2,339,724
1,204,230
─────────
3,543,954
()2,960,463
─────────
583,491
═════════

1,986,257
─────────
1,986,257
─────────
1,986,257
═════════

4,325,981
1,204,230
─────────
5,530,211
()2,960,463
─────────
2,569,748
═════════

1,591,035
─────────
1,591,035
763,904
()1,837,609
─────────
517,330
═════════

339,255
─────────
339,255
332,686
─────────
671,941
═════════

1,930,290
─────────
1,930,290
1,096,590
()1,837,609
─────────
1,189,271
═════════

66,161
═════════
1,952,919
═════════
2,339,724
═════════

1,314,316
═════════
1,647,002
═════════
1,986,257
═════════

1,380,477
═════════
3,599,921
═════════
4,325,981
═════════

االستهالك المتراكم

كما في  1يناير 2019
المحمل للسنة
كما في  31ديسمبر 2019
المحمل للسنة
المحمل بشأن استبعادات
كما في  31ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

في  31ديسمبر 2020
في  31ديسمبر 2019
في  1يناير 2019

فيما يلي بيان االستهالك الموزع على المصاريف:

2020
لاير سعودي
1,023,026
45,840
27,724
─────────
1,096,590
═════════

تكلفة إيرادات (إيضاح )24
مصاريف بيع وتسويق (إيضاح )25
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )26

2019
لاير سعودي
1,894,484
16,904
18,902
─────────
1,930,290
═════════
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عقود اإليجار (تتمة)

التزامات اإليجار

فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة خالل السنة:

3,682,630
116,085
()1,198,798
()1,165,301
─────────
1,434,616
═════════

الرصيد في بداية السنة
إضافات
مصروف عمولة
مبالغ مسددة
إنهاء عقود اإليجار
الرصيد في نهاية السنة
 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

381,879
1,052,737
─────────
1,434,616
═════════

2,286,943
1,395,687
─────────
3,682,630
═════════

لاير سعودي

جزء متداول من التزامات اإليجار
جزء غير متداول من التزامات اإليجار

2020
لاير سعودي

لاير سعودي

2019
لاير سعودي
4,325,981
1,204,230
224,594
()2,072,175
─────────
3,682,630
═════════
 1يناير 2019

لاير سعودي

1,847,582
2,478,399
─────────
4,325,981
═════════

تم اإلفصاح عن تحليل تواريخ االستحقاق اللتزامات اإليجار في اإليضاح (.)29
فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل:

مصروف استهالك موجودات حق االستخدام
مصروف العمولة على التزامات اإليجار
مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل
إجمالي المبلغ المثبت في قائمة الدخل الشامل
-9

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

1,096,590
116,085
361,864
─────────
1,574,539
═════════

1,930,290
224,594
413,138
─────────
2,568,022
═════════

المدينون التجاريون
 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

 1يناير 2019

110,566,095
8,712,913
─────────
119,279,008
()1,015,148
─────────
118,263,860
═════════

97,985,891
10,557,766
─────────
108,543,657
()506,553
─────────
108,037,104
═════════

86,747,859
8,492,890
─────────
95,240,749
()885,269
─────────
94,355,480
═════════

لاير سعودي

مدينون
موجودات عقود*
ناقصا ً :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

لاير سعودي

* تمثل موجودات العقود المبلغ الذي مقابله تم تقديم الخدمات ولكن لم يتم إصدار فواتير بها إلى العمالء.
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المدينون التجاريون (تتمة)

فيما يلي بيان أعمار الذمم المدينة وموجودات العقود ،التي تمثل ذمم مدينة متداولة ومتأخرة السداد وغير منخفضة القيمة:
 31ديسمبر
2020

لاير سعودي
متداولة
متأخرة السداد من  1إلى  90يو ًما
متأخرة السداد من  91إلى  180يو ًما
متأخرة السداد من  181إلى  270يو ًما
متأخرة السداد من  271إلى  365يو ًما
أكثر من سنة

83,581,385
27,233,024
5,738,100
1,406,023
328,561
991,915
─────────
119,279,008
═════════

 31ديسمبر
2019

لاير سعودي
53,300,413
51,609,173
2,360,514
464,247
203,401
605,909
─────────
108,543,657
═════════

 1يناير
2019

لاير سعودي
41,568,421
46,094,178
4,883,115
1,151,196
485,911
1,057,928
─────────
95,240,749
═════════

فيما يلي بيان خسائر االئتمان المتوقعة للقيمة الدفترية المذكورة أعاله عند التعثر عن السداد:
 31ديسمبر
2020

لاير سعودي
متداولة
متأخرة السداد من  1إلى  90يو ًما
متأخرة السداد من  91إلى  180يو ًما
متأخرة السداد من  181إلى  270يو ًما
متأخرة السداد من  271إلى  365يو ًما
أكثر من سنة

%0.27
%0.33
%3.95
%11.54
%23.54
%23.54

فيما يلي بيان الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

الرصيد في بداية السنة
المحمل (عكس قيد) خالل السنة
مشطوب خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر
2019

لاير سعودي
٪0.22
٪0.22
٪1.83
٪9.55
٪23.54
٪23.54

 1يناير
2019

لاير سعودي
٪0.32
٪0.33
٪2.23
٪12.22
٪22.53
٪22.53

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

506,553
508,595
─────────
1,015,148
═════════

885,269
()344,858
()33,858
─────────
506,553
═════════

تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9لقياس خسائر االئتمان المتوقعة ،والتي
تستخدم مخصص الخسائر المتوقعة على مدى العمر لكافة الذمم المدينة التجارية.
يتم تسجيل مخصصات الديون المعدومة كجزء من مصاريف البيع والتسويق .لمزيد من المعلومات عن إدارة مخاطر االئتمان،
يرجى الرجوع إلى اإليضاح (.)29
تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة من العمالء لقاء الخدمات المقدمة خالل دورة األعمال العادية .وتستحق السداد عادة
خالل  90يوماً ،وعليه تم تصنيفها جميعا ً كموجودات متداولة .يتم إثبات الذمم المدينة التجارية في األصل بمبلغ العوض غير
المشروط ما لم تشتمل على مكونات تمويل هامة عند إثباتها بالقيمة العادلة .تحتفظ المجموعة بالذمم المدينة التجارية بهدف تحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية ولذا تقوم بقياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .تم تقديم تفاصيل عن سياسات
االنخفاض في القيمة الخاصة بالمجموعة واحتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في االيضاح (.)3
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

تشمل الجهات ذات العالقة المالك والشركات المنتسبة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة .لم تقم الشركة بإجراء أي معامالت مع
المالك أو الشركات المنتسبة خالل السنة.

المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة

تتكون تعويضات كبار موظفي اإلدارة مما يلي:

 31ديسمبر  31 2020ديسمبر 2019

منافع قصيرة األجل
منافع نهاية الخدمة

لاير سعودي

لاير سعودي

3,634,306
80,721

3,046,713
80,498

تشتمل تعويضات كبار موظفي اإلدارة على الرواتب والبدالت ومخصص المنافع المحددة واالشتراكات في التأمينات االجتماعية.
- 11

المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى
 31ديسمبر 2020

لاير سعودي

مصاريف مدفوعة مقدما ً
مدينون آخرون

-12

8,771,333
727,740
─────────
9,499,073
═════════

لاير سعودي

11,271,431
651,232
─────────
11,922,663
═════════

لاير سعودي

7,999,811
3,648,126
─────────
11,647,937
═════════

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
 31ديسمبر 2020

لاير سعودي

نقد لدى البنوك
نقد في الصندوق

-13

 31ديسمبر 2019

 1يناير 2019

21,748,063
61,918
─────────
21,809,981
═════════

 31ديسمبر 2019

لاير سعودي

18,612,787
239,282
─────────
18,852,069
═════════

 1يناير 2019

لاير سعودي

7,790,524
266,233
─────────
8,056,757
═════════

رأس المال

يتكون رأسمال المجموعة مما يلي:

 31ديسمبر 2020

لاير سعودي

األسهم المصرح بها
أسهم عادية قيمة كل سهم  1,000لاير سعودي مدفوعة بالكامل
ومصدرة
رأس المال

فيما يلي تفاصيل نسبة الملكية:

 31ديسمبر 2019

لاير سعودي

 1يناير 2019

لاير سعودي

2,000
═════════

2,000
═════════

2,000
═════════

2,000
═════════
2,000,000
═════════

2,000
═════════
2,000,000
═════════

2,000
═════════
2,000,000
═════════

 31ديسمبر 2020

لاير سعودي

 31ديسمبر 2019

لاير سعودي

 1يناير 2019

لاير سعودي

اسم المساهم
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت

%100
─────────
%100
═════════
33
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٪100
─────────
٪100
═════════

٪100
─────────
٪100
═════════

جدول المحتويات
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في  31ديسمبر 2020
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رأس المال (تتمة)

فيما يلي تفاصيل نسبة الملكية:

 31ديسمبر  31 2020ديسمبر 2019

لاير سعودي

لاير سعودي

 1يناير 2019

لاير سعودي

اسم المساهم
الشركة السعودية ألجهزة االتصاالت

2,000
─────────
2,000
═════════

2,000
─────────
2,000
═════════

2,000
─────────
2,000
═════════

االحتياطي النظامي

-14
طبقا ً لنظام الشركات السعودي ،يتعين على المجموعة تحويل  ٪10من صافي الربح إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي
( ٪30سابقًا  )٪50من رأس المال المدفوع .تم استيفاء متطلبات االحتياطي النظامي ،وعليه ،لم تقم المجموعة بتحويل أي مبالغ
إضافية مقابل هذا االحتياطي.
-15

التزامات المنافع المحددة

يوجد لدى المجموعة برنامج تقاعد محدد المنافع (غير ممول) ،وف ًقا آلخر راتب ،في المملكة العربية السعودية ،يتطلب إثبات
مخصص التزامات المنافع المحددة بالمبالغ المستحقة بتاريخ إعداد القوائم المالية وفقًا لعقود عمل الموظفين ،والتي تنطبق على
فترات الخدمة المتراكمة .وطبقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي ( ،)19قامت اإلدارة بإجراء تقويم لتقدير القيمة الحالية اللتزامات
المنافع المحددة الخاصة بها كما في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  2019و 1يناير  2019بشأن التزامات المنافع المحددة
المستحقة بموجب األنظمة المحلية والترتيبات التعاقدية ذات العالقة.
فيما يلي تحليالً لصافي تكاليف المنافع المحددة المحملة على قائمة الدخل الشامل:

2020
لاير سعودي

4,287,690
286,118
─────────
4,573,808
═════════

تكلفة خدمة حالية
تكلفة عمولة على التزامات المنافع المحددة
صافي مصروف المنافع المحددة
فيما يلي بيان الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:

الرصيد في بداية السنة
تكلفة خدمة حالية وتكلفة عمولة
مكاسب اكتوارية عن إعادة قياس برنامج المنافع المحددة
منافع مدفوعة
الرصيد في نهاية السنة
تتكون المكاسب االكتوارية مما يلي:

مكاسب اكتوارية ناتجة عن التسويات على أساس الخبرة

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

3,417,762
245,304
─────────
3,663,066
═════════

2019
لاير سعودي

13,171,094
4,573,808
()54,615
()2,498,949
─────────
15,191,338
═════════

10,932,790
3,663,066
()1,168
()1,423,594
─────────
13,171,094
═════════

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

()54,615
─────────
()54,615
═════════

()1,168
─────────
()1,168
═════════
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في  31ديسمبر 2020
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التزامات المنافع المحددة للموظفين (تتمة)

تحليل تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة العمولة:

2020
لاير سعودي
3,764,808
312,986
496,014
─────────
4,573,808
═════════

تكلفة إيرادات (إيضاح )24
مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح )25
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )26

2019
لاير سعودي
2,705,548
343,738
613,780
─────────
3,663,066
═════════

بلغ المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة  6.75سنة ( 31ديسمبر  6.80 :2019سنوات 1 ،يناير  6.15 :2019سنوات)
فيما يلي بيان االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة الحتساب التزام المنافع المحددة (غير الممول):
 31ديسمبر  31 2020ديسمبر 2019

لاير سعودي

لاير سعودي

 1يناير 2019

لاير سعودي

االفتراضات الديموغرافية
بيانات العضوية

767
9,125
40
5.56

عدد الموظفين
متوسط الراتب المستحق شهريًا
متوسط عمر الموظفين (سنوات)
متوسط سنوات الخدمة السابقة

656
11,252
39.8
4-5

 31ديسمبر  31 2020ديسمبر 2019

لاير سعودي

ملخص االفتراضات االقتصادية
المعدل

معدل الخصم
معدل الوفيات
معدل الزيادة في الرواتب
معدل ترك العمل

%2.40
%2.00
%2.00
 25المملكة
العربية السعودية/
%40
الجزائر

لاير سعودي

٪2.40
٪2.00
٪2.00
 25المملكة
العربية السعودية/
٪40
الجزائر

472
9,692
38.4
4.9
 1يناير 2019

لاير سعودي

٪2.40
٪2.00
٪2.00
 25المملكة
العربية السعودية/
٪40
الجزائر

تحليل الحساسية

تم بيان تحليل األثر الكمي لالفتراضات الهامة على التزامات المنافع المحددة أدناه:

معدل الخصم (النقص بواقع )٪1
معدل الخصم (الزيادة بواقع )٪1
معدل الوفيات (النقص بواقع )٪10
معدل الوفيات (الزيادة بواقع )٪10
معدل التضخم في الرواتب (النقص بواقع )٪1
معدل التضخم في الرواتب (الزيادة بواقع )٪1
معدل ترك العمل (النقص بواقع )٪10
معدل ترك العمل (الزيادة بواقع )٪10
35

90

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

1,189,237
()1,113,336
()17,951
17,753
()1,113,208
1,189,281
278,024
()250,129

1,011,488
()948,187
()609
14,009
()948,077
1,011,500
198,715
()179,566

جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
التزامات المنافع المحددة للموظفين (تتمة)
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ً
تم إعداد تحليل الحساسية أعاله وفقا لطريقة يتم بموجبها توقع األثر على التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في
االفتراضات األساسية التي تحدث في نهاية الفترة المالية .يعتمد تحليل الحساسية على حدوث تغير في االفتراضات الهامة ،مع بقاء
كافة االفتراضات األخرى ثابتة .إن تحليل الحساسية قد ال يكون مؤشرا ً على وجود تغير فعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه
من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضها البعض .تم تطبيق نفس الطريقة المتعلقة بتحليل
الحساسية عند احتساب التزامات التقاعد المثبتة.
من المتوقع سداد المدفوعات التالية مقابل التزامات المنافع المحددة في السنوات المقبلة:
 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

1,784,202
10,417,345
15,760,441
─────────
27,961,988
═════════

1,535,640
9,034,288
13,726,149
─────────
24,296,077
═════════

لاير سعودي

شهرا القادمة
خالل الـ 12
ً
ما بين  2سنة إلى  5سنوات
أكثر من  5سنوات
إجمالي الدفعات المتوقعة

-16

لاير سعودي

 1يناير 2019

لاير سعودي

1,276,356
7,498,651
11,384,320
─────────
20,159,327
═════════

الدائنون
 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

710,888
─────────
710,888
═════════

1,849,568
─────────
1,849,568
═════════

لاير سعودي

دائنون

لاير سعودي

 1يناير 2019

لاير سعودي

1,414,885
─────────
1,414,885
═════════

يتراوح متوسط فترة االئتمان الخاصة بالمشتريات التجارية من  45إلى  90يوما ً ( 31ديسمبر  45 :2019إلى  90يوماً 1 ،يناير
 45 :2019إلى  90يو ًما).
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المصاريف المستحقة الدفع
 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

36,916,273
5,874,664
3,475,644
─────────
46,266,581
═════════

37,081,058
1,832,010
3,148,252
─────────
42,061,320
═════════

لاير سعودي

مصاريف مستحقة الدفع
ضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع ،صافي
مكافآت مستحقة
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لاير سعودي

 1يناير 2019

لاير سعودي

27,222,435
1,567,103
2,913,492
─────────
31,703,030
═════════

القروض قصيرة األجل

فيما يلي تفاصيل القروض قصيرة األجل:
 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

34,399,319
─────────
34,399,319
═════════

34,830,551
─────────
34,830,551
═════════

لاير سعودي

تسهيالت إعادة تمويل

لاير سعودي

 1يناير 2019

لاير سعودي

28,636,142
─────────
28,636,142
═════════

36
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جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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القروض قصيرة األجل (تتمة)

فيما يلي الحركة في القروض قصيرة األجل:

2020
لاير سعودي
34,830,551
290,202,898
()290,634,130
─────────
34,399,319
═════════

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
مدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2019
لاير سعودي
28,636,142
282,985,451
()276,791,042
─────────
34,830,551
═════════

كان لدى المجموعة تسهيالت بنكية على شكل قروض قصيرة األجل ،وسحب على المكشوف ،وتسهيالت تمويل على دفعات مرحلية
من أحد البنوك التجارية لتمويل متطلبات رأس المال العامل التي تصل إلى  55.20مليون لاير سعودي ( 55.20 :2019مليون
لاير سعودي) .كما في  31ديسمبر  ، 2020حصلت الشركة على قرض قصير األجل وتسهيالت تمويل على دفعات مرحلية بمبلغ
 12مليون لاير سعودي ( 12 :2019لاير سعودي) و 22.39مليون لاير سعودي ( 22.83 :2019مليون لاير سعودي) على
التوالي .تخضع القروض قصيرة األجل وتسهيالت التمويل على الدفعات المرحلية لسعر فائدة سايبور زائد هامش ربح بنسبة
 .٪ 2.25تم ضمان هذه التسهيالت بسندات ألمر وضمانات مشتركة ومتعددة وضمانات اعتبارية مقدمة من الشركة األم.
-19

توزيعات األرباح المستحقة

فيما يلي الحركة في توزيعات األرباح المستحقة:

2020
لاير سعودي
1,549,188
31,087,607
()31,749,188
─────────
887,607
═════════

الرصيد في بداية السنة
توزيعات أرباح معلنة
مبالغ مسددة
الرصيد في نهاية السنة

فيما يلي بيان توزيعات األرباح للسهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر :2019

2020
لاير سعودي

31,087,607
توزيعات أرباح معلنة للسنة
─────────
2,000
عدد األسهم العادية القائمة
─────────
15,544
توزيعات األرباح للسهم
═════════
وافق الشركاء على توزيع أرباح بمبلغ  31,087,607لاير سعودي بتاريخ  31ديسمبر .2020
-20

1,549,188
25,925,000
()25,925,000
─────────
1,549,188
═════════

2019
لاير سعودي
25,925,000
─────────
2,000
─────────
12,963
═════════

الزكاة

تتكون البنود الهامة للوعاء الزكوي الخاص بالمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
 31ديسمبر  31 2020ديسمبر 2019
حقوق المساهمين
مخصصات أول المدة وتسويات أخرى
صافي الدخل المعدل

لاير سعودي

لاير سعودي

21,578,227
10,616,351
47,509,539
─────────
79,704,117
─────────

20,581,320
10,823,921
36,276,206
─────────
67,681,447
─────────

37
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2019
لاير سعودي

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

 1يناير 2019

لاير سعودي

21,005,773
8,910,110
30,894,492
─────────
60,810,375
─────────

جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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الزكاة (تتمة)

تتكون البنود الهامة للوعاء الزكوي الخاص بالمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي (تتمة):
 31ديسمبر 2020

لاير سعودي

 31ديسمبر 2019

لاير سعودي

 1يناير 2019

لاير سعودي

صا:
ناق ً
القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة
الوعاء الزكوي التقريبي (أ)
صافي الربح المعدل (ب)

()440,826
79,263,291
47,509,539

()373,719
67,307,728
36,276,206

()414,319
60,396,056
30,894,492

الوعاء الزكوي ( -أ) أو (ب) أيهما أعلى

79,263,291

67,307,728

60,396,056

الزكاة المحملة للسنة
تسوية سنوات سابقة

2,006,260
1,377,083
─────────
3,383,343
═════════

1,706,800
()69,004
─────────
1,637,796
═════════

1,509,901
860,057
─────────
2,369,958
═════════

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

1,706,800
3,383,343
()3,083,883
─────────
2,006,260
═════════

1,586,741
1,637,796
()1,517,737
─────────
1,706,800
═════════

فيما يلي بيان الحركة في مخصص الزكاة:

الرصيد في بداية السنة
مجنب خالل السنة
مبالغ مسددة
الرصيد في نهاية السنة

الربوط الزكوية

قامت الشركة بإنهاء موقفها الزكوي والضريبي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") حتى  31ديسمبر  2015ضمن
برنامج اإلعفاء المقدم من الهيئة ،وقامت بسداد مبلغ  1,377,083لاير سعودي لتسوية الربط حتى عام  .2015قدمت الشركة إقراراتها
الزكوية والضريبية عن السنوات  2016حتى  2020إلى الهيئة ،وال تزال قيد الفحص.
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ضريبة الدخل

فيما يلي بيان الحركة في مخصص ضريبة الدخل:

2020
لاير سعودي
35,107
83,616
()91,180
()269
─────────
27,274
═════════

الرصيد في بداية السنة
مجنب خالل السنة
مبالغ مسددة
فروقات تحويل
الرصيد في نهاية السنة

2019
لاير سعودي
9,082
96,305
()70,262
()18
─────────
35,107
═════════

الربوط الضريبية

تم تقديم اإلقرار الضريبي للشركة التابعة حتى عام  2020إلى السلطات الضريبية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية .لم يتم
إجراء أي ربوط منذ نشأة الشركة حتى تاريخه.
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االلتزامات المحتملة

أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ،نيابة عنها ،ضمانات بمبلغ  499,900لاير سعودي ( 499,900 :2019لاير
سعودي) بشأن تنفيذ العقود.
38
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جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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اإليرادات

يتم تحقيق إيرادات المجموعة من ثالثة أنواع من المشاريع وهي مشاريع الخدمات المباشرة ،ومشاريع خدمات االستضافة المدارة
ومشاريع الخدمات الدائمة .تم اإلفصاح عن طبيعة وأثر التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  15على القوائم المالية الموحدة
للمجموعة في اإليضاحين  3و  6على التوالي.

تفصيل اإليرادات

تم تفصيل اإليرادات في الجدول التالي حسب الطبيعة الرئيسية للخدمات المقدمة ونوع العمالء ومدة العقود وتوقيت إثبات اإليرادات
كما هو موضح أدناه:

2020
لاير سعودي

أنواع المشاريع  /الخدمات

المباشرة
االستضافة المدارة
الدائمة

نوع العمالء

جهات غير حكومية

توقيت إثبات اإليرادات
على مدى الزمن

أرصدة العقود

مدينون تجاريون (إيضاح )9
موجودات عقود (إيضاح )9

175,005,521
292,174,877
986,005
─────────
468,166,403
═════════

191,225,053
221,002,517
722,819
─────────
412,950,389
═════════

468,166,403
─────────
468,166,403
═════════

412,950,389
─────────
412,950,389
═════════

468,166,403
─────────
468,166,403
═════════

412,950,389
─────────
412,950,389
═════════

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

110,566,095
8,712,913
─────────
119,279,008
═════════

97,985,891
10,557,766
─────────
108,543,657
═════════

لاير سعودي

2019
لاير سعودي

لاير سعودي

 1يناير 2019

لاير سعودي

86,747,859
8,492,890
─────────
95,240,749
═════════

إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموما ً من  60إلى  90يوماً .كما في  31ديسمبر  ،2020تم
إثبات مبلغ  1،015،148لاير سعودي ( 31ديسمبر  506،553 :2019لاير سعودي 1 ،يناير  885،269 :2019لاير سعودي)
كمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية.
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تكلفة اإليرادات

تكاليف عمالة مباشرة
التزامات المنافع المحددة (إيضاح )15
استهالك (إيضاح )7
استهالك موجودات حق االستخدام (إيضاح )8
تكاليف عمليات مباشرة أخرى

39
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2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

292,920,000
3,764,808
54,474
1,023,026
101,278,115
─────────
399,040,423
═════════

254,475,710
2,705,548
45,329
1,894,484
95,081,972
─────────
354,203,043
═════════

جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
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مصاريف البيع والتسويق

2020
لاير سعودي
رواتب وأجور ومنافع أخرى
عمولة مبيعات
مخصص (عكس قيد مخصص) خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح )9
التزامات المنافع المحددة (إيضاح )15
طباعة ودعاية وإعالن
استهالك موجودات حق االستخدام (إيضاح )8
استهالك (إيضاح )7
مصاريف بيع وتسويق أخرى
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5,387,369
3,467,252
508,595
312,986
87,551
45,840
21,376
80,711
─────────
9,911,680
═════════

5,304,847
2,583,368
()344,858
343,738
75,510
16,904
17,149
327,653
─────────
8,324,311
═════════

المصاريف العمومية واإلدارية

2020
لاير سعودي
11,904,527
871,157
704,400
496,014
361,864
158,940
127,282
141,294
27,724
570
386,751
─────────
15,180,523
═════════

رواتب موظفين وما في حكمها
ضرائب غير مباشرة
خدمات مهنية
مكافأة نهاية الخدمة
إيجار
توريدات وخدمات
استهالك (إيضاح )7
مصاريف منافع عامة
استهالك موجودات حق االستخدام (إيضاح )8
سفر
مصاريف أخرى
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2019
لاير سعودي

2019
لاير سعودي
10,693,205
1,618,037
797,864
613,780
413,138
113,655
112,205
211,489
18,902
64,360
643,280
─────────
15,299,915
═════════

ربح السهم

يتم احتساب ربح السهم األساسي وذلك بقسمة صافي دخل السنة المتعلق بالمساهمين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة خالل السنة كما يلي:

2020
لاير سعودي
39,123,260
─────────
2,000
─────────
19,562
═════════

صافي دخل السنة
عدد األسهم العادية القائمة
ربح السهم األساسي والمخفض من صافي دخل السنة

2019
لاير سعودي
31,437,046
─────────
2,000
─────────
15,719
═════════
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المعلومات القطاعية

تزاول المجموعة أعمال تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وصيانة وتشغيل وتركيب وإدارة شبكات االتصاالت والحاسب اآللي واألعمال
الكهربائية واإللكترونية وتقديم الخدمات االستشارية واإلدارية والفنية وتقديم الخدمات المساندة في مجال الخدمات االستشارية
واإلدارية والفنية والمقاوالت وتشغيل وإدارة وصيانة مراكز المبيعات والتسويق وخدمات العمالء والدعم الفني.
فيما يلي المعلومات المالية المختارة كما في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  2019وللسنوات المنتهية في ذلك التاريخ والتي تم
تصنيفها حسب قطاعات األعمال:

المملكة العربية السعودية

مخصص الخدمات في المناطق الجغرافية في للمملكة العربية السعودية.

الجزائر

مخصص الخدمات في المناطق الجغرافية في الجزائر.
 31ديسمبر 2020
إيرادات
استهالك
الربح المتعلق بالمساهمين في الشركة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

 31ديسمبر 2019
إيرادات
استهالك
الربح المتعلق بالمساهمين في الشركة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

المملكة العربية
السعودية

لاير سعودي

الجزائر

لاير سعودي

اإلجمالي

لاير سعودي

454,440,777
1,267,411
36,944,283
136,036,015
94,433,271

13,725,626
60,035
2,157,184
15,360,728
6,490,612

468,166,403
1,327,446
39,123,257
151,396,743
100,923,883

المملكة العربية
السعودية

الجزائر

لاير سعودي

اإلجمالي

لاير سعودي

393,156,039
2,062,648
27,899,146
132,112,896
96,477,526

19,794,350
61,227
3,502,523
10,677,611
2,408,732

412,950,389
2,123,875
31,437,048
142,790,507
98,886,258

لاير سعودي

يتم تحقيق ايرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء بشأن تقديم الخدمات.
يتم قياس موجودات القطاعات بنفس الطريقة كما في القوائم المالية الموحدة .يتم تخصيص وتحليل هذه الموجودات بنا ًء على عمليات
القطاع.
-29

األدوات المالية

تتكون الموجودات المالية من الذمم المدينة التجارة واألرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق ،بينما تتكون المطلوبات المالية من
الذمم الدائنة والقروض قصيرة األجل وتوزيعات األرباح المستحقة ،والتزامات اإليجار .إن القيمة العادلة للموجودات المالية
والمطلوبات المالية تقارب القيمة الدفترية لها.

إدارة المخاطر واألدوات المالية

إن أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر مالية مختلفة تشتمل على مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق.

41

96

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحدودة والشركة التابعة لها
 شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2020
-29

األدوات المالية (تتمة)

إدارة المخاطر واألدوات المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر
لخسارة مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والذمم المدينة التجارة
وموجودات العقود كما يلي:
 31ديسمبر 2020

لاير سعودي

119,279,008
21,748,063
─────────
141,027,071
═════════

مدينون تجاريون
نقد لدى البنك

 31ديسمبر 2019

لاير سعودي

108,543,657
18,612,787
─────────
127,156,444
═════════

 1يناير 2019

لاير سعودي

95,240,749
7,790,524
─────────
103,031,273
═════════

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.
تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك محدودة حيث تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك
وذلك بالتعامل فقط مع بنوك ذات سمعة جيدة .ويتم االحتفاظ باألرصدة النقدية لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد يتراوح من
ب.ب.ب -فما فوق.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من العمالء وذلك بمراقبتها وف ًقا للسياسات واإلجراءات المحددة.
تقو م المجموعة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمان لكل عميل ،ومراقبة الذمم المدينة القائمة،
والتأكد من متابعتها عن كثب بصورة مستمرة .تتم مراقبة أرصدة الذمم المدينة ،ويعتبر تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة
غير جوهري.
يتم تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية .يتم إجراء تقويم جماعي باستخدام مصفوفة المخصص لقياس خسائر
االئتمان المتوقعة ما لم يتوفر دليل موضوعي على قابلية استردادها .تستند معدالت المخصص إلى عدد أيام التأخر في السداد
لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء  -على مستوى المجموعة  -لها أنماط خسارة مماثلة (أي حسب المنطقة الجغرافية ونوع
المنتج ونوع وتصنيف العميل والتغطية بخطابات االعتماد أو األشكال األخرى من التأمين على االئتمان) .تعكس عملية االحتساب
النتائج المرجحة باالحتماالت والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتوفرة بتاريخ إعداد القوائم المالية عن األحداث السابقة والظروف
الحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية .يتم شطب الذمم المدينة التجارية عادة إذا كانت متأخرة السداد ألكثر من
سنة وغير خاضعة إلجراءات التقاضي.

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المنشأة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية .تنتج
مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة .فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية
للمطلوبات المالية في نهاية الفترة المالية .تم إظهار المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتشمل دفعات العمولة المقدرة.

القيمة الدفترية

لاير سعودي

المطلوبات المالية

دائنون
مصاريف مستحقة الدفع
قروض قصيرة األجل
توزيعات أرباح مستحقة
التزامات إيجار

710,888
46,266,581
34,399,319
887,607
1,434,616

كما في  31ديسمبر 2020
عند الطلب أو أقل من
سنة إلى  5سنوات
سنة

لاير سعودي

710,888
46,266,581
34,399,319
887,607
381,879

لاير سعودي

1,052,737

أكثر من  5سنوات

لاير سعودي

-
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 -29األدوات المالية (تتمة)

إدارة المخاطر واألدوات المالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
القيمة الدفترية

لاير سعودي
المطلوبات المالية

دائنون
مصاريف مستحقة الدفع
قروض قصيرة األجل
توزيعات أرباح مستحقة
التزامات إيجار

1,849,568
42,061,320
34,830,551
1,549,188
3,682,630

القيمة الدفترية

لاير سعودي

المطلوبات المالية

دائنون
مصاريف مستحقة الدفع
قروض قصيرة األجل
توزيعات أرباح مستحقة
التزامات إيجار

1,414,885
31,703,030
28,636,142
1,549,188
4,325,981

كما في  31ديسمبر 2019
عند الطلب أو أقل من
سنة إلى  5سنوات
سنة

لاير سعودي

1,849,568
42,061,320
34,830,551
1,549,188
2,286,943

لاير سعودي

1,395,687

1,414,885
31,703,030
28,636,142
1,549,188
1,847,582

لاير سعودي

2,478,399

لاير سعودي

-

كما في  1يناير 2019
عند الطلب أو أقل من
سنة إلى  5سنوات
سنة

لاير سعودي

أكثر من  5سنوات

أكثر من  5سنوات

لاير سعودي

-

تتم إدارة مخاطر السيولة من خالل مراقبة توفر األموال الكافية والتسهيالت البنكية واالئتمانية األخرى بصورة منتظمة للوفاء
بااللتزامات المستقبلية الخاصة بالمجموعة.

مخاطر السوق:

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل مخاطر أسعار
الصرف األجنبي ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر األسهم ،والتي تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة ملكيتها لألدوات المالية.
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق في صورة مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت األجنبية كما هو مبين أدناه ،خالل الفترة
قيد المراجعة .لم يطرأ أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي يتم بموجبها إدارة وقياس هذه المخاطر.

مخاطر العمالت:

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تنشأ مخاطر
العمالت عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة مسجلة بعملة غير العملة الوظيفية الخاصة
بالمجموعة .تمتلك المجموعة شركة تابعة في الجزائر ،وعملتها الوظيفية الدينار الجزائري ليست نفس العملة الوظيفية الخاصة
بالمجموعة .لهذا الغرض ،تقوم المجموعة بشراء العملة األجنبية مقد ًما وقد تعاقدت مع البنك لتقديم أسعار مواتية لتقليل هذه المخاطر.
يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغير المحتمل بشكل معقول في أسعار صرف الدينار الجزائري:

التغير في سعر صرف الدينار
الجزائري
2020

%5+
%5-

()454,695
454,695

2019

٪5+
٪5-

()7,410
7,410
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مخاطر إدارة رأس المال

لغرض إدارة رأسمال الخاص بالمجموعة ،يشتمل رأس المال على رأس المال واحتياطيات حقوق الملكية األخرى المتعلقة بالمساهمين
في المجموعة .يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في زيادة العائد للمساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات
التعهدات المالية .وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل دفع توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة
رأس المال إليهم أو إصدار أسهم جديدة .تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي ،والتي تمثل صافي الدين
مقسوما ً على إجمالي رأس المال زائدا ً صافي الدين .تنص سياسة المجموعة على اإلبقاء على نسبة الرفع بين  ٪65و .٪85تدرج
صا النقدية.
المجموعة ضمن صافي الدين القروض المرتبطة بعمولة والدائنين التجاريين واآلخرين ناق ً
 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

34,399,319
─────────
34,399,319
═════════

34,830,551
─────────
34,830,551
═════════

28,636,142
─────────
28,636,142
═════════

إجمالي رأس المال

─────────
50,472,860
═════════

─────────
43,904,249
═════════

─────────
38,651,108
═════════

نسبة الرفع المالي

%68.15

٪79.33

٪74.09

لاير سعودي

قروض قصيرة األجل
إجمالي الدين

لاير سعودي

 1يناير 2019

لاير سعودي

من أجل تحقيق هذا الهدف بشكل كلي ،تهدف إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة ،من بين أمور أخرى ،إلى التأكد بأنه تم الوفاء
بالتعهدات المالية المتعلقة بالقروض المرتبطة بعمولة والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال .إن االخفاق في الوفاء بالتعهدات المالية
يسمح للبنوك طلب السداد الفوري للقروض .لم تكن هناك أية خروقات للتعهدات المالية المتعلقة بالقروض المرتبطة بعمولة خالل
الفترة الحالية.
لم تطرأ أية تغييرات على أهداف وسياسات وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر
 2019و 1يناير .2019
- 31

القيمة العادلة لألدوات المالية

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين
متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما:
•
•

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.

إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة .تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات
بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم
االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من
خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل
واألمثل.
تشتمل الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة على الذمم المدينة التجارية واألرصدة لدى البنوك ،بينما تتكون مطلوباتها المالية من
التزامات اإليجار والذمم الدائنة والقروض قصيرة األجل.
إن القيمة العادلة لهذه األدوات المالية الخاصة بالشركة ال تختلف كثيرا ً عن قيمتها الدفترية بتاريخ إعداد القوائم المالية نتيجة لفترتها
قصيرة األجل ،وتصنف جميعها ضمن المستوى  2من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.
44
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تأثير كوفيد19-

تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا ("كوفيد )19"-ألول مرة في نهاية ديسمبر  ،2019وبعد ذلك تم اإلعالن عنه في مارس
 2020من قبل منظمة الصحة العالمية وتصنيفه بالجائحة .ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما
في ذلك المملكة العربية السعودية ،مما أدى إلى قيود على السفر وحظر التجول في المدن ،مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية
وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي.
إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال المجموعة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد ويتوقف على العديد من العوامل
والتطورات المستقبلية ،والتي قد ال تتمكن المجموعة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية .تشمل هذه العوامل معدل انتقال
الفيروس ،ومدة التفشي ،واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء ،وتأثير تلك اإلجراءات
على النشاط االقتصادي ،وأثر ذلك على األعمال الخاصة بعمالء المجموعة والشركاء وغيرها من العوامل.
كبيرا
تأثرا ً
وحتى اآلن وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020لم تتأثر عمليات المجموعة ً
بتفشي كوفيد .19-وسوف تستمر إدارة المجموعة في تقييم طبيعة ومدى تأثير كوفيد 19-على أعمالها ونتائجها المالية.
-33

األحداث الالحقة

بعد نهاية السنة ،قامت الشركة بزيادة رأسمالها من  2.000.000لاير سعودي إلى  60.000.000لاير سعودي من خالل رسملة
األرباح المبقاة .أيضًا بعد نهاية السنة ،قام المالك بتحويل حصته بالكامل إلى مساهمين فرديين .فيما يلي تفاصيل نسبة الملكية المعدلة:

عدد األسهم
3,000,000
3,000,000
───────
6,000,000
═══════

السيد /أسامة الصابغ
السيد /عبد المحسن الطوق

نسبة الملكية
٪50
٪50
─────
٪100
═════

تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري إلثبات التغير في رأسمال الشركة ونسب الملكية
بتاريخ  6ذو القعدة 1442هـ (الموافق  16يونيو .)2021
لم تكن هناك أي أحداث أخرى الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية الموحدة ،والتي تتطلب إجراء
تعديالت أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية الموحدة.
-34

اعتماد القوائم المالية الموحدة

تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020بتاريخ  13يوليو 2021
(الموافق  3ذو الحجة 1442هـ).
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)شركة مساهمة مقفلة(
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
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تقرير المراجع المستقل

٢-١

قائمة المركز المالي الموحدة

٣

قائمة الدخل الشامل الموحدة

٤

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

٥

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

٦

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٣٨ - ٧
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تقرير المراجع المستقل إلى السادة مساهمي شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحترمين
تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
رأينا

في رأينا ،أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحدة لشركة نت وركرس السعودية للخدمات
)"الشركة"( وشركتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢١وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك
التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين.
ما قمنا بمراجعته
تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:







قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ٣١ديسمبر .٢٠٢١
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ،التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية اﻷخرى.

أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل
ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة.
نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس ﻹبداء رأينا.
اﻻستقﻼل
إننا مســتقلون عن المجموعة وفقا ً لقواعد ســلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية الســعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،كما التزمنا
بمسؤولياتنا اﻷخﻼقية اﻷخرى وفقا ً لهذه القواعد.

مسؤوليات مجلس اﻹدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن مجلس اﻹدارة مسؤول عن اﻹعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات والنظام اﻷساسي للشركة ،وعن نظام الرقابة
الداخلي الذي يراه مجلس اﻹدارة ضروريا ً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية ،سوا ًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،يكون مجلس اﻹدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على اﻻستمرار في أعمالها واﻹفصاح  -عند الضرورة  -عن
اﻷمور المتعلقة باﻻستمرارية ،واستخدام مبدأ اﻻستمرارية المحاسبي ما لم ين ِو مجلس اﻹدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي
بخﻼف ذلك.
إن لجنة المراجعة مسؤولة عن اﻹشراف على عملية إعداد التقارير المالية لدى المجموعة.

برايس وترهاوس كوبرز ،ترخيص رقم ،٢٥
برج المملكة ،ص .ب ،٨٢٨٢ .الرياض  ،١١٤٨٢المملكة العربية السعودية
هاتف ،+٩٦٦ (١١) ٢١١-٠٤٠٠ :فاكسwww.pwc.com/middle-east ،+٩٦٦ (١١) ٢١١-٠٤٠١ :
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تقرير المراجع المستقل إلى السادة مساهمي شركة نت وركرس السعودية للخدمات المحترمين
)تتمة(
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية ،سواء كانت ناتجة عن غش أو
خطأ ،وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .يُعد التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد ،ولكنه ﻻ يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً
لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،ستكشف دائما ً عن تحريف جوهري عند وجوده .يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ،
وت ُ َعد جوهرية ،بمفردها أو في مجموعها ،إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات اﻻقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه
القوائم المالية الموحدة.
وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك
المهني خﻼل عملية المراجعة .كما نقوم أيضا ً بما يلي:










تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة
لمواجهة هذه المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس ﻹبداء رأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن
الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة
الداخلي.
الحصول على فهم ﻷنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مﻼئمة للظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول
فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
تقييم مدى مﻼءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واﻹفصاحات ذات العﻼقة التي قام بها مجلس اﻹدارة.
استنتاج مدى مﻼءمة استخدام مجلس اﻹدارة لمبدأ اﻻستمرارية المحاسبي ،وبنا ًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،تحديد ما إذا كان هناك
عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على اﻻستمرار في أعمالها .وإذا توصلنا إلى
وجود عدم تأكد جوهري ،يجب علينا لفت اﻻنتباه في تقريرنا إلى اﻹفصاحات ذات العﻼقة في القوائم المالية الموحدة ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه
اﻹفصاحات غير كافية .تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن اﻷحداث أو الظروف المستقبلية
قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها.
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك اﻹفصاحات ،وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامﻼت
واﻷحداث ذات العﻼقة بطريقة تحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو اﻷنشطة التجارية داخل المجموعة ،ﻹبداء رأي حول القوائم
المالية الموحدة .كما أننا مسؤولون عن التوجيه واﻹشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة ،ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا حول المراجعة.

نقوم بإبﻼغ لجنة المراجعة ،من بين أمور أخرى ،بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية ،بما في ذلك أي أوجه قصور هامة
في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خﻼل مراجعتنا.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
كما في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

إيضاحات ٢٠٢١

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق اﻻستخدام
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
ذمم مدينة تجارية
مبالغ مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
نقد وما يماثله
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي تحويل عمﻼت أجنبية
ﺻافي حقوق الملكية العائدة إلى مالك الشركة اﻷم
حصة غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية

٥
٦

٤٣٧٬٩٠٩
١٬٦٦٢٬٧٨٠
٢٬١٠٠٬٦٨٩

٤٤٣٬٣٥٢
١٬٣٨٠٬٤٧٧
١٬٨٢٣٬٨٢٩

٧
٩
١٠

١٢٨٬٦٣٥٬٦٨٠
١٨٬١٦٦٬٠٠٢
٢٢٬٠٢٩٬٣٠٩
١٦٨٬٨٣٠٬٩٩١
١٧٠٬٩٣١٬٦٨٠

١١٨٬٢٦٣٬٨٦٠
٩٬٤٩٩٬٠٧٣
٢١٬٨٠٩٬٩٨١
١٤٩٬٥٧٢٬٩١٤
١٥١٬٣٩٦٬٧٤٣

١١
١٢

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات المنافع المحددة
مطلوبات إيجارية
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات إيجارية
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
اقتراضات قصيرة اﻷجل
توزيعات أرباح دائنة
مخصص الزكاة
مخصص ضريبة الدخل
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٬٨٣٣٬٦٩٦
٣٬٣٣٩٬٣٩٩
)(٩٬٨٦٠٬٠٢١
٥٧٬٣١٣٬٠٧٤
٩٢٬٩٤٥
٥٧٬٤٠٦٬٠١٩

٢٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٦٬٣٩١٬٤٩٤
)(٩٬٠٠٢٬٩٧٢
٥٠٬٣٨٨٬٥٢٢
٨٤٬٣٣٨
٥٠٬٤٧٢٬٨٦٠

١٣
٦

١٨٬٩٤٣٬٥٥٣
١٬٢١٣٬٩٦٤
٢٠٬١٥٧٬٥١٧

١٥٬١٩١٬٣٣٨
١٬٠٥٢٬٧٣٧
١٦٬٢٤٤٬٠٧٥

٦
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

٥٢٢٬٤٠٠
٨٢٥٬٤٣٥
٤٨٬٥٨٨٬٠٧٧
٤٠٬٨٠١٬٣٤٩
٢٬٥٤٥٬٦٩٥
٨٥٬١٨٨
٩٣٬٣٦٨٬١٤٤
١١٣٬٥٢٥٬٦٦١
١٧٠٬٩٣١٬٦٨٠

٣٨١٬٨٧٩
٧١٠٬٨٨٨
٤٦٬٢٦٦٬٥٨١
٣٤٬٣٩٩٬٣١٩
٨٨٧٬٦٠٧
٢٬٠٠٦٬٢٦٠
٢٧٬٢٧٤
٨٤٬٦٧٩٬٨٠٨
١٠٠٬٩٢٣٬٨٨٣
١٥١٬٣٩٦٬٧٤٣

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من رقم ) (١إلى رقم ) (٣٠جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
إيضاحات ٢٠٢١
إيرادات
تكلفة اﻹيرادات
إجمالي الربح
المﺻاريف
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
خسارة اﻻنخفاض في قيمة الموجودات المالية
ربح التشغيل

١٩
٢٠

٤٧٣٬٢٥١٬٠٣٧
)(٤١٥٬٥١٤٬٧٩٩
٥٧٫٧٣٦٫٢٣٨

٤٦٨٬١٦٦٬٤٠٣
)(٣٩٩٬٠٤٠٬٤٢٣
٦٩٬١٢٥٬٩٨٠

٢١
٢٢

)(٨٬٥٦١٬٣٢٤
)(١٥٬٨٦٦٬٤١٣
)(١٬٩٥٠٬٩٢٢
٣١٬٣٥٧٬٥٧٩

)(٩٬٤٨٧٬٨٦٩
)(١٥٬٠٩٥٬٧٣٦
)(٥٠٨٬٥٩٥
٤٤٬٠٣٣٬٧٨٠

)(١٬٢٨٩٬٤٣٤
١٬٠١٢٬٣٧٣
٣١٬٠٨٠٬٥١٨

)(١٬٥٠٤٬٠٠٢
٦٠٬٤٤١
٤٢٬٥٩٠٬٢١٩

)(٢٬٥٦٨٬٩١٠
)(١٥٦٬٩٨٧
٢٨٬٣٥٤٬٦٢١

)(٣٬٣٨٣٬٣٤٣
)(٨٣٬٦١٦
٣٩٬١٢٣٬٢٦٠

٢٨٬٣٣٦٬٩٦٥
١٧٬٦٥٦
٢٨٬٣٥٤٬٦٢١

٣٩٬١٠١٬٤٧٠
٢١٬٧٩٠
٣٩٬١٢٣٬٢٦٠

تكلفة تمويل
إيرادات أخرى
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
١٨

الزكاة
ضريبة الدخل
الربح للسنة
الربح العائد إلى:
مالك الشركة اﻷم
حصة غير مسيطرة
)الخسارة(  /الدخل الشامل اﻷخر

بنود لن يعاد تﺻنيفها إلى الربح أو الخسارة:

١٣

إعادة قياس مطلوبات المنافع المحددة

بنود قد يعاد تﺻنيفها إلى الربح أو الخسارة:

الحركة في احتياطي تحويل عمﻼت أجنبية
مجموع الخسارة الشاملة اﻷخرى للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة
مجموع الدخل الشامل العائد إلى:
مالك الشركة اﻷم
حصة غير مسيطرة

ربحية السهم من الربح العائد إلى مساهمي الشركة:
ربحية السهم اﻷساسية والمخفضة

٢٣

)(١٬٤٥٥٬٧٥٧

٥٤٬٦١٥

)(٨٦٥٬٧٠٦
)(٢٬٣٢١٬٤٦٣

)(١٬٥٢١٬٦٥٧
)(١٬٤٦٧٬٠٤٢

٢٦٬٠٣٣٬١٥٨

٣٧٬٦٥٦٬٢١٨

٢٦٬٠٢٤٬٥٥١
٨٫٦٠٧
٢٦٬٠٣٣٬١٥٨

٣٧٬٦٤٩٬٠٩٩
٧٬١١٩
٣٧٬٦٥٦٬٢١٨

٤٫٧

٦٫٥

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من رقم ) (١إلى رقم ) (٣٠جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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المجموع
٤٣٬٨٢٧٬٠٣٠
٣٩٬١٠١٬٤٧٠
)(١٬٤٥٢٬٣٧١
٣٧٬٦٤٩٬٠٩٩
)(٣١٬٠٨٧٬٦٠٧
٥٠٬٣٨٨٬٥٢٢
٢٨٬٣٣٦٬٩٦٥
)(٢٬٣١٢٬٤١٤
٢٦٬٠٢٤٬٥٥١
)(١٩٬٠٩٩٬٩٩٩
٥٧٬٣١٣٬٠٧٤

)(٧٬٤٩٦٬٥٣٢
)(١٬٥٠٦٬٤٤٠
)(١٬٥٠٦٬٤٤٠
)(٩٬٠٠٢٬٩٧٢
)(٨٥٧٬٠٤٩
)(٨٥٧٬٠٤٩
)(٩٬٨٦٠٬٠٢١

٤٨٬٣٢٣٬٥٦٢
٣٩٬١٠١٬٤٧٠
٥٤٬٠٦٩
٣٩٬١٥٥٬٥٣٩
)(٣١٬٠٨٧٬٦٠٧
٥٦٬٣٩١٬٤٩٤
٢٨٬٣٣٦٬٩٦٥
)(١٬٤٥٥٬٣٦٥
٢٦٬٨٨١٬٦٠٠
)(٥٨٬٠٠٠٬٠٠٠
)(١٩٬٠٩٩٬٩٩٩
)(٢٬٨٣٣٬٦٩٦
٣٬٣٣٩٬٣٩٩

احتياطي
نظامي
١٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬٨٣٣٬٦٩٦
٢٬٨٣٣٬٦٩٦

رأس
المال
٢٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٨٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠

كما في  ١يناير ٢٠٢٠
الربح للسنة
)الخسارة(  /الدخل الشامل اﻷخر
مجموع الدخل ) /الخسارة( الشاملة للسنة
توزيعات أرباح )إيضاح (١٧

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
الربح للسنة
الخسارة الشاملة اﻷخرى
مجموع الدخل ) /الخسارة( الشامل للسنة
زيادة رأس المال )إيضاح (١١
توزيعات أرباح )إيضاح (١٧
تحويل إلى احتياطي نظامي

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
حﺻة
غير مسيطرة
٧٧٬٢١٩
٢١٬٧٩٠
)(١٤٬٦٧١
٧٬١١٩
٨٤٬٣٣٨
١٧٬٦٥٦
)(٩٬٠٤٩
٨٬٦٠٧
٩٢٬٩٤٥

حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة اﻷم
احتياطي تحويل
أرباح
عمﻼت أجنبية
مبقاة

مجموع حقوق
الملكية
٤٣٬٩٠٤٬٢٤٩
٣٩٬١٢٣٬٢٦٠
)(١٬٤٦٧٬٠٤٢
٣٧٬٦٥٦٬٢١٨
)(٣١٬٠٨٧٬٦٠٧
٥٠٬٤٧٢٬٨٦٠
٢٨٬٣٥٤٬٦٢١
)(٢٬٣٢١٬٤٦٣
٢٦٬٠٣٣٬١٥٨
)(١٩٬٠٩٩٬٩٩٩
٥٧٬٤٠٦٬٠١٩

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من رقم ) (١إلى رقم ) (٣٠جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
إيضاحات ٢٠٢١
٣١٬٠٨٠٬٥١٨

٤٢٬٥٩٠٬٢١٩

٩٢٢٬٩٩٤
٤٬٢٧٧
٦٬٤٠٩٬٧٠٩
١٬٩٥٠٬٩٢٢
٤٠٬٣٦٨٬٤٢٠

١٬٢٩٢٬٧٥٣
)(٤٢٬٤٤٧
٤٬٥٧٣٬٨٠٨
٥٠٨٬٥٩٥
٤٨٬٩٢٢٬٩٢٨

)(٢٦٬٢٦١٬٤٤٥
٧٬٧٠٧٬٨١٧
٢١٬٨١٤٬٧٩٢
)(٤٬١١٣٬٢٥١
)(٢٬١٢٨٬٥٤٨
١٥٬٥٧٢٬٩٩٣

)(٨٬٣١١٬٧٦٠
٣٬٠٦٦٬٥٨١
٤٣٬٦٧٧٬٧٤٩
)(٢٬٤٩٨٬٩٤٩
)(٣٬١٧٥٬٣٣٣
٣٨٬٠٠٣٬٤٦٧

٥
٥

)(٢٠٥٬٧٠٠
)(٢٠٥٬٧٠٠

)(٢٦٠٬٧٦٥
)(٢٦٠٬٧٦٥

١٦
١٦
١٧

٦٬٤٠٢٬٠٣٠
)(١٩٬٩٨٧٬٦٠٦
)(٦٩٦٬٦٨٣
)(١٤٬٢٨٢٬٢٥٩

)(٤٣١٬٢٣٢
)(٣١٬٧٤٩٬١٨٨
)(١٬٠٨٢٬٧١٣
)(٣٣٬٢٦٣٬١٣٣

١٬٠٨٥٬٠٣٤
٢١٬٨٠٩٬٩٨١
)(٨٦٥٬٧٠٦
٢٢٬٠٢٩٬٣٠٩

٤٬٤٧٩٬٥٦٩
١٨٬٨٥٢٬٠٦٩
)(١٬٥٢١٬٦٥٧
٢١٬٨٠٩٬٩٨١

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

تعديﻼت لـ:

٦ ،٥

استهﻼك ممتلكات ومعدات وموجودات حق اﻻستخدام
خسارة من بيع ممتلكات ومعدات
ربح من إنهاء عقد إيجار
مخصص مطلوبات منافع الموظفين المحددة
خسارة ائتمانية متوقعة على الذمم المدينة التجارية
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

١٣
٧

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

ذمم تجارية ومبالغ مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
النقد الناتج من العمليات
المنافع المحددة للموظفين المدفوعة
زكاة وضريبة دخل مدفوعة
ﺻافي التدفقات النقدية من اﻷنشطة التشغيلية

١٣

اﻷنشطة اﻻستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
متحصﻼت من بيع ممتلكات ومعدات
ﺻافي النقد المستخدم في اﻷنشطة اﻻستثمارية
اﻷنشطة التمويلية
متحصﻼت من اقتراضات قصيرة اﻷجل
سداد اقتراضات قصيرة اﻷجل
توزيعات أرباح مدفوعة
سداد مطلوبات إيجارية
ﺻافي التدفقات النقدية المستخدمة في اﻷنشطة التمويلية
ﺻافي النقص في النقد وما يماثله
نقد وما يماثله في بداية السنة
تأثيرات التغيرات في سعر صرف العمﻼت على النقد وما يماثله
نقد وما يماثله في نهاية السنة

١٠
١٠

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من رقم ) (١إلى رقم ) (٣٠جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
.١

معلومات عامة

شركة نت وركرس السعودية للخدمات )"الشركة"( هي شركة مساهمة مقفلة ،مسجلة في مدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية بموجب سجل
تجاري رقم  ١٠١٠١٧٣٧٣٣بتاريخ  ١٩ذو القعدة ١٤٢٢هـ )الموافق  ٢فبراير  (٢٠٠٢إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب ٢٥١٤١ :الرياض
 ،١١٤٦٦المملكة العربية السعودية.
تتمثل اﻷنشطة الرئيسية للشركة في تنفيذ وإنشاء وصيانة وتشغيل وتركيب وإدارة شبكات اﻻتصاﻻت وتقديم الخدمات اﻻستشارية واﻹدارية والفنية
وتسويق خدمات العناية بالعمﻼء والدعم الفني لمراكز المبيعات.
تتضمن القوائم المالية الموحدة المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للشركة وشركة خدمات الشبكة السعودية  -الجزائر )"الشركة
التابعة"( ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جمهورية الجزائر ،بموجب السجل التجاري رقم ) (٠٩٧١٢٧٣B٠٦بتاريخ  ٢٦جمادى
اﻵخرة ١٤٢٧هـ )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( .إن هذه الشركة التابعة مملوكة للشركة بنسبة  ٪٩٩وتعمل في تقديم اﻻستشارات الفنية على
أساس فردي لﻼتصاﻻت السلكية والﻼسلكية والنفط والغاز وبائعي خدمات تقنية المعلومات والمشغلين وشركات التعاقد من الباطن.
في  ٢٠ديسمبر  ،٢٠٢١أعلنت المجموعة عن نيتها إغﻼق الشركة التابعة .كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢١ﻻ تزال الشركة التابعة تع ّد كعملية مستمرة
حيث ﻻ تزال تحقق إيرادات ،وبالتالي ﻻ تعتبر الشركة التابعة عملية متوقفة .سيتم إغﻼق الشركة التابعة تدريجيا ً خﻼل  ٢٠٢٢بعد استكمال اﻹجراءات
النظامية بما يتوافق مع اللوائح المحلية في الجزائر.
.٢

أسس اﻹعداد

وان هذه القوائم المالية الموحدة هي القوائم المالية النظامية للمجموعة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢١

١-٢

بيان اﻻلتزام

أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى الصادرة
عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )المشار إليها فيما بعد "بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.
أعدت القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء التزام المنافع المحددة الموظفين الذي يتم إثباته بالقيمة الحالية لﻼلتزامات المستقبلية
باستخدام طريقة وحدة اﻻئتمان المتوقعة .تم عرض القوائم المالية الموحدة بال﷼ السعودي.

٢-٢

أسس التوحيد

تتمثل هذه القوائم المالية الموحدة بالقوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما في  ٣١ديسمبر  .٢٠٢١تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون
المجموعة معرّ ضة لعوائد متغيرة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها كما يكون لديها القدرة على التأثير على
هذه العوائد من خﻼل الشركة المستثمر فيها.

٧
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
.٢

أسس اﻹعداد )تتمة(

٢-٢

أسس التوحيد )تتمة(

الشركة التابعة هي الشركة المستثمر فيها ،والتي تسيطر عليها المجموعة ،ﻷن المجموعة ) (١لديها القدرة على توجيه اﻷنشطة ذات الصلة للشركة
المستثمر فيها والتي تؤثر بشكل جوهري على عائداتها ،و) (٢معرضة أو تمتلك الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خﻼل مشاركتها في
الشركة المستثمر فيها ،و) ( ٣لديها القدرة على استخدام صﻼحيتها في الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ عائدات المستثمر .يُراعى وجود حقوق
أساسية وتأثيرها ،بما في ذلك حقوق التصويت المحتملة اﻷساسية ،عند تقييم ما إذا كانت المجموعة تسيطر على منشأة أخرى .ولكي يكون الحق
أساسيا ً يجب أن يكون لدى صاحب الحق القدرة العملية على ممارسة هذا الحق عندما تكون هناك حاجة ﻻتخاذ قرارات بشأن اتجاه اﻷنشطة ذات
الصلة للشركة المستثمر فيها .وقد تتمتع المجموعة بالسيطرة على شركة مستثمر فيها حتى عندما تمتلك الشركة نسبة أقل من غالبية حقوق التصويت
في الشركة المستثمر فيها .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة بتقييم حجم حقوق التصويت الخاصة بها بالنسبة لحجم وتشتت حصص أصحاب اﻷصوات
اﻵخرين لتحديد ما إذا كان لديها سلطة فعلية على الشركة المستثمر فيها .الحقوق الوقائية للمستثمرين اﻵخرين ،مثل تلك التي تتعلق بالتغيرات
اﻷساسية ﻷنشطة الشركة المستثمر فيها أو تنطبق فقط في ظروف استثنائية ،ﻻ تمنع المجموعة من السيطرة على الشركة المستثمر فيها .يتم توحيد
الشركة التابعة منذ تاريخ تحول السيطرة إلى المجموعة )تاريخ اﻻستحواذ( ويتم إلغاء التوحيد من تاريخ زوال تلك السيطرة.
تستخدم طريقة اﻻستحواذ المحاسبية للمحاسبة عن اﻻستحواذ على الشركة التابعة .يتم قياس الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات والمطلوبات
المحتملة المفترضة في تجميع المنشآت بقيمها العادلة في تاريخ اﻻستحواذ ،بغض النظر عن مقدار أية حصة غير مسيطرة.
تقيس المجموعة الحصص غير المسيطرة التي تمثل حصة الملكية الحالية وتمنح صاحبها الحق في حصة متناسبة من صافي الموجودات في حالة
التصفية على أساس المعاملة بالمعاملة ،إما) :أ( بالقيمة العادلة أو )ب( بالحصة المتناسبة للحصص غير المسيطرة في صافي موجودات المنشأة
المستحوذ عليها.
يتم قياس الشهرة بخصم صافي موجودات المنشأة المستحوذ عليها من إجمالي المقابل المحول للمنشأة المستحوذ عليها ،ومبلغ الحصص غير المسيطرة
في المنشأة المستحوذ عليها والقيمة العادلة للحصة في المنشأة المستحوذ عليها مباشرة قبل تاريخ اﻻستحواذ .يتم إثبات أي مبلغ سالب )"شهرة سالبة"
أو "شراء بالمقايضة"( في الربح أو الخسارة ،بعد إعادة تقييم اﻹدارة لما إذا كانت قد حددت جميع الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات والمطلوبات
المحتملة المفترضة وفحصت مدى مﻼءمة قياسها.
يتم قياس المقابل المحول للمنشأة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة للموجودات المتنازل عنها وأدوات حقوق الملكية الصادرة والمطلوبات المتكبدة أو
المفترضة ،بما في ذلك القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات من ترتيبات المقابل المحتمل ،ولكنه يستثني التكاليف المتعلقة باﻻستحواذ مثل خدمات
اﻻستشارات والخدمات النظامية والتقييم والخ دمات المهنية المماثلة .يتم خصم تكاليف المعامﻼت المتعلقة باﻻستحواذ والمتكبدة ﻹصدار أدوات حقوق
الملكية من حقوق الملكية .يتم خصم تكاليف المعاملة المتكبدة ﻹصدار الدين كجزء من تجميع المنشآت من القيمة الدفترية للدين ويتم تحميل جميع
تكاليف المعامﻼت اﻷخرى المرتبطة باﻻستحواذ كمصاريف.
يتم حذف المعامﻼت الداخلية واﻷرصدة واﻷرباح غير المحققة من المعامﻼت المبرمة بين شركات المجموعة .كما يتم حذف الخسائر غير المحققة
ما لم يتم استرداد التكلفة .تستخدم الشركة وجميع شركاتها التابعة سياسات محاسبية موحدة تتفق مع سياسات المجموعة.
الحصص غير المسيطرة هي ذلك الجزء من صافي النتائج وحقوق ملكية الشركة التابعة العائدة إلى الحصص غير المملوكة للمجموعة ،بشكل مباشر
أو غير مباشر .تشكل الحصص غير المسيطرة مكونًا منفصﻼً من حقوق ملكية المجموعة.
مشتريات ومبيعات الحﺻص غير المسيطرة .تطبق المجموعة نموذج المنشأة اﻻقتصادية للمحاسبة عن المعامﻼت مع مالكي الحصص غير المسيطرة
في المعامﻼت التي ﻻ تؤدي إلى فقدان السيطرة .يتم تسجيل أي فرق بين مقابل الشراء والقيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة المقتناة كمعاملة
رأسمالية مباشرة في حقوق الملكية .تقوم المجموعة بإثبات الفرق بين مقابل المبيعات والقيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة المباعة كمعاملة
رأسمالية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٢

أسس التوحيد )تتمة(

استبعاد الشركة التابعة :عندما تتوقف المجموعة عن السيطرة أو النفوذ الجوهري ،فإن أي حصة مبقاة في الشركة يعاد قياسها بقيمتها العادلة في
التاريخ الذي تفقد فيه السيطرة ،مع إثبات التغير في القيمة الدفترية في قائمة الدخل الشامل.

٣-٢

اﻹيرادات من العقود مع العمﻼء

حول السيطرة على الخدمات للعميل بالقيمة التي تعكس المقابل الذي تتوقعه المجموعة مقابل تلك
يتم إثبات اﻹيرادات من العقود مع العمﻼء عندما ت ُ ّ
الخدمات .خلصت المجموعة إلى أنها تعد طرفا أساسيًا في ترتيبات إيراداتها ،ﻷنها عادة ما تسيطر على الخدمات قبل تقديمها إلى العمﻼء.
طبقت المجموعة السياسة المحاسبية التالية ﻹثبات اﻹيرادات :تقوم المجموعة بإثبات اﻹيرادات من العقود المبرمة مع العمﻼء بنا ًء على نموذج من
خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم :١٥
•
•
•
•
•

تحديد العقد )العقود( مع العمﻼء :العقد هو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقا ً والتزامات واجبة التنفيذ وتضع معايير يجب الوفاء
بها لكل عقد.
تحديد التزامات اﻷداء في العقد :إن التزام اﻷداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو خدمات إلى العميل.
تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل تقديم الخدمات أو تحويل البضائع المتعهد بها إلى
العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن الغير )إن وجدت(.
تخصيص سعر المعاملة ﻻلتزامات اﻷداء في العقد :في العقد الذي ينطوي على أكثر من التزام أداء واحد ،تخصص المجموعة سعر المعاملة
لكل التزام أداء بمبلغ يساوي المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
إثبات اﻹيرادات عند )أو أثناء( وفاء المنشأة بالتزام أداء.

تفي المجموعة بالتزام اﻷداء وتثبت اﻹيرادات بمرور الوقت )من خﻼل طريقة اﻹدخال بنا ًء على الوقت الذي يقضيه المستشارون( ،حيث يتلقى
العميل ويستهلك في نفس الوقت المنافع التي يوفرها أداء المجموعة أثناء أداء المجموعة.
إيرادات الشركة مستمدة من ثﻼثة أنواع من التدفقات.
مباشر :بنا ًء على طبيعة المشاريع واحتياجات العميل لخدمات معينة من الشركة  ،يطلب العميل من الشركة تفويض مستشارين لتقديم خدماتهم لهم ،
حيث تمر الشركة بعملية توظيف ومقابلة مستشارين مؤهلين وقادرين على رأس مستشاريها الحاليين وفقًا لمواصفات الخدمة التي سيتم تقديمها
لعمﻼئها.
اﻻستضافة المدارة :طلب العميل لمجموعة مهارات محددة لمشاريع معينة مع الوصف الوظيفي المحدد الذي يتم ترتيب وتعيين مستشارين معينين
من قبل الشركة لتقديم الخدمات للعميل.
أخرى :وفقًا لﻼتفاقية التعاقدية )اتفاقيات اﻻستضافة المباشرة والمدارة( بين الشركة وعمﻼئها  ،وبعد فترة محددة من الخدمة من قبل اﻻستشاري ،
يجوز للعميل أن يطلب من الشركة أن يكون لها عمل مباشر مع اﻻستشاري حيث تريد الشركة فرض رسوم ثابتة لمرة واحدة ﻻ تغطي أي فواتير
للخدمات المستقبلية.

٤-٢

تحويل العمﻼت اﻷجنبية

)أ(

العملة الوظيفية وعملة العرض

إن البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة لكل منشأة من منشآت المجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة اﻻقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها
هذه الشركة )"العملة الوظيفية"( .تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بال﷼ السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة.
)ب(

معامﻼت وأرصدة

يتم تحو يل المعامﻼت التي تتم بالعمﻼت اﻷجنبية إلى العملة الوظيفية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامﻼت .يتم إثبات أرباح
وخسائر صرف العمﻼت اﻷجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامﻼت وكذلك الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة اﻷجنبية على
أساس أسعار صرف العمﻼت السائدة كما في نهاية السنة ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمﻼت اﻷجنبية المتعلقة باﻻقتراض في قائمة الدخل الموحدة ضمن بند تكاليف تمويل ،بينما يتم عرض كافة
اﻷرباح والخسائر اﻷخرى من صرف العمﻼت اﻷجنبية في قائمة الدخل الشامل الموحدة على أساس الصافي ضمن بند أرباح ) /خسائر( أخرى.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي ت ّم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة .يتم إدراج الفروقات
الناشئة عن تحويل الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة .على سبيل المثال ،يتم إثبات الفروقات
الناتجة عن تحويل المطلوبات والموجودات المالية غير النقدية مثل حقوق الملكية ال ُمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة ضمن قائمة
الدخل الموحدة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة ،بينما يتم إثبات الفروقات من تحويل الموجودات غير النقدية ،مثل أسهم حقوق الملكية
المصنفة كأسهم بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

٩
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

٤-٢

تحويل العمﻼت اﻷجنبية )تتمة(

)ج(

شركات المجموعة

إن النتائج والمركز المالي للعمليات اﻷجنبية )التي تتعامل بعمﻼت ذات اقتصادات غير مرتفعة التضخم( والتي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة
العرض يتم تحويلها إلى عملة العرض على النحو التالي:
•
•
•

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بسعر اﻹقفال في تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم تحويل اﻹيرادات والمصاريف لكل قائمة دخل وقائمة دخل شامل بمتوسط أسعار الصرف )إﻻ إذا كان متوسط السعر ﻻ يمثل تقريبا ً معقوﻻً
للتأثير المتراكم ﻷسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامﻼت ،وفي هذه الحالة يتم تحويل اﻹيرادات والمصاريف بأسعار الصرف في تواريخ
المعامﻼت(.
يتم إثبات كافة فروق تحويل العمﻼت الناتجة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

عند توحيد القوائم المالية ،يتم إثبات فروق تحويل العمﻼت الناتجة عن تحويل صافي اﻻستثمار في المنشأة اﻷجنبية ومن اﻻقتراضات في قائمة الدخل
الشامل الموحدة .عند بيع عملية أجنبية أو سداد أي اقتراض يشكل جزءا ً من صافي اﻻستثمار ،يعاد تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها إلى قائمة
الدخل الشامل الموحدة كجزء من ربح أو خسارة البيع.
يتم التعامل مع الشهرة وتعديﻼت القيمة العادلة الناشئة عن استحواذ عملية أجنبية كموجودات ومطلوبات للعملية اﻷجنبية وتتم تحويلها وفقا لسعر
اﻹقفال.
أرصدة العقود

موجودات عقود

إن موجودات العقود هي الحق بالمبلغ المادي مقابل أداء الخدمات إلى العميل .في حالة قيام المجموعة بتأدية اﻻلتزام عن طريق تقديم خدمات إلى
العميل قبل أن يدفع العميل المبلغ المالي أو قبل استحقاق المدفوعات ،يتم إثبات موجودات العقود مقابل المبلغ المالي المشروط الذي تم الحصول
عليه.

٥-٢

ذمم مدينة تجارية

تمثل الذمم المدينة حق المجموعة في مقابل مادي غير مشروط )أي ،يتطلب مرور الوقت فقط قبل استحقاق دفع المقابل المادي(.

٦-٢

مطلوبات عقود

مطلوبات العقود هي اﻻلتزام بتحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل الذي استلمت المجموعة منه مقابل مادي )أو مبلغ مقابل مستحق( من العميل.
إذا قام العميل بدفع مقابل مادي قبل أن تقوم المجموعة بتحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل ،يتم إثبات مطلوبات العقود عند سداد المدفوعات أو
عند استحقاقها )أيهما أسبق( .يتم إثبات مطلوبات العقود كإيرادات عندما تقوم المجموعة بتقديم الخدمات بموجب العقد.

٧-٢

الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة وف ًقا ﻷنظمة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية .يتم إثبات الزكاة في
قائمة الدخل الشامل الموحدة .تقوم إدارة المجموعة بتكوين مخصصات حسب اﻻقتضاء على أساس المبالغ المتوقع دفعها لهيئة الزكاة والضريبة
والجمارك وتقيم دوريًا المراكز التي تم أخذها في اﻹقرارات الزكوية فيما يتعلق بالحاﻻت التي تخضع فيها أنظمة الزكاة المطبقة للتفسير.

ضريبة الدخل

يتم احتساب ضريبة الدخل للشركة التابعة وفقًا للقوانين واللوائح كما هو مطبق في جمهورية الجزائر.

١٠
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

٧-٢

الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

ضريبة مؤجلة
يتم رصد مخصص الضريبة المؤجلة بالكامل ،باستخدام طريقة المطلوبات ،على الفروقات المؤقتة الناشئة فيما بين اﻷوعية الضريبية للموجودات
والمطلوبات وقيمها الدفترية في القوائم المالية الموحدة .يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الضريبية .يتم إثبات موجودات
الضريبة المؤجلة على كافة الفروقات المؤقتة القابلة للخصم واﻹيرادات الضريبية غير المستخدمة المدورة والخسائر الضريبية غير المستخدمة فقط
إلى الحد الذي يُحتمل معه توفر المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل والتي يمكن في ضوئها اﻻستفادة من هذه الموجودات.
يتم فحص القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير المحتمل معه توفر أرباح
ضريبية كافية للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل الضريبة المؤجلة .يتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المدرجة في تاريخ كل
تقرير ويتم إثباتها إلى الحد الذي يصبح من المحتمل أن تسمح اﻷرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل باسترداد أصل الضريبة المؤجلة.
يتم قياس موجودات ومطلوبا ت الضريبة المؤجلة باستخدام معدﻻت الضرائب التي يتوقع تطبيقها في السنة التي يتحقق فيها اﻷصل أو تسوية اﻻلتزام،
بناء على معدﻻت الضرائب )واﻷنظمة الضريبية( التي تم سنها أو المطبقة فعليا ً في تاريخ التقرير.
يتم إجراء مقاصة بين موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبا ت الضريبة المؤجلة في حالة وجود حق نافذ نظاما ً لمقاصة موجودات الضريبة الحالية
مقابل مطلوبات الضريبة الحالية وتتعلق الضرائب المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.

٨-٢

العمﻼت اﻷجنبية

يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بال﷼ السعودي وهو أيضا ً العملة الوظيفية للشركة اﻷم .تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية لكل
منشأة ،ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة لكل منها باستخدام تلك العملة الوظيفية .تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد،
وعند استبعاد عملية أجنبية ،فإن اﻷرباح أو الخسائر التي أعيد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة سوف تعكس المبلغ الذي نشأ نتيجة استخدام هذه
الطريقة.

٩-٢

معامﻼت وأرصدة

يتم تسجيل المعامﻼت المقومة بالعمﻼت اﻷجنبية مبدئيا ً من قبل منشآت المجموعة بالعملة الوظيفية المستخدمة في تلك المنشآت وذلك وفقا ً لمعدل
الصرف الفوري السائد في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لﻺثبات ﻷول مرة.
ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمﻼ ت اﻷجنبية إلى العملة الوظيفية وفقا لمعدﻻت الصرف الفوري في تاريخ التقرير.
يتم إثبات الفروقات الناشئة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في الربح أو الخسارة باستثناء البنود النقدية المصنفة كجزء من التحوط لصافي استثمار
الشركة في عملية أجنبية ،والتي يتم إثباتها في الدخل الشامل اﻵخر إلى حين استبعاد صافي اﻻستثمار ،وعندئذ يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم إلى
الربح أو الخسارة .ويتم إثبات الرسوم والضرائب العائدة إلى فروقات صرف العملة على هذه البنود النقدية في الدخل الشامل اﻵخر.
تم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف في تاريخ المعامﻼت المبدئية .ويتم تحويل
البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة .تتم معاملة الربح أو الخسارة
الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة وفقا ﻹثبات الربح أو الخسارة عند تغير القيمة العادلة للبند )أي :فروقات التحويل
على البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل اﻵخر ،كما يتم إثبات الربح أو الخسارة في الدخل الشامل اﻵخر
أو الربح أو الخسارة ،على التوالي(.
عند تحديد س عر الصرف الفوري الذي يجب استخدامه عند اﻹثبات المبدئي لﻸصل أو المصروف أو الدخل ذي الصلة )أو جزء منه( عند إلغاء إثبات
اﻷصل غير النقدي أو اﻻلتزام غير النقدي المتعلق بالمقابل المدفوع مسبقاً ،يكون تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تثبت فيه المجموعة مبدئيًا
الم وجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية الناشئة عن المقابل المدفوع مسبقاً .في حالة وجود العديد من المدفوعات أو المقبوضات المدفوعة
مسبقا ،تحدد المجموعة تاريخ المعاملة لكل مبلغ مقابل مدفوع أو مقبوض مسبقاً.

١١
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

١٠-٢

المجموعة التابعة

عند التوحيد ،يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات اﻷجنبية إلى ال﷼ السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير ويتم تحويل قوائم الدخل
الشامل الخاصة بهم بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامﻼت.

١١-٢

توزيعات اﻷرباح

تقوم المجموعة بإثبات التزاما ً عن دفع التوزيعات النقدية عندما يتم اﻹعتماد بتوزيع اﻷرباح ولم يعد هذا التوزيع وفقا لتقدير المجموعة .ووفقا ﻷنظمة
المملكة العربية السعودية ،ي تم اعتماد التوزيع عندما يتم الموافقة عليه من قبل المساهمين .يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة في حقوق الملكية.

١٢-٢

ممتلكات ومعدات

يتم إدراج اﻹنشاءات قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا ً خسائر اﻻنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً
اﻻستهﻼك المتراكم وخسائر اﻻنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف
اﻻقتراض لمشاريع اﻹنشاءات طويلة اﻷجل في حال استيفاء معايير اﻹثبات .وعندما يتعين استبدال اﻷجزاء الهامة للممتلكات والمعدات على فترات
زمنية مختلفة ،ينبغي على المجموعة استهﻼكها بشكل منفصل بنا ًء على أعمارهم اﻹنتاجية المحددة .وبالمثل ،عندما يتم إجراء تفتيش رئيسي ،يتم
إثبات تكلفتها بالقيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كبديل في حال استوفيت معايير اﻹثبات .يتم إثبات جميع تكاليف الصيانة واﻹصﻼح اﻷخرى في
الربح أو الخسارة عند تكبدها.
يتم احتساب اﻻستهﻼك بطريقة القسط الثابت على مدى اﻷعمار اﻹنتاجية المقدرة للموجودات .يتم إلغاء إثبات بند الممتلكات والمعدات وأي جزء
جوهري تم إثباته مبدئيا ً وذلك عند اﻻستبعاد )أي ،في تاريخ حصول المستلم على السيطرة( أو عندما ﻻ يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من
استخدامه أو استبعاده .يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء إثبات اﻷصل )المحتسب كفرق بين صافي متحصﻼت اﻻستبعاد والقيمة الدفترية
لﻸصل( في قائمة الدخل الشامل عند إلغاء إثبات اﻷصل.
تتم مراجعة القيم المتبقية واﻷعمار اﻹنتاجية وطرق اﻻستهﻼك للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي ،إذا اقتضى
اﻷمر.

١٣-٢

عقود اﻹيجار

تقوم المجموعة في بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يعد ،أو يتضمن ،إيجارا ً .وذلك إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام موجودات
معينة لفترة من الزمن مقابل تعويض ما.

المجموعة كمستأجر
تطبق المجموعة نهج إثبات وقياس واحد لجميع عقود اﻹيجار ،باستثناء عقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل ومنخفضة القيمة .تقوم المجموعة بإثبات
مطلوبات اﻹيجار لسداد مدفوعات اﻹيجار وموجودات حق اﻻستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات اﻷساسية.

موجودات حق اﻻستخدام
تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق اﻻستخدام في تاريخ بدء عقد اﻹيجار )أي تاريخ توفر اﻷصل اﻷساسي لﻼستخدام( .يتم قياس موجودات حق
صا أي استهﻼك متراكم وأي خسائر لﻼنخفاض في القيمة ومعدلة وفقا ﻷي إعادة قياس للمطلوبات اﻹيجارية .تشمل تكلفة
اﻻستخدام بالتكلفة ناق ً
موجودات حق اﻻستخدام مبلغ المطلوبات اﻹيجارية المثبتة والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة ومدفوعات اﻹيجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء
العقد ناقصا ً أي حوافز إيجار مقبوضة .يتم استهﻼك موجودات حق اﻻستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اﻹيجار واﻷعمار اﻹنتاجية
المقدرة ،أيهما أقصر.
إذا انتقلت ملكية اﻷصل المؤجر إلى المجموعة في نهاية مدة عقد اﻹيجار أو تعكس التكلفة ممارسة خيار الشراء ،يحتسب اﻻستهﻼك باستخدام العمر
اﻹنتاجي المقدر لﻸصل .تخضع موجودات حق اﻻستخدام أيضًا لﻼنخفاض في القيمة.

مطلوبات إيجارية
في تاريخ بدء عقد اﻹيجار ،تقوم المجموعة بإثبات المطلوبات اﻹيجارية التي تم قياسها بالقيمة الحالية لمدفوعات اﻹيجار المقرر دفعها على مدى
فترة اﻹيجار .تتضمن مدفوعات اﻹيجار المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهريا ً( ناقصا ً أي حوافز إيجار مستحقة القبض ومدفوعات
اﻹيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .وتتضمن مدفوعات اﻹيجار ايضا ً سعر
ممارسة خيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اﻹيجار ،إذا كانت مدة عقد اﻹيجار تعكس ممارسة
المجموعة لخيار اﻹنهاء.

١٢
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

 ١٣-٢عقود اﻹيجار )تتمة(
مطلوبات إيجارية )تتمة(
يتم إثبات مدفوعات اﻹيجار المتغيرة التي ﻻ تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاريف )ما لم يتم تكبدها ﻹنتاج المخزون( في الفترة التي يحدث فيها
الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات .عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اﻹيجار ،تستخدم المجموعة معدل اﻻقتراض اﻹضافي في
تاريخ بدء عقد اﻹيجار ﻷن معدل الفائدة الضمني في عقد اﻹيجار ﻻ يمكن تحديده بسهولة .وبعد تاريخ البدء ،تتم زيادة مبلغ مطلوبات اﻹيجار لتعكس
تراكم الفائدة وتخفيضه لمدفوعات اﻹيجار المدفوعة .باﻹضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات اﻹيجار إذا كان هناك تعديل أو
تغيير في مدة اﻹي جار أو تغيير في مدفوعات اﻹيجار )على سبيل المثال ،التغييرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن تغيير في مؤشر أو معدل
مستخدم لتحديد مدفوعات اﻹيجار هذه( أو تغيير في تقييم خيار شراء اﻷصل اﻷساسي.

١٤-٢

عقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

شهرا
تطبق المجموعة إعفاء إثبات اﻹيجار قصير اﻷجل على عقود إيجار اﻵﻻت والمعدات قصيرة اﻷجل )أي عقود اﻹيجار التي لها مدة إيجار ١٢
ً
أو أقل من تاريخ البدء وﻻ تحتوي على خيار الشراء( .كما تطبق المجموعة إعفاء إثبات إيجار الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات
المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إثبات مدفوعات اﻹيجار على عقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل وعقود اﻹيجار للموجودات منخفضة القيمة
كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اﻹيجار.

١٥-٢

اﻷدوات المالية

اﻷداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ،والتزام مالي أو أدوات حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

موجودات مالية
اﻹثبات والقياس المبدئي
يتم تصنيف الموجودات المالية عند اﻹثبات المبدئي ،باعتبارها مقاسة ﻻحقا بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر أو القيمة
العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة.
يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اﻹثبات المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لﻸصل المالي ونموذج أعمال المجموعة ﻹدارتها.
باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ﻻ تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو التي طبقت المجموعة من أجلها الوسيلة العملية ،تقوم المجموعة مبدئيا
بقياس اﻷصل المالي بقيمته العادلة مضافا إليه ،في حالة اﻷصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعاملة .يتم
قياس الذمم المدينة التجارية ،التي ﻻ تحتوي علی عنصر تمويل جوهري أو التي طبقت المجموعة عليها الوسيلة العملية ،وذلك بسعر المعاملة.
من أجل تصنيف اﻷصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ،يجب أن يؤدي ذلك إلى تدفقات نقدية تمثل
"مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط" على المبلغ اﻷصلي المستحق .يتم تصنيف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية ما عدا المدفوعات ﻷصل
الدين والفائدة فقط وقياسها بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة ،بغض النظر عن نموذج اﻷعمال.

١٣
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

١٥-٢

اﻷدوات المالية )تتمة(

يشير نموذج أعمال المجموعة ﻹدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة موجوداتها المالية من أجل توليد التدفقات النقدية .يحدد نموذج العمل ما إذا
كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما .يتم اﻻحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة
والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف اﻻحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،بينما يتم اﻻحتفاظ
بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ضمن نموذج أعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
والبيع.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خﻼل فترة زمنية تحددها اﻷحكام أو اﻷعراف السائدة في اﻷسواق
)طريقة التداول العادية( في تاريخ التداول؛ أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع أصل.
القياس الﻼحق
ﻷغراض القياس الﻼحق ،تصنف الموجودات المالية وفقا ً لﻸربع فئات:
•
•
•
•

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر مع إعادة تدوير اﻷرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الدين(
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر مع عدم إعادة تدوير اﻷرباح والخسائر المتراكمة عند إلغاء اﻹثبات
)أدوات حقوق الملكية(
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(
يتم قياس الموجودات المالية المقاسة بالتکلفة المطفأة ﻻحقًا باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتخضع ﻻنخفاض القيمة .ويتم إثبات اﻷرباح والخسائر
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر عندما يتم إلغاء إثبات اﻷصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
تتضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة للمجموعة الذمم المدينة التجارية.
إلغاء اﻹثبات
يتم بشكل رئيسي استبعاد أصل مالي )أو إن أمكن ،جزء من اﻷصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة( )أي استبعادها من
قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( في الحﻼت التالية:
•
•

عند انتهاء حق استﻼم التدفقات النقدية من الموجودات.
قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استﻼم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى
طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير" ،أو )أ( قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع اﻷصل أو )ب( عدم قيام المجموعة بتحويل أو اﻻحتفاظ
بكافة مخاطر ومنافع اﻷصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على اﻷصل.

إذا قامت المجموعة بتحويل حقوقها باستﻼم التدفقات النقدية من أصل ما أو أبرمت ترتيبات تمرير ،فإنها تقوم بتقييم إذا ما ،وإلى أي مدى ،احتفظت
تحول سيطرتها
بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية .إذا لم تقم بتحويل أو اﻻحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باﻷصل ولم ّ
على اﻷصل ،فإن المجموعة تستمر في إثبات اﻷصل المحول إلى المدى الذي تستمر عﻼقة المجموعة به .وفي تلك الحالة ،تستمر المجموعة في
إثبات المطلوبات المرتبطة باﻷصل .وتقاس الموجودات المحولة والمطلوبات المتصلة على أساس يعكس الحقوق واﻻلتزامات التي احتفظت بها
المجموعة.
ويقاس استمرار المشاركة التي تتخذ شكل الضمان على اﻷصل المحول بالقيمة الدفترية اﻷصلية لﻸصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة المجموعة
بسداده ،أيهما أقل.

١٤
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

١٥-٢

اﻷدوات المالية )تتمة(

اﻻنخفاض في القيمة
تم إيضاح المزيد من اﻹفصاحات المتعلقة بانخفاض قيمة الموجودات المالية في اﻹيضاح .٥
بالنسبة للذمم المدينة التجارية ،تطبق المجموعة النهج المبسط في حساب الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة .وبالتالي ،ﻻ تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في
مخاطر اﻻئتمان ،ولكنها بدﻻً من ذلك تقوم بإثبات مخصص خسارة على أساس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدى الحياة في تاريخ كل تقرير.
قامت المجموعة برصد مصفوفة مخصص تستند إلى خبرة الخسارة اﻻئتمانية السابقة ،المعدلة بنا ًء على عوامل مستقبلية تتعلق بالمدينين والبيئة
اﻻقتصادية.
تعتبر المجموعة اﻷصل المالي متخل ًفا عن السداد عندما تكون المدفوعات التعاقدية متأخرة ﻷكثر من  ٩٠يو ًما .ومع ذلك ،في بعض الحاﻻت ،قد
تعتبر المجموعة أيضًا أن اﻷصل المالي قد تخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المرجح أن تتلقى المجموعة
المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل اﻷخذ في اﻻعتبار أي تحسينات ائتمانية تحتفظ بها المجموعة .يتم شطب اﻷصل المالي عندما ﻻ يكون هناك توقع
معقول ﻻسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

مطلوبات مالية
اﻹثبات والقياس المبدئي
تُصنف المطلوبات المالية ،عند اﻹثبات المبدئي ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة ،أو قروض واقتراضات أو ذمم دائنة
أو مشتقات مصنفة كأدوات تحوط في تغطية فعالة ،حسب اﻻقتضاء.
يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض واﻻقتراضات والذمم الدائنة ،بعد خصم تكاليف المعامﻼت المباشرة
العائدة لها.
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة ذمم دائنة وتوزيعات أرباح دائنة ومطلوبات إيجارية واقتراضات قصيرة اﻷجل.
القياس الﻼحق
ﻷغراض القياس الﻼحق ،تصنف المطلوبات المالية وفقا ً للفئتين:
•
•

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة )قروض واقتراضات(

ليس لدى المجموعة أي مطلوبات مالية تصنف ضمن الفئة اﻷولى.

١٥

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

117

جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

١٥-٢

اﻷدوات المالية )تتمة(

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة )قروض واقتراضات(
تعتبر هذه الفئة هي اﻷقرب للمجموعة .بعد اﻹثبات المبدئي ،تقاس القروض واﻻقتراضات المحملة بفائدة ﻻحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي .ويتم إثبات اﻷرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات المطلوبات ،وكذلك من خﻼل عملية اﻹطفاء بطريقة معدل
الفائدة الفعلي.
تحتسب التكلفة المطفأة من خﻼل مراعاة أي خصم أو عﻼوة على اﻻستحواذ وأي رسوم أو تكاليف تعتبر جزءا ً ﻻ يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.
ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل.
تنطبق هذه الفئة بشكل عام على القروض واﻻقتراضات التي تحمل فوائد.
إلغاء اﻹثبات
يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء باﻻلتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله .عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من
نفس ال ُمقرض بنا ًء على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشك ٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط اﻻلتزام الحالي بشك ٍل كامل ،تتم معاملة هذا
اﻻستب دال أو التعديل بمثابة استبعاد لﻼلتزام اﻷصلي وإثبات ﻻلتزام جديد ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الدخل الشامل.

مقاصة اﻷدوات المالية
يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وتقيد بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق حالي نافذ نظاما ً بمقاصة المبالغ
المثبتة ويكون هناك نية لتسويتها على اﻷساس الصافي أو يمكن تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

١٦-٢

انخفاض في قيمة الموجودات غير الماليّة

تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشرات ﻻنخفاض قيمة الموجودات .في حال وجود تلك المؤشرات أو
عندما يكون إجراء اختبار انخفاض سنوي للموجودات مطلوباً ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لﻼسترداد .وتتمثل قيمة اﻷصل القابلة لﻼسترداد
في القيمة العادلة لﻸصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا ً تكاليف اﻻستبعاد أو قيمة اﻻستخدام ،أيهما أعلى .ويتم تحديد القيمة القابلة لﻼسترداد بالنسبة ﻷي
أصل مالي على حدة ،إﻻ إذا كان اﻷصل ﻻ يدر تدفقات نقدية واردة مستقلة إلى حد كبير عن تلك الموجودات اﻷخرى أو مجموعة الموجودات.
عندما تتجاوز القيمة الدفترية لﻸصل أو وحدة توليد النقد قيمتها الدفترية ،تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضها للقيمة القابلة لﻼسترداد.
وعند تقييم قيمة اﻻستخدام ،يتم خفض التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس
تقييمات الس وق الحالية من حيث القيمة الزمنية للمال والمخاطر المتصلة باﻷصل .ولتحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف اﻻستبعاد ،يتم أخذ معامﻼت
السوق اﻷخيرة في اﻻعتبار .وفي حال عدم التم ّكن من تحديد مثل هذه المعامﻼت ،يتم استخدام نموذج تقييم مﻼئم .يتم تعزيز هذه الحسابات من خﻼل
مضاعفات التقييم وأسعار أسهم الشركات المتداولة علنا ً في السوق أو أي مؤشرات متوفرة للقيمة العادلة.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

١٦-٢

اﻻنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )تتمة(

تعتمد المجموعة في احتساب اﻻنخفاض في القيمة على أحدث الميزانيات والحسابات المتوقعة ،والتي يتم إعدادها بشكل مستقل لكل وحدة من وحدات
توليد النقد للمجموعة التي تعزى إلى كل أصل من الموجودات .تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة بشكل عام فترة خمس سنوات .يتم احتساب
معدل النمو للمدى الطويل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.
يتم إثبات خسائر اﻻنخفاض في قيمة العمليات المستمرة في قائمة الدخل الشامل في فئات المصاريف المتوافقة مع وظيفة اﻷصل منخفض القيمة،
باستثناء الممتلكات التي أعيد تقييمها سابقًا مع إعادة التقييم في الدخل الشامل اﻵخر .بالنسبة لمثل هذه العقارات ،يتم إثبات اﻻنخفاض في القيمة في
الدخل الشامل اﻵخر حتى مبلغ أي إعادة تقييم سابقة.
بالنسبة للموجودات بخﻼف الشهرة ،يتم في تاريخ كل تقرير مالي تحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المثبتة سابقا ً لم
تعد موجودة أو نقصت قيمتها .فإذا وجد مثل هذا المؤشر ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لﻼسترداد لﻸصل أو لوحدة توليد النقد .وﻻ يتم عكس
خسارة انخفاض القيمة المثبتة سابقا ً إﻻ إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة اﻷصل القابلة لﻼسترداد منذ تسجيل آخر خسارة
انخفاض في القيمة .يكون هذا العكس محدودا ً بحيث ﻻ تتجاوز القيمة الدفترية لﻸصل قيمته القابلة لﻼسترداد أو قيمته الدفترية التي كان من الممكن
تحديدها ،بعد خصم اﻻستهﻼك ،لو لم تحتسب أي خسارة عن اﻻنخفاض في قيمة اﻷصل خﻼل السنوات السابقة .ويثبت هذا العكس في قائمة الدخل
الشامل ما لم يكن اﻷصل مسجﻼً بالمبلغ المعاد تقييمه ،وفي هذه الحالة ،يتم التعامل مع هذا العكس كزيادة في إعادة التقييم.

مخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قائم )نظامي أو ضمني( نتيجة لحدث سابق ،ويكون من المرجح أن يقتضي اﻷمر تدفقا ً
صادراً لموارد تمثل منافع اقتصادية من أجل تسديد اﻻلتزام ،ويكون باﻹمكان وضع تقدير معقول لمبلغ اﻻلتزام .عندما تتوقع المجموعة تعويض
بعض المخصصات أو جميعها ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه يتم إثبات اﻻسترداد كأصل منفصل ،ولكن فقط عندما يكون اﻻسترداد
مؤكدا ً فعلياً .يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل الشامل صافية من أي استرداد.
إذا كان تأثير القيمة الوقتية للمال جوهرياً ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس ـ حيثما يقتضي اﻷمر ـ
المخ اطر المتعلقة باﻻلتزام .وعند استخدام الخصم يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

١٧-٢

مطلوبات المنافع المحددة للموظفين

تطبق المجموعة نظام منافع محددة للموظفين وفقا ً ﻷنظمة العمل المطبقة في المملكة العربية السعودية .ويتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب خطة
المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة اﻻئتمان المتوقعة.
يتم إثبات إعادة القياس ،التي تتكون من اﻷرباح والخسائر اﻻكتوارية وتأثير سقف اﻷصل ،باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على صافي
التزام المنافع المحددة والعائد على موجودات الخطة )باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على صافي التزام المنافع المحددة( مباشرة في قائمة
المركز المالي الموحدة مع تحميل رصيد دائن أو مدين لﻸرباح المبقاة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر في الفترة التي تحدث فيها .ﻻ يتم إعادة تصنيف
عمليات إعادة القياس إلى قائمة الدخل الشامل الموحدة في الفترات الﻼحقة.
يتم إثبات تكاليف الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة على أساس اﻷسبق مما يلي:
•
•

تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة.
تاريخ إثبات المجموعة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.

يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة .وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية في
صافي التزامات المنافع المحددة ضمن "تكلفة اﻹيرادات" و"مصاريف البيع والتسويق" و"المصاريف العمومية واﻹدارية" في قائمة الدخل الشامل
الموحدة )حسب الوظيفة(:
•
•
•

تكاليف الخدمة التي تتكون من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واﻷرباح والخسائر من التقليص
والتسويات غير الروتينية
صافي مصروف أو إيراد الفائدة

١٨-٢

احتياطي نظامي

بموجب نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام اﻷساسي للشركة ،يتعين على الشركة تحويل  ٪١٠من صافي الدخل للسنة
إلى اﻻحتياطي النظامي .قد تقرر المجموعة وقف هذه التحويﻼت عندما يبلغ إجمالي اﻻحتياطي لنسبة  ٪٥٠) ٪٣٠سابقا ً( من رأس المال .إن هذا
اﻻحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة.

١٩-٢

مصاريف

إن مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واﻹدارية هي مصاريف تشغيلية ﻻ ترتبط مباشرة بإنتاج أي بضائع أو خدمات .وتشمل أيضًا
مخصصات النفقات غير المباشرة العامة التي ﻻ تعود تحديدًا إلى تكلفة اﻹيرادات.

٢٠-٢

التقارير القطاعية

إن القطاعات التشغيلية هي أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة اﻷعمال التي قد تحقق من خﻼلها إيرادات وتتكبد مصاريف ،بما في ذلك
اﻹيرادات والمصاريف التي تتعلق بالمعامﻼت مع أي مكونات أخرى لدى المجموعة .يتم فحص جميع النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بشكل
منتظم من قبل رؤساء أقسام اﻷعمال المعنية لدى المجموعة ﻻتخاذ القرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه ،والتي تتوفر
معلومات مالية منفصلة عنها.
تتضمن نتائج القطاعات التي يتم إعداد تقرير عنها إلى رؤساء اﻷعمال المعنية لدى المجموعة البنود العائدة مباشرة إلى القطاع باﻹضافة إلى تلك
التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.

١٨
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٣

المعايير والتعديﻼت الجديدة والمعايير الﺻادرة والتي لم تﺻبح سارية بعد

المعايير الجديدة والتعديﻼت على المعايير والتفسيرات
)أ(

طبقت المجموعة المعايير والتعديﻼت التالية ﻷول مرة على فترات تقاريرها السنوية اعتباراً من  ١يناير :٢٠٢١

امتيازات اﻹيجار المتعلقة بكوفيد - ١٩-تعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٦الصادر في  ٢٨مايو  ٢٠٢٠ويسري للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد  ١يونيو .٢٠٢١
إصﻼح مؤشر معدل الفائدة )أيبور(  -المرحلة  - ٢تعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٣٩والمعيار
الدولي للتقرير المالي رقم  ٧والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٤والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ١٦الصادرة في  ٢٧أغسطس ٢٠٢٠
وتعتبر سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير .(٢٠٢١
لم يكن للتعديﻼت المذكورة أعﻼه أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة وليس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على الفترات الحالية أو
المستقبلية.
)ب(

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تطبقها المجموعة حتى تاريخه

لقد تم إصدار بعض المعايير وتفسيرات المعايير الجديدة التي تعد إلزامية لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير  ٢٠٢١والتي لم يتم
تطبيقها سابقا ً بشكل مبكر من قبل الشركة .من غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير أثر جوهري على المنشأة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية
وعلى معامﻼتها المستقبلية المتوقعة.
.١

بيع أو المساهمة في الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك  -تعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 ١٠ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) ٢٨الصادرة في  ١١سبتمبر  ٢٠١٤وتسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تاريخ يحدده مجلس
معايير المحاسبة الدولي(.

.٢

بيع أو المساهمة في الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك  -تعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 ١٠ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) ٢٨الصادرة في  ١١سبتمبر  ٢٠١٤وتسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تاريخ يحدده مجلس
معايير المحاسبة الدولي(.

.٣

تعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٧والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ٤الصادرة في  ٢٥يونيو  ٢٠٢٠وتسري
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير .(٢٠٢٣

.٤

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة  -تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) ١الصادرة في  ٢٣يناير ٢٠٢٠
وتسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير .(٢٠٢٢

.٥

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة ،وتأجيل تاريخ السريان  -تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) ١الصادرة
في  ١٥يوليو  ٢٠٢٠وتسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير .(٢٠٢٣

.٦

متحصﻼت قبل اﻻستخدام المقصود والعقود المكلفة  -تكلفة تنفيذ العقد ،واﻹشارة إلى اﻹطار المفاهيمي  -تعديﻼت محدودة النطاق على
معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٣٧والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،٣والتحسينات السنوية على
المعايير الدولية للتقرير المالي  - ٢٠٢٠-٢٠١٨تعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 ٩والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٦ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) ٤١الصادرة في  ١٤مايو  ٢٠٢٠وتسري للفترات السنوية التي
تبدأ في أو بعد  ١يناير .(٢٠٢٢

.٧

تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ١وبيان الممارسة رقم  :٢اﻹفصاح عن السياسات المحاسبية )الصادرة في  ١٢فبراير ٢٠٢١
وتسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير .(٢٠٢٣

.٨

تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم  :٨تعريف التقديرات المحاسبية )الصادرة في  ١٢فبراير  ٢٠٢١وتسري للفترات السنوية التي
تبدأ في أو بعد  ١يناير .(٢٠٢٣

.٩

امتيازات اﻹيجار المتعلقة بكوفيد - ١٩-تعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ١٦الصادر في  ٣١مارس  ٢٠٢١ويسري
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١أبريل .(٢٠٢١

.١٠

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة  -تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) ١٢الصادر
في  ٧مايو  ٢٠٢١ويسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير .(٢٠٢٣

١٩
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٤

أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة قيام اﻹدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات لها نفوذ جوهري على المبالغ المدرجة لﻺيرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات واﻹفصاحات المسجلة ،وكذلك اﻹفصاح عن المطلوبات المحتملة .وقد يؤدي عدم التأكد حول هذه اﻻفتراضات
والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديﻼت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

اﻷحكام
لتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اﻹدارة بوضع اﻷحكام والتي لها أكبر تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة.

إيرادات من العقود مع العمﻼء
استيفاء التزامات اﻷداء

توصلت المجموعة إلى أنها الشركة الرئيسية في جميع ترتيبات إيراداتها نتيجة للعوامل التالية -:
 تتحمل المجموعة المسؤولية اﻷساسية وهي الملتزم اﻷساسي بالخدمات المقدمة من قبل اﻻستشاريين. للمجموعة عﻼقة مباشرة مع العميل وتتحكم في الخدمات اﻷساسية والتسليمات المقدمة للعمﻼء النهائيين. تظل المجموعة مسؤولة بمفردها عن جودة الخدمات والتسليمات التي يقدمها اﻻستشاريون. تتحمل المجموعة وحدها المسؤولية في تحديد المستشارين المخصصين لتقديم الخدمات للعمﻼء. -للمجموعة حرية تحديد اﻷسعار مع جميع اﻷطراف.

تحديد مدة عقد اﻹيجار مع خيارات التجديد واﻹنهاء  -المجموعة كمستأجر
تحدد الشركة مدة عقد اﻹيجار على أنها مدة غير قابلة لﻺلغاء من عقد اﻹيجار ،إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اﻹيجار إذا كان من
المؤكد بشكل معقول أنه سيمارس ،أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اﻹيجار ،إذا من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسته.
لدى المجموعة عقد إيجار يتضمن خيارات التمديد واﻹنهاء .تطبق المجموعة حك ًما في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار تجديد
أو إنهاء عقد اﻹيجار .أي أنها تأخذ في اﻻعتبار جميع العوامل ذات العﻼقة التي تخلق حافزً ا اقتصاديًا لها لممارسة التجديد أو اﻹنهاء .بعد تاريخ
البدء ،تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اﻹيجار إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير في الظروف التي تقع في نطاق سيطرتها ويؤثر على قدرتها على
ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اﻹنهاء )على سبيل المثال عمل تحسينات جوهرية على عقار مستأجر أو تخصيص جوهري على اﻷصل
المؤجر(.

التقديرات واﻻفتراضات
فيما يلي تفصيل باﻻفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر اﻷخرى الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات كما في تاريخ التقرير والتي لها
مخاطر كبيرة تعمل على التسبب بإحداث تعديﻼت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خﻼل السنة المالية الﻼحقة .تستند المجموعة
في افتراضاتها وتقديراتها على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .قد يحدث تغير في الظروف واﻻفتراضات والتقديرات المستقبلية
نظرا ً للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن إرادة المجموعة .ويتم عرض تلك التغيرات في اﻻفتراضات عند حدوثها.
مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لحساب الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية .تستند معدﻻت المخصص إلى أيام التخلف عن
السداد لمجموعات من قطاعات العمﻼء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة )أي حسب الجغرافيا ونوع المنتج ونوع العميل وتصنيفه والتغطية
بخطابات اﻻعتماد وأنواع أخرى من التأمين اﻻئتماني(.

٢٠
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٤

أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة )تتمة(

التقديرات واﻻفتراضات )تتمة(
تستند مصفوفة المخصصات مبدئيًا إلى معدﻻت التخلف عن السداد التاريخية للمجموعة .ستقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لضبط تجربة الخسائر
اﻻئتمانية السابقة مع المعلومات المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف اﻻقتصادية المتوقعة )أي الناتج المحلي
اﻹجمالي( خﻼل السنة المقبلة مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاﻻت التخلف عن السداد في قطاع الخدمات ،يتم تعديل معدﻻت التخلف عند السداد
التاريخية .في كل تاريخ تقرير ،يتم تحديث معدﻻت التخلف عن السداد التاريخية ويتم تحليل التغييرات في التقديرات المستقبلية.
تقديرا جوهريًا ،كما يعد مبلغ
يُعد تقييم العﻼقة بين معدﻻت التخلف عن السداد التاريخية والظروف اﻻقتصادية المتوقعة والخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
ً
الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة حساسا ً للتغيرات في الظروف اﻻقتصادية المتوقعة .قد ﻻ تكون تجربة الخسارة اﻻئتمانية التاريخية للمجموعة وتوقعاتها
للظروف اﻻقتصادية ممثلة للتخلف الفعلي عن السداد للعميل في المستقبل .تم اﻹفصاح عن المعلومات حول الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على الذمم
المدينة التجارية للمجموعة في اﻹيضاح رقم .٧
مطلوبات المنافع المحددة
يتم تحديد تكلفة مطلوبات المنافع المحددة وقيمتها الحالية باستخدام التقييمات اﻻكتوارية .يتضمن التقييم اﻻكتواري وضع افتراضات متعددة قد تختلف
عن التطورات الفعلية في المستقبل .ويشمل ذلك تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب ومعدﻻت الوفيات .ونظرا للتعقيدات التي
ينطوي عليها التقييم وطبيعته طويلة اﻷجل ،فإن التزام المنافع المحددة حساس للتغييرات في هذه اﻻفتراضات .يتم فحص جميع اﻻفتراضات في
تاريخ كل تقرير.
عقود اﻹيجار  -تقدير معدل اﻻقتراض اﻹضافي
ﻻ يمكن للمجموعة بسهولة تحديد معدل الفائدة الضمني في عقد اﻹيجار ،وبالتالي ،فإنها تستخدم معدل اﻻقتراض اﻹضافي لقياس المطلوبات اﻹيجارية.
معدل اﻻقتراض اﻹضافي هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه لﻼقتراض على مدى فترة مماثلة ،وبضمان مماثل ،اﻷموال الﻼزمة
للحصول على أصل بقيمة مماثلة موجودات حق اﻻستخدام في اقتصاد مماثل للبيئة وعليه ،يعكس معدل اﻻقتراض اﻹضافي ما "يتعين على المجموعة
تقديرا في حالة عدم توفر معدﻻت يُمكن رصدها )مثل الشركات التابعة التي ﻻ تبرم معامﻼت تمويل( أو عند الحاجة
أن تدفعه" ،اﻷمر الذي يتطلب
ً
إلى تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اﻹيجار )على سبيل المثال ،إذا كانت عقود اﻹيجار بعملة مختلفة عن العملة الوظيفية للشركة التابعة( .تقدر
المجموعة معدل اﻻقتراض اﻹضافي باستخدام المدخﻼت التي يمكن رصدها )مثل أسعار الفائدة في السوق( عندما تكون متاحة ومطلوبة لعمل
تقديرات معينة خاصة بالمنشأة )مثل التصنيف اﻻئتماني المستقل للشركة التابعة(.
٥

ممتلكات ومعدات

فيما يلي اﻷعمار اﻹنتاجية المقدرة للموجودات ﻻحتساب اﻻستهﻼك:
 ٣سنوات أو فترة اﻹيجار ،أيهما أقل
 ٦إلى  ٧سنوات
 ٤سنوات
 ٢إلى  ٥سنوات

تحسينات على عقار مستأجر
أثاث وتجهيزات
أجهزة حاسب آلي
أدوات ومعدات
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٥

ممتلكات ومعدات )تتمة(
أثاث وتجهيزات

أجهزة حاسب
آلي

أدوات ومعدات

المجموع

الرﺻيد كما في  ١يناير ٢٠٢٠
إضافات
الرﺻيد كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
إضافات
استبعادات
الرﺻيد كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

١٬١٤٩٬٢٦١
١٬١٤٩٬٢٦١
١٤٬١١٠
١٬١٦٣٬٣٧١

٣٨٨٬٨٧٠
٣٨٨٬٨٧٠
٢٦٬٣٤٥
٤١٥٬٢١٥

٢٬١٩٥٬٥٥٤
٢٥٨٫٣٣١
٢٬٤٥٣٬٨٨٥
١٥٣٬٩٤٢
)(٥٬٧٥٠
٢٬٦٠٢٬٠٧٧

١٤٩٬٧٣٠
٢٬٤٣٤
١٥٢٬١٦٤
١١٬٣٠٣
١٦٣٬٤٦٧

٣٬٨٨٣٬٤١٥
٢٦٠٫٧٦٥
٤٬١٤٤٬١٨٠
٢٠٥٬٧٠٠
)(٥٬٧٥٠
٤٬٣٤٤٬١٣٠

الرﺻيد كما في  ١يناير ٢٠٢٠
المحمل للسنة
الرﺻيد كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
المحمل للسنة
استبعادات
الرﺻيد كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

١٬١٢٦٬٥٦٧
١٤٬٣٣٣
١٬١٤٠٬٩٠٠
١٢٬٦٧٢
١٬١٥٣٬٥٧٢

٣٨٨٬٢٤٣
٣٥٦
٣٨٨٬٥٩٩
٦٬٣٩٢
٣٩٤٬٩٩١

١٬٨٥٧٬٩٨١
١٧٤٬٣٦٩
٢٬٠٣٢٬٣٥٠
١٨٦٬٠٠٥
)(١٬٤٧٣
٢٬٢١٦٬٨٨٢

١٣١٬٨٧٤
٧٬١٠٥
١٣٨٬٩٧٩
١٬٧٩٧
١٤٠٬٧٧٦

٣٬٥٠٤٬٦٦٥
١٩٦٬١٦٣
٣٬٧٠٠٬٨٢٨
٢٠٦٬٨٦٦
)(١٬٤٧٣
٣٬٩٠٦٬٢٢١

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٩٬٧٩٩
٨٬٣٦١

٢٠٬٢٢٤
٢٧١

٣٨٥٬١٩٥
٤٢١٬٥٣٥

٢٢٬٦٩١
١٣٬١٨٥

٤٣٧٬٩٠٩
٤٤٣٬٣٥٢

التكلفة

اﻻستهﻼك المتراكم

ﺻافي القيمة الدفترية

تحسينات على عقار
مستأجر

تم توزيع تكلفة اﻻستهﻼك للسنتين المنتهيتين في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢١و ٢٠٢٠كما يلي:

تكلفة اﻹيرادات )إيضاح (٢٠
مصاريف بيع وتسويق )إيضاح (٢١
مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح (٢٢
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٦

عقود اﻹيجار

لدى المجموعة عقود إيجار للسيارات ومباني المكاتب .إن التزامات المجموعة بموجب عقود اﻹيجار مضمونة بملكية المؤجر للموجودات المؤجرة.
بشكل عام ،فإن المجموعة مقيدة من التنازل عن الموجودات المؤجرة وتأجيرها من الباطن.

موجودات حق اﻻستخدام
سيارات

مبنى مكتبي

المجموع

كما في  ١يناير ٢٠٢٠
استبعادات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
إضافات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

٣٬٥٤٣٬٩٥٤
)(٢٬٩٦٠٬٤٦٣
٥٨٣٬٤٩١
٥٤٣٬٨٤٥
١٬١٢٧٬٣٣٦

١٬٩٨٦٬٢٥٧
١٬٩٨٦٬٢٥٧
٤٥٤٬٥٨٦
٢٬٤٤٠٬٨٤٣

٥٬٥٣٠٬٢١١
)(٢٬٩٦٠٬٤٦٣
٢٬٥٦٩٬٧٤٨
٩٩٨٬٤٣١
٣٬٥٦٨٬١٧٩

كما في  ١يناير ٢٠٢٠
المحمل للسنة
تكلفة اﻻستبعادات
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
المحمل للسنة
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١

١٬٥٩١٬٠٣٥
٧٦٣٬٩٠٤
)(١٬٨٣٧٬٦٠٩
٥١٧٬٣٣٠
٢٧٤٬٩١٧
٧٩٢٬٢٤٧

٣٣٩٬٢٥٥
٣٣٢٬٦٨٦
٦٧١٬٩٤١
٤٤١٬٢١١
١٬١١٣٬١٥٢

١٬٩٣٠٬٢٩٠
١٬٠٩٦٬٥٩٠
)(١٬٨٣٧٬٦٠٩
١٬١٨٩٬٢٧١
٧١٦٬١٢٨
١٬٩٠٥٬٣٩٩

في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٣٣٥٬٠٨٩
٦٦٬١٦١

١٬٣٢٧٬٦٩١
١٬٣١٤٬٣١٦

١٬٦٦٢٬٧٨٠
١٬٣٨٠٬٤٧٧

التكلفة

اﻻستهﻼك المتراكم

ﺻافي القيمة الدفترية

فيما يلي اﻻستهﻼك المخصص للمصاريف:

تكلفة إيرادات )إيضاح (٢٠
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح (٢٢

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٢٤٤٬٤٦٨
٤٧١٬٦٦٠
٧١٦٬١٢٨

١٬٠٢٣٬٠٢٦
٤٥٬٨٤٠
٢٧٬٧٢٤
١٬٠٩٦٬٥٩٠
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٦

عقود اﻹيجار )تتمة(

مطلوبات إيجارية
فيما يلي القيم الدفترية للمطلوبات اﻹيجارية والحركات خﻼل السنة:

الرصيد في بداية السنة
إضافات
مصروف فائدة
مدفوعات
إنهاء عقود اﻹيجار
الرصيد في نهاية السنة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

١٬٤٣٤٬٦١٦
٩٩٨٬٤٣١
٩٩٬٥٧٥
)(٧٩٦٬٢٥٨
١٬٧٣٦٬٣٦٤

٣٬٦٨٢٬٦٣٠
١١٦٬٠٨٥
)(١٬١٩٨٬٧٩٨
)(١٬١٦٥٬٣٠١
١٬٤٣٤٬٦١٦

يتم عرض المطلوبات اﻹيجارية كما يلي:

الجزء المتداول من المطلوبات اﻹيجارية
الجزء غير المتداول من المطلوبات اﻹيجارية

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٥٢٢٬٤٠٠
١٬٢١٣٬٩٦٤
١٬٧٣٦٬٣٦٤

٣٨١٬٨٧٩
١٬٠٥٢٬٧٣٧
١٬٤٣٤٬٦١٦

تم اﻹفصاح عن تحليل اﻻستحقاق للمطلوبات اﻹيجارية في اﻹيضاح .٢٥
فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل:

مصروف استهﻼك موجودات حق اﻻستخدام
مصروف فائدة على مطلوبات إيجارية
مصروف يتعلق بعقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل
مجموع المبلغ المثبت في قائمة الدخل الشامل
٧

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٧١٦٬١٢٨
٩٩٬٥٧٥
٨١٥٬٧٠٣

١٬٠٩٦٬٥٩٠
١١٦٬٠٨٥
٣٦١٬٨٦٤
١٬٥٧٤٬٥٣٩

ذمم مدينة تجارية

ذمم مدينة
ذمم مدينة غير مفوترة
ناقصا ً :مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٩٧٬١٨٢٬١٤٠
٣٤٬٤١٩٬٦١٠
١٣١٬٦٠١٬٧٥٠
)(٢٬٩٦٦٬٠٧٠
١٢٨٬٦٣٥٬٦٨٠

١١٠٬٥٦٦٬٠٩٥
٨٬٧١٢٬٩١٣
١١٩٬٢٧٩٬٠٠٨
)(١٬٠١٥٬١٤٨
١١٨٬٢٦٣٬٨٦٠

* تمثل الذمم المدينة غير المفوترة المبلغ الذي تم تقديم الخدمات به ولكن لم يتم إصدار فواتير بها للعمﻼء.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٧

ذمم مدينة تجارية )تتمة(

فيما يلي أعمار الذمم المدينة بما في ذلك الذمم المدينة غير المفوترة ،والتي تمثل الذمم المدينة الحالية ومتأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة:

متداولة
متأخرة السداد  ٩٠ - ١يوما ً
متأخرة السداد  ١٨٠ - ٩١يوما ً
متأخرة السداد  ٢٧٠ - ١٨١يوما ً
متأخرة السداد  ٣٦٥ - ٢٧١يوما ً
أكثر من سنة واحدة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
معدﻻت التخلف عن
معدﻻت التخلف عن
السداد
ذمم مدينة
السداد
ذمم مدينة
٪٠٫٢٧ ٨٣٬٥٨١٬٣٨٥
٪٠٫٣٩ ٦٥٬٥٣٢٬٩١١
٪٠٫٣٣ ٢٧٬٢٣٣٬٠٢٤
٪٠٫٨٨ ٤٨٬٤٢٢٬٨٠٦
٪٣٫٩٥
٥٬٧٣٨٬١٠٠
٪٥٫٨٤
٦٬٩١٦٬٣٩٩
٪١١٫٥٤
١٬٤٠٦٬٠٢٣
٪١٢٫٢٦
٤٬٦٦٨٬٤٣١
٪٢٣٫٥٤
٣٢٨٬٥٦١
٪٢١٫٨٨
٢٬٥٥٠٬٨٧٦
٪٢٣٫٥٤
٩٩١٬٩١٥
٪٢١٫٨٨
٣٬٥١٠٬٣٢٧
١١٩٬٢٧٩٬٠٠٨
١٣١٬٦٠١٬٧٥٠

فيما يلي حركة مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة:

الرصيد في بداية السنة
مخصص خﻼل السنة
المشطوب خﻼل السنة
الرصيد في نهاية السنة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

١٬٠١٥٬١٤٨
١٬٩٥٠٬٩٢٢
٢٬٩٦٦٬٠٧٠

٥٠٦٬٥٥٣
٥٠٨٬٥٩٥
١٬٠١٥٬١٤٨

تطبق المجموعة النهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩لقياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص الخسارة المتوقعة
على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية .لمزيد من المعلومات حول إدارة مخاطر اﻻئتمان ،يرجى الرجوع إلى إيضاح " ٢٥تفاصيل الخزينة
والمخاطر المالية اﻷخرى".
تُعد الذمم المدينة التجارية مبالغ مستحقة من العمﻼء مقابل الخدمات المقدمة في سياق اﻷعمال اﻻعتيادية .تُستحق الذمم المدينة التجارية بشكل عام
خﻼل  ٩٠يوما ً من الفاتورة ،وعليه تُصنف جميعها كمتداولة .يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئيا ً بمبلغ المقابل غير المشروط ما لم تحتوي على
مكونات مالية جوهرية عند إثباتها بالقيمة العادلة .تحتفظ المجموعة بالذمم المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبالتالي تقيسها
ﻻحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويبين اﻻيضاح رقم  ٣تفاصيل حول سياسات اﻻنخفاض في القيمة لدى المجموعة وحساب
مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة كما في اﻻيضاحين  ٤و.٢٥
٨

معامﻼت وأرﺻدة مع أطراف ذات عﻼقة

تشمل اﻷطراف ذات العﻼقة المالك والشركات الشقيقة وكبار موظفي اﻹدارة ف ي المجموعة .ليس للشركة معامﻼت جوهرية مع المالكين أو الشركات
الشقيقة خﻼل السنة .يتم التحكم في الشركة بشكل مشترك من قبل السيد /أسامة محمد السابق والسيد /عبد المحسن إبراهيم الطوق حيث يمتلك كل
منهما  ٪٥٠من أسهم الشركة.
يشمل تعويض كبار موظفي اﻹدارة ما يلي:

منافع قصيرة اﻷجل
منافع نهاية الخدمة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٣٬٥٠٢٬٠٥٠
١٢٨٬٣٧٠
٣٬٦٣٠٬٤٢٠

٣٬٦٣٤٬٣٠٦
٨٠٬٧٢١
٣٬٧١٥٬٠٢٧

تشمل تعويضات كبار موظفي اﻹدارة الرواتب والبدﻻت ومخصص مطلوبات المنافع المحددة والمساهمة الى المؤسسة العامة للتأمينات اﻻجتماعية.
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)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٩

مبالغ مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى

مصاريف مدفوعة مقد ًما
ذمم مدينة أخرى
١٠

١٣٬٣٦٥٬٢٢٠
٤٬٨٠٠٬٧٨٢
١٨٬١٦٦٬٠٠٢

٨٬٧٧١٬٣٣٣
٧٢٧٬٧٤٠
٩٬٤٩٩٬٠٧٣

نقد وما يماثله

نقد لدى البنك
نقد في الصندوق
١١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٢١٬٩٦٥٬٧٨٩
٦٣٬٥٢٠
٢٢٬٠٢٩٬٣٠٩

٢١٬٧٤٨٬٠٦٣
٦١٬٩١٨
٢١٬٨٠٩٬٩٨١

رأس المال

يتكون رأس مال الشركة مما يلي:

اﻷسهم المصرح بها
أسهم عادية بقيمة  ١٠﷼ سعودي للسهم الواحد
)من  ١٬٠٠٠﷼ سعودي للسهم( مدفوعة بالكامل ومصدرة
رأس المال

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٦٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٬٠٠٠

٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٬٠٠٠
٢٬٠٠٠٬٠٠٠

تفاصيل نسبة الملكية كما يلي:
أسماء المساهمين
الشركة السعودية ﻷجهزة اﻻتصاﻻت
السيد /عبد المحسن الطوق
السيد /أسامة محمد السابق

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٪٥٠
٪٥٠
٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠

تفاصيل عدد اﻷسهم المملوكة هي كما يلي:
الجنسية  /التأسيس
السيد /عبد المحسن الطوق
السيد /أسامة محمد السابق
الشركة السعودية ﻷجهزة اﻻتصاﻻت

٢٠٢١

٣٬٠٠٠٬٠٠٠
سعودي
٣٬٠٠٠٬٠٠٠
سعودي
المملكة العربية السعودية -
٦٬٠٠٠٬٠٠٠

عدد اﻷسهم
٢٠٢٠
٢٬٠٠٠
٢٬٠٠٠

خﻼل  ،٢٠٢١قامت الشركة بزيادة رأسمالها من  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠﷼ سعودي إلى  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠﷼ سعودي من خﻼل رسملة اﻷرباح المبقاة
والقيمة المعدلة لﻸسهم إلى  ١٠﷼ سعودي للسهم الواحد )من  ١٬٠٠٠﷼ سعودي للسهم الواحد( وأصبح مجموع عدد اﻷسهم ٦٬٠٠٠٬٠٠٠سهما ً.
كما حولت الشركة القابضة السابقة حصتها بنسبة  ٪١٠٠إلى مساهمين فردين.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
١١

رأس المال )تتمة(

نسبة المساهمة المعدلة كما يلي:

السيد /أسامة محمد السابق
السيد عبد المحسن إبراهيم الطوق

٢٠٢١

٪

٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٬٠٠٠٬٠٠٠

٪٥٠
٪٥٠
٪١٠٠

تم اﻻنتهاء من اﻹجراءات النظامية لتعديل النظام اﻷساسي والسجل التجاري لتغيير رأس مال الشركة والمساهمة في  ٦ذو القعدة ) ١٤٤٢الموافق
 ١٦يونيو .(٢٠٢١
١٢

احتياطي نظامي

بموجب أنظمة الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والنظام اﻷساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل  ٪١٠من صافي ربح السنة
إلى احتياطي نظامي .يجوز للشركة أن تقرر وقف هذه التحويﻼت عندما يبلغ اﻻحتياطي اﻹجمالي  ٪٥٠) ٪٣٠سابقا ً( من رأس المال .هذا اﻻحتياطي
غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة.
١٣

مطلوبات المنافع المحددة

تدير الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية .يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة بموجب
الخطة على أساس رواتب وبدﻻت الموظفين اﻷخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم ،كما هو موضح في نظام العمل
في المملكة العربية السعودية .إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد المنافع عند استحقاقها عند
انتهاء الخدمة.
فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:

الرصيد في بداية السنة

مثبت في الربح والخسارة:

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة

مثبت في الدخل الشامل اﻵخر:

خسارة ) /ربح( اكتواري من إعادة قياس خطة المنافع المحددة
منافع مدفوعة
الرصيد في نهاية السنة

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

١٥٬١٩١٬٣٣٨

١٣٬١٧١٬٠٩٤

٦٬٠٩٤٬٤٧٦
٣١٥٬٢٣٣

٤٬٢٦٧٬٩١٨
٣٠٥٬٨٩٠

١٬٤٥٥٬٧٥٧
)(٤٬١١٣٬٢٥١
١٨٬٩٤٣٬٥٥٣

)(٥٤٬٦١٥
)(٢٬٤٩٨٬٩٤٩
١٥٬١٩١٬٣٣٨

تتكون الخسارة )الربح( اﻻكتواري مما يلي:

ربح من التغير في اﻻفتراضات المالية
الخسارة) /الربح( من التغير في افتراضات الخبرة
تفاصيل تكلفة الخدمة الحالية ومصروف الفائدة:
تكلفة إيرادات )إيضاح (٢٠
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح (٢٢

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

)(٦٣٨٬٠٩٠
٢٬٠٩٣٬٨٤٧
١٬٤٥٥٬٧٥٧

)(٥٤٬٦١٥
)(٥٤٬٦١٥

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٥٬٤٧٠٬٦٨٨
٣٩٠٫١٢٦
٦٨٢٬١٧١
٦٫٥٤٢٫٩٨٥

٣٬٧٦٤٬٨٠٩
٣١٢٬٩٨٦
٤٩٦٬٠١٤
٤٬٥٧٣٬٨٠٩

٢٧

نشرة إصدار شركة نت وركرس السعودية للخدمات

129

جدول المحتويات

شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
١٣

مطلوبات المنافع المحددة )تتمة(

ملخص اﻻفتراضات اﻻقتصادية
معدل الخصم
معدل الزيادة في الرواتب

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٪٢٫٧٠
٪٢٫٠٠

٪٢٫٤٠
٪٢٫٠٠

تحليل الحساسية
فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لﻼفتراضات الهامة على التزامات المنافع المحددة:

معدل الخصم) :نقص بنسبة (٪١
معدل الخصم) :زيادة بنسبة (٪١
معدل الزيادة في الرواتب )نقص بنسبة (٪١
معدل الزيادة في الرواتب )زيادة بنسبة (٪١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

)(١٬٠٥٦٬٩٠٦
١٬٥٤٣٬٨٥١
)(١٬٥٤٤٬٠٦٥
١٬٠٥٦٬٤٦٤

١٬١٨٩٬٢٣٧
)(١٬١١٣٬٣٣٦
)(١٬١١٣٬٢٠٨
١٬١٨٩٬٢٨١

تستند تحليﻼت الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع اﻻفتراضات اﻷخرى ثابتة .وفي الواقع ،ليس من المرجح حدوث ذلك ،وقد تكون
التغيرات في بعض اﻻفتراضات مترابطة .وعند حساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى اﻻفتراضات اﻻكتوارية الجوهرية ،فإن نفس الطريقة
)القيمة الحالية ﻻلتزام المنافع المحددة التي تحسب باستخدام طريقة وحدة اﻻئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير( قد تم تطبيقها عند حساب اﻻلتزام.
يبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة  ٧سنوات ) ٣١ديسمبر  ٦٫٧٥ :٢٠٢٠سنوات( .يوضح الجدول أدناه تحليل اﻻستحقاق المتوقع
لمنافع ما بعد الخدمة غير المخصومة:

خﻼل  ١٢شهرا ً القادمة
بين  ٥ - ٢سنوات
بعد  ٥سنوات
مجموع المدفوعات المتوقعة
١٤

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

١٬٠٧٠٬٩٠٥
١٠٬٠٢٨٬٤٩٠
٢٢٬٠٨١٬٣٦٥
٣٣٬١٨٠٬٧٦٠

١٬٧٨٤٬٢٠٢
١٠٬٤١٧٬٣٤٥
١٥٬٧٦٠٬٤٤١
٢٧٬٩٦١٬٩٨٨

ذمم دائنة

ذمم دائنة

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٨٢٥٬٤٣٥
٨٢٥٬٤٣٥

٧١٠٬٨٨٨
٧١٠٬٨٨٨

إن متوسط فترة اﻻئتمان التي تستغرقها الذمم الدائنة التجارية من  ٤٥إلى  ٩٠يو ًما ) ٣١ديسمبر  ٤٥ :٢٠٢٠إلى  ٩٠يو ًما(.
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)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
١٥

مﺻاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

مصاريف مستحقة
ضريبة القيمة المضافة المستحقة ،بالصافي
دفعات مقدمة من عمﻼء
مكافآت مستحقة
١٦

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٣٦٬٢٨٨٬٧١٧
٩٬٤٥٥٬٥١١
٤٢٣٬٦٣٢
٢٬٤٢٠٬٢١٧
٤٨٬٥٨٨٬٠٧٧

٣٦٬٩١٦٬٢٧٣
٥٬٨٧٤٬٦٦٤
٣٬٤٧٥٬٦٤٤
٤٦٬٢٦٦٬٥٨١

اقتراضات قﺻيرة اﻷجل

فيما يلي تفاصيل اﻻقتراضات قصيرة اﻷجل:

تسهيﻼت إعادة تمويل

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٤٠٬٨٠١٬٣٤٩
٤٠٬٨٠١٬٣٤٩

٣٤٬٣٩٩٬٣١٩
٣٤٬٣٩٩٬٣١٩

فيما يلي الحركة في اﻻقتراضات قصيرة اﻷجل:

الرصيد في بداية السنة
اﻹضافات )المتحصﻼت( خﻼل السنة  -بالصافي
الرصيد في نهاية السنة

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٣٤٬٣٩٩٬٣١٩
٦٬٤٠٢٬٠٣٠
٤٠٬٨٠١٬٣٤٩

٣٤٬٨٣٠٬٥٥١
)(٤٣١٬٢٣٢
٣٤٬٣٩٩٬٣١٩

كان لدى المجموعة تسهيﻼت بنكية على شكل قروض قصيرة اﻷجل وسحوبات بنكية على المكشوف وتسهيﻼت تمويل على مدفوعات مرحلية من
بنك تجاري لتمويل متطلبات رأس المال العامل التي بلغ مجموعها  ٥٥٫٢مليون ﷼ سعودي ) ٥٥٫٢ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي( .كما في ٣١
ديسمبر  ،٢٠٢١حصلت الشركة على قرض قصير اﻷجل وتسهيﻼت تمويل على مدفوعات مرحلية بمبلغ  ٢٠مليون ﷼ سعودي )١٢ :٢٠٢٠
مليون ﷼ سعودي( و ٢٠٫٨مليون ﷼ سعودي ) ٢٢٫٣٩ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي( ،على التوالي .تخضع القروض قصيرة اﻷجل وتسهيﻼت
التمويل على دفعات مرحلية لسعر فائدة سايبور باﻹضافة إلى هامش بنسبة  .٪٢٫٢٥تم تأمين هذه التسهيﻼت من خﻼل أوامر دفع وضمانات مشتركة
ومتعددة وضمانات شركات مقدمة من المالكين.
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)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
١٧

توزيعات أرباح دائنة

فيما يلي حركة توزيعات اﻷرباح الدائنة:

الرصيد في بداية السنة
توزيعات اﻷرباح المعلنة
مدفوعات
الرصيد في نهاية السنة

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٨٨٧٬٦٠٧
١٩٬٠٩٩٬٩٩٩
)(١٩٬٩٨٧٬٦٠٦
-

١٬٥٤٩٬١٨٨
٣١٬٠٨٧٬٦٠٧
)(٣١٬٧٤٩٬١٨٨
٨٨٧٬٦٠٧

فيما يلي توزيعات اﻷرباح للسهم الواحد للسنتين  ٣١ديسمبر  ٢٠٢١و ٣١ديسمبر :٢٠٢٠

توزيعات اﻷرباح المعلنة خﻼل السنة
عدد اﻷسهم العادية القائمة
توزيعات أرباح للسهم الواحد

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

١٩٬٠٩٩٬٩٩٩
٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٫٢

٣١٬٠٨٧٬٦٠٧
٢٬٠٠٠
١٥٬٥٤٣،٨

وافق المساهمون على توزيع أرباح بمبلغ  ١٩٫١مليون ﷼ سعودي ) ٣١٫١ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي( بتاريخ  ٣١ديسمبر .٢٠٢١
١٨

الزكاة

فيما يلي المكونات الهامة للوعاء الزكوي للمجموعة للسنتين المنتهيتين في  ٣١ديسمبر:

حقوق المساهمين
مخصصات افتتاحية وتعديﻼت أخرى
صافي الربح المعدل

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٤٠٬١٠٠٬٦٠٠
٤٩٬٥٨٦٬٤١٦
٤٨٬٨١٦٬٥٦١
١٣٨٬٥٠٣٬٥٧٧

٢١٬٥٧٨٬٢٢٧
١٠٬٦١٦٬٣٥١
٤٧٬٥٠٩٬٥٣٩
٧٩٬٧٠٤٬١١٧

يشتمل حساب الزكاة على ما يلي:
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

الوعاء الزكوي التقريبي
زكاة على الوعاء الزكوي )أ(

٥٢٬٣١٤٬٢٥٢
١٬٣٤٨٬٤٩٦

٣١٫٧٥٣٫٧٥٢
٨١٨٫٥٢٢

صافي الربح المعدل
الزكاة على صافي الربح المعدل )ب(

٤٨٬٨١٦٬٥٦١
١٬٢٢٠٬٤١٤

٤٧٬٥٠٩٬٥٣٩
١٬١٨٧٬٧٣٨

الزكاة المحملة للسنة )أ( ) +ب(
تعديﻼت السنوات السابقة

٢٬٥٦٨٬٩١٠
٢٬٥٦٨٬٩١٠

٢٬٠٠٦٬٢٦٠
١٬٣٧٧٬٠٨٣
٣٬٣٨٣٬٣٤٣

تستحق الزكاة بنسبة  ٪٢٫٥٧٨من الوعاء الزكوي التقريبي ،باستثناء صافي الربح المعدل للسنة ،العائد إلى الشركاء السعوديين .تستحق الزكاة على
صافي الربح المعدل للسنة العائد إلى الشركاء السعوديين بنسبة .٪٢٫٥
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
١٨

الزكاة )تتمة(

تتلخص الحركة في مخصص الزكاة بما يلي:

الرصيد في بداية السنة
مخصص خﻼل السنة
مدفوعات
الرصيد في نهاية السنة

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٢٬٠٠٦٬٢٦٠
٢٬٥٦٨٬٩١٠
)(٢٬٠٢٩٬٤٧٥
٢٬٥٤٥٬٦٩٥

١٬٧٠٦٬٨٠٠
٣٬٣٨٣٬٣٤٣
)(٣٬٠٨٣٬٨٨٣
٢٬٠٠٦٬٢٦٠

وضع الربوط

أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى  ٣١ديسمبر  ٢٠١٥في خطة مخالصة مع عفو الهيئة ودفعت
 ١٬٣٧٧٬٠٨٣﷼ سعودي لتصفية الربط حتى  .٢٠١٥تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات من
 ٢٠١٦إلى  ٢٠٢٠وﻻ تزال قيد الفحص.
١٩

اﻹيرادات

تتحقق إيرادات المجموعة من ثﻼثة أنواع من الخدمات وهي الخدمات المباشرة وخدمة إدارة اﻻستضافة والخدمات اﻷخرى.
تفصيل اﻹيرادات
في الجدول التالي ،يتم تصنيف اﻹيرادات حسب الطبيعة اﻷساسية للخدمات المقدمة وأنواع العمﻼء وتوقيت إثبات اﻹيرادات كما هو موضح أدناه:

أنواع المشاريع  /الخدمات
مباشرة
ادارة اﻻستضافات
أخرى
نوع العمﻼء
غير حكومية
توقيت إثبات اﻹيرادات
بمرور الوقت

أرصدة العقود

ذمم مدينة تجارية )إيضاح (٧
ذمم مدينة غير مفوترة )إيضاح (٧

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

١٥٦٬٩٢٠٬٦٢٩
٣١٥٬٧٩٠٬١١٧
٥٤٠٬٢٩١
٤٧٣٬٢٥١٬٠٣٧

١٧٥٬٠٠٥٬٥٢١
٢٩٢٬١٧٤٬٨٧٧
٩٨٦٬٠٠٥
٤٦٨٬١٦٦٬٤٠٣

٤٧٣٬٢٥١٬٠٣٧
٤٧٣٬٢٥١٬٠٣٧

٤٦٨٬١٦٦٬٤٠٣
٤٦٨٬١٦٦٬٤٠٣

٤٧٣٬٢٥١٬٠٣٧
٤٧٣٬٢٥١٬٠٣٧

٤٦٨٬١٦٦٬٤٠٣
٤٦٨٬١٦٦٬٤٠٣

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٩٧٫١٨٢٫١٤٠
٣٤٫٤١٩٫٦١٠
١٣١٫٦٠١٫٧٥٠

١١٠٬٥٦٦٬٠٩٥
٨٬٧١٢٬٩١٣
١١٩٬٢٧٩٬٠٠٨

بلغت اﻹيرادات حوالي  ١٧٠٫٧مليون ﷼ سعودي ) ١٨٤٫٠ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي( من ثﻼثة عمﻼء خارجيين يساهم كل منهم بأكثر من
 ٪١٠إلى إجمالي اﻹيرادات الخارجية .تعود هذه اﻹيرادات إلى قطاع المملكة العربية السعودية.
الذمم المدينة التجارية ﻻ تحمل فائدة وهي بشكل عام لمدة  ٩٠يو ًما .كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢١تم إثبات مبلغ  ٢٫٩مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر
 ١٫٠ :٢٠٢٠مليون ﷼ سعودي( كمخصص للخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية.
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)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
 ٢٠تكلفة اﻹيرادات

تكلفة موظفين
مطلوبات المنافع المحددة
استهﻼك وإطفاء
استهﻼك الموجودات المؤجرة
أخرى

٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٥٬٤٧٨٬٥١٠
٢٬٧٥٦٬٠٠٤
٧٥٬٢٢٦
٢٦٬٩٠٧
٢٢٤٬٦٧٧
٨٬٥٦١٬٣٢٤

٥٬٥٨٧٬٠٨٤
٣٬٤٦٧٬٢٥٢
٨٧٬٥٥١
٦٧٬٢١٦
٢٧٨٬٧٦٦
٩٬٤٨٧٬٨٦٩

مﺻاريف عمومية وإدارية
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١
١١٬٤٥٩٬٦٠٩
١٬٣٨٦٬٦٨١
٦٨٢٬١٧١
٦٢٤٬٤٤٦
١٥٥٬١٣١
٧٬٢٥٥
٦١٥٫٤٤٢
٤٢٧٬٨٢١
٥٠٧٫٨٥٧
١٥٬٨٦٦٬٤١٣

تكلفة موظفين
ضرائب غير مباشرة
منافع نهاية الخدمة
خدمات مهنية
إيجار
لوازم وخدمات
استهﻼك وإطفاء
مرافق
أخرى

٢٣

٣٩٨٬٩٨٠٬٥٥٦
٥٬٤٧٠٬٦٨٨
٣٦٬١٧٧
٢٤٤٬٤٦٨
١٠٬٧٨٢٬٩١٠
٤١٥٬٥١٤٬٧٩٩

٣٨٥٬١٦٦٬٥٧٩
٣٬٧٦٤٬٨٠٩
٥٤٬٤٧٤
١٬٠٢٣٬٠٢٦
٩٬٠٣١٬٥٣٥
٣٩٩٬٠٤٠٬٤٢٣

مﺻاريف بيع وتسويق

تكلفة موظفين
مكافآت
طباعة وإعﻼن
استهﻼك وإطفاء
أخرى

٢٢

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
١١٬٩٠٤٬٥٢٧
٨٧١٬١٥٧
٤٩٦٬٠١٤
٧٠٤٬٤٠٠
٣٦١٬٨٦٤
١٥٨٬٩٤٠
١٤٨٫٠٣٧
١٤١٬٢٩٤
٣٠٩٫٥٠٣
١٥٬٠٩٥٬٧٣٦

ربحية السهم

يتم احتساب الربحية اﻷساسية للسهم بقسمة صافي الدخل للسنة العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية القائمة خﻼل
السنة كما يلي:

صافي الدخل للسنة
عدد اﻷسهم العادية القائمة*
الربحية اﻷساسية والمخفّضة للسهم من صافي الدخل للسنة

 ٣١ديسمبر
٢٠٢١

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠

٢٨٬٣٣٦٬٩٦٥
٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٫٧

٣٩٬١٠١٬٤٧٠
٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٫٥

نظرا ﻷن هذا يمثل
* تم تعديل عدد اﻷسهم للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠بأثر رجعي ليعكس تأثير رسملة اﻷرباح المبقاة )إيضاح رقم ً .(١١
تغييرا في عدد اﻷسهم اﻷساسية ،دون تغيير مقابل في الموارد ،يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم اﻷساسية القائمة خﻼل جميع الفترات المبالغ
ً
المعروضة بأثر رجعي.
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)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢٤

التقارير القطاعية

تتمثل اﻷنشطة الرئيسية للمجموعة في تنفيذ عقود مقاوﻻت إنشاء وصيانة وتشغيل وتركيب وإدارة شبكات اﻻتصاﻻت والحاسب اﻵلي واﻷعمال
الكهربائية واﻹلكترونية وتقديم الخدمات اﻻستشارية واﻹدارية والفنية وتقديم الخدمات المساندة في مجال الخدمات اﻻستشارية واﻹدارية والفنية
والخدمات اﻻستشارية وتشغيل وإدارة وتسويق وتقديم الدعم الفني لمراكز المبيعات وخدمات الرعاية الفنية للعمﻼء.
فيما يلي المعلومات القطاعية كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢١و ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠وللسنتين المنتهيتين في هذين التاريخيين ،مصنفة وفقا ً لهذه القطاعات:

المملكة العربية السعودية

تقديم الخدمات في المنطقة الجغرافية للمملكة العربية السعودية.

الجزائر

تقديم الخدمات في المنطقة الجغرافية لجمهورية الجزائر.

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١
إيرادات
استهﻼك واطفاء
اﻷرباح للسنة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
إيرادات
استهﻼك واطفاء
اﻷرباح للسنة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

المملكة العربية
السعودية

الجزائر

المجموع

٤٦٢٬٧٩٢٬٣٦٩
٨٦٦٫٧٨٠
٢٦٬٢٠٣٬٧٣٥
١٥٨٬٨٦٢٬٧٧٦
١١١٬٢٢٠٬٧٤٤

١٠٬٤٥٨٬٦٦٨
٥٦٫٢١٤
١٬٧٤٧٬٦٧٦
١٢٬٠٦٨٬٩٠٤
٢٬٧٠٨٬١٢٧

٤٧٣٬٢٥١٬٠٣٧
٩٢٢٫٩٩٤
٢٧٬٩٥١٬٤١١
١٧٠٬٩٣١٬٦٨٠
١١٣٬٩٢٨٬٨٧١

المملكة العربية
السعودية

الجزائر

المجموع

٤٥٤٬٤٤٠٬٧٧٧
١٬٢٦٧٬٤١١
٣٧٬٦٤٩٬١٠٠
١٣٦٬٠٣٦٬٠١٥
٩٤٬٤٣٣٬٢٧١

١٣٬٧٢٥٬٦٢٦
٣٢٫٣١١
١٬٤٧٤٬١٦٠
١٥٬٣٦٠٬٧٢٨
٦٬٤٩٠٬٦١٢

٤٦٨٬١٦٦٬٤٠٣
١٬٢٩٩٬٧٢٢
٣٩٬١٢٣٬٢٦٠
١٥١٬٣٩٦٬٧٤٣
١٠٠٬٩٢٣٬٨٨٣

يتم الحصول على إيرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمﻼء لتقديم الخدمات .يتم قياس موجودات القطاع بنفس الطريقة كما في القوائم المالية
الموحدة .يتم تخصيص وتحليل هذه الموجودات بنا ًء على عمليات القطاع.
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)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢٥

اﻷدوات المالية

تتكون الموجودات المالية من ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى وأرصدة ونقد لدى البنوك .تتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة وقروض قصيرة
اﻷجل وتوزيعات أرباح دائنة ومطلوبات إيجارية .القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية تقارب قيمتها الدفترية.

إدارة مخاطر اﻷدوات المالية
إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية ومخاطر اﻻئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق.
)أ(

مخاطر اﻻئتمان

إن مخاطر اﻻئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف في أدوات مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اﻵخر خسارة مالية .تتعرض
المجموعة لمخاطر اﻻئتمان على أرصدتها البنكية والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة غير المفوترة على النحو التالي.

ذمم مدينة تجارية ،إجمالي
نقد لدى البنك ومايعادله

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

١٣١٬٦٠١٬٧٥٠
٢٢٬٠٢٩٬٣٠٩
١٥٣٬٦٣١٬٠٥٩

١١٩٬٢٧٩٬٠٠٨
٢١٬٨٠٩٬٩٨١
١٤١٬٠٨٨٬٩٨٩

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد اﻷقصى للتعرض لمخاطر اﻻئتمان.
إن مخاطر اﻻئتمان على اﻷرصدة البنكية محدودة حيث تسعى المجموعة ﻹدارة مخاطر اﻻئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خﻼل التعامل فقط مع البنوك
ذات السمعة الطيبة .يتم اﻻحتفاظ باﻷرصدة النقدية لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة تتراوح من  +BBBوما فوق.
تدير المجموعة مخاطر اﻻئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة من العمﻼء من خﻼل المراقبة وفقا ً لسياسات وإجراءات محددة .تسعى المجموعة إلى الحد
من مخاطر اﻻئتمان فيما يتعلق بالعمﻼء من خﻼل وضع سقوف ائتمانية للعمﻼء المستقلين ومن خﻼل مراقبة الذمم المدينة القائمة وضمان المتابعة
بشكل دقيق على أساس مستمر .يتم مراقبة أرصدة الذمم المدينة وتشير النتائج إلى أن تعرض المجموعة للخسارة اﻻئتمانية المتوقعة ليس جوهرياً.
يتم إجراء تحليل اﻻنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير .يتم إجراء تقييم جماعي باستخدام مصفوفة المخصص لقياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
ما لم يتوفر دليل موضوعي ﻻستردادها .تستند معدﻻت التخصيص إلى أيام التخلف عن السداد لمجموعات من قطاعات العمﻼء المختلفة التي لديها
أنماط خسارة مماثلة )على سبيل المثال ،حسب المنطقة الجغرافية ونوع المنتج ونوع العميل والتصنيف والتغطية بواسطة خطابات اﻻعتماد أو أشكال
أخرى من التأمين على اﻻئتمان( .يعكس الحساب النتيجة المرجحة باﻻحتمالية والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاريخ إعداد التقارير حول
اﻷحداث الماضية والظروف الحالية وتوقعات الظروف اﻻقتصادية المستقبلية .بشكل عام ،يتم شطب الذمم المدينة التجارية إذا تأخر موعد استحقاقها
ﻷكثر من سنة وﻻ تخضع لنشاط اﻹنفاذ.
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢١كان ما نسبته  ٪٤٨من الذمم المدينة مستحقة من  ٣عمﻼء ) ٪٤١ :٢٠٢٠من  ٣عمﻼء( .تعتقد اﻹدارة أن هذا التركيز
في مخاطر اﻻئتمان مخفف من خﻼل عمليات التحصيل السابقة من هؤﻻء العمﻼء.
تشمل الموجودات المالية اﻷخرى بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة اﻷخرى .تعتبر اﻷدوات ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما تتعرض لمخاطر
منخفضة من التخلف عن السداد ويكون لدى الجهة المصدرة قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب.
وتراعي اﻹدارة "مخاطر اﻻئتمان المنخفضة" بالنسبة للذمم المدينة اﻷخرى .وبناء على ذلك ،لم يتم تكوين مخصص للخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
مقابل الذمم المدينة اﻷخرى .كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢١كان مخصص الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المدرج بالتكلفة المطفأة
اﻷخرى غير جوهري.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢٥

اﻷدوات المالية )تتمة(

)ب(

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الﻼزمة لمقابلة اﻻرتباطات المتعلقة باﻷدوات المالية .وقد تنتج مخاطر
السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .فيما يلي اﻻستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في
نهاية فترة التقرير .يتم احتساب المبالغ باﻹجمالي وعلى أساس غير مخصوم وتشمل مدفوعات الفائدة المقدرة.

القيمة الدفترية
مطلوبات مالية
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
اقتراضات قصيرة اﻷجل
مطلوبات إيجارية

مطلوبات مالية
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
اقتراضات قصيرة اﻷجل
توزيعات أرباح دائنة
مطلوبات إيجارية

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
عند الطلب أو أقل من من  ١إلى ٥
سنوات
سنة واحدة

٨٢٥٬٤٣٥
٤٨٬٥٨٨٬٠٧٧
٤٠٬٨٠١٬٣٤٩
١٬٧٣٦٬٣٦٤
٩١٬٩٥١٬٢٢٥

٨٢٥٬٤٣٥
٤٨٬٥٥٨٬٠٧٧
٤١٬١٢٥٬٨٨٨
٥٩٥٬٧٥٣
٩١٬١٣٥٬١٥٣

القيمة الدفترية

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
عند الطلب أو أقل من من  ١إلى ٥
سنوات
سنة واحدة

٧١٠٬٨٨٨
٤٦٬٢٦٦٬٥٨١
٣٤٬٣٩٩٬٣١٩
٨٨٧٬٦٠٧
١٬٤٣٤٬٦١٦
٨٣٬٦٩٩٬٠١١

٧١٠٬٨٨٨
٤٦٬٢٦٦٬٥٨١
٣٤٬٦٧٢٬٩٣٥
٨٨٧٬٦٠٧
٤٤٠٬٥٣١
٨٢٬٩٧٨٬٥٤٢

١٫٢٦٧٫٢٤٩
١٫٢٦٧٫٢٤٩

١٬١٥٠٬١٥٩
١٬١٥٠٬١٥٩

أكثر من  ٥سنوات المجموع

-

٨٢٥٬٤٣٥
٤٨٬٥٨٨٬٠٧٧
٤١٬١٢٥٬٨٨٨
١٫٨٦٣٫٠٠٢
٩٢٬٤٠٢٬٤٠٢

أكثر من  ٥سنوات المجموع

-

٧١٠٬٨٨٨
٤٦٬٢٦٦٬٥٨١
٣٤٬٦٧٢٬٩٣٥
٨٨٧٬٦٠٧
١٬٥٩٠٬٦٩٠
٨٤٬١٢٨٬٧٠١

تدار مخاطر السيولة من خﻼل المتابعة المنتظمة بما يضمن توفر ما يكفي من الموارد المالية والتسهيﻼت البنكية والتسهيﻼت اﻻئتمانية اﻷخرى
للوفاء بأية ارتباطات مستقبلية للمجموعة.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢٥

اﻷدوات المالية )تتمة(

)ج(

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتقلبات في قيمة أداة مالية نتيجة تغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية ومعدﻻت
الفائدة وأسعار اﻷسهم التي يكون لها أثر مستقبلي على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر السوق،
ع لى شكل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العملة اﻷجنبية كما هو موضح أدناه .لم يكن هناك أي تغيير بالنسبة إلى تعرض المجموعة لمخاطر السوق
أو الطريقة التي يتم بها إدارة تلك المخاطر وقياسها.
)د(

مخاطر العملة

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة اﻷدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية .تتم معامﻼت المجموعة بشكل
رئيسي بال﷼ السعودي والدينار الجزائري والدوﻻر اﻷمريكي .وبما أن ال﷼ السعودي مربوط بالدوﻻر اﻷمريكي ،ترى إدارة المجموعة أن
التعرّ ض لمخاطر العملة على اﻷدوات المالية غير جوهري.
٢٦

مخاطر إدارة رأس المال

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال فيما يلي:
•
•

الحفاظ على قدرة الشركة على اﻻستمرار في أعمالها حتى تتمكن من مواصلة توفير العوائد للشركاء والمنافع التي تعود على أصحاب المصلحة
اﻵخرين.
اﻻحتفاظ بالهيكل اﻷمثل لرأس المال لتخفيض تكلفة رأس المال.

ومن أجل الحفاظ على هيكلة رأس المال أو تعديله ،تقوم المجموعة بتعديل قيمة اﻷرباح المدفوعة للمساهمين أو العائد على رأس المال للمساهمين
أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لتخفيض الدين.
خﻼل  ،٢٠٢١كانت استراتيجية المجموعة التي لم تتغير منذ  ٢٠٢٠الحفاظ على نسبة مديونية بين  ٪٦٥إلى  .٪٨٥فيما يلي نسب المديونية كما في
 ٣١ديسمبر  ٢٠٢١و ٣١ديسمبر :٢٠٢٠

مجموع الدين
مجموع حقوق الملكية
نسبة المديونية
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢٦

إدارة مخاطر رأس المال )تتمة(

ﺻافي تسوية الدين
فيما يلي تحليل لصافي القروض والحركة في صافي القروض خﻼل السنة الحالية:

نقد وما يماثله
اقتراضات قصيرة اﻷجل
مطلوبات إيجارية
ﺻافي القروض

صافي القروض كما في  ١يناير ٢٠٢١
سداد مطلوبات إيجارية
إضافات إلى مطلوبات إيجارية
متحصﻼت من اقتراضات قصيرة اﻷجل
التدفقات النقدية للفترة
مجموع التدفقات النقدية

نقد وما يماثله
٢١٬٨٠٩٬٩٨١
٢١٩٬٣٢٨
٢٢٬٠٢٩٬٣٠٩

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

٢٢٬٠٢٩٬٣٠٩
)(٤٠٬٨٠١٬٣٤٩
)(١٬٧٣٦٬٣٦٤
)(٢٠٬٥٠٨٬٤٠٤

٢١٬٨٠٩٬٩٨١
)(٣٤٬٣٩٩٬٣١٩
)(١٬٤٣٤٬٦١٦
)(١٤٬٠٢٣٬٩٥٤

تسوية ﺻافي القروض
قروض قﺻيرة اﻷجل مطلوبات إيجارية المجموع
)(١٤٬٠٢٣٬٩٥٤) (١٬٤٣٤٬٦١٦
)(٣٤٬٣٩٩٬٣١٩
٦٩٦٬٦٨٣
٦٩٦٬٦٨٣
)(٩٩٨٬٤٣١
)(٩٩٨٬٤٣١
)(٦٬٤٠٢٬٠٣٠
)(٦٬٤٠٢٬٠٣٠
٢١٩٬٣٢٨
)(٢٠٬٥٠٨٬٤٠٤) (١٬٧٣٦٬٣٦٤) (٤٠٬٨٠١٬٣٤٩

من أجل تحقيق هذا الهدف العام ،تهدف إدارة رأس المال للمجموعة ،من بين أمور أخرى ،إلى التحقق من أنها تفي بالتعهدات المالية المرتبطة
بالقروض واﻻقتراضات التي تحمل فوائد والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال .من شأن المخالفات في الوفاء بالتعهدات المالية أن تسمح للبنك
بمطالبة سداد القروض واﻻقتراضات فوراً .لم يكن هناك أي خرق للتعهدات المالية الخاصة بأي قروض أو اقتراضات تحمل فوائد في الفترة الحالية.
لم يطرأ أي تغير على أهداف أو سياسات أو عمليات إدارة رأس المال خﻼل السنتين المنتهيتين في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢١و.٢٠٢٠
٢٧

القيمة العادلة لﻸدوات المالية

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استﻼمه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السوق وذلك في
تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع اﻷصل أو تحويل اﻻلتزام تمت إما:
•
•

من خﻼل السوق الرئيسية لﻸصل أو اﻻلتزام ،أو
في غياب سوق رئيسية ،في أكثر اﻷسواق فائدة بالنسبة لﻸصل أو اﻻلتزام

يجب أن يتاح للمجموعة السوق الرئيسية أو اﻷكثر أفضلية .يتم قياس القيمة العادلة ﻷصل أو التزام ما باستعمال اﻻفتراضات التي يستخدمها
المتعاملون في السوق عند تسعير اﻷصل أو اﻻلتزام على افتراض أن المتعاملين في السوق يعملون من منطلق مصالحهم اﻻقتصادية المثلى.
يأخذ قياس القيمة العادلة لﻸصل غير المالي في الحسبان قدرة اﻷطراف في السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام اﻷصل فيما يحقق أفضل
منفعة منه أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق يمكنه استخدام اﻷصل لتحقيق أفضل منفعة منه.
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من ذمم مدينة تجارية وأرصدة بنكية وموجودات أخرى .تتكون المطلوبات المالية للمجموعة من المطلوبات
اﻹيجارية والذمم الدائنة واﻻقتراض قصير اﻷجل ومطلوبات أخرى.
ﻻ تختلف القيم العادلة لهذه اﻷدوات المالية للشركة بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية في تاريخ التقرير بسبب مدتها قصيرة اﻷجل.
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شركة نت وركرس السعودية للخدمات وشركتها التابعة
)شركة مساهمة مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١
)جميع المبالغ بال﷼ السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
٢٨

أثر فيروس كورونا المستجد )كوفيد(١٩-

في إطار اﻻستجابة ﻻنتشار جائحة كوفيد ١٩-وما ترتب على ذلك من خلل في اﻷنشطة اﻻجتماعية واﻻقتصادية ،قامت إدارة المجموعة بشكل
استباقي بتقييم آثار الجائحة على عملياتها واتخذت حزمة من التدابير اﻻستباقية والوقائية من أجل:
•
•

ضمان صحة وسﻼمة موظفيها.
التخفيف من آثار الجائحة على عملياتها وتقديم خدمات تدريبية للعمﻼء.

وبالرغم من هذه التحديات ،نجحت المجموعة في الحفاظ على عمليات مستقرة طوال فترة الجائحة ،كما يتحسن النشاط التجاري مع انحسار أثر
الجائحة .تعتقد إدارة المجموعة أن جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد ،(١٩-بمفردها ،لها تأثيرات جوهرية مباشرة محدودة على النتائج المدرجة
في تقرير المجموعة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  .٢٠٢١ومع ذلك ،تواصل إدارة المجموعة مراقبة الوضع عن كثب.
٢٩

الموافقة على القوائم المالية الموحدة

تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢١بتاريخ  ٢٤رمضان ١٤٤٣هـ )الموافق  ٢٥ابريل
.(٢٠٢١
٣٠

أحداث ﻻحقة

في رأي اﻹدارة ،لم تكن هناك أحداث ﻻحقة جوهرية منذ نهاية العام تتطلب اﻹفصاح أو التعديل في هذه البيانات المالية الموحدة.

٣٨
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