
الجهات المستلمةالمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  التجارية  للخدمات  المتقن  العرض  شركة 
»الُمصدر«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 772 
الصادر بتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م( بموجب السجل التجاري 
2004/12/08م(  )الموافق  1425/10/25هـ  بتاريخ  الصادر   1010203693 رقم 
بن سعود،  اإلمام محمد  الخزامى، شارع  المسجل: حي  الرياض، وعنوانها  بمدينة 
ص.ب 10552، الرمز البريدي 11651، مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، 
ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي 
بقيمة  بالكامل  مدفوع  عادي  سهم   )15,000,000( مليون  عشر  خمسة  إلى  مقسم 

اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد )»األسهم«(. 
تأسست الشركة كمؤسسة فردية باسم »مؤسسة مكتب العرض المتقن للخدمات 
بمدينة  التجاري  بالسجل  مقيدة  البسام،  محمد  عبداهلل  ناصر  يملكها  التجارية« 
الرياض برقم 1010189563 وتاريخ 1424/07/03هـ )الموافق 2003/08/31م(، 
وبتاريخ  سعودي.  ريال   )25,000( ألف  وعشرين  خمسة  قدره  مال  وبرأس 
العرض  مكتب  »مؤسسة  تحولت  2004/12/08م(،  )الموافق  1425/10/25هـ 
المتقن للخدمات التجارية« إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها كٍل من: فواز 
سليمان عبدالعزيز الراجحي، وصالح إبراهيم حمد المزروع، وناصر عبداهلل محمد 
البسام، وذلك باسم »العرض المتقن للخدمات التجارية« بموجب السجل التجاري 
2004/12/08م(  )الموافق  1425/10/25هـ  بتاريخ  الصادر   1010203693 رقم 
سعودي  ريال   )500,000( ألف  خمسمائة  قدره  مال  وبرأس  الرياض،  مدينة  في 
ريال   )1,000( ألف  قدرها  اسمية  وبقيمة  حصة   )500( خمسمائة  إلى  مقسم 
تم  2007/01/17م(،  )الموافق  1427/12/27هـ  بتاريخ  الواحدة.  للحصة  سعودي 
ريال سعودي   )920,000( ألف  تسعمائة وعشرين  ليصبح  الشركة  مال  رأس  زيادة 
مقسم إلى تسعمائة وعشرين )920( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال 
أربعمائة  بقيمة  نقدية جديدة  الواحدة من خالل إصدار حصص  للحصة  سعودي 
وعشرين ألف )420,000( ريال سعودي تم الوفاء بها عن طريق الحساب الجاري 
للشركاء، بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني بهذا الخصوص. كما وتم 
دخول شركاء جدد وهما زياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل وشركة األصول الذهبية 
عبدالعزيز  سليمان  لفواز  التابعة  الحصص  كامل  شراء  خالل  من  لالستثمارات 
شركة  تنازلت  2007/11/13م(،  )الموافق  1428/11/03هـ  وبتاريخ  الراجحي. 
صالح  من  لكل  الشركة  في  حصصها  كامل  عن  لالستثمارات  الذهبية  األصول 
إبراهيم حمد المزروع وناصر عبداهلل محمد البسام. كما وتنازل األخير عن جزء 
من حصصه لزياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل. وتم زيادة رأس مال الشركة ليصبح 
اسمية  بقيمة  حصة   )1,000( ألف  إلى  مقسم  سعودي  ريال   )1,000,000( مليون 
قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل تحويل مبلغ ثمانين 
ألف )80,000( ريال سعودي من حساب »األرباح المبقاة« للشركة، كما في تاريخ 
2007/30/11م، بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني بهذا الخصوص. 
وبتاريخ 1429/05/05هـ )الموافق 2008/05/10م(، تنازل كل من صالح إبراهيم 
الشركة  في  حصصهما  كامل  عن  البسام  محمد  عبداهلل  وناصر  المزروع  حمد 
)الموافق  1440/08/18هـ  وبتاريخ  التجاري.  واالستثمار  لألعمال  األمثل  لشركة 
في  حصصه  كامل  عن  الجالل  عبداهلل  عبدالعزيز  زياد  تنازل  2019/04/23م(، 
وبتاريخ  البسام.  محمد  عبداهلل  وناصر  المزروع  حمد  إبراهيم  لصالح  الشركة 
ليصبح  الشركة  مال  رأس  زيادة  تم  2019/09/26م(،  )الموافق  1441/01/27هـ 
عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ألف )1,000( حصة بقيمة 
تحويل  الواحدة من خالل  للحصة  ريال سعودي   )20,000( قدرها عشرين  اسمية 
مبلغ ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف )18,500,000( ريال سعودي من حساب 
حساب  من  سعودي  ريال   )500,000( ألف  خمسمائة  ومبلغ  المبقاة«  »األرباح 
الشهادة  بموجب  2019/10/31م،  تاريخ  في  كما  للشركة،  النظامي«  »االحتياطي 
الصادرة من المحاسب القانوني بهذا الخصوص. وبموجب قرار وزارة التجارة رقم 
الشركة  )الموافق 2021/12/20م(، تحولت  بتاريخ 1443/05/16هـ  الصادر   772
مال  برأس  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
قدره عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مليوني )2,000,000( 
الواحد  للسهم  سعودية  رياالت   )10( عشرة  قدرها  اسمية  وبقيمة  عادي  سهم 
وافقت  2022/03/27م(،  )الموافق  1443/08/24هـ  وبتاريخ  بالكامل.  مدفوعة 
الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من عشرين مليون 
)20,000,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( وذلك من 
خالل رسملة ستة ماليين )6,000,000( ريال سعودي من االحتياطي النظامي ومبلغ 
ألف  وسبعين  وستمائة  ماليين  ستة  والبالغة  المال  رأس  في  االضافية  المساهمة 
وثالثمائة واحدى عشر )6,670,311( ريال سعودي، ومبلغ مائة وسبعة عشر مليون 
ريال   )117,329,689( وثمانين  وتسعة  وستمائة  ألف  وعشرين  وتسعة  وثالثمائة 
من  )للمزيد  الحسابات  مراقب  لشهادة  وفقا  وذلك  المبقاة،  األرباح  من  سعودي 

المعلومات، يرجى مراجعة القسم  4-5 »تاريخ الشركة وتطور رأس مالها والتغيرات 
في هيكل الملكية«(. 

ألف  وخمسمائة  مليون  أربعة  طرح  )»الطرح«(  األولي  العام  الطرح  عملية  تتمثل 
)4,500,000( سهم عادي من أسهم الشركة )يشار إليها بــ »أسهم الطرح«، ويشار إلى 
كل سهم بـــ »سهم الطرح«( وذلك بسعر طرح يبلغ )185( ريال سعودي للسهم الواحد 
الطرح«(.  )»سعر  الواحد  للسهم  سعودية  رياالت   )10( عشرة  تبلغ  اسمية  وبقيمة 

وتمثل أسهم الطرح نسبة ثالثون بالمائة )30%( من رأس مال الشركة. 
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة 
في  األسهم  وتخصيص  األوامر  سجل  بناء  لتعليمات  وفقاً  األوامر  سجل  بناء  في 
االكتتابات األولية الصادرة عن هيئة السوق المالية )ويشار إليها فيما يلي بـ»الهيئة«( 
بـ  بـ »تعليمات بناء سجل األوامر«( )ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة  )ويشار إليها 
»الفئات المشاركة« ويشار إلى كل منها بـ »الفئة المشاركة«( )للمزيد من المعلومات، 
الطرح  أسهم  عدد  ويبلغ  والمصطلحات«(.  »التعريفات  القسم  1  مراجعة  الرجاء 
التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل األوامر 
أربعة مليون وخمسمائة ألف )4,500,000( سهم عادي تمثل 100% من إجمالي عدد 
األسهم المطروحة. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد، حيث 
يحق للمستشار المالي )المعرف في القسم  1 »التعريفات والمصطلحات«( في حال 
وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة 
للفئات المشاركة إلى أربعة مليون وخمسين ألف )4,050,000( سهم كحد أدنى والتي 

تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
السعوديين  األشخاص  الشريحة  هذه  وتشمل  األفراد:  المكتتبون  )ب(  الشريحة 
التي لها أوالد قصر  الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة 
من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القّصر 
لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد 
التعاون  مجلس  دول  مواطني  أو  مقيم  سعودي  غير  طبيعي  شخص  وأي  القّصر، 
لهم فتح  المستلمة، ويحق  الجهات  لدى  بنكياً  العربي ممن لديهم حساباً  الخليجي 
ولكل  األفراد«  »المكتتبين  بـ  مجتمعين  بعد  فيما  إليهم  )ويشار  استثماري  حساب 
منهم منفردا بـ »المكتتب الفرد«، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بــ »المكتتبين«(، 
ويعد الغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا 
النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر 
االكتتاب الثاني الغياً وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. وسيتم تخصيص 
للمكتتبين  الطرح كحد أقصى  أربعمائة وخمسين ألف )450,000( سهم من أسهم 
األفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب 
المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي 
تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي 

تم االكتتاب بها من ِقبل هؤالء المكتتبين. 
مجتمعين  يلي  فيما  إليهم  )ويشار  الشركة  في  الحاليون  المساهمون  يمتلك 
بـ»المساهمين الحاليين«( جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وسيتم بيع أسهم الطرح 
»المساهمين  بــ  بعد  فيما  مجتمعين  إليهم  )ويشار  الحاليين  المساهمين  قبل  من 
هذه  من  الطرح«  وبعد  قبل  الشركة  ملكية  »هيكل   :19 وفقاً  للجدول  البائعين«( 
مجتمعون  الحاليون  المساهمون  سيمتلك  الطرح،  عملية  استكمال  وبعد  النشرة. 
)70%( من أسهم الشركة وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة. وسيتم 
على  المتحصالت«(  )»صافي  الطرح  تكاليف  خصم  بعد  الطرح  متحصالت  توزيع 
تحصل  ولن  الطرح،  أسهم  في  منهم  كل  ملكية  لنسبة  وفقاً  البائعين  المساهمين 
يرجى  المعلومات  من  )للمزيد  المتحصالت  صافي  من  جزء  أي  على  الشركة 
الطرح  بتغطية  التعهد  تم  وقد  الطرح«(.  »استخدام متحصالت  القسم  8  مراجعة 
القسم  مراجعة  الرجاء  المعلومات،  من  )للمزيد  التغطية  متعهد  قبل  من  بالكامل 
   13 »التعهد بتغطية الطرح«(، كما يحظر على كبار المساهمين في الشركة والذين 
هذه  تاريخ  في  كما  الشركة  أسهم  من  أكثر  أو   )%5( بالمائة  نسبة خمسة  يملكون 
النشرة )»كبار المساهمين«( التصرف في أسهمهم وذلك لفترة ستة )6( أشهر من 
»السوق  أو  )»تداول«  السعودية  المالية  السوق  في  الشركة  أسهم  تداول  بدء  تاريخ 
التصرف  المساهمين  لكبار  يحق  الحظر  فترة  وبعد  الحظر«(.  )»فترة  المالية«( 
بأن  الهيئة. علماً  الحصول على موافقة مسبقة من  إلى  الحاجة  في أسهمهم دون 
كبار المساهمين في الشركة والذين سيملكون 5% أو أكثر من أسهمها بعد الطرح 
المزروع،  حمد  إبراهيم  صالح  التجاري،  واالستثمار  لألعمال  األمثل  شركة  هم: 
ونسب  المساهمين  »كبار   :2 الجدول  ويوضح  البسام.  محمد  عبداهلل  وناصر 
كبار  الطرح«  »ملخص  قسم  في  الوارد  الطرح«  وبعد  قبل  الشركة  في  ملكيتهم 

المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح من هذه النشرة.

فترة الطرح يوم الثالثاء بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م( ومدتها 
أسهم  في  االكتتاب  طلبات  تقديم  ويمكن  الطرح«(.  )»فترة   )1( واحد  عمل  يوم 
أسماؤها  المدرجة  المستلمة«(  )»الجهات  المستلمة  الجهات  من  أي  لدى  الطرح 
في الصفحة )ح( من هذه النشرة خالل فترة الطرح )للمزيد من المعلومات، يرجى 
مراجعة قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« الجدول 3: »الجدول الزمني 
المشاركة  للفئات  »شروط وأحكام االكتتاب«. ويمكن  والقسم 17  المتوقع للطرح« 
االكتتاب في أسهم الطرح من خالل مدير سجل اكتتاب المؤسسات خالل فترة عملية 

بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد.
على كل مكتتب من المكتتبين األفراد التقدم بطلب االكتتاب بعدد عشرة )10( أسهم 
بأن  علًما  )250,000( سهم،  ألف  مائتين وخمسون  هو  األقصى  والحد  أدنى  كحد 
الحد األدنى للتخصيص هو عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد. وسيتم تخصيص 
والمستشار  الشركة  تقترحه  لما  وفًقا  وجد(  )إن  الطرح  أسهم  من  المتبقي  العدد 
المالي. وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد خمسة وأربعين ألف )45,000( مكتتب؛ 
فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى والبالغ عشرة )10( أسهم لكل مكتتب، 
المالي.  والمستشار  الشركة  تقترحه  لما  وفًقا  التخصيص  سيتم  الحالة  هذه  وفي 
خصم  دون  األفراد  المكتتبين  إلى  وجد(  )إن  االكتتاب  فائض  إعادة  يتم  وسوف 
عملية  عن  اإلعالن  وسيتم  المستلمة.  الجهات  من  استقطاعات  أو  عموالت  أي 
بتاريخ  الثالثاء  يوم  أقصاه  موعد  في  وجد(  )إن  الفائض  ورد  النهائي  التخصيص 
1444/04/14هـ )الموافق 2022/11/08م( )للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة 

القسم 17-5 »التخصيص ورد الفائض«(.
صوت  في  الحق  حامله  سهم  كل  ويعطي  العادية،  األسهم  من  واحدة  فئة  للشركة 
الجمعية  اجتماعات  حضور  )»المساهم«(  الشركة  في  مساهم  لكل  ويحق  واحد، 
العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي 
حقوق تصويت تفضيلية. وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة 
اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها )للمزيد من المعلومات، 

يرجى مراجعة القسم  7 »سياسة توزيع األرباح«(.
العربية  المملكة  داخل  سواء  لألسهم  سوق  أي  في  الشركة  أسهم  إدراج  يسبق  لم 
بطلب  الشركة  تقدمت  وقد  الطرح.  هذا  قبل  خارجها  أو  )»المملكة«(  السعودية 
تم  وقد  األسهم،  إدراج  لقبول  المالية  وللسوق  األسهم،  وطرح  لتسجيل  للهيئة 
االستيفاء  وتم  العالقة  ذات  الجهات  طلبتها  التي  المؤيدة  المستندات  كافة  تقديم 
بالمتطلبات كافة بما فيها متطلبات إدراج الشركة في السوق المالية، وتم الحصول 
ومن  النشرة.  هذه  ذلك  في  بما  الطرح،  بعملية  المتعلقة  الموافقات  جميع  على 
المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية بعد االنتهاء من عملية تخصيص 
األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )للمزيد من المعلومات، 
»الجدول   :3 الجدول  االكتتاب«  وإجراءات  المهمة  »التواريخ  مراجعة قسم  يرجى 
الزمني المتوقع للطرح«(.وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق المالية، 
المملكة  في  المقيمين  السعوديين  غير  واألفراد  المملكة،  لمواطني  يُسَمح  سوف 
في  المؤسسة  االستثمار  وصناديق  التجارية  والبنوك  والشركات  نظامية،  إقامة 
المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
كذلك  ويجوز  المالية.  السوق  في  تداولها  بدء  بعد  الشركة  أسهم  في  بالتداول 
أسهم  تداول  المؤهل  األجنبي  المستثمر  أو  المؤهلة  األجنبية  المالية  للمؤسسات 
المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  المنظمة الستثمار  القواعد  بموجب  الشركة 
القسم  1  مراجعة  الرجاء  المعلومات،  من  )للمزيد  المدرجة  المالية  األوراق  في 
األجانب  االستراتيجيين  للمستثمرين  يجوز  أنه  كما  والمصطلحات«(.  »التعريفات 
االستراتيجيين  المستثمرين  لتملك  المنظمة  للتعليمات  وفًقا  األسهم  تداول 
هذه  في  تعريفه  ورد  )كما  المدرجة  الشركات  في  استراتيجية  حصًصا  األجانب 
النشرة(. ويحق لألفراد غير الخليجيين الذين يعيشون خارج المملكة والمؤسسات 
)المشار  المملكة  تعمل خارج  والتي  الخليجي  التعاون  المسجلة خارج دول مجلس 
األجنبي«(  »المستثمر  بــ  ومنفردين  األجانب«  »المستثمرين  بـــ  مجتمعين  إليهم 
االستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنفعة االقتصادية من أسهم الشركة، 
وذلك من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة )SWAP( مع إحدى مؤسسات السوق المالية 
فيها  والتداول  المالية  السوق  في  المدرجة  األسهم  بشراء  الهيئة  من  المرخصة 
السوق  تعتبر مؤسسات  المبادلة  اتفاقيات  وبموجب  األجانب،  المستثمرين  لصالح 

المالية هي المالكة النظامية لألسهم.
ينطوي االكتتاب في األسهم على مخاطر وأمور غير مؤكدة. لغرض المناقشة حول 
أسهم  في  باالكتتاب  القرار  اتخاذ  قبل  بعناية  دراستها  ينبغي  التي  العوامل  بعض 
»عوامل  والقسم  2  )أ(  الصفحة  في  هام«  »إشعار  القسم  مراجعة  يرجى  الطرح، 
المخاطرة« من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم 

الطرح.

شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 772 الصادر بتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(، والسجل التجاري 
رقم 1010203693، الصادر بتاريخ 1425/10/25هــ )الموافق 2004/12/08م(. طرح أربعة مليون وخمسمائة ألف )4,500,000( سهم عادي، تمثل 
ريال سعودي للسهم  العام بسعر طرح قدره )185(  التجارية، وذلك من خالل االكتتاب  المتقن للخدمات  العرض  30% من رأس مال شركة 

الواحد.

نشرة إصدار شركة العرض المتقن

فترة الطرح: مدتها يوم عمل واحد )1( يوم الثالثاء بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م(

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( 
وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )د( 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 في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي 

مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/2/16هـ )الموافق 2022/09/12م(.
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إشعار هام
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مفصلة تتعلق بالشركة وأسهم الطرح، وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح، ستتم معاملة 
المستثمرين من الفئات المشاركة واألفراد على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على 
 )www.cma.org.sa( أو الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية )www.2p.com.sa( نسخ منها من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة
أو الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( )www.saudiexchange.sa( أو الموقع اإللكتروني للمستشار المالي ومدير االكتتاب 

.)www.sfc.sa( ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

بـ»المستشار  بعد  إليها فيما  الطرح )ويشار  لها فيما يخص  كابيتال كمستشار مالي  الفرنسي  السعودي  بتعيين شركة  الشركة  وقد قامت 
المالي«(، وكمدير سجل اكتتاب المؤسسات )»مدير سجل اكتتاب المؤسسات«( وكمدير لالكتتاب )»مدير االكتتاب«(، وكمتعهد لتغطية الطرح 
)»متعهد التغطية«( فيما يتعلق باألسهم المطروحة لالكتتاب المشار إليها في هذه النشرة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 

 13 »التعهد بتغطية الطرح« من هذه النشرة(. 

تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، وقواعد 
اإلدراج الخاصة بالسوق المالية، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )د( في الجدول 1: »مجلس إدارة 
الشركة«، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء 
جميع الدراسات الممكنة إلى الحد المعقول أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أية إفادة 

واردة فيها مضللة. 

وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، 
إال أن جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالقطاع والسوق التي تعمل فيه الشركة تم الحصول عليها من مصادر 
خارجية. ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مستشاريها الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات من )و( إلى )ز( من هذه النشرة )ويشار 
إليهم جميعاً مع المستشار المالي بـ »المستشارون«( أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، 
إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو أٍي من المستشارين، وبالتالي ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان 

بشأن دقة أي من هذه المعلومات أو اكتمالها.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير. وعلى وجه الخصوص، فإن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم 
العوامل  الفائدة والضرائب أو غيرها من  للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت  الطرح يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة 
االقتصادية والسياسية أو العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  2 »عوامل المخاطرة«(. 
وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من 

األشكال، على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو الجهات المستلمة أو أي من المستشارين، للمشاركة 
النشرة ذات طبيعة عامة وتم إعدادها دون األخذ في االعتبار  الواردة في هذه  المعلومات  في عملية االكتتاب في أسهم الطرح. وتُعتبر 
أهداف االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح. ويتحمل 
كل مستلم لهذه النشرة أو مطلع عليها - من أي مصدر معتمد لها - قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية 
مستقلة من قبل مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه 
النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم الطرح، إذ أن االستثمار في 
أسهم الطرح قد يكون مناسباً لبعض المستثمرين وغير مناسب للبعض اآلخر. ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار 
ورؤية طرف آخر في االستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف 

الفردية ألولئك المستثمرين.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل 
األوامر )للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم  1 »التعريفات والمصطلحات«(.

الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة 
التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت 
أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القّصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي 
ممن لديهم حساباً بنكياً لدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت 
القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق المكتتب الفرد الذي قام بتقديم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب 

الثاني الغياً وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. 
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يُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية 
المؤهلة و/ أو المستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة، على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. يتعين على 
جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. يتعين على كل 
مكتتب فرد مؤهل وجهة مشاركة مؤهلة قراءة هذه النشرة بالكامل والتماس المشورة من المحاميين، والمستشارين الماليين، وأي مستشارين 
مهنيين تابعين لهم فيما يخص االعتبارات النظامية، والضريبية، والتنظيمية، واالقتصادية المتعلقة باستثمارهم في األسهم، وسوف يتحملون 
شخصياً الرسوم المرتبطة بتلك المشورة المستمدة من المحاميين، والمحاسبين، وغيرهم من المستشارين التابعين لهم فيما يخص كافة 

المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الشركة. وال يمكن تقديم أي ضمانات من ناحية تحقيق األرباح. 

معلومات عن القطاع والسوق
بتاريخ  للشركة  المعدة  السوق  دراسة  تقرير  من  السوق«  على  عامة  »لمحة  القسم   3  في  الواردة  والبيانات  المعلومات  على  الحصول  تم 
1443/09/19هـ )الموافق 2022/04/20م( من قبل شركة آي دي سي السعودية )»مستشار دراسة السوق«( فيما يتعلق بالقطاع الذي تعمل 

فيه الشركة )»دراسة السوق«(.

شركة آي دي سي السعودية هي جهة تابعة لمجموعة آي دي جي، وهي إحدى الشركات المستقلة المتخصصة في تقديم خدمات أبحاث 
السوق االستراتيجية، وذات نطاق واسع من العمالء. وقد تأسست في عام 1964م ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بوسطن، الواليات المتحدة 

األمريكية.

إن مستشار دراسة السوق ال يملك مباشرة أو من خالل أي شركة من شركاته التابعة أو شركاته الزميلة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء 
مجلس إدارته أو مدراءه أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو شركاتها التابعة حتى تاريخ هذه النشرة، وقد أعطى 
مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استعمال اسمه وشعاره وإفادته ومعلومات السوق والبيانات المقدمة من قبله للشركة بالشكل 

الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

مع مراعاة ما ورد بالصفحة )ج( »التوقعات واإلفادات المستقبلية«، يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الخاصة بدراسة 
السوق الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من مستشار 
دراسة السوق، هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها، إال إنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من ِقبل الشركة وال من 
ِقبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين، وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال 

أي من هذه المعلومات.

المعلومات المالية 
تم إعداد القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة لفترة  
السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة   )IFRS( المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  2022م  مارس   31 بتاريخ  المنتهية  أشهر  الثالثة 
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، وتم مراجعتها / فحصها من قبل شركة 
المحاسبون المتضامنون للعام 2019م وشركة بيكر تيلي م ك م وشركاه لعامي 2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 
2022م )»مراجع الحسابات«( على النحو الوارد في تقارير المراجعة الصادرة حولها، وقد تم تضمين هذه القوائم المالية في القسم  19 
»القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني«(. تم استخراج المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من المعلومات 
المالية المقارنة المدرجة في القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتي تتضمن بعض التعديالت في 
المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م والمشار إليها في القوائم المالية للشركة للسنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

وتقوم الشركة بإصدار قوائمهما المالية بالريال السعودي. وابتداًء من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م، أعدت الشركة 
األخرى  واإلصدارات  والمعايير  المملكة  في  المعتمدة   )IFRS( المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  نظاماً  المطلوبة  المالية  قوائمهما 
المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA( )للمزيد من المعلومات حول المعلومات المالية للشركة، يرجى االطالع 

على القسم 6 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«.

إن المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة عرضة للتقريب من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال 
تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد يظهر اختالف بسيط في األرقام المذكورة في القوائم المالية المدققة مقارنة بتلك المذكورة في 

هذه النشرة.

ما لم ينص على خالف ذلك صراحة في هذه النشرة، تشمل أي إشارة إلى »السنة« أو »السنوات« إلى سنوات ميالدية.
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التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق، باإلضافة إلى 
معلومات السوق المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد 
فيما يتعلق بدقة أي من هذه التوقعات أو اكتمالها. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة.

تمثل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة »إفادات مستقبلية«. ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام بعض 
الكلمات المستقبلية مثل »تعتزم« أو »تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »يتوقع« أو »يمكن« أو »من الممكن« أو »سيكون« أو »يفترض« 
أو »ُمتوقع« أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية 
وجهة نظر الشركة وإدارتها حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضماناً لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي 
قد تؤدي إلى اختالف كبير عن النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمناً 
في اإلفادات المذكورة. وتحتوي أقسام أخرى من هذه النشرة على وصف أكثر تفصياًل لبعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى 
مثل هذا االختالف )فضاًل راجع القسم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير 
المؤكدة، أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بصورة جوهرية 

عن النتائج المذكورة في هذه النشرة على أنها مقدرة أو معتقدة أو متوقعة أو مخطط لها.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يتعين على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي 
وقت بعد نشر هذه النشرة وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين لها أي مما يلي: 

المالية أ.  األوراق  قواعد طرح  بموجب  مطلوب  مستند  أي  أو  النشرة،  هذه  في  واردة  أمور جوهرية  في  مهم  تغيير  وجود 
وااللتزامات المستمرة.

ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمنيها في نشرة اإلصدار هذه. ب. 

وفيما عدا الحالتين المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية الواردة 
في هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور 
االحتمالية واالفتراضات األخرى، فإن األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو 
قد ال تحدث إطالقاً. وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد 
على تلك اإلفادات بشكل أساسي. كافة اإلفادات الخطية والشفهية الالحقة والصادرة من الشركة أو من أشخاص نيابًة عن الشركة هي 

خاضعة بمجملها إلى العبارات التحذيرية الواردة أعاله أو تلك الواردة في أقسام أخرى من نشرة اإلصدار هذه. 

التعريفات والمصطلحات 
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة، يرجى مراجعة القسم  1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه 

النشرة.

نوع وتنسيق األرقام الموجودة في النشرة
أعدت هذه النشرة باستخدام األرقام العربية، وهي )1،2،3،4،5،6،7،8،9،0(. وتم تنسيق بعض األرقام على أن تكتب بالتعداد العشري، والذي 
توضع فيه نقطة عشرية إلى يمين الخانة العشرية ذات القيمة األساسية، فإن لكل خانة يمين هذه النقطة العشرية لها قيمة أساسية واحد 

على عشرة - عشر- قيمة الخانة السابقة لها من اليسار، عليه فإن الرقم )123.4( يمثل العدد مئة وثالثة وعشرون وأربعة أعشار.

أحكام عامة
تم تقريب بعض األرقام الواردة في هذه النشرة من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح، وبالتالي فإن األرقام المبينة لنفس الفئة المقدمة 
في جداول مختلفة قد تختلف قلياًل، كما أن األرقام اإلجمالية الواردة في بعض الجداول قد ال تكون حاصل الجمع الحسابي لألرقام التي 
تسبقها نظراً لهذا التقريب. في هذه النشرة تم ذكر التواريخ الهجرية مع التواريخ الميالدية الموافقة لها، عند االقتضاء. ويتم إعداد التقويم 
الهجري باالستناد إلى دورات القمر المرتقبة. ولكن يتم تحديد بداية كل شهر من خالل المراقبة والمشاهدة الفعلية للقمر. ولهذا السبب، 
غالباً ما تكون التحويالت من التقويم الهجري إلى التقويم الميالدي عرضة لتباينات تَُقدر بيوم واحد أو بضعة أيام. فضاًل عن ذلك، إن أي 

إشارة إلى »سنة« أو »سنوات« هي إشارة إلى سنوات ميالدية، ما لم تحدد هذه النشرة صراحًة خالف ذلك.

https://www.2p.com.sa/


د

دليل الشركة

مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة(: 1الجدول )

الصفةالجنسيةالمنصباالسمالرقم
نسب الملكية غير نسب الملكية المباشرة

المباشرة1
تاريخ التعيين2

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

ناصر عبداهلل محمد 1
البسام

رئيس مجلس 
غير تنفيذي / سعودياإلدارة

2021/12/19م11.41%16.30%9.103%13%غير مستقل

طارق عبد اهلل حسن 2
النعيم

نائب رئيس 
غير تنفيذي / سعوديمجلس اإلدارة

2021/12/19م----مستقل

يوسف محمد منيع 3
غير تنفيذي / سعوديعضوالخليوي

2021/12/19م----مستقل

إحسان عدنان أحمد 4
دغمان

عضو / الرئيس 
تنفيذي / غير فلسطينيالتنفيذي

2021/12/19م----مستقل

فهد إبراهيم يعقوب 5
غير تنفيذي / سعوديعضوالحسين

2021/12/19م----مستقل

سليمان عبدالرحمن 6
غير تنفيذي / سعودي عضومحمد فطاني

2021/12/19م----مستقل

المصدر: الشركة 
النسب تقريبية للملكية المباشرة وغير المباشرة.( 1)
التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية للمجلس. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الواردة في القسم 5-2-3 »السير ( 2)

الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس« وتواريخ تعيين كل منهم في مجلس اإلدارة أو في أي منصب آخر.
يمتلك ناصر عبداهلل محمد البسام نسبة ملكية غير مباشرة قدرها 16.30% قبل الطرح نتيجة لنسبة ملكية قدرها 50% في شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري التي تملك %32.60 ( 3)

من أسهم الشركة.

إن أمين سر الشركة الحالي هو أحمد عبدالعزيز عبداهلل الجمعة، وال يمتلك أي أسهم في الشركة.
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عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها
عنوان الشركة

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
حي الخزامى، شارع االمام محمد بن سعود، 

ص.ب: 10552، الرياض 11651
المملكة العربية السعودية

هاتف: 9988 510 )11( 966+
فاكس: 0222 215 )11( 966+

www.2p.com.sa :الموقع اإللكتروني
Info@2p.com.sa :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارةممثال الشركة

ناصر عبداهلل محمد البسام
رئيس مجلس اإلدارة

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
حي الخزامى، شارع اإلمام محمد بن سعود، 

ص.ب: 10552، الرياض 11651
المملكة العربية السعودية

هاتف: 9988 510 )11( 966+
فاكس: 0222 215 )11( 966+

www.2p.com.sa :الموقع اإللكتروني
nbassam@2p.com.sa :البريد اإللكتروني

إحسان عدنان أحمد دغمان
الرئيس التنفيذي

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
حي الخزامى، شارع اإلمام محمد بن سعود، 

ص.ب: 10552، الرياض 11651
المملكة العربية السعودية

هاتف: 9988 510 )11( 966+
فاكس: 0222 215 )11( 966+

www.2p.com.sa :الموقع اإللكتروني
edoughman@2p.com.sa :البريد اإللكتروني

أحمد عبدالعزيز عبداهلل الجمعة
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

حي الخزامى، شارع االمام محمد بن سعود، 
ص.ب: 10552، الرياض 11651

المملكة العربية السعودية
هاتف: 9988 510 )11( 966+
فاكس: 0222 215 )11( 966+

www.2p.com.sa :الموقع اإللكتروني
a.aljumah@2p.com.sa :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول(
طريق الملك فهد - العليا 6897

وحدة رقم: 15
الرياض 12211- 3388 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 1919 92000 )11( 966+
فاكس: 2189133 )11( 966+

www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
csc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

مسجل األسهم

شركة مركز إيداع األوراق المالية 
طريق الملك فهد - العليا 6897

وحدة رقم 11، الرياض 3388-12211 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920026000
www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني

cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني
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المستشارون
المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب

شركة السعودي الفرنسي كابيتال 
طريق الملك فهد 8092
الرياض 12313-3735

ص.ب 23454، الرياض 11426
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 00966112826666
فاكس: 00966112826823

www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني
 2P.IPO@fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للمصدر

مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة 
بوابة األعمال

مبنى رقم 26، منطقة ج
طريق المطار

ص. ب 1080، الرياض 11431
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4167300 )11( 966+
فاكس: 4167399 )11( 966+

www.alshaalanlaw.com :الموقع اإللكتروني
mas@alshaalanlaw.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج المملكة، طريق الملك فهد 

ص.ب 8282 
الرياض 11482، المملكة العربية السعودية

هاتف: 0400 211 )11( 966+
فاكس: 0401 211 )11( 966+

www.pwc.com/middle-east :الموقع اإللكتروني
mer_project-ambition@pwc.com:البريد اإللكتروني

مستشار السوق

شركة آي دي سي السعودية
مكتب 401، الدور 4، بوابة 1

جاليري مول، طريق اإلمام محمد بن سعود
الرياض 11425، المملكة العربية السعودية

هاتف: 966114348282+
فاكس: 966114348200+

 www.idc.com/mea :الموقع اإللكتروني
jkhalil@idc.com :البريد اإللكتروني
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المحاسب القانوني لعامي 2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه
الجناح رقم 1

طريق عثمان بن عفان
ص.ب 300467

التعاون، الرياض 4260 - 1276
الرياض 11372 المملكة العربية السعودية

هاتف: 966118351600+
فاكس: 966114556915+

 www.bakertilly.global :الموقع اإللكتروني
mago@bakertillyjfc.co :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني لعام 2019م

شركة المحاسبون المتضامنون
مبنى المحاسبون المتضامنون، الدور األول

طريق األمير نايف بن عبدالعزيز
ص.ب. 60930

الرياض 12271 المملكة العربية السعودية
هاتف: 966114602551+
فاكس: 966114602470+

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

مالحظة: 
قدم كل من المستشارين والمحاسب القانوني المذكورة أسمائهم أعاله موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم ونشر إفاداتهم في هذه النشرة بالشكل الوارد فيها 
ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، ال يمتلك أي من هذه الجهات أو العاملين فيها - من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة - أو أقاربهم أي أسهم في 

الشركة وليس ألي منهم مصلحة من أي نوع كانت في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقالليتهم.

https://www.2p.com.sa/


ح

الجهات المستلمة

البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود

ص ب 56006 الرياض 11554
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000 289 )11( 966+
فاكس: 4631 403 )11( 966+

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

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص.ب. 22622 الرياض 11614
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

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

البنك العربي الوطني
طريق الملك فيصل

ص.ب 9802 الرياض 11423
المملكة العربية السعودية

هاتف: 9000 402 )11( 966+
فاكس: 7535 404 )11( 966+
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه، فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة 
المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. ولذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على 
المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين 

المحتملين مع األخذ بعين االعتبار كافة المعلومات في هذه النشرة ككل. 

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

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها

تأسست الشركة كمؤسسة فردية باسم »مؤسسة مكتب العرض المتقن للخدمات التجارية« يملكها ناصر عبداهلل محمد البسام، مقيدة 
بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم 1010189563 وتاريخ 1424/07/03هـ )الموافق 2003/08/31م(، وعنوانها المسجل هو طريق 
اإلمام محمد بن سعود، حي الخزامى، ص.ب. 105523، الرياض 12572، المملكة العربية السعودية، وبرأس مال قدره خمسة وعشرين 
ألف )25,000( ريال سعودي. وبتاريخ 1425/10/25هـ )الموافق 2004/12/08م(، تحولت »مؤسسة مكتب العرض المتقن للخدمات 
التجارية« إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها كٍل من: فواز سليمان عبدالعزيز الراجحي، وصالح إبراهيم حمد المزروع، وناصر 
عبداهلل محمد البسام، وذلك باسم »العرض المتقن للخدمات التجارية« بموجب السجل التجاري رقم 1010203693 الصادر بتاريخ 
مقسم  سعودي  ريال   )500,000( ألف  خمسمائة  قدره  مال  وبرأس  الرياض،  مدينة  في  2004/12/08م(  )الموافق  1425/10/25هـ 
)الموافق  1427/12/27هـ  بتاريخ  الواحدة.  للحصة  سعودي  ريال   )1,000( ألف  قدرها  اسمية  وبقيمة  حصة   )500( خمسمائة  إلى 
2007/01/17م(، تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح تسعمائة وعشرين ألف )920,000( ريال سعودي مقسم إلى تسعمائة وعشرين 
)920( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل إصدار حصص نقدية جديدة بقيمة أربعمائة 
المحاسب  الشهادة الصادرة من  للشركاء، بموجب  الجاري  بها عن طريق الحساب  الوفاء  تم  وعشرين ألف )420,000( ريال سعودي 
القانوني بهذا الخصوص. كما وتم دخول شركاء جدد وهما زياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل وشركة األصول الذهبية لالستثمارات من 
التابعة لفواز سليمان عبدالعزيز الراجحي. وبتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، تنازلت  خالل شراء كامل الحصص 
شركة األصول الذهبية لالستثمارات عن كامل حصصها في الشركة لكل من صالح إبراهيم حمد المزروع وناصر عبداهلل محمد البسام. 
كما وتنازل األخير عن جزء من حصصه لزياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل. وتم زيادة رأس مال الشركة ليصبح مليون )1,000,000( ريال 
سعودي مقسم إلى ألف )1,000( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل تحويل مبلغ ثمانين 
ألف )80,000( ريال سعودي من حساب »األرباح المبقاة« للشركة، كما في تاريخ 2007/30/11م، بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب 
وناصر  المزروع  حمد  إبراهيم  صالح  من  كل  تنازل  2008/05/10م(،  )الموافق  1429/05/05هـ  وبتاريخ  الخصوص.  بهذا  القانوني 
عبداهلل محمد البسام عن كامل حصصهما في الشركة لشركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري. وبتاريخ 1440/08/18هـ )الموافق 
2019/04/23م(، تنازل زياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل عن كامل حصصه في الشركة لصالح إبراهيم حمد المزروع وناصر عبداهلل 
محمد البسام. وبتاريخ 1441/01/27هـ )الموافق 2019/09/26م(، تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح عشرين مليون )20,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى ألف )1,000( حصة بقيمة اسمية قدرها عشرين )20,000( ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل تحويل مبلغ 
ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف )18,500,000( ريال سعودي من حساب »األرباح المبقاة« ومبلغ خمسمائة ألف )500,000( ريال 
سعودي من حساب »االحتياطي النظامي« للشركة، كما في تاريخ 2019/10/31م، بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني بهذا 
الخصوص. وبموجب قرار وزارة التجارة رقم 772 الصادر بتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(، تحولت الشركة من شركة 
ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال قدره عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مليوني 
)2,000,000( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وبتاريخ 1443/08/24هـ 
)الموافق 2022/03/27م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من عشرين مليون )20,000,000( 
ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( وذلك من خالل رسملة ستة ماليين )6,000,000( ريال سعودي من االحتياطي 
النظامي ومبلغ المساهمة اإلضافية في رأس المال والبالغة ستة ماليين وستمائة وسبعين ألف وثالثمائة وإحدى عشر )6,670,311( 
ريال سعودي، ومبلغ مائة وسبعة عشر مليون وثالثمائة وتسعة وعشرين ألف وستمائة وتسعة وثمانين )117,329,689( ريال سعودي من 

األرباح المبقاة، وذلك وفقا لشهادة مراقب الحسابات.
)للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم   4-5 »تاريخ الشركة وتطور رأس مالها والتغيرات في هيكل الملكية«(.

أنشطة الشركة

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساسي في:
تصميم واجهة وتجربة المستخدم، تقنيات الروبوت، تقنيات الواقع االفتراضي والمعزز، تطوير التطبيقات، تقنيات الذكاء االصطناعي، 
حلول التقنية المالية، تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تحليل النظم، 
تقديم خدمات الرسائل القصيرة، تقديم خدمة مراكز االتصال، التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، تقنيات البيانات الضخمة 
الحواسيب  وصيانة  إصالح  السحابية،  الحوسبة  عبر  المقدمة  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  خدمات  تقديم  البيانات،  وتحليل  وعلم 
الشخصية والمحمولة )بجميع أنواعها وأحجامها(، إصالح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية، إصالح وصيانة الشاشات، لوحة 
المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة، إصالح وصيانة المحركات واألنظمة وأجهزة تخزين المعلومات الثابتة والمحمولة، إصالح 

وصيانة أجهزة االتصاالت العسكرية.
وتمارس الشركة أعمالها بموجب ترخيص تقديم خدمة مراكز االتصال وترخيص تقديم خدمة الرسائل القصيرة )SMS( صادرين من 
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، والتي تنتهي صالحيتهما في تاريخ 1446/04/16هـ )الموافق 2021/10/19م( و1443/12/21هـ 

)الموافق 2022/07/20م(، على التوالي.
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المساهمون البائعون / كبار 
المساهمين 

يوضح الجدول اآلتي أسماء كبار المساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة، بعد الطرح، ونسب ملكيتهم في 
الشركة قبل الطرح وبعده:

كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح(: 2الجدول )

اسم المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد 
األسهم

القيمة 
االسمية

)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

عدد 
األسهم

القيمة 
االسمية

)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

22.82%32.63,423,00010%4,890,00010شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري
9.10%131,365,00010%1,950,00010صالح إبراهيم حمد المزروع
9.10%131,365,00010%1,950,00010ناصر عبداهلل محمد البسام

المصدر: الشركة

رأس مال الشركة قبل الطرح 
150,000,000 ريال سعودي وسيبقى كذلك بعد الطرح.وبعد الطرح

إجمالي عدد األسهم 
المصدرة قبل الطرح وبعد 

الطرح
15,000,000 سهماً عادياً مدفوعة القيمة بالكامل وسيبقى كذلك بعد الطرح.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

طرح أربعة مليون وخمسمائة ألف )4,500,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر )10( رياالت سعودية للسهم الطرح
الواحد، تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة بسعر طرح )185( ريال سعودي للسهم الواحد.

4,500,000 سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.إجمالي عدد أسهم الطرح 

نسبة أسهم الطرح من 
إجمالي عدد األسهم 

المصدرة
تمثل أسهم الطرح 30% من إجمالي أسهم الشركة.

)185( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

)832,500,000( ريال سعوديإجمالي قيمة أسهم الطرح

استخدام متحصالت الطرح
سوف يتم توزيع صافي المتحصالت البالغة حوالي )805,500,000( ريال سعودي بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بــ )27,000,000( 
ريال سعودي على المساهمين البائعين، وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح. كما أنه لن تحصل الشركة على أي جزء من صافي 

المتحصالت )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  8 »استخدام متحصالت الطرح«(. 
عدد أسهم الطرح المتعهد 

4,500,000 سهم عادي.بتغطيتها 

إجمالي المبلغ المتعهد 
)832,500,000( ريال سعودي.بتغطيته

فئات المستثمرين 
المستهدفين

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء 
سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  17 »شروط 
المشاركة بشكل مبدئي 4,500,000 سهم تمثل ما نسبته  للفئات  التي سيتم تخصيصها  الطرح  وأحكام االكتتاب«(. ويبلغ عدد أسهم 
)100%( من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد باالكتتاب في األسهم المخصصة لهم في أسهم 
الطرح، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة مليون وخمسين ألف )4,050,000( 
سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة تسعون بالمائة 90% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم 

تخصيصها للفئات المشاركة من ِقبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص االختيارية.
الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو 
األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن 
تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القّصر - وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس 
التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري )ويشار إليهم فيما بعد 
مجتمعين بـ »المكتتبين األفراد« ولكل منهم بـ »المكتتب الفرد«، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة المؤسسات المكتتبة بــ »المكتتبين«(، 
ويعد الغًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم 
االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. وسيتم تخصيص أربعمائة وخمسين 
ألف )450,000( سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين األفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم 
اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين 

األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من ِقبل هؤالء المكتتبين.
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إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد األسهم المطروحة 
للفئات المشاركة

4,500,000 سهم عادي، تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح. علًما بأنه في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد وقيام 
الفئات المشاركة باالكتتاب في األسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة 

للفئات المشاركة إلى 4,050,000 سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة 90% إجمالي من أسهم الطرح.
عدد األسهم المطروحة 

أربعمائة وخمسين ألف )450,000( سهم عادي كحد أقصى، تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.للمكتتبين األفراد 

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب للفئات 
المشاركة

أثناء  االكتتاب  بطلبات  التقدم  والمصطلحات«(  »التعريفات  القسم  1  مراجعة  يرجى  المعلومات،  من  )للمزيد  المشاركة  للفئات  يحق 
فترة عملية بناء سجل األوامر من خالل استمارة الطلب التي سيقوم المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات بتوفيرها وفقاً 
الفئات المشاركة بعد  الفئات المشاركة تعبئة نموذج طلب اكتتاب  للتعليمات المبينة في القسم  17 »شروط وأحكام االكتتاب«. وعلى 

تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد األسهم المخصصة لهم بشكل مبدئي.

طريقة االكتتاب للمكتتبين 
األفراد

سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب األفراد خالل فترة الطرح للمكتتبين األفراد لدى فروع ومواقع كافة الجهات المستلمة اإللكترونية ويجب 
الذين  األفراد  المكتتبين  بإمكان  »شروط وأحكام االكتتاب«.  القسم  17  المبينة في  للتعليمات  وفقاً  األفراد  اكتتاب  نماذج طلب  تعبئة 
اشتركوا في إحدى االكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي 
)ATM( التابعة لفروع الجهات المستلمة التي تقّدم أي من تلك الخدمات شريطة أن )أ( يكون لدى المكتتب حساب بنكي لدى إحدى 
الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و)ب( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه 
في آخر طرح عام أولي، )ج( أن يكون لدى المكتتبون األفراد من غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون حساب لدى إحدى 

مؤسسات السوق المالية التي تقدم مثل هذه الخدمة.

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األدنى لالكتتاب 
50,000 سهمللفئات المشاركة 

الحد األدنى لالكتتاب 
10 أسهمللمكتتبين األفراد 

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األدنى لالكتتاب 
)9,250,000( ريال سعوديللفئات المشاركة

قيمة الحد األدنى لالكتتاب 
)1,850( ريال سعوديللمكتتبين األفراد

الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األقصى لالكتتاب 
749,999 سهمللفئات المشاركة 

الحد األقصى لالكتتاب 
250,000 سهمللمكتتبين األفراد

قيمة الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األقصى 
)138,749,815( ريال سعوديلالكتتاب للفئات المشاركة 

قيمة الحد األقصى 
)46,250,000( ريال سعوديلالكتتاب للمكتتبين األفراد 

طريقة تخصيص أسهم الطرح ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

تخصيص أسهم الطرح 
للفئات المشاركة

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة، وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة باستخدام آلية 
التخصيص االختيارية، بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة 
بأنه في حال وجود طلب كاٍف من  مليون وخمسمائة ألف )4,500,000( سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، علماً 
قبل المكتتبين األفراد، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة مليون وخمسين ألف 

)4,050,000( سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.

تخصيص أسهم الطرح 
للمكتتبين األفراد

يتوقع أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد خالل فترة ال تتجاوز 1444/04/14هـ )الموافق 2022/11/08م(.  
علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو 10 أسهم، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس 
تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها. وفي حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد خمسة 
وأربعين ألف )45,000( مكتتب فرد، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص وفقاً لما يحدده المستشار المالي 

بالتشاور مع الشركة.

رد فائض أموال االكتتاب
سوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة، كما هو 
محدد في نموذج طلب اكتتاب األفراد. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض )إن وجد( في موعد أقصاه يوم الثالثاء 
بتاريخ 1444/04/14هـ )الموافق 2022/11/08م(، )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 17-5 »التخصيص ورد الفائض«(. 
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تبدأ فترة الطرح يوم الثالثاء بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م( ومدتها يوم عمل واحد )1(. )للمزيد من المعلومات، فترة الطرح
يرجى مراجعة الجدول 3: »الجدول الزمني المتوقع للطرح« والقسم  17 »شروط وأحكام االكتتاب«.

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلن عنها الشركة وتدفعها اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التالية )للمزيد توزيع األرباح
من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7 »سياسة توزيع األرباح«(.

حقوق التصويت

أنه لكل مساهم  جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية، حيث 
صوت واحد عن كل سهم في الجمعيات العامة، ويجوز للمساهم تفويض شخص آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفين 
الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  12-12 

»ملخص النظام األساسي للشركة«(.

القيود المفروضة على 
األسهم )فترة الحظر( 

يخضع كبار المساهمين الموضحين في الجدول رقم الجدول 2: »كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح«، لفترة 
حظر مدتها ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية )»فترة الحظر«( ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم 
خالل تلك الفترة. وبعد فترة الحظر يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من 

الهيئة.

إدراج األسهم وتداولها

لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت الشركة بطلب 
للهيئة لتسجيل وطرح األسهم، وللسوق المالية لقبول إدراج األسهم، وقد تم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة والسوق 
المالية وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة بما فيها متطلبات إدراج الشركة في السوق المالية، وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة 
بعملية الطرح، بما في ذلك هذه النشرة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم 
واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الجدول 3: »الجدول الزمني المتوقع للطرح«(. 

عوامل المخاطرة

المرتبطة بأنشطة الشركة  )أ( المخاطر  إلى:  ينطوي االستثمار في أسهم الطرح على مخاطر معينة. ويمكن تصنيف هذه المخاطر 
وعملياتها، )ب( المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية، و)ج( المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح. وقد تم استعراض هذه 
المخاطر في القسم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم 

الطرح.

مصاريف الطرح 

تقدر المصاريف الخاصة بالطرح بحوالي )27,000,000( ريال سعودي، تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات 
المالية ومستشار دراسة السوق،  العناية  القانوني ومستشار  المستشار  المستلمة، وأتعاب  التغطية، والجهات  ومدير االكتتاب ومتعهد 
ومصاريف التسويق والترتيب والطباعة والتوزيع، باإلضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بعملية الطرح. وسوف يتحمل المساهمون البائعون 

كامل مصاريف الطرح والتي سيتم خصمها من متحصالت الطرح.

المستشار المالي ومدير 
سجل اكتتاب المؤسسات 
ومدير االكتتاب ومتعهد 

التغطية

شركة السعودي الفرنسي كابيتال 
طريق الملك فهد 8092
الرياض 12313-3735

ص.ب 23454، الرياض 11426
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 00966112826666
فاكس: 00966112826823

www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني
 2P.IPO@fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب دراسة قسم »إشعار هام« في الصفحة رقم )أ( والقسم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
الجدول الزمني المتوقع للطرح(: 3الجدول )

الجدول الزمني المتوقع للطرح واالكتتاب

التاريخاإلجراء

خمسة )5( أيام عمل تبدأ من يوم الثالثاء بتاريخ 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر
وحتى نهاية يوم االثنين بتاريخ 1444/03/28هـ )الموافق 2022/10/24م(.

مدتها يوم عمل واحد )1( تبدأ يوم الثالثاء بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م(.فترة اكتتاب المكتتبين األفراد

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب للفئات المشاركة بناًء على 
يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ )الموافق 2022/10/27م(.عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بناًء على عدد 
يوم الثالثاء بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م(.األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب 
يوم الثالثاء بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م(.)للمكتتبين األفراد(

في موعد أقصاه يوم الثالثاء بتاريخ 1444/04/14هـ )الموافق 2022/11/08م(.اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

في موعد أقصاه يوم الثالثاء بتاريخ 1444/04/14هـ )الموافق 2022/11/08م(. إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

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

.)www.saudiexchange.sa( وموقع تداول اإللكتروني

 ،)www.saudiexchange.com.sa( مالحظة: الجدول الزمني والتواريخ أعاله تقريبية. وسوف يُعلن عن التواريخ الفعلية في الصحف اليومية المحلية وعلى الموقع اإللكتروني للسوق المالية
.)www.2P.com.sa( والموقع اإللكتروني للشركة ،)www.sfc.sa( والموقع اإللكتروني للمستشار المالي
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على األسهم المطروحة لالكتتاب على المجموعتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات  	
بناء سجل األوامر )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 1 »التعريفات والمصطلحات«(.

الشريحة )ب(: المكتتبين األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو  	
األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن 
تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القّصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس 
التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويعد الغًيا اكتتاب من 
اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق المكتتب الفرد الذي قام بتقديم الطلب. وفي حال 

تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. 
وفيما يلي نبذة مختصرة عن طريقة اكتتاب الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد: 

الفئات المشاركةأ. 
يمكن للفئات المشاركة الحصول على استمارات الطلب من مدير سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل األوامر، والحصول على 
نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة من مدير اكتتاب المؤسسات بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات - بعد 
الحصول على موافقة الهيئة - بعرض أسهم الطرح على الفئات المشاركة وذلك خالل مدة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب 
الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلب اكتتاب 
الفئات المشاركة. ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب موّقع إلى مدير سجل اكتتاب المؤسسات، بحيث يمثل نموذج طلب اكتتاب الفئات 

المشاركة اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والفئة المشاركة مقدمة الطلب.

المكتتبون األفرادب. 
سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب األفراد خالل فترة طرح المكتتبين األفراد لدى الفروع و/أو المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي 
تقدم هذه الخدمة، ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي )ATM( التابعة 

للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات للمكتتبين األفراد شريطة:

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

اكتتابه في آخر طرح أولي.
أن يكون لدى المكتتبون األفراد من غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون حساب لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التي  	

تقدم مثل هذه الخدمة.
يجب تعبئة نماذج طلب اكتتاب األفراد وفقاً للتعليمات الواردة في القسم  17 »شروط وأحكام االكتتاب«، وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع 
بنود نموذج طلب اكتتاب ذات الصلة. تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب بصورة كلية أو جزئية في حالة عدم استيفائه ألي 
من شروط وأحكام االكتتاب. وفي حال تم تقديم نموذج طلب اكتتاب األفراد مرتين، يعتبر التقديم الثاني الغياً ويتم أخذ التقديم األول فقط 
باالعتبار. وال يسمح بإجراء أي تعديالت على نموذج طلب اكتتاب األفراد أو سحبه بعد أن يتم تقديمه. ويعتبر نموذج طلب اكتتاب األفراد 

في حال تسليمه عرضاً ملزماً بين المكتتب ذي العالقة والمساهمين البائعين.

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، لحساب المكتتب الفرد الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداء، 
ودون خصم أي عموالت أو استقطاعات من ِقبل مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، علما بأن قيمة االكتتاب ال ترد نقداً وال يجوز للمكتتب 

أن يطلب تحويلها إلى حساب طرف آخر. 

)للمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، يرجى مراجعة القسم  17 »شروط وأحكام االكتتاب«(.
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1- ملخص المعلومات األساسية
يتضمن ملخص المعلومات األساسية هذا لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، إال أن هذا الملخص ال يشتمل على جميع 
المعلومات التي قد تهم المستثمرين الذين يرغبون بالمشاركة في عملية االكتتاب. وبالتالي، يجب اعتبار هذا الملخص مجرد مقدمة لهذه 
النشرة، وينصح كل مستثمر يطلع على هذه النشرة قراءتها بكاملها وأن يستند في قراره باالستثمار في أسهم الطرح على قراءة وتحليل هذه 

النشرة بأكملها، خاصًة قسم »إشعار هام« في الصفحة رقم )أ( والقسم  2 »عوامل المخاطرة«.

1-1 نبذة عامة عن الشركة

1-1-1 تاريخ الشركة
البسام، مقيدة  يملكها ناصر عبداهلل محمد  التجارية«  للخدمات  المتقن  العرض  باسم »مؤسسة مكتب  الشركة كمؤسسة فردية  تأسست 
المسجل هو طريق  )الموافق 2003/08/31م(، وعنوانها  وتاريخ 1424/07/03هـ  برقم 1010189563  الرياض  بمدينة  التجاري  بالسجل 
اإلمام محمد بن سعود، حي الخزامى، ص.ب. 105523، الرياض 12572، المملكة العربية السعودية، وبرأس مال قدره خمسة وعشرين ألف 
)25,000( ريال سعودي. وبتاريخ 1425/10/25هـ )الموافق 2004/12/08م(، تحولت »مؤسسة مكتب العرض المتقن للخدمات التجارية« إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها كٍل من: فواز سليمان عبدالعزيز الراجحي، وصالح إبراهيم حمد المزروع، وناصر عبداهلل محمد البسام، 
)الموافق  بتاريخ 1425/10/25هـ  الصادر  التجاري رقم 1010203693  السجل  التجارية« بموجب  للخدمات  المتقن  »العرض  باسم  وذلك 
2004/12/08م( في مدينة الرياض، وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة )500( حصة وبقيمة 
اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة. بتاريخ 1427/12/27هـ )الموافق 2007/01/17م(، تم زيادة رأس مال الشركة 
ليصبح تسعمائة وعشرين ألف )920,000( ريال سعودي مقسم إلى تسعمائة وعشرين )920( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال 
سعودي للحصة الواحدة من خالل إصدار حصص نقدية جديدة بقيمة أربعمائة وعشرين ألف )420,000( ريال سعودي تم الوفاء بها عن 
طريق الحساب الجاري للشركاء، بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني بهذا الخصوص. كما وتم دخول شركاء جدد وهما زياد 
عبدالعزيز عبداهلل الجالل وشركة األصول الذهبية لالستثمارات من خالل شراء كامل الحصص التابعة لفواز سليمان عبدالعزيز الراجحي. 
وبتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، تنازلت شركة األصول الذهبية لالستثمارات عن كامل حصصها في الشركة لكل من 
صالح إبراهيم حمد المزروع وناصر عبداهلل محمد البسام. كما وتنازل األخير عن جزء من حصصه لزياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل. 
وتم زيادة رأس مال الشركة ليصبح مليون )1,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ألف )1,000( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( 
ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل تحويل مبلغ ثمانين ألف )80,000( ريال سعودي من حساب »األرباح المبقاة« للشركة، كما في تاريخ 
2007/30/11م، بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني بهذا الخصوص. وبتاريخ 1429/05/05هـ )الموافق 2008/05/10م(، 
تنازل كل من صالح إبراهيم حمد المزروع وناصر عبداهلل محمد البسام عن كامل حصصهما في الشركة لشركة األمثل لألعمال واالستثمار 
التجاري. وبتاريخ 1440/08/18هـ )الموافق 2019/04/23م(، تنازل زياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل عن كامل حصصه في الشركة لصالح 
الشركة  مال  رأس  زيادة  تم  2019/09/26م(،  )الموافق  1441/01/27هـ  وبتاريخ  البسام.  محمد  عبداهلل  وناصر  المزروع  حمد  إبراهيم 
ليصبح عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ألف )1,000( حصة بقيمة اسمية قدرها عشرين )20,000( ريال سعودي 
للحصة الواحدة من خالل تحويل مبلغ ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف )18,500,000( ريال سعودي من حساب »األرباح المبقاة« ومبلغ 
خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي من حساب »االحتياطي النظامي« للشركة، كما في تاريخ 2019/10/31م، بموجب الشهادة الصادرة 
من المحاسب القانوني بهذا الخصوص. وبموجب قرار وزارة التجارة رقم 772 الصادر بتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(، 
تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال قدره عشرين مليون )20,000,000( ريال 
سعودي مقسم إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. 
وبتاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من عشرين 
مليون )20,000,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( وذلك من خالل رسملة ستة ماليين )6,000,000( ريال سعودي 
وإحدى عشر  وثالثمائة  ألف  والبالغة ستة ماليين وستمائة وسبعين  المال  رأس  المساهمة اإلضافية في  ومبلغ  النظامي  االحتياطي  من 
)6,670,311( ريال سعودي، ومبلغ مائة وسبعة عشر مليون وثالثمائة وتسعة وعشرين ألف وستمائة وتسعة وثمانين )117,329,689( ريال 

سعودي من األرباح المبقاة، وذلك وفقا لشهادة مراقب الحسابات.

)للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم   4-5 »تاريخ الشركة وتطور رأس مالها والتغيرات في هيكل الملكية«(.

1-1-2 األنشطة الرئيسية
تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساسي في:

الذكاء االصطناعي،  تقنيات  التطبيقات،  والمعزز، تطوير  االفتراضي  الواقع  تقنيات  الروبوت،  تقنيات  المستخدم،  واجهة وتجربة  تصميم 
النظم،  تحليل  الخاصة،  البرمجيات  وبرمجة  تصميم  والمعلومات،  االتصاالت  شبكات  ومراقبة  إدارة  خدمة  تقديم  المالية،  التقنية  حلول 
تقديم خدمات الرسائل القصيرة، تقديم خدمة مراكز االتصال، التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، تقنيات البيانات الضخمة 
وعلم وتحليل البيانات، تقديم خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت المقدمة عبر الحوسبة السحابية، إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية 
والمحمولة )بجميع أنواعها وأحجامها(، إصالح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية، إصالح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، 
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الثابتة والمحمولة، إصالح وصيانة أجهزة  المعلومات  وغيرها من ملحقات مشابهة، إصالح وصيانة المحركات واألنظمة وأجهزة تخزين 
االتصاالت العسكرية.

وتمارس الشركة أعمالها بموجب ترخيص تقديم خدمة مراكز االتصال وترخيص تقديم خدمة الرسائل القصيرة )SMS( صادرين من هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات، والتي تنتهي صالحيتهما في تاريخ 1446/04/16هـ )الموافق 2021/10/19م( و1443/12/21هـ )الموافق 

2022/07/20م(، على التوالي.

الرؤية، والرسالة، واالستراتيجية   2-1

الرؤية  1-2-1
المحافظة على وتعزيز موقعها كالشركة الرائدة في مجال الحلول التقنية والتحول الرقمي الذي يستهدف قطاع األعمال.

الرسالة  2-2-1
توفير خدمات الحلول التقنية والتحول الرقمي تتمحور حول تلبية احتياجات السوق المتطورة.

االستراتيجية  3-2-1
توفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الشاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعمالئها من خالل ثالثة وحدات 
أعمال متكاملة، وهي وحدة تطوير البرمجيات ووحدة التشغيل والصيانة ووحدة تجربة العميل. وتغطي كل من هذه الوحدات جزءاً مهماً من 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمجاالت المهنية، بحيث تعمل كل منها في بيئة مترابطة ومتكاملة لتلبية متطلبات جميع العمالء بأعلى 

معايير الجودة والتميز في السوق.

نقاط القوة والمزايا التنافسية   3-1
تتلخص أهم نقاط القوة الرئيسة والمزايا التنافسية للشركة في ما يلي:

الخدمات الشاملة والمتكاملة One Stop Shopأ. 
يساهم تنوع وتكامل منتجات وخدمات الشركة والتطوير المستمر بتغطية كافة احتياجات العمالء الحالية والمستقبلية، 
حيث أن لدى الشركة ثالثة وحدات أعمال متكاملة رئيسية، وهي: وحدة حلول البرمجيات، وحدة التشغيل والصيانة، ووحدة 

تجربة العميل.

فريق إدارة متمرس وموظفون من ذوي الكفاءات العاليةب. 
يتألف فريق إدارة الشركة من أفراد يتمتعون بخبرات تشغيلية عالية وقدرات تنفيذية مكتسبة من خالل تعامالت مكثفة مع 
العمالء خالل فترة عملهم في الشركة وداخل القطاع، حيث يتمتعون بمتوسط خبرة يبلغ 17 عاماً في القطاع. باإلضافة 
إلى ذلك، تقدم الشركة برنامًجا تدريبًيا عالي الجودة لجميع الموظفين الستهداف تطوير المهارات األساسية، مع الحفاظ 

أيًضا على هيكل رواتب ومكافآت تنافسي يتم تقييمه وتحديثه بانتظام من أجل مواكبة توقعات الموظفين.

القدرة على مواكبة السوق	. 
من أهم العوامل التي ساهمت في نمو الشركة هو معرفتها وفهمها العميقين لثقافة وبيئة العمل الخاصة بعمالئها، في 
القطاعين العام والخاص على حد سواء. قد اكتسبت الشركة هذا الفهم العميق من خالل تاريخها الطويل كشركة سعودية 
في مجال تقنية المعلومات )منذ 2004م( وتطويرها لعدة منتجات تقنية منذ تأسيسها، باإلضافة إلى قدرة الشركة في 
استقطاب والمحافظة على موظفين وموظفات بمستوى عالي من الخبرات والكفاءات. وتوظف الشركة معرفتها المفصلة 

وفهمها العميق للسوق في تقديم حلول مخصصة لعمالئها تلبي احتياجاتهم على أكمل وجه. 

جوائز عالمية ومحليةد. 
قامت الشركة بتطوير منهجيتها وإدارة المنتجات بشكل مستمر وحصلت على المرتبة الثانية في منافسة الشركات األسرع 
المنتدى  أقيمت على هامش  والتي   »Harvard Business School« األعمال  المملكة من جامعة هارفارد إلدارة  في  نمواً 
الدولي للتنافس والمقام في وزارة االستثمار في مدينة الرياض عام 2008م. وحصلت الشركة على جوائز عدة تحت عنوان 

»الشركات السعودية المائة األسرع نمواً«، وعلى عدد من الشهادات.
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معلومات عن السوق   4-1
استخدمت الشركة في هذه النشرة المعلومات المتاحة للجمهور وبيانات السوق المبينة في المنشورات وأبحاث مستقلة لدراسة السوق 
تلك  السوق  دراسة  الشركة ومستشار  استمدت  السوق.  دراسة  أعدها مستشار  التي  والبحوث  المنشورات  ذلك  في  بما  بالقطاع،  خاصة 

البيانات من بيانات السوق الخاصة بمستشار دراسة السوق.

في جميع المواضع التي تم فيها الحصول على أي معلومات من مصادر خارجية، فقد تم تحديد مصدر تلك المعلومات. تم الحصول على 
المعلومات الواردة في هذه النشرة من بحوث سوقية مستقلة أجرتها مصادر خارجية، وينبغي عدم االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري 
من عدمه. ال يمتلك مستشار دراسة السوق وال أي من مساهميه أو الشركاء فيه أو شركته التابعة أو أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو 
أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة. وقد قام مستشار دراسة السوق بإعطاء موافقته الخطية على استخدام اسمه 
وشعاره وإفادته ومعلومات السوق المقدمة من قبله للشركة بالشكل والصيغة المذكورين في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى 

تاريخ هذه النشرة.

تنص المنشورات والتقارير المختصة بالقطاع على أن المعلومات الواردة فيها مستخلصة من مصادر يمكن بصفة عامة االعتماد عليها وعلى 
حد علم الشركة وبقدر ما تستطيع التأكد منه، لم يتم حذف أي معلومات أو حقائق من شأنها جعل المعلومات الواردة غير دقيقة أو مضللة، 
كما لم تقم الشركة بالتحقق بصورة مستقلة من جميع الحقائق والبيانات وبالتالي ال يمكنها ضمان دقتها واكتمالها. لذا، ال تتحمل الشركة 
أي مسؤولية بشأن اكتمال المعلومات المتوفرة أو دقتها. ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يكونوا على دراية بأن اإلحصائيات والبيانات 
والقوائم والمعلومات األخرى المتعلقة باألسواق وحجم السوق والحصص السوقية والمركز السوقي والبيانات القطاعية األخرى الواردة في 
هذه النشرة )والتوقعات واالفتراضات والتقديرات المبنية على تلك المعلومات( قد ال تكون مؤشرات دقيقة لألداء المستقبلي للشركة في 

القطاع الذي تزاول فيه نشاطها. وال تضمن البيانات االستشرافية والتوقعات الواردة في هذا القسم األداء المستقبلي للشركة.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات المقدمة من مصادر خارجية والمدرجة في هذه النشرة موثوقة، بما في ذلك المعلومات 
والبيانات المستمدة من التقرير المقدم من قبل مستشار دراسة السوق. ومع ذلك، لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المساهمين 
الحاليين أو المستشارين بمراجعة هذه المعلومات والبيانات أو التحقق من دقتها أو اكتمالها بشكل مستقل، ولن يتحمل أي شخص منهم أي 

مسؤولية عن دقة هذه المعلومات والبيانات أو اكتمالها.

نظرة عامة على االقتصاد الكلي
ع أن يُظهر االقتصاد السعودي نمًوا قوًيا بدايًة من عام 2022م وما بعده. فالمملكة العربية السعودية هي أكبر ُمنِتج للنفط في  من المتوقَّ
لت عائدات النفط 46% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021م. ويُمثِّل قطاع الخدمات 36% من االقتصاد، بما في ذلك  العالم، حيث شكَّ
ز  الخدمات الحكومية وتجارة الجملة وتجارة التجزئة وخدمات الضيافة والتمويل والتأمين والعقارات. أما النسبة المتبقية )64%( فهي تتركَّ

في قطاعات مثل التصنيع والبناء والطاقة والمرافق والزراعة.

ط لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ 8 سنوات، فإن النمو االقتصادي في عام 2022م سيكون  نظًرا ألن المملكة العربية السعودية تُخطِّ
ع في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي للمملكة، والتعافي االقتصادي  ن المتوقَّ مدفوًعا بشكل أساسي بزيادة اإليرادات النفطية، والتحسُّ
المستمر من جائحة كوفيد- 19، باإلضافة إلى وضع المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تنويع االقتصاد. ولكن، على الرغم من ارتفاع أسعار 
ط الحكومة الحتواء اإلنفاق العام في عام 2022م. انتعشت أسعار النفط لتصل إلى  النفط الذي ساعد على تعزيز احتياطيات الدولة، تُخطِّ
ع, ومن المتوقع أن تستخدم الحكومة فوائض اإليرادات  أعلى مستوى لها خالل ثالث سنوات، مما أدى إلى انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقَّ
االستثمارات  )صندوق  للمملكة  السيادي  الثروة  وتنمية صندوق  الوطنية،  التنمية  ومبادرات  ودعم صناديق  المحلية،  االحتياطيات  لتعزيز 
ع أيًضا أن يتم توجيه هذه األموال نحو تسريع البرامج والمشاريع االستراتيجية التي ستؤثِّر على األبعاد االقتصادية  العامة(. ومن المتوقَّ

واالجتماعية للمملكة العربية السعودية.

أدى التحوُّل الرقمي لالقتصاد السعودي إلى خلق العديد من الفرص في السنوات األخيرة. ومع توجه الحكومة نحو الرقمنة عبر القطاعات 
المختلفة، فإن إنشاء البنية التحتية الرقمية األساسية يّمكن االقتصاد الرقمي مّثل هدًفا حيوًيا للمملكة. ومن المتوقع أن تحول رؤية 2030 

المملكة إلى اقتصاد ومجتمع وأمة تعتمد على الرقمنة بشكل أكبر وبتوسع مستمر في نطاق الحكومة اإللكترونية.

رات المملكة العربية السعودية(: 4الجدول ) نظرة عامة على مؤشِّ
2020م2019م2018م2017م2016م

2,587.82,568.62,631.12,639.82,531.4الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )2010 = 100( )مليار ريال سعودي(
2,418.52,582.22,949.52,973.62,625.4الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحالية )مليار ريال سعودي(

)11.7%(0.8%14.2%6.8%)1.4%(النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
595.5735.3985.9926.36,07.7الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )مليار ريال سعودي(

1,797.21,823.51,944.22,026.11,995.7الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )مليار ريال سعودي(
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2020م2019م2018م2017م2016م

519.4691.5905.6926.8781.8اإليرادات الحكومية )مليار ريال سعودي(
830.59301,079.51,059.41,075.7اإلنفاق الحكومي )مليار ريال سعودي( 

)293.9()1,32.6()173.9()238.5()311.1(العجز / الفائض الحكومي )مليار ريال سعودي(
)11.2%()4.5%()5.9%()9.2%()12.9%(العجز/الفائض كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

م  3.4%)2.1%(2.5%)0.8%(2.1%التضخُّ
7.4%5.7%6%6%5.6%البطالة

31.832.633.434.234.8عدد السكان )مليون(
سة النقد العربي السعودي المصدر: التقرير السنوي لمؤسَّ

آفاق سوق تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية حسب القطاع 
ع اإلنفاق على تقنية المعلومات واالتصاالت بنسبة 2.3% في عام 2022م ليصل إلى 123.3 مليار ريال سعودي. ومع  ع أن يتوسَّ ومن المتوقَّ
ل نمو سنوي  ق سوق تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة ُمعدَّ عودة نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى طبيعته عند مستوى 3%، سيُحقِّ
صة من بين الدوافع الرئيسية لنمو اإلنفاق على  ُمركَّب قوي بنسبة 4%. وستكون البرمجيات والخدمات السحابية وتقنية المعلومات الُمتخصِّ

تقنية المعلومات واالتصاالت.

ويُمثِّل اإلنفاق الحكومي على تقنية المعلومات الحصة األكبر في إجمالي سوق تقنية المعلومات للمؤسسات في المملكة العربية السعودية، 
يليه قطاع االتصاالت واإلعالم وقطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين وقطاع التصنيع وقطاعات الموارد. ولطالما كان قطاع 
النفط والغاز وقطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين من القطاعات الرائدة في مجال تبني التقنية، حيث تواصل االستثمار 

رة وما إلى ذلك. في التقنيات المتطوِّرة، مثل البيانات الضخمة والتحليالت والحوسبة السحابية وحلول األمن المتطوِّ

وباستثناء قطاع المستهلكين، يَُعد قطاع الحكومة هو األكثر إنفاًقا على خدمات تقنية المعلومات بين جميع القطاعات في المملكة العربية 
السعودية. وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع االتصاالت واإلعالم، الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث اإلنفاق، تحوُّالً كبيًرا، حيث يُعد تطوير 
سات المالية. ويَُعد قطاع التمويل هو ثالث أكبر قطاع من حيث  البنية التحتية وتجربة العمالء من المجاالت الرئيسية التي تركِّز عليها المؤسَّ
اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. وتتخطى هذه الشركات مجاالت الخدمة التقليدية، وتجعل بيئات تقنية 
المعلومات الداخلية لديها أكثر مرونة واستجابة وتركيًزا على العمالء. ويأتي قطاع التصنيع وقطاع الموارد في المرتبتين الرابعة والخامسة 

على التوالي من حيث اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

اإلنفاق على تقنية المعلومات حسب القطاع في المملكة العربية السعودية، 2019م - 2021م )مليار ريال سعودي( (: 1شكل رقم )

٢٠٢١م

٥٢٫٠

٨٫٤

٢٫١

٥٫٠

٦٫٧

٢٫٧٧٫٦

٢٫٤
١٫٩٢٫٠

٤٫٤

٦٫٥

٤٫٥

٦٫٣

٥٫٢

١٦٫٢

٧٫٤

٢٫٤

٥٫٢

١٧٫٥

٥٫٦

٢١٫٥

٤٤٫٢٤٥٫٣

٢٠١٩م٢٠٢٠م

� قطاعات الموارد� قطاعات أخرى

� اإلنفاق على تقنية المعلومات للمستهلكين� القطاع الحكومي

� قطاع التمويل� التصنيع

� االتصاالت واإلعالم

المصدر: شركة آي دي سي )IDC(، دليل اإلنفاق على تقنية المعلومات واالتصاالت، حسب القطاع وحجم الشركة، التوقعات، يناير 2022م )اإلصدار 1 2022م(
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دوافع وعوائق اإلنفاق على تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
دوافع اإلنفاق على تقنية المعلومات

السياسات الوطنية )مراكز البيانات، الحوسبة السحابية، األمن السيبراني، الذكاء االصطناعي، تقنية المعلومات واالتصاالت( 	

ق االستثمار الدولي بقيادة مجموعة العشرين. 	 ع الفائق في مجال الحوسبة في المملكة العربية السعودية. تدفُّ التوسُّ

زيادة االستثمارات في المدن الذكية والمشاريع الضخمة 	

الوضوح التنظيمي لقطاعات التقنية الهامة مثل الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي واألمن 	

	 5G زيادة اإلنفاق على التقنيات الناشئة، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس

االبتكار لمواكبة ظروف جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من عواق تواصل وتنقل وغيرها 	

عوائق اإلنفاق على تقنية المعلومات

انخفاض اإلنفاق على التقنية في القطاعات التي تأثَّرت سلًبا بفيروس كوفيد-19 )مثل تجارة التجزئة والتصنيع وغيرها( 	

انخفاض الميزانية في القطاعين العام والخاص وحروب أسعار النفط 	

توافر المهارات وسعودة الوظائف الُمتعلِّقة بتقنية المعلومات.  	

االنخفاض النسبي لنضج قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.  	

األسواق التي تعمل بها الشركة
إجمالي حجم السوق الذي يمكن تناوله لشركة العرض المتقن )بالمليون ريال سعودي((: 5الجدول )

معدل النمو السنوي المركب )2019م - 2021م(2021م2020م2019مالمنتج/الخدمة

0.9%2,8022,7372,852تجربة العميل

)0.2%(2,5252,3992,515التشغيل والصيانة

)0.7%(5,8595,5205,773تطوير البرامج

21.2%8139751,195حزم الرسائل النصية القصيرة )يمامة(

1.4%11,99911,63112,335المجموع
)IDC( المصدر: شركة آي دي سي

سجل سوق تجربة العميل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 1% من عام 2019م إلى 2021م، ليصل إلى 2.85 مليار ريال سعودي. امتلكت شركة 
العرض المتقن في عام 2020م نسبة 8.1% من حصة السوق في تجربة العميل. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق معدالت نمو متزايدة 
نظراً لعدة عوامل أهمها تركيز العديد من الجهات الحكومية والخاصة على تبني حلول لالرتقاء بخدمة المواطنين والعمالء من حيث سرعة 

التجاوب وفعالية الخدمة.

لم يشهد حجم سوق عمليات التشغيل والصيانة تغيراً ملحوظاً من 2019م إلى 2021م حيث ظل في مستويات 2.5 مليار ريال سعودي، 
واستحوذت في عام 2020م على 5.1% من الحصة السوقية في عمليات التشغيل والصيانة.

أما سوق حلول البرمجيات فسجل تصاغراً بسيطاً ليصل إلى 5.7 مليار ريال سعودي في عام 2021م، بواقع معدل تغير سنوي مركب يبلغ 
)0.7%( من 2019م إلى 2021م. واستحوذت شركة العرض المتقن في عام 2020م على ما يقارب 1.2% من الحصة السوقية في مجال حلول.

سجل سوق حزم الرسائل النصية القصيرة نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 21.2% من عام 2019م إلى 2021م، ليصل إلى 1.1 مليار ريال 
سعودي في عام 2021م. واستحوذت شركة العرض المتقن في عام 2020م على ما يقارب 0.7% من الحصة السوقية في مجال حزم الرسائل 

النصية.
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ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية والمؤشرات المالية غير المدرجة   -2
)non-IFRS( في المعايير الدولية للتقرير المالي

ينبغي ان تقرأ المعلومات ومؤشرات األداء الرئيسية المبينة أدناه، جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية 
 )IFRS( المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها وفقاً لمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، والقوائم المالية 
المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، والتي تم إعدادها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 »التقارير المالية 
المرحلية« المعتمد في المملكة العربية السعودية، وإدراجها في القسم  19 »القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني« من هذه النشرة. 
تم إعداد المعلومات المالية بناًء على القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والتي تتضمن القوائم المالية 
المعدلة لفترة المقارنة 31 ديسمبر 2019م و2020م، والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، 
والتي قامت إدارة الشركة بإعدادها وتمت مراجعتها / فحصها من قبل شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م وفق المعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومعيار 

المحاسبة الدولي رقم 34 »التقارير المالية المرحلية« المعتمد في المملكة العربية السعودية )حسبما ينطبق(.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة (: 6الجدول )
أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م

ألف ريال سعودي
السنة المالية

2019م
)معدلة(

السنة المالية
2020م

)معدلة(

السنة المالية
2021م

)مراجعة(

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
بتاريخ 31 مارس 2022م

قائمة الدخل

298,102482,475655,478193,493اإليرادات
)161,798()539,472()391,454()243,369(تكلفة اإليرادات

54,73391,021116,00631,696إجمالي الربح
)1,436()7,804()5,091()4,145(مصاريف بيع وتوزيع

)5,654()20,454()20,003()15,812(مصاريف عمومية وإدارية
)1,211()1,504()2,804()10,032(خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون

24,74463,12386,24423,395الربح من العمليات الرئيسية
)729()3,774()2,288()2,106(تكاليف تمويل

1,8285,3301,739259إيرادات أخرى، بالصافي
--)48(-حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة

-)19(--استبعاد استثمار في شركة تابعة
-39--توزيعات أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة

24,46666,11784,22922,925الربح قبل الزكاة
)850()3,613()1,745()1,460(الزكاة الشرعية

23,00664,37280,61622,075صافي الربح للسنة

قائمة لمركز المالي
63,87199,093118,176120,355األصول الغير متداولة 

138,253217,529383,175483,370األصول المتداولة 
202,125316,621501,352603,725إجمالي األصول

70,539111,117159,717182,062إجمالي حقوق الملكية
7,38923,77128,17233,045االلتزامات الغير متداولة

124,196181,733313,463388,618االلتزامات المتداولة
131,586205,504341,635421,663إجمالي االلتزامات

202.125316,621501,352603,725إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

قائمة التدفقات النقدية 
)142,056(10,27649,25796,925صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التشغيلية 

)2,920()21,783()37,215()45,461(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة االستثمارية
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ألف ريال سعودي
السنة المالية

2019م
)معدلة(

السنة المالية
2020م

)معدلة(

السنة المالية
2021م

)مراجعة(

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
بتاريخ 31 مارس 2022م

98,322)16,231()4,844(31,615صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية
3,35010,54869,45922,804النقد وما في حكمه في نهاية السنة

مؤشرات األداء الرئيسية 

16.4%17.7%18.9%18.4%هامش إجمالي الربح

12.1%13.1%13.1%8.3%هامش الربح التشغيلي

11.4%12.3%13.3%7.7%هامش الربح الصافي

48.5%50.5%57.9%32.6%العائد على حقوق الملكية 

14.6%16.1%20.3%11.4%العائد على األصول 

1.11.21.21.2األصول المتداولة / االلتزامات المتداولة 

1.871.852.142.32االلتزامات / حقوق الملكية 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 2021م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م باستثناء مؤشرات األداء الرئيسية والتي مصدرها 

الشركة

https://www.2p.com.sa/


ت

ملخص عوامل المخاطرة   -3
ينبغي على كل مستثمر محتمل أن يدرس بعناية كافة المعلومات المتضمنة في هذه النشرة، خاصة عوامل المخاطرة المحددة أدناه والمفصلة 

في القسم  2 »عوامل المخاطرة«، قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

المخاطر المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة 
المخاطر المتعلقة بتركز عمالء الشركة على العمالء الحكوميين 	
المخاطر المتعلقة بتغيرات نسب اإليرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تقليله 	
المخاطر المتعلقة باستخدام االفتراضات والتقديرات واآلراء المحاسبية واالعتراف باإليرادات واألخطاء المقابلة 	
المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة 	
المخاطر المتعلقة برأس المال العامل 	
المخاطر المتعلقة بالقدرة على جذب الموظفين المتخصصين في تقنية المعلومات من ذوي المهارات العالية واالحتفاظ بهم 	
المخاطر المتعلقة بالدقة في تقدير تكلفة أداء الخدمات  	
المخاطر المتعلقة باستمرار نمو إيرادات الشركة وربحيتها 	
المخاطر المتعلقة بالتطورات التقنية السريعة وبقدرة الشركة على التوسع وتنويع منتجاتها 	
المخاطر المتعلقة بالعالقة مع العمالء الرئيسين 	
المخاطر المتعلقة باألخطاء أو العيوب الخفية في المنتجات أو البرامج أو الحلول 	
المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات ومراكز البيانات الخاصة بالشركة 	
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193 اتفاقيات التمويل   5-12

193 اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الجزيرة   1-5-12

194 اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك اإلمارات دبي الوطني   2-5-12

195 اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك البحرين الوطني   3-5-12

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مجموعة سامبا المالية )المعروفة حاليًا بالبنك األهلي السعودي(  4-5-12
197  

198 اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الراجحي   5-5-12

199 اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني   6-5-12

200 اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك األهلي السعودي   7-5-12

201 عقد تسهيل مع البنك السعودي البريطاني   8-5-12

203 خطاب أحكام وشروط لعقد تسهيل مع بنك الرياض   9-5-12

207 التأمين   6-12

208 عقارات الشركة    7-12

208 التعامالت مع األطراف ذات العالقة   8-12

209 اتفاقية تطوير وتحديث مبرمة بين الشركة وشركة التقنية المستدامة للطاقة   1-8-12

ملحق اتفاقية توريد وتركيب نظم أمان خاصة بالحجاج مبرمة بين الشركة وشركة حزام المعلومات   2-8-12
209  

209 االتفاقيات اإلطارية المبرمة مع األطراف ذات العالقة   3-8-12

211 العالمات التجارية وحقوق الملكية   9-12

211 العالمات التجارية   1-9-12

211 حقوق الملكية الفكرية األخرى   2-9-12

212 الوضع الزكوي والضريبي للشركة   10-12

212 الدعاوى القضائية والمطالبات   11-12

212 المخالفة التي فرضتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على الشركة   1-11-12

212 إجراءات ضد أحد عمالء الشركة الحكوميين   2-11-12

213 ملخص النظام األساسي للشركة    12-12

213 اسم الشركة   1-12-12

213 أغراض الشركة    2-12-12

213 المشاركة والتملك في الشركات   3-12-12

213 المركز الرئيسي للشركة    4-12-12

214 مدة الشركة    5-12-12

214 رأس مال الشركة   6-12-12

214 االكتتاب في األسهم   7-12-12

214 األسهم الممتازة   8-12-12



214 شراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها   9-12-12

214 بيع األسهم غير المستوفاة القيمة   10-12-12

214 إصدار األسهم   11-12-12

214 إصدار أدوات الدين والصكوك   12-12-12

215 تداول األسهم   13-12-12

215 سجل المساهمين   14-12-12

215 زيادة رأس المال   15-12-12

215 تخفيض رأس المال   16-12-12

216 شراء وبيع وارتهان الشركة ألسهمها )أسهم الخزينة(   17-12-12

216 تكوين مجلس اإلدارة   18-12-12

216 انتهاء عضوية المجلس    19-12-12

216 المركز الشاغر في المجلس    20-12-12

216 صالحيات مجلس اإلدارة    21-12-12

217 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة    22-12-12

217 صالحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر   23-12-12

218 اجتماعات مجلس اإلدارة   24-12-12

219 نصاب اجتماع المجلس   25-12-12

219 مداوالت مجلس اإلدارة   26-12-12

219 تعارض المصالح   27-12-12

219 حضور الجمعيات   28-12-12

219 الجمعية التحولية   29-12-12

219 اختصاصات الجمعية التحولية   30-12-12

219 اختصاصات الجمعية العامة العادية    31-12-12

220 اختصاصات الجمعية العامة غير العادية   32-12-12

220 دعوة الجمعيات   33-12-12

220 سجل حضور الجمعيات   34-12-12

220 نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية   35-12-12

220 نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية   36-12-12

220 التصويت في الجمعيات   37-12-12

220 قرارات الجمعيات   38-12-12

220 المناقشة في الجمعيات   39-12-12

221 رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر   40-12-12

221 تشكيل لجنة المراجعة   41-12-12

221 نصاب اجتماع لجنة المراجعة   42-12-12

221 اختصاصات لجنة المراجعة   43-12-12

221 تقارير لجنة المراجعة   44-12-12

221 تعيين مراجع حسابات   45-12-12



221 صالحيات مراجع الحسابات   46-12-12

221 السنة المالية   47-12-12

222 الوثائق المالية   48-12-12

222 توزيع األرباح   49-12-12

222 استحقاق األرباح   50-12-12

222 خسائر الشركة    51-12-12

222 توزيع األرباح لألسهم الممتازة   52-12-12

223 دعوى المسؤولية   53-12-12

223 انقضاء الشركة   54-12-12

223 وصف لحقوق حملة األسهم   13-12

223 حقوق التصويت   1-13-12

223 الحقوق في حصص األرباح   2-13-12

223 حقوق االسترداد أو إعادة الشراء   3-13-12

223 الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل   4-13-12

223 الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت   5-13-12

224 التعهد بتغطية الطرح   -13

224 متعهد التغطية    1-13

224 ملخص اتفاقيات التعهد بالتغطية   2-13

224 تكاليف التعهد بالتغطية   3-13

225 المصاريف   -14

226 15- تعهدات ما بعد اإلدرا	 

227 16- اإلعفاءات 



228 17- شروط وأحكام االكتتاب 

228 االكتتاب في أسهم الطرح   1-17

228 فترة الطرح   2-17

228 طريقة وشروط االكتتاب لكل فئة من فئات المكتتبين    3-17

229 االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد    4-17

231 التخصيص ورد الفائض    5-17

231 تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة   1-5-17

232 تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد   2-5-17

232 الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدرا	 أو إلغائه   6-17

232 صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج   1-6-17

233 اإللغاء االختياري لإلدراج   2-6-17

234 التعليق المؤقت للتداول   3-6-17

234 رفع التعليق   4-6-17

234 إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها   5-6-17

234 الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم   7-17

235 فترة الحظر   8-17

235 إقرارات المكتتبين   9-17

235 سجل األسهم وترتيبات التعامل   10-17

235 مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية(    11-17

236 تداول أسهم الشركة   12-17

236 أحكام عامة   13-17

237 18- المستندات المتاحة للمعاينة 

238 القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني   -19



دليل الجداول

د الجدول )1(: مجلس إدارة الشركة 

ي الجدول )2(: كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح 

م الجدول )3(: الجدول الزمني المتوقع للطرح 

ف رات المملكة العربية السعودية  الجدول )4(: نظرة عامة على مؤشِّ

ق الجدول )5(: إجمالي حجم السوق الذي يمكن تناوله لشركة العرض المتقن )بالمليون ريال سعودي( 

الجدول )6(: قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة 
ر أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م 

27 رات المملكة العربية السعودية  الجدول )7(: نظرة عامة على مؤشِّ

28 رات االقتصادية والديموغرافية الرئيسية  الجدول )8(: نظرة عامة على المؤشِّ

39 الجدول )9(: إجمالي حجم السوق الذي يمكن تناوله لشركة العرض المتقن )بالمليون ريال سعودي( 

44 الجدول )10(: ملخص التطورات الجوهرية 

48 الجدول )11(: هيكل ملكية الشركة عند التحول لشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1425/10/25هـ )الموافق 2004/12/08م( 

48 الجدول )12(: هيكل ملكية الشركة عند تغيير الملكية وزيادة رأس المال بتاريخ 1427/12/27هـ )الموافق 2007/01/17م( 

49 الجدول )13(: هيكل ملكية الشركة عند تغيير الملكية وزيادة رأس المال بتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م( 

49 الجدول )14(: هيكل ملكية الشركة عند تغيير الملكية بتاريخ 1429/05/05هـ )الموافق 2008/05/10م( 

49 الجدول )15(: هيكل ملكية الشركة عند تغيير الملكية وزيادة رأس المال بتاريخ 1440/08/18هـ )الموافق 2019/04/23م( 

50 الجدول )16(: هيكل ملكية الشركة عند زيادة رأس المال بتاريخ 1441/01/27هـ )الموافق 2019/09/26م( 

50 الجدول )17(: هيكل ملكية الشركة عند تغيير الملكية وتحولها إلى شركة مساهمة 

51 الجدول )18(: هيكل ملكية الشركة عند زيادة رأس المال بتاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م( 

51 الجدول )19(: هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح 

52 الجدول )20(: هيكل ملكية شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري 

52 الجدول )21(: فروع الشركة كما في تاريخ هذه النشرة 

الجدول )22(: إيرادات الشركة الصافية حسب فئات الخدمات لعام 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م
53  

57 الجدول )23(: أكبر خمسة عمالء الشركة لألعوام 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م 

58 الجدول )24(: أهم خمسة موردين للشركة لألعوام 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م 

الجدول )25(: الجوائز والشهادات واالعتمادات التي حصلت عليها الشركة من مورديها الرئيسيين خالل الفترة فيما بين 2018م و2022/03/31م
62  

63 الجدول )26(: هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده 

64 الجدول )27(: أعضاء مجلس إدارة الشركة  



73 الجدول )28(: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

74 الجدول )29(: أعضاء لجنة المراجعة 

75 الجدول )30(: تفاصيل اإلدارة العليا 

78 الجدول )31(: ملخص عقود العمل المبرمة مع أعضاء اإلدارة العليا للشركة 

79 الجدول )32(: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

83 الجدول )33(: المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

84 الجدول )34(: أعداد الموظفين بالشركة حسب اإلدارات، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019م، و2020م و2021م و31 مارس 2022م 

الجدول )35(: قائمة الدخل الشامل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
98 مارس 2021م و2022م 

الجدول )36(: مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
99 مارس 2021م و2022م 

الجدول )37(: اإليرادات بحسب وحدة األعمال للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية 
104 في 31 مارس 2021م و2022م 

الجدول )38(: تفاصيل إيرادات وحدات األعمال للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية 
106 في 31 مارس 2021م و2022م 

الجدول )39(: اإليرادات بحسب المشروع للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
110 مارس 2021م و2022م 

الجدول )40(: تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
113 2021م و2022م  

الثالثة أشهر  المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة  المالية  الربح بحسب وحدة األعمال للسنوات  الجدول )41(: إجمالي 
116 المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م  

الجدول )42(: مصاريف بيع وتوزيع للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
117 2021م و2022م  

الجدول )43(: مصاريف عمومية وإدارية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
119 مارس 2021م و2022م 

الجدول )44(: إيرادات أخرى، بالصافي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
123 مارس 2021م و2022م 

الجدول )45(: صافي الربح للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
124 و2022م  

126 الجدول )46(: قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

127 الجدول )47(: مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

130 الجدول )48(: األصول غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

130 الجدول )49(: صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

130 الجدول )50(: اإلضافات على الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

131 الجدول )51(: استهالكات الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 



الجدول )52(: استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م
133  

133 الجدول )53(: استثمار في شركة تابعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

133 الجدول )54(: ملخص حركة االستثمار في شركة تابعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

134 الجدول )55(: األصول المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

134 الجدول )56(: المخزون كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

135 الجدول )57(: مستحق من أطراف ذوي عالقة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

137 الجدول )58(: أصول عقود كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

137 الجدول )59(: مدينون تجاريون كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

الجدول )60(: حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 
138 2022م 

138 الجدول )61(: تحليل أعمار المدينون التجاريون كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

138 الجدول )62(: الذمم التجاريون المدينون بحسب العميل كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

139 الجدول )63(: مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

140 الجدول )64(: نقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

141 الجدول )65(: حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

141 الجدول )66(: رأس المال كما في 31 ديسمبر 2021م 

141 الجدول )67(: رأس المال كما في 31 مارس 2022م 

142 الجدول )68(: التزامات غير متداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

الجدول )69(: تسوية القيمة الحالية التزام منافع الموظفين المحددة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م
143  

الجدول )70(: االفتراضات االكتوارية الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م
143  

144 الجدول )71(: قروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

144 الجدول )72(: جدول استحقاق القروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

144 الجدول )73(: االلتزامات المتداولة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

145 الجدول )74(: األرصدة المستحقة إلى األطراف ذوي العالقة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

146 الجدول )75(: قروض قصيرة األجل كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

146 الجدول )76(: القروض قصيرة األجل بحسب البنك كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 31 مارس 2022م 

162 الجدول )77(: مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

164 الجدول )78(: أهم مكونات الوعاء الزكوي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

164 الجدول )79(: الحركة في الزكاة المستحقة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

الجدول )80(: قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
165 مارس 2021م و2022م 



167 الجدول )81(: االلتزامات المحتملة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م 

الجدول )82(: األرباح الموزعة في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 
169 2022م 

172 الجدول )83(: رسملة رأس مال الشركة والمديونية 

177 الجدول )84(: هيكل ملكية أسهم الشركة 

178 الجدول )85(: فروع الشركة 

178 الجدول )86(: التراخيص والموافقات األساسية الخاصة بالشركة 

207 الجدول )87(: تفاصيل وثائق التأمين 

208 الجدول )88(: العقارات المملوكة للشركة 

208 الجدول )89(: اتفاقيات اإليجار الخاصة بالشركة 

210 الجدول )90(: ملخص األحكام الرئيسية لالتفاقيات اإلطارية المبرمة مع األطراف ذات العالقة 

211 الجدول )91(: تفاصيل العالمات التجارية المسجلة:  

211 الجدول )92(: تفاصيل أسماء نطاقات اإلنترنت 

224 الجدول )93(: األسهم المتعهد بتغطيتها 

دليل األشكال

ص شكل رقم )1(: اإلنفاق على تقنية المعلومات حسب القطاع في المملكة العربية السعودية، 2019م - 2021م )مليار ريال سعودي(  

شكل رقم )2(: حجم سوق تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية وتوقعاته للفترة 2015م-2020م )مليار ريال سعودي(
28  

29 شكل رقم )3(: اإلنفاق على تقنية المعلومات حسب سوق التقنية في المملكة العربية السعودية، 2019م و2026م )مليار ريال سعودي( 

30 شكل رقم )4(: اإلنفاق على تقنية المعلومات حسب القطاع في المملكة العربية السعودية، 2019م - 2021م )مليار ريال سعودي(  

63 شكل رقم )5(: هيكل الشركة التنظيمي  
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التعريفات والمصطلحات- 1

تعليمات بناء سجل األوامر 
وتخصيص األسهم في 

االكتتابات األولية

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بناًء على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )2016-94-2( 
بتاريخ 1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )3-102-2019( وتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 

2019/09/17م(.

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهد التغطية والمتعلقة بالطرح.اتفاقية التعهد بالتغطية

إجمالي الناتج المحلي )وهو أشمل مقياس كمي إلجمالي النشاط االقتصادي في الدولة، ويمثل القيمة النقدية لجميع البضائع المنتجة إجمالي الناتج المحلي
والخدمات المقدمة داخل الحدود الجغرافية للدولة على مدى فترة زمنية معينة(.

إجمالي الناتج المحلي 
للفرد

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمثل مقياساً لمتوسط دخل الفرد في دولة ما )ويتم حسابه بقسمة إجمالي الناتج 
المحلي على عدد السكان(.

قبول إدراج أسهم الشركة في السوق المالية وفقاً لقواعد اإلدراج.اإلدراج

استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر. ويشمل هذا استمارة الطلب 
المصطلح )حسب الحال( استمارة الطلب اإللحاقي عند تغيير النطاق السعري.

15,000,000 سهم عادي للشركة، بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.األسهم

4,500,000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة.أسهم الطرح

أعضاء مجلس إدارة الشركة.أعضاء المجلس 

الزوج والزوجة واألوالد القصراألقارب

أمين سر مجلس اإلدارة.أمين السر

المنظمة الدولية للمعاييراأليزو

التعليمات بشأن 
المستثمرين االستراتيجيين 

األجانب

التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة 
السوق المالية بموجب القرار رقم 3- 65 - 2019م وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 17 يونيو 2019م( بناًء على نظام السوق المالية 

الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/06/02هـ وتعديالتها.

الجمعية العامة غير العادية و/ أو الجمعية العامة العادية، وتعني »الجمعية العامة« أي جمعية عامة للشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة وفًقا للنظام األساسي للشركة.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي تعقد وفقا للنظام األساسي للشركة.الجمعية العامة غير العادية

الجمهور

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

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤها في الصفحة رقم )ح( من هذه النشرة.الجهات المستلمة

1443/09/19هـ دراسة السوق بتاريخ  السعودية  العربية  المملكة  في  المعلومات  تقنية  قطاع  بخصوص  السوق  مستشار  من  المعدة  السوق  دراسة 
)الموافق 2022/04/20م(.

الدولة أو المملكة أو 
المملكة العربية السعودية.السعودية

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة.ريال أو ريال سعودي

الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي 

رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس المجلس

رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس مجلس اإلدارة

)185( ريال سعودي لكل سهم.سعر الطرح

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة ميالدية.السنة المالية
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شركة تداول السعودية »سوق األوراق المالية السعودية« هي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية.السوق المالية أو تداول

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية.الشركة 

جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة.الصحيفة الرسمية

الطرح العام األولي ألسهم الطرح.الطرح

طرف ذو عالقة/ أطراف 
ذوي عالقة

يشتمل مصطلح »طرف ذو عالقة« أو »أطراف ذوي عالقة« في هذه النشرة وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة 
السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 4- 11 -2004 وتاريخ 1425/8/20هـ )الموافق 2004/10/4م(، 
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-22-2021 وتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(، أي من الجهات التالية: 

تابعي المصدر.)أ( 
المساهمين الكبار في المصدر.)ب( 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.)ج( 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.)د( 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.)ه( 
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( أعاله. )و( 
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( و)و( أعاله.)ز( 

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

30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة »المسيطر« وفقاً لذلك.

فترة الستة )6( أشهر التي ال يجوز خاللها لكبار المساهمين التصرف في أي من أسهمهم بدءاً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في فترة الحظر
السوق. ويجوز لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم بعد فترة الحظر دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

الفترة التي تبدأ من يوم الثالثاء بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م(، وتستمر لمدة يوم عمل واحد )1(.فترة الطرح

الفترة التي يسمح خاللها للفئات المشاركة تقديم استمارات الطلب والتي تم تحديدها في الجدول رقم )3( »الجدول الزمني المتوقع فترة بناء سجل األوامر
للطرح«.

الفئات المشاركة

الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وهي:
الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق )أ( 

تتيح لها بذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص 
األسهم في االكتتابات األولية.

مؤسسات السوق المالية المرخصة من الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها في )ب( 
قواعد الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب.

عمالء مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص عليها في )ج( 
تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية.

المستثمرين )د(  باستثناء  اإليداع.  مركز  لدى  وحساب  المملكة  في  استثماري  فتح حساب  لهم  يجوز  الذين  االعتباريين  األشخاص 
األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  للقواعد  وفقاً  المؤهلين  األجانب  المستثمرين  غير  من  المقيمين  غير  األجانب 
المؤهلة في األوراق المالية المدرجة، وفقاً لتعميم الهيئة رقم )05158/6( وتاريخ 1435/8/11 هـ )الموافق 2014/6/9م( الصادر 

بناء على قرار مجلس الهيئة رقم )9- 28 - 2014( وتاريخ 1435/7/20 هـ )الموافق 2014/5/19م(.
الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.)ه( 
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.)و( 
الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.)ز( 

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3- 123 - 2017 بتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( قواعد اإلدراج
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-52-2022 بتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(.

قواعد الكفاية المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 1- 40 - 2012 وتاريخ 1434/02/17هـ )الموافق 2012/12/30م( وما قواعد الكفاية المالية
يطرأ عليها من تعديالت.

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية

الهيئة  مجلس  قرار  بموجب  الصادرة  المدرجة  المالية  األوراق  في  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  القواعد 
رقم )1-42-2015( بتاريخ 07/15/ 1436هـ )الموافق 05/04/ 2015م( والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة )3-65-2019( بتاريخ 

1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م( وما يطرأ عليها من تعديالت.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار المجلس رقم )2017-123-3( 
وتاريخ 04/09/ 1439هـ )الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية وما طرأ عليها من تعديالت بموجب قرار مجلس هيئة 

السوق المالية رقم )1-7-2021( وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

القوائم المالية المراجعة لألعوام 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس القوائم المالية
2022م.

أعضاء اإلدارة العليا للشركة، كما هو محدد في الجدول رقم )30( »تفاصيل اإلدارة العليا«.كبار التنفيذيين

الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )8-16-2017(، بتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( الئحة حوكمة الشركات
المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.
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الئحة صناديق االستثمار
)الموافق  1427/12/03هـ  وتاريخ   2006-219-1 رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  االستثمار  صناديق  الئحة 
2006/12/24م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ، والمعدلة بقرار مجلس 

هيئة السوق المالية رقم 2-22-2021 وتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(. 

لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة المراجعةاللجان

لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة المراجعة بالشركة.لجنة المراجعة

ميالدي.م

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.متعهد التغطية 

مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة أو المجلس

ودولة مجلس التعاون ودولة قطر  وسلطنة عمان  الكويت  ودولة  البحرين  ومملكة  المملكة  األعضاء هي  والدول  العربي  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
اإلمارات العربية المتحدة.

مجلس المحاسبة الدولية 
)IASB( .مجلس معايير المحاسبة الدولية

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاهالمحاسب القانوني

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.مدير االكتتاب

مدير سجل اكتتاب 
شركة السعودي الفرنسي كابيتال.المؤسسات

أي مالك أو مالكون ألسهم في الشركة.المساهم أو المساهمون

شخص يملك )5%( أو أكثر من أسهم الُمصدر.مساهم كبير

المساهمون المبين أسمائهم في  الجدول 19: »هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح« والذين سيقومون ببيع بعض أسهمهم في الطرح. المساهمون البائعون

المساهمون المبين أسمائهم في  الجدول 19: »هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح«.المساهمون الحاليون

المستثمر األجنبي المؤهل
للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة لالستثمار  مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً 
في األوراق المالية المدرجة. ويتم تقديم طلب التأهيل إلى مؤسسات السوق المالية لتقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقاً للقواعد المنظمة 

الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

المستثمرون األجانب
التعاون الخليجي، والتي يحق لها  األفراد غير الخليجيين المقيمين خارج المملكة، والمؤسسات المؤسسة خارج منطقة دول مجلس 
االستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنفعة االقتصادية ألسهم الطرح، وذلك من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة )SWAPs( مع إحدى 

مؤسسات السوق المالية بشراء األسهم المدرجة في السوق المالية.

مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة.المستشار القانوني

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.المستشار المالي

شركة آي دي سي السعوديةمستشار دراسة السوق

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح، والذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )و( و)ز( من هذه النشرة.المستشارون

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية.المصدر

المعايير الدولية للتقرير 
)IFRS( المالي

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين )SOCPA( )المعروفة حالياً بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين(.

المكتتبون األفراد

األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث 
يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد 
القّصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى 

الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري.

الفئات المشاركة والمكتتبون األفراد.المكتتبين

المؤسسة العامة للتأمينات 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالمملكة العربية السعودية.االجتماعية

هذه النشرة المعّدة من قبل الشركة والمتعلّقة بالطرح.نشرة اإلصدار أو النشرة

نظام الشركة األساس المعتمد من الجمعية العامة، والذي تم استعراضه بإيجاز في القسم  12-12 »ملخص النظام األساسي للشركة« النظام األساس
من هذه النشرة

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/08/01م(، وما ورد عليه من تعديالت.نظام السوق المالية

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م(، وما ورد عليه من تعديالت.نظام الشركات
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نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م(، وما ورد عليه نظام العمل
من تعديالت.

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد تعبئته لالكتتاب في أسهم الطرح خالل فترة الطرح المخصصة لفئة األفراد.نموذج طلب اكتتاب األفراد

نموذج طلب اكتتاب الفئات 
المشاركة

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على الفئات المشاركة تعبئته بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد األسهم المخصصة لهم بشكل 
مبدئي.

نموذج طلب اكتتاب األفراد ونموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة - بحسب األحوال.نموذج طلب االكتتاب

هجريةهـ

هيئة السوق الماليةالهيئة

الهيئة السعودية للمراجعين 
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة )المعروفة سابقاً باسم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA((.والمحاسبين

وزارة التجارة في المملكة.وزارة التجارة 

وزارة الموارد البشرية 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.والتنمية االجتماعية

جميع األيام )باستثناء أيام الجمعة والسبت والعطالت الرسمية في المملكة( التي تعمل خاللها الجهات المستلمة.يوم عمل

https://www.2p.com.sa/


5

عوامل المخاطرة- 2

ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة عوامل المخاطرة التالية والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرار 
استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح، علماً بأن المخاطر والشكوك الموضحة فيما يلي هي التي تعتقد الشركة حالياً أنها قد تؤثر عليها 
أو على أي استثمار في أسهم الطرح. وال تمثل المخاطر المذكورة أدناه بالضرورة جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو المرتبطة 
باالستثمار في أسهم الطرح. فقد تكون هناك مخاطر وشكوك أخرى غير معروفة ألعضاء مجلس اإلدارة في الوقت الحالي، أو يعتقد أعضاء 
مجلس اإلدارة أنها غير جوهرية حالياً. قد يؤثر وقوع أي من تلك المخاطر والشكوك أو تحققها بشكل سلبي و/أو جوهري على أعمال 
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وقد يؤدي إلى انخفاض في سعر األسهم، وإضعاف قدرة الشركة على توزيع 

أرباح على المساهمين، وقد يؤدي إلى خسارة المستثمرين لكامل استثمارهم في األسهم أو جزءاً منه.

وقد تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي و/أو جوهري وقد ال تتمكن الشركة من توزيع 
أرباح وقد ينخفض سعر األسهم وقد يخسر المستثمرون جزء أو كامل استثمارهم في األسهم، إذا تحققت - أو أصبحت جوهرية - أي من 
المخاطر المشار إليها أدناه، أو أي مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة، أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن. ونتيجة 
لهذه المخاطر أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر على أعمال الشركة، فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم عرضها 
في هذه النشرة قد ال تحدث بالطريقة التي تتوقعها الشركة و/أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو قد ال تحدث على اإلطالق. وبالتالي، ينبغي على 
المستثمرين النظر في جميع اإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة في ضوء هذا التفسير وعدم االعتماد على تلك اإلفادات دون 

التحقق منها )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم »إشعار هام« من هذه النشرة(.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة على أنه، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة - بخالف 
ما ذكر في هذا القسم - قد تؤثر في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح. وعلى كافة المستثمرين المحتملين الراغبين 
باالستثمار في أسهم الطرح تقييم المخاطر المرتبطة بها وبعملية الطرح بشكل عام والبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل الشركة فيها.

وال يناسب االستثمار في أسهم الطرح إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر االستثمار ومن لديهم ما يكفي من الموارد لتحمل أي 
خسارة قد تنتج عنه. وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول اإلجراءات التي عليهم اتخاذها الحصول على استشارة 

من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة وذلك قبل االستثمار في أسهم الطرح.

إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقاً لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة. كما قد تحدث مخاطر أخرى للشركة غير 
معلومة أو تلك التي تعتبرها الشركة غير جوهرية في الوقت الراهن ويكون لها نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة. وعليه، فإن 
المخاطر المبينة في هذا القسم أو في أي قسم آخر من هذه النشرة قد: )أ( ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على 
عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو السوق التي تعمل فيها؛ و/أو )ب( ال تشمل جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة  2-1

المخاطر المتعلقة بتركز عمالء الشركة على العمالء الحكوميين 2-1-1
المملكة  بلغت مبيعات الشركة للجهات الحكومية في  الحكومية، حيث  الجهات  تعتمد الشركة بشكل كبير في مبيعاتها على عمالئها من 
227.65 مليون ريال سعودي و400.39 مليون ريال سعودي و565.65 مليون ريال سعودي و171.7مليون في السنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي، والتي تمثل 76.4% و83% و%86.3 
و88.7% من إجمالي إيرادات الشركة، على التوالي. وفي عام 2019م وقعت الشركة عقًدا مدته سنتين )بقيمة 278.2 مليون ريال سعودي( 
مع الجهة الحكومية رقم 1 إلنشاء وتشغيل مركز اتصاالت. وكانت مدة العقد سنتين واثنين وسبعون يوًما )تنتهي في شهر أكتوبر 2021م( 
َدت الحًقا مقابل 212.9 مليون ريال سعودي )من أكتوبر 2021م حتى أكتوبر 2023م(، كما بلغت اإليرادات من الجهة الحكومية رقم 1  ُجدِّ
64.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م )حوالي 21.6% من إجمالي اإليرادات(، و149.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م )حوالي 30.9% من إجمالي اإليرادات( و201.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م )حوالي 30.8% من إجمالي اإليرادات(، 

هذا إضافة إلى عشرة عقود أخرى مع الجهة الحكومية رقم 1 بقيمة إجمالية بلغت 450.8 مليون ريال سعودي.

عالوة على ذلك، وقعت الشركة أيًضا عقوًدا مع عدد من عمالئها من الجهات الحكومية، على سبيل المثال ال الحصر:

الجهة الحكومية رقم 3: خمسة مشاريع بقيمة تعاقدية إجمالية تبلغ 86.2 مليون ريال سعودي )مشروعان انتهيا في نهاية  	
السنة المالية 2021م، ومشروع واحد انتهى في شهر أغسطس 2020م، ومشروعان ينتهيان في السنة المالية 2023م(؛

الجهة الحكومية رقم 2: خمسة مشاريع بقيمة تعاقدية إجمالية تبلغ 98.10 مليون ريال سعودي )مشروعان ينتهيان في شهر  	
يونيو وشهر يوليو 2022م ومشروع واحد ينتهي في شهر سبتمبر 2022م ومشروعان انتهيا في نهاية عام 2020م و2021م(؛
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الجهة الحكومية رقم 16: تسعة مشاريع بقيمة تعاقدية إجمالية تبلغ 117.7 مليون ريال سعودي )مشروعان ينتهيان في  	
السنة المالية 2023م، ومشروع واحد انتهى في شهر مايو 2021م، ومشروع ينتهي في السنة المالية 2024م ومشروع ينتهي 
في السنة المالية 2025م ومشروع ينتهي في السنة المالية 2026م باإلضافة إلى مشروع آخر ينتهي في السنة المالية 

2027م(؛
الجهة الحكومية رقم 20: أربعة مشاريع بقيمة تعاقدية إجمالية تبلغ 70.4 مليون ريال سعودي )مشروع واحد انتهى في  	

مايو 2021م، ومشروع واحد ينتهي في شهر فبراير 2023م، ومشروعان ينتهيان في نهاية 2024م(.
كما تتركز الذمم المدينة المتأتية من الجهة الحكومية رقم 1 والجهة الحكومية رقم 3، حيث بلغت لهاتين الجهتين الحكوميتين 10.14 مليون 
ريال سعودي و39.00 مليون ريال سعودي و22.92 مليون ريال سعودي و77.90 مليون ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي، والتي تمثل 14.5% و32.1% و%23.4 
و31.8% من إجمالي الذمم المدينة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر2020م و31 ديسمبر2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية 

بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي. 

ونظًرا لتركز عمالء الشركة في الجهات الحكومية، فقد تتأثر الشركة بأي تغيرات متعلقة بالميزانية أو القيود التنظيمية أو التغييرات في 
السياسة الحكومية وقيود اإلنفاق العام والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حجم العقود والمشتريات ونطاقها وتوقيتها ومدتها، وبالتالي 
ينعكس التأثير على حجم األعمال التي تحصل عليها الشركة من هؤالء العمالء. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل أيًضا إلى تعليق العقود الحالية 
أو إلغائها أو إنهائها أو عدم تجديدها. باإلضافة إلى ذلك، تأخذ فترة تحصيل المستحقات من الجهات الحكومية مدة طويلة نسبياً مقارنة 
مع العمالء من القطاع الخاص، حيث بلغت أرصدة المدينون من الجهات الحكومية 66.31 مليون ريال سعودي و101.05 مليون ريال سعودي 
و79.80 مليون ريال سعودي و209.90 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر2020م و31 ديسمبر 2021م وفترة 
الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي، والتي تمثل 89% و83% و80% و87% من إجمالي أرصدة المدينون كما في 31 

ديسمبر 2019م و31 ديسمبر2020م و31 ديسمبر2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي.

كما بلغ متوسط مدة التحصيل من العمالء من الجهات الحكومية 86 يوم في 2019م، مقابل 76 يوم في 2020م، مقابل 58 يوم في 2021م، 
مقابل 76 يوم خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م. وتمثل الذمم المدينة من الحكومة التي تزيد عن 360 يوم نسبة 
7.9% من إجمالي الذمم المدينة كما في 2019م، ونسبة 2.5% من إجمالي الذمم المدينة كما في 2020م، ونسبة 9.5% من إجمالي الذمم 
المدينة كما في 2021م، ونسبة 5.1% من إجمالي الذمم المدينة كما في 31 مارس 2022م )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 

 6-7-20 »مدينون تجاريون« من هذه النشرة(.

وكما في 31 مارس 2022م، تتألف اإليرادات المستحقة بشكل رئيسي من اإليرادات غير المفوترة لمشاريع وحدة تجربة العميل )64.7 
مليون ريال سعودي، تمثل حوالي 34.6% من إجمالي اإليرادات المستحقة(، ومشاريع وحدة التشغيل والصيانة )80.0 مليون ريال سعودي، 
تمثل حوالي 42.8% من إجمالي اإليرادات المستحقة(، ومشاريع وحدة تطوير البرامج )42.2 مليون ريال سعودي، تمثل حوالي 22.6% من 
 )ECL( عالوة على ذلك، ال تقوم الشركة حالًيا بتطبيق نموذج احتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة .)إجمالي اإليرادات المستحقة

على حساب اإليرادات الغير مفوترة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )9(.

وبلغت االيرادات غير المفوترة التي تزيد عن 365 يوم 1.9 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2022م. كما أن الزيادة في اإليرادات غير 
المفوترة من سنة ألخرى تؤثر في دورة رأس المال العامل للشركة، حيث مثلت الذمم المدينة في 31 مارس 2022م 38.7% من إجمالي 

األصول المتداولة )حوالي 96.6% من إجمالي اإليرادات(.

وفي حال فقدان الشركة أي عمالء رئيسيين من العمالء الحكوميين، أو انتقال العمالء الحكوميين إلى منافسي الشركة، أو في حال انخفاض 
اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات من قبل العمالء الحكوميين، أو انخفاض الطلب على خدمات الشركة من قبل العمالء الحكوميين، أو 
في حال زاد عدد أيام التحصيل من عمالء الشركة من القطاع الحكومي، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وفي حال قيام األطراف المتعاقدة مع الشركة بإنهاء أٍي من هذه االتفاقيات - وفقاً للحقوق الممنوحة لها بموجب تلك االتفاقيات - أو في 
حال رفض تجديدها بشروٍط مقبولة للشركة أو بشكل مطلق، فسيؤدي ذلك إلى خسارة الشركة لجزء من إيراداتها. وفي حال لم تتمكن 
الشركة من إدارة المخاطر المرتبطة بأعمال القطاع الحكومي، فقد تفقد الشركة هذه التعاقدات، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

تحتوي العقود الحكومية على شروط أكثر صرامة مقارنة مع العقود التجارية األخرى، ويصعب مفاوضة شروط وأحكام العقود الحكومية 
بالمقارنة مع العقود التجارية األخرى، حيث تتضمن العقود الحكومية بنود تسمح للجهات الحكومية فرض غرامات تأخير وغرامات إهمال 
وغرامات عدم االلتزام بمتطلبات المحتوى المحلي وغرامات على انخفاض جودة أداء الشركة اللتزاماتها. كما تعطي بعض العقود المبرمة 
مع الجهات الحكومية األحقية لهذه األخيرة بفسخها دون تعويض الشركة في حال تأخرت هذه األخيرة في أداء التزاماتها أو في حال ارتأت 
الجهات الحكومية أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، أو في حال صدر قرار إداري يتطلب ذلك. كما تتضمن بعض العقود المبرمة مع الجهات 
الحكومية على بند يسمح لها تحميل الشركة المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار يتكبدها أي طرف ثالث إذا كانت ناتجة عن خرق أو إهمال 
في أداء الشركة اللتزاماتها. وفي حال عدم أدائها لجميع التزاماتها، قد ال تتمكن الشركة من استرداد الضمان النهائي الذي تقدمه عند 
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ترسية المشروع عليها من قبل الجهة الحكومية، والذي تبلغ قيمته 5% من قيمة االتفاقية. كما وتتضمن بعض العقود التي أبرمتها الشركة مع 
جهات حكومية على بند يفرض على الشركة عدم التوقف في تنفيذ االتفاقية وذلك حتى في حالة انتهاك الجهة الحكومية لنصوص االتفاقية. 
ونظراً العتماد الشركة بشكل كبير على تعامالتها مع األطراف ذات العالقة، فقد تتكبد الشركة تكاليف كبيرة أو خسائر مالية جسيمة في 
حال حدوث أي مما ورد أعاله، سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية 
القسم   12-4-1 »االتفاقيات الجوهرية  المبرمة مع الجهات الحكومية، يرجى مراجعة  المعلومات عن االتفاقيات الجوهرية  )للمزيد من 

المبرمة مع الجهات الحكومية« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة بتغيرات نسب اإليرادات بسبب إنهاء نطاق العمل أو تقليله 2-1-2
تقدم الشركة حلول تقنية المعلومات واالتصاالت لعدد من العمالء من الجهات الحكومية، كما وتقوم الشركة بالتعاقد من الباطن مع شركات 
أخرى تختص في تقديم خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت لتنفيذ المشاريع الحكومية. وتنص العقود المبرمة بين الشركة وعمالئها من 
القطاع الحكومي على شروط وأحكام تخول هذه األخيرة إنهاء المشروع من خالل سحب األعمال والتنفيذ على حساب الشركة أو من خالل 
إنهاء العقد بشكل فردي أو تخفيض نطاق العمل )بنسبة 20% من قيمة العقد(، وبالتالي تخفيض قيمة العقد وفقا لمتطلبات الجهة الحكومية 
القسم   12-4-1 »االتفاقيات الجوهرية  المبرمة مع الجهات الحكومية، يرجى مراجعة  المعلومات عن االتفاقيات الجوهرية  )للمزيد من 
المبرمة مع الجهات الحكومية« من هذه النشرة(، مما قد يؤثر بشكل سلبي على إيرادات المشروع وسيولته النقدية أو يؤدي إلى انخفاض 
قيمة اإليرادات واألرباح التي كان من المقدر أن تحصل عليها الشركة من األعمال المقرر تنفيذها لبعض العقود. وفي حال كان العقد يتعلق 
بأحد مشاريع الشركة الكبيرة والجوهرية الخاضعة لشروط وأحكام اإلنهاء أو التخفيض لنطاق عملها، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. 

قد ال تمثل قيمة األعمال المقرر تنفيذها اإليرادات المتوقعة للشركة خالل أي فترة بشكل دقيق، وينبغي عدم االعتماد عليها أو اعتبارها 
المتوقع عن  أقل من  إيرادات  الشركة  فإذا حققت  تنفيذها.  المقرر  إيرادات األعمال  تقدير  الشركة  وبالتالي ال تستطيع  مؤشر مستقال، 

األعمال المقرر تنفيذها، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على وضعه الشركة المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإليرادات  2-1-3 واالعتراف  المحاسبية  واآلراء  والتقديرات  االفتراضات  باستخدام  المتعلقة  المخاطر 
واألخطاء المقابلة

تستخدم الشركة افتراضات وتقديرات وآراء محاسبية محددة لغرض إعداد قوائمها المالية والتي ترتبط بأمور محاسبية معقدة، وقد يكون 
للتباين في تفسيراتها تأثير كبير على النتائج المالية للشركة، حيث أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها واإلصدارات المحاسبية ذات 
الصلة واإلرشادات التنفيذية والتفسيرات المرتبطة بمجموعة واسعة من األمور ذات الصلة بعمل الشركة تتسم بالتعقيد الشديد وتنطوي 
على افتراضات وتقديرات وآراء ذاتية من جانب الشركة، مما يتيح المجال لوقوع أخطاء. وفي سبيل إعداد القوائم المالية للشركة، تقوم 
إدارة الشركة بإجراء التقديرات واالفتراضات لحساب القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات )بما فيها أصول العقود( التي يصعب الحصول 
عليها من مصادر أخرى. في حال كانت هذه االفتراضات والتقديرات الخاصة بالقيم الدفترية غير دقيقة، قد يؤدي ذلك إلى القيام بتعديل 
وفقاً  معقولة  أنها  الشركة  إدارة  تعتقد  مختلفة  أخرى  وعوامل  العملية  الخبرة  على  واالفتراضات  التقديرات  هذه  تعتمد  عليها.  جوهري 
للظروف. ويتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة، ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها 
تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية. 
وعلى سبيل المثال، تم عكس األثر المترتب على اإليرادات والتكاليف الناتجة عن منتج بيع الرسائل النصية )يمامة( حسب المعيار الدولي 
رقم )15( وذلك من خالل إعادة قياس وتفسير آلية تطبيق المعيار الدولي رقم )15( من طريقة احتساب اإليراد عند شحن األرصدة للعمالء 
إلى طريقة احتساب اإليراد مقابل استخدام العمالء للرصيد المشحون والذي نتج عنه تغير في احتساب اإليراد من عند نقطة من الزمن إلى 
مدى زمني )للمزيد من المعلومات حول التقديرات واالفتراضات واآلراء المحاسبية، يرجى مراجعة الملحق رقم 15 الصادر عن المحاسب 
القانوني للشركة والقسم  6-7-34 »تعديالت سنوات سابقة« من هذه النشرة(. قبل إعادة القياس بلغ إجمالي اإليراد من مبيعات خدمة 
الرسائل النصية القصيرة 64.3 مليون ريال سعودي في العام المالي 2019م )حوالي 21% من إجمالي اإليراد( و65.4 مليون ريال سعودي 
في العام المالي 2020م )حوالي 13.3% من إجمالي اإليراد(، كما أثبتت الشركة كامل قيمة مبيعات الرسائل النصية القصيرة كإيراد خالل 
العامين الماليين 2019م و2020م، وشمل ذلك رسائل نصية قصيرة لم تُرسل بعد إلى العميل وقيمتها 7.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 

لت كمستحقات عمالء(. 2019م و17.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م )ُسجِّ

وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، تقوم الشركة باالعتراف بإيرادات وتكاليف متعلقة بعمالئها قبل استحقاق المدفوعات من العمالء. 
ويتم مقابل االعتراف بهذه اإليرادات في قائمة الدخل أو الخسارة للشركة تسجيل أصول العقود )أو إيرادات غير محققة إذا استلمت الشركة 
المبلغ المستحق من العميل أو كان الدفع مستحًقا ولكن لم يتم إثبات اإليرادات بعد( في قائمة المركز المالي وذلك إلى حين أن يتم الوفاء 
بالتزام األداء من قبل الشركة. وبناًء على ذلك، قد تواجه الشركة احتمال الوقوع في الخطأ في تقدير إيراداتها المحاسبية وموجوداتها إما 
بالزيادة أو بالنقصان، حيث يمكن أن تخضع أصول العقود لإللغاء أو لنزاعات مستقبلية، حيث انه في حال رفض العميل قبول الفواتير، تقوم 
الشركة بتسجيل مخصص ديون معدومة في قائمة المركز المالي أو تقوم بعكسها ان لم يكن هناك مخصص من خالل مخصص الخسائر 
االئتمانية المتوقعة )ECL( أو لم تكن معكوسة )Reversal(سابقا، وتسجيل مخصص انخفاض القيمة في المدينين وأصول العقود في قائمة 
الدخل أو الخسارة أو عكس اإليرادات بناء على سياسة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )ECL( ووفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
9 )للمزيد من المعلومات حول التقديرات واالفتراضات المحاسبية، يرجى مراجعة القسم  6-7 »نتائج العمليات« من هذه النشرة(. وفيما 
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يخص إعادة تقييم إثبات إيراد خدمة الرسائل النصية القصيرة الجماعية وفق المعيار رقم )15( من المعايير الدولية للتقرير المالي، فقد 
ُعِكست إعادة قياس أرقام السنتين الماليتين 2019م و2020م عن طريق التسوية مع الجزء المعني من مبلغ الرسائل النصية الجماعية الذي 
أُثِبت سابًقا كإيراد في السنتين الماليتين 2019م و2020م، ولكن العمالء لم يستخدموا هذه األرقام حتى نهاية السنة، وبالتالي انخفض 
اإليراد بمقدار 8.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وبمقدار 9.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، كما أن إعادة 
الحساب أخذت في االعتبار انخفاض التكاليف ذات الصلة الخاصة بالرسائل النصية القصيرة الجماعية بقيمة 7.3 مليون ريال سعودي 
و10.1 مليون ريال سعودي في السنتين الماليتين 2019م و2020م، ونتيجة لذلك انخفض إجمالي ربح الشركة بمقدار 743.7 ألف ريال 

سعودي في السنة المالية 2019م وزاد بمقدار 557.6 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

وقد بلغت أصول العقود 36.5 مليون ريال سعودي في 2019م، مقابل 61.7 مليون ريال سعودي في 2020م، مقابل 192.1 مليون ريال 
سعودي في 2021م، مقابل 186.9 مليون ريال سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، حيث شكلت %26.4 
و28.4% و50.1% و38.7% من الموجودات المتداولة للشركة كما في و31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية 
بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي. وبلغت األيام ما بين االعتراف باإليرادات المتعلقة بأصول العقود للمشاريع واستحقاقها كذمم مدينة 
أقل من 120 يوم لمبالغ تقارب 147.8 مليون ريال سعودي، وما بين 120 و240 يوم لمبالغ تقارب 26.1 مليون ريال سعودي، وأكثر من 240 
يوم لمبالغ تقارب 13 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. وقد بلغت إيرادات غير محققة 22.61 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م، و29.46 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، و58.34 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، 
و63.21 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، حيث شكلت ما يقارب 17%، و14%، و17% و15% من إجمالي المطلوبات كما في 
31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي. والجدير بالذكر أن أصول العقود 
لفترة تتجاوز 365 يوًما بلغت 1.9 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2022م، كما أن الزيادة في اإليرادات المستحقة من سنة ألخرى تؤثر 
في دورة رأس المال العامل للشركة، حيث مثلت أصول العقود في 31 مارس 2022م 38.7% من إجمالي األصول المتداولة )حوالي %96.6 
من إجمالي اإليراد(. عالوة على ما تقدم فإن الشركة ال تَُقيِّم حالًيا مدى إمكانية فوترة أصول العقود من خالل نموذج الخسائر االئتمانية 
المتوقعة )ECL(. فإذا واجهت الشركة أخطاء أو تغيرات جوهرية متعلقة بالتقديرات واالفتراضات المحاسبية أو إذا واجهت نزاعات أو 
إلغاءات جوهرية في إيراداتها المحاسبية في المستقبل، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 
المالي وتوقعاتها المستقبلية )للمزيد من المعلومات حول أصول العقود واإليرادات غير المحققة، يرجى مراجعة القسم   6-7-19 »أصول 

عقود«( من هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة 2-1-4
تتعرض الشركة لمخاطر عدم التزام عمالئها بسداد المبالغ المستحقة بذمتهم لصالح الشركة. ويعتمد أداء الشركة وعائداتها وأرباحها على 
المالءة المالية لعمالئها واستقرار وضعهم االئتماني، وقدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها من عمالئها في الوقت المحدد مقابل األعمال 
المنجزة. وقد مثلت الديون المشكوك في تحصيلها ما نسبته 6.1% و0.5% و2.2% و1.4% من إجمالي المدينون التجاريون كما في 31 

ديسمبر 2019م و2020م و2021م و31 مارس 2022م، على التوالي.

وفيما يتعلق بالذمم المدينة المستحقة من الجهات الحكومية، فإن الذمم المدينة التي بلغت أعمارها أقل من 30 يوم قد بلغت قيمتها 28.56 
مليون ريال سعودي و33.59 مليون ريال سعودي و12.97 مليون ريال سعودي و67.29 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 
ديسمبر 2020م و31 ديسمبر2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي، والذمم المدينة التي بلغت أعمارها 
بين 30 و180 يوم قد بلغت قيمتها 28.03 مليون ريال سعودي و56.12 مليون ريال سعودي و46.25 مليون ريال سعودي و122.94 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، 
على التوالي، والذمم المدينة التي بلغت أعمارها بين 180 و360 يوم قد بلغت قيمتها 7.02 مليون ريال سعودي و8.28 مليون ريال سعودي 
و11.03 مليون ريال سعودي و7.33 مليون ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر2021م، وفترة الثالثة 
أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي، والذمم المدينة التي بلغت أعمارها أكثر من 360 يوم قد بلغت قيمتها 5.9 مليون ريال 
سعودي و3.06 مليون ريال سعودي و9.54 مليون ريال سعودي و12.37 مليون ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م 
و31 ديسمبر2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة  الجدول 61: 
»تحليل أعمار المدينون التجاريون كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م« و  الجدول 62: »الذمم التجاريون 

المدينون بحسب العميل كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م« من هذه النشرة(.

وفيما يتعلق بالذمم المدينة المستحقة من العمالء من غير القطاع الحكومي، فإن الذمم المدينة التي بلغت أعمارها أقل من 30 يوم قد 
بلغت قيمتها 3.20 مليون ريال سعودي و6.96 مليون ريال سعودي و3.28 مليون ريال سعودي و11.35 مليون ريال سعودي، كما في 31 
ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي، والذمم المدينة 
التي بلغت أعمارها بين 30 و180 يوم قد بلغت قيمتها 3.54 مليون ريال سعودي و11.63 مليون ريال سعودي و11.70 مليون ريال سعودي 
و10.21 مليون ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 
31 مارس 2022م، على التوالي، والذمم المدينة التي بلغت أعمارها أكثر من 180 يوم و360 يوم قد بلغت قيمتها 885 ألف ريال سعودي 
و1.71 مليون ريال سعودي و2.79 مليون ريال سعودي و5.58 مليون ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 
ديسمبر2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي، والذمم المدينة التي بلغت أعمارها أكثر من 360 يوم 
قد بلغت قيمتها 745 ألف ريال سعودي و634 ألف ريال سعودي و2.41 مليون ريال سعودي و3.75 مليون ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 

2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي.
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وتقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( الخسائر االئتمانية المتوقعة )ECL( على جميع عمالئها. تستند الخسائر االئتمانية 
المتوقعة بشأن المدينون من القطاع الحكومي إلى المراجعات الدورية التي تجريها اإلدارة أما فيما يتعلق بالمدينين من القطاع الخاص، يتم 
إثبات مخصصات الخسائر االئتمان المتوقعة في تحصيلها مقابل الذمم المدينة التجارية على أساس مصفوفة احتساب مخصص لخسائر 
االئتمان. كما في 31 مارس 2021م، بلغت الحسابات المدينة التجارية 237.5 مليون ريال سعودي، حيث شملت الحسابات المدينة أرصدة 
الشركة  المالية سجلت  القوائم  تعديل  وقبل  ريال سعودي.  مليون  بقيمة حوالي 16.1  يوًما  تجاوزت 360  لفترات طويلة  مدينة مستحقة 
مخصصات خسائر ألرصدة مدينة مستحقة لفترات طويلة لكل حالة على حدة، ووفًقا لتقديرات اإلدارة، حيث كانت تُقيِّم اإلدارة مدى إمكانية 
تحصيل الحسابات بناء على العالقات التاريخية مع العميل. وجدير بالذكر أن الشركة سجلت قبل تعديل تقديم القوائم المالية مخصًصا 
بقيمة 6.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م و5.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، ُشِطب منهما 5.5 مليون ريال 
سعودي و6.7 مليون ريال سعودي على التوالي وفق ما قررته اإلدارة بموجب سلطتها التقديرية. وبعد تسجيل المخصص وفق نموذج حساب 
الخسائر االئتمانية المتوقعة وضعت الشركة مخصصات بقيمة 10 مليون ريال سعودي و2.8 مليون ريال سعودي و1.5 مليون ريال سعودي 
و1.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 
2022م، على التوالي. وكما في 31 مارس 2021م إن الحسابات المدينة المستحقة منذ فترات طويلة تجاوزت 360 يوًما بلغت 16.1 مليون 
ل )وقيمته 3.4 مليون ريال سعودي(، نظًرا ألن معدل الخسارة المستخدم في نموذج الخسائر  ريال سعودي، ما تجاوز المخصص المسجَّ
االئتمانية المتوقعة أقل من 100% لألرصدة التي تتجاوز 360 يوًما ويساوي 100% لألرصدة التي تتجاوز 720 يوًما. وقد يتأخر العمالء في 
سداد المستحقات أو قد يطلبون تعديالت على ترتيبات الدفع الخاصة بهم أو قد يتخلفون عن الوفاء بالتزاماتهم أو قد تنشأ نزاعات مع 
العمالء بخصوص مبالغ الفواتير مما قد يزيد من احتمالية عدم تمكن الشركة من تحصيل هذه المبالغ من عمالئها والذي بدوره يعرض 
الشركة لنقص رأس المال العامل. وتتطلب طبيعة عقود الشركة أحياًنا تخصيص موارد المشاريع قبل استالم الدفعات المسبقة أو أي دفعات 
أخرى من العمالء لتغطية نفقات المشروع عند تكبدها. وبالتالي، فإن الشركة معرضة لخطر تأخير العمالء أو عدم سدادهم للمدفوعات 
مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة برأس المال العامل 2-1-5
تتبنى الشركة استراتيجيات إلدارة رأس المال العامل تركز على الحفاظ على رصيد كاٍف من األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة وفًقا 
لنسبة معينة تحد من المخاطر المتعلقة برأس المال العامل. وتهدف هذه االستراتيجيات إلى الحفاظ على وجود تدفقات نقدية كافية للوفاء 

بديون الشركة قصيرة األجل ودفع تكاليف التشغيل الخاصة بها. 

وتمثل أجور الموظفين نسبة كبيرة من إجمالي تكلفة اإليرادات، حيث بلغت 49.5% في السنة المالية 2019م، و59.4% في السنة المالية 
2020م، و62% في السنة المالية 2021م و61.7% خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م من إجمالي تكلفة اإليرادات. 
وتسدد أجور الموظفين شهرًيا، ما يتطلب أن تتمكن الشركة من سداد الرواتب في موعدها. كما ولدى الشركة تركز في اإليراد من العمالء 
السداد  فترات  تتراوح  والذي  مارس 2022م(،   31 بتاريخ  المنتهية  أشهر  الثالثة  في  اإليرادات  من  بلغ حوالي %88.7  )الذي  الحكوميين 
المتعلقة به بين 120 و180 يوًما، وهي أطول نسبًيا من فترات سداد القطاع الخاص، حيث تتراوح فترات سداد القطاع الخاص بين 30 و90 
يوًما. وبلغت الحسابات المدينة التجارية للشركة 70.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م )حوالي 50.7% من األصول المتداولة(، 
و121.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م )حوالي 55.8% من األصول المتداولة(، و97.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2021م )حوالي 25.5% من األصول المتداولة(، و237.5 مليون ريال سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م 
)حوالي 49.1% من األصول المتداولة(،مما أجبر الشركة على الحصول على تمويل قصير األجل من بنوك محلية لتمويل قيمة العجز في رأس 
المال العامل الذي تحتاجه الشركة. وتنص شروط التمويل على استحقاق الديون )بما فيه تكلفة التمويل، وفق سعر االقتراض السائد بين 
المصارف مضاف إليه هامش ربح ثابت( خالل مدة تتراوح بين 120 و360 يوًما. والجدير بالذكر أن الشركة عادة ماتقدم تنازل عن تحصيل 
عائدات المشاريع الممولة للجهات الممولة كشرط للحصول على القروض قصيرة األجل، وبالتالي تواجه الشركة خطر تحمل تكاليف إضافية 
في حالة تأخر التحصيل من العمالء الحكوميين بما يتجاوز مدة القرض. وينتج عن اعتماد الشركة على عقود التمويل من البنوك التجارية 
في تمويل رأس مالها العامل مخاطر تتمثل في إيجاد شروط ائتمانية تفضيلية. وإذا أصبح المناخ االقتصادي أقل مالءمة، فقد تكون الشركة 

مضطرة لقبول شروط ائتمانية أكثر صرامة أو قد ال تتمكن من الحصول على مبالغ التمويل التي تحتاجها.

وجود  أن  من  الرغم  وعلى  بشكل صحيح،  إدارته  أو  العامل  المال  رأس  احتياجات  تغطية  في  المستقبل صعوبات  في  الشركة  تواجه  قد 
تسهيالت ائتمانية واتفاقيات تمويل لدى الشركة قد يساهم في تغطية تلك االحتياجات، فإن ذلك قد ال يكون كافًيا لتغطيتها بالقدر أو 
بالشكل المطلوب. وقد يترتب على صعوبات إدارة رأس المال العامل تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المعلومات من ذوي  2-1-6 تقنية  المتخصصين في  الموظفين  على جذب  بالقدرة  المتعلقة  المخاطر 
المهارات العالية واالحتفاظ بهم

اعتمد نجاح الشركة حتى اآلن وسيعتمد نجاحها المستقبلي إلى حد كبير على قدرة الشركة في جذب الموظفين المتخصصين في تقنية 
مناسبة  بأعداد  واالحتفاظ  وتدريب  الشركة جذب  الخصوص، يجب على  وعلى وجه  بهم.  واالحتفاظ  عالًيا  تأهيال  المؤهلين  المعلومات 
كبار  المعلومات وغيرهم من  تقنية  ومهندسي  المشاريع  ذلك مديري  بما في  متنوعة،  بمهارات  يتمتعون  الذين  الموهوبين  من األشخاص 
الموظفين التقنيين، وذلك بهدف تلبية احتياجات العمالء وتنمية أعمال الشركة. وعليه، في حال عدم استطاعة الشركة في جذب الموظفين 
المتخصصين في تقنية المعلومات المؤهلين واالحتفاظ بهم، فإن ذلك سيؤثر على قدرتها على تطوير أعمال جديدة وقيادة مشاريعها الحالية 

بشكل فّعال.

في  قدرتها  على  كبيرة  بنسبة  أعمال جديدة  على  والحصول  وتجديدها  الحالية  تعاقداتها  على  الحفاظ  في  الشركة  قدرة  تعتمد  وسوف 
ومعايير  المعلومات  تقنية  المستمرة في مجال  التغيرات  لمواكبة  بهم  واالحتفاظ  وتدريبهم  المهارات  ذوي  الفنيين من  الموظفين  توظيف 
القطاع المتطورة باإلضافة إلى احتياجات العمالء المتغيرة. وتعتمد ربحية الشركة أيًضا على قدرتها في تسخير فريق عمل من الموظفين 
يتمتع بمجموعة مناسبة من المهارات والخبرة الالزمة لدعم مشاريع الشركة. وقد تُمثل العمليات والتكاليف المرتبطة باستقطاب الموظفين 
وتدريبهم واالحتفاظ بهم أعباًء كبيرة على موارد الشركة، حيث بلغت رواتب الموظفين ما نسبته 49.5% و59.4% و62% و61.7% من إجمالي 
تكلفة إيرادات الشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي. كما 
وتقوم الشركة بشكل مستمر بالتوظيف في مراكز االتصال التي تشغلها، وتتولى الشركة تدريب هؤالء الموظفين قبل انضمامهم إلى العمل. 
وقد أفادت الشركة بأنها تضع ما يقارب 1,000 شخص على قوائم انتظار تمهيًدا لتوظيفهم في مراكز االتصال التي تشغلها. ونظًرا الحتمالية 
التأخير في بدء بعض المشاريع، قد ال تتمكن الشركة من توفير العدد الالزم من الموظفين في الوقت المالئم، نظًرا لحجم الموظفين الذين 
تم وضعهم على قوائم االنتظار، والذين قد يقرروا عدم االستمرار في الترتيبات المتفق عليها مع الشركة. وتعتقد الشركة أن هناك نقًصا 
ومنافسة كبيرة على استقطاب المهنيين من ذوي المهارات في التقنية المتقدمة الالزمة لتقديم الخدمات والحلول التي تقدمها الشركة، ال 
سيما في المملكة، حيث يصعب العثور على موظفين يتمتعون بمجموعة المهارات المناسبة لتنفيذ أعمال الشركة. ويمكن أن تتأثر ربحية 
الشركة وقدرتها على المنافسة وإدارة ارتباطات العمالء سلًبا إذا لم تتمكن الشركة من إدارة تعيين الموظفين وحركتهم لتحقيق هيكل وظيفي 

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

المخاطر المتعلقة بالدقة في تقدير تكلفة أداء الخدمات  2-1-7
يعد تسعير عقود خدمات تقنية المعلومات أمراً معقًدا ويعتمد بشكل كبير على التقديرات والتنبؤات واالفتراضات التي تجريها إدارة الشركة 
فيما يتعلق بتكاليف المشاريع ذات العالقة. وقد تستند هذه التقديرات والتنبؤات واالفتراضات إلى بيانات محدودة والتي قد يتضح الحًقا 
عدم دقتها. وإذا لم تقّدر الشركة بدقة تكاليف مشاريعها أو توقيت استكمالها أو المخاطر المتعلقة بها، سيؤثر ذلك على ربحية عقودها مما 

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

كما أنشأت الشركة مخصصات لتكاليف العقود بمبلغ 9.66 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وصفر ريال 
سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م. وتشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف الربحية المقدرة للمشروع عن 
الربحية الفعلية تغير عرض أسعار الموردين والمقاولين، أو ارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية نتيجة عوامل خارجية، أو إجراءات تصحيحية 
في التصاميم نتيجة ظروف خارجية، وتعديالت في اللوائح واألنظمة، أو ارتفاع تكلفة العمالة المنفذة للمشاريع، أو التأخر في التنفيذ بسبب 
ظروف خارجة عن إرادة الشركة والعمالء، أو تعديل أو إلغاء بعض البنود بعد تنفيذها جزئيا، أو عدم التقدير الدقيق لالحتياطات الطارئة 
والمخاطر غير المعروفة، أو تعذر توريد وتنفيذ أجزاء المشروع من قبل الموردين ومقاولي الباطن. وفي الحاالت التي تواجه فيها الشركة 
تكاليف غير متوقعة، تسعى الشركة عموًما إلى التفاوض مع المقاولين والموردين لتقليل التكاليف األساسية. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن 
أن تؤدي هذه المفاوضات مع المقاولين والموردين إلى التوصل إلى اتفاقيات من شأنها أن تقلل من زيادة التكلفة على الشركة. وقد تتأثر 
ربحية الشركة سلًبا بأي تكاليف إضافية أو غير متوقعة أو تأخير أو عدم القدرة على تحقيق وفورات متوقعة في التكلفة أو مخاطر غير 
متوقعة تواجهها الشركة فيما يتعلق بتقديم خدماتها، بما في ذلك تلك الناتجة عن عوامل خارجة عن سيطرة الشركة. وسيكون لذلك تأثير 

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

المخاطر المتعلقة باستمرار نمو إيرادات الشركة وربحيتها 2-1-8
ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 48.3% خالل الفترة ما بين عامي 2019م و2021م. ومع ذلك، ينبغي عدم اعتبار 
النمو السريع إليرادات الشركة في الفترات األخيرة على أنه مؤشر على أدائها المستقبلي، وال يوجد ما يضمن قدرة الشركة على الحفاظ 
على مستوى نمو اإليرادات أو الربحية التي حققتها في الفترات األخيرة أو تحقيقها من األساس. وبالرغم من زيادة إيرادات الشركة، قد 
تنخفض ربحية الشركة بسبب زيادة تكلفة المبيعات، فقد تكون زيادة اإليرادات ناتجة من خطوط أعمال أو منتجات أو أسواق ذات هوامش 

ربحية أقل من هوامش الربح التاريخية للشركة.

وتعتمد الشركة حالًيا بشكل كبير في تحقيق إيراداتها على وحدة أعمال تجربة العميل، والتي تمثل ما نسبته 36% و47.9% و46% و%44.4 
من إيرادات الشركة الصافية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 
المنافسة  احتدام  مخاطر  الشركة  تواجه  العميل،  تجربة  أعمال  وحدة  على  الشركة  إيرادات  لتركز  ونتيجة  التوالي.  على  2022م،  مارس 
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وضغوط التسعير وزيادة القيود في هذا القطاع. وقد تسعى الشركة في إطار استراتيجيتها إلى التوسع في قطاعات األعمال الخاصة بها 
إلى القطاعات ذات النمو المرتفع وذلك بهدف تنويع مصادر إيراداتها وتقديم خدمات جديدة لعمالئها. وقد تتضمن استراتيجية الشركة 
للتنويع التوسع عن طريق عمليات االستحواذ. ومع ذلك، فقد يؤثر هذا التنويع بشكل سلبي على ربحية الشركة عندما تدخل الشركة في 
أعمال أو قطاعات أو قنوات مبيعات ذات هوامش ربح منخفضة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وقد تواجه تقلبات في إيراداتها، والتي قد تعتمد على توقيت بعض المشاريع الكبيرة التي تتعاقد الشركة على تنفيذها. وهناك عدد من 
العوامل التي قد تؤثر على عدد وقيمة المشاريع التي تحصل عليها الشركة، والتي يخرج العديد منها عن سيطرة الشركة مثل الظروف 
على  التنافسية  والضغوط  للسوق  ودخول شركات جديدة  التنظيمية  والتغييرات  أو ضرائب جديدة  رسوم  واستحداث  العامة  االقتصادية 
األسعار وغيرها من العوامل األخرى. وال يوجد ما يضمن أن إيرادات الشركة لن تستمر في مواجهة التقلبات الدورية مستقباًل. وفي حال 
تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتطورات التقنية السريعة وبقدرة الشركة على التوسع وتنويع منتجاتها 2-1-9
يتميز سوق خدمات تقنية المعلومات بالتغير التقني السريع واستحداث منتجات جديدة وتحسينات تقنية ومتطلبات العمالء عالية المستوى 
ومعايير الصناعة المتطورة. ويعتمد نجاح الشركة المستقبلي على قدرتها في االستمرار بتطوير خدمات وحلول جذابة وتسويقها وتقديمها 
لعمالئها الحاليين والمستقبليين في الوقت المناسب وبشكل فّعال وبأسعار تنافسية. ويتطلب ذلك أن تتوقع الشركة وتستجيب للتغيرات 
السريعة والمستمرة في مجال التقنية وأن تواكب تطورات القطاع وخدمات تقنية المعلومات والحلول المقدمة من الشركات الجديدة لتلبية 
االحتياجات المتطورة لعمالئها. على سبيل المثال، في ظل التطور الكبير لسوق خدمات تقنية المعلومات في المملكة، من المتوقع أن يتطلب 
العمالء حلول تقنية معلومات متخصصة. وإذا لم توائم الشركة خدماتها وحلولها وتوسعها وتطورها بناًء على التغيرات التقنية أو بناًء على 
طلبات واحتياجات العمالء، فقد تتأثر قدرة الشركة سلباً في تطوير ميزة تنافسية والحفاظ عليها واالستمرار في النمو، مما سيكون له تأثير 

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

ويمكن أن تؤدي التطورات في القطاعات التي تخدمها الشركة، والتي تشمل - على سبيل المثال ال الحصر - الحكومي وشبه الحكومي 
وقطاع الصحة وقاطع التعليم وقطاع البنوك والتميل والقطاع التجاري، إلى اتجاه الطلب نحو خدمات وبرامج وحلول جديدة. ونتيجة لذلك، 
إذا طلب عمالء الشركة خدمات أو برامج أو حلواًل جديدة، فقد تتأثر قدرة الشركة على المنافسة في هذه المجاالت الجديدة أو تحتاج إلى 
القيام باستثمارات ضخمة لتلبية هذا الطلب. باإلضافة إلى ذلك، تعمل الشركة حالًيا في بيئة تضم عدداً من الشركات الجديدة التي تقدم 
خدمات وبرامج وحلواًل جديدة منافسة، كما أن الشركة تتوقع دخول المزيد من تلك الشركات الجديدة إلى القطاع. وقد تؤثر الخدمات 
والبرامج والحلول الجديدة التي يقدمها المنافسون أو الشركات الجديدة على عروض الشركة من حيث الجاذبية أو التنافسية. وقد ال تتمكن 
الشركة من توقع التغييرات أو االستجابة لمتطلبات العمالء بنجاح أو التكيف معها في الوقت المناسب. وإذا لم تواكب الشركة هذه التغييرات 
أو لم تستطع إقناع العمالء بقيمة خدماتها وبرامجها وحلولها في ضوء التقنيات الجديدة أو العروض الجديدة المقدمة من قبل المنافسين، 

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

المخاطر المتعلقة بالعالقة مع العمالء الرئيسين 2-1-10
الناتجة عن أكبر خمس عمالء للشركة 44.4% و50.8% و42.4% و45.3% من إجمالي إيرادات الشركة لألعوام المالية  تمثل اإليرادات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على 
التوالي. بالرغم أن سعي الشركة إلى تطوير عالقتها مع عمالئها والمحافظة على استمرارها، ال يوجد ضمان لقدرتها على تحقيق ذلك 
في كل األوقات لظروف قد تكون خارجة عن سيطرتها، كعدم رغبة هؤالء العمالء بالتعامل مع الشركة، ورغبتهم في التعامل مع منافسين 
الشركة، أو انخفاض طلب هؤالء العمالء على خدمات ومنتجات الشركة بعد انتهاء المشاريع الحالية، أو مواجهتهم لتحديات مالية وتشغيلية 
في المستقبل بسبب التقلبات االقتصادية أو ظروف السوق أو أي عوامل أخرى خاصة بهؤالء العمالء، وذلك سيؤدي إلى انخفاض المبيعات 
واألرباح وتذبذب وانخفاض صافي األرباح. كما أنه قد ال تتمكن الشركة من بيع منتجاتها بأسعار تجارية مناسبة، فعلى سبيل المثال قد 
يطالب عمالء الشركة الرئيسيين بخصومات إضافية، وسيؤثر ذلك بشكل سلبي على هامش ربح الشركة مما سيكون له تأثير سلبي على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألخطاء أو العيوب الخفية في المنتجات أو البرامج أو الحلول 2-1-11
تتعرض الشركة لمخاطر وجود أخطاء أو عيوب خفية في منتجاتها أو برامجها أو حلولها والتي قد تؤثر سلًبا على أداء هذه المنتجات أو 
البرامج أو الحلول والطلب عليها من قبل العمالء. وفي حال اكتشاف أخطاء أو عيوب، فقد تضطر الشركة إلى تكبد نفقات رأسمالية كبيرة 
لمعالجتها ومع ذلك ال يوجد ضمان بمقدرة الشركة على معالجة هذه األخطاء أو العيوب أو معالجتها في الوقت المناسب. وقد تؤثر أي 
أخطاء أو عيوب من هذا القبيل على سمعة الشركة ومنتجاتها، وسيستلزم ذلك تقديم تنازالت وتدابير تصحيحية من قبل الشركة للحفاظ 

على قاعدة عمالئها وتحسين سمعتها.
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وتعتمد الشركة أيًضا على البرامج واألجهزة والتطبيقات المقدمة من أطراف خارجية مختلفة لتقدم الشركة من خاللها خدماتها وحلولها في 
جميع الخدمات والحلول التي تشتمل على برامج وأجهزة وتطبيقات، باإلضافة إلى استخدامها لبعض البرمجيات مفتوحة المصدر )وللمزيد 
من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بذلك، يرجى مراجعة القسم  2-1-27 »المخاطر المتعلقة بالبرمجيات مفتوحة المصدر« من هذه 
النشرة(. وقد أبرمت الشركة عدداً من االتفاقيات مع موردين الحلول التقنية )وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقيات، يرجى مراجعة 
القسم  12-4 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(. وفي حال لم تُتاح أٍي من هذه البرامج أو األجهزة أو التطبيقات بسبب فترات انقطاع 
مطولة أو ألنها لم تعد متوفرة بشروط تجارية مقبولة للشركة أو في حال إنهاء االتفاقيات المبرمة مع الموردين ألي سبب من األسباب بما 
في ذلك إخالل الشركة بشروطها التعاقدية بموجب تلك االتفاقيات، فقد يؤدي ذلك إلى تأخر الشركة في توفير خدماتها حتى يتم إيجاد 
التقنيات البديلة والحصول عليها ودمجها مما قد يؤدي إلى زيادة نفقات الشركة أو اإلضرار بأعمالها. وفي حين تسعى الشركة إلى تحقيق 
التعاون الوثيق مع مورديها من األطراف الخارجية للبرامج واألجهزة والتطبيقات بهدف تبسيط الحصول على التقنية ودمجها، فإنه ال يوجد 
ما يضمن استمرار العالقات الحالية القائمة بين الشركة ومورديها في شكلها الحالي. وقد تؤثر التغييرات التي تطرأ على عالقات الشركة 
مع الموردين على قدرة الشركة في الحصول على خدمات وتقنيات مصممة خصيًصا للشركة من هؤالء الموردين، مما قد يزيد من نفقات 

الشركة أو قدراتها أو يضر بأعمالها.

باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي أي أخطاء أو عيوب في البرامج أو األجهزة أو التطبيقات المقدمة للشركة من قبل أطراف خارجية إلى حدوث 
العديد من هؤالء  أخطاء أو عيوب أو أعطال في خدمات الشركة وحلولها، مما قد يضر بأعمالها وقد يكون تصحيحها مكلًفا. ويحاول 
الموردين فرض قيود على مسؤوليتهم عن مثل هذه األخطاء أو العيوب أو األعطال، وفي حال قابلية تنفيذ مثل تلك القيود، فقد تتحمل 
الشركة مسؤولية إضافية تجاه عمالئها أو الموردين من األطراف الخارجية مما قد يضر بسمعتها ويزيد من تكاليف التشغيل. وفي حال 
تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات ومراكز البيانات الخاصة بالشركة 2-1-12
يعتمد أداء الشركة وعملياتها بشكل كبير على أنظمة تقنية المعلومات، وقد يؤدي حدوث أي عطل في هذه األنظمة إلى توقف أعمال الشركة 
التجارية المعتادة، مما يتسبب في وجود تباطؤ كبير في الكفاءة اإلدارية والتشغيلية خالل مدة العطل. وقد يؤثر أي عطل يمتد لفترة طويلة 
على قدرة الشركة في تقديم الخدمات لعمالئها وسمعتها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على الموردين من األطراف الخارجية لتوريد وصيانة الكثير من أنظمة تقنية المعلومات الداخلية الخاصة 
بها. وفي حالة قام مورد أو أكثر من الموردين الخارجيين الذين تتعاقد معهم الشركة لتقديم الدعم والتحديثات المتعلقة بأنظمة تقنية 
المعلومات الخاصة بالشركة بالتوقف عن تنفيذ األعمال أو أصبحوا غير قادرين أو غير راغبين في تلبية احتياجات الشركة، فال يوجد ما 
يضمن أن الشركة ستكون قادرة على إيجاد مورد بديل على الفور أو بشروط تجارية مقبولة في حال وجوده. وقد يؤثر هذا التأخير أو عدم 

القدرة على العثور على بديل مناسب بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

لكي تتمكن الشركة من خدمة عمالئها، يجب أن تحافظ بشكل مستمر على عمليات مركز البيانات، والذي يشمل عمليات الشبكة والتخزين 
والخادم. وفي حال حدوث أي اضطراب كبير في العمليات وأي عطل كبير في النظام، أو في حال عدم قدرة الشركة على نقل مراكز البيانات 
لمواقع بديلة في حال اضطرارها للقيام بذلك ألي سبب من األسباب بما في ذلك عدم وجود موقع بديل مناسب، فسيضر ذلك بقدرة الشركة 
على تقديم الخدمات وفًقا لعقودها أو إلكمال المشاريع لعمالئها في الوقت المناسب )مما قد يؤدي إلى دفع غرامة و/أو دفع تعويضات من 
قبل الشركة(، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خسارة العمالء أو تقليص العمليات، والتي سيكون ألٍي منها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، في حال خسرت الشركة أي من عمالئها نتيجة ألي مشاكل في 
األداء أو انقطاع عمل األنظمة أو إخفاقها، فسيؤدي ذلك إلى خسارة اإليرادات واإلضرار بسمعة الشركة وتكبدها لتكاليف تشغيلية إضافية 
بهدف تصحيح أي من تلك األخطاء، باإلضافة إلى تعرض الشركة إلى خسائر إضافية تشمل إصالح مشاكل األعمال المتراكمة عند استعادة 
األنظمة، وسيؤدي أي من ذلك إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالهجمات اإللكترونية 2-1-13
والهجمات  المدمرة  أو  الضارة  والرموز  اآللي  الحاسب  فيروسات  تشمل  إلكترونية  لهجمات  عرضة  فإنها  الشركة،  أعمال  لطبيعة  نظراً 
االحتيالية والهجمات لقطع الخدمة، والتي تؤثر على سرية أنظمة المعلومات وبيانات األعمال الخاصة بها وسالمتها وتوافرها. وقد تؤدي 
جهود  تكفي  ال  وقد  اإللكتروني.  والتجسس  اإلجرامية  الهجمات  قبل  من  استهدافها  إلى  الشركة  لعمالء  واالستراتيجية  المالية  األهمية 
الشركة لمراقبة وتقييم منظومة األمن الخاص بها لمواجهة التهديدات المستجدة والهجمات اإللكترونية بشكل فّعال. وتؤدي زيادة القرصنة 
االجتماعية )مثل محاولة األطراف غير المصرح لهم للحصول على بيانات أو الوصول إلى معلومات سرية من خالل التفاعل الشخصي 
المباشر مع موظفي الشركة( إلى حدوث مخاطر للشركة. ويشكل الخطأ البشري من قبل موظفي الشركة خطًرا مستمًرا، ومن غير المرجح 

أن تزيل جهود الشركة في التدريب على التوعية وتحسين العمليات جميع مخاطر العواقب السلبية لألخطاء البشرية.

أو غيرها من  السرية  المعلومات  أو  الشركة  أو عمالء  الشركة  أو نشر معلومات  به  المصرح  أو االستخدام غير  السرقة  تؤثر  أن  ويمكن 
المعلومات التجارية والمملوكة من قبل الشركة نتيجة حوادث أمن تقنية المعلومات بشكل سلبي على مركز الشركة التنافسي وسمعتها، ويقلل 
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من قبول السوق لخدمات الشركة وحلولها، سواء تبين في النهاية أن الحادث ناتج عن خطأ الشركة أم ال. وإذا تم اختراق أنظمة الشركة، 
فسيؤدي ذلك إلى ضرر بسمعتها أو عدم قدرتها على تقديم حلولها، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية االسم التجاري والعالمة التجارية للشركة 2-1-14
ومركزها  أعمالها  يدعم  مما  التجارية،  التجاري وعالمتها  باسمها  المرتبطة  ومنتجاتها على سمعتها  تسويق خدماتها  في  الشركة  تعتمد 
وقيمتها  التجارية  عالمتها  قوة  على  الحفاظ  على  قدرتها  على  كبير  حد  إلى  يتوقف  الشركة  نجاح  فإن  وبالتالي،  السوق.  في  التنافسي 
وتعزيزهما، وذلك يعتمد على العديد من العوامل، منها سمعة الشركة ومنتجاتها وشهرة عالمتها التجارية. سجلت الشركة عالماتها التجارية 
»2P« و»يمامة« في المملكة العربية السعودية )للمزيد من المعلومات حول العالمات التجارية للشركة، يرجى مراجعة القسم  12-9 »العالمات 
التجارية وحقوق الملكية« من هذه النشرة(. وفي حال أخفقت الشركة في حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بنجاح - أو في حال 
قيام أي أطراف أخرى بسرقة أو خرق أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة - قد تتضرر قيمة العالمة التجارية للشركة، مما 

سيؤثر بشكٍل سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وقد تضطر الشركة من وقت آلخر، إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد حقوقها المتعلقة بعالماتها التجارية وحقوق الملكية الفكرية 
إلى رفع دعاوى قضائية ضد  بها، مما قد يؤدي  الخاصة  الفكرية  الملكية  الشركة لحقوق  انتهاك  األخرى. وقد تدعي األطراف األخرى 
الشركة. وينطوي التقاضي بطبيعته على حالة من عدم اليقين ويمكن أن يشتت انتباه إدارة الشركة، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف كبيرة وتشتيت 
للموارد، ويمكن أن يؤثر سلباً على إيرادات الشركة وأرباحها، بغض النظر عما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على حقوق الملكية 

الفكرية أو الدفاع عنها بنجاح.

قد ال تنجح الشركة في تعزيز عالمتها التجارية ومساهمتها في زيادة المبيعات واألرباح. قد تتأثر قيمة العالمة التجارية للشركة سلًبا 
بعوامل داخلية، مثل سوء جودة الخدمات المقدمة من قبل موظفيها وسوء التعامل مع شكاوى العمالء، فضاًل عن العوامل الخارجية مثل 
االختالس من قبل أطراف ثالثة أو التعدي أو اإلضرار بحقوق الملكية الفكرية للشركة أو الشكاوى أو التحقيقات أو اإلجراءات النظامية 
األخرى واألنشطة غير القانونية التي تستهدف الشركة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الدعاية السلبية عن الشركة أو أي تغطية إعالمية 
سلبية إلى اإلضرار بسمعة الشركة وعالمتها التجارية ويمكن أن تؤدي إلى خسارة العمالء. عالوة على ذلك، قد تتعرض الشركة في أي وقت 
للتعليقات السلبية على وسائل التواصل االجتماعي، بما في ذلك المدونات والشبكات االجتماعية وأنواع أخرى من المنصات اإللكترونية، 
مما قد يكون له تأثير سلبي على سمعة الشركة وصورتها. إن عدم قدرة الشركة على إدارة هذه العوامل واألحداث ومعالجتها بشكل صحيح 
أو عدم قدرتها على منعها سيكون له تأثير سلبي وجوهري على عالمتها التجارية، مما سيؤدي إلى انخفاض في عدد العمالء الجدد أو رحيل 
العمالء الحاليين وبالتالي االنخفاض في اإليرادات، وهذا بدوره سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على فريق اإلدارة العليا 2-1-15
يعتمد نجاح الشركة وأعمالها التشغيلية على خبرات وقدرات كوادرها اإلدارية والفنية من كبار التنفيذيين والموظفين المؤهلين باإلضافة إلى 
قدرتها على استقطاب موظفين مؤهلين في المستقبل وتوظيفهم وتطويرهم وتحفيزهم والحفاظ عليهم. وتعتمد الشركة على عدد من األفراد 
الرئيسيين في فريق إدارتها العليا لديهم خبرات قيمة في قطاع تقنية المعلومات وساهموا بشكل كبير في تطوير عمليات الشركة وتنميتها. 

وال تضمن الشركة بأنها ستكون قادرة على االحتفاظ بموظفيها المؤهلين أو االستمرار في تطوير مهاراتهم. وقد تحتاج الشركة إلى استثمار 
موارد مالية وبشرية كبيرة الستقطاب موظفين مؤهلين في اإلدارة العليا والحفاظ عليهم، لذلك، فإن فقدان الشركة ألي من كبار التنفيذيين 
والموظفين المؤهلين وعدم مقدرتها على توظيف بدالٍء لهم يتمتعون بذات المستوى من الخبرة والمهارة وبتكلفة مناسبة للشركة سيكون له 

أثٌر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

عالوة على ذلك، يتطلب القطاع الذي تعمل فيه الشركة موارد بشرية تكون على درجة عالية من التخصص. ولدى الشركة إجراءات داخلية 
شاملة بالتوظيف تهدف الستقطاب المواهب وأشخاص على درجة عالية من التأهيل. ولذلك، فإن عدم قدرة الشركة على إشغال المناصب 
الشاغرة التي قد تنشأ مستقباًل بشكل سريع سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

من  2-1-16 والمقاولين  الخدمات  ومقدمي  والموردين  التقنية  شركاء  مع  بالعالقة  المتعلقة  المخاطر 
الباطن

تعاقدت الشركة مع عدد من الموردين والمقاولين من الباطن وغيرهم من األطراف الخارجية، وذلك فيما يتعلق في تطوير منتجات الشركة 
وخدماتها. وفي هذا الخصوص، تجدر اإلشارة أن الشركة تقوم بالتعاون مع بعض الموردين العالميين فيما يتعلق بدمج الحلول والمنتجات 
التي يتم تزويدها من قبل موردين عالميين مع الحلول والمنتجات التي تقدمها الشركة للعمالء بما يتوافق مع احتياجات عمالء الشركة 
وتقديم خدمات ما بعد البيع، والتي تشمل االتفاقية المبرمة مع إحدى شركات االتصاالت الوطنية فيما يتعلق بتزويد خدمة توريد خطوط 
إنترنت ورسائل نصية، واالتفاقية المبرمة مع »dyantrace« فيما يتعلق بتزويد خدمة رخص برمجيات واالتفاقية المبرمة مع شركة أبتك 
السعودية العربية فيما يتعلق بتزويد خدمة أجهزة ورخص برمجيات الشركة، واالتفاقية المبرمة مع شركة واشنطن بيرفورمانس كونسلتنجأند 
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كونستركس سفتوار بيلدرس )WPC( وشركة كونستركس سفتوار بيلدرس )Construx( فيما يتعلق بتوزيع منتجات داخل المملكة العربية 
هذه  من  الجوهرية«  »االتفاقيات  القسم  4-12  مراجعة  يرجى  الموردين،  مع  المبرمة  االتفاقيات  المعلومات حول  من  )للمزيد  السعودية 
النشرة(. كما قامت الشركة بالتعاقد من الباطن مع عدد من المقاولين لتنفيذ جزئيات من أعمال مشاريع للعمالء )للمزيد من المعلومات 

حول االتفاقيات المبرمة مع المقاولين من الباطن، يرجى مراجعة القسم  12-4 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(.

وكما في تاريخ هذه النشرة، إن المبيعات المباشرة بين الموردين )المصنعين( والمستخدمين النهائيين في المملكة محدودة، وبالتالي يعتمد 
هؤالء الموردين على شركات محلية )مثل الشركة( لتسويق وبيع وتوفير خدماتهم ومنتجاتهم في المملكة. وفي حال قرر أي من الموردين 
الرئيسيين توسيع نطاق عملياته في المملكة ليشمل بيع وتوفير خدماتهم ومنتجاتهم بشكل مباشر للمستخدمين النهائيين، فمن الممكن أن 

تنخفض حصة الشركة في السوق، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

لتصنيفها كشريك مميز بموجب استيفائها للمعايير  وتجدر اإلشارة أن الشركة تحصل على أسعار تنافسية من مورديها الرئيسيين نظراً 
النوعية والكمية خالل السنوات الماضية، وتخضع تلك المزايا لتقييم دوري. وفي حال ارتفاع أسعار الخدمات أو المنتجات المقدمة للشركة 
من قبل مورديها الرئيسيين ستتحمل الشركة هذه التكاليف اإلضافية إذا لم تستطع رفع أسعار منتجاتها وخدماتها وفقاً للزيادة في التكاليف 

مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما تجدر اإلشارة أن الشركة ال تستطيع ضمان أن مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة من الغير سيرقى دائماً لمعايير الجودة المتوقعة 
من الشركة أو عمالئها أو أنه سيتم تنفيذ األعمال المتعاقد عليها من الباطن من قبل المقاولين ضمن األطر الزمنية للمشاريع ذي العالقة، 
وبالتالي قد تتحمل الشركة المسؤولية عن أي قصور في الخدمات والمنتجات واألعمال المقدمة من الغير مما سيكون له تأثير سلبي على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وبشكل عام، ال يوجد ما يمنع هؤالء األطراف من التعاقد مع منافسي الشركة فيما يتعلق بتقديم خدمات ومنتجات منافسة لتلك التي تقدمها 
الشركة. وفي حال قيام أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات التي تعتمد عليهم الشركة في تشغيل وإدارة أعمالها وتطوير 
منتجاتها بالتعاقد مع أي منافسي الشركة بشكل حصري، أو رغبتهم في إنهاء العالقة التعاقدية مع الشركة ألي سبب آخر، أو امتناعهم عن 
تجديد العالقة التعاقدية مع الشركة، أو تجديدها بشروط ال تناسب الشركة، سيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة. وإذا لم تتمكن 
الشركة تبعاً لذلك من التعاقد مع موردين أو مقاولين آخرين بشروط تجارية معقولة أو من زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها لتغطية قيمة 
الزيادة في التكاليف أو إجراء التحسينات على اآلليات واإلجراءات الداخلية في الشركة لمواجهة هذه الزيادة أو تدني الجودة فإن ذلك 
سيؤدي إلى تحمل الشركة لهذه الزيادة وقد يؤدي إلى خفض مبيعات الشركة وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على قدرة الشركة التنافسية 

وعلى أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها 2-1-17
يعتمد أداء الشركة في المستقبل على قدرتها على تنفيذ خططها التوسعية واستراتيجيات نموها. ولكن ال يمكن للشركة أن تضمن نجاح هذه 

الخطط واالستراتيجيات، حيث سيعتمد ذلك على عدة عوامل تشمل ما يلي:

تطوير أنظمة الشركة التقنية والمالية واإلدارية لتتواكب مع هذه التوسعات مع الحفاظ على مستوى الجودة الحالي لمنتجات  	
وخدمات الشركة وتطويره.

التعاون مع العمالء والموردين الحاليين والمستقبليين. 	
واألسواق  	 والخدمات  المنتجات  هذه  في  بنجاح  التنافس  عن  وأسواق جغرافية جديدة فضاًل  وخدمات  منتجات  تحديد 

وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
توفر التمويل الكافي )بما في ذلك الموارد المالية المتاحة حالياً للشركة( وفقاً لشروط مقبولة. 	
فعالية الحمالت التسويقية للشركة. 	
المنافسة التي تواجهها الشركة من الجهات الداخلية والخارجية. 	
قدرة الشركة على الحد من التكاليف ووضع ضوابط للمحافظة على مستويات الجودة والخدمة. 	
زيادة الموظفين المؤهلين وتدريبهم وإدارتهم بالكفاءة المطلوبة. 	
الحصول على الموافقات والرخص من الجهات التنظيمية ذات العالقة. 	
توفر ظروف اقتصادية ونظامية وسوقية مواتية للشركة. 	

ونتيجة ألي من العوامل السالفة الذكر أو عوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة، قد ال تنمو إيرادات الشركة بالمعدل الذي كانت عليه 
في الفترات السابقة أو قد تتكبد الشركة تكاليف ضخمة دون حصولها على اإليرادات المتوقعة من تنفيذ خططها التوسعية. كما قد يتعذر 
الوصول إلى المستوى المتوقع من الربحية خالل الجدول الزمني المحدد في هذه الخطط، مما سيؤثر على الوضع التنافسي للشركة، ويزيد 

من تكاليف ما قبل التشغيل وبالتالي يؤثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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وبناء على ما سبق، فإن إخفاق الشركة في تنفيذ خططها التوسعية واستراتيجيات النمو بشكٍل فعال سوف يؤثر سلباً على أعمال الشركة 
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية 2-1-18
تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من وثائق التأمين لتغطية عملياتها، بما في ذلك التأمين الصحي لكافة الموظفين وتأمين ضد المسؤولية 
العامة التجارية )للمزيد من المعلومات حول الوثائق التأمينية، يرجى مراجعة القسم  12-6 »التأمين« من هذه النشرة(. وبشكل عام، قد 
ال تكون التغطية التأمينية كافية في جميع الحاالت أو قد ال تغطي جميع المخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها الشركة. وقد تحدث 
خسائر غير مؤمن عليها أو قد تتجاوز قيمتها حدود التغطية التأمينية. وباإلضافة إلى ذلك، تحتوي وثائق التأمين الخاصة بالشركة على 
بعض االستثناءات أو القيود على التغطية التي ال يشمل التأمين فيها أنواعاً معينة من الفقدان والتلف والمسؤولية. وفي هذه الحاالت، يمكن 
أن تتكبد الشركة خسائر من شأنها التأثير سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن عدم قدرة الشركة على تجديد 
وثائق التأمين الخاصة بها بحدود التغطية التأمينية الحالية بشروط مقبولة تجارياً أو على اإلطالق، أو في حالة عدم وجود أو عدم توفر 

تأمين مناسب لمختلف مجاالت أعمالها، فإن ذلك سيؤثر سلبا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف 2-1-19
يتوقف أداء الشركة أيضاً على مقدرتها على المحافظة على ربحيتها من خالل المحافظة على أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرة على تمرير 
أي زيادة في تكاليف المبيعات إلى عمالئها من خالل رفع أسعار المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة. وإن التحكم في سعر 
المنتج أو الخدمة بشكٍل فعلي يخرج عن كامل إرادة الشركة، حيث أن األسعار تعتمد بشكل جوهري على العرض والطلب في السوق. لذلك، 
فإنه في حال ارتفعت تكاليف التشغيل واإلنتاج ولم تتمكن الشركة من رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتعويض تلك التكاليف فستتأثر ربحية 
الشركة بشكٍل كبير مما سيؤثر بشكٍل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وتشمل 
بنود تكاليف الشركة على المعدات والبرمجيات والخدمات المهنية )والتي شكلت ما نسبته 36.9% و28.1% و25.9% و25.9%من صافي 
إيرادات الشركة في عام 2019م و2020م و2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي(، وتكاليف الموظفين 
المرتبطة بتكاليف اإليرادات )والتي شكلت ما نسبته 49.5% و59.4% و62% و61.7% من إجمالي تكلفة إيرادات الشركة في عام 2019م 
و2020م و2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي(. وتعتمد عمليات الشركة بشكل كبير على القوى 
العاملة لديها، لذا تمثل أجور ومزايا العاملين حوالي 65% من إجمالي تكلفة اإليراد، وحوالي 57% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية، 
و51% من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع كما في 31 مارس 2022م، وقد بلغ متوسط عدد الموظفين بالشركة 1,715 موظف في السنة 
المالية 2019م، و2,835 موظف في السنة المالية 2020م، و4,222 موظف في السنة المالية 2021م، و3,968 موظف في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، ما أدى إلى زيادة إجمالي أجور ومزايا الموظفين من 131.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م 
إلى 249.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ثم زيادته إلى 349.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، عالوة على 
ذلك، فقد ارتفع إجمالي أجور ومزايا الموظفين من 70.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2021م إلى 
103.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م. وبالتالي، أي زيادة في تكاليف التشغيل أو اإلنتاج أو 
الخدمات المقدمة من أطراف خارجية مصاحبة مع عدم قدرة الشركة على رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لمواكبة الزيادة في التكاليف، 
تؤثر على ربحية الشركة بشكل كبير، مما له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات 2-1-20
تخضع الشركة لعدد من األنظمة واللوائح التي تتطلب منها الحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة من الجهات التنظيمية المختصة 
في المملكة لممارسة أنشطتها التجارية. وتحتفظ الشركة حالًيا بعدد من التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات المتعلقة بأنشطتها 
التجارية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التراخيص المختلفة الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات فيما يتعلق بعمليات 
البلدية،  وترخيص  التجارية،  الغرفة  وشهادة عضوية  التجارة،  وزارة  من  الشركة  عليها  التي حصلت  التجاري  السجل  وشهادات  الشركة، 
وتصاريح الدفاع المدني. وعند رغبة الشركة بتجديد أو تعديل نطاق أي من تلك التراخيص أو الشهادات أو التصاريح، فقد ال تقوم الجهة 
المختصة بتجديدها أو تعديلها وقد تفرض شروًطا من شأنها أن تؤثر سلًبا على أداء الشركة في حالة قيام الجهة المختصة بتجديد أو تعديل 
تلك الوثائق. فعلى سبيل المثال، حصلت الشركة على ترخيص خدمة الرسائل القصيرة )SMS( من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وتم 
تجديده لثالثة أشهر لتنتهي في 1443/12/21هـ )الموافق 2022/07/20م( وفق شروط معينة تقضي بعدم استقطاب أو قبول مستخدمين 
جدد أو تمديد أو توسعة نطاق العقود أو التدابير األخرى القائمة مع المستخدمين الموجودين، وعدم تمديد أو توسعة نطاق العقود أو 
التدابير األخرى المبرمة مع أي مرخص لهم آخرين. كما يحق لها إلغاء الترخيص أو تعليقه وفقاً لتقديرها المطلق وذلك عند ارتكاب الشركة 
أي فعل موجب لذلك. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن التراخيص الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عدد من الشروط العامة التي 
 »)SMS( تنطبق على جميع التراخيص الفئوية من النوع »ترخيص تقديم خدمة مراكز االتصال« و»ترخيص تقديم خدمة الرسائل القصيرة
باإلضافة إلى شروط خاصة تنطبق على كل نوع من أنواع تلك التراخيص )وللمزيد من المعلومات حول الشروط العامة والخاصة للتراخيص 
الصادرة عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، يرجى مراجعة القسم  12-3 »التراخيص والموافقات األساسية« من هذه النشرة(. كما 
ويجوز للجهة الحكومية طلب إصدار تراخيص إضافية أو استيفاء متطلبات أخرى في المستقبل )للمزيد من المعلومات حول التراخيص 

الجوهرية للشركة، يرجى مراجعة القسم  12-3 »التراخيص والموافقات األساسية« من هذه النشرة(.
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وقد تخضع الشركة أيًضا إلجراءات تنظيمية أو غيرها من المطالبات بسبب مخالفتها ألحكام تراخيصها وتصاريحها الجوهرية. على سبيل 
المثال، طالبت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الشركة بمبلغ 65,000 ريال سعودي لمخالفتها ألحكام ترخيص خدمة الرسائل القصيرة 
)SMS( وتم سداد تلك المخالفة، كما تم شهر العقوبة في موقع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات )للمزيد من المعلومات حول مخالفة 
الشركة ألحكام ترخيص خدمة الرسائل القصيرة )SMS(، يرجى مراجعة القسم   12-11-1 »المخالفة التي فرضتها هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات على الشركة« من هذه النشرة(. 

قد يُطلب من الشركة إيقاف بعض أعمالها في حالة عدم قدرتها على إصدار أو تجديد أي ترخيص، أو إذا تم تعليق الترخيص أو إلغاؤه 
أو سحبه أو تجديده بموجب شروط غير مواتية، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على تراخيص إضافية قد تكون مطلوبة في 
المستقبل. على سبيل المثال، لم تتمكن الشركة من إصدار ترخيص البلدية وتصريح الدفاع المدني لمكتبها في حي القيروان ولفروعها في 
مدينة الرياض ومكة المكرمة، ولم تتمكن الشركة من تجديد تصريح الدفاع المدني لمقرها الرئيسي في الخزامى وترخيص البلدية لفرع 
مكة المكرمة، وذلك ألسباب خارجة عن إرادة الشركة. فإذا أخفقت الشركة في الحصول على أي ترخيٍص ضروري ألعمالها أو في تجديد 
مثل هذه التراخيص، أو إذا انتهت صالحية تراخيصها أو جرى تعليقها، أو إذا تم تجديد أيٍّ من تلك التراخيص بموجب شروٍط غير مالئمة 
للشركة، أو إذا تعذر على الشركة الحصول على تراخيٍص إضافيٍة الزمٍة في المستقبل، فسوف ينتج عن ذلك إيقاف الشركة عن ممارسة 
أعمالها كلياً أو جزئياً أو فرض غرامات مالية عليها من الجهات الحكومية المختصة بما في ذلك فرض غرامات من الدفاع المدني تصل إلى 
30,000 ريال سعودي، أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية تصل إلى 5,000 ريال سعودي لكل موقع مخالف، األمر الذي قد يعرقل عمليات 
الشركة أو يعطلها، ويتسبب في تكبدها تكاليف إضافية، مما سيؤثر بشكٍل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسوء تصرف الموظفين وأخطائهم 2-1-21
قد يرتكب موظفي الشركة تصرفات أو أخطاء تؤثر سلباً على أعمال الشركة وقد ينتج عنها مخالفة ألي من األنظمة أو اللوائح السارية 
في المملكة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات نظامية على الشركة من قبل الجهات المختصة. قد تتفاوت هذه العقوبات وفًقا لمدى سوء 
التصرف أو الخطأ الصادر من الموظف مما يكبد الشركة المسؤولية المالية و/أو يضر بسمعتها. وفيما يلي بعض أنواع سوء التصرف و/

أو األخطاء:

النشر غير المصرح به للمعلومات السرية أو األسرار التجارية إلى العميل أو المنافس أو السوق. 	
سلوك غير مناسب ثقافًيا مثل السلوك غير األخالقي أو السلوك غير المقبول من المجتمع. 	
المشاركة في تحريف المنتجات أو المشاركة في أنشطة احتيالية أو خادعة أو غير الئقة أثناء تسويق منتجات الشركة  	

للعمالء الحاليين أو المحتملين.
عدم االمتثال لألنظمة المعمول بها أو الضوابط واإلجراءات الداخلية. 	
عدم توثيق المعامالت بشكل صحيح وفًقا للوثائق والعمليات المعيارية للشركة، أو عدم تقديم المشورة النظامية المناسبة  	

فيما يتعلق بالوثائق غير المعيارية أو عدم الحصول على التراخيص الداخلية المناسبة.
ال يوجد ما يضمن أن حوكمة الشركة وسياسات االمتثال )بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات والقيود التجارية ومكافحة الرشوة والفساد وسلوك 
الموظفين وسياسات اإلبالغ عن المخالفات فيما يتعلق بذلك( ستحمي الشركة من تصرفات موظفيها غير الالئقة. وفي حال أساء أي من 
موظفي الشركة في التصرف أو ارتكب أخطاء تؤدي إلى تكبد مطلوبات و/أو عقوبات مالية، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-1-22
تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتادة مع األطراف ذات العالقة، وستواصل الشركة في أن تكون طرًفا في تعامالت مع األطراف ذات 
العالقة في المستقبل )للمزيد من المعلومات حول التعامالت مع األطراف ذات العالقة، يرجى مراجعة القسم  12-8 »التعامالت مع األطراف 
ذات العالقة« من هذه النشرة(. تخضع التعامالت مع األطراف ذات العالقة التفاقيات إطارية تحكم الشروط التي توفر بموجبها األطراف 
ذات العالقة الحلول والخدمات كمزود خدمة أو مورد مباشر للشركة، ونطاق المسؤوليات عن الخدمات التي تقدمها والمنتجات التي توردها 
األطراف ذات العالقة للشركة، حيث تم إبرام هذه االتفاقيات على أسس تجارية، وقد تمت الموافقة على جميع التعامالت مع األطراف ذات 
العالقة القائمة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد في تاريخ 1443/08/24هـ 
)الموافق 2022/03/27م( وتاريخ 1443/12/25هـ )الموافق 2022/07/24م( )وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقيات، يرجى مراجعة 

القسم  12-8 »التعامالت مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة(.

وتتضمن التعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة اتفاقية تطوير وتحديث مبرمة بين الشركة وشركة التقنية المستدامة للطاقة، وملحق 
اتفاقية توريد وتركيب نظم أمان خاصة بالحجاج مبرمة بين الشركة وشركة حزام المعلومات، كما وقامت الشركة بإبرام عدد 5 اتفاقيات 
إطارية مع أطراف ذي عالقة باستخدام نماذج متشابهة )للمزيد من المعلومات حول االتفاقيات اإلطارية، يرجى مراجعة القسم   3-8-12 
»االتفاقيات اإلطارية المبرمة مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة(. كما وقامت الشركة في الماضي بتسوية فواتير ودفع المستحقات 
نيابة عن األطراف ذات العالقة، بلغت قيمتها 3.38 مليون ريال سعودي في عام 2019م، و1.21 مليون ريال سعودي في عام 2020م، و1.51 
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مليون ريال سعودي في عام 2021م، و396.84 ألف ريال سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م. وقد بلغت 
قيمة التعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة حوالي 45.5 مليون ريال سعودي خالل عام 2019م، و36.6 مليون ريال سعودي خالل 
عام 2020م، و12.17 مليون ريال سعودي خالل عام 2021م و6.20 مليون ريال سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 
2022م. وقد بلغت صافي إيرادات الشركة الناتجة من التعامالت مع األطراف ذات العالقة صفر ريال سعودي و1 مليون ريال سعودي و7.9 
الثالثة أشهر  المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة  المالية  مليون ريال سعودي و220.3 ألف ريال سعودي للسنوات 
المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي، والتي تمثل صفر % و0.2% و1.2% و0.11% من إجمالي اإليرادات، على التوالي. في حالة 
إبرام التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس غير تجارية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 
العقود والتعامالت مع  إبرام  المالي وتوقعاتها المستقبلية. كما أنه في حال عدم قدرة الشركة على تجديد أو  ونتائج عملياتها ومركزها 
األطراف ذات العالقة، أو تم تجديدها بشروط ال تناسب الشركة أو عدم الحصول على موافقة الجمعية العامة عليها، فسيكون لذلك تأثير 

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

المخاطر المتعلقة بالدعاوى والتقاضي 2-1-23
المعتاد دعاوى  الشركة في سياق عملها  تواجه  المملكة. وقد  العمالء في  واسع من  لنطاق  وتقديم خدماتها  ببيع منتجاتها  الشركة  تقوم 
ومطالبات وإجراءات قضائية عديدة. وكما في تاريخ هذه النشرة، خضعت الشركة لدعاوى إدارية بصفتها مدعياً عليه بأثر مالي إجمالي 
 ،)SMS( يبلغ 65,000 ريال سعودي مطالب به من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لمخالفتها ألحكام ترخيص خدمة الرسائل القصيرة

وتم سداد تلك المخالفة وشهر العقوبة في موقع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. 

كما وكانت الشركة قد أبرمت عقًدا مع إحدى الجهات الحكومية لتقديم خدمات تطوير برمجيات، وأثناء المشروع أصدرت الجهة الحكومية 
موافقتها على األعمال المنفذة بقيمة 12.2 مليون ريال سعودي، ولم تسجل الشركة من هذه القيمة إال 6.6 مليون ريال سعودي كإيراد بعد 
أن َقيَّمت نسبة اإلتمام حتى العام المالي 2020م. والجدير بالذكر أن الرصيد المتبقي البالغ 5.6 مليون ريال سعودي سجلته الشركة إيراًدا 
غير مكتسب وسجلت حسابات مدينة تجارية مقابل هذا الرصيد. وفي وقت الحق حّصلت الشركة 4.7 مليون ريال سعودي، أما القيمة 
المتبقية من رصيد الحسابات المدينة التجارية )وقدرها 7.5 مليون ريال سعودي( فهي محل نزاع، إذ بدأت الشركة بإجراءات قضائية 
بصفتها مدعي ضد الجهة الحكومية المذكورة آنفاً للمطالبة بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي. ولم تقم الشركة بإكمال العمل على العقد البالغة 
قيمته 22.6 مليون ريال سعودي، حيث بلغت قيمة المبلغ الذي قامت الشركة بإكماله 12.2 مليون ريال سعودي، والمبلغ المتبقي من العقد 
والذي لم تقم الشركة بإكماله 10.4 مليون ريال سعودي. وانخفض الحًقا رصيد الحسابات المدينة التجارية للجهة الحكومية ليصبح 7.3 
مليون ريال سعودي بعد أن قامت الجهة الحكومية بسداد مبلغ 162.2 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م )للمزيد من المعلومات، 
يرجى مراجعة القسم  12-11 »الدعاوى القضائية والمطالبات« من هذه النشرة(. وقد تدخل الشركة في المستقبل في دعاوى قضائية 
تكون خارج نطاق عملها المعتاد. وفي حال تعرضت الشركة ألي إجراء قضائي أو شبه قضائي وصدر حكماً أو مجموعًة من األحكام في 
غير مصلحة الشركة وانطوى على ذلك الحكم أو تلك الشركة من األحكام مجتمعًة قيم تعويض كبيرة، أو قيم تعويض تتعدى حدود مسؤولية 
الشركة المستحقة، فقد يكون لذلك أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، 
بغض النظر عن نتيجة أي من الدعاوى القضائية أو اإلجراءات القضائية أو الشبه قضائية التي قد تدخل فيها الشركة، يمكن أن تؤدي هذه 
الدعاوى واإلجراءات إلى تكبد تكاليف كبيرة من قبل الشركة و/أو تخصيصها لموارد بشرية عديدة للدفاع عنها، مما سيكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بترتيبات التمويل القائمة 2-1-24
حصلت الشركة على عدٍد من التسهيالت االئتمانية من عدد من البنوك التجارية ومن بينها بنك الجزيرة وبنك اإلمارات دبي الوطني وبنك 
البحرين الوطني ومجموعة سامبا المالية والبنك األهلي التجاري )البنك األهلي السعودي( ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني والبنك 
تلك  إلغاء  أو  إنهاء  الشركة  أبرمتها  التي  االئتمانية  التسهيالت  اتفاقيات  للمقرضين في بعض  الرياض. ويحق  وبنك  البريطاني  السعودي 
التسهيالت بحسب تقديرهم وبدون أي سبب معين أو موافقة الشركة المسبقة. وفي حال قرر أي دائن إلغاء أو إنهاء التسهيالت الممنوحة 
للشركة، فقد يطالب ذلك الدائن بسداد كافة المبالغ المستحقة على الفور والذي قد يكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وتتضمن اتفاقيات التسهيالت االئتمانية المبرمة مع البنوك قيود واشتراطات تتطلب أخذ موافقات البنوك فيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني 
أو هيكل ملكية الشركة بما في ذلك طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام، كما تتضمن هذه االتفاقيات التزامات متعلقة بإصدار ضمانات من 
قبل ناصر عبداهلل البسام )بقيمة إجمالية تبلغ 110.06 مليون ريال سعودي( وصالح إبراهيم المزروع )بقيمة إجمالية تبلغ 110.06 مليون 
ريال سعودي( وشركة األمثل لالستثمارات التجارية )بقيمة إجمالية تبلغ 626.49 مليون ريال سعودي(، ورهنين عقاريين، أحدهما صادر 
من الشركة على مبنى تابع لها والكائن في حي الصرحية في مدينة الدرعية، واآلخر صادر من ناصر عبداهلل البسام على أرض كائنة في 
منطقة وادي لبن في مدينة الرياض )للمزيد من المعلومات عن هذه الضمانات، يرجى مراجعة القسم  12-5 »اتفاقيات التمويل« من هذه 
النشرة(. باإلضافة إلى ذلك، تشمل بعض عقود تمويل الشركة على تعهدات تلتزم الشركة بموجبها بالمحافظة مثاًل على نسب معينة من 
أصولها، ورأس المال العامل، والتزاماتها ومديونيتها وتحد من قدرتها على إجراء توزيعات نقدية من أرباحها أو إصدار أي أسهم إضافية. 
وعلى سبيل المثال ال الحصر، تشمل بعض اتفاقيات التسهيالت االئتمانية أيضاً على تعهدات تقيد قدرة الشركة على تكبد مديونية إضافية 
أو منح ضمانات أو إنشاء فوائد ضمان على أي من ممتلكاتها أو بيع أي من ممتلكاتها بأي وجه كان دون الحصول على الموافقة المسبقة من 
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المقرض ذي العالقة. قد تقيد أي من تلك التعهدات قدرة الشركة على االشتراك في معامالت معينة حسب رغبتها. وقد ال تتمكن الشركة 
من الوفاء بالتزاماتها المترتبة بموجب هذه االتفاقيات إذا حدث عجز في إيراداتها ألي سبب من األسباب. وفي حال أخلّت الشركة في 
المستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالديون المترتبة عليها، فقد تطلب البنوك من الشركة سداد الدين على الفور وتحصيل 
الضمانات المقدمة من الشركة. وفي هذه الحالة، ال يوجد ضمان بأن الشركة ستتمكن من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء 
بسداد تلك الديون. وقد يكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية 

)للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  12-5 »اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة(.

للموافقة على طرح أسهم الشركة  ائتمانية معها  باتفاقيات تسهيالت  التي ترتبط  البنوك  وتجدر اإلشارة أن الشركة قد قامت بمخاطبة 
التجارية  لالستثمارات  األمثل  المزروع وشركة  إبراهيم  البسام وصالح  ناصر عبداهلل  قبل  من  المقدمة  الضمانات  وإلغاء  العام  لالكتتاب 
كضمان لسداد قيمة التسهيالت المستحقة لهم بعد إدراجه أسهم الشركة في السوق المالية واإلعفاء من القيود المتعلقة بإجراء توزيعات 
نقدية من أرباح الشركة )في حال وجودها(. وفيما يلي ملخص لردود هذه على الشركة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  5-12 

»اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة(:

خطاب من البنك السعودي البريطاني بتاريخ 12 أبريل 2022م والذي ينص على عدم ممانعة البنك السعودي البريطاني على الطرح  	
موضوع هذه النشرة، شريطة تقيد الشركة بجميع االلتزامات الواردة في التسهيالت، وتأكيد المساهمين الجدد بموافقتهم عليها، 

وتزويد البنك بالمستندات التأسيسية المحدثة للشركة.
خطاب من البنك العربي الوطني بتاريخ 11 أبريل 2022م والذي ينص على عدم ممانعة البنك العربي الوطني على الطرح موضوع  	

هذه النشرة، شريطة تقيد الشركة بجميع االلتزامات الواردة في التسهيالت االئتمانية ذات العالقة.
خطاب من مصرف الراجحي بتاريخ 22 مارس 2022م والذي ينص على عدم ممانعة مصرف الراجحي على الطرح موضوع هذه  	

النشرة.
خطاب من بنك البحرين الوطني بتاريخ 22 مارس 2022م والذي ينص على عدم ممانعة بنك البحرين الوطني على الطرح موضوع  	

هذه النشرة.
خطاب من بنك الجزيرة بتاريخ 22 مارس 2022م والذي ينص على عدم ممانعة بنك الجزيرة على الطرح موضوع هذه النشرة. 	
خطاب من البنك األهلي السعودي بتاريخ 11 أبريل 2022م والذي ينص على عدم ممانعة البنك األهلي السعودي على الطرح موضوع  	

هذه النشرة، شريطة تقيد الشركة بجميع االلتزامات الواردة في التسهيالت االئتمانية ذات العالقة، وتوقيع كافة المستندات التي 
يطلبها البنك.

خطاب من بنك اإلمارات دبي الوطني بتاريخ 13 أبريل 2022م والذي ينص على عدم ممانعة بنك اإلمارات دبي الوطني على الطرح  	
موضوع هذه النشرة.

خطاب من بنك الرياض بتاريخ 17 أبريل 2022م والذي ينص على عدم ممانعة بنك الرياض على الطرح موضوع هذه النشرة، شريطة  	
تقيد الشركة بجميع االلتزامات الواردة في اتفاقية التمويل، وتزويد البنك بالمستندات التأسيسية المحدثة بعد اإلدراج، باإلضافة 

إلى تفويض صادر من أصحاب الصالحية يوضح فيه أسماء وصالحية المفوضين بتمثيل الشركة.
وتجدر اإلشارة أنه من الممكن أن تطلب بعض البنوك ضمانات إضافية جديدة مقابل الطلبات المقدمة من الشركة وقد ال يكون بمقدور 
المزروع وشركة األمثل لالستثمارات  إبراهيم  البسام وصالح  المقدمة من ناصر عبداهلل  إلغاء الضمانات الشخصية  أو  الشركة تقديمها 
التجارية، األمر الذي يمكن أن يؤثر على زيادة تكلفة التمويل الذي تحتاجه الشركة مما سيؤثر بشكٍل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

عالوة على ذلك، إذا استمرت الشركة في االعتماد على القروض من البنوك المحلية لتمويل العجز في رأس المال العامل، فقد يكون لذلك 
تأثير على صافي دخل الشركة في المستقبل في حال االرتفاع في أسعار الفائدة السائدة، مما سيؤثر بشكٍل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بااللتزام بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات 2-1-25
2022/04/12م((  )الموافق  1443/09/10هـ  وتاريخ  2022/02/21م(  )الموافق  1443/07/20هـ  )بتاريخ  الشركة  إدارة  مجلس  اعتمد 
والجمعية العامة للشركة )بتاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م(( لوائح حوكمة الشركة المستمدة من الئحة حوكمة الشركات 
الصادرة من الهيئة. يعتمد نجاح الشركة في التطبيق الصحيح لقواعد وإجراءات حوكمة الشركات على مدى معرفة وفهم هذه القواعد 
والتنفيذ السليم لها من قبل مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين العاملين به، خاصة فيما يتعلق بالتدريب المتعلق بمجلس 

اإلدارة واللجان التابعة له وشروط االستقالل والقواعد المتعلقة بتضارب المصالح ومعامالت األطراف ذات العالقة. 

وقد شكلت الشركة عدة لجان منبثقة عن كل من الجمعية العامة ومجلس اإلدارة للشركة بهدف تعزيز ودعم أعمال إدارة الشركة وذلك 
على النحو اآلتي: )1( لجنة المراجعة و)2( لجنة الترشيحات والمكافآت. فقد قامت الجمعية العامة للشركة بتكوين لجنة المراجعة من 3 
أعضاء جميعهم غير تنفيذيين بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م(. كما قام مجلس إدارة الشركة 
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بتكوين لجنة الترشيحات والمكافآت من 3 أعضاء جميعهم غير تنفيذيين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/07/20هـ )الموافق 
2022/02/21م( )للمزيد من المعلومات حول لجان مجلس اإلدارة، يرجى مراجعة القسم  5-3 »لجان مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(.

وتجدر اإلشارة إلى أن حداثة اعتماد لوائح حوكمة الشركة الداخلية، وحداثة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم األعضاء المستقلين، 
وحداثة تكوين لجان مجلس اإلدارة المذكورة أعاله قد يكون لها أثر سلبي خاصة في المستقبل القريب. فقد يؤثر أي إخفاق في تطبيق لوائح 
حوكة الشركة الداخلية أو أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو لجان مجلس اإلدارة لمهامهم وواجباتهم بما فيها مراقبة أعمال الشركة وحماية 
مصالحها ومصالح مساهميها واإلفصاح المستمر وفقاً لألنظمة واللوائح المطبقة في المملكة والتي تتضمن الئحة حوكمة الشركات الصادرة 

من الهيئة إلى تعرض الشركة لعقوبات تنظيمية مما سيؤثر سلباً على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

حوكمة  والئحة  الشركات  نظام  ويفرض  الشركات.  نظام  ألحكام  المختلفة  ونشاطاتها  أعمالها  وتسيير  إدارتها  في  الشركة  وتخضع  كما 
الشركات بعض المتطلبات الجديدة المتعلقة بالتنظيم وحوكمة الشركات والتي يجب على الشركة االلتزام بها، ويستوجب ذلك أن تقوم الشركة 
ببعض اإلجراءات اللتزام بتلك المتطلبات الجديدة. كما فرض نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة 
بإدارة الشركات المدرجة وكذلك تشكيل لجنة مراجعة  أحكامهم وقواعدهم اإللزامية )مثل متطلبات الئحة حوكمة الشركات فيما يتعلق 
مستقلة ترجع للجمعية العامة للشركة(، وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات من غرامات مالية أو السجن أو 
كالهما. على سبيل المثال نص نظام الشركات على أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات 
كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن 5 سنوات وبغرامة ال تزيد عن 5 مليون ريال سعودي. في حال عدم التزام الشركة بتلك 

األحكام والقواعد، سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم تواجد الخبرة في إدارة الشركات المساهمة العامة 2-1-26
تدار الشركة منذ عام 2004م كشركة ذات مسؤولية محدودة، والحقاً بعد تحويلها في عام 2021م كشركة مساهمة مقفلة. وبالتالي، فإن 
كبار التنفيذيين في الشركة لديهم خبرة محدودة، أو ليس لديهم خبرة على اإلطالق، في إدارة الشركات المساهمة العامة، واالمتثال باللوائح 
واألنظمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويتوجب على كبار التنفيذيين على وجه الخصوص بذل جهود إضافية 
لضمان التزام الشركة بالقواعد التنظيمية والقواعد المتعلقة باإلفصاح المفروضة على الشركات المدرجة بالسوق المالية مما قد يقلل 
الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة أعمال الشركة اليومية، األمر الذي قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلي.

المخاطر المتعلقة بالبرمجيات مفتوحة المصدر 2-1-27
 .»)open source( لدى الشركة منصة واحدة تعتمد على برنامج مرخص من قبل مالكيه أو أطراف أخرى بموجب رخص »مفتوحة المصدر
ويتطلب هذا الترخيص - بحكم طبيعته - أن تقوم الشركة بتعديل الرخصة المفتوحة المصدر بما يتناسب مع متطلبات األعمال التي توفرها 
لعمالئها. وتقوم الشركة بترخيص هذه التعديالت أو األعمال المشتقة بموجب شروط الترخيص مفتوح المصدر أو أي تراخيص أخرى تمنح 
لألطراف األخرى حقوق االستخدام. في حال قامت الشركة بدمج البرمجيات المملوكة لها مع البرمجيات مفتوحة المصدر بطرق محددة، 
فقد يكون على الشركة، بموجب أحكام محددة من التراخيص مفتوحة المصدر، أن توفر شفرة المصدر للبرمجيات المملوكة لها. باإلضافة 
إلى المخاطر المرتبطة بمتطلبات الترخيص، فإن استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر قد يقود إلى مخاطر أكبر من استخدام البرمجيات 
المرخصة تجارياً من قبل أطراف خارجية، حيث أن التراخيص مفتوحة المصدر ال توفر عادًة أي تحديثات أو ضمانات أو دعم أو تعويضات 
أو تحكم بمصدر البرمجيات. كما أن بعض التراخيص مفتوحة المصدر قد تتضمن نقاط ضعف أمنية أو غيرها من االضطرابات التي قد 

تكون معروفة أو تكون معرضة للهجمات األمنية بسبب توافرها بشكل كبير وتوفرها بحالتها كما هي.

البرمجيات  المرتبطة باستخدام  المخاطر  العديد من  أن  المصدر غامضة كما  التراخيص مفتوحة  إلى ذلك، قد تكون شروط  باإلضافة 
مفتوحة المصدر ال يمكن تفاديها والتي يمكن في حال عدم التعامل معها بالشكل المطلوب أن تؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة. في حال 
لم تقم الشركة باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بشكل مناسب، فقد يكون على الشركة إعادة برمجة منصاتها أو نشر شفرة المصدر 
الخاصة بها أو التوقف عن بيع منصاتها في حال لم تتمكن من برمجتها بالوقت المناسب أو اتخاذ أي إجراءات تصحيحية أخرى والتي 
قد تشتت انتباه الموارد عن تطوير وتنمية أعمال الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 
وتوقعاتها المستقبلية. كما أنه وفي حال لم يتم صيانة البرمجيات مفتوحة المصدر من قبل مالكيها، فقد يكون من الصعب على الشركة أن 
تقوم بالتعديالت الالزمة للبرمجيات بما في ذلك التعديالت المتعلقة بنقاط الضعف األمنية والتي قد تؤثر على قدرة الشركة على الحد من 
مخاطر األمن السيبراني أو الوفاء بالتزاماتها لعمالئها. قد تواجه الشركة أيضاً مطالبات من األطراف الخارجية ممن يرغبون بالتنفيذ على 
أحكام ترخيص مفتوح المصدر، بما في ذلك المطالبة بنشر البرمجيات مفتوحة المصدر أو األعمال المشتقة أو شفرة المصدر المستخدمة 
في برمجة تلك البرمجيات. وقد يترتب على مثل هذه المطالبات )سواًء كانت مستحقة أو غير مستحقة( دعاوى قضائية، والتي قد تستغرق 
وقتاً كما قد تكون مكلفة لتسويتها أو للترافع عنها كما قد تشتت انتباه إدارة الشركة وتتطلب من الشركة أن تؤجر شفرة المصدر المملوكة 

لها أو قد تتطلب من الشركة تسخير مواردها للبحث والتطوير لتغيير البرمجيات، مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة.

قد يصعب تفادي أو إدارة العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، وفي حال عدم تعامل الشركة معها بالشكل 
الصحيح، فقد يكون لها تأثير على أداء منتجات وأعمال الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها من المخاوف التي تهدد الصحة العامة، بما  2-1-28
)COVID-19( في ذلك االنتشار العالمي المستمر لجائحة فيروس كورونا

يترتب على تفشي مرض من األمراض المعدية - مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )MERS( وفيروس اإلنفلونزا أ )H1N1( ومتالزمة 
العدوى التنفسية الحادة )SARS( وفيروس الكورونا المستجد )COVID-19( - في الشرق األوسط و/أو في أي منطقة أخرى أثر سلبي 
جوهري على اقتصاد المملكة وعمليات الشركة. ومنذ أواخر شهر ديسمبر 2019م، أخذ فيروس الكورونا )COVID-19( بالتفشي بدايًة في 
الصين ومن ثّم في جميع أنحاء العالم. يُعد فيروس الكورونا )COVID-19( مرضاً معدياً يسببه فيروس شديد العدوى يُحدث التهابات في 

الجهاز التنفسي وأعراضا أخرى كالحمى والسعال وضيق التنفس. 

يتعلق بفيروس  الحكومات والشركات واألفراد فيما  اتخذتها  التي  الوقائية  المستجد وبعض اإلجراءات  وقد تسبب تفشي فيروس كورونا 
كورونا المستجد إلى اضطراب األعمال التجارية العالمية. كما أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد سلًبا على االقتصاد العالمي واألسواق 
المالية والطلب العالمي على النفط وأسعاره والبيئة العامة التي تمارس فيها الشركة أعمالها، وال يزال مدى تأثيرها على النتائج المستقبلية 
للعمليات واألداء المالي العام للشركة غير مؤكد. كما وقد تواجه الشركة عوائق في التوريد واإلمداد مما يشمل البحث عن القوى البشرية 
العاملة وتوفيرها، وذلك ألن شركات سلسلة اإلمداد الخاصة بالشركة تقع في مناطق فرضت فيها السلطات المعنية تدابير الحتواء فيروس 
الكورونا )COVID-19( أو الحد منه أو قد تعيد فرض هذه التدابير. ونظًرا الستحالة تقدير مدى أو مدة استمرار آثار هذه الجائحة، فقد 
يكون لهذه الجائحة آثار طويلة المدى بشكل عام. وتجدر اإلشارة أن فيما يخض عمليات الشركة، ساهمت الجائحة في زيادة الطلب على 
قطاع خدمات وحلول االتصاالت وتقنية المعلومات، حيث ارتفعت صافي إيرادات الشركة بنسبة 61.8% من 298.1 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م إلى 488.5 مليون ريال سعودي، ومن ثم بنسبة 35.9% إلى 655.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م، كما وارتفعت صافي 
إيرادات الشركة بنسبة 55.6% من 124.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2021م إلى 193.5 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م بسبب ارتفاع عدد المشاريع المدرة للدخل من 106 مشروع إلى 156 
مشروع خالل نفس الفترة. وكان لهذا االرتفاع في صافي إيرادات الشركة تأثير إيجابي على صافي أرباح الشركة والتي ارتفعت من 23.0 
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 64.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ثم إلى 80.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م، إال أنه 

ال يمكن التأكد بأن هذا األثر سيستمر مع انحسار الجائحة واإلجراءات الوقائية المصاحبة لها.

وطبقت المملكة، كما هو الحال في الدول األخرى، إجراءات احترازية صارمة وقيوًدا على السفر والمواصالت العامة، وفرضت متطلبات 
وتدابير الحجر الصحي والتباعد االجتماعي، واإلغالق المطول لبعض أماكن العمل واألنشطة االقتصادية، مما أضر بشكل كبير على اقتصاد 
المملكة. وال يوجد أي ضمان فيما يتعلق إعادة تطبيق التدابير الوقائية والطريقة التي ستقوم بها، أو اتخاذ تدابير أخرى، وحجم أي تدابير 

من هذا القبيل. 

باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي أي تفشي لفيروس كورونا المستجد أو أي مرض معدي آخر في مرافق الشركة إلى إغالق هذه المرافق لفترات 
زمنية معينة أو تنفيذ بعض التدابير االحترازية التي تهدف إلى الحد من الحضور الشخصي. وقد يؤدي إغالق مرافق الشركة إلى تعطيل 
أعمال الشركة أو تكبد تكاليف إضافية لالمتثال ألي تدابير احترازية، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. ومن غير الممكن تقييم آثار فيروس الكورونا )COVID-19( بدقة، سواء من حيث المدة 
التي قد يستغرقها أو من حيث تأثيره على أي وحدة من وحدات أعمال الشركة. وعلى المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى فتح باب مفاوضات 
األسعار مع العمالء أو الموردين، أو تغير سلوك العمالء أو المستخدمين النهائيين تجاه بعض المنتجات تبًعا ألهميتها الشرائية، أو إنهاء 
خدمة موظفي الشركة، أو أي تغيرات جوهرية أخرى قد تؤثر على ربحية الشركة. كما وقد يؤدي أي مما سبق إلى انخفاض أسعار النفط 
لفترة طويلة، أو التأثير السلبي طويل األمد على اقتصاد المملكة، مما قد يؤثر تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالزكاة والدخل 2-1-29
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية منذ تأسيسها وحتى نهاية 31 ديسمبر 2021م،.وتم دفع االلتزامات المتعلقة بها لتلك الفترات. وحصلت 
الزكوية  الربوط  الزكاة عن جميع األعوام منذ تأسيسها حتى نهاية 31 ديسمبر 2020م. كما حصلت الشركة على  الشركة على شهادات 
النهائية عن جميع األعوام منذ تأسيسها حتى عام 2015م. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم تحصل الشركة على الربوط الزكوية النهائية عن 

األعوام 2016م حتى 2021م.

كما تجدر اإلشارة إلى أن الشركة تخضع حالياً إلى ضريبة االستقطاع بخصوص خدمات مهنية تستعين بها من شركات مقرها خارج المملكة 
العربية السعودية. وبلغت قيمة مساهمة الشركة في ضريبة االستقطاع 431,355 ريال سعودي للعام 2019م، و281,632 ريال سعودي للعام 
2020م، و769,957 ريال سعودي للعام 2021م و150,000 ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م. وفي حال لم 
بالهيئة العامة للزكاة  تلتزم الشركة بدفع ضريبة االستقطاع مستقباًل، وفقاً لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )المعروفة سابقاً 
والدخل(، ستطالب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشركة بدفع مبلغ ضريبة االستقطاع باإلضافة إلى غرامة تأخير )تعادل 1% من قيمة 

الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير(.

وبناء على ما تقدم، فإنه من المحتمل أن يكون هناك مخاطر تتمثل في رجوع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أي سنة سابقة لم يتم 
الحصول على ربوطها الزكوية النهائية أو شهاداتها النهائية لضريبة االستقطاع والطعن في اإلقرارات المقدمة ومطالبة الشركة بدفع مبالغ 
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زكاة إضافية أو ضريبة استقطاع نهائية أو أي غرامات يتم فرضها مستقباًل فيما يتعلق بذلك، والذي بدوره قد يكون له تأثير سلبي وجوهري 
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تجنيب مخصص للزكاة وفقاً ألنظمة 
وتعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وقد بلغ مخصص الزكاة للشركة 1.46 مليون ريال سعودي و1.74 
مليون ريال سعودي و3.61 مليون ريال سعودي و850 ألف ريال سعودي كما في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 
ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي. وفي حال لم يكن مخصص الزكاة 
كافي لمقابلة أي التزامات زكاة إضافية قد تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فإن ذلك سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال 
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وللمزيد من المعلومات عن مخصص الزكاة لدى الشركة، يرجى مراجعة 

القسم  12-10 »الوضع الزكوي والضريبي للشركة«(.

المخاطر المتعلقة بنزع عقارات الشركة 2-1-30
كما في تاريخ هذه النشرة، تملك الشركة 3 عقارات. والجدير بالذكر بأن المباني المقامة في منطقة الخزامى )حي الصرحية، الدرعية(، بما 
في ذلك المقر الرئيسي للشركة، سيتم نزعها للمنفعة العامة. وكما في 31 مارس 2022م، لم تستلم الشركة إشعار رسمياً بإخالء مكاتبها. ومع 
ذلك، قد تستلم الشركة إشعار اإلخالء في أي وقت. وقد قامت الشركة ببناء مكاتب جديدة في حي القيروان حيث ستنقل مقرها الرئيسي 
عند استالم إشعار رسمي بإخالء مكاتبها. وعند استالم إشعار رسمي من الجهات المختصة بإخالء مكاتبها، قد ال تتمكن الشركة من 
اإلخالء في المهلة الموضحة في اإلشعار، أو قد تضطر الشركة إلى وقف أعمالها مؤقتاً للقيام بنقل األجهزة واألثاث إلى المكاتب الجديدة، 
مما قد يتسبب بفرض العقوبات المالية على الشركة، أو التأخير في تنفيذ الشركة لمشاريعها، فإن ذلك سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على 
أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وللمزيد من المعلومات عن عقارات الشركة، يرجى مراجعة القسم 

 12-7 »عقارات الشركة«(.

باإلضافة إلى ذلك، قد تتعرض أي من عقارات الشركة مستقباًل إلى النزع للمنفعة العامة، فقد تضطر الشركة تكبد نفقات رأسمالية كبيرة 
لشراء أو استئجار مكاتب جديدة. ومع ذلك ال يوجد ضمان على قدرة الشركة على إيجاد مكاتب مالئمة لشرائها أو استئجارها في المستقبل. 
وقد يؤدي أي تأخير في االستحواذ على مكاتب جديدة مستقباًل إلى فرض العقوبات المالية على الشركة، أو التأخير في تنفيذها لمشاريعها، 

مما سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام الوكاالت التجارية 2-1-31
كونستركس  وشركة   )WPC( بيلدرس  سفتوار  كونستركس  كونسلتنجأند  بيرفورمانس  واشنطن  شركة  مع  توزيع  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
سفتوار بيلدرس )Construx( )للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم  12-4-3-5 »اتفاقية توزيع مبرمة بين الشركة وشركة واشنطن 
اتفاقية  وتخضع   .)»)Construx( بيلدرس  سفتوار  كونستركس  وشركة   )WPC( بيلدرس  سفتوار  كونستركس  كونسلتنجأند  بيرفورمانس 
التوزيع هذه لنظام الوكاالت التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 1382/02/20هـ )الموافق 21 يوليو 1962م( وتعديالته 

)»نظام الوكاالت التجارية«(.

بموجب نظام الوكاالت التجارية يتعين على أي شركة تزاول أنشطة الوكاالت التجارية أن يكون مجلس إدارتها وُمّديروها من السعوديين. 
ويفرض نظام الوكاالت التجارية غرامة تتراوح قيمتها بين 5,000 ريال سعودي إلى 50,000 ريال سعودي على أي مخالفة ألحكام نظام 

الوكاالت التجارية.

يتعين على الوكيل التجاري السعودي تسجيل جميع اتفاقيات الوكاالت والتوزيع لدى وزارة التجارة في غضون ثالثة )3( أشهر من تاريخ 
بدئها، إال أن التسجيل )أو عدمه( ليس شرطا لنفاذ االتفاقية في المملكة. تقع مسؤولية تسجيل أي اتفاقية وكالة تجارية لدى وزارة التجارة 
وسداد الغرامات المفروضة لعدم االلتزام على عاتق الوكيل التجاري السعودي وليس على الطرف األجنبي. لم يتم تسجيل اتفاقية التوزيع 
المبرمة بين الشركة وشركة واشنطن بيرفورمانس كونسلتنجأند كونستركس سفتوار بيلدرس )WPC( وشركة كونستركس سفتوار بيلدرس 
تتراوح بين 5,000 ريال سعودي و50,000 ريال  التجارة فرض غرامات على الشركة  لوزارة  التجارة، ولذلك يحق  )Construx( لدى وزارة 

سعودي. وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التنظيمية 2-2

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في البيئة التنظيمية 2-2-1
تخضع الشركة وأعمالها إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، وزارة التجارة والبلديات 
والدفاع المدني وهيئة السوق المالية )بعد اإلدراج( وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وغيرها. بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات 
في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في المملكة، بما في ذلك تلك األنظمة والسياسات المتعلقة بالضرائب والعمل. وتظل البيئة 
التنظيمية والقانونية في المملكة أقل شموالً مقارنة ببعض الدول األخرى وبالتالي فهي عرضة للتطوير والتغيير أكثر من غيرها. وتعتبر 
تكاليف االلتزام هذه األنظمة مرتفعة. وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق 
بتقنية المعلومات؛ يمكن للشركة، ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح، أن تغير خدماتها، أو تدخل تغييرات على منتجاتها لتلبية اشتراطات 
هذه األنظمة، مما يؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة، مما سيؤدي إلى تأثير سلبي على عمليات الشركة ومركزها 

المالي وتوقعاتها. 

يتطلب عمل الشركة أن تلتزم باألنظمة واللوائح السارية بشكل مستمر. وبناًء عليه، إذا لم تتمكن الشركة من االلتزام بهذه اللوائح واألنظمة 
بشكل مستمر، فإنها قد تخضع لبعض الغرامات أو العقوبات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة، وال يمكن للشركة توقع التغييرات 
في البيئة التنظيمية، بما في ذلك التغييرات في توطين البيانات وحماية البيانات وضوابط األمن السيبراني واستحداث غيرها من اللوائح 
واألنظمة الخاصة بالتقنية أو التغييرات في أنظمة الزكاة والضرائب أو اعتماد أنظمة أكثر صرامة لمكافحة االحتكار والتسعير وحوكمة 
الشركات، وغيرها من التغيرات. قد يؤدي عدم امتثال الشركة لجميع األنظمة التي تخضع لها إلى تكبدها غرامات أو عقوبات، مما يؤدي 
إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وقد تضطر الشركة أيضاً إلى تعديل 
ممارساتها التجارية لالمتثال لهذه اللوائح، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تحمل تكاليف ورسوم إضافية مما سيكون له أثر سلبي على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأنظمة حماية البيانات واألمن السيبراني 2-2-2
تقوم الشركة بصفتها مقدم لخدمات تقنية المعلومات بجمع ومعالجة البيانات الشخصية والبيانات األخرى من عمالئها الحاليين والمحتملين، 
أيًضا  الشركة  تقوم  والدعم، وتوسيع أعمالها وتحسينها. وقد  المستخدم،  والتحقق من هوية  والتطبيقات لعمالئها،  الحلول  لتوفير  وذلك 
بمشاركة بيانات العمالء الشخصية مع جهات خارجية معينة. ونتيجة لذلك، يتعين على الشركة االمتثال لألنظمة واللوائح المحلية، بما في 

ذلك متطلبات حماية البيانات وتوطين البيانات واألمن السيبراني في المملكة. 

ذلك  في  بما  السيبراني  لألمن  الوطنية  الهيئة  من  الصادرة  السيبراني  األمن  تطبيق ضوابط  الشركة  على  يكون  قد  المثال،  سبيل  على 
الضوابط األساسية لألمن السيبراني وضوابط األمن السيبراني لألنظمة الحساسة وضوابط األمن السيبراني للحوسبة السحابية والمعايير 
مثل  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  وضعتها  التي  النظامية  واألطر  الشخصية  البيانات  نظام حماية  إلى  باإلضافة  للتشفير  الوطنية 
اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية واإلطار التنظيمي لألمن السيبراني لمقدمي خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد والقواعد 
العامة للمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وإجراءات إطالق خدمات أو 
التنظيمي إلنترنت األشياء، وذلك حسب  البيانات الشخصية واإلطار  أو مشاركة  للمستخدمين  البيانات الشخصية  منتجات معتمدة على 
طبيعة التعامالت المحددة مع العمالء ومتطلبات مشاريعهم ومدى خضوعها لتلك الضوابط والتي تختلف من حالة إلى أخرى مما يتطلب 

من الشركة مراقبة االمتثال لتلك الضوابط.

وعلى الصعيد العالمي، تفرض األنظمة واللوائح الجديدة المتعلقة بحماية البيانات وتوطين البيانات واألمن السيبراني والمعايير األخرى التي 
تحكم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها ونقلها وتصديرها والكشف عنها واستخدامها أعباء إضافية على الشركة بسبب زيادة 
معايير االمتثال التي يمكن أن تقيد استخدام واعتماد حلول الشركة وتطبيقاتها. وقد تؤدي األنظمة واللوائح والمعايير وااللتزامات األخرى 
المستقبلية والتغييرات في تفسير األنظمة واللوائح والمعايير وااللتزامات الحالية إلى إضعاف قدرة الشركة على جمع البيانات الشخصية 
أو معالجتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استخدامها أو الكشف عنها، وزيادة تكاليف الشركة وإضعاف قدرتها على االحتفاظ بقاعدة 
عمالئها وتوسيعها وزيادة إيراداتها. وقد تؤدي هذه األنظمة الجديدة والتعديالت أو إعادة تفسير األنظمة واللوائح الحالية ومعايير القطاع 
وااللتزامات التعاقدية وااللتزامات األخرى من الشركة إلى تحمل تكاليف إضافية وتقييد عمليات الشركة التجارية. كما قد تتطلب هذه 
الشخصية  البيانات  إلى  بالوصول  للمستخدمين  والسماح  السيبراني،  الخصوصية واألمن  تنفيذ سياسات  الشركات  واللوائح من  األنظمة 
المخزنة أو التي تحتفظ بها هذه الشركات وتصحيحها وحذفها، وإبالغ األفراد والجهات التنظيمية باالنتهاكات األمنية أو االختراقات التي 
الشخصية  البيانات  استخدام  الصريحة على  األفراد  موافقة  الحصول على  الحاالت،  بعض  وفي  لألفراد،  الشخصية  البيانات  تؤثر على 
ومعالجتها وتخزينها ونقلها وتصديرها والكشف عنها ألغراض معينة. وإذا لم تتمكن الشركة أو األطراف الخارجية التي تعتمد عليها في 
االمتثال ألنظمة ولوائح خصوصية البيانات المعمول بها وضوابط ومعايير األمن السيبراني، فقد تتضرر قدرة الشركة على تشغيل أعمالها 

بنجاح وتحقيق أهدافها التجارية.

قد يؤدي عدم مقدرة الشركة على االمتثال لألنظمة واللوائح المعمول بها، أو حماية هذه البيانات، إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الشركة، 
بما في ذلك فرض الغرامات والعقوبات والمطالبات بالتعويض عن األضرار من قبل العمالء واألفراد المتضررين اآلخرين واإلضرار بسمعة 
تكاليف االمتثال واألعباء  المستقبلية. وقد تؤدي  المالي وتوقعاتها  ونتائج عملياتها ومركزها  الشركة  الشركة، مما بدوره سيضر بأعمال 
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األخرى التي تفرضها األنظمة واللوائح والمعايير إلى تقييد استخدام واعتماد خدمات الشركة وتقليل الطلب اإلجمالي عليها، أو تؤدي إلى 
فرض غرامات أو عقوبات نتيجة عدم االمتثال. وبالتالي، سيكون لكل من العوامل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالمنافسة 2-2-3
تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى 
في السوق. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لسياسات التسعير الخاصة بمنافسي الشركة أن تؤثر سلباً على األداء المالي للشركة. وعالوة على 
ذلك، فإن الزيادة في العرض على المنتجات التي تصنعها الشركة بالمقارنة مع الطلب عليها سيؤدي إلى الضغط سلباً على أسعارها، وبالتالي 
التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام. كما يتوقف األداء المستقبلي للشركة على 
قدرتها على اكتساب حصة سوقية والحفاظ على حصتها في السوق وتنميتها من خالل التوسع في إنتاجها وأعمالها التسويقية. وإن انخفاض 

الطلب على منتجات الشركة ألي سبب من األسباب من شأنه أن يؤثر سلباً على نتائج الشركة المالية.

وتعتمد قدرة الشركة التنافسية على تمييز منتجاتها عن المنتجات األخرى المعروضة في السوق، وذلك من خالل توفير منتجات عالية 
الجودة وبأسعار معقولة. وال تستطيع الشركة ضمان عدم تقديم منافسيها الحاليين أو المحتملين لمنتجات ذات جودة أعلى من تلك التي 
تقدمها وبأسعار تنافسية أفضل. كما ال تضمن الشركة مواكبتها وتكيفها بشكل سريع مع اتجاهات التقنية المتطورة أو متطلبات السوق 
المتغيرة، مما قد يؤدي النخفاض حصتها السوقية وإيراداتها وأرباحها، وبالتالي سيؤثر سلباً على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بااللتزام بمتطلبات التوطين 2-2-4
يُعتبر االلتزام بمتطلبات التوطين متطلبا نظاميا بالمملكة، حيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، 
بتوظيف نسبٍة معينة من الموظفين السعوديين ضمن العاملين لديها والمحافظة على هذه النسبة. وتتفاوت نسب التوطين المطلوبة حسب 
أنشطة الشركات. وفًقا لبرنامج نطاقات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، تم تصنيف الشركة ضمن النطاق البالتيني. 
كما في 31 مارس 2022م، كانت نسبة التوطين في الشركة حوالي 78.8%، وهو ما يضع الشركة في النطاق البالتيني لبرنامج نطاقات. على 
الرغم من أن الشركة ملتزمة حالًيا بتلبية نسب التوطين المطبقة، إال أن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية قد تقرر فرض متطلبات 
سعودة أكثر صرامة في المستقبل. وقد يكون من الصعب على الشركة االستمرار في الحفاظ على نسبة التوطين أو زيادتها، وقد ال تتمكن 
من تلبية متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المستقبل. وقد تؤدي عدم قدرة الشركة على تلبية متطلبات التوطين أو 
االمتثال ألنظمة ولوائح العمل المعمول بها إلى فرض عقوبات أو غرامات وتعليق إصدار تأشيرات الموظفين غير السعوديين واالستبعاد 
من المنافسات والقروض الحكومية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  5-10 »التوطين« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة بأثر الظروف االقتصادية على عمليات الشركة  2-2-5
تنحصر كافة أنشطة وعمليات الشركة داخل المملكة، حيث يعتمد األداء المالي للشركة بشكل أساسّي على الظروف االقتصادية السائدة في 

المملكة باإلضافة للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة.

ونظراً الحتالل قطاع النفط النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، فإن التقلبات المحتملة في أسعار النفط قد تؤثر بشكل 
سلبي على اقتصاد المملكة. ولذا، يمكن أن يؤدي تراجع أسعار النفط لفترة طويلة إلى حدوث ركود أو كساد اقتصادي. وتجدر اإلشارة بأن 
معدل النمو االقتصادي في المملكة قد شهد تباطؤاً خالل األعوام األخيرة. كما تواجه المملكة تحديات تتعلق باالرتفاع النسبي في معدالت 
النمو السكاني. وقد يكون لهذه العوامل تأثيٌر سلبي على اقتصاد المملكة، مما يترتب عليه تأثيٌر سلبي وجوهريٌّ على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وليس هناك ما يضمن أن التطورات السلبية التي قد تنشأ فيما يتعلق بالعالقات الدولية، أو الظروف االقتصادية والسياسية في أي دولة 
أخرى، لن تؤثر سلباً على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها أو على أسواق المال في المملكة بوجٍه عام، كما أنه ليس هناك 

ما يضمن أن تلك العوامل لن تؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وإن من شأن أي تغيُّرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة أو في أي دول أخرى في الشرق 
األوسط أن تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية، بما في ذلك على سبيل 
المثال دون الحصر التقلبات العادية في األسواق والركود االقتصادي واإلعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية وغيرها من 

التطورات.
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تأثير المخاطر السياسية على عمليات الشركة 2-2-6
العالقات  أن  يضمن  ما  يوجد  وال  الحاضر.  الوقت  في  األمني  أو  السياسي  االستقرار  عدم  من  األوسط  الشرق  دول  من  العديد  تعاني 
االقتصاد  على  تأثير سلبي  لها  يكون  لن  األخرى  الدول  أو  المجاورة  الدول  في  والسياسية  االقتصادية  األوضاع  أو  السلبية  الدبلوماسية 
المالي وتوقعاتها  ونتائج عملياتها ووضعها  الشركة  المملكة بشكل عام، وعلى أعمال  المال في  أو أسواق  المباشر  أو االستثمار األجنبي 

المستقبلية بشكل خاص.

سوف تؤثر أي تقلبات غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو النظامية في المملكة و/أو الدول األخرى في الشرق األوسط، والتي 
تشمل على سبيل المثال ال الحصر تقلبات السوق الطبيعية، والركود، واإلفالس، وضعف مستويات التوظيف، والتحوالت التقنية وغيرها من 

التطورات المماثلة بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي 2-2-7
تتم بعض معامالت الشركة بعمالت أخرى غير الريال السعودي وخاصة بالدوالر األمريكي. وال يزال البنك المركزي السعودي يحافظ على 
استمرارية ربط سعر صرف الريال السعودي بسعر صرف الدوالر األمريكي. ومع ذلك، ال يوجد أي ضمان بأنه سيتم الحفاظ على هذا 
الربط في المستقبل أو أنه سيظل ثابًتا على سعر الصرف الحالي. أي محاولة لفك ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي، أو إعادة ربطه 
بسعر مختلف، ستؤدي إلى تقلبات جوهرية في سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي. وهي تقلبات ستؤثر على أعمال الشركة 

ومركزها المالي ونتائج العمليات وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية 2-2-8
تخضع الشركة لمتطلبات الزكاة والضرائب في المملكة. وقد تؤثر أي زيادة في متطلبات الزكاة و/أو الضرائب المطبقة على الشركة سلًبا 
على ربحيتها. بناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق 30 يناير 2017م( بالموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة 
القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأ العمل بها من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم 
األخرى على قطاعات محددة في المملكة. وقد قامت وزارة المالية برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، ابتداًء من 1 يوليو 
2020م، مما قد يؤدي إلى انخفاض في معدالت إنفاق المستهلكين )ويشمل ذلك إنفاقهم على منتجات الشركة(، مما سيؤدي إلى انخفاض 
في إيرادات الشركة، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كما قد تؤدي أي 
زيادة مستقبلية في نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى المزيد من االنخفاض في مستويات إنفاق العمالء على منتجات الشركة، 

مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

بتاريخ   1438/16/6768 رقم  التعميم  والدخل(  للزكاة  العامة  بالهيئة  سابقاً  )المعروفة  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت  كما 
1438/03/05هـ )الموافق 2016/12/05م( والذي يلزم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس 
جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم على النحو الوارد في »نظام تداوالتي« في نهاية العام. 
وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة في السوق المالية خاضعة بوجه عام للزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها 
وفقاً لنظامها األساسي، دون أن يكون لألسهم المدرجة أثر في تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م والسنوات الالحقة لذلك. ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطابها رقم 1438/16/12097هـ بتاريخ 
1438/04/19هـ )الموافق 2017/01/17م( القاضي بتأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والسنوات التي 
تليها. وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم، 
بما في ذلك المتطلبات النهائية بموجبه، ال يزال قيد النظر، باإلضافة إلى القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير 
الخليجيين المساهمين في الشركات السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين غير 
المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به حيث 
أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة من مساهمين سعوديين. وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم في حال تطبيقه كبيراً، أو في حال تكبدت 
الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالفيضانات والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى أو األعمال التخريبية 2-2-9
قد تضر الكوارث الطبيعية أو األعمال التخريبية الخارجة عن سيطرة الشركة إلى حد كبير بمرافق الشركة وببنيتها التحتية بشكل عام. 
كما قد تؤدي أية أضرار تقع على مرافق الشركة أو تصيب العاملين بها - سواًء كانت ناتجة عن حدوث فيضانات أو زالزل أو عواصف أو 
أي كوارث طبيعية أخرى أو أعمال تخريبية - إلى تكبد الشركة لتكاليف كبيرة، والتي قد يكون لها أثر بالغ على قدرة الشركة على ممارسة 
عملياتها وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية المستقبلية. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية أو أعمال تخريبية وإضرارهما بمرافق الشركة، 

فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة 2-2-10
في حال أصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم احتسابها أو تصنيفها كشركة ذات وضع مهيمن من قبل الهيئة العامة للمنافسة، 
فستخضع عمليات الشركة للشروط والضوابط الواردة في نظام المنافسة والذي يسعى لحماية المنافسة العادلة في األسواق السعودية 
وتشجيع وترسيخ قواعد السوق وحرية األسعار وشفافيتها. وفي حال خالفت الشركة أحكام نظام المنافسة وأصدر بحقها أي حكم يتعلق 
بتلك المخالفة، فقد يتطلب من الشركة لسداد غرامة تتجاوز 10 مليون ريال سعودي أو غرامات أعلى قيمة تفرضها الهيئة العامة للمنافسة. 
كما يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب إيقاف أنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم )جزئياً أو كليا( وذلك في حال تكرار المخالفة. وعالوة 
على ذلك، قد تكون إجراءات إقامة الدعاوى طويلة ومكلفة مادياً للشركة. وبالتالي، سيكون لكل من تلك العوامل تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإقرار نظام الشركات الجديد مؤخرًا في المملكة 2-2-11
تخضع الشركة في إدارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها المختلفة ألحكام نظام الشركات، وقد أعلنت الحكومة في تاريخ 1443/11/29هـ 
)الموافق 2022/06/28م( عن موافقتها على نظام جديد للشركات ليحل محل النظام السابق. وسيدخل هذا النظام الجديد حيز التنفيذ 
بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويفرض نظام الشركات الجديد بعض المتطلبات الجديدة المتعلقة بالتنظيم وحوكمة 
الشركات والتي يجب على الشركة االلتزام بها، ويستوجب ذلك أن تقوم الشركة ببعض اإلجراءات لاللتزام بتلك المتطلبات الجديدة. كما 
ويفرض نظام الشركات الجديد عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية، وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض الشركة 
إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك األحكام والقواعد، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح 2-3

المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية بعد الطرح من قبل المساهمين البائعين 2-3-1
بعد االنتهاء من االكتتاب سيمتلك المساهمين البائعين ما نسبته 70% من رأس مال الشركة. وعليه سيكون بإمكانهم السيطرة على األمور 
التي تتطلب موافقة المساهمين بما في ذلك عمليات الدمج واالستحواذ وبيع األصول وانتخاب مجلس اإلدارة وزيادة أو تخفيض رأس المال 
وإصدار أو عدم إصدار أسهم إضافية أو إحداث أي تغيير في الشركة. باإلضافة إلى ذلك، فقد تتعارض مصالح المساهمين الكبار مع 

مصالح المكتتبين والذي سيؤثر سلباً وبشكٍل جوهري على مصالح المكتتبين وخططهم االستثمارية في الشركة.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق لألسهم 2-3-2
لم يتم طرح أو تداول أسهم الشركة سابقاً في سوق عام لألسهم. وال يوجد أي ضمان بأنه سيكون هناك سوق فعال ومستمر للتداول في 
أسهم الشركة بعد انتهاء االكتتاب. لقد تم تحديد سعر االكتتاب بناء على عدة عوامل كوضع الشركة وتطلعاتها المستقبلية والسوق الذي 
تتنافس فيه وتقييم نتائج الشركة اإلدارية والتشغيلية والمالية. ويمكن أن تؤدي عوامل مثل اختالف النتائج المالية والظروف العامة والوضع 
االقتصادي العام والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها الشركة وعوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة إلى حدوث تفاوت كبير في سيولة 

تداول سهم الشركة وسعره.

المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق 2-3-3
لقد تم تحديد سعر الطرح بناًء على عدة عوامل، بما فيها األداء السابق للشركة، والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة، والقطاع الذي تعمل 
فيه، واألسواق التي تتنافس فيها، والتقييم إلدارة الشركة وعملياتها ونتائجها المالية. وقد ال يكون سعر الطرح مساوياً لسعر تداول األسهم 
بعد إتمام الطرح، كما قد يتعذر على المستثمرين إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو بسعٍر أعلى، أو قد يتعذر عليهم بيع األسهم مطلقاً.

وبوجه عام، يتعرض سوق األسهم، من وقت آلخر، لتقلبات شديدة في السعر والحجم، وقد تؤدي تقلبات السوق إلى تغيرات كبيرة في سعر 
األسهم، األمر الذي قد يتسبب في تراجع قيمة األسهم، مع زيادة في تقلب األسعار إذا انخفض حجم التداول. وقد يتأثر سعر األسهم سلباً 
بسبب عدة عوامل، بما في ذلك أداء الشركة، ونتائج عملياتها المتوقعة، وترك الموظفين الرئيسيين لمناصبهم، والتغّيرات في تقديرات أو 
توقعات األرباح، والتغيرات في استراتيجية األعمال، وظروف السوق الخاصة بقطاع الشركة، والوضع العام القتصاد المملكة، وأي تغيرات 
في األنظمة واللوائح واألعمال اإلرهابية، وأعمال الحروب، والكوارث الطبيعية، واألحداث المأساوية، وتقلبات األسعار في سوق األسهم. 
وسيؤدي حدوث أي من تلك المخاطر أو العوامل األخرى إلى أثر جوهري وسلبي على المردودات المتوقعة للمكتتبين، أو قد ينتج عن ذلك 

خسارة كامل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.
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المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح 2-3-4
يعتمد توزيع األرباح على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق األرباح ومركزها المالي ومتطلبات االحتياطات النظامية، وحدود االئتمان 
المتوفرة، واألوضاع االقتصادية العامة، والتدفقات النقدية ومتطلبات رأس المال العامل ومصروفات رأس المال وقبول الجهات الممولة التي 
اشترطت في اتفاقيات التمويل التي أبرمتها مع الشركة على عدم قيامها بتوزيع أرباح دون االلتزام بمعايير مالية محددة أو الحصول على 
موافقة مسبقة من الجهة الممولة، وعوامل أخرى تخضع لتوصية مجلس اإلدارة في إعالن توزيع األرباح حسبما يراه مناسباً. وقد ال يحصل 
المساهمون على أي عائد على االستثمار في األسهم إال من خالل بيع األسهم بسعر أعلى من سعر الشراء. بناًء عليه، ال تضمن الشركة 
بأي شكل من األشكال بأنها ستملك األموال الكافية لتوزيع األرباح أو أنها ستعلن عن أرباح للمساهمين في المستقبل القريب. وعليه، فإنه 
يجب على المكتتبين أخذ هذه المخاطر باالعتبار حيث قد يكون لها أثر سلبي وجوهري على خططهم ومشاريعهم االستثمارية )للمزيد من 
المعلومات حول سياسة توزيع األرباح لدى الشركة والقيود المفروضة من قبل الجهات الممولة على توزيع أرباح نقدية، يرجى مراجعة القسم 

 7 »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة ببيع أسهم إضافية بعد فترة الحظر 2-3-5
قد يؤدي طرح الشركة ألي حصص ملكية في المستقبل، بما في ذلك طرح أسهم حقوق أولوية، إلى تخفيض نسبة مساهمة المكتتبين في 
الشركة وإلى تأثيرات سلبية وجوهرية على سعر تداول األسهم نتيجة طرح حصص ملكية في المستقبل أو بيع األسهم من قبل المساهمين 
تاريخ بدء تداول أسهم الشركة، ويحظر عليهم  تبدأ من  لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر  الحاليين  المساهمين  الحاليين. حيث يخضع 
التصرف بأي من أسهم الشركة التي يملكونها حتى انتهاء تلك الفترة. ويجوز لهم بعد انتهاء فترة الحظر التصرف في أسهمهم. ورغم أن 
الشركة ال تعتزم حالياً إصدار أسهم جديدة بعد انتهاء االكتتاب مباشرة، إال أن أي تغيير في هذه السياسة في المستقبل وقيام الشركة 
بإصدارات جديدة هامة أو قيام المساهمين الحاليين ببيع كميات كبيرة من األسهم بعد فترة الحظر هذه إلى تأثير سلبي على سعر السهم 
في السوق. وبناًء على ذلك، فعلى المكتتبين أن يراعوا هذه المخاطر بعناية حيث قد يكون لها أثر سلبي وجوهري على خططهم ومشاريعهم 

االستثمارية.

المخاطر المتعلقة بالبحوث المنشورة عن الشركة 2-3-6
يعتمد سعر تداول األسهم وحجمها جزئًيا على األبحاث التي ينشرها محللو األوراق المالية أو محللو القطاع حول الشركة وأعمالها. وإذا 
لم يقم المحللون بإجراء أبحاث كافية بصورة مستمرة أو إذا قاموا بتخفيض توصياتهم بشأن األسهم أو نشروا أبحاًثا غير دقيقة أو غير 
مواتية حول أعمال الشركة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر األسهم في السوق. وإضافة إلى ذلك، إذا توقفوا المحللين الذين 
ينشرون األبحاث عن تغطية الشركة، أو لم يقوموا بنشر تقارير عنها بشكل منتظم، فمن الممكن أن تفقد الشركة مكانتها وظهورها في 
األسواق المالية، مما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر األسهم في السوق انخفاًضا كبيًرا بالتالي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على 

عوائد المكتتبين المتوقعة من االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة باالستثمار في األسواق الناشئة 2-3-7
ينطوي االستثمار في األوراق المالية باألسواق الناشئة - مثل المملكة - بشكل عام على درجة عالية من المخاطر مقارنًة باالستثمارات في 
األوراق المالية للُمصدرين من البلدان األكثر تقدًما. وبصفة عامة، تُعد االستثمارات في األسواق الناشئة مناسبة فقط للمستثمرين الخبراء 
الذين على دراية بأهمية المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في هذه األسواق. كما قد يتعرض االقتصاد السعودي آلثار سلبية مستقبلية 
بالتطورات االقتصادية أو المالية السلبية في بلدان األسواق  مماثلة لما تتعرض له دول األسواق الناشئة. ويمكن أن تتأثر المملكة سلباً 
الناشئة األخرى. إن تحققت أي من المخاطر المرتبطة باالستثمار في األوراق المالية باألسواق الناشئة، فذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر 
األسهم في السوق انخفاًضا كبيًرا وهو ما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على عوائد المكتتبين المتوقعة من االستثمار في أسهم الطرح.
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لمحة عامة على السوق- 3

استخدمت الشركة في هذه النشرة المعلومات المتاحة للجمهور وبيانات السوق المبينة في المنشورات وأبحاث مستقلة لدراسة السوق 
تلك  السوق  دراسة  الشركة ومستشار  استمدت  السوق.  دراسة  أعدها مستشار  التي  والبحوث  المنشورات  ذلك  في  بما  بالقطاع،  خاصة 

البيانات من بيانات السوق الخاصة بمستشار دراسة السوق.

في جميع المواضع التي تم فيها الحصول على أي معلومات من جهات خارجية، فقد تم تحديد مصدر تلك المعلومات. تم الحصول على 
المعلومات الواردة في هذه النشرة من بحوث سوقية مستقلة أجرتها جهات خارجية، وينبغي عدم االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري 
من عدمه. ال يمتلك مستشار دراسة السوق وال أي من مساهميه أو الشركاء فيه أو شركته التابعة أو أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو 
أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة. وقد قام مستشار دراسة السوق بإعطاء موافقته الخطية على استخدام اسمه 
وشعاره وإفادته ومعلومات السوق المقدمة من قبله للشركة بالشكل والصيغة المذكورين في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى 

تاريخ هذه النشرة.

تنص المنشورات والتقارير المختصة بالقطاع على أن المعلومات الواردة فيها مستخلصة من مصادر يمكن بصفة عامة االعتماد عليها وعلى 
حد علم الشركة وبقدر ما تستطيع التأكد منه، لم يتم حذف أي معلومات أو حقائق من شأنها جعل المعلومات الواردة غير دقيقة أو مضللة، 
كما لم تقم الشركة بالتحقق بصورة مستقلة من جميع الحقائق والبيانات وبالتالي ال يمكنها ضمان دقتها واكتمالها. لذا، ال تتحمل الشركة 
أي مسؤولية بشأن اكتمال المعلومات المتوفرة أو دقتها. ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يكونوا على دراية بأن اإلحصائيات والبيانات 
والقوائم والمعلومات األخرى المتعلقة باألسواق وحجم السوق والحصص السوقية والمركز السوقي والبيانات القطاعية األخرى الواردة في 
هذه النشرة )والتوقعات واالفتراضات والتقديرات المبنية على تلك المعلومات( قد ال تكون مؤشرات دقيقة لألداء المستقبلي للشركة في 

القطاع الذي تزاول فيه نشاطها. وال تضمن البيانات االستشرافية والتوقعات الواردة في هذا القسم األداء المستقبلي للشركة.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات المقدمة من أطراف خارجية والمدرجة في هذه النشرة موثوقة، بما في ذلك المعلومات 
والبيانات المستمدة من التقرير المقدم من قبل مستشار دراسة السوق. ومع ذلك، لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المساهمين 
الحاليين أو المستشارين بمراجعة هذه المعلومات والبيانات أو التحقق من دقتها أو اكتمالها بشكل مستقل، ولن يتحمل أي شخص منهم أي 

مسؤولية عن دقة هذه المعلومات والبيانات أو اكتمالها.

نظرة عامة على االقتصاد الكلي 3-1
ع أن يُظهر االقتصاد السعودي نمًوا قوًيا بدايًة من عام 2022م وما بعده. فالمملكة العربية السعودية هي أكبر ُمنِتج للنفط في  من المتوقَّ
لت عائدات النفط 46% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021م. ويُمثِّل قطاع الخدمات 36% من االقتصاد، بما في ذلك  العالم، حيث شكَّ
ز  الخدمات الحكومية وتجارة الجملة وتجارة التجزئة وخدمات الضيافة والتمويل والتأمين والعقارات. أما النسبة المتبقية )64%( فهي تتركَّ

في قطاعات مثل التصنيع والبناء والطاقة والمرافق والزراعة.

ط لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ 8 سنوات، فإن النمو االقتصادي في عام 2022م سيكون  نظًرا ألن المملكة العربية السعودية تُخطِّ
ع في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي للمملكة، والتعافي االقتصادي  ن المتوقَّ مدفوًعا بشكل أساسي بزيادة اإليرادات النفطية، والتحسُّ
المستمر من جائحة كوفيد- 19، باإلضافة إلى وضع المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تنويع االقتصاد. ولكن، على الرغم من ارتفاع أسعار 
ط الحكومة الحتواء اإلنفاق العام في عام 2022م. انتعشت أسعار النفط لتصل إلى  النفط الذي ساعد على تعزيز احتياطيات الدولة، تُخطِّ
ع, ومن المتوقع أن تستخدم الحكومة فوائض اإليرادات  أعلى مستوى لها خالل ثالث سنوات، مما أدى إلى انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقَّ
االستثمارات  )صندوق  للمملكة  السيادي  الثروة  وتنمية صندوق  الوطنية،  التنمية  ومبادرات  ودعم صناديق  المحلية،  االحتياطيات  لتعزيز 
ع أيًضا أن يتم توجيه هذه األموال نحو تسريع البرامج والمشاريع االستراتيجية التي ستؤثِّر على األبعاد االقتصادية  العامة(. ومن المتوقَّ

واالجتماعية للمملكة العربية السعودية.

رات المملكة العربية السعودية(: 7الجدول ) نظرة عامة على مؤشِّ
2020م2019م2018م2017م2016م

2,587.82,568.62,631.12,639.82,531.4الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )2010 = 100( )مليار ريال سعودي(

2,418.52,582.22,949.52,973.62,625.4الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحالية )مليار ريال سعودي(

)11.7%(0.8%14.2%6.8%)1.4%(النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

595.5735.3985.9926.36,07.7الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )مليار ريال سعودي(

1,797.21,823.51,944.22,026.11,995.7الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )مليار ريال سعودي(

519.4691.5905.6926.8781.8اإليرادات الحكومية )مليار ريال سعودي(
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2020م2019م2018م2017م2016م

830.59301,079.51,059.41,075.7اإلنفاق الحكومي )مليار ريال سعودي( 

)293.9()1,32.6()173.9()238.5()311.1(العجز / الفائض الحكومي )مليار ريال سعودي(

)11.2%()4.5%()5.9%()9.2%()12.9%(العجز/الفائض كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

م  3.4%)2.1%(2.5%)0.8%(2.1%التضخُّ

7.4%5.7%6%6%5.6%البطالة

31.832.633.434.234.8عدد السكان )مليون(
سة النقد العربي السعودي المصدر: التقرير السنوي لمؤسَّ

رات االقتصادية والديموغرافية الرئيسية(: 8الجدول ) نظرة عامة على المؤشِّ
2.15 مليون كيلومتر مربع المساحة

34.8 مليون )2020م(عدد السكان
ل اإللمام بالقراءة والكتابة حوالي 97.6% )2020م(ُمعدَّ

2,625.4 مليار ريال سعودي )2020م(الناتج المحلي اإلجمالي الحالي
ل البطالة حوالي 7.4% )2020م(ُمعدَّ

ع ط العمر المتوقَّ 75.4 سنة )2021م(متوسِّ
رات االقتصادية Trading Economics، ستاتيستا المصدر: البنك الدولي، وزارة المالية، المؤشِّ

أدى التحوُّل الرقمي لالقتصاد السعودي إلى خلق العديد من الفرص في السنوات األخيرة. ومع توجه الحكومة نحو الرقمنة عبر القطاعات 
المختلفة، فإن إنشاء البنية التحتية الرقمية األساسية يّمكن االقتصاد الرقمي مّثل هدًفا حيوًيا للمملكة. ومن المتوقع أن تحول رؤية 2030 

المملكة إلى اقتصاد ومجتمع وأمة تعتمد على الرقمنة بشكل أكبر وبتوسع مستمر في نطاق الحكومة اإللكترونية.

نظرة عامة على قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية 3-2

آفاق سوق تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية 3-2-1

حجم سوق تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية وتوقعاته للفترة 2015م-2020م )مليار ريال سعودي((: 2شكل رقم )

١١٨٫٩

١١٥٫٥ ١١٥٫١

١١٢٫١ ١١٢٫١

١١٩٫٣

٢٠٢٠م٢٠١٩م ٢٠١٨م ٢٠١٧م ٢٠١٦م ٢٠١٥م

اإلجمالي

البرمجيات (مبا يف ذلك احلوسبة السحابية)

٪٤٠٫٠

٪٩٫٩

٧٫٢٪خدمة تقنية املعلومات

٥٫٢٪األجهزة

٢٫٢٪خدمات االتصاالت

معدل النمو السنوي املركب ملدة خمس سنوات (٢٠٢١ - ٢٠٢٥)

المصدر: شركة آي دي سي )IDC، تقرير MEA Blackbook(، يناير 2022م، سعر الصرف الحالي حتى تاريخه في عام 2021م

ع اإلنفاق على تقنية المعلومات واالتصاالت بنسبة 2.3% في عام 2022م ليصل إلى 123.3 مليار ريال سعودي. ومع  ع أن يتوسَّ من المتوقَّ
ل  ق سوق تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة كما في 2020م ُمعدَّ عودة نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى طبيعته عند مستوى 3%، سيُحقِّ
صة من بين الدوافع الرئيسية لنمو  نمو سنوي ُمركَّب قوي بنسبة 4%. وستكون البرمجيات والخدمات السحابية وتقنية المعلومات الُمتخصِّ

اإلنفاق على تقنية المعلومات واالتصاالت.
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آفاق سوق تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية حسب مجموعة التقنية 3-2-2

اإلنفاق على تقنية المعلومات حسب سوق التقنية في المملكة العربية السعودية، 2019م و2026م )مليار ريال سعودي((: 3شكل رقم )

� األجهزة� خدمة تقنية المعلومات� البرمجيات

٦٤٫٤

٤٥٫٣
٢٠٫٨

١٤٫١

٣٣٫٠٢٥٫٩

١٠٫٦

٥٫٣

٢٠١٩م ٢٠٢٦م
األجهزة

خدمة تقنية املعلومات

٪٣٫٥

٪٥٫٧

١٠٫٤٪البرمجيات

٥٫٢٪إجمالي

معدل النمو السنوي املركب (٢٠١٩ - ٢٠٢٦)

المصدر: شركة آي دي سي )IDC(، دليل اإلنفاق على تقنية المعلومات واالتصاالت، التوقعات، يناير 2022م )اإلصدار 1 2022م(

ع شركة آي دي سي )IDC( أن يصل اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية من 14.1 مليار ريال سعودي  تتوقَّ
ل نمو سنوي مركَّب بنسبة 5.7% خالل فترة التوقعات  في عام 2019م إلى 20.8 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026م، مما يشير إلى ُمعدَّ
التي تبلغ سبع سنوات. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي اإلنفاق على األجهزة من 25.9 مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى 33.0 مليار 
ل نمو سنوي ُمركَّب يبلغ 3.5%. بينما بلغ إجمالي اإلنفاق على البرمجيات في المملكة  ريال سعودي بحلول عام 2026م، مما يشير إلى ُمعدَّ
ل نمو سنوي ُمركَّب  ع أن يصل إلى 10.6 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026م بُمعدَّ 5.3 مليار ريال سعودي في عام 2019م، ومن المتوقَّ
قدره 10.4%، وبذلك وبحلول عام 2026م يكون معدل النمو السنوي المركب المتوقع لسوق تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية 
هو 5.2%. ومن وجهة نظر تقديم خدمات التقنية، اكتسبت الحلول المستندة إلى التقنيات السحابية أهمية أكبر بين الشركات السعودية 
بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بالحلول التقنية المحلية الموجودة على أجهزة العمالء. وقد تبنت العديد من الشركات إستراتيجية »الحوسبة 

السحابية« التي تسمح لهذه الشركات بتنفيذ العديد من مشاريع التحوُّل المدفوعة بالتقنية بميزانيات محدودة داخل المملكة.

صة. وبصرف  الُمتخصِّ المهنية  المعلومات، ال سيما في مجال الخدمات  تبني تقنية  العربية السعودية بسرعة في منحنى  المملكة  م  تتقدَّ
النظر عن خدمات النشر والدعم التقليدية، فإن بعض خدمات تقنية المعلومات الناشئة األخرى تشمل استشارات تقنية المعلومات وخدمات 
للتحوِّل  رئيسية  تمكين  عوامل  أنها  على  إليها  يُنَظر  وهي خدمات  السحابية،  والحوسبة  المدارة  والخدمات  البيانات  ومراكز  االستضافة 
تقنية  تبني  فإن خطط  كوفيد-19،  جائحة  بسبب  2020م  عام  في  المعلومات  تقنية  على  اإلنفاق  في  التباطؤ  من  الرغم  وعلى  الرقمي. 

المعلومات عبر القطاعات المختلفة ستساعد السوق على التعافي خالل فترة التوقعات البالغة 5 سنوات حتى عام 2025م.
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آفاق سوق تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية حسب القطاع 3-2-3

اإلنفاق على تقنية المعلومات حسب القطاع في المملكة العربية السعودية، 2019م - 2021م )مليار ريال سعودي( (: 4شكل رقم )

٢٠٢١م

٥٢٫٠

٨٫٤

٢٫١

٥٫٠

٦٫٧

٢٫٧٧٫٦

٢٫٤
١٫٩٢٫٠

٤٫٤

٦٫٥

٤٫٥

٦٫٣

٥٫٢

١٦٫٢

٧٫٤

٢٫٤

٥٫٢

١٧٫٥

٥٫٦

٢١٫٥

٤٤٫٢٤٥٫٣

٢٠١٩م٢٠٢٠م

� قطاعات الموارد� قطاعات أخرى

� اإلنفاق على تقنية المعلومات للمستهلكين� القطاع الحكومي

� قطاع التمويل� التصنيع

� االتصاالت واإلعالم

المصدر: شركة آي دي سي )IDC(، دليل اإلنفاق على تقنية المعلومات واالتصاالت، حسب القطاع وحجم الشركة، التوقعات، يناير 2022م )اإلصدار 1 2022م(

اإلنفاق الحكومي على تقنية المعلومات يُمثِّل الحصة األكبر في إجمالي سوق تقنية المعلومات للمؤسسات في المملكة العربية السعودية، يليه 
قطاع االتصاالت واإلعالم وقطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين وقطاع التصنيع وقطاعات الموارد. ولطالما كان قطاع 
النفط والغاز وقطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين من القطاعات الرائدة في مجال تبني التقنية، حيث تواصل االستثمار 

رة وما إلى ذلك. في التقنيات المتطوِّرة، مثل البيانات الضخمة والتحليالت والحوسبة السحابية وحلول األمن المتطوِّ

وباستثناء قطاع المستهلكين، يَُعد قطاع الحكومة هو األكثر إنفاًقا على خدمات تقنية المعلومات بين جميع القطاعات في المملكة العربية 
السعودية. وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع االتصاالت واإلعالم، الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث اإلنفاق، تحوُّالً كبيًرا، حيث يُعد تطوير 
سات المالية. ويَُعد قطاع التمويل هو ثالث أكبر قطاع من حيث  البنية التحتية وتجربة العمالء من المجاالت الرئيسية التي تركِّز عليها المؤسَّ
اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. وتتخطى هذه الشركات مجاالت الخدمة التقليدية، وتجعل بيئات تقنية 
المعلومات الداخلية لديها أكثر مرونة واستجابة وتركيًزا على العمالء. ويأتي قطاع التصنيع وقطاع الموارد في المرتبتين الرابعة والخامسة 

على التوالي من حيث اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

دوافع وعوائق اإلنفاق على تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية 3-2-4
دوافع اإلنفاق على تقنية المعلومات

السياسات الوطنية )مراكز البيانات، الحوسبة السحابية، األمن السيبراني، الذكاء االصطناعي، تقنية المعلومات واالتصاالت(
ق االستثمار الدولي بقيادة مجموعة العشرين. ع الفائق في مجال الحوسبة في المملكة العربية السعودية. تدفُّ التوسُّ

زيادة االستثمارات في المدن الذكية والمشاريع الضخمة
الوضوح التنظيمي لقطاعات التقنية الهامة مثل الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي واألمن

5G زيادة اإلنفاق على التقنيات الناشئة، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس
االبتكار لمواكبة ظروف جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من عواق تواصل وتنقل وغيرها

عوائق اإلنفاق على تقنية المعلومات
انخفاض اإلنفاق على التقنية في القطاعات التي تأثَّرت سلًبا بفيروس كوفيد-19 )مثل تجارة التجزئة والتصنيع وغيرها(

انخفاض الميزانية في القطاعين العام والخاص وحروب أسعار النفط
توافر المهارات وسعودة الوظائف الُمتعلِّقة بتقنية المعلومات. 
االنخفاض النسبي لنضج قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت. 
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المبادرات الرئيسية في المملكة العربية السعودية في اإلنفاق على تقنية المعلومات 3-2-5
البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات: أنشأت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية البرنامج الوطني لتنمية 
تقنية المعلومات، بميزانية قدرها 2.5 مليار ريال سعودي، وذلك بهدف خلق بيئة مواتية لتنمية المهارات الرقمية وسد فجوة العرض والطلب 
في المهارات. وكجزء من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، أطلقت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات أيًضا مبادرة لدعم قطاع 

الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل إنشاء برنامج تمويل تقني بقيمة 700 مليون ريال سعودي.

تنمية المهارات الرقمية: أطلقت المملكة العربية السعودية سلسلة من المبادرات بقيمة 4.5 مليار ريال سعودي لتعزيز القدرات الرقمية 
لمجموع مئة ألف شاب سعودي بحلول عام 2030م. وباإلضافة إلى مشاريع Digital Giving وThinkTech، تم إنشاء األكاديمية السعودية 
الرقمية وأكاديمية مسك وأكاديمية طويق واألكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات لتعزيز المهارات الرقمية التي سيستفيد منها أكثر من 15 
مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 70 ألف شاب. كما وضعت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات إطاًرا للمهارات الرقمية وأطلقت برامج 
وتقنيات  الويب  وتطوير  البيانات  المعلومات وعلوم  أمن  ذلك  بما في  الرقمية،  المهارات  تدريب مكثَّف على  وتوفير  المستقبلية  المهارات 

البلوكتشين والذكاء االصطناعي.

مبادرة المقرات اإلقليمية: بحلول عام 2024م، لن يمارس العمل التجاري مع الحكومة السعودية من الشركات العالمية إال تلك التي أنشأت 
مقراتها اإلقليمية في المملكة. والهدف من ذلك هو زيادة االستثمار األجنبي، والمساعدة في تحقيق طموح المملكة في تقديم نفسها كمركز 
إقليمي لالقتصاد واالبتكار. وقد أطلقت وكالة »استثمر في السعودية«، وهي الجهة المنوط بها ترويج االستثمار في البالد، مشروع المقر 
دة  م مزايا ضريبية استثنائية ومزايا أخرى للشركات العالمية الرائدة. وستستفيد الشركات التي تعمل في المناطق المحدَّ الرئيسي، الذي يقدِّ
من اإلعفاءات الضريبية المختلفة والحوافز وإصدار التراخيص التجارية السريعة وإعفاءات قانون العمل ذات الصلة على مدى عشر سنوات.

تمكين شركات التقنية الناشئة: أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )منشآت( عن مجموعة من المبادرات االستراتيجية، مثل 
الشركة السعودية لالستثمار الجريء المملوكة للحكومة، بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي لالستثمار المباشر في الشركات الناشئة والشركات 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة. كما تعمل الحكومة أيًضا على تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل صندوق االستثمارات 
العامة، وأطلقت العديد من المبادرات، ومن بينها مبادرة »جدا«، لتوفير التمويل للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة 
ر مبادرة »جدا« 58 ألف وظيفة،  من خالل استثمارات مستدامة تجارًيا في صناديق األسهم الخاصة واالستثمار الجريء. ومن المتوقع أن توفِّ

وتضيف 8.6 مليار ريال سعودي لالقتصاد السعودي بحلول عام 2027م.

ط الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي )سدايا( لجعل المملكة العربية السعودية  ز العالمي في الذكاء االصطناعي: تُخطِّ التميُّ
ص في مجال البيانات والذكاء  ر التدريب لعدد 25 ألف متخصِّ واحدة من أفضل 10 دول في مجال البيانات والذكاء االصطناعي، حيث توفِّ
االصطناعي. كما تهدف االستراتيجية الوطنية السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي، التي انطلقت في عام 2020م، إلى جذب 75 مليار 
مثل  المستقبلية،  الضخمة  الذكية  التحتية  البنية  مشاريع  وستوِّفر  2030م.  عام  بحلول  والمحلية  األجنبية  االستثمارات  من  ريال سعودي 
ر. كما أطلقت المملكة العربية السعودية أيًضا برنامج »الهمة«، الذي يتضمن  نيوم والقدية أيًضا حقول تجارب للذكاء االصطناعي المتطوِّ
حزمة بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي لدعم الشركات الناشئة ورواد األعمال في مجال التقنية. وستتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 

االصطناعي )سدايا( التي انطلقت مؤخًرا توفير التعليم لألجيال الشابة في مجال الطاقة المستدامة والذكاء االصطناعي.

أحدث  لتقديم  طريقها  في  وهي  العالم،  في  معرفية  مدينة  كأول  نيوم  ُصنَِّفت  الرقمي:  ل  والتحوُّ االقتصاد  لتحفيز  الضخمة  المشاريع 
رة، مثل مصنع لتصنيع السيارات باالعتماد على الهيدروجين، وذلك لمعالجة موضوع االستدامة، باإلضافة إلى الحديقة  المشاريع المتطوِّ
الحياة والترفيه  للتجارة والتصنيع. وتتحوَّل جودة  العائمة لتصبح مركًزا عالمًيا  البيولوجي، ومدينة أوكساجون  التنوُّع  المرجانية لمعالجة 
دة للتحوُّل االجتماعي واالقتصادي في المملكة. فهناك مبادرات عديدة، من بينها أكبر  والتبادالت الثقافية سريًعا لتصبح من العوامل المحدِّ
مدينة مالهي في العالم )Six Flags( التي ستستضيف دورة األلعاب اآلسيوية 2030م. كما وضع مشروع تطوير القدية المملكة العربية 
ر مشروع البحر األحمر 70 ألف  السعودية في دائرة الضوء، حيث سيتم تحفيز هذا التحول واسع النطاق من خالل التقنية واالبتكار. وسيوفِّ
فرصة عمل، ويضيف 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 2030م، بينما ستساهم روشن بشكل أكبر في االقتصاد، 

ر 170 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030م. وتوفِّ

بيئة التنظيم والسياسات في المملكة العربية السعودية 3-2-6
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات: أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ألول مرة اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية في أوائل 
عام 2018م، ووضعت من خالله القواعد العامة وااللتزامات/ الحقوق لجميع األطراف في اتفاقية الخدمة السحابية )أي: مقدمي الخدمات 
السحابية والعمالء والمستخدمين(. أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات النسخة 3 المحدثة من اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية 
وأصبح العمل بها سارًيا في 3 ديسمبر 2020م وحلت محل النسخة 2 من هذا اإلطار. تُحدث النسخة الثالثة من اإلطار التنظيمي للحوسبة 
السحابية تغييرات مثل تعريٍف محدث للخدمة السحابية، ومستويات تسجيل مقدم الخدمة السحابية الجديدة، وتصنيفات محتوى العمالء 

الجديدة، والقيود المحدثة التي أصدرتها حكومة المملكة العربية السعودية ونقل بيانات العمالء المستلمة من الحكومة.

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني (NCA): للهيئة الوطنية لألمن السيبراني وظائف تنظيمية وتشغيلية، وتتولى المسؤولية عن تحسين وضع 
األمن السيبراني في الدولة وحماية مصالحها الحيوية واألمن القومي والبنى التحتية الحيوية والقطاعات ذات األولوية العالية والخدمات 
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واألنشطة الحكومية. يتضمن تفويض الهيئة الوطنية لألمن السيبراني على المستوى الوطني صياغة االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني 
واإلشراف على تنفيذها، وأطر األمن السيبراني وضوابطه واالمتثال له، وبناء مراكز عمليات األمن السيبراني وتشغيلها، وتطوير القدرات 
البشرية في مجال األمن السيبراني، وزيادة الوعي باألمن السيبراني، وتحفيز نمو قطاع األمن السيبراني وتشجيع االبتكار واالستثمار فيه. 

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات (MCIT): أصدرت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات مؤخًرا سياسة الحوسبة السحابية أواًل للتحكم 
في قرارات شراء تقنية المعلومات واالتصاالت في الحكومة السعودية لتسريع التحول الرقمي من خالل زيادة الثقة في خدمات الحوسبة 
السحابية وإنفاذ تلك القرارات. تخضع جميع الجهات الحكومية باستثناء وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لهذه السياسة، 

ويكون مركز المعلومات الوطني هو منفذ هذه السياسة. 

هيئة السوق المالية (CMA): هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن تنظيم نشاط أسواق رأس المال في 
البالد واإلشراف عليه وتطويره. وهي المسؤولة عن صياغة اللوائح لضمان سرية بيانات العمالء وخصوصيتها في سوق المال السعودية. 

استخدام  المالية فقط  للمؤسسات  يمكن  السعودي،  المركزي  للبنك  السيبراني  األمن  وفًقا إلطار   :(SAMA) السعودي  المركزي  البنك 
الخدمات السحابية الموجودة في المملكة ما لم توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي صراحًة. يجب أن تحصل البنوك ومؤسسات 
الخدمات المالية األخرى على موافقة صريحة من مؤسسة النقد العربي السعودي الستغالل االستضافة الخارجية والحلول السحابية العامة 

على أساس كل حالة.

قانون حماية البيانات بالمملكة العربية السعودية: ُوضع في عام 2021م أول قانون لحماية البيانات في المملكة العربية السعودية لتنظيم 
عمليات نقل البيانات وضمان خصوصية البيانات الشخصية. ينطبق هذا القانون على معالجة البيانات الشخصية من جانب الشركات أو 
الكيانات العامة داخل المملكة العربية السعودية، ومعالجة البيانات الشخصية الخاصة بالمقيمين السعوديين من جانب الشركات القائمة 
خارج البالد. يسري هذا القانون في 23 مارس 2022م، بعد فترة انتقالية مدتها 180 يوًما قد تصدر خاللها اللوائح التنفيذية التكميلية. 
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي )سدايا( هي الجهة المنظمة لحماية البيانات الوطنية والمسؤولة عن اإلشراف على إنفاذ قانون 

حماية البيانات الشخصية وتطبيقه على مدار العامين المقبلين.

مبادرة المناطق االقتصادية الحرة: أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط إلنشاء مناطق اقتصادية خاصة تقدم حوافز لالستثمار 
في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والتصنيع والحوسبة السحابية. ومع ذلك لم يتم االنتهاء من الخطة حتى اآلن، ومن المتوقع إصدارها 
بحلول منتصف عام 2022م. ال يزال إتمام السياسات واللوائح التي تحكم هذه المناطق الحرة واإلعداد الفعلي بعيًدا. تهدف هذه المبادرة 
إلى خلق بيئة مالئمة لكل من القائمين بقياس البيانات الفائقة وغير القائمين بذلك إلنشاء وجودهم المادي في المملكة، وذلك لتبسيط 

عملية االرتفاع إلى السحابة للمؤسسات السعودية. 

استراتيجية مركز البيانات الوطني بالمملكة العربية السعودية: أطلقت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات مبادرة جديدة الستثمار مليارات 
لتمكين  النطاقات  فائقة  بيانات  مراكز  تطوير  الخطة  تتضمن  المملكة.  أنحاء  للغاية في جميع  متطورة  بيانات  مراكز  بناء  في  الدوالرات 
المملكة العربية السعودية من التحول إلى »مركز للحوسبة ومركز رقمي« للمنطقة. تهدف الخطة إلى تسريع مراكز البيانات في المملكة 
العربية السعودية وتطويرها، وأن تتجاوز عالمة االستيعاب والقدرة التي تبلغ 1300 ميجاوات قبل عام 2030م. تتوقع وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات تحقيق استثمارات تزيد عن 67.5 مليار ريال سعودي في مشاريع مراكز البيانات والطاقة المتجددة في المنطقة. تعمل وزارة 
االتصاالت وتقنية المعلومات مع جهات محلية وتخطط بالفعل لتنفيذ أول مشروع من بين العديد من المشاريع الضخمة الخاصة بنطاق 

ل المستثمرون األوائل بالفعل في خطة التنمية. البيانات. سجَّ

مقدمو الخدمات التقنية الرئيسيون بالمملكة العربية السعودية 3-3

شركات دمج األنظمة العالمية

شركات دمج األنظمة المحلية واإلقليمية

مقدمو الخدمات الُمدارة

مقدمو الخدمات السحابية ومراكز البيانات

شركات االتصاالت ومقدمو خدمات االنترنت

شركات االستشارات العالمية

المصدر: بحث مؤسسة البيانات الدولية، 2021م
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كبار مقدمي الخدمات التقنية: 3-3-1

	 (Solutions by STC) الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت
اإلنترنت  لخدمات  العربية  الشركة  تركيز  ينصب  السوق:  مع  التعامل  ونهج  الحالية  االستراتيجية  على  عامة  نظرة 
واالتصاالت على استراتيجيات جديدة من شأنها أن تسهم في زيادة معدل نمو األعمال من خالل مجاالت التقنية الرقمية 
واالتصاالت  اإلنترنت  لخدمات  العربية  الشركة  تدعم  التقليدية.  االتصاالت  خدمات  على  االعتماد  تقليل  مع  الجديدة، 
عمالءها في تحسين الكفاءة والفاعلية، من خالل تقديم خدماتها لجميع الفئات والقطاعات بالمملكة. وتستفيد الشركة 
لتطوير  للحكومة،  جزئًيا  المملوكة  السعودية  االتصاالت  شركة  مع  شراكتها  من  واالتصاالت  اإلنترنت  لخدمات  العربية 
الخدمات والحلول التي تتوافق مع خطط الرقمنة والتنوع االقتصادي لبرنامج التحّول الوطني ورؤية 2030م، مثل حلول 
المدن الذكية وحلول األبنية الذكية والمرافق الذكية وما إلى ذلك، على الرغم من تفوق معظم منافسي الشركة عليها في 
مجال عروض خدمات إنترنت األشياء. وال تضم محفظة استثمارات الشركة سوى خدمتين، وتعاني من بطء في تطوير 

حاالت استخدام إضافية لتناسب األسواق الناشئة. 

 :(Solutions by STC) الخدمات المقدمة من قبل الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت

إنترنت األشياءالخدمات الُمدارةتكامل األنظمة والخدمات السحابية

الخدمات حسب االستخدام:
	 »Bluvalt« مركز البيانات االفتراضي من بلوفلت
منصات البنية التحتية كخدمة )IaaS( )األجهزة  	

االفتراضية وتراخيص البرمجيات والتخزين 
الكتلي والكائني، وعرض نطاق الشبكة وعناوين 

IP العامة(
البرامج الجاهزة:

	 Brocade Virtual Traffic Manager برنامج
	 A10 Load Balancer برنامج
	 LAMPو Web Server Cluster LEMP برنامج
	 Drupal HAو Wordpress برامج

تطبيقات الشركات:
حلول البرمجيات كخدمة )خدمات مركز اتصال  	

الرواد، حلول شركة االتصاالت السعودية 
لألفراد، وتحليالت Voost Analytics، وبرنامج 

MBAS إلدارة الموارد البشرية واألجور، وبرامج 
 ،Co-Location خدمات المواقع المشتركة

وخدمات Indorse السحابية، واألمن كخدمة، 
وبرنامج أصول لتتبع إدارة األصول الثابتة(

خدمات التطبيقات الُمدارة 	
خدمات البنية التحتية للشبكة  	

الُمدارة
خدمات التوجيه الُمدارة 	
	  LAN/WiFi خدمات شبكات

الُمدارة
خدمات األمن الُمدارة 	
خدمات الجدار الناري الُمدارة 	
	 DDoS خدمات الحماية
أمن البريد اإللكتروني 	
خدمات النسخ االحتياطي  	

واالسترداد

إدارة األسطول:
مراقبة سرعة المركبات وتاريخها 	
التغطية الجغرافية المباشرة  	
حالة المركبة 	
العمل المباشر ومواعيد النشاط  	

ألهداف المراقبة والتحكم.
تنبيهات المستندات بتقارير موّسعة.  	
تنبيهات الصيانة، تعتمد على  	

المستشعرات الُمثبتة.
نقاط البيع المحمولة:

تتيح أجهزة نقاط البيع التي توفرها  	
الشركة العربية لخدمات اإلنترنت 

واالتصاالت خدمات السداد وإتمام 
المعامالت في الوقت الفعلي ببطاقات 

االئتمان والخصم، أو باستخدام الهواتف 
المحمولة المزودة بإمكانية االتصال 

قريب المدى. 
متوفرة بكل سهولة حيثما توفرت  	

 3Gو GPRS إمكانيات االتصال بأنظمة
و4G و4G LTE، مع خاصية المعامالت 
السريعة، بسرعة متوسطة تتراوح بين 

4-6 ثوان وأقل. 

	 (MIS) المعمر ألنظمة المعلومات
نظرة عامة على االستراتيجية الحالية ونهج التعامل مع السوق: شركة المعمر ألنظمة المعلومات )MIS( هي أول شركة 
تقنية معلومات تُدرج في السوق المالية السعودية. ينصب تركيز شركة المعمر ألنظمة المعلومات على استراتيجيات جديدة 
من شأنها أن تسهم في زيادة معدل نمو األعمال من خالل التقنيات الرقمية الجديدة. تُرّكز شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
بقوة على مبادرات برنامج التحّول الوطني، انطالًقا من قناعتها بأن التحّول الوطني سيؤدي إلى التحّول الرقمي. وتسير 
شركة المعمر ألنظمة المعلومات في ركب عملية التحّول. استطاعت شركة المعمر ألنظمة المعلومات الحصول على أعلى 
شهادة تصنيف من الحكومة السعودية، والتي تعد أحد المتطلبات األساسية ليتسنى لشركة ما تقديم عطاء وتنفيذ مشاريع 
وخدمات تقنية المعلومات على نطاق واسع بالمملكة العربية السعودية، كما وهو إقراًرا بالثقة التي تتمتع بها شركة المعمر 
ألنظمة المعلومات )MIS( في السوق. رؤية شركة المعمر ألنظمة المعلومات هي أن تكون مقدًما رائًدا لخدمات تقنية 
المعلومات المتنوعة للشركات في سوق المملكة العربية السعودية. ونجحت استراتيجية شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
)MIS( في تحقيق التكافؤ بين التنّوع والتخصص في نطاق واسع من المجاالت في تلبية احتياجات الشركات من تقنية 
المعلومات في مختلف القطاعات بالسوق. تعمل شركة المعمر ألنظمة المعلومات )MIS( كجسر يربط بين شركاء التقنية 
والمستخدمين النهائيين لتضع بين أيدي العمالء أفضل الخدمات والحلول التقنية ضمن فئتها، يمدهم بها نخبة من خبراء 

شركة المعمر ألنظمة المعلومات.
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 :(MIS) الخدمات المقدمة من قبل شركة المعمر ألنظمة المعلومات

قسم الشبكاتإدارة خدمات الشركاتالحلول التقنية

حلول الحكومة اإللكترونية والخدمات  	
اإللكترونية

حّل GeoCamp- حل لنظام المعلومات  	
الجغرافية معني بإدارة أصول البنية 

التحتية
	 )AVL( تتبع المركبات اآللية للشركات
أتمتة التوزيع والفريق الميداني 	
إصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر  	
المجتمع اإللكتروني )حلول متكاملة  	

إلدارة األمن للمراقبة والتحكم في 
الوصول(

السداد اإللكتروني 	
نظام معلومات المستشفيات 	
حلول الخدمات المصرفية 	
أوراكل )Oracle( ومايكروسوفت  	

)Microsoft(
إدارة األصول  	
المدينة االفتراضية ثالثية األبعاد 	
SAP ERP للشركات الصغيرة  	

والمتوسطة

الحوسبة السحابية 	
أتمتة مركز البيانات 	
إدارة أعمال تقنية المعلومات 	
إدارة خدمات تقنية المعلومات 	
تحسين تكلفة الحاسب المركزي 	
حلول الدعم عن بعد 	
حلول إدارة الشبكات 	
حلول إدارة البنية التحتية لمراكز  	

البيانات
إدارة قدرات مراكز البيانات  	
العمليات االستباقية - مراقبة األداء 	

الحلول
أمن الشبكات 	
االتصاالت الموحدة 	
التوجيه والتبديل 	
االتصاالت الالسلكية 	
مركز البيانات 	
إدارة المباني / المباني الذكية 	
	 )BMS( نظام إدارة المباني
	 WAN تحسين أداء شبكة

الخدمات
االستشارات 	
التصميم 	
التسليم 	
التنفيذ 	
مركز البيانات 	
إدارة المشاريع 	
دعم العمليات 	

التشغيل والصيانةأمن المعلوماتقسم األنظمة

الخوادم
الخوادم اإللكترونية 	
	 BladeSystem

الحجم الضخم 	
المهام الحرجة 	
األرفف واألبراج 	
البنية التحتية لألرفف واألبراج 	
البنية التحتية للخادم 	
التخزين 	
التخزين الُمتقارب 	
التخزين الُمعّرف بالبرمجيات 	

الربط الشبكي
مركز البيانات 	
إدارة الربط الشبكي 	
	  )SDN( معرّفة بالبرمجيات LAN شبكة

والشبكة الالسلكية
البرمجيات

إدارة دورة حياة التطبيق 	
األتمتة والحوسبة السحابية 	
تحليالت البيانات الضخمة 	
سهولة تنقل التنفيذيين 	

	 Gatewayو CEmail حلول أمان
تشفير البيانات غير الُمستخدمة 	
	 WAN تشفير شبكة
المصادقة متعددة العوامل 	
مراجعة الرمز البرمجي للتطبيق 	
تصنيف البيانات  	
مكافحة تسّريب البيانات 	
الحماية الكاملة للمستخدم 	
الهويات الرقمية والبنية التحتية للمفاتيح  	

العامة والتوقيعات الرقمية
الجيل القادم وجدار الحماية للتطبيقات 	
	  IP االستضافة ومعرفات/عناوين

للشبكات
الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال 	
إدارة الوصول إلى الهوية 	
حلول DDos للحماية من هجمات  	

الحرمان من الخدمة
الحماية من التهديدات المتقدمة 	
حلول إدارة الثغرات األمنية 	
إدارة بيانات الهواتف المحمولة 	

دعم إدارة المشاريع  	
صقل مهارات موظف تقنية المعلومات  	
صيانة وترقية األجهزة والبرمجيات  	
صيانة وترقية التطبيقات  	
النسخ االحتياطي لقاعدة البيانات  	

وتفعيل الوصول عبر الويب 
الدعم الفني على مدار الساعة  	
تسليم وتثبيت وتشغيل الحلول الجديدة  	

لمشاريع التشغيل والصيانة
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إجادة 	
نظرة عامة على االستراتيجية الحالية ونهج التعامل مع السوق: تنفذ إجادة مشاريع ضخمة بالتعاون مع شركات االتصاالت 
بالكامل، وسيُعاد إطالقه بالمملكة  وقطاع الخدمات المصرفية. وهم يعملون حالًيا على تطوير نظام سداد للمدفوعات 
العربية السعودية كنظام سداد جديد تماًما. وفي قطاع االتصاالت، توفر إجادة خدمات التحليالت لشركتي االتصاالت 
السعودية وموبايلي. تعمل إجادة على تنفيذ مشروع لصالح شركة االتصاالت السعودية، حيث تقوم على تركيب وإدارة 1,500 
كشك خدمة ذاتية في ُمختلف أنحاء البالد، في ضوء رغبة شركة االتصاالت السعودية في رفع مستوى أتمتة خدمة العمالء.

وفي قطاع التمويل، توفر إجادة خدمات ذكاء األعمال وتخزين البيانات والتحليالت لكل من بنك الرياض ومصرف الراجحي 
القطاع  على  التركيز  تزايد  الهولندي.  السعودي  والبنك  المالية  ووزارة  اإلنماء  ومصرف  والدخل،  للزكاة  العامة  والهيئة 
الحكومي بفضل زيادة اإلنفاق والمساهمة في تحقيق الحصة األكبر من اإليراد. في القطاع الحكومي، تُقدم خدمات ذكاء 

األعمال وتخزين البيانات والتحليالت لوزارة الصحة والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويّسر.

الخدمات المقدمة من قبل إجادة: 

منتجات/أطر عمل تملكها الشركةمنتجات بالتعاون مع شركاءالحلول التقنية

إدارة خدمات الشركات 	
إدارة دورة حياة التطبيق 	
إدارة محفظة المشاريع 	
أتمتة مراكز البيانات 	
حوكمة تقنية المعلومات والمخاطر  	

(GRC)/ITIL/ISO/COBIT واالمتثال
إدارة الهوية والوصول 	
أمن الشبكة واالستضافة وقواعد  	

البيانات والهواتف المحمولة
إدارة التهديدات وحلول إدارة الثغرات  	

األمنية
االمتثال والتدقيق األمني  	
خدمات إدارة مخاطر المعلومات 	

	 )GRPو ERP( تخطيط موارد المؤسسة
تكامل تطبيقات المؤسسة 	
إدارة العمليات التجارية 	
إدارة عالقات العمالء ومركز االتصاالت 	
إدارة المعلومات وذكاء األعمال 	
تخزين البيانات 	
البوابة اإللكترونية والخدمات اإللكترونية 	
حلول التنقل  	
حلول التحليالت 	
حلول القطاع 	

	 IPO تطبيق
أنظمة تخطيط موارد المؤسسة للحكومة 	
بوابة سداد 	
نظام SAMA إلعداد التقارير 	
نظام التجارة اإللكترونية 	
نظام اإلشعار والتنبيه 	
إطار عمل التصميم الهندسي لتقنية  	

المعلومات
إطار عمل تكامل تطبيقات المؤسسة  	

)التحسين( 
إطار عمل الخدمات المصرفية عبر  	

اإلنترنت
	 )ICAS( نظام اكتساب العمالء
نظام الخدمات المصرفية للشركات 	
تطبيق إدارة المطالبات 	
نظام التوفيق والتسوية 	
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شركة مراكز االتصال من شركة االتصاالت السعودية 	
نظرة عامة على االستراتيجية الحالية ونهج التعامل مع السوق: توفر شركة مراكز االتصال باقة متكاملة من الخدمات 
على امتداد النطاق الكامل لدورة حياة العميل، شاملة رعاية العميل، وإصدار الفواتير وإدارة الطلبات، والدعم الفني على 
الخلفي، وإدارة األخطاء والتحقيق في األخطاء، وتصنيف األولويات والتصعيد  الدعم  والثاني، ومكتب  المستويين األول 
والتسوية للتعامالت بين الشركات وبين األفراد ألكثر من 40 عمياَل. تُساعد شركة مراكز االتصال أيًضا في الخدمات 
العميل. وتختلف  العمل. ويعتمد كل ذلك على احتياجات  الُمسندة ألطراف خارجية بهدف صقل مهارات فريق  الُمدارة 
شركة مراكز االتصال عن غيرها من مقدمي الخدمات في تنفيذها للخدمات المعدة خصيًصا الستيفاء أهداف األعمال 

وأولويات العميل.

توظف شركة مراكز االتصال أفضل الممارسات في فئتها من أجل توفير عمليات متعددة القنوات لضمان حصول العمالء 
على أعلى جودة ومرونة وإنتاجية. شركة مراكز االتصال هي مشروع مشترك بين شركة االتصاالت السعودية، التي تحتل 
المرتبة العاشرة كأكبر شركة اتصاالت في العالم، حيث تخدم أكثر من 160 مليون عميل في 7 أسواق ُمختلفة، وشركة 
جلوبال ستارتك )Global Startek( األمريكية، وهي شبكة متخصصة في إدارة تجارب العميل، وتدير 61 موقًعا عالمًيا، 

ألكثر من 150 عميل في مختلف القطاعات.

تأتي شركة مراكز االتصال في صدارة القطاع، بفضل استفادتها من الخبرات الكبيرة لشركة جلوبال ستارتك، والمكانة 
بالتعاون مع  االتصال  تعمل شركة مراكز  المحلي.  المستوى  السعودية على  االتصاالت  بها شركة  التي تحظى  المرموقة 
القيمة  العالمية إلضافة  ُمتميزة، واالستفادة من خبراتها  لتمكينهم من توفير تجربة عميل وخدمات  العمالء  العديد من 

لعمالئها بهدف مساعدتهم على االرتقاء بأعمالهم استراتيجًيا وتحقيق اإليرادات.

الخدمات المقدمة من قبل شركة مراكز االتصال:

إسناد وحدات األعمال لجهات خارجيةالتحليالت واالستشاراتالحلول التقنية

خدمة العمالء: القنوات الصوتية  	
وخدمات البريد اإللكتروني والدردشة 
والقنوات الرقمية؛ والمشاركة الشاملة 
للعميل في جميع األنشطة والتحليالت

حل E-care: حل رقمي لدعم  	
االستراتيجيات مع خبرة كبيرة في 

مجاالت التقنية والتحليالت والتنفيذ 
والمواقع.

الوالء واالنتماء 	
المبيعات عبر الهاتف: تمكين الفرق  	

الداخلية من تعزيز األداء، بما في 
ذلك المبيعات والعروض الترويجية، 
والمبيعات الواردة والصادرة وما إلى 

ذلك.
التحصيل 	
الدعم الفني: خدمة العمالء، وإصدار  	

الفواتير وإدارة الطلبات، والدعم الفني 
من المستويين األول والثاني وإدارة 
األخطاء، والتحقيقات في األخطاء، 
وترتيب األولويات والتصعيد وتسوية 

التعامالت بين الشركات وبين الشركات 
واألفراد.

تحليالت بيانات تجربة العميل:  	
تستخدم تقنيات تحليالت بيانات تجربة 

العميل لمساعدة العمالء على تحسين 
الثغرات األمنية واتخاذ القرارات.

االستشارات: منهجية استشارات متعددة  	
التخصصات في مختلف المجاالت، 
بداية من سلسلة التوريد وصوال إلى 

خدمة العمالء.

إسناد مهام إدارة الموارد البشرية لجهات  	
خارجية: إسناد إدارة فريق العمل 

والعمليات الداخلية لجهات خارجية، مثل 
التوظيف، وإدارة العقود، وتدريب القوى 

العاملة، والتنمية الشخصية واألجور.
إسناد خدمات التمويل لجهات خارجية:  	

دعم الشركات لتنفيذ بنيتها التحتية 
المالية، مثل إعداد تقارير االمتثال 

وإعداد التقارير المالية، وخدمات تسوية 
التكلفة ومكافحة االحتيال.

https://www.2p.com.sa/


37

شركة أنظمة الحاسب اآللي العربي 	
نظرة عامة على االستراتيجية الحالية ونهج التعامل مع السوق: يعمل حالًيا بشركة أنظمة الحاسب اآللي العربي أكثر 
من 3,000 فرد بالمملكة العربية السعودية، وقد حافظت الشركة العربية ألنظمة الحاسب اآللي، على امتداد 30 عاماً، 
على مكانتها كواحدة من رواد مقدمي خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات بالبالد. تتفوق شركة أنظمة الحاسب اآللي 
العربي بميزة تنافسية على معظم منافسيها بفضل حيازتها لشهادة تصنيف، والتي تؤهلها لتقديم العطاءات على المشاريع 
الحكومية الضخمة. وتتمتع شركة أنظمة الحاسب اآللي العربي بخبرة تجاوزت 30 عاماً من العمل في هذا المجال، وتقدم 
خدماتها حالياً لمشاريع تتخطى قيمتها 200 مليون ريال سعودي، ولديها أكثر من 1,000 متخصص في تقنية المعلومات 
من جهات خارجية، وأكثر من 800 متخصص تقنية معلومات يعملون لديها. نفذت شركة أنظمة الحاسب اآللي العربي 
مؤخًرا مشروع كبير لصالح شركة سابك، يتعلق بتشغيل خدمات Skype Business. كما نفذت شركة أنظمة الحاسب اآللي 
العربي مشروع لصالح أرامكو السعودية، يتعلق بتركيب أجهزة حاسب فائقة األداء، ووحدات تخزين فائقة األداء، وخدمات 

الدعم الميداني.

الخدمات المقدمة من قبل شركة أنظمة الحاسب اآللي العربي:

عمليات تقنية المعلوماتأساسيات تقنية المعلومات

توريد وتركيب نطاق متكامل من أجهزة تقنية المعلومات  	
للمستخدم النهائي )تشمل األجهزة المحمولة يدوًيا والحواسب 

المكتبية للمستهلك(
توريد وتركيب المكونات النشطة والخاملة بالشبكة 	
شراء وتوريد كماليات الحواسب المكتبية واألجهزة الطرفية  	

والخوادم

خدمات الحوسبة للمستخدم النهائي 	
الدعم الميداني لتقنية المعلومات 	
حلول أتمتة تقنية المعلومات 	
خدمات األمن الُمدارة 	
إدارة الُمنشآت 	

رقمنة تكنولوجيا المعلوماتالحلول الرقمية

إسناد عمليات الموارد البشرية إلى جهات خارجية 	
تشتمل المزايا على )رؤى ذكية لألداء، والموارد المناسبة  	

والتوظيف السريع، والسعودة الفعالة وزيادة معدل االحتفاظ 
بالعمالة(

حلول استمرارية األعمال 	
إنتاجية األعمال واألتمتة 	
حلول تعاونية 	
البنية التحتية لتقنية المعلومات ومركز البيانات 	
حلول البنية التحتية الذكية 	
إدارة األمن والهوية 	
إنترنت األشياء 	
األمن السيبراني  	
نظام المعلومات الجغرافية 	
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	 (Sure) شركة شور العالمية للتقنية
نظرة عامة على االستراتيجية الحالية ونهج التعامل مع السوق: شركة شور هي شركة سعودية معنية بتقديم خدمات 
المعلومات  تقنية  وخدمات  الصناعية  والحلول  المبتكرة،  التقنية  المنتجات  من  ضخمة  باقة  وتوفر  المعلومات،  تقنية 
االحترافية. وتنتشر أعمال شركة شور في مختلف القطاعات والشرائح الصناعية الرئيسية، حيث تقدم خدماتها ألهم 
العمالء الرئيسيين بالسوق السعودية، على فترة تجاوزت 15 عاًما. تأسست شركة شور عام 2004م، ويعمل لديها حالًيا أكثر 
من 350 موظًفا في مختلف التخصصات، والتي تضم، على سبيل المثال ال الحصر، الشبكات والبنية التحتية والعمليات 

والدعم، وأمن المعلومات، وضمان الجودة وتحليل األنظمة وتصميمها.

تضم شور حالًيا فريًقا فنًيا من 150 موظًفا، من بينهم مهندسي الحلول الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن تصميم 
حلول تقنية مبتكرة، قادرة على تلبية احتياجات عمالئها في ظل التحول الرقمي المتنامي. تطمح شور في أن تصبح الشركة 
الرائدة في تقديم خدمات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، واالنتقال الفّعال من نموذج التنفيذ الفردي إلى 
نموذج التنفيذ من طرف إلى أطراف متعددة. وسيتم دعم نموذج التنفيذ هذا بعروض الخدمات المنفذة عن بعد في مجاالت 

إدارة الشبكات وإدارة التطبيقات وإدارة األمن وإدارة الحوسبة السحابية.

(Sure) الخدمات المقدمة من قبل شركة شور العالمية للتقنية

منتجات خاصة واستثمارات مشتركةخدمات تقنية المعلومات

استشارات وتوجيهات تقنية المعلومات
استشارات استراتيجية تقنية المعلومات 	
استشارات عمليات تقنية المعلومات 	

خدمات تكامل األنظمة والبنية التحتية
بناء مركز بيانات حديثة 	
تنفيذ البنية التحتية 	
التحسين والربط االفتراضي للبنية التحتية 	
االتصاالت الموحدة 	
الحلول السحابية 	

الخدمات الُمدارة: تضم إدارة شبكات العمالء والتطبيقات واألمن وأعباء العمل 
السحابية ومراكز البيانات.

إسناد خدمات تقنية المعلومات إلى جهات خارجية
التعليم والتدريب على تقنية المعلومات

مجلس تك: حل اتصاالت وتعاون متكامل. 	
فندقة: برنامج إدارة الُمنشآت للشقق المفروشة والفنادق والشاليهات. 	
حصيل: منصة تجارة إلكترونية تهدف إلى تلبية احتياجات الطلب على  	

الخضروات والفاكهة عبر اإلنترنت.

الحلول الرقمية والناشئة

حلول الحكومة اإللكترونية: حلول التطوير لخدمات الحكومة اإللكترونية. 
الحلول الرقمية

أتمتة عمليات الشركات 	
إدارة المحتوى 	
إدارة الوثائق والحفظ باألرشيف 	
ذكاء وتحليالت األعمال 	
شور باي: حل متكامل للسداد اإللكتروني 	
شور: نقاط البيع الُمعتمدة 	

حلول الحوسبة السحابية: استشارات وتصميم الخدمات السحابية، وخدمات االنتقال والنقل إلى الحوسبة السحابية، ونظام Cloud Go إلدارة األداء واألخطاء، 
 .Amazon Webو Microsoft Azure والخدمات السحابية الُمدارة، وخدمات

حلول األمن: برامج الحماية وأمن المعلومات وإدارة األحداث )SIEM(؛ وإدارة الهوية والوصول، وأنظمة إدارة الحوادث.
التقنيات المتطورة: أتمتة عمليات الروبوتات، والذكاء االصطناعي، وإنترنت األشياء، والواقع الُمعزز واالفتراضي.
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األسواق التي تعمل بها الشركة 3-4
إجمالي حجم السوق الذي يمكن تناوله لشركة العرض المتقن )بالمليون ريال سعودي((: 9الجدول )

معدل النمو السنوي المركب )2019م - 2021م(2021م2020م2019مالمنتج/الخدمة

0.9%2,8022,7372,852تجربة العميل
)0.2%(2,5252,3992,515التشغيل والصيانة

)0.7%(5,8595,5205,773تطوير البرامج
21.2%8139751,195حزم الرسائل النصية القصيرة )يمامة(

1.4%11,99911,63112,335المجموع
)IDC( المصدر: شركة آي دي سي

تجربة العميل 3-4-1

معدل النمو السنوي المركب )2019م - 2021م(2021م2020م2019محجم السوق الذي يمكن تناوله لشركة العرض المتقن

0.9%2,8022,7372,852تجربة العميل
)IDC( المصدر: شركة آي دي سي

سجل سوق تجربة العميل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 1% من عام 2019م إلى 2021م، ليصل إلى 2.85 مليار ريال سعودي. امتلكت شركة 
العرض المتقن في عام 2020م نسبة 8.1% من حصة السوق في تجربة العميل. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق معدالت نمو متزايدة 
نظراً لعدة عوامل أهمها تركيز العديد من الجهات الحكومية والخاصة على تبني حلول لالرتقاء بخدمة المواطنين والعمالء من حيث سرعة 

التجاوب وفعالية الخدمة.

تتمتع سوق التعهيد الخارجي للعمليات التجارية في ما يتعلق بتجربة العمالء بإمكانيات كبيرة جًدا وتحظى 2P بمكانة قوية جًدا في السوق. 
وتتمتع المملكة العربية السعودية بسوق مزدهرة في مجال التعهيد الخارجي، وبما أّن النضج في المجال الرقمي للمملكة شهد نمًوا مرتفًعا، 
تتوقع مؤسسة البيانات الدولية )IDC( أن ينمو سوق التعهيد الخارجي اإلجمالي )التعهيد الخارجي للعمليات التجارية والتعهيد الخارجي 
في مجال تقنية المعلومات( في المملكة العربية السعودية بشكل هائل. شهد قطاع التعهيد الخارجي للعمليات التجارية السعودي في العقد 
الماضي تحوالً، حيث بدأ بمجتمع ناشئ من عدد محدود من الشركات المحلية التي تخدم الطلب المحلي. يتلقى الطلب المحلي خدمة جيدة، 

وأصبح القطاع جاهز اآلن ليصبح فاعاًل إقليمًيا يخدم العمالء في كل أنحاء المنطقة وخارجها.

ترّكز الحكومة والهيئات التنظيمية على تكييف المعايير للخدمات وتجربة العمالء التي تتوافق مع المعايير العالمية. وتنظر الحكومة أيًضا في 
تطوير السياسات واللوائح التي تخلق بيئة تشغيل تنافسية سليمة وتنشئ برامج لمساعدة مقّدمي خدمات التعهيد األصغر حجًما المملوكين 
محلًيا للتمكن من الوصول إلى التمويل وحاضنات األعمال ودعم النمو. إن وضع األسس لسوق خدمات التعهيد الخارجي للعمليات التجارية 

السعودية على مبادئ ترتكز على الجودة وتجربة العمالء من شأنه أن يُعزز القطاع ويُطّور تجربة أكثر متعة وراحة للمستهلكين بشكل عام.

يعتبر تكامل األنظمة أحد أكبر الخدمات في المملكة العربية السعودية، ويواجه تحديات مثل قيود الميزانية وانخفاض عدد المشاريع الكبيرة 
ورفض مديري تقنية المعلومات النظر في استثمارات تقنية المعلومات التي ليس لها تأثيرات تشغيلية وكفاءة فورية ومباشرة.

عمليات التشغيل والصيانة 3-4-2

معدل النمو السنوي المركب )2019م - 2021م(2021م2020م2019محجم السوق الذي يمكن تناوله لشركة العرض المتقن

)0.2%(2,5252,3992,515التشغيل والصيانة
)IDC( المصدر: شركة آي دي سي

لم يشهد حجم سوق عمليات التشغيل والصيانة تغيراً ملحوظاً من 2019م إلى 2021م حيث ظل في مستويات 2.5 مليار ريال سعودي، 
واستحوذت الشركة في عام 2020م على 5.1% من الحصة السوقية في عمليات التشغيل والصيانة. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه في عام 2020م اختار العمالء اللجوء بشكل متزايد إلى الخدمات المقدمة من مصادر خارجية بدالً من البنية التحتية 
الداخلية الخاصة باإلدارة الذاتية, ومن المتوقع زيادة استخدام الخدمات السحابية في ظل الظروف التي تفرضها الجائحة. وستستخدم 
العديد من األعمال الخدمات القائمة على الُسحب. ومن المتوقع نتيجة لذلك أن تنخفض مبيعات األجهزة والبرمجيات المحلية أكثر في 
المستقبل، األمر الذي يؤثر في تقديم خدمات الدعم واستخدامها. كما اتسمت سوق خدمات المشاريع مثل تكامل النظم ببطء النمو هي 
األخرى خالل الفترة الماضية بسبب قيود تتعلق بالميزانية وانخفاض عدد المشاريع ذات التكلفة الكبيرة، باإلضافة إلى العوائق ذات الصلة 

بالدفع. 
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ويُعّد التعهيد في مجال تقنية المعلومات )الخدمات الُمدارة( مسؤوالً عن تحقيق بعض النمو في مجالَي العمليات والصيانة. وشهد التعهيد 
الخارجي في المملكة العربية السعودية تغيًرا كبيًرا، إذ كانت المؤسسات غير قابلة لالنفتاح على مفهوم التخلي عن السيطرة على البنية 
التحتية الخاصة بها في مجال تقنية المعلومات وتطبيقاتها ومن ثم أفسحت المجال أمام المفهوم تدريجًيا. ومّهد هذا االتجاه السبيل لتحقيق 
نمو سوق الخدمات الُمدارة. ولم يكتسب تقديم خدمات تقنية المعلومات عن بُعد أهمية عبر التاريخ في المملكة العربية السعودية. وتزايد 
اإلقبال على خدمات التعهيد الخارجي بناًء على عقود األعمال الخارجية بشكل مفرط، إذ أصبح العمالء أكثر تقباًل لمثل هذا النهج الذي 

يقدم اتفاقيات مستوى الخدمة )SLAs( بسعر اقل.

حلول البرمجيات 3-4-3

معدل النمو السنوي المركب )2019م - 2021م(2021م2020م2019محجم السوق الذي يمكن تناوله لشركة العرض المتقن

)0.7%(5,8595,5205,773البرمجيات
)IDC( المصدر: شركة آي دي سي

سجل سوق حلول البرمجيات تصاغراً بسيطاً ليصل إلى 5.7 مليار ريال سعودي في عام 2021م، بواقع معدل تغير سنوي مركب يبلغ )%0.7( 
من 2019م إلى 2021م. واستحوذت شركة العرض المتقن في عام 2020م على ما يقارب 1.2% من الحصة السوقية في مجال حلول.

سيشهد هذا السوق توسًعا في السنوات القادمة حيث تعمل المؤسسات بشكل متزايد على استخدام تقنيات ناشئة في الوقت الذي أصبح فيه 
التدريب على تقنية المعلومات من األمور الضرورية. ومع ذلك، من المرجح أن تُسجل الخدمات المتعلقة بالتطبيقات )مثل تطوير تطبيقات 
مخصصة( نمًوا مرتفًعا خالل فترة التوقعات. وقد ظل تطوير التطبيقات مجال استثمار رئيسي, حيث سعت المؤسسات إلى تحسين كفاءة 
أعباء العمل وتعزيز تجارب العمالء والقوى العاملة، كما تجدر اإلشارة إلى أن التركيز األكبر على التطبيقات كان مدفوًعا باألهمية المتزايدة 

لمشاركة خطوط األعمال في القرارات اليومية ذات الصلة بتقنية المعلومات.

بينما سيشهد تطوير التطبيقات ارتفاًعا، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات الدعم ببطء خالل الفترة المتوقعة. وستشهد خدمات الدعم 
بعد جائحة كوفيد-19 نمًوا أقل مما كان متوقًعا بالفعل. ومن المتوقع أن يرتفع اعتماد الخدمات السحابية عقب تفشي جائحة كوفيد-19. 
ونظًرا ألن العديد من الشركات ستبدأ في استخدام الخدمات المستندة إلى السحابة، ستستمر مبيعات األجهزة والبرمجيات المحلية في 

االنخفاض في السنوات القادمة. في المقابل، سيشهد الطلب على خدمات الدعم انخفاًضا.

ألقت آثار الجائحة المستمرة بثقلها على خدمات التدريب والتعليم في مجال تقنية المعلومات. وقد قلّصت المؤسسات ميزانياتها المخصصة 
للتدريب مع سعيها للحد من نفقاتها اإلجمالية. 

حزم الرسائل النصية القصيرة )يمامة( 3-4-4

معدل النمو السنوي المركب )2019م - 2021م(2021م2020م2019محجم السوق الذي يمكن تناوله لشركة العرض المتقن

21.2%8139751,195حزم الرسائل النصية )يمامة(
)IDC( المصدر: شركة آي دي سي

سجل سوق حزم الرسائل النصية القصيرة نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 21.2% من عام 2019م إلى 2021م، ليصل إلى 1.1 مليار ريال 
سعودي في عام 2021م. واستحوذت شركة العرض المتقن في عام 2020م على ما يقارب 0.7% من الحصة السوقية في مجال حزم الرسائل 

النصية.

تجدر اإلشارة إلى أن خدمات المراسلة تلعب دوًرا مهًما بشكل متزايد في التواصل مع العمالء في العديد من القطاعات، بينما تستخدم 
قطاعات أخرى مثل الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين والتصنيع وقطاع تقديم الخدمات والتجزئة إلى استخدام المراسلة 
باعتبارها قناة اتصال رئيسية كجزء من حملة التسويق. تتبنى مؤسسات اإلعالن والتسويق بشكل رئيسي برامج التسويق بالمراسلة لإلعالن 
عبر الرسائل النصية عن عمليات إطالق المنتجات واألنشطة الترويجية للعالمات التجارية والفعاليات الترويجية كي يتسنى توفير قنوات 

اتصال فعالة من حيث التكلفة لعمالئها. 

بسبب جائحة  المطبقة  والسياسات  القيود  تطلبت  كما  المراسلة،  اعتماد خدمات  في  كبير  بشكل  المستهلكين  في سلوك  التغيير  ساهم 
كوفيد-19 من الشركات التواصل مع العمالء من خالل االتصال عبر الهواتف الجوالة. وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن خدمات 
المراسلة تلعب دوًرا مهًما بشكل متزايد في التواصل مع العمالء في العديد من القطاعات. وتسعى مؤسسات القطاع العام إلى التواصل من 
أجل نشر اإلعالنات، بينما تستخدم قطاعات أخرى مثل الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين )BFSI( وكذلك التصنيع وتقديم 
الخدمات والتجزئة إلى استخدام المراسلة باعتبارها قناة اتصال رئيسية كجزء من حملة التسويق. تتبنى مؤسسات اإلعالن والتسويق بشكل 
رئيسي برامج التسويق بالمراسلة لإلعالن عن عمليات إطالق المنتجات واألنشطة الترويجية للعالمات التجارية والتوعية بالعالمات التجارية 

والفعاليات الترويجية كي يتسنى توفير قنوات اتصال فعالة من حيث التكلفة لعمالئها. 
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ومن المتوقع أن تنمو سوق االتصاالت بشكل عام حتى عام 2025م مدفوعًة في ذلك بالطلب القوي على خدمات الرسائل القصيرة الجماعية 
والتركيز الكبير على الخدمة من مزودي الخدمات. ومن المتوقع أن تستمر خدمة المراسلة في تحقيق النمو لعدد من األسباب:

أنها خدمة غير مكلفة مقارنة بقنوات اتصال أخرى 	
يمكن تحقيق التأثير المقصود وإيصاله إلى الجمهور المستهدف بسرعة 	
سهولة تطوير المحتوى وتقديمه بأقل قدر من االستثمارات.  	
زيادة استخدام كلمات المرور التي تُستخدم لمرة واحدة لعدد من الخدمات  	
قناة اتصال ثنائية االتجاه مع العمالء 	

الفرص المتاحة أمام الشركة في قطاع تقنية المعلومات 3-5

اقتصاد البيانات 3-5-1
يجري اعتماد نهج قائم على البيانات لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة للعمليات الحكومية وتعزيز إعداد السياسات القائمة على األدلة مع 
مراعاة األهداف التكتيكية واالستراتيجية للحكومة، كما تستثمر الوكاالت الحكومية في الوقت الراهن في تحليالت البيانات لتعزيز نتائج 
المهام. وعلى هذا النحو، اصبح التحقق من صحة البيانات وتنقيتها وترحيل البيانات وتكاملها أحد عوامل التمكين الرئيسية للحوكمة القائمة 

على البيانات ورحلة المملكة العربية السعودية نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

مستقبل العمل 3-5-2
تعمل المؤسسات في المملكة العربية السعودية بشكل فعال على تغيير الثقافات المرتبطة بأماكن العمل والقوى العاملة والثقافات المؤسسية، 
وجدير بالذكر أنه لم يتم التعجيل بوتيرة مثل هذه المبادرات االستراتيجية إال في أعقاب جائحة كوفيد 19، ورؤية بعض المؤسسات في 
المملكة العربية السعودية لمفهوم »مستقبل العمل« باعتباره أحد عوامل التمكين إليجاد مؤسسة آمنة وفعالة وحيوية ومرنة. يعمل مديرو 
تقنية المعلومات، كجزء من هذا التطور في مكان العمل، على االستثمار في مجاالت التقنية الرئيسية مثل االتصاالت الموحدة والتطبيقات 

التعاونية وأمن النقاط الطرفية والبرمجيات كخدمة )SaaS( وأتمتة العمليات الروبوتية )RPA( التي ستسهل العمل الفعال.

الذكاء االصطناعي 3-5-3
تسارعت وتيرة التزام المملكة العربية السعودية نحو التحول إلى اقتصاد رقمي، وثمة استيعاب جيد للتقنيات المبتكرة مثل الذكاء االصطناعي 
)AI( والتقنيات المعرفية والروبوتات. وجدير بالذكر أنه يتم االستفادة بشكل كبير من الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي لتحسين الكفاءة في 
العديد من الصناعات، مما أدى إلى ظهور حاالت استخدام متنوعة للذكاء االصطناعي. تُركز الحكومة بشكل كبير على الذكاء االصطناعي 
لتعزيز مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وفهم سلوك المواطنين عن قرب أكثر. واألهم من ذلك أن إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 

االصطناعي )سدايا( بمثابة تأكيد على أهمية الذكاء االصطناعي في مستقبل التحول الرقمي للحكومة. 

األمن السيبراني 3-5-4
اكتسبت أسواق تقنية المعلومات نمو قوي في السنوات القليلة الماضية، ونظًرا لتعقيد التهديدات المتزايدة وتطورها، ستظل إدارة أمن 
المعلومات تمثل تحدًيا رئيسًيا للمؤسسات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن إنشاء الهيئة الوطنية لألمن السيبراني في ضوء الهجمات اإللكترونية 
التنظيمية ذات الصلة باألمن السيبراني، صار تعقيد  البيئة  األخيرة في المملكة قد أعطى أهمية متزايدة لألمن السيبراني. ومع تطور 
الحفاظ على وضع أمان استباقي أمًرا بالغ األهمية للشركات. ويمكن أن تلعب شركة العرض المتقن دوًرا قوًيا في تعزيز مكانتها وتلبية 

االحتياجات األمنية للسوق.

الحوسبة السحابية 3-5-5
القيود  وستعمل  أوالً«.  السحابية  الحوسبة  »نهج  التقدمية  السعودية  المؤسسات  تبنى  مع  نضجاً  أكثر  السحابية  الحوسبة  سوق  ستصبح 
المتعلقة بالميزانية والحاجة إلى تحقيق مرونة في البنية التحتية على دفع المؤسسات إلى زيادة االستثمار بشكل كبير في الخدمات السحابية 
العامة والهجينة. وجدير بالذكر أنه تم تحفيز هذا النمو بشكل أساسي من خالل االعتماد المتزايد ألعباء العمل السحابية العامة التي 

تتضمن تخطيط موارد المؤسسات )ERP( وإدارة عالقات العمالء والتطبيقات التعاونية. 
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خدمات تقنية المعلومات 3-5-6
المعلومات والخدمات المدارة واالستعانة  ثمة طلب قوي على الخدمات االحترافية مثل تكامل األنظمة واالستشارات ذات الصلة بتقنية 
بمصادر خارجية وخدمات النشر والدعم والحوسبة الخاصة وخدمات التنفيذ مع تطبيق المملكة العربية السعودية للتقنيات الناشئة بسرعة 
لتحسين البنية التحتية الحالية، ويُمثل اإلنفاق على خدمات تقنية المعلومات أكثر من نصف إجمالي اإلنفاق على تقنية المعلومات، وينمو 
بمعدل أسرع بكثير من اإلنفاق على األجهزة والبرامج. يوفر سوق خدمات تقنية المعلومات االحترافية فرصة للقطاع لتحقيق نمو وتنوع 

في الخدمات خالل الفترة المتوقعة وذلك من خالل الخدمات التي تتراوح من التخطيط إلى التكامل والتنفيذ والخدمات المدارة والدعم.

الخدمات المدارة 3-5-7
يتحول عدد متزايد من المؤسسات من نموذج »االعتماد على الذات« إلى نموذج »االعتماد على الغير« وذلك في ظل تعقيد إدارة بيئات تقنية 
المعلومات وندرة المهارات وزيادة التكلفة التشغيلية لتقنية المعلومات، وقد شهد سوق الخدمات المدارة في المملكة نمًوا صحًيا وسيستمر 
في النمو خالل الفترة المتوقعة. يشهد السوق التقليدي للتعهيد الخارجي في مجال تقنية المعلومات تباطًؤا كبيًرا ويرجع ذلك أساًسا إلى 
وجود اهتمام أقل من المعتاد بالمشاركة في صفقات تعهيد خارجي في تقنية المعلومات واسعة النطاق ومتعددة السنوات وشاملة. ونتيجة 
لذلك، من المتوقع أن تنمو الخدمات المدارة كشكل معياري من التعهيد الخارجي لتقنية المعلومات بشكل أسرع بكثير، مما يوفر إمكانات 

كبيرة لإليرادات وهو ما يمكن لشركة العرض المتقن تقديمه. 

الحلول 3-5-8
ثمة عدد متزايد من المؤسسات على استعداد للتعاون مع مقدمي الخدمات الذين يتسنى لهم تقديم حلول، وليس فقط منتجات أو خدمات 
مستقلة. وتهدف معظم منتجات تقنية المعلومات المستقلة إلى حل أي مشكلة متعلقة بتقنية المعلومات، بينما تستهدف الحلول معالجة 
أي مشكلة متعلقة بالعمل، وهذا هو المجال الذي من المرجح أن يتمتع فيه مقدمو الخدمات الذين يمتلكون قدرات تقديم الحلول بميزة 
في المستقبل. وباإلضافة إلى ذلك، ثمة تركيز حكومي كبير على رقمنة خدمات المواطنين واالستفادة من قوة التقنيات الناشئة لبناء حلول 
والتي تستهدف أن تصبح شركة  المتقن  العرض  الخاصة بشركة  النمو  التقني بشكل وثيق مع استراتيجية  المجال  يتماشى هذا  مبتكرة. 
منتجات رائدة من خالل االستفادة من القدرات التي يمتلكها مهندسو الحلول ومصمموها. تمتلك شركة العرض المتقن العديد من الشراكات 
في مجاالت البنية التحتية والشبكات والحوسبة السحابية والتطبيقات واألمان والتقنيات الثورية لتطوير حلول وحاالت استخدام جذابة 

وتقديمها لعمالئها.

الشركات الصغيرة والمتوسطة 3-5-9
تتميز الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة والسرعة العاليتين مع استخدام تقنيات مثل الخدمات السحابية والتنقل وإنترنت األشياء التي 
تخفض تكاليف الملكية وتحقق وفورات متعددة في التكلفة على استثمارات البنية التحتية. وعلى عكس الشركات الناضجة، فإن الشركات 
الصغيرة والمتوسطة أكثر تقباًل للتقنيات الثورية. وعلى الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها ميزانيات محدودة الستخدام 
تقنية المعلومات، فإن وجود عدد هائل من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية يجعلها فرصة هائلة للتركيز عليها.
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وصف الشركة- 4

نظرة عامة على الشركة وطبيعة أعمالها 4-1
البسام، مقيدة  يملكها ناصر عبداهلل محمد  التجارية«  للخدمات  المتقن  العرض  باسم »مؤسسة مكتب  الشركة كمؤسسة فردية  تأسست 
المسجل هو طريق  )الموافق 2003/08/31م(، وعنوانها  وتاريخ 1424/07/03هـ  برقم 1010189563  الرياض  بمدينة  التجاري  بالسجل 
اإلمام محمد بن سعود، حي الخزامى، ص.ب. 105523، الرياض 12572، المملكة العربية السعودية، وبرأس مال قدره خمسة وعشرين ألف 
)25,000( ريال سعودي. وبتاريخ 1425/10/25هـ )الموافق 2004/12/08م(، تحولت »مؤسسة مكتب العرض المتقن للخدمات التجارية« إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها كٍل من: فواز سليمان عبدالعزيز الراجحي، وصالح إبراهيم حمد المزروع، وناصر عبداهلل محمد البسام، 
)الموافق  بتاريخ 1425/10/25هـ  الصادر  التجاري رقم 1010203693  السجل  التجارية« بموجب  للخدمات  المتقن  »العرض  باسم  وذلك 
2004/12/08م( في مدينة الرياض، وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة )500( حصة وبقيمة 
اسمية قدرها ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة. بتاريخ 1427/12/27هـ )الموافق 2007/01/17م(، تم زيادة رأس مال الشركة 
ليصبح تسعمائة وعشرين ألف )920,000( ريال سعودي مقسم إلى تسعمائة وعشرين )920( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( ريال 
سعودي للحصة الواحدة من خالل إصدار حصص نقدية جديدة بقيمة اربعمائة وعشرين ألف )420,000( ريال سعودي تم الوفاء بها عن 
طريق الحساب الجاري للشركاء، بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني بهذا الخصوص. كما وتم دخول شركاء جدد وهما زياد 
عبدالعزيز عبداهلل الجالل وشركة األصول الذهبية لالستثمارات من خالل شراء كامل الحصص التابعة لفواز سليمان عبدالعزيز الراجحي. 
وبتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، تنازلت شركة األصول الذهبية لالستثمارات عن كامل حصصها في الشركة لكل من 
صالح إبراهيم حمد المزروع وناصر عبداهلل محمد البسام. كما وتنازل األخير عن جزء من حصصه لزياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل. 
وتم زيادة رأس مال الشركة ليصبح مليون )1,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ألف )1,000( حصة بقيمة اسمية قدرها ألف )1,000( 
ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل تحويل مبلغ ثمانين ألف )80,000( ريال سعودي من حساب »األرباح المبقاة« للشركة، كما في تاريخ 
2007/30/11م، بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني بهذا الخصوص. وبتاريخ 1429/05/05هـ )الموافق 2008/05/10م(، 
تنازل كل من صالح إبراهيم حمد المزروع وناصر عبداهلل محمد البسام عن كامل حصصهما في الشركة لشركة األمثل لألعمال واالستثمار 
التجاري. وبتاريخ 1440/08/18هـ )الموافق 2019/04/23م(، تنازل زياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل عن كامل حصصه في الشركة لصالح 
الشركة  مال  رأس  زيادة  تم  2019/09/26م(،  )الموافق  1441/01/27هـ  وبتاريخ  البسام.  محمد  عبداهلل  وناصر  المزروع  حمد  إبراهيم 
ليصبح عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ألف )1,000( حصة بقيمة اسمية قدرها عشرين )20,000( ريال سعودي 
للحصة الواحدة من خالل تحويل مبلغ ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف )18,500,000( ريال سعودي من حساب »األرباح المبقاة« ومبلغ 
خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي من حساب »االحتياطي النظامي« للشركة، كما في تاريخ 2019/10/31م، بموجب الشهادة الصادرة 
من المحاسب القانوني بهذا الخصوص. وبموجب قرار وزارة التجارة رقم 772 الصادر بتاريخ 1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(، 
تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال قدره عشرين مليون )20,000,000( ريال 
سعودي مقسم إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. 
وبتاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من عشرين 
مليون )20,000,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( وذلك من خالل رسملة ستة ماليين )6,000,000( ريال سعودي 
وإحدى عشر  وثالثمائة  ألف  والبالغة ستة ماليين وستمائة وسبعين  المال  رأس  المساهمة اإلضافية في  ومبلغ  النظامي  االحتياطي  من 
)6,670,311( ريال سعودي، ومبلغ مائة وسبعة عشر مليون وثالثمائة وتسعة وعشرين ألف وستمائة وتسعة وثمانين )117,329,689( ريال 
سعودي من األرباح المبقاة، وذلك وفقا لشهادة مراقب الحسابات )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم   4-5 »تاريخ الشركة وتطور 

رأس مالها والتغيرات في هيكل الملكية«(.

وتمارس الشركة أعمالها بموجب ترخيص تقديم خدمة مراكز االتصال وترخيص تقديم خدمة الرسائل القصيرة )SMS( صادرتين من هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات. 

تزاول الشركة أعمالها كمقدم خدمات وحلول شاملة في تقنية المعلومات واالتصاالت، حيث توفر الشركة مجموعة من الحلول والخدمات 
من خالل ثالث وحدات أعمال متكاملة )»وحدات األعمال«( وهي: وحدة حلول البرمجيات ووحدة التشغيل والصيانة ووحدة تجربة العميل 
)لمزيد من التفصيل، يرجى مراجعة القسم  4-8 »نظرة عامة على أعمال الشركة« من هذه النشرة(، والتي تغطي كل منها شريحة مهمة في 
قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت. وتعمل وحدات األعمال في بيئة مترابطة وتكاملية لتقديم حلول شاملة ومتكاملة بأعلى معايير الجودة 

والتميز في السوق.

التثقيفية  المحتوى  خدمات  يقدم  الذي  تراسل«،  »نظام  وتطوير  إنشاء  خالل  من  2003م  عام  في  تأسيسها  عند  نشاطها  الشركة  بدأت 
االنتظار  نغمات  وخدمات  التفاعلية،  القصيرة  الرسائل  وخدمات  للجمهور(،  وبثها  إرسالها  يتم  التي  المعلومات  خدمات  )أي  والترفيهية 
)المتعلقة الهاتف الجوال( لقاعدة عمالء مختلفة. ويتيح »نظام تراسل« لمستخدميه تقديم الرسائل القصيرة التفاعلية على الهاتف الجوال، 
مما يسمح بإنشاء قناة اتصال عبر الرسائل القصيرة بين مستخدم الخدمة وقاعدة العمالء التابعة له. ومع توسع قاعدة عمالئها، قامت 

الشركة في عام 2005م بإنشاء نظام خدمة عمالء متكامل إلدارة وتشغيل مراكز االتصال، وتقديم العناية بعمالء »نظام تراسل«. 
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وفي عام 2005م، توسعت الشركة وأدخلت حزمة جديدة من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات من خالل إنشاء نظام الدفع اإللكتروني 
المطور داخلياً والذي تم إطالق اسم »سمارت كاش« أو »الدفع الذكي« عليه، والذي يعتبر أول نظام دفع متكامل في المملكة. لكن توقف 
العمل بهذا النظام والخدمات المرتبطة به بسبب التغير في التوجهات والتشريعات المعمول بها في ذلك الوقت، والتي أّدت إلى استخدام 
نظام سداد، وهو أحد أنظمة البنك المركزي السعودي، تم إطالقه كنظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات األخرى إلكترونياً في 

المملكة العربية السعودية.

وفي عام 2006م، قامت الشركة بإنشاء وتطوير منصة »SMS966.com«، التي تتيح لعمالئها من األفراد من إرسال رسائل نصية قصيرة 
للغير. وتوسعت وتطورت هذه المنصة في عام 2007م لتشمل قطاع األعمال من خالل تطوير نظام متكامل للرسائل النصية القصيرة باسم 
»يمامة« )Yamamah.com(. وتعتبر الشركة أول مزود لهذه الخدمة في المملكة بعد مشغلي االتصاالت. وتعد البنوك من أول المستفيدين 
من هذه الخدمة للتواصل مع عمالءها. كما أن الشركة تعد من أوائل المطورين لبروتوكول )SMPP( بعد مشغلي االتصاالت، وهو نظام يتميز 
بقدرته العالية على التحكم بسرعة إرسال الرسائل، وحجب الرسائل الدعائية غير المرغوب بها، مما يعزز عامل األمان لمستخدميه. وكما 

في تاريخ هذه النشرة، تعتبر الشركة من أبرز مزودي خدمة الرسائل القصيرة في قطاع األعمال واألفراد في المملكة.

وفي عام 2011م، اتجهت الشركة نحو بناء شراكات قوية مع أفضل مزودي خدمات برامج وحلول مراكز االتصال العالمية مثل شركة انتراكتف 
انتلجنس )Interactive Intelligence( والتي استحوذت عليها شركة جنسيس )Genesys(، وتعتبر هذه األخيرة من أكبر الشركات العالمية في 
خدمات مراكز االتصال، حيث تعمل شركة جنسيس )Genesys( على تحويل صناعة مراكز االتصال من خالل تقديم االبتكار للشركات من 
جميع األحجام على مستوى العالم. تعتبر شركة جنسيس )Genesys( منصة رائدة بدمج القنوات الصوتية والرقمية بسالسة ولديها القدرة 
على تمكين وكالء مركز االتصال، وتوفير خدمة عمالء عالية المستوى، وخلق نتائج أعمال أفضل بشكل عام، من خالل استخدام الذكاء 

االصطناعي في جميع الخدمات المتاحة.

وحصلت الشركة على عدة جوائز من ضمنها جائزة أفضل شريك لشركة جنسيس )Genesys( في تزويد الخدمات للقطاع الحكومي في عام 
2019م، باإلضافة إلى جائزة أفضل شريك استراتيجي لعام 2020م. كما وحصلت الشركة على جائزة أفضل مقدم خدمات تشغيل مراكز 

االتصال كبيرة النطاق )أكبر من 600 مأمور اتصال( من منظمة إنسايتس )Insights( على مستوى الشرق األوسط. 

بمراكز  والمتعلقة  الحكومية،  والصيانة  التشغيل  مشاريع  باستهداف  2013م  عام  في  الشركة  قامت  خدماتها،  نطاق  في  التوسع  وبهدف 
البيانات، والحاسب اآللي، والبرمجيات التي تختص بأتمتة دفع رواتب موظفي المشاريع وتحصيل المستحقات عن طريق الشراكات مع 

البنوك السعودية واتفاقيات التمويل. 

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة وأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة 
يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل اإلثني عشر )12( شهراً األخيرة.

القسم  9-5  يرجى مراجعة  الشركة،  المعلومات حول موظفي  )وللمزيد من  كما في 31 مارس 2022م  الشركة 3,881 موظًفا  لدى  يعمل 
سعودي  ريال  مليون  و482.48  سعودي  ريال  مليون   298.10 للشركة  اإلجمالية  الصافية  اإليرادات  تبلغ  النشرة(.  هذه  من  »الموظفون« 
و655.48 مليون ريال سعودي و193.49 مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، وفترة 
الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، على التوالي، وصافي ربح سنوي يبلغ 23,01 مليون ريال سعودي و64,37 مليون ريال سعودي 
الشركة برفع مستوى  الفترة. وباإلضافة لذلك، قامت  التوالي، في نفس  و80,62 مليون ريال سعودي و22.08 مليون ريال سعودي، على 

التوطين في الشركة والذي أثر إيجابياً على رفع نطاق الشركة إلى المستوى البالتيني في برنامج نطاقات.

ملخص التطورات الجوهرية 4-2
ملخص التطورات الجوهرية(: 10الجدول )

الحدث الجوهريالسنة

تأسيس الشركة وبدء نشاطها من خالل تقديم وإنشاء وتطوير »نظام تراسل«2003م

2005م
إنشاء وحدة حلول البرمجيات لتطوير منتجات الشركة 	
إنشاء نظام متكامل إلدارة مراكز االتصال 	
إطالق خدمة المدفوعات اإللكترونية »سمارت كاش« 	

إنشاء منصة للرسائل القصيرة تحت مسمى "SMS966.com“ تستهدف قطاع األفراد2006م

تطوير نظام متكامل للرسائل النصية القصيرة تحت مسمى »يمامة« )Yamamah.com( تستهدف قطاع األعمال2007م

صنفت الشركة كثاني أسرع شركة نموا في المملكة العربية السعودية من قبل جامعة هارفرد إلدارة األعمال »Harvard Business School«2008م

2009م
توسع الشركة من خالل تقديم خدمات »نظام تراسل« لتشمل القطاع الحكومي 	
إنشاء وحدة أعمال متخصصة في بيع خدمات إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز االتصال وتطويرها للجهات الحكومية 	
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الحدث الجوهريالسنة

2011م
توقيع شراكات استراتيجية مع أفضل مزودي تقنيات برامج وحلول مراكز االتصال العالمية 	
وقعت الشركة حقوق االمتياز مع شركة دايناتريس )Dynatrace( وهي من أفضل الشركات العالمية لحلول مراقبة أداء البرمجيات وتجربة  	

المستخدم لتكون الشركة الممثل الرسمي لها في المملكة العربية السعودية

2013م
أسست الشركة وحدة التشغيل والصيانة 	
حصلت الشركة على أول عقد حكومي للتشغيل والصيانة 	
	 )CMMI-Dev L3( أصبحت الشركة من أول الشركات السعودية التي تحصل على التصنيف العالمي في تطوير البرمجيات

بدأت الشركة بتقديم خدمات تطوير البرمجيات لعمالئها عبر وحدة تطوير البرمجيات2015م

بلغ عدد العاملين في مشاريع التشغيل والصيانة 1,000 مهندس2018م

حصلت الشركة على جائزة أفضل شريك في القطاع الحكومي لشركة )Genesys( 2019م

2020م

ارتقاء الشركة للمستوى البالتيني في برنامج نطاقات 	
	  )Genesys( حصلت الشركة على جائزة أفضل شريك استراتيجي وشريك ذهبي لشركة جنسيس
وقعت الشركة عقد شراكة استراتيجي لتكون الممثل الرسمي لشركة كونستركس )Construx( لتقديم أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية  	

في تطوير البرمجيات.

حصلت الشركة على جائزة أفضل مقدم خدمات تشغيل مراكز االتصال كبيرة النطاق )أكبر من 600 مأمور اتصال( من منظمة إنسايتس )Insights( 2021م
على مستوى الشرق األوسط

قامت الشركة في فبراير 2022م بالمشاركة في مؤتمر »LEAP« التقني الدولي في المملكة العربية السعودية، الذي يُعد أضخم مؤتمر ومعرض 2022م
تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية.

قامت الشركة في فبراير 2022م بالمشاركة في مؤتمر »LEAP« التقني الدولي في المملكة العربية السعودية، الذي يُعد أضخم مؤتمر ومعرض 2022م
تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية.

المصدر: الشركة

الرؤية والرسالة واالستراتيجية 4-3

الرؤية 4-3-1
المحافظة على وتعزيز موقعها كالشركة الرائدة في مجال الحلول التقنية والتحول الرقمي الذي يستهدف قطاع األعمال.

الرسالة 4-3-2
توفير خدمات الحلول التقنية والتحول الرقمي تتمحور حول تلبية احتياجات السوق المتطورة.

استراتيجية الشركة 4-3-3
توفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الشاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعمالئها من خالل ثالثة وحدات 
أعمال متكاملة، وهي وحدة تطوير البرمجيات، وحدة تجربة العميل، ووحدة التشغيل والصيانة. وتغطي كل من هذه الوحدات جزءاً مهماً من 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمجاالت المهنية، بحيث تعمل كل منها في بيئة مترابطة ومتكاملة لتلبية متطلبات جميع العمالء بأعلى 

معايير الجودة والتميز في السوق.

وتسعى الشركة إلى زيادة حصتها السوقية وتغطيتها، وتعزيز محفظة منتجاتها وخدماتها من خالل تعزيز شراكاتها مع عمالئها من القطاعين 
فعال في صناعة  العام والخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واهتمامها بالتقنيات المحلية. كما تعتزم الشركة لعب دوراً 

تكنولوجيا المعلومات في المملكة. واعتمدت الشركة استراتيجيات عمل في المجاالت التالية:

المساهمة في تنمية المحتوى المحلي وتوطين التكنولوجياأ. 
تركز الشركة على المشاركة في تنمية المحتوى المحلي، من خالل مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع 
إبداعاتهم  من  االستفادة  من  والشابات  الشباب  وتمكين  التكنولوجيا  توطين  خالل  ومن  والتقنية،  واألصول  والخدمات 

للحصول على مجتمع تقني متطور ليساهم بتحقيق رؤية المملكة 2030م.

ترسيخ وتوسيع العالقات الدوليةب. 
لدى الشركة عالقات راسخة وعريقة مع عدد من شركات تقنية المعلومات واالتصاالت الرائدة في العالم لكل وحدة من 
وحدات أعمال الشركة الرئيسية، أهمها شركات أوراكل )Oracle(، وايزري )ESRI(، وأي بي أم )IBM(، وهيوليت باكارد 
وفييم   ،)Dell EMC( سي  أم  إي  وديل   ،)Mircosoft( ومايكروسوفت   ،)VMWARE( وير  ام  وفي   ،)HPE( انتربرايس 
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وشركات  واألنظمة،  األجهزة  لحلول   )Mirco Focus( ومايكروفوكس   ،)5F( فايف  واف   ،)Citrix( وستيربكس   ،)Veem(
سيسكو )Cisco(، وهواوي )Huwaei(، وشركات جينيسيس )Genesys(، وفيرينت )Veirnt( لحلول مراكز االتصال وتجربة 
العميل، باإلضافة إلى العديد من الشركات األخرى )وللمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  4-11 »الّموردون« من 
هذه النشرة(. وتسعى الشركة من خالل استراتجيتها إلى توسيع دائرة شراكاتها عالمياً، مما يمكنها من تطوير منتجاتها 

وخدمتها ومواكبة التطور في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، والدخول في أسواق ومجاالت أوسع في المملكة.

زيادة وتحسين اإلنتاجية	. 
تركز الشركة دائماً على تطوير وتدريب موظفيها لزيادة كفاءتهم وقدرتهم على اإلنتاج واإلبداع في تنفيذ أعمالهم، كما 
تسعى الشركة دائماً إلى تقييم القدرات الحالية وتطوير كفاءات ومهارات وقدرات موظفيها لتحقيق مستوى عاٍل من األداء 
بما يتوافق مع رؤية الشركة ومتطلبات السوق. وفي هذا الصدد، تعتزم الشركة من خالل استراتجيتها االستمرار في تبني 

المبادرات التي تهدف إلى تطوير العنصر البشري كالدورات التدريبية وتحسين كفاءة اإلنتاج.

نقاط القوة والمزايا التنافسية 4-4
تتلخص أهم نقاط القوة الرئيسة والمزايا التنافسية للشركة في ما يلي:

الخدمات الشاملة والمتكاملة One Stop Shopأ. 
يساهم تنوع وتكامل منتجات وخدمات الشركة والتطوير المستمر بتغطية كافة احتياجات العمالء الحالية والمستقبلية، 
حيث أن لدى الشركة ثالثة وحدات أعمال متكاملة رئيسية )وللمزيد من المعلومات حول وحدات أعمال الشركة، يرجى 

مراجعة القسم  4-8 »نظرة عامة على أعمال الشركة« من هذه النشرة(:

وحدة حلول البرمجيات. 1
تعني وحدة حلول البرمجيات بتطوير المنتجات وتقديم خدمات تصميم وتطوير وإدارة البرمجيات والمنصات اإللكترونية 
المتخصصة للعمالء من خالل اتباع أفضل الممارسات والمنهجيات في تطوير البرمجيات وإدارة مشاريع تطوير البرمجيات. 
البرمجيات  تطوير  مجال  في  ومختصين  الواسعة  الخبرات  وذوي  محترفين  برمجيات  مهندسي  من  الوحدة  هذه  تتكون 
الفنية في مجال البرمجيات. كما تقوم هذه الوحدة بتقديم  والمنصات اإللكترونية ومختصين في خدمات االستشارات 
العالمية  البرمجيات  الشركة شريك خدمات معتمد لشركات  أن  الساعة حيث  الموحد على مدار  الفني  الدعم  خدمات 
الكبرى ومنها على سبيل المثال ال الحصر شركة مايكروسوفت )Microsoft( وشركة أوراكل )Oracle( وشركة آي بي أم 
)IBM(. وباإلضافة، تقوم هذه الوحدة بتطوير البرمجيات والمواقع اإللكترونية، ونظم دعم اتخاذ القرار، ونظم الوظائف 
الحكومة  وخدمات  األنظمة،  تكامل  وحلول  المتكاملة،  االتصاالت  ونظم  )يمامة(،  القصيرة  الرسائل  وخدمات  الحيوية، 

اإللكترونية وحلول الدفع اإللكتروني، وحلول مراقبة أداء األنظمة )Dynatrace( وحلول ذكاء األعمال.

وحدة التشغيل والصيانة. 2
إن وحدة التشغيل والصيانة مسؤولة عن دعم جميع مشاريع الشركة من خالل توفير خدمات الصيانة في جميع أنحاء 
المملكة. تتولى هذه الوحدة إدارة البرامج واألجهزة والبنية التحتية للشبكة لدى عمالئها وصيانتها وتحديثها وذلك 

من خالل فريقها المؤلف من طاقم ذوي المهارات الفنية وبالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات الداخلية لدى العميل.

وحدة تجربة العميل. 3
تعتبر وحدة تجربة العميل من أهم ما تتميز به الشركة، وهي الوحدة المسؤولة عن أعمال مراكز االتصال وتجارب 
وغيرها  العميل  رحلة  وتطوير  وتصميم  االستشارات  خدمات  وتقديم   )CX أو   Customer Experience( العمالء 
والمنهجيات،  الممارسات  أفضل  اتباع  خالل  من  اإللكترونية  والمنصات  البرمجيات  بإدارة  ودعمها  الخدمات  من 
تشغيل  وخدمات  والديكور(،  المدنية  واألعمال  التحتية  والبنية  )األنظمة  والتجهيز  التأسيس  خدمات  تقديم  مثل 
باإلسناد )Fully Outsourcing( وتقنيات مراكز االتصال )CX Platform( واالستشارات )CX Consultancy( والتدريب 

المتخصص.

فريق إدارة متمرس وموظفون من ذوي الكفاءات العاليةب. 
يتألف فريق إدارة الشركة من أفراد يتمتعون بخبرات تشغيلية عالية وقدرات تنفيذية مكتسبة من خالل تعامالت مكثفة 
مع العمالء خالل فترة عملهم في الشركة وداخل القطاع، حيث يتمتعون بمتوسط خبرة يبلغ 17 عاماً في القطاع )ولمزيد 
من المعلومات حول أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة، يرجى مراجعة القسم  5-1 »الهيكل التنظيمي« من هذه النشرة(. 
باإلضافة إلى ذلك، تقدم الشركة برنامًجا تدريبًيا عالي الجودة لجميع الموظفين الستهداف تطوير المهارات األساسية، 
مع الحفاظ أيًضا على هيكل رواتب ومكافآت تنافسي يتم تقييمه وتحديثه بانتظام من أجل مواكبة توقعات الموظفين. 
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وترى الشركة أن قاعدة موظفيها ضرورية لمواصلة تقديم أفضل الخدمات لعمالئها، وهي بالتالي تسعى إلى إنشاء ثقافة 
مؤسسية فريدة بين موظفيها والحفاظ عليها، من خالل وضع مبادرات للموظفين واستراتيجيات لتعزيز المشاركة والتي 
تهدف إلى تحديد نقاط القوة الكفاءات لدى الموظفين األفراد وتطويرها )للمزيد من المعلومات حول موظفي الشركة، 

يرجى مراجعة القسم  5-9 »الموظفون« من هذه النشرة(.

القدرة على مواكبة السوق 	. 
من أهم العوامل التي ساهمت في نمو الشركة هو معرفتها وفهمها العميقين لثقافة وبيئة العمل الخاصة بعمالئها، في 
القطاعين العام والخاص على حد سواء. وقد اكتسبت الشركة هذا الفهم العميق من خالل تاريخها الطويل كشركة سعودية 
في مجال تقنية المعلومات )منذ 2004م( وتطويرها لعدة منتجات تقنية منذ تأسيسها، باإلضافة إلى قدرة الشركة في 
استقطاب والمحافظة على موظفين وموظفات بمستوى عالي من الخبرات والكفاءات. وتوظف الشركة معرفتها المفصلة 
وفهمها العميق للسوق في تقديم حلول مخصصة لعمالئها تلبي احتياجاتهم على أكمل وجه. كما تجدر اإلشارة إلى أن 
الموردون  بناء عالقات وطيدة مع  السنين في  السعودي وتطوراته عبر  التقنية  العميق لسوق  الشركة تستند على فهمها 
من الشركات األجنبية التي ترغب في بدء شراكات مع شركات سعودية )كشركة العرض المتقن( لخدمة السوق السعودي 
وتمثل شراكات الشركة الحالية مع الموردون العالميين داللة على ذلك )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  11-4 

»الّموردون« من هذه النشرة(.

جوائز عالمية ومحليةد. 
قامت الشركة بتطوير منهجيتها وإدارة المنتجات بشكل مستمر وحصلت على المرتبة الثانية في منافسة الشركات األسرع 
المنتدى  أقيمت على هامش  والتي   »Harvard Business School« األعمال  المملكة من جامعة هارفارد إلدارة  في  نمواً 
الدولي للتنافس والمقام في وزارة االستثمار في مدينة الرياض عام 2008م. وحصلت الشركة على جوائز عدة تحت عنوان 

»الشركات السعودية المائة األسرع نمواً«، وعلى عدد من الشهادات على الوجه اآلتي:

شــهادة تكامــل نمــوذج نضــج المقــدرة فــي تطويــر البرمجيــات مــن المســتوى الثالــث )CMMI- Dev L3(، وهــي شــهادة  	
صــادرة عــن معهــد CMMI، وقــد تــم الحصــول عليهــا ألول مــرة فــي عــام 2015م وتــم تجديدهــا فــي عــام 2020م.

شــهادة نظــام إدارة الجــودة )ISO 9001(، وهــي شــهادة صــادرة عــن شــركة تــي يــو فــي النمســا، تــم الحصــول عليهــا ألول  	
مــرة فــي عــام 2018م وتــم تجديدهــا فــي عــام 2021م.

شــهادة نظــام إدارة أمــن وســرية المعلومــات )ISO 27001(، وهــي شــهادة صــادرة عــن شــركة تــي يــو فــي النمســا فــي  	
ــام 2021م. ع

شــهادة نظــام إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة )ISO 45001(، وهــي شــهادة صــادرة عــن شــركة تــي يــو فــي النمســا فــي  	
عــام 2021م.

شهادة استمرارية األعمال )ISO 22301(، وهي شهادة صادرة عن شركة تي يو في النمسا في عام 2021م. 	
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تاريخ الشركة وتطور رأس مالها والتغيرات في هيكل الملكية 4-5

التأسيس )2003م( 4-5-1
المتقن  العرض  باسم »مؤسسة مكتب  الشركة كمؤسسة فردية  )الموافق 2003/08/31م(، تأسست  بتاريخ 1424/07/03هـ 
للخدمات التجارية« يملكها ناصر عبداهلل محمد البسام، مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم 1010189563 وتاريخ 

1424/07/03هـ )الموافق 2003/08/31م(، وبرأس مال قدره خمسة وعشرين ألف )25,000( ريال سعودي.

التحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة )2004م( 4-5-2
بتاريخ 1425/10/25هـ )الموافق 2004/12/08م(، تحولت »مؤسسة مكتب العرض المتقن للخدمات التجارية« إلى شركة ذات مسؤولية 
باسم  وذلك  البسام،  عبداهلل محمد  وناصر  المزروع،  إبراهيم حمد  وصالح  الراجحي،  عبدالعزيز  فواز سليمان  من:  كٍل  يملكها  محدودة 
»العرض المتقن للخدمات التجارية« بموجب السجل التجاري رقم 1010203693 الصادر بتاريخ 1425/10/25هـ )الموافق 2004/12/08م( 
للحصة  ريال سعودي  وبقيمة اسمية قدرها 1,000  إلى 500 حصة  ريال سعودي مقسم  وبرأس مال قدره 500,000  الرياض،  في مدينة 

الواحدة. 

يوضح الجدول اآلتي هيكل الشركة عند تحول الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة:

هيكل ملكية الشركة عند التحول لشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1425/10/25هـ )الموافق 2004/12/08م((: 11الجدول )
نسبة الملكيةالقيمة االسمية اإلجمالية للحصص )ريال سعودي(عدد الحصصالشريك

40%200200,000فواز سليمان عبدالعزيز الراجحي

25%125125,000صالح إبراهيم حمد المزروع

35%175175,000ناصر عبداهلل محمد البسام

100%500500,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

تغيير الملكية وزيادة رأس المال )يناير 2007م( 4-5-3
بتاريخ 1427/12/27هـ )الموافق 2007/01/17م(، تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح 920,000 ريال سعودي مقسم إلى 920 حصة بقيمة 
اسمية قدرها 1,000 ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل إصدار حصص نقدية جديدة بقيمة 420,000 ريال سعودي تم الوفاء بها عن 
طريق الحساب الجاري للشركاء. وتم دخول شركاء جدد وهما زياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل وشركة األصول الذهبية لالستثمارات من 

خالل شراء كامل الحصص التابعة لفواز سليمان عبدالعزيز الراجحي. 

يوضح الجدول اآلتي هيكل الشركة عند تغيير الملكية وزيادة رأس المال:

هيكل ملكية الشركة عند تغيير الملكية وزيادة رأس المال بتاريخ 1427/12/27هـ )الموافق 2007/01/17م((: 12الجدول )
نسبة الملكيةالقيمة االسمية اإلجمالية للحصص )ريال سعودي(عدد الحصصالشريك

27%240240,000صالح إبراهيم حمد المزروع

39%360360,000ناصر عبداهلل محمد البسام

13%120120,000زياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل

21%200200,000شركة األصول الذهبية لالستثمارات

100%920920,000اإلجمالي
المصدر: الشركة
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تغيير الملكية وزيادة رأس المال )نوفمبر 2007م( 4-5-4
بتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، تنازلت شركة األصول الذهبية لالستثمارات عن كامل حصصها في الشركة لكل من 
صالح إبراهيم حمد المزروع وناصر عبداهلل محمد البسام. كما وتنازل األخير عن جزء من حصصه لزياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل. وتم 
زيادة رأس مال الشركة ليصبح 1,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 1,000 حصة بقيمة اسمية قدرها 1,000 ريال سعودي للحصة الواحدة 
من خالل تحويل مبلغ 80,000 ريال سعودي من حساب »األرباح المبقاة« للشركة، كما في تاريخ 2007/10/31م، بموجب الشهادة الصادرة 

من المحاسب القانوني بهذا الخصوص. 

يوضح الجدول اآلتي هيكل الشركة عند تغيير الملكية وزيادة رأس المال:

هيكل ملكية الشركة عند تغيير الملكية وزيادة رأس المال بتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م((: 13الجدول )
نسبة الملكيةالقيمة االسمية اإلجمالية للحصص )ريال سعودي(عدد الحصصالشريك

37%370370,000صالح إبراهيم حمد المزروع

37%370370,000ناصر عبداهلل محمد البسام

26%260260,000زياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل

100%1,0001,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

تغيير الملكية )2008م( 4-5-5
كامل  البسام عن  وناصر عبداهلل محمد  المزروع  إبراهيم حمد  تنازل كل من صالح  )الموافق 2008/05/10م(،  بتاريخ 1429/05/05هـ 

حصصهما في الشركة لشركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري، ويوضح الجدول اآلتي هيكل الشركة عند تغيير الملكية:

هيكل ملكية الشركة عند تغيير الملكية بتاريخ 1429/05/05هـ )الموافق 2008/05/10م((: 14الجدول )
نسبة الملكيةالقيمة االسمية اإلجمالية للحصص )ريال سعودي(عدد الحصصالشريك

74%740740,000شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

26%260260,000زياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل

100%1,0001,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

تغيير الملكية )أبريل 2019م( 4-5-6
بتاريخ 1440/08/18هـ )الموافق 2019/04/23م(، تنازل زياد عبدالعزيز عبداهلل الجالل عن كامل حصصه في الشركة لكل من صالح 

إبراهيم حمد المزروع وناصر عبداهلل محمد البسام. يوضح الجدول اآلتي هيكل الشركة عند تغيير الملكية:

هيكل ملكية الشركة عند تغيير الملكية وزيادة رأس المال بتاريخ 1440/08/18هـ )الموافق 2019/04/23م((: 15الجدول )
نسبة الملكيةالقيمة االسمية اإلجمالية للحصص )ريال سعودي(عدد الحصصالشريك

74%740740,000شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

13%130130,0000صالح إبراهيم حمد المزروع

13%130130,0000ناصر عبداهلل محمد البسام

100%1,0001,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة
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زيادة رأس المال )سبتمبر 2019م( 4-5-7
بتاريخ 1441/01/27هـ )الموافق 2019/09/26م(، تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح 20,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 1,000 حصة 
بقيمة اسمية قدرها 20,000 ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل تحويل مبلغ 18,500,000 ريال سعودي من حساب »األرباح المبقاة« 
من  الصادرة  الشهادة  بموجب  2019/09/26م،  تاريخ  في  كما  للشركة،  النظامي«  »االحتياطي  حساب  من  سعودي  ريال   500,000 ومبلغ 

المحاسب القانوني بهذا الخصوص. 

يوضح الجدول اآلتي هيكل الشركة عند زيادة رأس المال:

هيكل ملكية الشركة عند زيادة رأس المال بتاريخ 1441/01/27هـ )الموافق 2019/09/26م((: 16الجدول )
نسبة الملكيةالقيمة االسمية اإلجمالية للحصص )ريال سعودي(عدد الحصصالشريك

74%74014,800,000شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

13%1302,600,000صالح إبراهيم حمد المزروع

13%1302,600,000ناصر عبداهلل محمد البسام

100%1,00020,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

تغيير الملكية وتحول الشركة لشركة مساهمة )2021م( 4-5-8
بتاريخ 1443/05/09هـ )الموافق 2021/12/13م(، تنازلت شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري عن جزء من حصصها في الشركة لكل 
حصة سلطان محمد السلطان، أسيل ناصر البسام، سديم ناصر البسام، عبداهلل ناصر البسام، يوسف ناصر البسام، ندى محمد العيسى، 

إبراهيم صالح المزروع، الجوهرة صالح المزروع.

وتحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 772 الصادر بتاريخ 
1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م( برأس مال قدره 20,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 2,000,000 سهم عادي وبقيمة اسمية 

قدرها 10 رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. 

يوضح الجدول اآلتي هيكل الشركة عند تغيير ملكيتها وتحولها إلى شركة مساهمة:

هيكل ملكية الشركة عند تغيير الملكية وتحولها إلى شركة مساهمة(: 17الجدول )
نسبة الملكيةالقيمة االسمية اإلجمالية لألسهم )ريال سعودي(عدد األسهماسم المساهم

32.6%652,0006,520,000شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

13%260,0002,600,000صالح إبراهيم حمد المزروع

13%260,0002,600,000ناصر عبداهلل محمد البسام

4.14%82,800828,000حصة سلطان محمد السلطان

4.14%82,800828,000أسيل ناصر البسام

4.14%82,800828,000سديم ناصر البسام

4.14%82,800828,000عبداهلل ناصر البسام

4.14%82,800828,000يوسف ناصر البسام

6.9%138,0001,380,000ندى محمد العيسى

6.9%138,0001,380,000إبراهيم صالح المزروع

6.9%138,0001,380,000الجوهرة صالح المزروع

100%2,000,00020,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة
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زيادة رأس المال )2022م( 4-5-9
بتاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من 20,000,000 
ريال سعودي إلى 150,000,000 وذلك من خالل رسملة 6,000,000 ريال سعودي من االحتياطي النظامي ومبلغ المساهمة االضافية في رأس 
المال والبالغة 6,670,311 ريال سعودي، ومبلغ 117,329,689 ريال سعودي من األرباح المبقاة، وذلك وفقا لشهادة مراقب الحسابات شركة 

بيكر تيلي م ك م وشركاه )الصادرة بتاريخ 1443/08/20هـ )الموافق 2022/03/23م(.

يوضح الجدول اآلتي هيكل الشركة عند زيادة رأس المال:

هيكل ملكية الشركة عند زيادة رأس المال بتاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م((: 18الجدول )
نسبة الملكيةالقيمة االسمية اإلجمالية لألسهم )ريال سعودي(عدد األسهماسم المساهم

32.6%4,890,00048,900,000شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري
13%1,950,00019,500,000صالح إبراهيم حمد المزروع
13%1,950,00019,500,000ناصر عبداهلل محمد البسام

4.14%621,0006,210,000حصة سلطان محمد السلطان
4.14%621,0006,210,000أسيل ناصر البسام
4.14%621,0006,210,000سديم ناصر البسام

4.14%621,0006,210,000عبداهلل ناصر البسام
4.14%621,0006,210,000يوسف ناصر البسام
6.9%1,035,00010,350,000ندى محمد العيسى

6.9%1,035,00010,350,000إبراهيم صالح المزروع
6.9%1,035,00010,350,000الجوهرة صالح المزروع

100%15,000,000150,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح 4-6
يبلغ رأس مال الشركة مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم عادي بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح:

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح(: 19الجدول )

اسم المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
القيمة االسمية عدد األسهمالمباشرة

)ريال سعودي(
نسبة الملكية 

المباشرة

22.82%32.63,423,00034,230,000%4,890,00048,900,000شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري
9.10%131,365,00013,650,000%1,950,00019,500,000صالح إبراهيم حمد المزروع
9.10%131,365,00013,650,000%1,950,00019,500,000ناصر عبداهلل محمد البسام

2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000حصة سلطان محمد السلطان
2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000أسيل ناصر البسام
2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000سديم ناصر البسام

2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000عبداهلل ناصر البسام
2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000يوسف ناصر البسام
4.83%6.90724,5007,245,000%1,035,00010,350,000ندى محمد العيسى

4.83%6.90724,5007,245,000%1,035,00010,350,000إبراهيم صالح المزروع
4.83%6.90724,5007,245,000%1,035,00010,350,000الجوهرة صالح المزروع

30%4,500,00045,000,000---الجمهور
100%10015,000,000150,000,000%15,000,000150,000,000المجموع

المصدر: الشركة
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هيكل ملكية الشركة 4-7
تعمل الشركة في جميع أنحاء المملكة من خالل مقرها الرئيسي في الرياض، ولها فروع في كل من مكة المكرمة والرياض. ويوضح الشكل 

البياني اآلتي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح:

٪٣٢٫٦

شركة األمثل لألعمال
واالستثمار التجاري

٪١٣

ناصر عبداهللا البسام

٪٥٠

ناصر عبداهللا البسام

٪٢٠٫٧

زوجة وأبناء ناصر
عبداهللا البسام

٪١٣

صالح إبراهيم املزروع

٪٥٠

صالح إبراهيم املزروع

٪٢٠٫٧

زوجة وأبناء صالح
إبراهيم املزروع

نظرة عامة عن كبار المساهمين في الشركة 4-7-1

شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري 4-7-1-1

تأسست شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري كشركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم 1010228437 
نشاطات شركة  وتتمثل  بالكامل.  مدفوعة  ريال سعودي  قدره 500,000  مال  وبرأس  )الموافق 2007/02/14م(،  وتاريخ 1428/01/26هـ 
األمثل لألعمال واالستثمار التجاري باألنشطة العقارية، والتشييد، والمعلومات واالتصاالت، وإصالح أجهزة الحاسوب واألجهزة االلكترونية 

االستهالكية، وبيع الحواسيب والبرمجيات.

ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري:

هيكل ملكية شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري(: 20الجدول )
نسبة الملكيةالقيمة االسمية اإلجمالية للحصص )ريال سعودي(عدد الحصصالشريك

50%250250,000صالح إبراهيم حمد المزروع

50%250250,000ناصر عبداهلل محمد البسام

100%500500,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

فروع الشركة 4-7-2
لدى الشركة فرعين في المملكة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الفرعين المسجلين للشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

فروع الشركة كما في تاريخ هذه النشرة(: 21الجدول )
المسؤوليات والخدماترقم السجل التجاريموقع الفرع

إدارة المشاريع4031218300مكة المكرمة

المدفوعات الذكية1010290349الرياض
المصدر: الشركة
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نظرة عامة على أعمال الشركة  4-8
تزاول الشركة أعمالها كمقدم خدمات وحلول شاملة في تقنية المعلومات واالتصاالت، حيث توفر الشركة خدماتها من خالل ثالث وحدات 
أعمال متكاملة )»وحدات األعمال«( وهي: وحدة حلول البرمجيات ووحدة التشغيل والصيانة ووحدة تجربة العميل )والمبينة تفاصيلها أدناه(، 
والتي تغطي كل منها شريحة مهمة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت. وتعمل وحدات األعمال في بيئة مترابطة ومتينة لتقديم حلول 

شاملة ومتكاملة بأعلى معايير الجودة والتميز في السوق.

تطور نطاق أعمال الشركة على مر السنين بفضل منتجاتها وخدماتها المتنوعة، وهذا يعكس طبيعة قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 
سريعة التغير، كما يعد هذا التطور دلياًل في الوقت ذاته على جدارة فريق إدارة الشركة والمرونة التي يتمتع بها في مواكبة متطلبات العمالء، 

الذي كان وما زال قادًرا على تسيير أعمال الشركة ومواءمتها مع االتجاهات السائدة في السوق. 

وتشمل محفظة أعمال الشركة كما في تاريخ هذه النشرة وحدات األعمال الثالث التالية:

وحدة حلول البرمجيات: تقدم خدمات تصميم وتطوير وإدارة البرمجيات والمنصات اإللكترونية المتخصصة للعمالء عبر  	
اتباع أفضل الممارسات والمنهجيات في تطوير البرمجيات وإدارة مشاريع تطوير البرمجيات.

وحدة التشغيل والصيانة: تقدم للعمالء العمالة الفنية المؤهلة والمدربة لتلبية احتياجاتهم من الموظفين المؤهلين كما تقدم  	
خدمات الصيانة الوقائية والعالجية والخدمات المدارة لتقنية المعلومات لمراكز البيانات.

وحدة تجربة العميل: تقدم خدمات تصميم وتطوير رحلة العميل، وتقديم عدد من الخدمات التي تختص بإدارة وتشغيل  	
التواصل ويشمل ذلك مركز االتصال والقنوات الرقمية وقنوات  مراكز االتصال وخدمة العمالء عبر إدارة جميع قنوات 

التواصل االجتماعي.
تتفرع الشركة في تنظيمها وإدارتها إلى خمسة أقسام إدارية رئيسية تتولى إدارة الشركة من حيث وضع الخطط المرتبطة  	

باألهداف العامة للشركة وتنفيذها، وتتمثل األقسام اإلدارية في الشركة بما يلي: إدارة حسابات المبيعات، وإدارة التقنية 
اإلدارات  حول  المعلومات  من  )للمزيد  المالية  واإلدارة  المشتركة،  الخدمات  وإدارة  المشاريع،  وإدارة  الرقمي،  والتحول 
الداعمة يُرجى مراجعة القسم  4-12 »إدارات المركز الرئيسي ومهام الدعم« من هذه النشرة(. وتَُقِيم إدارة الشركة باستمرار 
أداء الوحدات الخمسة كاًل على حدة، وذلك التخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد لها. يقدم الجدول التالي نظرة عامة 
و2020م  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنوات  التابعة  الوحدات  من  وحدة  لكل  األساسية  التشغيلية  البيانات  على 

و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م:

إيرادات الشركة الصافية حسب فئات الخدمات لعام 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس (: 22الجدول )
2022م

وحدات األعمال

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
بتاريخ 31 مارس 2022م

اإليرادات 
)باأللف ريال 

سعودي(

نسبة 
المساهمة

اإليرادات 
)باأللف ريال 

سعودي(

نسبة 
المساهمة

اإليرادات 
)باأللف ريال 

سعودي(

نسبة 
المساهمة

اإليرادات 
)باأللف ريال 

سعودي(

نسبة 
المساهمة

21.1%21.640,788%24.2141,339%25.4116,802%75,750وحدة حلول البرمجيات

34.5%32.466,784%27.9212,473%38.6134,494%114,943وحدة التشغيل والصيانة

44.4%4685,921%47.9301,666%36231,179%107,409وحدة تجربة العميل

100%100193,493%100655,478%100482,475%298,102اإلجمالي
المصدر: الشركة

وتقدم األقسام التالية نبذة عن كل وحدة من وحدات األعمال التابعة للشركة.
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وحدة حلول البرمجيات 4-8-1
تنقسم خدمات الشركة المقدمة من خالل هذه الوحدة إلى قسمين: 

تطوير البرمجيات: تتمثل بتقديم خدمات تطوير البرمجيات للعمالء عبر تقنيات مختلفة تالئم احتياج العميل، وقد حصلت  	
الشركة على شهادة نموذج نضج المقدرة من المستوى الثالث في تطوير البرمجيات )CMMI-Dev L3( حيث أنها تمتلك 
فريقا من المتخصصين في تحليل متطلبات األعمال وتطوير البرمجيات من خالل مختلف التقنيات. كما أن الشركة تمكنت 
تمتلك  أو  تُصمم  الشركة ال  أن  ورغم  البرمجيات.  الرائدة في تطوير  الشركات  تكون إحدى  بأن  الوحدة  من خالل هذه 
منتجات أو حلواًل ُمسجلة باسمها في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت إال أنها الشريك الذهبي ألكبر الشركات المزودة 
لتقنية البرمجيات في العالم بما في ذلك شركة مايكروسوفت )Microsoft( وشركة أوراكل )Oracle( وشركة سوفتوير أي 
جي )SoftwareAG( األمر الذي يمكن الشركة من تقديم الحل األمثل للعميل دون االعتماد على تقنيات محددة بذاتها أو 
مزود تقنية معين وذلك عبر اعتماد أفضل الممارسات والمنهجيات في تطوير البرمجيات. كما أصبحت الشركة الممثل 
بأفضل ممارسات تطوير  رائدة في قيامها  المملكة وهي شركة  )Construx( في  الرئيسي لشركة كونستركس  والشريك 

البرمجيات وتبنيها لذلك طوال دورة حياة تسليم مشاريع تطوير البرمجيات.
أنظمة دعم اتخاذ القرار: تتمثل بتقديم خدمات جمع المعلومات وتحليلها من خالل التهيئة والتركيب لمجموعة من حزم  	

البرمجيات المتخصصة وتقديم الخدمات الداعمة التخاذ القرار لدعم عجلة التحول الرقمي عبر االعتماد على البيانات 
)Data-Driven Organizations(، ويشمل ذلك برمجيات وخدمات تحليل البيانات الضخمة وذكاء األعمال وتحليل وإدارة 

أداء البرمجيات. 
كما تتولى هذه الوحدة مهمة تقديم الخدمات الفنية إلى وحدات األعمال األخرى في الشركة من خالل تطوير تطبيقات معينة. وتتميز 
الشركة عن منافسيها من خالل قدرتها على تقديم خدمات متكاملة لعمالئها تتضمن خدمات تجمع ما بين وحدة حلول البرمجيات ووحدة 
أعمال تجربة العميل، ووحدة أعمال مشاريع التشغيل والصيانة، حيث ال يوجد حالياً منافس بالسوق المحلي يوفر خدمات تجربة العميل و/

أو التشغيل والصيانة من خالل وحدة أعمال احترافية متخصصة لتطوير حلول البرمجيات.

وبلغت مبيعات وحدة حلول البرمجيات 75.75 مليون ريال سعودي للعام 2019م، و116.80 مليون ريال سعودي للعام 2020م، و141.34 
مليون ريال سعودي للعام 2021م، و40.79 مليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، أي ما يعادل %25.41 
و24.21% و21.6% و21.1% من إجمالي مبيعات الشركة لألعوام 2019م و2020م و2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 

2022م، على التوالي.

وحدة التشغيل والصيانة 4-8-2
تنقسم خدمات الشركة المقدمة من خالل هذه الوحدة إلى قسمين:

في  	 ومتمرسين  مؤهلين  متخصصين  توظيف  طريق  عن  تتم  المعلومات:  تقنية  منظومة  لتشغيل  األعمال  إسناد  خدمات 
مجال تقنية المعلومات إلدارة وتشغيل وحدة تقنية المعلومات للعميل. وتتميز الشركة برفع مؤهالت كوادرها عبر التدريب 
المستمر كون أن الكادر الفني المؤهل يمثل الثروة األساسية لتلبية الطلب المتزايد في سوق العمل واالستجابة للتغيرات 
في سوق تقنية المعلومات ومتطلبات العمالء. كما أن سجل النجاح في اإلنجاز والحفاظ على أعلى مرتبة في توطين مهن 

تقنية المعلومات مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية يؤهل الشركة الستقطاب أفضل الكفاءات التقنية.
لتقنية  	 خارجية  بمصادر  لالستعانة  والتوجه  السوق  احتياجات  في  للتحول  نظراً  المعلومات:  لتقنية  الُمدارة  الخدمات 

المعلومات على وجه التحديد، تعد الشركة من إحدى رواد تقديم الخدمات الُمدارة لعمالئها حيث أنها تدير البرمجيات 
بتوفير وتنفيذ احتياجات إدارتها بما في ذلك الصيانة الوقائية والعالجية لمراكز البيانات عبر إسناد كامل أعمال تقنية 

معلومات العمالء لفريق الشركة الفني. وتتمثل الخدمات على سبيل المثال ال الحصر فيما يلي:
والشبكات  	 التحتية  البنية  ذلك  في  بما  المعلومات  تقنية  ألصول  والروتينية  المنتظمة  الصيانة  وهي  الوقائية:  الصيانة 

والتطبيقات والبرمجيات الجاهزة من أجل الحفاظ على مستوى أداء الخدمة وجاهزيتها وكفاءتها ومنع أي انقطاع غير 
مخطط له بشكل استباقي ويشمل ذلك أوقات الصيانة المجدولة قبل حدوث مشكلة.

الصيانة العالجية: وهي نهج ديناميكي للحفاظ على أصول تقنية المعلومات باستخدام طرق تعتمد على البيانات المباشرة  	
حدوثها  قبل  مشكلة  بأي  للتنبؤ  مستمر  بشكل  البرمجيات  ومكونات  التحتية  والبنية  المعدات  حالة  لتحليل  والتاريخية 

والتخطيط ألعمال الصيانة عبر جدول زمني واضح.
وبلغت مبيعات وحدة التشغيل والصيانة 114.94 مليون ريال سعودي للعام 2019م، و134.49 مليون ريال سعودي للعام 2020م، و212.47 
مليون ريال سعودي للعام 2021م، و66.78 مليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م،أي ما يعادل %38.56 
و27.88% و32.4% و34.5% من إجمالي مبيعات الشركة لألعوام 2019م و2020م و2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 

2022م، على التوالي.
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وحدة تجربة العميل 4-8-3
تنقسم خدمات الشركة المقدمة من خالل هذه الوحدة إلى قسمين: 

خدمات  	 مستفيدي  رعاية  خدمات  مسؤولية  تولي  في  تتمثل  العمالء:  تجربة  منظومة  لتشغيل  األعمال  إسناد  خدمات 
التواصل  الهاتفية ووسائل  المكالمات  القنوات مثل  العمالء عبر جميع  أنشطة خدمة  وتنفيذ  إدارة  بما في ذلك  العمالء 
بتعزيز  الخدمة  هذه  خالل  من  الشركة  تقوم  حيث  اإللكتروني،  والبريد  الويب  وقنوات  التفاعلية  والدردشة  االجتماعية 
تجربة العميل وحماية العالمة التجارية للعمالء. كما تقدم الشركة تلك الخدمة بتفاصيل مختلفة حسب طبيعة عمل كل 
عميل مع تطبيق أفضل الممارسات إلدارة وتشغيل خدمة العمالء. وتقوم بدمج التقنيات الجديدة وأتمتة )التشغيل الذاتي( 
للخدمات باستخدام التقنيات المساعدة الرقمية وتحديد ملف تعريف لكل عميل بشكل استباقي ومعرفة احتياجاته لتعزيز 
تجربة المستفيد النهائي. تشمل خدمات إسناد األعمال لتشغيل منظومة تجربة العمالء على التصميم والتنفيذ والتوظيف 
والتدريب والتشغيل وضمان الجودة والتدقيق وإدارة القوى العاملة والتحسين من مقرات ومواقع التشغيل الخاصة بالشركة 
أو مقرات ومواقع عمل العمالء، وخدمات التواصل مع العمالء، باإلضافة إلى أنشطة األعمال المساندة لوحدة خدمات 

إسناد األعمال لتشغيل منظومة تجربة العمالء بالنيابة عن العميل. 
توفير الحلول التقنية: تتميز الشركة بشراكتها الذهبية مع جنسيس )Genesys( الرائدة في السوق العالمية مما يسهم  	

بتوفير الشركة لمنصة تجربة العمالء كمزود تقني يقوم بتوفير تقنية تسمح بالتواصل مع العمالء وتقييم تجربة العمالء، 
حيث أن الشركة تقوم بدمج المنصة مع األنظمة األساسية األخرى مثل نظام إدارة عالقات العمالء )CRM( وأنظمة التذاكر 
وإدارة المعرفة والدردشة التفاعلية اآللية )Chatbot( والمساعد الرقمي لتوفير منصة تقنية شاملة مصممة بشكل مبتكر 

للسماح للعمالء بتشغيل وإدارة قنوات متعددة وتزويدهم برؤية شاملة لرحلة تفاعل المستفيدين.
وبلغت مبيعات وحدة تجربة العميل 107.41 مليون ريال سعودي للعام 2019م، و231.18 مليون ريال سعودي للعام 2020م، 301.67 مليون 
يعادل %36.03  ما  أي  مارس 2022م،  بتاريخ 31  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  ريال سعودي  مليون  و85.92  للعام 2021م،  ريال سعودي 
و47.92% و46% و44.4% من إجمالي مبيعات الشركة لألعوام 2019م و2020م و2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 

2022م، على التوالي.

نظرة عامة عن منتجات الشركة 4-9
تقدم الشركة عدد من الحلول والمنتجات في مختلف مجاالت تكنولوجيا المعلومات. فيما يلي نظرة عامة عن المنتجات التي تقدمها الشركة 

لعمالئها من القطاعي الحكومي والخاص:

يمامة 4-9-1
تقدم »يمامة« خدمات الرسائل النصية للمؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات، حيث تعتبر خدمة الرسائل النصية القصيرة 
»Bulk SMS« من اكثر الخدمات سهولة وسرعة وفعاليه واألقل تكلفة لتبادل المعلومات واإلشعارات. ومن خالل »يمامة« يمكن للعميل إيصال 
للتواصل والتسويق  للغاية  التي يريدها بالوقت المناسب بمصداقية وأمان. تعتبر الرسائل النصية من خالل الجوال قناة فعالة  المعلومة 
المباشر، حيث تشير آخر اإلحصائيات أنه يتم عرض وقراءة أكثر من 98% من الرسائل المرسلة من خالل الجوال، كما وأن نسبة امتالك 

الجوال في المملكة تجاوز 132%. وتتميز خدمة »يمامة« أيضاً بما يلي:

تمكن خدمة »يمامة« العميل من استهداف حمالت الرسائل القصيرة بدقة أكبر من خالل مزيج من العوامل الديموغرافية  	
مثل الموقع والعمر، والدخل، والتعليم.

يتم إرسال الرسائل إلى أي مكان داخل أو خارج المملكة، وفي أي وقت وفي غضون ثواني. 	
كما وتوفر خدمة »يمامة« العديد من المزايا لعمالئها، منها:

إنشاء وإرسال حمالت دعائية مستهدفة ومجدولة ومن خالل أكثر من وسيلة )الموقع، تطبيق الجوال، الشورت كود وغيرها(. 	
خفض التكلفة من خالل السعر الموحد على جميع الشبكات. 	
الحصول على تقارير مفصلة وشاملة. 	
إنشاء وإدارة الحسابات الفرعية وتوزيع األرصدة والصالحيات. 	
سهولة طريقة الدفع، من خالل البطاقات االئتمانية، وسداد. 	
إمكانية تعيين مدير حساب خاص بالعميل لمتابعة جميع االحتياجات. 	
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وصال 4-9-2
يقدم »وصال« خدمة حلول االتصال السحابي عبر اإلنترنت لقطاع األعمال )VoIP & CaaS(، ما يتيح للمؤسسات استخدام شبكة المعلومات 
العامة )اإلنترنت( لبناء نظام اتصاالت صوتي يضمن جودة الخدمة الصوتية تماما مثل شبكة الهاتف العامة ويدمج أساليب اتصال متعددة 
مثل الهاتف والفاكس والمكالمات الجماعية وأنظمة المراسالت والرسائل القصيرة إلثراء سبل تواصل الموظفين وتحسين كفاءة االتصاالت 
من خالل التكامل مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة ليبقى الموظفين على اتصال دائم بالمنظمة وعمالئها من أي مكان وفي 

أي وقت. وتعتبر هذه الخدمة األولى من نوعها في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ويتيح »وصال« لمستخدميه القيام بما يلي:

إجراء االتصال الصوتي داخل المؤسسة من خالل شبكة المعلومات العامة التي إقامتها المؤسسة وليس من خالل شبكة  	
الهاتف أو الجوال، مما يساهم في توفير رسوم االتصاالت الداخلية بين الموظفين.

الحد من تكاليف صيانة شبكة االتصاالت الداخلية من خالل استخدام شبكة المعلومات العامة بدال من بناء شبكة هاتف  	
داخلية كما في األنظمة الموروثة.

التكامل مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المنظمات مع مختلف الخدمات ذات القيمة المضافة. 	
وتراعي الشركة من خالل تصميم »وصال« افضل المعايير العالمية لتحقيق مبدأين أساسيين في أنظمة االتصال عبر شبكة المعلومات وهي: 
)1( التوظيف األمثل لألجهزة الموجودة في المؤسسة و)2( استخدام مزايا شبكة المعلومات الخاصة بالمؤسسة لنقل البيانات بما يضمن 

التنسيق المطلوب بين نقل بيانات الصوت وبيانات التطبيقات األخرى.

كما وتوفر خدمة »وصال« العديد من المزايا لعمالئها، منها:

الحصول على رقم اتصال موحد 9200 خالل 30 دقيقه. 	
لوحة تحكم عبر الويب تتيح التحكم بخواص النظام والحصول على تقارير تفصيليه بالعمليات الحاصلة على النظام. 	
التحكم في الفاتورة من خالل خاصية الدفع حسب االستخدام )pay-as-use( لتخفيض التكلفة التشغيلية على المؤسسة  	

حسب حاجتها مع الحفاظ على أفضل اداء متوقع من العمالء.
التكامل مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات وخدمة العمالء. 	
البريد الصوتي وإمكانيه استقبال البريد الصوتي على البريد اإللكتروني. 	
الفاكس وإمكانيه استقبال الفاكس على البريد اإللكتروني. 	
المكالمات الجماعية وتسجيل المكالمات وتحويل المكالمات. 	

مزود خدمة اإلنترنت 4-9-3
تقدم الشركة خدمات اإلنترنت، والربط، واالستضافة وإنشاء مراكز المعلومات والشبكات. وتستخدم الشركة خدمات اإلنترنت من ثالث 
بوابات لإلنترنت تستحصل عليها من شركة االتصاالت رقم 1، وشركة شركة االتصاالت رقم 2، وشركة االتصاالت المتكاملة. وتستخدم كل 

بوابة كابل بحري مختلف للتوصيل من مقدمي الَمصَدر العالمي مما يوفر لعمالء الشركة اتصاالً مستمراً وعالي الجودة بالشبكة.

وتوفر خدمة »اإلنترنت« العديد من المزايا لعمالئها، منها:

نسبة تشغيل وفعالية تصل إلى 99.9% لكافة منتجات وخدمات الشركة. 	
نسبة عالية وقابلية للتدرجية حيث يمكن التوسع أو التقلص في عدد الخوادم )السيرفرات( حسب الحاجة. 	
تأمين البنية التحتية ضد أي تهديدات أو عوامل بيئية خارجية. 	
مراقبة فعالة لكافة الخدمات الممنوحة للعمالء. 	
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تراسل 4-9-4
في عصر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أصبح الهاتف المحمول أسرع وسيلة إلرسال واستقبال المعلومات بأشكالها المختلفة من خالل 
الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة كالرسائل الصوتية والفيديو. وبالتالي، قامت الشركة بتفعيل خدمة »تراسل« التي تقدم أفضل 
الرسائل  تقديم  وتسمح خدمة  االنتظار.  نغمات  وخدمات  التفاعلية،  القصيرة  الرسائل  وخدمات  والترفيهية،  التثقيفية  المحتوى  خدمات 

القصيرة التفاعلية على الهاتف النقال بإنشاء قناة اتصال عبر الرسائل القصيرة بين العميل وجمهوره. 

كما وتوفر خدمة »تراسل« العديد من المزايا لعمالئها، منها:

تفعيل الخدمات على جميع شبكات المشغلين داخل المملكة تحت رمز قصير موحد من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. 	
تفعيل تطبيق لنغمات االنتظار اإلسالمية في المملكة. 	
تفعيل خدمات التبرعات الخيرية عبر الرسائل القصيرة. 	
سهولة الوصول لوظائف البرنامج عن طريق الخيارات والقوائم باستخدام أزرار الجوال الرئيسة. 	
سهولة التعامل مع الخرائط وإمكانية تحريكها وتصفحها بسهولة عن طريق أزرار األسهم. 	
سهولة تنصيب البرنامج وتحميله على الجهاز. 	
تتميز مواد البرنامج وخرائطه بإمكانية تكبيرها وتصغيرها حسب الحاجة. 	
كما يوجد فريق للدعم الفني وتطوير البرنامج لتحقيق أفضل النتائج واألهداف المرجوة. 	

العمالء 4-10
تمتلك الشركة قاعدة عمالء متنوعة في القطاعين العام والخاص، وال تستهدف سوى العمالء المؤسسيين. 

وكما في 31 مارس 2022م، بلغت قيمة مبيعات الشركة للعمالء الحكوميين وعمالء القطاع الخاص ما يلي:

بلغت قيمة المبيعات من العمالء الحكوميين 171.7 مليون ريال سعودي، ما يعادل 88.7% من مبيعات الشركة. 	
بلغت قيمة المبيعات من عمالء القطاع الخاص 21.8 مليون ريال سعودي، ما يعادل 11.3% من مبيعات الشركة. 	

وتشمل فئة عمالء الحكوميين الوزارات بشكل مباشر والهيئات الحكومية. يوضح الجدول أدناه المعلومات األساسية ألكبر خمسة عمالء 
الشركة من القطاعين العام والخاص لألعوام 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م:

أكبر خمسة عمالء الشركة لألعوام 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م(: 23الجدول )

نوع العميل

 السنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2019م

 السنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2020م

 السنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2021م

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
بتاريخ 31 مارس 2022م

المبيعات 
)ألف ريال 

سعودي(

النسبة المئوية 
من إجمالي 

مبيعات الشركة

المبيعات 
)ألف ريال 

سعودي(

النسبة المئوية 
من إجمالي 

مبيعات الشركة

المبيعات 
)ألف ريال 

سعودي(

النسبة المئوية 
من إجمالي 

مبيعات الشركة

المبيعات 
)ألف ريال 

سعودي(

النسبة المئوية 
من إجمالي 

مبيعات الشركة

العمالء 1.
45.3%42.487.68%50.8277.76%44.4245.00%132.45الحكوميين

عمالء القطاع 2.
5.4%3.710.50%5.724.55%5.327.56%15.88الخاص

المصدر: الشركة

خالل األعوام 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، استحوذ أكبر خمس عمالء الشركة من القطاع 
الحكومي على 44.4% و50.8% و42.4% و45.3% على التوالي، أي ما يعادل 132.45 مليون ريال سعودي للعام 2019م و245.00 مليون ريال 
سعودي للعام 2020م و277.76 مليون ريال سعودي للعام 2021م، و87.68 مليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 
2022م، من إجمالي مبيعات الشركة. ولدى الشركة عدداً من العمالء االستراتيجيين الذين يتعاملون لمدد طويلة )على مدى 10 سنوات(. 

يبُّين القسم  12 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة ملخًصا للعقود األساسية المبرمة بين الشركة وعمالئها الرئيسيين.
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الّموردون 4-11
المنتجة من شركات عالمية، بحكم  المعلومات واالتصاالت  الحالي، وتبيع منتجات وحلول تقنية  تُسوق الشركة، في إطار نموذج أعمالها 
أن الشركة ترتبط بعالقات قوية طويلة األمد مع مّوردين رائدين في جميع وحدات أعمالها. كما حصلت الشركة على جوائز من مورديها 
االتصال  مراكز  تشغيل  خدمات  مقدم  أفضل  وجائزة   ،)Genesys( جنسيس  شركة  من  ذهبي  وشريك  استراتيجي  شريك  أفضل  كجائزة 
شريك  أفضل  وجائزة  األوسط،  الشرق  مستوى  على   )Insights( إنسايتس  منظمة  من  اتصال(  مأمور   600 من  )أكبر  النطاق  كبيرة 

.)Genesys( للقطاع الحكومي جنسيس

نظراً لوضعها المتميز الذي حققته من خالل تلبية المعايير والنوعية والكمية، تتمكن الشركة من الحصول على أسعار تنافسية من مورديها 
الرئيسيين. ويخضع هذا الوضع المتميز لتقييٍم دوري.

خالل األعوام 2019م و2020م و2021م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م، بلغت نسبة تكلفة الحصول على الخدمات من 
أهم خمسة موردين للشركة 30% و19.4% و17.4% و15.9% على التوالي، أي ما يعادل 73.11 مليون ريال سعودي للعام 2019م و75.80 
مليون ريال سعودي للعام 2020م و93.63 مليون ريال سعودي للعام 2021م، و36.37 مليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 

31 مارس 2022م، من إجمالي تكاليف مبيعاتها. ويُوضح الجدول التالي المعلومات الرئيسية المتعلقة بأهم خمسة موردين للشركة.

أهم خمسة موردين للشركة لألعوام 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م(: 24الجدول )

وحدات الوصفالمورد
األعمال

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية بتاريخ 31 

مارس 2022م

التكاليف
)ألف ريال 

سعودي(

النسبة 
المئوية من 

إجمالي 
تكاليف 
الشركة

التكاليف
)ألف ريال 

سعودي(

النسبة 
المئوية من 

إجمالي 
تكاليف 
الشركة

التكاليف
)ألف ريال 

سعودي(

النسبة 
المئوية من 

إجمالي 
تكاليف 
الشركة

التكاليف
)ألف ريال 

سعودي(

النسبة 
المئوية من 

إجمالي 
تكاليف 
الشركة

.1
شركة 

االتصاالت 
رقم 1

توريد 
خطوط 
انترنت 
ورسائل 

نصية

الحلول 
8%813,500%8.243%15.232%37البرمجيات

.2
شركة 

االتصاالت 
رقم 2

توريد 
رسائل 
نصية

الحلول 
2%3.13,950%5.116.5%919.9%22البرمجيات

.3
وشركة شركة 

االتصاالت 
رقم 3

توريد 
رسائل 
نصية

الحلول 
4%2.26,9%2.912%311.5%7.3البرمجيات

.4
شركة أبتك 

السعودية 
العربية

أجهزة 
ورخص 

برمجيات

التشغيل 
0.50%2.1120%0.811%1.13.1%2.8والصيانة

ديناترايس 5.
)Dynatrace(

رخص 
برمجيات

الحلول 
2%27,054%2.411%1.79.2%4البرمجيات

المصدر: الشركة

يبُّين القسم  12 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة ملخًصا للعقود المبرمة بين الشركة ومورديها الرئيسيين.
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إدارات المركز الرئيسي ومهام الدعم 4-12
لدى الشركة عدة أقسام إدارية تدعم أنشطتها المختلفة وتتمركز جميع األقسام اإلدارية في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. 

وتتألف هذه األقسام كما يلي:

إدارة حسابات العمالء 4-12-1
تتولى إدارة حسابات العمالء مسؤولية إدارة ومراقبة احتياجات عمالء الشركة الحاليين واستقطاب عمالء جدد، ومن أهم مهامها ما يلي:

إعداد وتقييم تقارير تحليل المبيعات وإجراءات بحث التسعير المنتظمة حتى تكون الشركة قادرة على المنافسة. 	
تجديد العقود مع العمالء وإجراء استطالعات منتظمة عن مستوى رضى العمالء. 	
مراجعة شكاوى العمالء والرد عليهم ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية مع األقسام المعنية. 	

وتقسم إدارة حسابات العمالء إلى قسمين فرعيين:

إدارة حسابات العمالء القطاع الحكومي. 	
إدارة حسابات العمالء القطاع الخاص. 	

إدارة التقنية والتحول الرقمي 4-12-2
تتولى إدارة التقنية والتحول الرقمي المهام الرئيسية المتعلقة بخدمات البحث والتطوير وتصميم الحلول التقنية بما يتناسب مع متطلبات 
العمالء الحاليين والجدد معتمدين بذلك على تحليل إدارة حسابات العمالء. وتقسم إدارة التقنية والتحول الرقمي إلى ثالثة أقسام فرعية 

كما يلي:

قسم المنتجات وهندسة المبيعات 4-12-2-1

تتمثل المهام الرئيسية لهذا القسم بما يلي:

البحث والتطوير لمنتجات الشركة عبر دراسة احتياج السوق المحلي ومتابعة التطور التقني في العالم لتقديم حلول شاملة  	
وتوطين التقنية عبر الحفاظ على التطوير المستمر للمنتجات بما يواكب تطلعات العمالء واحتياجاتهم.

هندسة المبيعات وتتمثل بتصميم الحل التقني األمثل لتلبية احتياج العميل وتحديد تكلفة الحل المقدم والموارد المطلوبة  	
والجدول الزمني المتطلب للتنفيذ. 

الشراكات االستراتيجية وتتمثل باستقطاب الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في تصنيع وتطوير التقنيات للبرمجيات  	
الجاهزة التي تلبي أهداف الشركة االستراتيجية.

قسم تطوير البرمجيات. 4-12-2-2

تتمثل المهام الرئيسية لهذا القسم بتطوير البرمجيات وتتمثل بتقديم خدمات تحليل وتصميم وتطوير البرمجيات.

قسم تقنية المعلومات والدعم الفني. 4-12-2-3

تتمثل المهام الرئيسية لهذا القسم بما يلي:

الدعم الفني والتشغيل وتتمثل بتقديم خدمات الدعم الفني وتشغيل األنظمة ومراكز البيانات الخاصة بالشركة. 	
تقديم خدمات الصيانة الوقائية والعالجية والخدمات المدارة لمراكز البيانات. 	

إدارة المشاريع 4-12-3
تتولى إدارة المشاريع مسؤولية اإلشراف على مختلف مشاريع الشركة وتنفيذها، مما يشمل ما يلي:

من  	 وغيرها  األولية  والمعضالت  العطاءات  تقديم  وطلبات  التقديرية  والميزانيات  للمشاريع  الزمنية  الجداول  متابعة 
المعضالت التي قد تنشأ خالل دورة حياة المشروع.

رصد وتحسين وتوزيع الموارد البشرية بالنسبة لكل مشروع واالستفادة منها. 	
المساعدة في انتقاء األطراف الخارجية والمتعاقدين من الباطن وتعيينهم. 	
دعم ميزانيات المشروع ورصدها )بما في ذلك معالجة تجاوزات الميزانية وحلها(. 	
ضمان امتثال جميع العقود التي أبرمتها الشركة وضمان سدادها في الوقت المناسب بشكل مرضي، وحل النزاعات والقيام  	

بأوامر التغيير مع موردي الشركة وعمالءها.
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وتقسم إدارة المشاريع إلى ثالثة محافظ رئيسية تتولى كل محفظة إدارة مشاريع وحدة أعمال معينة كما يلي:

محفظة مشاريع حلول البرمجيات، وهي المحفظة المسؤولة عن إدارة مشاريع حلول البرمجيات وإعداد خطط استراتيجية  	
لتطوير األنظمة وإيجاد حلول للبرمجيات واإلشراف على التشغيل.

الخطط  	 ووضع  العميل  تجربة  مشاريع  وتشغيل  إدارة  عن  المسؤولة  المحفظة  وهي  العميل،  تجربة  مشاريع  محفظة 
االستراتيجية وتنفيذها لتشغيل مراكز االتصال واإلشراف على تشغيل تلك المراكز وفق أعلى المعايير العالمية لتحقيق 

أعلى مستويات رضا المستفيدين.
محفظة مشاريع التشغيل والصيانة، وهي المحفظة المسؤولة عن إدارة مشاريع التشغيل والصيانة بشتى أنواعها بما فيها  	

مشاريع البنية التحتية، كما أنها المحفظة المسؤولة عن متابعة أعمال الصيانة الوقائية والعالجية للمشاريع واإلشراف 
على التشغيل.

كما تضم اإلدارة األقسام المساندة التالية:

الموازنة والحفاظ على قاعدة  	 تقارير  التكاليف وإعداد  المسؤول عن إجراء تحليالت  القسم  التكاليف، وهو  إدارة  قسم 
بيانات النفقات وتحديد التكاليف الالزمة للمشاريع.

قسم التحصيل، وهو القسم المسؤول عن متابعة ذمم العمالء والتأكد من تحصيل المبالغ وفق سياسة الشركة المعتمدة  	
للقطاعين العام والخاص.

إدارة الخدمات المشتركة 4-12-4
تتولى إدارة الخدمات المشتركة مسؤولية تقديم الخدمات المساندة لإلدارات األخرى. وتقسم إدارة الخدمات المشتركة إلى ثالث أقسام 

فرعية كما يلي:

قسم الموارد البشرية 4-12-4-1

تتمثل المهام الرئيسية لهذا القسم بما يلي:

تطوير وإعداد الوصف الوظيفي وسياسات وإجراءات التوظيف. 	
استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرة لتلبية احتياجات التوظيف في الشركة. 	
إعداد وتنفيذ خطة التدريب التعريفي للموظفين المعينين حديًثا. 	
تقديم التوجيه ومراجعة أداء الموظف والعمل على تطويره. 	
ضمان االمتثال لمتطلبات نظام العمل ونظام الضمان االجتماعي واألنظمة واللوائح األخرى ذات الصلة. 	
متابعة عمليات شؤون الموظفين وتذليل الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههم. 	
دعم رفاهية الموظف من خالل تنظيم األنشطة االجتماعية وتوفير التأمين الطبي والخدمات األخرى ذات الصلة. 	

قسم المشتريات 4-12-4-2

تتمثل المهام الرئيسية لهذا القسم بما يلي:

خدمات عالقات الموردين. 	
خدمات المشتريات واألعمال اللوجستية. 	
خدمات إدارة المستودعات. 	

قسم الصحة والسالمة المهنية 4-12-4-3

تتمثل المهام الرئيسية لهذا القسم بمتابعة عمليات الصحة والسالمة المهنية في أماكن العمل بهدف ضمان سالمة جميع أفراد العمل من 
المخاطر التي قد يتم التعرض لها.

قسم إدارة المرافق 4-12-4-4

تتمثل المهام الرئيسية لهذا القسم بمتابعة أعمال الصيانة والنظافة لمرافق الشركة.
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اإلدارة المالية 4-12-5
تتولى اإلدارة المالية مسؤولية حفظ الحسابات وإصدار التقارير والبيانات المالية وتعزيز نظام الرقابة الداخلية للشركة وحماية األصول 

المالية وتوفير المعلومات المالية وذلك يشمل:

إعداد التقارير المالية. 	
صياغة السياسات واإلجراءات المحاسبية وضمان االمتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. 	
ضمان السيولة الكافية وإدارة وتحسين احتياجات رأس المال العامل لتلبية خطط الشركة الحالية والمستقبلية والتزاماتها،  	

بما في ذلك وضع وقياس مؤشرات األداء الرئيسية ألنشطة الشركة وأدائها.
إدارة المدفوعات للموردين والعالقات مع البنوك، وإعداد وتقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية. 	
اإلشراف على عمليات دفع الفواتير وخطابات االعتماد، بما في ذلك إصدار األوامر التي تسمح لموردي الشركة بالحصول  	

على إذن الدفع.
التعاون مع مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين للقيام بتدقيق ومراجعة حسابات الشركة بشكل فعال. 

أنظمة اإلدارة 4-13
تمتلك الشركة أنظمة متعددة إلدارة العمليات الداخلية والعمليات الخاصة بالعمالء. وبهدف تحسين التعاون الداخلي، أنشأت الشركة منصة 
بمنصة إلدارة  الشركة  ذلك، تحتفظ  إلى  باإلضافة  ومناقشتها.  المعلومات  التفاعلية مثل مشاركة  االجتماعي  التواصل  لوظائف  تستخدم 
عمليات األعمال واألتمتة )التشغيل الذاتي( والتحكم والخدمات اإللكترونية، والتي يتم استخدامها في جميع أنحاء المؤسسة لتحقيق تعاون 
سلس وشفاف. وبالمثل، تقوم الشركة بتشغيل العديد من أدوات الواجهة الخارجية، والتي يتم استخدامها حالياً لضمان أعلى مستوى من 

تجربة العمالء، بما في ذلك:

منصة تخطيط موارد المؤسسة (ERP): أداة داخلية إلدارة موارد الشركة وتشمل أهم النواحي المالية وسلسلة اإلمداد  	
والمشاريع والموارد البشرية شاملًة الخدمات الذاتية للموارد البشرية والتي تمكن الموظفين من التعامل مع إدارة الموارد 

البشرية بكل سهولة ويسر كما تتضمن منصة للتعامل مع الموردين والتي تسمح لهم برفع فواتيرهم ومتابعة الدفع.
منصة إدارة عالقات العمالء (CRM): منصة إلدارة عالقات العمالء تشمل جميع النواحي المتعلقة بهم وبالمبيعات والتي  	

تتيح متابعة سير األعمال والموافقات والتقارير.
إدارة المشاريع الشاملة (EPM): أداة داخلية توفر إدارة شاملة للمشاريع من خالل السماح لمديري المشاريع بمراقبة  	

وإدارة أداء المشروع والطلبات المقدمة.
وفي حين أن الحلول التقنية المذكورة أعاله قائمة بالفعل، تواصل الشركة العمل من أجل توفير المزيد من عمليات األتمتة )التشغيل الذاتي( 

المتعلقة باستكشاف المواهب واالختبار وإجراء المقابالت وتتبع األداء والتدريب وإدارة القوى العاملة الخارجية.

استمرارية األعمال 4-14
يقر أعضاء مجلس اإلدارة، كما في تاريخ هذه النشرة، بأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً 

ملحوظاً في الوضع المالي خالل اإلثني عشر )12( شهراً األخيرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة، كما في تاريخ هذه النشرة، بأنه ليس للُمصدر نشاط تجاري )أو جزء جوهري من أصوله( خارج المملكة. 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة، كما في تاريخ هذه النشرة، بأنه ليس للُمصدر سياسة بشأن األبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة 
في اإلنتاج، على مدى السنوات المالية الثالث السابقة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة، كما في تاريخ هذه النشرة، بأنه ليس للُمصدر نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاطه.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة، كما في تاريخ هذه النشرة، بأنه ليس للُمصدر نية إدخال منتجات أو القيام بنشاطات جديدة مهمة.
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الجوائز والشهادات واالعتمادات 4-15
لجودة العالمة التجارية والخدمات المقدمة، ويرد فيما يلي  حصلت الشركة على عدد من الجوائز من مورديها الرئيسيين وذلك تقديراً 

ملخص لبعضها.

2018م (: 25الجدول ) بين  فيما  الفترة  خالل  الرئيسيين  مورديها  من  الشركة  عليها  حصلت  التي  واالعتمادات  والشهادات  الجوائز 
و2022/03/31م

السنةوصف الجوائزالمورد

 )Genesys( 2020مأفضل شريك استراتيجي وشريك ذهبيجنسيس

 )Insights( على إنسايتس )Insights( من منظمة )أفضل مقدم خدمات تشغيل مراكز االتصال كبيرة النطاق )أكبر من 600 مأمور اتصال
2021ممستوى الشرق األوسط

 )Genesys( 2019مجائزة أفضل شريك للقطاع الحكوميجنسيس

CMMI معهد)CMMI- 3 Dev L( 2015م - 2020مشهادة تكامل نموذج نضوج المقدرة في تطوير البرمجيات من المستوى الثالث

2018م - 2021مشهادة نظام إدارة الجودة )ISO 9001(تي يو في النمسا

2021مشهادة نظام إدارة أمن وسرية المعلومات )ISO 27001(تي يو في النمسا

2021مشهادة نظام إدارة السالمة والصحة المهنية )ISO 45001(تي يو في النمسا

2021مشهادة استمرارية األعمال )ISO 22301(تي يو في النمسا
المصدر: الشركة
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الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة- 5

الهيكل التنظيمي 5-1
يتألف الهيكل التنظيمي للشركة من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وعن الجمعية العامة، وهي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات 
والمكافآت. وبموجب أحكام نظام الشركات والنظام األساس للشركة، يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية التوجيه العام للشركة واإلشراف عليها 

ومراقبتها. كما يعهد مجلس اإلدارة إلى اإلدارة العليا للشركة وخاصًة الرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة األعمال اليومية العامة للشركة.

يوضح الرسم التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

هيكل الشركة التنظيمي* (: 5شكل رقم )
اجلمعية العامة

جلنة املراجعةمجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي جلنة الترشيحات واملكافآت

نائب الرئيس التنفيذي
إلدارة اخلدمات املشتركة

نائب الرئيس التنفيذي
إلدارة املشاريع

نائب الرئيس التنفيذياملدير املالي
إلدارة التقنية والتحول الرقمي

نائب الرئيس التنفيذيمدير إدارة االلتزام
حلسابات العمالء

مدير اإلدارة القانونية

* قامت الشركة بإسناد مهام المراجعة الداخلية إلى شركة سعد صالح السبتي وشركاؤه محاسبون وملراجعون قانونيون )ايكوفيس السعودية(، وهي شركة مراجعة مرخصة من قبل هيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين. المصدر: الشركة.

هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده(: 26الجدول )

اسم المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
القيمة االسمية عدد األسهمالمباشرة

)ريال سعودي(
نسبة الملكية 

المباشرة

22.82%32.63,423,00034,230,000%4,890,00048,900,000شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري
9.10%131,365,00013,650,000%1,950,00019,500,000صالح إبراهيم حمد المزروع
9.10%131,365,00013,650,000%1,950,00019,500,000ناصر عبداهلل محمد البسام

2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000حصة سلطان محمد السلطان
2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000أسيل ناصر البسام
2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000سديم ناصر البسام

2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000عبداهلل ناصر البسام
2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000يوسف ناصر البسام
4.83%6.90724,5007,245,000%1,035,00010,350,000ندى محمد العيسى

4.83%6.90724,5007,245,000%1,035,00010,350,000إبراهيم صالح المزروع
4.83%6.90724,5007,245,000%1,035,00010,350,000الجوهرة صالح المزروع

30%4,500,00045,000,000---الجمهور

100%10015,000,000150,000,000%15,000,000150,000,000المجموع
المصدر: الشركة
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 5-2

تشكيل مجلس اإلدارة  5-2-1
حسب نظام الشركة األساسي، يتألف مجلس اإلدارة من ستة )6( أعضاء معينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين عن طريق 
التصويت التراكمي. ويعمل نظام الشركات ولوائح حوكمة الشركات والنظام األساسي ودليل حوكمة الشركة الداخلي على تحديد واجبات 
مجلس اإلدارة ومسؤولياته. وتكون مدة عضوية كل عضو منهم بمن فيهم رئيس المجلس ثالث )3( سنوات كحد أقصى، واستثناء من ذلك 

عينت الجمعية التحولية أول مجلس إدارة لمدة خمس )5( سنوات.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء المجلس كما في تاريخ هذه النشرة:

أعضاء مجلس إدارة الشركة (: 27الجدول )

الصفةالجنسيةالمنصباالسمالرقم

نسب الملكية 
المباشرة

نسب الملكية غير 
المباشرة1

تاريخ التعيين2
قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

رئيس مجلس ناصر عبداهلل محمد البسام1
سعودياإلدارة

غير تنفيذي 
/ غير 
مستقل

2021/12/19م%13%9.103%16.30%11.41

نائب رئيس طارق عبد اهلل حسن النعيم2
غير تنفيذي سعوديمجلس اإلدارة

2021/12/19م----/ مستقل

غير تنفيذي سعوديعضويوسف محمد منيع الخليوي3
2021/12/19م----/ مستقل

عضو / الرئيس إحسان عدنان أحمد دغمان4
تنفيذي / فلسطينيالتنفيذي

2021/12/19م----غير مستقل

غير تنفيذي سعوديعضوفهد إبراهيم يعقوب الحسين5
2021/12/19م----/ مستقل

غير تنفيذي سعودي عضوسليمان عبدالرحمن محمد فطاني6
2021/12/19م----/ مستقل

المصدر: الشركة 
النسب تقريبية للملكية المباشرة وغير المباشرة.( 1)
التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية للمجلس. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الواردة في القسم  5-2-3 »السير ( 2)

الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس« وتواريخ تعيين كل منهم في مجلس اإلدارة أو في أي منصب آخر.
يمتلك ناصر عبداهلل محمد البسام نسبة ملكية غير مباشرة قدرها 16.30% قبل الطرح نتيجة لنسبة ملكية قدرها 50% في شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري التي تملك %32.60 ( 3)

من أسهم الشركة.
إن أمين سر الشركة الحالي هو أحمد عبدالعزيز عبداهلل الجمعة، وال يمتلك أي أسهم في الشركة.

مسؤوليات مجلس اإلدارة 5-2-2
تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس التالي:

مجلس اإلدارة 5-2-2-1

مسؤولية مجلس اإلدارةأ. 

يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين، وعليــه بــذل واجبــي العنايــة والــوالء فــي إدارة الشــركة وكل مــا مــن شــأن صــون  	
مصالحهــا وتنميتهــا وتعظيــم قيمتهــا.

تقــع علــى عاتــق مجلــس إدارة الشــركة المســؤولية عــن أعمالهــا وإن فــوض لجانــاً أو جهــات أو أفــراد فــي ممارســة بعــض  	
اختصاصات. 

ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة. 	
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الوظائف األساسية لمجلس اإلدارةب. 
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس، حيث يكون 
لمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة 

واختصاصاته ما يلي:

وضــع الخطــط والسياســات واالســتراتيجيات واألهــداف الرئيســية للشــركة واإلشــراف علــى تنفيذهــا ومراجعتهــا بشــكل  	
دوري، والتأكــد مــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتحقيقهــا، ومــن ذلــك:

وضــع االســتراتيجية الشــاملة للشــركة وخطــط العمــل الرئيســية وسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر ومراجعتهــا - 
وتوجيههــا.

تحديــد الهيــكل الرأســمالي األمثــل للشــركة واســتراتيجياتها وأهدافهــا الماليــة وإقــرار الموازنــات التقديريــة - 
بأنواعهــا.

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.- 
وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.- 
المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.- 
التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.- 

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: 	
ــس اإلدارة -  ــكل مــن أعضــاء مجل ــة ل ــة والمحتمل ــح الفعلي ــارض المصال ــة لمعالجــة حــاالت تع وضــع سياســة مكتوب

واإلدارة العليــا والمســاهمين، ويشــمل ذلــك إســاءة اســتخدام أصــول الشــركة ومرافقهــا، وإســاءة التصــرف الناتــج 
عــن التعامــالت مــع األطــراف ذوي العالقــة.

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.- 
التأكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة المخاطــر؛ وذلــك بوضــع تصــور عــام عــن المخاطــر - 

التــي قــد تواجــه الشــركة وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة إدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة، وطرحهــا بشــفافية مــع 
ــة بالشــركة. ــح واألطــراف ذات الصل أصحــاب المصال

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.- 
إعــداد سياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة بمــا ال يتعــارض مــع األحــكام  	

ــا. ــة له ــة العام ــرار الجمعي ــد إق ــذ بع ــا موضــع التنفي ــي هــذه الالئحــة، ووضعه ــة ف اإللزامي
وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه الالئحة. 	
ــات  	 ــا باإلفصــاح عــن المعلوم ــح والتزامه ــة واللوائ ــد الشــركة باألنظم ــن تقي ــي تضم وضــع السياســات واإلجــراءات الت

الجوهريــة للمســاهمين وأصحــاب المصالــح، والتحقــق مــن تقيــد اإلدارة العليــا بهــا.
اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير. 	
االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي: 	

زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.- 
حل الشركة قبل األجل المعين لها في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها.- 

االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي: 	
اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي للشــركة فــي حــال تكوينــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وعــدم تخصيــص - 

لغــرض معيــن.
تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.- 
طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.- 

إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها. 	
إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره. 	
والشفافية  	 اإلفصاح  عمل  ونظم  سياسات  وفق  وذلك  عنها  اإلفصاح  الواجب  والمعلومات  البيانات  وسالمة  دقة  ضمان 

المعمول بها.
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وأي  	 للشركة  المختلفة  األنشطة  أوجه  على  ودوري  مستمر  بشكل  االطالع  للمساهمين  تتيح  فعالة  اتصال  قنوات  إرساء 
تطورات جوهرية.

المجلس  	 رقابة  وكيفية  اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها،  فيها مدة  د  يحدَّ بقرارات  منبثقة عنه  لجان متخصصة  تشكيل 
عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه 

اللجان وأعضائها.
تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت  	

لنظام الشركات الخاصة بشركات  التنظيمية الصادرة تنفيذاً  في شكل أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات 
المساهمة المدرجة.

وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة. 	
توزيع االختصاصات والمهام، بحيث يجب على المجلس أن يضمن الهيكل التنظيمي للشركة تحديد لالختصاصات وتوزيع  	

المهام بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ويتعين عليه في سبيل ذلك:
اعتمــاد السياســات الداخليــة المتعلقــة بعمــل الشــركة وتطويرهــا، بمــا فــي ذلــك تحديــد المهــام واالختصاصــات - 

المختلفــة. التنظيميــة  المســتويات  إلــى  الموكلــة  والمســؤوليات 
اعتمــاد سياســة مكتوبــة وتفصيليــة بتحديــد الصالحيــات المفوضــة إلــى اإلدارة العليــا وجــدول يوضــح تلــك الصالحيــات، - 

وطريقــة التنفيــذ ومــدة التفويــض، ولمجلــس اإلدارة أن يطلــب مــن اإلدارة العليــا رفــع تقاريــر دوريــة بشــأن ممارســاتها 
للصالحيــات المفوضــة.

تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصالحية البت فيها.- 
وتؤكد الشركة أنها لم تبرم عقود عمل مع أعضاء مجلس اإلدارة، ما عدا السيد إحسان عدنان أحمد دغمان، بصفته الرئيس التنفيذي 
للشركة. تم تلخيص العقد المبرم مع السيد إحسان عدنان أحمد دغمان في القسم   5-4-3 »عقود العمل مع كبار التنفيذيين« من هذه 

النشرة.

رئيس مجلس اإلدارة 5-2-2-2

ولجان فض  الحكومية  الدوائر  وأمام جميع  العدل،  وكتابة  القضاء  وأمام  الشركة في عالقاتها مع غيرها  بتمثيل  المجلس  رئيس  يختص 
المنازعات على مختلف أنواعها ودرجاتها وجميع الجهات األخرى، وله حق تمثيل الشركة في شراء األراضي والعقارات وبيعها وإفراغها، 

وحق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرها من العقود، وله حق توكيل غيره في أي من هذه الصالحيات. 

دون اإلخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على سير عمله وأداء اختصاصه بفعالية، 
ويدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:

ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.  	
التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. 	
تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس. 	
تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصالح الشركة. 	
ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. 	
تشجيع العالقة البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين  	

والمستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو  	

يثيرها مراجع الحسابات والتشاور مع أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. 	
إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو  	

غير مباشرة فيها.
تشمل المسؤوليات األخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة 

والمجلس.

ومن مهام الرئيس أيضا إدارة االجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في عالقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة.
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نائب رئيس مجلس اإلدارة 5-2-2-3

يدخل في مهام واختصاصات نائب رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

مساعدة رئيس مجلس اإلدارة في المسائل والقضايا المتعلقة بمجلس إدارة الشركة.  	
دعوة المجلس لالنعقاد في حال غياب الرئيس.  	
ترأس اجتماعات المجلس في حال غياب الرئيس.  	
ترأس اجتماعات الجمعية العامة في حال غياب الرئيس.  	
القيام بدور الرئيس في حالة غيابه. 	

ويتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة القيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها لهيئات مجلس اإلدارة. ويكون لنائب رئيس 
مجلس اإلدارة أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الحكومية.

أمين سر مجلس اإلدارة 5-2-2-4

يكون أمين سر مجلس اإلدارة مسؤوال عن تنظيم اجتماعات المجلس. وبموجب الئحة حوكمة الشركة الداخلية، تشمل المسؤوليات الرئيسية 
ألمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها.أ. 
حفظ التقارير التي تُرفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها المجلس.ب. 
تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات ج. 

إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.د. 
تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.ه. 
عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.و. 
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات ز. 

والوثائق المتعلقة بالشركة.
التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.ح. 
تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.ط. 
تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.ي. 

الرئيس التنفيذي 5-2-2-5

الرئيس التنفيذي مسؤول عن األداء المالي والتشغيلي للشركة، وتطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة، وتنفيذ خطط األعمال السنوية للشركة 
المعتمدة من مجلس اإلدارة. ويمارس الرئيس التنفيذي مهامه تحت اإلشراف المباشر لمجلس اإلدارة، كما أنه يعمل كحلقة وصل بين مجلس 
اإلدارة واإلدارة العليا للشركة. وتصريف أمور الشركة اليومية واإلشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة األداء 

لجميع األنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات النتظام العمل وتحقيق األهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العمالء عن الشركة.
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السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس 5-2-3
نظرة عامة عن الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس. 

ناصر عبدالله محمد البسام 5-2-3-1

49 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب الحالي:

2021/12/19متاريخ التعيين:

البكالوريوس في علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات، جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية، 1996م.المؤهل العلمي:

من 2014م وحتى اآلن: العضو المنتدب لشركة سحابة التوزيع، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات المناصب التنفيذية الحالية:
والخدمات. 

العضويات الحالية األخرى:

من 2017م وحتى اآلن: نائب رئيس مجلس مديرين شركة التقنية المستدامة، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال  	
الطاقة وحلول أجهزة التحكم.

من 2011م وحتى اآلن: نائب رئيس مجلس مديرين شركة مدفوعاتكم، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في األردن، تعمل  	
في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية.

من 2009م وحتى اآلن: رئيس مجلس مديرين شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري، شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة  	
تعمل في مجال االستيراد والتصدير والمقاوالت العامة وتصميم برامج الحاسب اآللي وأنظمتها.

المناصب التنفيذية السابقة:

لتكنولوجيا  	 المتقن، شركة مساهمة تعمل في مجال الحلول والخدمات  العام في شركة العرض  2004م - 2020م: المدير 
المعلومات. 

2001م - 2004م: مدير تطوير التطبيقات في مصرف الراجحي، شركة مساهمة تعمل في مجال األعمال المصرفية. 	
1997م - 2001م: مشرف تطوير التطبيقات في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مؤسسة حكومية تعمل في مجال  	

تحلية مياه البحر وإيصال المياه المحالة للمناطق.
1996م - 1997م: مهندس دعم تطبيقات الفوترة في شركات لوسينت تكنولوجي، شركة مساهمة تعمل في مجال معدات  	

االتصاالت السلكية والالسلكية.

https://www.2p.com.sa/


69

طارق عبد الله حسن النعيم 5-2-3-2

48 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب الحالي:

2021/12/19متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
الدكتوراه في نظم المعلومات، جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا، 2006م. 	
الماجستير في علوم الحاسب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 2002م. 	
البكالوريوس في علوم الحاسب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1996م. 	

من 2021م وحتى اآلن: الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتقنيات المياه، شركة حكومية تعمل في مجال تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع المناصب التنفيذية الحالية:
البنية التحتية في قطاع المياه.

العضويات الحالية األخرى:

من 2021م وحتى اآلن: نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة مركز إيداع األوراق المالية، شركة مساهمة تعمل في مجال األوراق  	
المالية.

من 2021م وحتى اآلن: عضو مجلس اإلدارة لشركة كريديت سويس العربية السعودية، شركة مساهمة تعمل في مجال األوراق  	
المالية. 

من 2021م وحتى اآلن: نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة العالمية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال  	
التأمين.

من 2018م وحتى اآلن: نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة بيان للمعلومات االئتمانية، شركة مساهمة تعمل في مجال المعلومات  	
االئتمانية.

المناصب التنفيذية السابقة:

2018م - 2020م: الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف، شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال التأمين. 	
2016م - 2017م: عضو مجلس اإلدارة في هيئة السوق المالية، هيئة حكومية. 	
2014م - 2016م: وكيل الوزارة للتجارة الداخلية في وزارة التجارة.  	
2012م - 2014م: مدير عام المجموعة االستراتيجية في مصرف الراجحي، شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال األعمال  	

المصرفية.
2007م - 2012م: مدير عام خدمات األصول االستثمارية في شركة تداول، شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال إدراج  	

وتداول األوراق المالية.
2006م - 2007م: أستاذ مساعد في جامعة األمير سلطان، مؤسسة أكاديمية تعمل في مجال التعليم. 	
1996م - 2002م: مسؤول نظم المدفوعات بالبنك السعودي المركزي، مؤسسة حكومية. 	

العضويات السابقة:

2018م - 2021م: رئيس مجلس اإلدارة لشركة بيان للمعلومات االئتمانية، شركة مساهمة تعمل في مجال المعلومات االئتمانية. 	
2018م - 2019م: عضو مجلس إدارة لشركة ميدغلف، شركة مساهمة تعمل في مجال التأمين. 	
2018م - 2019م: عضو مجلس اإلدارة لشركة لجام، شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الرياضة. 	
2014م - 2016م: عضو مجلس إدارة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، هيئة حكومية. 	
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يوسف محمد منيع الخليوي 5-2-3-3

56 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

عضو مجلس إدارة مستقلالمنصب الحالي:

2021/12/19متاريخ التعيين:

البكالوريوس في األنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1986م.المؤهل العلمي:

البالد، شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال األعمال المناصب التنفيذية الحالية: التنفيذي للحوكمة وأمين عام في بنك  المدير  من 2015م وحتى اآلن: 
المصرفية.

من 2016م وحتى اآلن: عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العضويات الحالية األخرى:
بيان للمعلومات االئتمانية، شركة مساهمة تعمل في مجال المعلومات االئتمانية.

المناصب التنفيذية السابقة:

2010م - 2015م: المدير العام للشؤون القانونية في بنك البالد. 	
2007م - 2008م: مالك في مكتب يوسف الخليوي للمحاماة، مؤسسة فردية تعمل في مجال المحاماة. 	
2003م - 2008م: مساعد المدير العام في مصرف الراجحي، شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال األعمال المصرفية. 	
1999م - 2003م: مدير إدارة معالجة الديون في مصرف الراجحي. 	
1997م - 1999م: مستشار قانوني في البنك السعودي المتحد، شركة مساهمة تعمل في مجال األعمال المصرفية. 	
1994م - 1997م: مدير إدارة معالجة الديون في بنك الرياض، شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال األعمال المصرفية. 	
1992م - 1994م: مدير إدارة متابعة تحصيل الديون في بنك الرياض. 	
1986م - 1992م: مستشار قانوني في بنك الرياض، شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال األعمال المصرفية. 	

2017م- 2019م: رئيس لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر في شركة البالد المالية، شركة مساهمة تعمل في مجال أعمال األوراق العضويات السابقة:
المالية.

إحسان عدنان أحمد دغمان 5-2-3-4

38 سنةالعمر:

فلسطينيالجنسية:

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذيالمنصب الحالي:

2021/12/19متاريخ التعيين:

البكالوريوس في التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، 2007م.المؤهل العلمي:

من 2020م وحتى اآلن: الرئيس التنفيذي في شركة العرض المتقن، شركة مساهمة تعمل في مجال الحلول والخدمات لتكنولوجيا المناصب التنفيذية الحالية:
المعلومات.

المناصب التنفيذية السابقة:

2019م - 2019م: الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة العرض المتقن، شركة مساهمة تعمل في مجال الحلول والخدمات  	
لتكنولوجيا المعلومات.

2013م - 2019م: نائب الرئيس التنفيذي إلدارة الحسابات في شركة العرض المتقن، شركة مساهمة تعمل في مجال الحلول  	
والخدمات لتكنولوجيا المعلومات.

2011م - 2013م: مدير مشاريع في شركة أنظمة الحاسب العربي السعودية، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال  	
الحلول والخدمات لتكنولوجيا المعلومات.

2008م - 2011م: مدير مشاريع وأخصائي تسويق في شركة إبسوس، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التسويق. 	
للكمبيوتر والمعدات اإللكترونية، شركة ذات مسؤولية  	 الخليج  2005م - 2007م: مدير مشاريع ومنسق مبيعات في شركة 

محدودة تعمل في مجال الخدمات التقنية.
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فهد إبراهيم يعقوب الحسين 5-2-3-5

55 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

عضو مجلس إدارة مستقلالمنصب الحالي:

2021/12/19متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
الماجستير في الهندسة الكهربائية، جامعة كاليفورنيا الحكومية، الواليات المتحدة األمريكية، 1998م.  	
البكالوريوس في الفيزياء، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، 1988م 	

من 2012م وحتى اآلن: الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لالستثمار التقني )تقنية(، شركة مساهمة تعمل في مجال حلول استثمار المناصب التنفيذية الحالية:
وتسويق األبحاث.

العضويات الحالية األخرى:
من 2017م وحتى اآلن: نائب رئيس مجلس إدارة شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، شركة مساهمة تعمل  	

في فحص المعدات الكهربائية.
من 2017م وحتى اآلن: عضو مجلس إدارة في شركة صحتي، شركة مساهمة تعمل في مجال االستثمار الطبي. 	

المناصب التنفيذية السابقة:
2008م - 2012م: الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم )ISE(، شركة مساهمة تعمل في مجال االتصاالت وتقنية  	

المعلومات.
2003م - 2008م: الرئيس التنفيذي لشركة أول نت، شركة مساهمة تعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. 	

سليمان عبدالرحمن محمد فطاني 5-2-3-6

39 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

عضو مجلس إدارة مستقلالمنصب الحالي:

2021/12/19متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
الماجستير في إدارة األعمال، جامعة أستون - المملكة المتحدة - 2014م. 	
البكالوريوس في العلوم المالية، جامعة األمير سلطان - المملكة العربية السعودية، 2007م. 	

من 2020م وحتى اآلن: مدير إدارة االستثمار في شركة سابك لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي، شركة مساهمة تعمل في مجال المناصب التنفيذية الحالية:
االستثمار في تطوير المشاريع الصناعية السعودية.

العضويات الحالية األخرى:

من 2022م وحتى اآلن: عضو لجنة االستثمار في صندوق نساند لالستثمار 2 للملكية الخاصة، صندوق استثماري يعمل في  	
مجال االستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة.

من 2021م وحتى اآلن: عضو لجنة المراجعة الداخلية في شركة العرض المتقن، شركة مساهمة تعمل في مجال الحلول  	
والخدمات لتكنولوجيا المعلومات. 

المصادر  	 النظائر، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال  من 2021م وحتى اآلن: عضو مجلس مديرين في شركة 
المشعة.

المناصب التنفيذية السابقة:

2017م - 2020م: مساعد نائب الرئيس للمصرفية االستثمارية في شركة جي آي بي كابيتال، شركة ذات مسؤولية محدودة  	
تعمل في قطاع الخدمات المصرفية االستثمارية.

2014م - 2017م: مدير في المصرفية االستثمارية في شركة جي آي بي كابيتال. 	
2012م - 2014م: مساعد أعلى في شركة ديلويت للخدمات االستشارية المالية المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل  	

في مجال االستشارات المالية لغير األوراق المالية. 
2007م - 2012م: مساعد أعلى في شركة ديلويت الستشارات تمويل الشركات، شركة محاصة تعمل في مجال استشارات  	

تمويل الشركات.
2006م - 2007م: محلل أعمال في شركة ديلويت لالستشارات اإلدارية، شركة تابعة لشركة ديلويت اند توش وشركاهم، تعمل  	

في مجال االستشارات اإلدارية.
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أحمد عبدالعزيز عبدالله الجمعة 5-2-3-7

33 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

أمين سر المجلسالمنصب الحالي:

2022/02/01متاريخ التعيين:

البكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، 2011م.المؤهل العلمي:

من 2022م وحتى اآلن: أمين سر مجلس اإلدارة لشركة حزام المعلومات، شركة مساهمة تعمل في مجال تقنية المعلومات.العضويات الحالية األخرى:

المناصب التنفيذية السابقة:

2017م - 2021م: مدير مكتب رئيس مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ومسؤول عالقات المستثمرين في شركة أسمنت  	
الجوف، شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال إنتاج األسمنت.

2013م - 2017م: باحث مساعد الرواتب والبدالت في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، جامعة حكومية تعمل في  	
مجال التعليم العالي.

2011م - 2013م: مساعد مسؤول مطالبات سيارات في شركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني، شركة مساهمة مدرجة  	
تعمل في مجال التأمين.

لجان مجلس اإلدارة 5-3
يعنى مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان لتحسين إدارة الشركة، حيث أن لكل لجنة ميثاق خاص به يحدد قواعد واضحة ألدوارها وصالحياتها 
ومسؤولياتها. كما وتعقد اللجان اجتماعات دورية لغرض القيام بواجباتها، ويجب إعداد محاضر لكافة اجتماعات كل لجنة )يقوم مجلس 

اإلدارة بمراجعة تلك المحاضر واعتمادها(.

فيما يلي ملخص عن هيكل ومسؤوليات واألعضاء الحاليين لكل لجنة دائمة: 

لجنة الترشيحات والمكافآت 5-3-1
ليكونوا أعضاء بمجلس اإلدارة، وكذلك  المؤهلين والمرشحين  والمكافآت في تحديد األفراد  الترشيحات  للجنة  المهمة األساسية  تتمثل 
مساعدة مجلس اإلدارة في وضع نظام حوكمة سليم وبناء السياسات واإلجراءات الالزمة لذلك. ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعمال 

التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة العليا، ورفعها إلى مجلس . 1
اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، 
واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، والقيام على أساس سنوي أو بناء على طلب المجلس لمراجعة هذه المكافآت ورفع 

التوصيات المناسبة للمجلس. 
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.. 2
النظر في المكافآت الجماعية المختلفة بناًء على أداء الشركة وأداء اإلدارات واألقسام المختلفة والتوصية بهذه المكافآت . 3

إلى مجلس اإلدارة للمراجعة والموافقة عليها. 
متابعة اإلفصاح عن المكافآت والتي تدرج في التقرير السنوي الصادر عن مجلس اإلدارة.. 4
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة فيها.. 5
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة . 6

المعتمدة.
إعداد التوصيات لمجلس اإلدارة المتعلقة بتحديد معايير األشخاص لشغر وظيفة الرئيس التنفيذي باإلضافة إلى توصيات . 7

شروط التعاقد وإعداد الوصف الوظيفي، والتوصية إلى المجلس بتسمية المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي والمدير 
المالي وكبار التنفيذيين. 

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. . 8
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، وتضمن عدم ترشيح . 9

أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة العليا. . 10
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. . 11
المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة العليا.. 12

https://www.2p.com.sa/


73

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي ممكن إجراؤها.. 13
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس . 14

إدارة شركة أخرى.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين. . 15
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.. 16
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.. 17

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة )3( أعضاء على األقل يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة لمدة ثالثة )3( سنوات. وعلى 
مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المناطة بها بما في ذلك إطالع اللجنة، وبدون أي قيود، على كافة 

البيانات والمعلومات والتقارير والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها.

)الموافق  1443/07/20هـ  بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قبل  من  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  في  أسماؤهم  التالية  األعضاء  تعيين  تم  وقد 
2022/02/21م(.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت(: 28الجدول )
المنصباالسم 

رئيس اللجنةيوسف محمد منيع الخليوي1

عضوطارق عبد اهلل حسن النعيم2

عضوناصر عبداهلل محمد البسام3
المصدر: الشركة

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

يوسف محمد منيع الخليوي 5-3-1-1

الحالية  الخليوي ومؤهالته ومناصبه  يتعلق بخبرات يوسف محمد منيع  أكثر فيما  القسم  5-2-3 للحصول على تفاصيل  يرجى مراجعة 
والسابقة. 

طارق عبد الله حسن النعيم 5-3-1-2

النعيم ومؤهالته ومناصبه الحالية  يتعلق بخبرات طارق عبد اهلل حسن  يرجى مراجعة القسم  5-2-3 للحصول على تفاصيل أكثر فيما 
والسابقة. 

ناصر عبدالله محمد البسام 5-3-1-3

يرجى مراجعة القسم  5-2-3 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات ناصر عبداهلل محمد البسام ومؤهالته ومناصبه الحالية 
والسابقة.

لجنة المراجعة 5-3-2
إن وجود نظام رقابة داخلية فعال هو أحد المسؤوليات المناطة بمجلس اإلدارة، وتتمثل المهمة األساسية للجنة المراجعة في التحقق من 
كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة 
ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. وتكون اللجنة مسؤولة أيضا عن مراجعة سياسات إدارة المخاطر 
والتقرير السنوي للمخاطر وخطط الحد من تأثير تلك المخاطر قبل العرض على مجلس اإلدارة، كما تكون اللجنة مسؤولة عن تأكيد االلتزام 

بقواعد وممارسات حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل وسياسة الحوكمة الخاص بالشركة. 

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها 
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: 

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة التدقيق الداخلي للشركة من أجل ضمان فاعليتها في تنفيذ . 1
األنشطة والمهام المحددة من قبل مجلس اإلدارة. 

دراسة نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وإعداد التقرير الكتابي حول هذا النظام والتوصيات المتعلقة بها . 2
ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يرفع للجمعية العامة إذا اقتضى 

نظاماً. 
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دراسة تقارير التدقيق الداخلية، ومراعاة تنفيذ اإلجراءات الصحيحة فيما يتعلق بالتعليقات المنصوص عليها بالتقارير. . 3
مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. . 4
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة، وأيضاً مراجعة فعالية األنظمة المعتمدة . 5

في الشركة فيما يتعلق بالسلوك األخالقي. 
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس اإلدارة.. 6
يلتزم . 7 التي  الرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات 

اتخاذها.
مراقبة العمليات المتعلقة بمخاطر اإلدارة.. 8
مراجعة مالئمة نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومن بينها أجهزة الرقابة الخاصة بنظام المعلومات الحاسوبية واألمن.. 9

تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق باختيار مراجع الحسابات أو إنهاء التعاقد معه وأتعابه. التأكد من استقاللية . 10
مراجع الحسابات قبل إجراء أية توصية مع األخذ في االعتبار للقواعد والمعايير ذات الصلة. 

اإلشراف على أنشطة مراجع الحسابات والموافقة على أي نشاط خارج نطاق عمله يكلف به أثناء تنفيذ المهام الخاصة به. . 11
مراجعة خطة مراجعة الحسابات مع مراجع الحسابات والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق . 12

أعمال المراجعة وإبداء أي مالحظات حيال ذلك. 
دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة . 13
اإلجراءات التي اتخذت بشأنها.. 14
اإلجابة على استفسارات مراجع الحسابات. . 15
مراجعة التقارير المالية الفصلية والقوائم المالية السنوية وإعالناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل تقديمها لمجلس اإلدارة . 16

لضمان نزاهتها وعدالتها، وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها. 
دراسة السياسات المحاسبية المعمول بها وتقديم االستشارة لمجلس اإلدارة إزاء أي توصية تتعلق بها.. 17
للشركة عادلة . 18 المالية  والقوائم  اإلدارة  تقرير مجلس  كان  إذا  اإلدارة- فيما  بناء على طلب مجلس  الفني -  الرأي  إبداء 

ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها. 
دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير . 19

المالي للشركة أو مسؤول االلتزام أو مراجع الحسابات. 
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقرير المالي.. 20

وتتكون لجنة المراجعة من ثالثة )3( أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثالثة )3( سنوات، على أن يكون بينهم عضو 
واحد )1( مستقل على األقل )يجب على رئيس اللجنة أن يكون عضو مستقل( وأال تضم أيا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو أي من 

كبار التنفيذيين بالشركة، وان يكون من بينهم عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

وعلى مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المناطة بها بما في ذلك إطالع اللجنة، وبدون أي قيود، على 
كافة البيانات والمعلومات والتقارير والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها.

)الموافق  1443/08/24هـ  بتاريخ  المنعقد  العادية  العامة  الجمعية  في  المراجعة  لجنة  في  أسماؤهم  التالية  األعضاء  تعيين  تم  وقد 
2022/03/27م(.

أعضاء لجنة المراجعة(: 29الجدول )
المنصباالسم الرقم

رئيس اللجنةسليمان عبدالرحمن محمد فطاني1

عضوطارق عبد اهلل حسن النعيم2

عضوفهد إبراهيم يعقوب الحسين3
المصدر: الشركة
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فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة المراجعة:

سليمان عبدالرحمن محمد فطاني 5-3-2-1

يرجى مراجعة القسم  5-2-3 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات سليمان عبدالرحمن محمد فطاني ومؤهالته ومناصبه الحالية 
والسابقة. 

طارق عبد الله حسن النعيم 5-3-2-2

النعيم ومؤهالته ومناصبه الحالية  يتعلق بخبرات طارق عبد اهلل حسن  يرجى مراجعة القسم  5-2-3 للحصول على تفاصيل أكثر فيما 
والسابقة. 

فهد إبراهيم يعقوب الحسين 5-3-2-3

يرجى مراجعة القسم  5-2-3 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات فهد إبراهيم يعقوب الحسين ومؤهالته ومناصبه الحالية 
والسابقة.

اإلدارة العليا 5-4

لمحة عامة على اإلدارة العليا 5-4-1
تتألف اإلدارة العليا للشركة من فريق يتمتع بالخبرات والمهارات الالزمة إلدارة الشركة بإشراف مجلس اإلدارة، ويقوم الرئيس التنفيذي 
بتسيير األعمال اليومية للشركة وفقاً للتوجيهات والسياسات التي يحددها مجلس اإلدارة لضمان تحقيق الشركة ألهدافها المحددة من قبل 

مجلس اإلدارة.

يتألف فريق اإلدارة العليا للشركة حاليا من ستة )6( موظفين كما هو موضح بالجدول التالي:

تفاصيل اإلدارة العليا(: 30الجدول )

تاريخ التعيين في المنصباالسم
العمرالجنسيةالوظيفة الحالية

عدد األسهم 
المملوكة 
قبل الطرح

عدد األسهم 
المملوكة 
بعد الطرح

نسب الملكية غير 
المباشرة

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

----38فلسطيني2020/01/01مالرئيس التنفيذيإحسان عدنان أحمد دغمان

----44فلسطيني2021/02/01مالمدير الماليماهر توفيق فوزي بوادي

نائب الرئيس التنفيذي زينب محمد محمود نقرش
 سورية2021/02/01مللخدمات المشتركة

----37)أم مواطن(

نائب الرئيس التنفيذي محمد سميح محمد أبو شيخه
----42اردني2020/01/01ملحسابات العمالء

نائب الرئيس التنفيذي محمد عبداهلل محمد عيده
----48اردني2019/08/01مإلدارة المشاريع

حسام احمد عوده دويري
نائب الرئيس التنفيذي 
إلدارة التقنية والتحول 

الرقمي
----38اردني2018/12/01م

----38سعودي2022/04/03ممدير إدارة التزاممحمد قاسم محمد الحسين

----32سعودي2022/04/01ممدير اإلدارة القانونيةأنس عبدالملك عبداهلل آل الشيخ
المصدر: الشركة
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السير الذاتية لكبار التنفيذيين 5-4-2
نورد أدناه نظرًة عامة على الخبرات، والمؤهالت، والمناصب الحالية والسابقة لكل عضٍو في اإلدارة العليا:

إحسان عدنان أحمد دغمان 5-4-2-1

يرجى مراجعة القسم  5-2-3-4 للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات إحسان عدنان أحمد دغمان ومؤهالته ومناصبه الحالية 
والسابقة.

ماهر توفيق فوزي بوادي 5-4-2-2

44 سنةالعمر:

فلسطينيالجنسية:

المدير الماليالمنصب الحالي:

2021/02/01متاريخ التعيين:

البكالوريوس في إدارة األعمال والمحاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2001م.المؤهل العلمي:

المناصب التنفيذية السابقة:

2019م - 2021م: المدير المالي في الشركة. 	
2008م - 2018م: مدير اإلدارة المالية والمحاسبة في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل  	

في مجال المقاوالت الكهربائية.
2005م - 2008م: محاسب مالي في شركة المناهل، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التعليم والثقافة والترفيه. 	
2004م - 2005م: أخصائي تخطيط موارد في مجموعة نتسوفت، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال البرمجيات. 	
2002م - 2004م: محاسب في الشركة الوطنية للتمويل، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التمويل. 	
2001م - 2002م: محاسب في مؤسسة مشارف نجد، مؤسسة تعمل في مجال الهندسة الميكانيكية واإللكترونية. 	

زينب محمد محمود نقرش 5-4-2-3

37 سنةالعمر:

سورية )أم مواطن(الجنسية:

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركةالمنصب الحالي:

2021/02/01متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
الماجستير في إدارة الموارد البشرية، الكلية التدريبية لكايمبردج، المملكة المتحدة، 2020م. 	
البكالوريوس االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، 2013م. 	

المناصب التنفيذية السابقة:
2016م - 2019م: مديرة العمليات في الشركة. 	
2014م - 2016م: مديرة الموارد البشرية في الشركة. 	
2011م - 2013م: مساعدة المدير في شركة دكسا، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال البرمجيات. 	

محمد سميح محمد أبو شيخه 5-4-2-4

42 سنةالعمر:

اردنيالجنسية:

نائب الرئيس التنفيذي لحسابات العمالءالمنصب الحالي:

2020/01/01متاريخ التعيين:

البكالوريوس في علوم الحاسب، جامعة عمان األهلية، المملكة األردنية الهاشمية، 2001م.المؤهل العلمي:

المناصب التنفيذية السابقة:
2016م - 2019م: مدير المبيعات في الشركة العرض المتقن. 	
2009م - 2016م: مدير المبيعات في شركة دوائر لتقنية المعلومات، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال  	

تقنية المعلومات وحلول البرمجيات.
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محمد عبدالله محمد عيده 5-4-2-5

48 سنةالعمر:

اردنيالجنسية:

نائب الرئيس التنفيذي إلدارة المشاريعالمنصب الحالي:

2019/08/01متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
الماجستير في إدارة األعمال، الجامعة األمريكية في لندن، المملكة المتحدة، 2006م.  	
البكالوريوس في علوم الحاسب، جامعة اإلسراء األهلية، المملكة األردنية الهاشمية، 1997م. 	

المناصب التنفيذية السابقة:

المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال األمن  	 التقنية  2014م - 2019م: مدير مشاريع في شركة تحكم 
السيبراني.

2013م - 2014م: مدير مشاريع في الشركة الوطنية لنظم المعلومات، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تقنية  	
المعلومات.

2009م - 2013م: مدير مشاريع شركة أنظمة الحاسب العربي السعودية، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تقنية  	
المعلومات.

2000م - 2009م: مدرب تقني شركة نيو هورايزنز، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التدريب. 	

حسام احمد عوده دويري 5-4-2-6

38 سنةالعمر:

اردنيالجنسية:

نائب الرئيس التنفيذي إلدارة التقنية والتحول الرقميالمنصب الحالي:

2018/12/01متاريخ التعيين:

البكالوريوس في نظم المعلومات، جامعة اليرموك، المملكة األردنية الهاشمية، 2006مالمؤهل العلمي:

المناصب التنفيذية السابقة:

2014م - 2015م: مدير قسم المنتجات في شركة العرض المتقن. 	
2012م - 2014م: مدير قسم دعم التطبيقات في شركة العرض المتقن. 	
2010م - 2012م: مطور برامج أول في شركة العرض المتقن. 	
2007م - 2010م: مطور برامج في شركة العرض المتقن. 	
2006م - 2007م: مطور برامج في شركة فريسوفت، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في األردن تعمل في مجال تقنية  	

المعلومات.

محمد قاسم محمد الحسين 5-4-2-7

38 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

مدير إدارة التزامالمنصب الحالي:

2022/04/03متاريخ التعيين:

المؤهل العلمي:
البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية، جامعة الملك فيصل، المملكة، 2020م. 	
الدبلوم في تقنية المعلومات، جامعة كامبردج، المملكة المتحدة، 2011م. 	

المناصب التنفيذية السابقة:

2021م - 2022م: مدير إدارة االلتزام في شركة السعودية لتمويل المساكن، شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال التمويل  	
السكني.

2020م - 2020م: مدير إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال في شركة مدفوعات بيان المحدودة، شركة ذات مسؤولية  	
محدودة تعمل في مجال تقنية المدفوعات.

2017م - 2020م: مدير إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال في شركة األمثل للتمويل، شركة مساهمة تعمل في مجال  	
التمويل.

2011م - 2017م: محقق تحليلي لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب في البنك العربي الوطني، شركة مساهمة مدرجة  	
تعمل في المجال المصرفي.

2010م - 2010م: مساعد تنفيذي في بنك دويتشه، شركة مساهمة مدرجة تعمل في المجال المصرفي. 	
2004م - 2010م: مدقق نهائي في مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة مدرجة تعمل في المجال المصرفي. 	
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أنس عبدالملك عبدالله آل الشيخ 5-4-2-8

32 سنةالعمر:

سعوديالجنسية:

مدير اإلدارة القانونيةالمنصب الحالي:

2022/04/01متاريخ التعيين:

البكالوريوس في الشريعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة، 2011م.المؤهل العلمي:

المناصب التنفيذية السابقة:

2020م - 2022م: شريك مؤسس في شركة آل الشيخ والعوين للمحاماة، شركة مهنية تعمل في مجال المحاماة. 	
2019م -2020م: شريك مؤسس في شركة المبارك وآل الشيخ والعوين للمحاماة، شركة مهنية تعمل في مجال المحاماة. 	
2018م -2019م: محامي مرخص ومستشار قانوني في مكتب سلطان بن زاحم للمحاماة واالستشارات، مؤسسة مهنية تعمل  	

في مجال المحاماة. 
2014م -2017م: محام متدرب في مكتب سلطان بن زاحم للمحاماة واالستشارات. 	

عقود العمل مع كبار التنفيذيين 5-4-3
أبرمت الشركة عقود عمل مع كافة أعضاء اإلدارة العليا في الشركة وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم وفقاً لمؤهالتهم وخبراتهم. 
وتتضمن هذه العقود عدد من المزايا مثل منح بدل شهري للنقل أو بدل سكن أو كالهما. وهذه العقود قابلة للتجديد وخاضعة لنظام العمل 

السعودي.

تولى إحسان عدنان أحمد دغمان منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 2019/01/01م، وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين الشركة. من 
مسؤوليات الرئيس التنفيذي تطوير ومتابعة األداء المالي والتشغيلي للشركة بشكل عام، وتطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة، وتنفيذ خطط 

األعمال السنوية للشركة المعتمدة من مجلس اإلدارة، ويمارس الرئيس التنفيذي مهامه تحت اإلشراف المباشر لمجلس اإلدارة. 

يتولى ماهر توفيق فوزي بوادي منصب المدير المالي للشركة. وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين الشركة. من مسؤوليات المدير المالي 
التنظيم  بتطوير  الخاصة  االقتراحات  وتقديم  العامة،  والسياسات  الخطة االستراتيجية  بلورة األهداف، ورسم  العليا في  اإلدارة  مساعدة 

المالي والهيكلي للشركة، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للشركة.

وفيما يلي ملخص عن عقود العمل المبرمة مع أعضاء اإلدارة العليا للشركة:

ملخص عقود العمل المبرمة مع أعضاء اإلدارة العليا للشركة(: 31الجدول )
الرقم 

تاريخ انتهاء العقدتاريخ إبرام العقدتاريخ التعيينالمنصباالسمالمتسلسل

سنة واحدة، يجدد تلقائيا2013/04/01ًم2020/01/01مالرئيس التنفيذيإحسان عدنان أحمد دغمان1

سنة واحدة، يجدد تلقائيا2019/06/09ًم2021/02/01مالمدير الماليماهر توفيق فوزي بوادي2

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات زينب محمد محمود نقرش3
سنة واحدة، يجدد تلقائيا2015/03/01ًم2021/02/01مالمشتركة

نائب الرئيس التنفيذي لحسابات محمد سميح محمد أبو شيخه4
سنة واحدة، يجدد تلقائيا2016/09/15ًم2020/01/01مالعمالء

سنة واحدة، يجدد تلقائيا2019/08/01ًم2019/08/01منائب الرئيس التنفيذي إلدارة المشاريعمحمد عبداهلل محمد عيده5

نائب الرئيس التنفيذي إلدارة التقنية حسام احمد عوده دويري6
سنة واحدة، يجدد تلقائيا2017/03/01ًم2018/12/01موالتحول الرقمي

سنة واحدة، يجدد تلقائيا2022/04/03ًم2022/04/01ممدير إدارة التزاممحمد قاسم محمد الحسين7

سنة واحدة، يجدد تلقائيا2022/04/03ًم2022/04/01ممدير اإلدارة القانونيةأنس عبدالملك عبداهلل آل الشيخ9
المصدر: الشركة
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 5-5
يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً للنظام األساسي للشركة، والقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة في هذا 
السياق، وفي إطار األحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وأي قوانين تكميلية أخرى ذات صلة. ويتم تحديد بدالت حضور الجلسات 

وبدالت االنتقال من جانب مجلس اإلدارة وفقاً للقوانين والقرارات والتوجيهات المعمول بها في المملكة كما حددتها الجهات المختصة.

تجدر اإلشارة إلى انه وفقاً للنظام األساسي للشركة ال يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة، وال كبار التنفيذيين، بسلطة التصويت على مكافآتهم 
أو تعويضاتهم. ويتم تحديد أتعاب كبار التنفيذيين بموجب عقود العمل المبرمة معهم وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الشركة.

كما وأن أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذيين ال يتمتعون بأية سلطة لالقتراض من الشركة، أو التصويت على عقد أو ترتيب تكون لهم 
مصلحة فيه.

وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  التالي  الجدول  ويوضح  التنفيذيين.  وكبار  اإلدارة  مجلس  عينية ألعضاء  مزايا  أية  يتم صرف  ولم 
التنفيذيين )ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة 

أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(: 32الجدول )
فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م2021م2020م2019مبالريال السعودي

صفرال ينطبقال ينطبقال ينطبقأعضاء مجلس اإلدارة
ال ينطبق1,080,0001,080,0002,580,835أعضاء مجلس المديرين*

صفرال ينطبقال ينطبقال ينطبقلجنة المراجعة
صفرال ينطبقال ينطبقال ينطبقلجنة الترشيحات والمكافآت

5,044,485.716,527,277.354,584,174.31880,625.00كبار التنفيذيين )خمسة موظفين(
المصدر: الشركة

* وهم ناصر عبداهلل محمد البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع.

حوكمة الشركة 5-6

نظرة عامة 5-6-1
وتتمثل المصادر الرئيسية لحوكمة الشركة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكاٍم معينة من نظام الشركات 

وأفضل ممارسات حوكمة الشركات في المملكة.

التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين  ينظم إطار عمل حوكمة الشركات مختلف العالقات بين مجلس اإلدارة والمديرين 
من خالل وضع قواعد وإجراءات لتسهيل عمليات اتخاذ القرار بهدف حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين وتعزيز قيم 

المصداقية واإلنصاف والقدرة التنافسية والشفافية في سلوك الشركة في سياق السوق المالية وبيئة األعمال.

إن هذه الالئحة تقتضي اإلفصاح الواضح والشفاف وتضمن بالتالي أن يعمل مجلس اإلدارة بما يحقق أفضل مصالح المساهمين ويقدم 
صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.

وتهدف سياسة الشركة إلى تبني معايير عالية لحوكمة الشركات، وستطّبق الئحة حوكمة الشركات على الشركة اعتباراً من تاريخ اإلدراج. 
بالئحة حوكمة  كامل  بشكٍل  تتقيد  الشركات، وسوف  أحكام الئحة حوكمة  بأغلبية  الراهن  الوقت  في  تتقيد  الشركة  فإن  أيَّ حال،  وعلى 

الشركات اعتباراً من تاريخ اإلدراج. وترى الشركة أن حرصها على التقيُّد بتلك الالئحة يشكل عاماًل هاماً في استمرار نجاحها.

المتطلبات الرئيسية لحوكمة الشركة 5-6-2
إن المتطلبات الرئيسية للحوكمة والتي تتقّيد، وسوف تتقّيد، بها الشركة مبّينة في الئحة حوكمة الشركات، ويغطي ذلك المجاالت الواسعة 

التالية:

الحقوق العامة للمساهمين )المواد من 4 إلى 9(. 	
الحقوق المتعلّقة باجتماعات الجمعية العامة )المواد من 10 إلى 15(. 	
مجلس اإلدارة: تكوين المجلس ومسؤولياته وصالحياته وإجراءاته والتدريب )المواد من 16 إلى 41(. 	
حاالت تعارض المصالح )المواد من 42 إلى 49(. 	
لجان الشركة )المواد من 50 إلى 72(. 	
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نظام الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخلية 5-6-3
كجزء من تحضيرات الشركة للطرح، وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1443/07/20هـ )الموافق 2022/02/21م( وتاريخ 1443/09/10هـ 

)الموافق 2022/04/12م( على نظام الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخلية، على التوالي. 

يتألف نظام الحوكمة الخاص بالشركة من اللوائح والمواثيق التالية:

الئحة لجنة المراجعة.أ. 
الئحة لجنة المكافآت والترشيحات.ب. 
سياسة تعارض المصالح والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة.ج. 
سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه.د. 
سياسة ومعايير عضوية مجلس اإلدارة.ه. 
قواعد السلوك المهني.و. 
الئحة تفويض الصالحيات.ز. 
الئحة عمل مجلس اإلدارة.ح. 
الئحة نظام الرقابة الداخلية.ط. 
سياسة اإلفصاح والشفافية.ي. 
سياسة اإلبالغ عن المخالفات.ك. 
سياسة إدارة المخاطر.ل. 
سياسة توزيع األرباح.م. 
إجراءات تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح.ن. 
السياسة االجتماعية.س. 

االمتثال بأحكام الئحة حوكمة الشركات 5-6-4
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة في الوقت الراهن ملتزمة بأغلبية أحكام الئحة حوكمة الشركات، وسوف تلتزم بشكٍل كامل بأحكام 

الئحة حوكمة الشركات اعتباراً من تاريخ اإلدراج.

وتحديداً، فإن أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يتكون حالياً من ستة )6( أعضاء، هم أعضاء غير تنفيذيين، ويوجد بالمجلس أربعة 
)4( أعضاء مستقلين. وإضافًة إلى ذلك، فقد تبنى المساهمين طريقة تصويت تراكمي فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع 
الجمعية التحويلية، والذي ُعِقد بتاريخ 1443/05/15هـ )الموافق 2021/12/19م(. وهذه الطريقة من التصويت تتيح لكل مساهم حقوق 
تصويٍت تعادل عدد األسهم التي يملكها. ويحق لكل مساهم استخدام جميع حقوقه التصويتية لمرشٍح واحد أو أن يقسم حقوقه التصويتية 
فيما بين مرشحيه المختارين دون أية ازدواجية في األصوات، وهذه الطريقة تزيد من فرص مساهمي األقلية الذين يعينون ممثليهم في 

المجلس من خالل ممارسة حقوق التصويت التراكمية المتاحة لهم لصالح مرشٍح واحد.

وبما يتفق مع أحكام الئحة حوكمة الشركات، فقد قامت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتكوين لجنة المراجعة، وهي تتألف من )3( 
أعضاء مستقلين، وذلك بتاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م(، وقام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 
1443/07/20هـ )الموافق 2022/02/21م(. وقامت الشركة كذلك بإعداد لوائح لجانها حيث تم اعتمادها من المجلس في جلسته المنعقدة 
بتاريخ 1443/07/20هـ )الموافق 2022/02/21م(، وأوصى المجلس باعتماد تلك اللوائح من الجمعية العامة للشركة. وقامت الجمعية العامة 
غير العادية للشركة باعتماد لوائح لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات في جلستها المنعقدة بتاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 

2022/03/27م(.

وفضاًل عن ذلك، فقد أعدت الشركة إجراءاٍت للتقيُّد بأحكاٍم تتناول تعارض المصالح والمصالح المتنافسة )المواد 71 و72 و73 من نظام 
الشركات والمادتان 44 و46 من الئحة حوكمة الشركات(. وحصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على التعامالت مع أطراٍف ذات 

عالقة كما ورد في القسم  12-8 »التعامالت مع األطراف ذات العالقة«(.

وطبقاً ألحكام الئحة حوكمة الشركات، يحظر على كل عضو بمجلس اإلدارة التصويت على أيِّ قراٍر يتخذه المجلس أو تتخذه الجمعية العامة 
بخصوص معامالٍت وعقود يجري توقيعها لحساب الشركة، وذلك إذا كانت لذلك العضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك التعامالت 
أو العقود )المادة 44 )ب( )1((. وينص نظام الشركات على متطلباٍت مماثلة تفيد بأنه ال يجوز ألي عضٍو بالمجلس، دون ترخيص من الجمعية 
العامة العادية، أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقاٍت أو عقوٍد يجري تنظيمها لحساب الشركة. وإن عضو المجلس 
ملزٌم أيضاً بإبالغ مجلس اإلدارة بأية مصلحة شخصية قد تكون له في تلك التعامالت أو العقود، وال يجوز له المشاركة في التصويت على 
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القرارات المعتزم تبنيها في هذا الخصوص من جانب مجلس اإلدارة أو جمعيات المساهمين. ويجب على رئيس مجلس اإلدارة إبالغ الجمعية 
العامة بأية معامالت وعقود تكون فيها أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة ألي عضٍو بالمجلس، وعليه أن يلحق بذلك تقريراً خاصاً 

من مراجع الحسابات الخارجي للشركة )المادة 71(.

وتنص الئحة حوكمة الشركات أيضاً على أنه إذا رغب أحد أعضاء مجلس اإلدارة في االنخراط في أعماٍل قد تنافس الشركة أو أياً من 
أنشطتها، فإنه يجب عليه أن يخطر مجلس اإلدارة بالمشاريع التي قد تشكل أعماله منافسًة لها، وعليه أن يمتنع عن التصويت على القرارات 
ذات الصلة في اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة، وعلى رئيس المجلس إبالغ الجمعية العامة العادية باألعمال المنافسة التي يعتزم 
عضو المجلس االنخراط فيها، ويجب الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة قبل دخول عضو المجلس في النشاط المنافس. 

وينطوي نظام الشركات على اشتراطاٍت مماثلة )المادة 72(.

تلتزم الشركة بمتطلبات الحوكمة اإللزامية المطبقة على الشركات المساهمة باستثناء بعض األحكام الخاصة بالشركات المدرجة والتي ال 
تلتزم بها الشركة حالياً نظراً لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق المالية وهي التالية:

الفقرة )أ( من المادة الثامنة والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية أ. 
مجلس اإلدارة عند نشر أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.

الفقرة )ج( من المادة الثامنة والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقاً ب. 
للفقرة )أ( من المادة الثامنة.

الفقرة )د( من المادة الثالثة عشرة والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع ج. 
اإللكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس.

للمساهمين من خالل د.  العامة  الجمعية  ببنود  المتعلقة  المعلومات  بإتاحة  والمتعلقة  الرابعة عشرة  المادة  )ج( من  الفقرة 
الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة والحصول على معلومات متعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية 

العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.
الفقرة )هـ( من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة ه. 

فور انتهائها.
الفقرة )د( من المادة السابعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم وأي تغييرات و. 

تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
الفقرة )ب( من المادة التاسعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة ز. 

فوراً مع بيان األسباب.
المراجعة ح.  لجنة  على  يجب  المراجعة حيث  لجنة  باجتماعات  والمتعلقة  والخمسون  السابعة  المادة  من  و)ب(  )أ(  الفقرة 

االجتماع بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة. كما تجتمع لجنة المراجعة 
بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة، إن وجد.

المادة الثالثة والستون والمتعلقة باجتماعات لجنة المكافآت حيث تجتمع بصفة دورية كل سنة على األقل، وكلما دعت ط. 
الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة والستون والمتعلقة باجتماعات لجنة الترشيحات حيث تجتمع بصفة دورية كل سنة على األقل، وكلما دعت ي. 
الحاجة إلى ذلك.

للشركة ك.  اإللكتروني  الموقع  في  اإلدارة  مجلس  لعضوية  الترشح  الشركة إلعالن  بنشر  والمتعلقة  والستون  الثامنة  المادة 
والموقع اإللكتروني للسوق المالية وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، على أن يظل باب الترشح 

مفتوحاً مدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.
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تعارض المصالح 5-7
ال يتيح النظام األساسي للشركة، وال أية لوائح أو سياسات داخلية، أية صالحيات تمكن أياً من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي 
من التصويت على أيِّ عقد أو عرض يكون له فيه مصلحًة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك طبقاً ألحكام المادة )71( من نظام الشركات. وتنص 
المادة المذكورة على وجوب أال يكون ألي عضٍو في مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات والعقود التي تجري 
لحساب الشركة، باستثناء أن يكون ذلك بترخيص من الجمعية العامة العادية. وتنص تلك المادة أيضاً على أنه على ذلك العضو أن يبلغ 
مجلس اإلدارة بمصالحه الشخصية في الصفقات والعقود التي تتم لحساب الشركة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة، من جانبه، إبالغ الجمعية 
العامة في اجتماعها بالصفقات والعقود التي يكون فيها ألي عضٍو بالمجلس مصلحة شخصية، على أن الكشف عن األمر على ذلك النحو 
يجب أن يكون مصحوباً بتقريٍر خاص من مراقب الحسابات، ويجب إثبات ذلك الكشف في محضر اجتماع مجلس اإلدارة. وال يجوز للعضو 
ذي المصلحة أن يشارك في التصويت على القرار المطروح للتصويت عليه في هذا الخصوص. وبناًء على ما تقدم ذكره، على أعضاء مجلس 

اإلدارة التقيد بما هو آت:

التقيد بأحكام المواد )71(، و)72(، و)73(، و)74(، و)75( من نظام الشركات، وأحكام المادتين )44( و)46( من الئحة أ. 
حوكمة الشركات.

االمتناع عن التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالعقود المبرمة مع الشركة حيث يكون لعضو المجلس مصلحة ب. 
مباشرة أو غير مباشرة في هذا العقد.

عدم الدخول في منافسٍة مع أنشطة الشركة، ما لم يكن عضو المجلس حاصاًل على ترخيص من الجمعية العامة العادية، ج. 
يسمح له القيام بذلك.

والدخول في جميع الصفقات مع طرف ذو عالقة على أساٍس تنافسي، طبقاً لنص سياسة تعارض المصالح والتعامالت د. 
مع أطراف ذوي العالقة.

المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة وكبار  5-8
التنفيذيين

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم أي 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم وأدوات دين الشركة وأي مصلحة في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة باستثناء ما 
جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم    5-2 »أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس« والقسم رقم    5-4 »اإلدارة العليا« والقسم رقم   8-12 
»التعامالت مع األطراف ذات العالقة« و الجدول 90: »ملخص األحكام الرئيسية لالتفاقيات اإلطارية المبرمة مع األطراف ذات العالقة« 
من هذه النشرة. وقد تمت الموافقة على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة القائمة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها في 
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد في تاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م( وتاريخ 1443/12/25هـ )الموافق 

2022/07/24م(.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه كما في تاريخ هذه النشرة، ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة ألعمال الشركة وفقاً 
للمادة 72 من نظام الشركات.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم 
مصلحة في أي عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع على إبرامه كما في تاريخ هذه النشرة في أعمال الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح 
عنه في القسم رقم    12-8 »التعامالت مع األطراف ذات العالقة« و الجدول 90: »ملخص األحكام الرئيسية لالتفاقيات اإلطارية المبرمة مع 

األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة.

فيما عدى األنظمة المرعية، ال سيما نظام الشركات، ونظام حوكمة الشركات، ونظام العمل، وفيما عدى النظام األساسي للشركة، والئحة 
حوكمة الشركة، ال يخضع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين أو المساهمين الحاليين ألي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يمنعهم من 

منافسة الشركة أو يقيدهم بالتزام مماثل فيما يتعلق بأعمال الشركة.
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ويوضح الجدول التالي تفاصيل المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(: 33الجدول )

طرف 
العالقة

الشركات ذات 
طبيعة العالقةالعالقة

الملكية 
المباشرة 

في الشركة 
ذات العالقة

الملكية غير 
المباشرة 

في الشركة 
ذات العالقة

منصب 
طرف 

العالقة في 
الشركة ذات 

العالقة

وصف عمل الشركة ذات العالقة

ناصر 
عبداهلل 
محمد 
البسام

شركة فورا 
لنقل البريد

شريك في شركة األمثل للتجارة 
واالستثمار والتي تمتلك %100 

من شركة فورا لنقل البريد
وقد تم توقيع اتفاقية اطارية 

بين الشركة وشركة فورا لنقل 
البريد تقوم من خالله األخيرة 

بتزويد خدمات للشركة

شريك%50-

النقل البري للبضائع، نقل السلع المبردة والمجمدة، 
المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع، 

نقل الطرود محلي، نقل الطرود محلي ودولي، تقديم 
خدمات التوصيل عبر المنصات اإللكترونية

شركة التقنية 
المستدامة 

للطاقة

شريك في شركة األمثل للتجارة 
واالستثمار والتي تمتلك %70 
من شركة التقنية المستدامة 

للطاقة
وقد تم توقيع اتفاقية إطارية 

بين الشركة وشركة التقنية 
المستدامة للطاقة تقوم من 

خالله األخيرة بتزويد خدمات 
للشركة

شريك%35-

إنشاء وإقامة وإصالح محطات الطاقة الكهربائية 
والمحوالت، تمديدات الشبكات، تركيب أنظمة 

اإلضاءة تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذارات 
من الحريق، تركيب وصيانة األجهزة األمنية، تركيب 

أنظمة إضاءة الطرق ومهابط الطائرات، تركيب 
شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها وإصالحها، تركيب 

وصيانة صافرات اإلنذار المبكر ومراكز التحكم بها، 
تشطيب المباني

شركة حزام 
المعلومات

شريك في شركة األمثل 
للتجارة واالستثمار والتي 

تمتلك 32.60% من شركة 
حزام المعلومات وشريك في 

شركة حزام المعلومات بنسبة 
%18.73

وقد تم توقيع اتفاقية إطارية 
بين الشركة وشركة حزام 

المعلومات تقوم من خالله 
األخيرة بتزويد خدمات للشركة

شريك%18.73%16.30

تمديد اإلسالك الكهربائية، تمديد الشبكات، تركيب 
وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت، تركيب وصيانة 
األجهزة األمنية، البيع بالجملة للطائرات بدون طيار، 

توريد المركبات العسكرية، توريد اإللكترونيات 
وأجهزة االتصاالت وأنظمة القيادة والتوجيه 

والتحكم العسكرية، أنظمة التشغيل، تصميم وبرمجة 
البرمجيات الخاصة، تقنيات الواقع االفتراضي 

والمعزز

شركة سحابة 
التوزيع 

لالتصاالت 
وتقنية 

المعلومات

شريك في شركة األمثل للتجارة 
واالستثمار والتي تمتلك %80 

من شركة سحابة التوزيع 
لالتصاالت وتقنية المعلومات 

وشريك في شركة سحابة 
التوزيع لالتصاالت وتقنية 

المعلومات بنسبة %10
وقد تم توقيع اتفاقية إطارية 

بين الشركة وشركة سحابة 
التوزيع لالتصاالت وتقنية 
المعلومات تقوم من خالله 

األخيرة بتزويد منتجات 
وخدمات للشركة

شريك%10%40
استيراد وتصدير أجهزة الحاسب اآللي والشبكات 

وقطع غيارها وتركيبها وصيانتها ومستلزماتها 
وأدواتها

شركة العرض 
المتقن للتجارة 

- مصر

شريك شركة العرض المتقن 
للتجارة - مصر - بنسبة %50

وتقوم الشركة بتزويد الخدمات 
لشركة العرض المتقن للتجارة 

- مصر

شريك-%50

إقامة وإدارة وتشغيل مراكز االتصاالت )الكول سنتر(، 
شراء وبيع وتقسيم وإيجار واستئجار األراضي وإقامة 

المباني عليها، التصدير، إيجار واستئجار وبيع 
وشراء وتملك العقارات والخدمات الفنية في الحلول 

البرمجية

شركة الصحة 
الذكية 

لالتصاالت 
وتقنية 

المعلومات

شريك بشركة الصحة الذكية 
لالتصاالت وتقنية المعلومات 

بنسبة %50
وتقوم شركة الصحة الذكية 

لالتصاالت وتقنية المعلومات 
بتزويد الخدمات للشركة

شريك-%50

تركيب اآلالت المعدات الصناعية، بيع السلع المنزلية 
بالجملة، بيع الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب 

والبرمجيات بالجملة، ومعدات االتصاالت في المتاجر 
المتخصصة
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طرف 
العالقة

الشركات ذات 
طبيعة العالقةالعالقة

الملكية 
المباشرة 

في الشركة 
ذات العالقة

الملكية غير 
المباشرة 

في الشركة 
ذات العالقة

منصب 
طرف 

العالقة في 
الشركة ذات 

العالقة

وصف عمل الشركة ذات العالقة

شركة األمثل 
لألعمال 

واالستثمار 
التجاري

شريك بشركة األمثل لألعمال 
واالستثمار التجاري بنسبة %50

وتقوم شركة األمثل لألعمال 
واالستثمار التجاري بتزويد 

الخدمات للشركة

شريك-%50

األنشطة العقارية، التشييد، المعلومات واالتصاالت 
إصالح األجهزة الحاسوبية والمعدات واإللكترونية 

االستهالكية، خدمات اإلقامة والطعام، بيع الحاسوب 
والمعدات الطرفية للحاسوب والبرمجيات بالجملة

شركة العرض 
المتقن 

للتكنولوجيا - 
األردن

شريك بشركة العرض المتقن 
للتكنولوجيا - األردن - بنسبة 

%37
وتقوم الشركة بتزويد الخدمات 

لشركة العرض المتقن 
للتكنولوجيا - األردن

إدارة المشاريع، الدخول في العطاءات والمناقصات، شريك-%37
المساهمة بشركات أخرى والمشاركة مع الغير

المصدر: الشركة

الموظفون 5-9
كما في تاريخ 31 مارس 2022م، كان لدى الشركة 3,881 موظفاً، من بينهم 78.80% من المواطنين السعوديين. ويظهر الجدول الوارد أدناه 

توزيع الموظفين حسب اإلدارات.

وتنص شهادة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم 20002202029309 بتاريخ 1443/07/23هـ )الموافق 2022/02/24م( على 
أن الشركة قد حققت نسب التوطين )التوطين( المطلوبة. وبحسب موقع نطاقات، فإن الشركة تقع ضمن النطاق البالتيني.

أبرمت الشركة عقود عمل مع كافة أعضاء اإلدارة العليا في الشركة وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم وفقاً لمؤهالتهم وخبراتهم. 
وتتضمن هذه العقود عدد من المزايا مثل منح بدل شهري للنقل أو بدل سكن أو كالهما. وهذه العقود قابلة للتجديد وخاضعة لنظام العمل 

السعودي، ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم  5-4-3 »عقود العمل مع كبار التنفيذيين«(.

ونورد أدناه جدوالً يشير إلى عدد موظفي الشركة حسب اإلدارات، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019م، و2020م و2021م و31 مارس 2022م.

أعداد الموظفين بالشركة حسب اإلدارات، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019م، و2020م و2021م و31 مارس 2022م(: 34الجدول )
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213213213011مجلس المديرين

077077077279اإلدارة التنفيذية

61420141327211637232346إدارة الخدمات المشتركة

0550661910112031قسم إدارة المرافق

6612144181942311011قسم الموارد البشرية

033033134134قسم المشتريات

101525142135262854282553إدارة المشاريع

24639121211238917محفظة مشاريع تجربة العميل

59146101681018131124محفظة مشاريع الصيانة والتشغيل

011112325235قسم إدارة التكاليف

303303033404قسم التحصيل

011112325123محفظة مشاريع حلول البرمجيات
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07707728102810اإلدارة المالية

4283263743215172196079إدارة التقنية والتحول الرقمي

0880880111101414قسم المنتجات وهندسة المبيعات

3161932427193352164056قسم تقنية المعلومات والدعم الفني

145358279369قسم تطوير البرمجيات

36957128152351318إدارة حسابات العمالء

022022123033إدارة المناقصات

336538611175510إدارة حسابات عمالء القطاع العام

011022123055إدارة حسابات عمالء القطاع الخاص

9813051,2861,8624202,2823,0876433,7302,9806853,665المشاريع

822228441,545221,5672,579332,6122,426332,459وحدة تجربة العميل

1532584113023516534565551,0115356261,161وحدة التشغيل والصيانة

625311547625255107192645وحدة حلول البرمجيات

1,0133761,3891,9105062,4163,1747623,9363,0598223,881المجموع
المصدر: الشركة

التوطين 5-10
2011/09/10م(،  )الموافق  1432/10/12هـ  وتاريخ   4040 رقم  العمل  وزير  معالي  قرار  بموجب  »نطاقات«  التوطين  برنامج  اعتماد  تم 
بتاريخ  »نطاقات«  برنامج  تنفيذ  )الموافق 1994/10/27م(، وجرى  وتاريخ 1415/05/21هـ  رقم 50  الوزراء  بناًء على قرار مجلس  وذلك 
1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م( وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في تطبيق برنامج »نطاقات« لتشجيع 
المؤسسات على توظيف المواطنين السعوديين. ومن خالل برنامج »نطاقات« يتم تقييم أداء أية شركة استناداً إلى فئات محددة )نطاقات(، 
أي: الفئة البالتينية، والفئة الخضراء )مقسمة إلى فئات فرعية، أي: فئة منخفضة وفئة متوسطة وفئة مرتفعة(، والفئة الحمراء. وتعتبر 
الشركات التي تكون ضمن الفئة البالتينية أو الفئة الخضراء قد أوفت بمتطلبات التوطين، وبالتالي يحق لها عدد من المزايا، مثل: الحصول 
على تأشيرات العمل وتجديدها أو بخالف ذلك تغيير مهن العاملين األجانب )باستثناء المهن المخصصة حصرياً للمواطنين السعوديين(. 
وفيما يتعلق بالشركات التي تكون في الفئة الحمراء )بناًء على مدى عدم تقيدها بالمتطلبات المحددة(، فإنها تعتبر قد خالفت متطلبات 
التوطين، وقد تخضع لبعض اإلجراءات الجزائية، مثاًل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات عمل الموظفين األجانب أو منع الموظفين 

األجانب بالكامل من الحصول أو تجديد تأشيرات العمل.

ولمزيٍد من التفاصيل حول تصنيف الشركة بموجب برنامج »نطاقات«، يرجى مراجعة القسم  5-9 »الموظفون«(.

حاالت اإلفالس واإلعسار ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 5-11
ال يوجد أي حاالت إفالس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا أو أمين سر مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة. كما ال يوجد 
أي حاالت إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا أو أمين سر مجلس اإلدارة 
معينا من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها )يرجى مراجعة اإلقرار رقم  3 في القسم  11 »اإلقرارات المتعلقة بأعضاء 

مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(.

أسهم الموظفين 5-12
ليس لدى الشركة أي برامج قائمة قبل طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. وتؤكد الشركة أنه ليس هناك أي ترتيبات 

أخرى تشرك الموظفين في رأس مال المصدر.
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة- 6

المقدمة 6-1
لشركة  المالي  والوضع  التشغيلي  لألداء  تحليلي  العمليات« عرض  ونتائج  المالي  الوضع  وتحليل  اإلدارة  »مناقشة  التالي  القسم  يتضمن 
العرض المتقن للخدمات التجارية )»الشركة«( خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م. تم إعداد هذا القسم بناًء على القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2021م والتي تتضمن القوائم المالية المعدلة لفترة المقارنة 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م، والتي قامت إدارة الشركة بإعدادها وتمت مراجعتها / فحصها من قبل شركة بيكر تيلي م ك م 
وشركاه محاسبون قانونيون للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م و2022م وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 
قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 34 »التقارير المالية المرحلية« المعتمد في المملكة العربية 

السعودية )حسبما ينطبق(.

كما ال تملك شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون وال أي من شركاتها التابعة أو موظفيها )الذين يمثلون جزءا من فريق العمل 
لصالح الشركة( أو أقارب موظفيها أي أسهم أو حصص من أي نوع في الشركة بما قد يؤثر في استقاللها كما في تاريخ إصدار تقرير القوائم 
المالية. تم إعطاء الموافقة الخطية فيما يتعلق بنشر اسمهم وشعارهم وإفادتهم في نشرة اإلصدار هذه كمراجعي حسابات للشركة للفترات 

المذكورة أعاله، ولم يقوموا بسحب تلك الموافقة كما في تاريخ إصدار هذه النشرة.

وقد يتضمن هذا القسم على بيانات تستند إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما يتعلق بنمو األرباح ونتائج العمليات الوضع المالي 
بالتالي قد ينطوي عليها مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختالف جوهري عن النتائج الفعلية للشركة وذلك نتيجة لعوامل وأحداث متعددة بما 
في ذلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدار أو في أماكن أخرى منها كما ذكر في القسم  2 »عوامل المخاطرة«(.

تم عرض جميع المبالغ في هذا القسم بالريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب المبالغ والنسب المئوية إلى أقرب ألف 
ريال سعودي، وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول أو 

مع القوائم المالية للشركة.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية 6-2
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة حسب علمه واعتقاده بما يلي:

أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تعديالت جوهرية وعرضها بصيغة تتسق مع القوائم . 1
المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتي تتضمن القوائم المالية المعدلة للسنوات المالية المقارنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
و2022م واإليضاحات المرفقة بهم والتي قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، باستثناء ما يتعلق 
باالستثمار في الشركة التابعة )شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات( والذي تمت المحاسبة عنها باستخدام 
طريقة حقوق الملكية بدالً من التوحيد حيث أن الشركة استفادت من إعفاءات المعايير الدولية وذلك بعدم إعداد قوائم 
مالية موحدة حيث تقوم الشركة األم النهائية، شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري، بإعداد قوائم مالية موحدة وفقاً 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة التي لها عالقة بإعداد وعرض 

القوائم المالية.
أن الشركة تملك رأس المال العامل الكافي لمدة 12 شهراً تلي مباشرة تاريخ هذه النشرة. . 2
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن عمليات الشركة لم تتوقف بطريقة تؤثر أو أثرت بشكل كبير على وضعها المالي خالل 12 . 3

شهراً األخيرة.
المالية الثالث السابقة . 4 المالي والتجاري للشركة خالل السنوات  أنه لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع 

مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني وحتى 
تاريخ اعتماد هذه النشرة. ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي تم 
اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى 

جعل أي إفادة مضللة.
أنه ليس لدى الشركة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات . 5

أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.

https://www.2p.com.sa/


87

لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، . 6
أو كبار التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ 

تقديم طلب التسجيل والطرح. 
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم   12-5 »اتفاقيات التمويل« والقسم  2-1-24 »المخاطر المتعلقة بترتيبات التمويل . 7

النشرة، ال يوجد  »قروض قصيرة األجل« من هذه  »قروض طويلة األجل« والقسم    29-7-6  القائمة« والقسم    26-7-6 
لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، كما يقر بعدم 
وجود أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي أو المضمونة برهن أو غير 

المضمونة برهن( أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم   12-5 »اتفاقيات التمويل« والقسم   6-7-26 »قروض طويلة األجل« والقسم    29-7-6 . 8

»قروض قصيرة األجل« من هذه النشرة، ال توجد - على حد علمهم - أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على 
ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

أن رأس مال الشركة ال يخضع لحق الخيار.. 9
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم   6-7-33 »التزامات محتملة« من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال . 10

يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم   6-6 »العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء الشركة وعملياتها« والقسم  2 »عوامل . 11

المخاطرة« من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه على حد علمهم ليس لدى الشركة معلومات عن أي سياسات 
حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أّي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة( على عمليات الشركة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي نية إجراء أي تغيير جوهري في نشاطها.. 12
بخالف ما ورد في هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في . 13

المصدر أو أي من شركاته التابعة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد لدى الشركة أدوات دين صادرة وقائمة، أو موافق عليها ولم يتم إصدارها، كما في . 14

تاريخ هذه النشرة.
ليس هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للُمصدر عن أٍيّ من السنوات المالية الثالث السابقة . 15

مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
ليس هناك تغيرات هيكلية في المصدر خالل السنوات المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح . 16

األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
ليس هناك أي تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للُمصدر.. 17

نبذة عن الشركة 6-3
إن شركة العرض المتقن للخدمات التجارية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري 
1010203693 صادر في مدينة الرياض بتاريخ 25 شوال 1425هـ )الموافق 8 ديسمبر 2004م(. أن عنوان الشركة المسجل هو طريق اإلمام 

محمد بن سعود، حي الخزامى، ص.ب. 105523، الرياض 12572، المملكة العربية السعودية.

خالل السنة المالية 31 ديسمبر 2021م اجتمع الشركاء في الشركة وقرروا باإلجماع على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات 
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتم الحصول على موافقة وزارة التجارة بموجب قرار رقم 766 وتاريخ 11 جمادى األولى 1443هـ 
واإلعالن عنه بموجب قرار رقم 772 وتاريخ 16 جمادى األولى 1443هـ، ينص النظام األساسي للشركة على أن السنة المالية األولى للشركة 
تبدأ من 1 يناير وتنتهي حتى 31 ديسمبر من كل عام. فقد تم إعداد القوائم المالية لمدة سنة كاملة من 1 يناير 2021م إلى 31 ديسمبر 
2021م لتعكس بشكل أفضل عمليات الشركة في أساس ثابت وقابل للمقارنة ولم يكن هناك أي أثر على إعداد القوائم المالية من جراء 

عملية التحول.

تتضمن الشركة الفروع التالية:

تاريخ السجلالموقعرقم السجل

7 رجب 1431هـ )الموافق 20 يونيو 2010م(الرياض1010260349

13 صفر 1440هـ )الموافق 22 أكتوبر 2018م(مكة4031218300
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م
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وأحجامها(، إصالح  أنواعها  )بجميع  والمحمولة  الشخصية  الحواسيب  النظم، إصالح وصيانة  تحليل  الرئيسي في  الشركة  نشاط  يتمثل 
وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية، إصالح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة، إصالح وصيانة 
المحركات واألنظمة وأجهزة تخزين المعلومات الثابتة والمحمولة، إصالح وصيانة أجهزة االتصاالت العسكرية، تصميم وبرمجة البرمجيات 
الخاصة، تصميم واجهة وتجربة المستخدم، تقنية الربوت، تقنية الواقع االفتراضي والمعزز، تطوير التطبيقات، تقنيات الذكاء االصطناعي، 
حلول التقنية المالية، تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات، تقنيات البيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات، تقديم 
خدمة مراكز االتصال، التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، تقديم خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت المقدمة عبر الحوسبة 

السحابية، تقديم خدمات الرسائل القصيرة.

أسس اإلعداد 6-4
تم إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م وفقاً 
للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية 

للمراجعين والمحاسبين.

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا التزام منافع الموظفين المحددة والذي ظهر بقيمة معاد قياسها باستخدام 
طريقة وحدة االئتمان المتوقعة والتقييمات االكتوارية في نهاية فترة التقرير واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل السلع والخدمات.

تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. الريال السعودي هو العملة الوظيفية للشركة.

السياسات المحاسبية الهامة 6-5
فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة:

تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول أو غير متداول
فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي استخدمتها الشركة في إعداد القوائم المالية:

تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها إلى متداول أو غير متداول. يتم تصنيف األصل ضمن 
األصول المتداولة في حالة:

توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استخدامه خالل دورة العمل العادية 	
محتفظ باألصل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة 	
توقع تحقق األصل خالل 12 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 	
كونه نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل 12 شهراً على األقل  	

من تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم تصنيف جميع األصول األخرى كأصول غير متداولة.

يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة:

توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية  	
محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة 	
توقع تسوية االلتزام خالل 12 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 	
عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة 12 شهراً على األقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. 	

تقوم الشركة بتصنيف جميع االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة.
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العمالت األجنبية

المعامالت واألرصدة

تسجل المعامالت بالعملة األجنبية مبدئيا بالسعر السائد للعملة الوظيفية في التاريخ الذي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف. ويتم إعادة 
ترجمة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ إعداد القوائم المالية. وتسجل 

جميع الفروق الناشئة من التسويات أو المعامالت على البنود النقدية على الربح أو الخسارة.

يتم ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا. أما البنود 
غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. يتم 
معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باألرباح والخسائر 
الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بأرباح وخسائر قيمتها العادلة في الدخل 
الشامل اآلخر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر، والبنود التي يتم االعتراف بأرباح وخسائر قيمتها العادلة في الربح أو الخسارة 

يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.

ممتلكات، آالت ومعدات
يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوماً منها االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. 
تشمل التكلفة أي تكاليف تعود بشكل مباشر إلى جلب األصل إلى الموقع وبالحالة الالزمة له ليكون قاباًل للتشغيل بالطريقة المقصودة من 
قبل اإلدارة. تتضمن التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من الممتلكات واآلالت والمعدات. عندما يتم استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت 
والمعدات على فترات معينة، تقوم الشركة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها أصول فردية ذات عمر إنتاجي محدد واستهالك محدد. ويتم 

االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لألصول كالتالي:

نسبة اإلهالكالممتلكات والمعدات

5 -10%مباني

20%سيارات

14-28%أثاث ومفروشات 

14-28%أجهزة حاسب آلي

10-25%اإلنشاءات والتجهيزات

25% أو مدة عقد اإليجار أيهما أقلالتحسينات والديكورات 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م

يتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من 
استخدامه أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل في الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل.

يتم رسملة النفقات التي يتم تكبدها لتجهيزات أعمال الديكور والبناء للمباني ضمن بند مشاريع تحت التنفيذ حتى تصبح األصول المتعلقة 
جاهزة لالستخدام المراد منها، حيث يتم حينئذ تحويلها إلى بنود الممتلكات والمعدات ذات الصلة. ال يتم استهالك المشاريع تحت التنفيذ.

مشاريع تحت التنفيذ
األصول في سياق البناء أو التطوير تتم رسملتها في حساب مشاريع تحت التنفيذ. يتم تحويل األصل تحت التنفيذ أو التطوير إلى الفئة 
المناسبة في الممتلكات واآلالت والمعدات، بمجرد أن يكون األصل إلى الموقع و/ أو الحالة الالزمة حتى يكون قاباًل: للتشغيل بالطريقة 
المقصودة من قبل اإلدارة. تتضمن تكلفة بنود المشاريع تحت التنفيذ من سعر الشراء وتكلفة التنفيذ / التطوير وأي تكلفة أخرى متعلقة 

مباشرة إلى إنشاء أو شراء بند من المشاريع تحت التنفيذ المقصودة من قبل اإلدارة.

تكاليف االقتراض
يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو 
البيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. ويتم تسجيل جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف في فترة استحقاقها. وتتمثل تكاليف االقتراض 

في تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية اقتراض األموال.
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المخزون
يظهر المخزون والذي يتمثل بحزم الرسائل النصية القصيرة وأجهزة إلكترونية بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ويتم تحديد التكلفة على 

أساس طريقة المتوسط المرجح.

األصول المالية

االعتراف األولي والقياس

تصنف األصول المالية عند االعتراف األولي على أنها ستقاس الحقاً بالتكلفة المستنفذة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يعترف بجميع األصول المالية عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة إال في حالة قيد األصول المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي:

أصول مالية بالتكلفة المستنفذة

بعد القياس األولي، تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة. يتم 
االعتراف باألرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل، أو دخول تعديالت عليه، أو هبوط قيمته.

األجنبية  العمالت  تقييم  وإعادة  الفوائد  بإيرادات  االعتراف  يتم  اآلخر،  الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  بالقيمة  الدين  ألدوات  بالنسبة 
وخسائر انخفاض القيمة أو التعديالت في قائمة الربح أو الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة كما في األصول المالية المقاسة بالتكلفة 
المستنفذة. يتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد، يتم إعادة تصنيف التغير في القيمة 

العادلة المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إن األرباح والخسائر الناتجة من االستثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال يعاد تصنيفها 
إلى الربح أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة عندما ينشأ حق االستالم، إال إذا كانت هذه 
التحصيالت تمثل استرجاعاً لجزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تدرج هذه التوزيعات في الدخل الشامل اآلخر. ال يتم اختبار 

الهبوط في القيمة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تدرج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بقيمتها العادلة مع تسجيل صافي التغيرات في 
القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.

استبعاد األصول المالية

يتم استبعاد األصول المالية في الحاالت التالية:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، أو 	
قيام الشركة بتحويل حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير إلى طرف  	

ثالث من خالل اتفاقية »تحويل« وسواء )أ( حولت الشركة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو )ب( أن 
الشركة لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل إال أنها حولت حقها في السيطرة عليه.

إذا قامت الشركة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخلت في اتفاقية تحويل فإنها تقيم إلى أي حد ما زالت تحتفظ 
بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل. يتم االعتراف باألصل إلى المدى الذي تستمر عالقة الشركة به إذا لم تحول ولم تحتفظ بجميع 
المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقها في السيطرة عليه. في تلك الحالة تقوم الشركة باالعتراف أيضا بااللتزامات المرتبطة 

به. ويقاس األصل المحول وااللتزامات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة.

ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة الشركة 
بسداده، أيهما أقل.
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الهبوط في قيمة األصول المالية

تعترف الشركة بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين. بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 
التعثر المحتمل في السداد خالل 12 شهرا  الناتجة من  المتوقعة لمخاطر االئتمان  منذ اإلثبات األولي، يتم االعتراف بخسائر االئتمان 
)خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 12 شهرا(. أما بالنسبة للتعرض االئتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات 
األولي، يجب االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر 

ائتمانية متوقعة على مدى العمر(.

بالنسبة للمدينين التجاريين وأصول العقود، تطبق الشركة مدخال مبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، قامت الشركة 
الخاصة  المستقبلية  للعوامل  تعديلها  تم  والتي  االئتمان،  خسائر  في  التاريخية  خبرتها  على  تسند  التي  المخصص  مصفوفة  باستخدام 

بالمدينين والبيئة االقتصادية.

مدينون تجاريون
يتم االعتراف بذمم المدينون التجاريون مبدئيا بسعر المعاملة. بعد االعتراف األولي، تقاس ذمم المدينون التجاريون بالتكلفة المستنفذة 
باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي ناقصا مخصص الهبوط في القيمة. يتم إنشاء مخصص للهبوط في القيمة عندما يكون هناك دليل 
موضوعي على أن مبالغ ذمم المدينون التجاريون لن يتم تحصيلها بالكامل وفقا لشروط التعاقد األصلية. يتم شطب الديون المعدومة عند 

تكبدها.

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصندوق.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه على األرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق كما هو موضح أعاله بعد 
خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك، إن وجدت، حيث إنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية للشركة. يخضع النقد وما في حكمه 

لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9 االنخفاض في القيمة.

احتياطي نظامي
تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل 10% من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 30 

% من رأس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.

التزام منافع الموظفين المحددة

برامج المنافع المحددة:

للدفعات  الحالية  بالقيمة  قياسها  يتم  للموظفين،  المحددة  المنافع  ببرنامج  والمتعلقة  المالي  المركز  قائمة  في  المدرجة  االلتزامات  إن 
المستقبلية المتوقعة بتاريخ القوائم المالية، باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، وتسجل كالتزامات غير متداولة. يتم احتساب التزام 
المنافع المحددة في نهاية كل فترة إعداد تقارير سنوية من قبل اكتواري مستقل وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وتأخذ 
عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي وسياسة الشركة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 
التي  النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة  التدفقات  بخصم 
ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة )أو في حال عدم توفرها تستخدم أسعار السوق على السندات 
الحكومية(. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة ويتم إدراج هذه التكلفة في قائمة 

الربح أو الخسارة.

يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة باستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتوارياً في نهاية السنة المالية السابقة، بعد تعديلها 
بالتقلبات الهامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج وتقليص األيدي العاملة والسداد. وفي حالة 
عدم وجود التقلبات الهامة في السوق واألحداث لمرة واحدة يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية استناداً لالفتراضات في بداية السنة. وفي 
حالة وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل السنة فإنه يجب األخذ بها إلعادة قياس هذه االلتزامات والتكاليف المتعلقة بها.

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في السنة التي حدث فيها في بنود الدخل 
الشامل األخرى. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة 

مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.
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التزامات الموظفين القصيرة األجل
يتم إثبات وقياس االلتزامات المتعلقة بالمزايا المستحقة للموظفين والمتمثلة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية والمرضية وتذاكر السفر 
والمتوقع سدادها خالل فترة اإلثني عشر شهراً بعد انتهاء السنة المالية التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمات ذات الصلة، في القوائم 

المالية بالمبالغ غير المخصومة المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. 

الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة
غير  وتعتبر  دفعها،  يتم  لم  والتي  المالية  السنة  نهاية  قبل  للشركة  المقدمة  والخدمات  بالبضاعة  المتعلقة  االلتزامات  المبالغ  هذه  تمثل 
مضمونة. يتم عرض الدائنون التجاريون وأوراق الدفع كالتزامات متداولة إال إذا لم يكن السداد مستحقاً خالل 12 شهراً بعد تاريخ التقرير، 

ويتم إثباتها في األصل بقيمتها العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية.

مخصصات

عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب 
األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت التي 
تتوقع فيها الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل 
وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعاًل. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم 

أية مبالغ مستردة.

وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما 
يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف 

تمويل.

االلتزامات المالية

االعتراف األولي والقياس

تصنف االلتزامات المالية، عند االعتراف األولي، كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كقروض وذمم دائنة أو 
كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر.

يتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف 
المعامالت المرتبطة مباشرة بها.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق لاللتزامات المالية على تصنيفها على النحو التالي:

القروض والسلف

بعد االعتراف األولي، تقاس القروض والسلف بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر 
في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد االلتزامات، وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.

استبعاد االلتزامات المالية

يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام أو إلغاءه أو انتهاء االلتزام بموجب العقد.

المقاصة بين األدوات المالية

يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع إظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي في حال وجود حق يكفله القانون لمقاصة 
المبالغ المعترف بها، وتوافر النية إلى التسوية بالصافي أو أن تحقق األصول وتسوية االلتزامات تحدثان في نفس الوقت.

اإليرادات من العقود مع العمالء
يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل حسب القيمة التي تعكس 

العوض الذي تتوقع الشركة استحقاقه مقابل هذا التحويل.
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حق اإلرجاع
تمنح بعض العقود العميل حق إرجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة. تقوم الشركة باستخدام طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي 
لن يتم إرجاعها حيث إنها تعطي أفضل تنبؤ عن العوض المتغير الذي سيكون من حق الشركة. إن متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 15 »اإليرادات من العقود مع العمالء« المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير مطبقة أيضا لتحديد قيمة العوض المتغير الذي يمكن 
أن يدرج ضمن سعر المعاملة. بالنسبة للبضائع المتوقع إرجاعها، بدال من االعتراف بها كإيرادات، تقوم الشركة بإثبات التزام رد المبلغ. يتم 

أيضا إثبات أصول حق اإلرجاع )والتعديل المقابل لها في تكلفة اإليرادات( مقابل حق الشركة في استرجاع البضاعة من العميل.

حسم الكميات
توفر الشركة حسم الكميات بأثر رجعي لبعض العمالء عندما تتجاوز كمية البضاعة المشتراة خالل الفترة حدا معينا كما ينص العقد. يتم 
خصم الحسومات مقابل المبالغ المستحقة من قبل العميل. تطبق الشركة متطلبات تقييد تقديرات العوض المتغير وتقوم بإثبات التزام رد 

للحسومات المستقبلية المتوقعة.

التزامات ضمان
بموجب القوانين، تعطي الشركة عادة ضمانات إلصالحات عامة في أي عيوب وجدت في وقت البيع. يتم المحاسبة عن هذه الضمانات وفقا 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم 37 »المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة«.

أصول العقود
أصول العقود هي حق الشركة في العوض مقابل البضائع أو الخدمات المحولة إلى العميل. إذا قامت الشركة بتحويل البضائع أو الخدمات 
إلى العميل قبل ان يقوم بسداد العوض أو قبل ان يكون السداد مستحقا، يتم إثبات أصل عقد مقابل الجزء المكتسب من العوض الذي ما 

زال مشروطا.

المدينون التجاريون
انظر سياسة  الزمنية(.  الفترة  يعتمد على مضى  العوض  استحقاق  ان  )أي  المشروط  غير  العوض  مبلغ  في  الشركة  المدينون حق  يمثل 

المحاسبة الخاصة باألصول المالية.

التزامات العقود
التزامات العقود هي التزامات تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل مقابل العوض الذي تم استالمه )أو العوض المستحق( من العميل. 
إذا سدد العميل العوض أو كان للشركة حق غير مشروط في مبلغ عوض قبل قيام الشركة بتحويل البضاعة أو الخدمة إلى العميل فتقوم 
الشركة بإثبات العوض على أنه التزام عقد عندما يتم السداد أو عندما يكون السداد مستحقا، أيهما أسبق. يتم االعتراف بالتزامات العقود 

كإيرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بموجب العقد.

األصول وااللتزامات الناتجة عن حق اإلرجاع
يمثل أصل حق اإلرجاع حق الشركة في استرجاع البضائع من العميل عند تسوية التزام بالرد. ويقاس بالرجوع إلى المبلغ الدفتري السابق 
للمخزون مطروحا منه أي تكاليف متوقعة إلرجاع تلك البضائع، بما في ذلك النقص المحتمل في قيمة البضائع المرتجعة. تقوم الشركة 
في نهاية كل فترة تقرير بتحديث قياس األصل الناشئ عن التغيرات في التوقعات عن البضائع التي سيتم إرجاعها، باإلضافة إلى النقص 
المحتمل في قيمتها. تمثل التزامات رد المبلغ التزامات الشركة برد مبلغ العوض المستلم أو بعضه )أو المستحق تحصيله( الذي ال تتوقع 
الشركة أن يكون من حقها. تقوم الشركة في نهاية كل فترة تقرير بتحديث تقديرات التزامات اإلرجاع )والتغير المقابل في سعر المعاملة(.

عقود مخسرة
إذا كان لدى الشركة عقد متوقع أن ينتج عنه خسارة، يتم االعتراف بااللتزام الحالي بموجب العقد وقياسه كمخصص. ومع ذلك، قبل إثبات 

مخصص منفصل لعقد مخسر، تعترف الشركة بأي خسائر انخفاض في القيمة حدثت في األصول المتعلقة بذلك العقد.

الشركة كمستأجر
تطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار على المدى القصير على عقود اإليجار قصيرة األجل لألراضي والمباني )أي عقود اإليجار 
التي تبلغ مدتها 12 شهراً أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار بعقود اإليجار قصيرة األجل 

كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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الشركة كمؤجر
أبرمت الشركة عقود إيجارات فيما يتعلق بعقاراتها االستثمارية. وقد حددت الشركة استنادا إلى تقييم أحكام وشروط الترتيبات، أنها تحتفظ 
بكافة مخاطر ومزايا ملكية هذه العقارات ولذلك تسجل الشركة هذه العقود باعتبارها عقود إيجارات تشغيلية. يتم إثبات إيرادات العقود 

في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار فترة عقود اإليجارات.

إثبات اإليرادات
تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المدين من بيع البضائع في سياق العمل االعتيادي ألنشطة الشركة. تظهر 
اإليرادات صافية من ضريبة القيمة المضافة، المرتجعات، الحسومات والخصومات وبعد استبعاد المبيعات داخل الشركة. إذا كانت الشركة 

تقدم ائتمان بدون فوائد إلى المشتري، فيتم إثبات اإليرادات بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية.

تثبت الشركة اإليرادات من العقود مع العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي.

تتمثل الخمس خطوات هذه في اآلتي: تحديد العقود المبرمة مع العمالء، وتحديد التزامات األداء المنصوص عليها في العقد، وتحديد سعر 
المعاملة، واالعتراف باإليرادات عند استيفاء التزامات األداء.

تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما يكون بإمكانها قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به، ويكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع 
اقتصادية مستقبلية، وعندما يتم استيفاء معايير محددة لكل نشاط من أنشطة الشركة، كما هو مذكور أدناه.

إيرادات من تقديم وحدة التشغيل والصيانةأ. 
تعد وحدة التشغيل والصيانة خدمات يمكن تمييزها بذاتها حيث يتم توفيرها بانتظام من قبل الشركة لعمالئها على أساس مستقل 
ومتاحة للعمالء من مقدمي الخدمات اآلخرين في السوق. يتم إثبات اإليرادات من وحدة التشغيل والصيانة في الفترة المحاسبية التي 

يتم فيها تقديم الخدمة على مدى زمني. 

إيرادات من تقديم وحدة تجربة العميلب. 
وهي واحدة من أهم وحدات العمل التي تشكل شركة العرض المتقن للخدمات التجارية وتتخصص بتقديم خدمات تأسيس وتشغيل 

مراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين، وأهم الخدمات التي تقدمها هذه الوحدة هي:

تأسيس وتجهيز مراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين.  	
إدارة وتشغيل مراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين. 	
توفير الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في مراكز االتصال وخدمة العمالء. 	
توفير البرامج واألنظمة الخاصة بمراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين، من مثل: 	

 -.»Contact Center System« أنظمة مراكز االتصال
 -.»IVR« أنظمة الرد اآللي التفاعلي
 -.»Call Recording Systems« أنظمة تسجيل المكالمات
 -.»CRM« أنظمة إدارة عالقات العمالء
أنظمة إعداد التقارير الخاصة بأداء مراكز االتصال وشاشات المتابعة اللحظية.- 
التدريب المتخصص بمراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين.- 
تقديم الخدمات االستشارية المتخصصة بتأسيس وإدارة وتشغيل مراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين.- 
ويتم إثبات اإليرادات من خدمات تقديم وحدة تجربة العميل في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمة على مدى زمني. - 

إيرادات من تقديم وحدة حلول البرمجيات	. 
أصبحت  الزمنية،  الفترة  هذه  فخالل  الماضية؛  الثالثة  العقود  خالل  تغيرت  قد  بها  المتعلقة  والتطبيقات  التكنولوجي  التطور  يعد 
التطبيقات أكثر تعقيدا وتحولت من مجرد أدوات لتأدية غرض واحد إلى أنظمة متداخلة ومتكاملة لألعمال تصل إلى ما هو أبعد من 
مركز المعلومات. ولقد تحول جمهور المستخدمين من الفنيين والمتخصصين فقط إلى جميع الناس بشكل عام. فاليوم يستخدم الناس 
والشركات تطبيقات اإلنترنت كجزء ال يتجزأ من حياتهم اليومية، وأصبحت التطبيقات جزءا من البنية األساسية تماما مثل الكهرباء. 
وعند تناول الموضوع من هذه الزاوية، فلقد أصبح جليا أنه يجب على المنظمات أن تقوم بإدارة وحماية ما أصبحت واحدة من أهم 
أصولها أال وهي التطبيقات. يتم إثبات اإليرادات من تقديم خدمات تراخيص برامج الحاسب اآللي في الفترة المحاسبية التي يتم فيها 

تقديم الخدمة عند نقطة زمنية محددة. 
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إيرادات من تقديم خدمات تقديم واشتراكات الرسائل النصيةد. 
التي  حزم الرسائل النصية القصيرة )Bulk SMS(: خدمة حزم الرسائل النصية القصيرة تعتبر واحدة من أحدث وأفضل الوسائل 
تستخدم في مجال التسويق وأيضا بغرض إرسال اإلشعارات بكافة أنواعها لفئة أو شريحة مستهدفة ومن أهم تطبيقات خدمة حزم 
الرسائل النصية القصيرة هي االستهداف الدوري لمجموعة من العمالء بغرض الدعاية واإلعالن عن المنتجات أو إرسال إشعارات أو 
تقديم خدمات لشريحة معينة داخل المؤسسة بغرض إشعارهم بمواعيد اجتماعات أو مؤتمرات أو مناسبات. يتم إثبات اإليرادات من 

تقديم خدمات واشتراكات الرسائل النصية في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمة على مدى زمني. 

إيرادات من تقديم خدمات اإلنترنت 	. 
خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المصّممة خصيصاً لتلبية حاجات الشركات، 
حيث نقدم الخدمات من اإلنترنت، والربط، واالستضافة وإنشاء مراكز المعلومات والشبكات إلى التجارة اإللكترونية وخدمات الدفع 
اإللكتروني لحلول تكنولوجيا المعلومات. يتم إثبات اإليرادات من تقديم خدمات اإلنترنت في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم 

الخدمة عند نقطة زمنية محددة.

توزيع األرباح
تقوم الشركة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح للمساهمين عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد يتوقف على تقدير 
الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. 

التكاليف المباشرة
تشمل التكاليف المباشرة جميع المواد المباشرة وتكاليف العمالة، والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بأداء العقد.

المصاريف
يتم توزيع جميع المصاريف التشغيلية بشكل ثابت على تكلفة اإليرادات ومصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية باستخدام عوامل 

توزيع ثابتة يتم تحديدها بما يتناسب مع أنشطة الشركة.

الزكاة
تقوم الشركة بتجنيب مخصص للزكاة وفقا لتعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. يعترف بالمخصص 

في الربح أو الخسارة.

موقف الزكاة الغير مؤكد 
يتم احتساب الفروق التي قد تنجم عند االنتهاء من الربوط إذا تم االنتهاء من الربوط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ضريبة القيمة المضافة
يتم االعتراف باإليرادات والمصاريف بالصافي من ضريبة القيمة المضافة باستثناء إذا استحقت ضريبة القيمة المضافة على اقتناء أصول 
أو خدمات ال يتم استردادها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي هذه الحالة يعترف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء 
األصول أو جزء من بند المصاريف بحسب الحالة. تظهر الذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية متضمنة مبلغ ضريبة القيمة 

المضافة.

يتم إدراج صافي ضرائب القيمة المضافة الذي يمكن استرداده من أو دفعه إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضمن األصول األخرى أو 
االلتزامات األخرى في قائمة المركز المالي.

ضريبة االستقطاع
تقوم الشركة باستقطاع ضريبة على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام ضريبة الدخل في 

المملكة العربية السعودية.
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تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2021م، والتي تم تطبيقها في القوائم المالية. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ 

المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

تأثير التطبيق األولي لمعيار إصالح سعر الفائدة. 	
تأثير التطبيق األولي لكوفيد - 19 المتعلقة بامتيازات اإليجار بعد 30 يونيو 2021م - تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 16. 	

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكنها غير سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا

لم تطبق الشركة مبكراً المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكن غير سارية المفعول بعد:

سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 10 القوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي 28 
االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول من 

المستثمر إلى شركته الزميلة أو المشروع المشترك.
تم تأجيل تاريخ السريان إلى أجل غير مسمى

1 يناير 23تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 عرض القوائم المالية المتعلق بتصنيف االلتزامات.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 عرض القوائم المالية وبيان ممارسات المعايير الدولية للتقرير 
1 يناير 23المالي 2 ممارسة االجتهادات بشأن األهمية النسبية - اإلفصاح عن السياسات المحاسبية.

يقوم المعيار الدولي للتقرير المالي 17 عقود التأمين بتأسيس مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها 
1 يناير 23وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي 4 عقود التأمين.

1 يناير 22تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3: دمج األعمال لتحديث مرجع اإلطار المفاهيمي.

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 16 الممتلكات والمصنع والمعدات التي تمنع الشركة من الخصم 
من تكلفة الممتلكات والمصنع والمعدات المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء تحضير الشركة 

لألصل لالستخدام المقصود.
1 يناير 22

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37 المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة المتعلقة 
1 يناير 22بالتكاليف التي يجب تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مخسر.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2018م-2020م دورة المعدلة للمعايير الدولية 
1 يناير 22للتقارير المالية 1 و9 و16 ومعيار المحاسبة الدولي 41.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8 السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية 
1 يناير 23واألخطاء - تعريف التقديرات المحاسبية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 12 - ضريبة الدخل - الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول 
1 يناير 23وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة.

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للشركة لفترة التطبيق األولي واعتماد هذه المعايير 
والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولي.
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العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء الشركة وعملياتها  6-6

التأثير االقتصادي واعتماد أعمال الشركة ومبيعاتها على الجهات الحكومية:
نظًرا لتركز عمالء الشركة في الجهات الحكومية، فقد تتأثر الشركة بأي تغيرات متعلقة بالميزانية أو القيود التنظيمية أو التغييرات في 
السياسة الحكومية وقيود اإلنفاق العام والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حجم العقود والمشتريات ونطاقها وتوقيتها ومدتها، وبالتالي 
ينعكس التأثير على مستوى األعمال التي تحصل عليها الشركة من هؤالء العمالء. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل أيًضا إلى تعليق العقود 

الحالية أو إلغائها أو إنهائها أو عدم تجديدها.

المنافسة المستمرة والتقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات:
يتميز سوق تقنية المعلومات بالتغير التقني السريع واستحداث منتجات جديدة وتحسينات تقنية ومتطلبات عمالء عالية المستوى ومعايير 
صناعة متطورة. ويعتمد نجاح الشركة المستقبلي على قدرتها في االستمرار بتطوير خدمات وحلول جذابة وتسويقها وتقديمها لعمالئها 
الحاليين والمستقبليين في الوقت المناسب وبشكل فّعال وبأسعار تنافسية. ويتطلب ذلك أن تتوقع الشركة وتستجيب للتغيرات السريعة 
والمستمرة في مجال التقنية وأن تواكب تطورات القطاع وخدمات تقنية المعلومات والحلول المقدمة من الشركات الجديدة لتلبية االحتياجات 
المتطورة لعمالئها. ويمكن أن تؤدي التطورات في القطاعات التي تخدمها الشركة، والتي تشمل - على سبيل المثال ال الحصر - الحكومي 
وشبه الحكومي وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع البنوك والتمويل والقطاع التجاري، إلى اتجاه الطلب نحو خدمات وبرامج وحلول جديدة. 
وتعمل الشركة حالًيا في بيئة تضم عدداً من الشركات الجديدة التي تقدم خدمات وبرامج وحلواًل جديدة منافسة، وإذا لم تواكب الشركة هذه 
التغييرات أو لم تستطع إقناع العمالء بقيمة خدماتها وبرامجها وحلولها في ضوء التقنيات الجديدة أو العروض الجديدة المقدمة من قبل 

المنافسين، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

االعتماد على توفير الموظفين المتخصصين في تقنية المعلومات من ذوي المهارة العالية:
اعتمد نجاح الشركة حتى اآلن وسيعتمد نجاحها المستقبلي إلى حد كبير على قدرة الشركة في جذب الموظفين المتخصصين في تقنية 
مناسبة  بأعداد  واالحتفاظ  وتدريب  الشركة جذب  الخصوص، يجب على  وعلى وجه  بهم.  واالحتفاظ  عالًيا  تأهيال  المؤهلين  المعلومات 
كبار  المعلومات وغيرهم من  تقنية  ومهندسي  المشاريع  ذلك مديري  بما في  متنوعة،  بمهارات  يتمتعون  الذين  الموهوبين  من األشخاص 
الموظفين التقنيين، وذلك بهدف تلبية احتياجات العمالء وتنمية أعمال الشركة. وعليه، في حال عدم استطاعة الشركة في جذب الموظفين 
المتخصصين في تقنية المعلومات المؤهلين واالحتفاظ بهم، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على قدرتها على تطوير أعمال جديدة وقيادة 

مشاريعها الحالية بشكل فّعال.

التغيرات المتعلقة بالسوق والبيئة التنظيمية واللوائح واألنظمة:
تخضع الشركة وأعمالها إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، وزارة التجارة والبلديات 
والدفاع المدني وهيئة السوق المالية )بعد اإلدراج( وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وغيرها. بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات 
في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في المملكة، بما في ذلك تلك األنظمة والسياسات المتعلقة بالضرائب والعمل. وتظل البيئة 
التنظيمية والقانونية في المملكة أقل شموالً مقارنة ببعض الدول األخرى وبالتالي فهي عرضة للتطوير والتغيير أكثر من غيرها. وتعتبر 
تكاليف االلتزام هذه األنظمة مرتفعة. وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق 
بتقنية المعلومات؛ يمكن للشركة، ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح، أن تغير خدماتها، أو تدخل تغييرات على منتجاتها لتلبية اشتراطات 
هذه األنظمة، مما يؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة، مما سيؤدي إلى تأثير سلبي على عمليات الشركة ومركزها 

المالي وتوقعاتها.

التسعير وتقدير تكاليف المشاريع:
من الجدير بالذكر أن تسعير عقود خدمات تقنية المعلومات يعد أمراً معقًدا ويعتمد بشكل كبير على التقديرات والتنبؤات واالفتراضات التي 
تجريها إدارة الشركة فيما يتعلق بتكاليف المشاريع ذات العالقة. وقد تستند هذه التقديرات والتنبؤات واالفتراضات إلى بيانات محدودة 
والتي قد يتضح الحًقا عدم دقتها. وإذا لم تقّدر الشركة بدقة تكاليف مشاريعها أو توقيت استكمالها أو المخاطر المتعلقة بها، سيؤثر ذلك 

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

تفشي فيروس كورونا المستجد أو أي مرض معدي آخر:
قد تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وبعض اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات والشركات واألفراد فيما يتعلق بفيروس كورونا 
المستجد إلى اضطراب األعمال التجارية العالمية. كما أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد سلًبا على االقتصاد العالمي واألسواق المالية 
والطلب العالمي على النفط وأسعاره والبيئة العامة التي تمارس فيها الشركة أعمالها، في حين أن أثر جائحة فيروس كورونا كان إيجابيا 
العام  المالي  للعمليات واألداء  النتائج المستقبلية  تأثيرها على  على الشركة وزادت مبيعاتها في األعوام 2020م و2021م، وال يزال مدى 

للشركة غير مؤكد.
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باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم    6 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« والقسم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، 
ليست الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي. 
كما أن الشركة ليست على دراية بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر 

بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( على أعمال الشركة أو وضعها المالي.

نتائج العمليات 6-7

قائمة الدخل الشامل 6-7-1

قائمة الدخل الشامل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 (: 35الجدول )
مارس 2021م و2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معدلة(

السنة 
المالية
2020م

)معدلة(

السنة 
المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي
2019م 
-2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي
2020م 
-2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2021م 
)المفحوصة(

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 
في 31 مارس 

2022م 
)المفحوصة(

نسبة 
التغيير 
2021م - 

2022م

55.6%48.3124,323193,493%35.9%61.8%298,102482,475655,478اإليرادات

58.6%)161,798()102,021(48.9%37.8%60.8%)539,472()391,454()243,369(تكلفة اإليرادات

42.1%45.622,30131,696%27.4%66.3%54,73391,021116,006إجمالي الربح

)51.1%()1,436()2,937(37.2%53.3%22.8%)7,804()5,091()4,145(مصاريف بيع وتوزيع

39.1%)5,654()4,064(13.7%2.3%26.5%)20,454()20,003()15,812(مصاريف عمومية وإدارية

خسائر انخفاض في قيمة 
ال ينطبق)1,211(-)61.3%()46.4%()72.0%()1,504()2,804()10,032(مدينون تجاريون

الربح من العمليات 
52.9%86.715,30023,395%36.7%155.1%24,74463,12386,244الرئيسية

42.6%)729()511(33.9%65.0%8.7%)3,774()2,288()2,106(تكاليف تمويل

67.1%155259)2.5%()67.4%(191.6%1,8285,3301,739إيرادات أخرى، بالصافي

حصة الشركة في صافي 
ال ينطبق--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-)48(-خسائر شركة تابعة

استبعاد استثمار في 
ال ينطبق--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)19(--شركة تابعة

توزيعات أرباح من 
ال ينطبق--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق39--استثمارات بالقيمة العادلة

53.4%85.514,94422,925%27.4%170.2%24,46666,11784,229الربح قبل الزكاة

88.9%)850()450(57.3%107.0%19.5%)3,613()1,745()1,460(الزكاة الشرعية

صافي الربح للسنة / 
52.3%87.214,49422,075%25.2%179.8%23,00664,37280,616للفترة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة

إعادة قياس التزام المنافع 
ال ينطبق--)47.0%()94.5%(407.4%)127()2,291()451(المحددة للموظفين

إعادة تقييم استثمار 
بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
93.3%140270ال ينطبق)2.1%(ال ينطبق497487-

مجموع الدخل الشامل /
الخسارة الشاملة األخرى 

للسنة / للفترة
93.3%140270ال ينطبق)%120.1(361%297.6)1,793()451(

مجموع الدخل الشامل 
52.7%89.514,63422,345%29.4%177.5%22,55562,57880,976للسنة / للفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في (: 36الجدول )
31 مارس 2021م و2022م

مؤشرات األداء الرئيسية

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
السنوي
2019م 
-2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي
2020م 
-2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2019م - 

2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م 
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م 
)معلومات 

اإلدارة(

نسبة 
التغيير

2021م - 
2022م

كنسبة مئوية من اإليرادات

-16.4%17.9%---17.7%18.9%18.4%إجمالي الربح
-0.7%2.4%---1.2%1.1%1.4%مصاريف بيع وتوزيع

-2.9%3.3%---3.1%4.1%5.3%مصاريف عمومية وإدارية
-12.7%12.9%---13.2%13.1%8.3%الربح من العمليات الرئيسية

-11.8%12.0%---12.8%13.7%8.2%الربح قبل الزكاة

-11.4%11.7%---12.3%13.3%7.7%صافي الربح للسنة / للفترة

مؤشرات األداء الرئيسية

9914018641468710615650عدد المشاريع المدرة للدخل 

المتوسط المرجح لعدد المشاريع*:
15212463921221وحدة تجربة العميل

28375491727415716وحدة التشغيل والصيانة
21345013162942508وحدة حلول البرمجيات 

649212828376410412824اإلجمالي

متوسط اإليراد السنوي / الفترة المرجح لكل مشروع: 
16.5%18.3575670%)6.7%(49.9%1,6792,5182,348وحدة تجربة العميل 

64.4%317521)4.1%(13.5%)18.9%(1,7971,4581,654وحدة التشغيل والصيانة
4.0%306318)3.6%()13.2%(7.0%1,1841,2671,100وحدة حلول البرمجيات

متوسط القوى العاملة الشهري )وحدة تجربة العميل ووحدة التشغيل والصيانة(: 
1,5962,6683,9601,0721,2922,3642,4893,8381,349متوسط عدد القوى العاملة 
متوسط إيراد القوى العاملة 

7.0%12,39913,262)3.5%()5.3%()1.6%(11,61211,42110,819الشهري - ريال سعودي

المصدر: معلومات اإلدارة.
*يأخذ المتوسط المرجح لعدد المشاريع في االعتبار تاريخ بدء المشروع

اإليرادات 
تحقق الشركة إيراداتها من خالل ثالث وحدات أعمال أساسية: 

وحدة تجربة العميل والتي مثلت 46.0% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م و44.4% من إجمالي اإليرادات في فترة  	
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، وهي تتعلق بشكل رئيسي بإنشاء وتشغيل مراكز تجربة العميل وخدمة العمالء بالنيابة 

من خالل توفير التكنولوجيا والقوى العاملة، وغيرها من الخدمات.
وحدة التشغيل والصيانة والتي مثلت 32.4% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م و34.5% من إجمالي اإليرادات في  	

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، وهي تتعلق بشكل رئيسي بصيانة مراكز البيانات، وأقسام تكنولوجيا المعلومات، 
والتطبيقات والبرامج، وتوريد قطع الغيار، وغيرها من الخدمات.

وحدة حلول البرمجيات والتي مثلت 21.6% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م و21.1% من إجمالي اإليرادات في فترة  	
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، وهي تتعلق بشكل رئيسي بتطوير البرمجيات باإلضافة إلى تنفيذ البرمجيات الجاهزة، 

وتطوير برامج أخرى مصممة خصيًصا بناًء على مواصفات العميل، وغيرها من الخدمات.
ارتفعت اإليرادات بنسبة 61.8% من 298.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 482.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م نتيجة: )1( ارتفاع إيرادات وحدة تجربة العميل بمقدار 123.8 مليون ريال سعودي وبشكل رئيسي من خالل إنشاء مركز اتصال 
التابع لجهة حكومية رقم 1، )2( وارتفاع إيرادات وحدة التشغيل والصيانة بمقدار 19.6 مليون ريال سعودي، )3( باإلضافة الرتفاع إيرادات 

مشاريع وحدة حلول البرمجيات بمقدار 41.1 مليون ريال سعودي.

https://www.2p.com.sa/


100

استمرت اإليرادات باالرتفاع بنسبة 35.9% لتصل إلى 655.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى: 
)1( ارتفاع إيرادات وحدة تجربة العميل بمقدار 70.5 مليون ريال سعودي حيث كان هذا االرتفاع متعلق بتجديد مشروع مركز اتصال التابع 
للجهة الحكومية رقم 1 باإلضافة إلى حصول الشركة على مشروعين جديدين لمراكز االتصال يتعلقان بجهة حكومية رقم 5 ورقم 6، )2( 
ارتفاع إيرادات التشغيل والصيانة بمقدار 78.0 مليون ريال سعودي، )3( باإلضافة الرتفاع إيرادات مشاريع وحدة حلول البرمجيات بمقدار 

24.5 مليون ريال سعودي.

ارتفعت اإليرادات بنسبة 55.6% من 124.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 193.5 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع الزيادة في عدد المشاريع المدرة للدخل من 106 مشروع إلى 156 
مشروع. عالوة على ذلك، ارتفعت اإليرادات المحققة من مشاريع التشغيل والصيانة بمقدار 33.9 مليون ريال سعودي وبشكل رئيسي )1( 
من خالل تشغيل وصيانة شبكات األلياف البصرية التابع للجهة الحكومية رقم 9، )2( وارتفاع إيرادات مشاريع وحدة تجربة العميل بمقدار 
26.2 مليون ريال سعودي وبشكل رئيسي من مشروع تشغيل وتطوير مراكز االتصال التابع للجهة الحكومية رقم 1 وتجديد مشروع التوسعة 

التشغيلية لمراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1.

تكلفة اإليرادات 
التأمين،  الدعم، ومصاريف  والبرامج وخدمات  المعدات  وتكلفة  األخرى،  والمزايا  واألجور  الرواتب  اإليرادات من مصاريف  تكلفة  تتكون 

ومصاريف الرسوم الحكومية باإلضافة لمصاريف أخرى.

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 60.8% من 243.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 391.5 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م ويعزى ذلك إلى ارتفاع مصاريف الرواتب واألجور والمزايا األخرى تماشًيا مع ارتفاع عدد الموظفين نتيجة الزيادة في عدد 
مشاريع مراكز االتصال والتي تعتمد بشكل أساسي على القوى العاملة، باإلضافة الرتفاع تكلفة المعدات والبرامج وخدمات الدعم تماشياً 
مع الزيادة في عدد مشاريع وحدة حلول البرمجيات خالل نفس الفترة. كما وارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 37.8% إلى 539.5 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2021م بسبب ارتفاع مصاريف الرواتب واألجور والمزايا األخرى تماشًيا مع ارتفاع عدد الموظفين نتيجة الزيادة 

في عدد المشاريع خالل نفس الفترة.

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 58.6% من 102.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 161.8 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مصاريف الرواتب واألجور والمزايا األخرى 
بمقدار 38.8 مليون ريال سعودي تماشًيا مع ارتفاع متوسط إجمالي عدد الموظفين بمقدار 1,487 موظف، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة 

المعدات والبرامج وخدمات الدعم بمقدار 20.4 مليون ريال سعودي تماشًيا مع الزيادة في عدد المشاريع خالل نفس الفترة.

إجمالي الربح
ارتفع إجمالي الربح بنسبة 66.3% من 54.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 91.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م نتيجة ارتفاع اإليرادات بنسبة 61.8% بين السنة المالية 2019م والسنة المالية 2020م، والذي فاق نسبة ارتفاع تكلفة اإليرادات 
خالل نفس الفترة )60.8%(. عالوة على ذلك، فإن االرتفاع في إجمالي الربح ناتج عن )1( ارتفاع هامش الربح من مشاريع مركز االتصال، 
حيث ارتفع من 29.1% في السنة المالية 2019م إلى 31.8% في السنة المالية 2020م، واقترن ذلك )2( بارتفاع هامش الربح من مشاريع 
وحدة التشغيل والصيانة، حيث ارتفع من 10.9% في السنة المالية 2019م إلى 11.3% في السنة المالية 2020م. قابل ذلك، انخفاض هامش 

الربح من مشاريع وحدة حلول البرمجيات من 14.4% إلى 2.0% خالل هذه الفترة.

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 27.4% ليصل إلى 116.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع 
اإليرادات بنسبة 35.9% بين السنة المالية 2020م والسنة المالية 2021م، حيث ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 37.8% خالل هذه الفترة. 
يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الحصول على مشاريع جديدة مع عمالء جدد، بمعدالت هامش ربح أقل، من أجل الحصول على مشاريع إضافية 

استراتيجية من العمالء الجدد في فترات الحقة.

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 42.1% من 22.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 31.7 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، نتيجة ارتفاع اإليرادات بنسبة 55.6% بين فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، حيث ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 58.6% خالل هذه الفترة. 
عالوة على ذلك، انخفض هامش الربح من 17.9% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 16.4% في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك إلى )1( انخفاض هامش الربح من مشاريع وحدة تجربة العميل من 28.9% في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 23.5% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، قابله ذلك )2( انخفاض هامش الربح من 
وحدة التشغيل والصيانة من 15.4% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 14.4% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2022م. في حين يعزى انخفاض هامش الربح خالل هذه الفترة، بشكل أساسي، إلى )1( استكمال/ انتهاء المشاريع التي كانت 
قد سجلت هامش ربح أعلى من المعدل المتوسط خالل السنة المالية 2021م، )2( والدخول في مشاريع جديدة، بعد الربع األول من السنة 

المالية 2021م، بهوامش ربح منخفضة نسبًيا ألغراض استراتيجية من أجل حفاظ وزيادة الشركة على حصتها السوقية.
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مصاريف بيع وتوزيع
باإلضافة  وتنقالت  سفر  ومصاريف  مناقصات،  ورسوم  األخرى،  والمزايا  واألجور  الرواتب  مصاريف  من  والتوزيع  البيع  مصاريف  تتكون 
لمصاريف أخرى. ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 22.8% من 4.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 5.1 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب واألجور والمزايا األخرى بمقدار 388 ألف ريال سعودي تماشًيا مع ارتفاع 
عدد الموظفين )3 موظفين(، باإلضافة الرتفاع رسوم المناقصات بمقدار 202 ألف ريال سعودي تماشًيا مع ارتفاع عدد المناقصات التي 
تم المشاركة فيها. عالوة على ذلك، انخفضت مصاريف البيع والتوزيع من 1.4% )كنسبة مئوية من اإليرادات( في السنة المالية 2019م إلى 
1.1% )كنسبة مئوية من اإليرادات( في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع اإليرادات بنسبة 61.8% من 298.1 مليون ريال سعودي في السنة 

المالية 2019م إلى 482.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. 

استمرت مصاريف البيع والتوزيع باالرتفاع بنسبة 53.3% لتصل إلى 7.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك بشكل 
رئيسي إلى ارتفاع مصاريف الرواتب واألجور والمزايا األخرى تماشًيا مع ارتفاع عدد الموظفين )2 موظفين(، باإلضافة الرتفاع المصاريف 
البنكية بمقدار 1.3 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. عالوة على ذلك، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع من 1.1% )كنسبة مئوية من 
اإليرادات( في السنة المالية 2020م إلى 1.2% )كنسبة مئوية من اإليرادات( في السنة المالية 2021م نتيجة ارتفاع المصاريف البنكية 

بشكل رئيسي.

انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 51.1% من 2.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 1.4 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك إلى انخفاض المصاريف األخرى بمقدار 1.7 مليون 
ريال سعودي نتيجة مخصص بالمصاريف المتوقعة قد تم تسجيله في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م والمتعلق بحدث 
نظمته الشركة إلطالق منتجاتها )في معرض جيتكس(، في حين تم عكس هذا المخصص بعد الربع األول من السنة المالية 2021م حيث 

انتفى الغرض منه.

مصاريف عمومية وإدارية
تتكون المصاريف العمومية واإلدارية من مصاريف الرواتب واألجور والمزايا األخرى، ومصاريف استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات، 
ومصاريف مياه وكهرباء، ومصاريف الصيانة واإلصالح باإلضافة لمصاريف أخرى. ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 26.5% من 
15.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 20.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ويعزى ذلك إلى ارتفاع مصاريف 
الرواتب واألجور والمزايا األخرى بقيمة 5.8 مليون ريال سعودي تماشًيا مع الزيادة في معدل رواتب الموظفين خالل نفس الفترة. عالوة 
على ذلك، انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية من 5.3% )كنسبة مئوية من اإليرادات( في السنة المالية 2019م إلى 4.1% )كنسبة مئوية 
من اإليرادات( في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع اإليرادات بنسبة 61.8% من 298.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 

482.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

استمرت المصاريف العمومية واإلدارية باالرتفاع بنسبة 2.3% لتصل إلى 20.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك 
بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف االستهالك بمقدار 601 ألف ريال سعودي تماشًيا مع اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات خالل 
نفس الفترة. عالوة على ذلك، انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية من 4.1% )كنسبة مئوية من اإليرادات( في السنة المالية 2020م إلى 
3.1% )كنسبة مئوية من اإليرادات( في السنة المالية 2021م نتيجة ارتفاع اإليرادات بنسبة 35.9% لتصل إلى 655.5 مليون ريال سعودي 

في السنة المالية 2021م.

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 39.1% من 4.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 
5.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مصاريف االستهالك بمقدار 695 
ألف ريال سعودي تماشًيا مع تحويل مبنى القيروان من بند مشاريع تحت اإلنشاء إلى بند المباني، باإلضافة إلى ارتفاع مصاريف الصيانة 

واإلصالح بمقدار 329 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
تتعلق مصاريف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بتطبيق الشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( فيما يخص الخسائر االئتمانية 
المتوقعة. انخفضت المصاريف بنسبة 72.0% من 10,0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.8 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م ومن ثم إلى 1.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، تماشًيا مع سياسة المخصص والتقييم االئتماني لألرصدة 
المدينة. في حين بلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ماقيمته 1.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2022م مقارنًة بصفر في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م نتيجة تسجيل المخصص بعد الربع األول من السنة المالية 

2021م.
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تكاليف تمويل
تتعلق تكاليف التمويل بتكاليف االقتراض باإلضافة لمصاريف بنكية متنوعة ومصاريف فائدة متعلقة بمنافع الموظفين المحددة. ارتفعت 
تكاليف التمويل بنسبة 8.7% من 2.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
ومن ثم إلى 3.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصروف الفائدة على القروض قصيرة 

األجل تماشًيا مع ارتفاع حجم القروض البنكية خالل هذه الفترة.

ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 42.7% من 511 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 729 ألف ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشياً مع الحصول على قروض جديدة من بنك الرياض والتي بلغت 98.9 

مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م.

إيرادات أخرى، بالصافي 
تتألف اإليرادات األخرى بشكل رئيسي من دخل من اإليجارات، وإيرادات التدريب، وعكس مخصصات انتفت الحاجة منها باإلضافة إليرادات 
ومصاريف أخرى. بلغت اإليرادات األخرى ما قيمته 1.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م، في حين ارتفعت بنسبة %191.6 
إلى 5.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، حيث يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عكس مخصصات انتفت الحاجة منها بقيمة 2.6 
مليون ريال سعودي، وإقفال مديونة موردين بمقدار 1.7 مليون ريال سعودي، باإلضافة لتحصيل ديون معدومة بقيمة 130 ألف ريال سعودي. 

انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 67.4% وبلغت ما قيمته 1.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م وتعلقت بدخل من اإليجارات 
بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى إيرادات تدريب بقيمة 517 ألف ريال سعودي. قابل ذلك خسائر استبعاد الممتلكات واآلالت 

والمعدات بقيمة 296 ألف ريال سعودي.

ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 67.1% من 155 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 259 ألف ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات اإليجار، من الجهات ذات العالقة، من 43.3 

ألف ريال شهرياً إلى 86.4 ألف ريال سعودي شهرياً خالل نفس الفترة، نتيجة زيادة المساحة الخاضعة لإليجار وإضافة مستأجر جديد.

حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة
تتعلق بحصة الشركة من خسائر شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات، حيث تم تأسيس الشركة خالل السنة المالية 2020م، 
وتبلغ نسبة ملكية شركة العرض المتقن 67% بقيمة 67 ألف ريال سعودي. خالل السنة المالية 2020م، تمت المحاسبة عن هذا االستثمار 
باستخدام طريقة حقوق الملكية بدالً من التوحيد حيث أن الشركة استفادت من إعفاءات المعايير الدولية وذلك بعدم إعداد قوائم مالية 
الدولية  للمعايير  وفقا  موحدة  مالية  قوائم  بإعداد  التجاري،  واالستثمار  لألعمال  األمثل  النهائية، شركة  األم  الشركة  تقوم  حيث  موحدة 
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
ومتطلبات نظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة التي لها عالقة بإعداد وعرض القوائم المالية. وفًقا للقوائم المالية المعدلة كما 
في 31 ديسمبر 2020م، بلغ االستثمار في الشركة التابعة 19 ألف ريال سعودي بعد تسجيل حصة الشركة في صافي خسائر الشركة التابعة 

البالغة 48 ألف ريال سعودي.

استبعاد استثمار في شركة تابعة 
وفًقا للقوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2021م، قامت الشركة باستبعاد كامل حصصها في الشركة التابعة )بما لها من حقوق وما عليها 
التأسيس بهذا  القانونية بنقل هذه الحصص وتعديل عقد  التزامات( بقيمة 19 ألف ريال سعودي. هذا وقد تم استكمال اإلجراءات  من 

الخصوص.

الزكاة الشرعية
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لغاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واستلمت شهادة 
نهائية خالل السنة 2022م صالحة لغاية 30 أبريل 2023م. كما واستلمت الشركة خطاب تعديل )ربط زكوي( من هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك يخص عام 2015م يظهر وجود فروقات زكوية بمبلغ 146 ألف ريال سعودي، حيث قامت الشركة بسداد تلك الفروقات الزكوية 

وبالتالي أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى العام 2015م، وما زالت باقي السنوات قيد الدراسة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ارتفع مصروف الزكاة من 1.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ومن ثم 
إلى 3.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة ارتفاع الوعاء الزكوي تماشًيا مع ارتفاع صافي دخل الشركة خالل نفس الفترة.

ارتفع مصروف الزكاة بنسبة 88.9% من 450 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 850 ألف ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع الوعاء الزكوي خالل نفس الفترة.
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صافي الربح للسنة / للفترة
ارتفع صافي الربح للسنة بنسبة 179.8% من 23.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 64.4 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م )ارتفع هامش صافي الربح للسنة من 7.7% إلى 13.3%(، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح من العمليات الرئيسية 
تماشًيا مع ارتفاع إجمالي الربح اثر ارتفاع اإليرادات بنسبة 61.8% من 298.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 482.5 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة: )1( ارتفاع إيرادات وحدة تجربة العميل بمقدار 123.8 مليون ريال سعودي؛ )2( وارتفاع 
إيرادات وحدة التشغيل والصيانة بمقدار 19.6 مليون ريال سعودي؛ )3( باإلضافة الرتفاع إيرادات مشاريع وحدة حلول البرمجيات بمقدار 
41.1 مليون ريال سعودي. قابل ذلك، ارتفاع تكلفة اإليرادات بنسبة 60.8% من 243.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 

391.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

في حين ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 26.5% من 15.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 20.0 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م. باإلضافة إلى ذلك، انخفض مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 72.0% من 10.0 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. عالوة على ذلك، ارتفعت اإليرادات األخرى بمقدار 

3.5 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 

استمر صافي الربح باالرتفاع بنسبة 25.2% ليصل إلى 80.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م )انخفض هامش صافي الربح 
للسنة من 13.3% إلى 12.3%( ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع اإليرادات بنسبة 35.9% لتصل إلى 655.5 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى: )1( ارتفاع إيرادات وحدة تجربة العميل بمقدار 70.5 مليون ريال سعودي؛ )2( وإلرتفاع 
إيرادات التشغيل والصيانة بمقدار 78.0 مليون ريال سعودي؛ )3( باإلضافة إلرتفاع إيرادات مشاريع وحدة حلول البرمجيات بمقدار 24.5 
مليون ريال سعودي. قابل ذلك، ارتفاع تكلفة اإليرادات بنسبة 37.8% إلى 539.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م خالل نفس 

الفترة.

في حين ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 53.3% لتصل إلى 7.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، باإلضافة الرتفاع 
المصاريف البنكية بمقدار 1.3 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. عالوة على ذلك، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع من 1.1% )كنسبة 
مئوية من اإليرادات( في السنة المالية 2020م إلى 1.2% )كنسبة مئوية من اإليرادات( في السنة المالية 2021م. باإلضافة إلى ذلك، انخفض 
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة من 2.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 1.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م. في حين ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 65.0% من 2.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 3.8 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م. عالوة على ذلك، انخفضت اإليرادات األخرى من 5.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 1.7 

مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م.

ارتفع صافي الربح بنسبة 52.3% من 14.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 22.1 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )انخفض هامش صافي الربح من 11.7% إلى 11.4%(، ويعزى ذلك بشكل 
رئيسي إلى ارتفاع الربح من العمليات الرئيسية، تماشًيا مع ارتفاع إجمالي الربح، اثر ارتفاع اإليرادات بنسبة 55.6% من 124.3 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 193.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2022م، نتيجة: )1( ارتفاع إيرادات وحدة تجربة العميل بمقدار 26.2 مليون ريال سعودي؛ )2( وارتفاع إيرادات وحدة التشغيل والصيانة 
بمقدار 33.9 مليون ريال سعودي؛ باإلضافة إلى )3( ارتفاع إيرادات مشاريع وحدة حلول البرمجيات بمقدار 9.1 مليون ريال سعودي. قابل 
ذلك، ارتفاع تكلفة اإليرادات بنسبة 58.6% من 102.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 161.8 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع متوسط عدد الموظفين بمقدار 1,487 موظف، 
باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة المعدات والبرامج وخدمات الدعم بمقدار 20.4 مليون ريال سعودي تماشًيا مع الزيادة في عدد المشاريع خالل 

نفس الفترة.

في حين ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 39.1% من 4.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 5.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، وانخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة %51.1 
من 2.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 1.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2022م. باإلضافة إلى ذلك، بلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ما قيمته 1.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 2022م مقارنًة بصفر في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.
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اإليرادات بحسب وحدة األعمال  6-7-2

أشهر (: 37الجدول ) الثالثة  وفترة  و2021م  و2020م  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  األعمال  وحدة  بحسب  اإليرادات 
المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
2019م - 

2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م 
)معلومات 

اإلدارة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م 
)معلومات 

اإلدارة(

نسبة 
التغيير

2021م - 
2022م

43.9%67.659,70285,921%30.5%115.2%107,409231,179301,666وحدة تجربة العميل

وحدة التشغيل 
103.1%36.032,88566,784%58.0%17.0%114,943134,494212,472والصيانة

28.5%36.631,73640,788%21.0%54.2%75,750116,802141,339وحدة حلول البرمجيات

55.6%48.3124,323193,493%35.9%61.9%298,102482,475655,478اإلجمالي

كنسبة مئوية من اإليرادات

-44%48%---46%47.9%36%وحدة تجربة العميل

وحدة التشغيل 
-34.4%26%---32.4%27.8%38.6%والصيانة

-21.1%25.5%---21.6%24.2%25.4%وحدة حلول البرمجيات

مؤشرات األداء الرئيسية

عدد المشاريع المدرة 
9914018641468710615650للدخل 

المتوسط المرجح لعدد المشاريع*:

15212463921221وحدة تجربة العميل

وحدة التشغيل 
28375491727415716والصيانة

21345013162942508وحدة حلول البرمجيات 

649212828366410412824اإلجمالي

متوسط اإليراد السنوي المرجح لكل مشروع: 

16.5%18.3575670%)6.7%(49.9%1,6792,5182,348وحدة تجربة العميل

وحدة التشغيل 
64.4%317521)4.1%(13.5%)18.9%(1,7971,4581,654والصيانة

4.0%306318)3.6%()13.2%(7.0%1,1841,2671,100وحدة حلول البرمجيات
المصدر: معلومات اإلدارة.

*يأخذ المتوسط المرجح لعدد المشاريع في االعتبار تاريخ بدء المشروع

وحدة تجربة العميل
تتألف إيرادات وحدة تجربة العميل )حيث تمثل ما نسبته 46% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م( بشكل أساسي من إيرادات 
إنشاء وتنفيذ مراكز االتصال من خالل توفير القوى العاملة والتكنولوجيا )البرامج واألجهزة( وتوفير مركز االتصال للمشاريع )Zoning( أي 

محطة العمل ومستلزماتها. 

ارتفعت إيرادات وحدة تجربة العميل بنسبة 115.2% من 107.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 231.2 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م في حين كان هذا االرتفاع متعلق بإنشاء مركز اتصال التابع للجهة الحكومية رقم 1 )ارتفاع اإليرادات بقيمة 
78.4 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى مشروع مع الجهة الحكومية رقم 3 )ارتفاع اإليرادات بقيمة 25.4 مليون ريال سعودي( باإلضافة 
لمشاريع جديدة أخرى، حيث ارتفع إجمالي المتوسط المرجح لعدد المشاريع من 15 مشروع في السنة المالية 2019م إلى 21 مشروع في 

السنة المالية 2020م. 
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استمرت إيرادات وحدة تجربة العميل باالرتفاع بنسبة 30.5% لتصل إلى 301.7 مليون ريال سعودي ويعزى ذلك إلى تجديد مشروع مركز 
اتصال التابع لجهة حكومية رقم 1 باإلضافة إلى حصول الشركة على مشروعين جديدين لمركز االتصال يتعلقان بجهة حكومية رقم 5 ورقم 
6 بقيمة 8.8 مليون ريال سعودي و6.2 مليون ريال سعودي على التوالي خالل نفس الفترة، حيث ارتفع إجمالي المتوسط المرجح لعدد 

المشاريع من 21 مشروع في السنة المالية 2020م إلى 24 مشروع في السنة المالية 2021م.

ارتفعت إيرادات وحدة تجربة العميل بنسبة 43.9% من 59.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 
85.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع اإليرادات من )1( مشروع توسعة 
الطاقة التشغيلية لمركز االتصال الخاص بالجهة حكومية رقم 1 باإلضافة إلى )2( مشروع تشغيل وصيانة البنية التحتية لتقنية المعلومات 
واالتصاالت مع الجهة حكومية رقم 1، في حين ارتفع متوسط اإليراد السنوي المرجح لكل مشروع من 575 ألف ريال سعودي إلى 670 ألف 

ريال سعودي خالل نفس الفترة، مدفوًعا بمشاريع ذات نطاق عمل أوسع. 

وحدة التشغيل والصيانة 
تتألف إيرادات وحدة التشغيل والصيانة )حيث تمثل ما نسبته 33% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م( بشكل أساسي من 
إيرادات صيانة مراكز البيانات والتطبيقات والبرامج وأقسام تكنولوجيا المعلومات وخدمات الدعم الفني األخرى باإلضافة لتوريد قطع 

الغيار وتوريد المعدات وتجديد التراخيص.

ارتفعت إيرادات وحدة التشغيل والصيانة بنسبة 17.0% من 114.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 134.5 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع إيرادات عدة مشاريع منها مشروع تشغيل وصيانة قسم التطبيقات وتكنولوجيا المعلومات 
التابع لجهة حكومية رقم 4 حيث ساهم هذا المشروع بارتفاع قدره 9.4 مليون ريال سعودي، ومشروع تشغيل وصيانة قاعدة بيانات إلحدى 

الجامعات باإلضافة إلى تقديم الدعم.

المتوسط  ارتفع إجمالي  الفترة. في حين  البنوك خالل نفس  وإدارة منصة قروض ألحد  األكاديمية واإلدارية، وتشغيل  للتطبيقات  الفني 
المرجح لعدد المشاريع من 28 مشروع في السنة المالية 2019م إلى 37 مشروع في السنة المالية 2020م. 

استمرت إيرادات وحدة التشغيل والصيانة باالرتفاع بنسبة 58.0% لتصل إلى 212.5 مليون ريال سعودي ويعزى ذلك إلى المشاريع الجديدة 
ومنها: 

مشروع توحيد بطاقات الدائرة )IDs( التابع لجهة حكومية رقم 2 بمقدار 14.7 مليون ريال سعودي؛ 	
مشروع تشغيل وإدارة قسم تكنولوجيا المعلومات في إحدى المؤسسات بمقدار 6.7 مليون ريال سعودي؛ 	
مشروع عمليات وإدارة مركز بيانات التابع لجهة حكومية رقم 5 بمقدار 5.5 مليون ريال سعودي؛ 	
مشروع عمليات وإدارة برامج الحاسب اآللي في إحدى الجامعات بمقدار 5.0 مليون ريال سعودي. 	

في حين ارتفع إجمالي المتوسط المرجح لعدد المشاريع من 37 مشروع في السنة المالية 2020م إلى 54 مشروع في السنة المالية 2021م.

ارتفعت إيرادات وحدة التشغيل والصيانة بنسبة 103.1% من 32.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
إلى 66.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع اإليرادات من عدة مشاريع 

ومنها:

مشروع تشغيل وصيانة شبكات األلياف البصرية التابع للجهة الحكومية رقم 9، بمقدار 8.0 مليون ريال سعودي  	
مشروع تأهيل وتجهيز فرعي )بريدة وخميس مشيط( بوسائط سمعية وبصرية للجهة رقم 10، بمقدار 2.2 مليون ريال سعودي 	
مشروع تشغيل عمادة تقنية المعلومات التابع للجهة رقم 11، بمقدار 2.2 مليون ريال سعودي 	
مشروع صيانة وتشغيل مركز المعلومات التابع للجهة الحكومية رقم 12، بمقدار 1.9 مليون ريال سعودي 	

في حين ارتفع متوسط اإليراد السنوي المرجح لكل مشروع من 317 ألف ريال سعودي إلى 521 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة، مدفوًعا 
بمشاريع ذات نطاق عمل أوسع. 

وحدة حلول البرمجيات 
تتألف إيرادات وحدة حلول البرمجيات )حيث تمثل ما نسبته 22% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م( بشكل أساسي من إيرادات 
بيع البرامج، وتحديداً البرامج المختصة بذكاء األعمال، باإلضافة إلى تطوير البرامج المصممة خصيًصا بناًء على مواصفات العميل مثل 

تصميم قاعدة البيانات، وبوابات الويب، باإلضافة لمبيعات الرسائل القصيرة وغيرها من الخدمات.

ارتفعت إيرادات وحدة حلول البرمجيات بنسبة 54.2% من 75.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 116.8 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع في إيرادات مشاريع البرمجيات بمقدار 49.5 مليون ريال سعودي منها مشروع مع الجهة 
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الحكومية رقم 3 بمقدار 11.6 مليون ريال سعودي، ومشروع تطوير خط التواصل للخدمات الصحية التابع للجهة الحكومية رقم 1 بمقدار 
6.4 مليون ريال سعودي، باإلضافة لمنصة إلكترونية إلحدى المراكز الحكومية بمقدار 6.6 مليون ريال سعودي. قابل ذلك انخفاض إيرادات 
الرسائل القصيرة بمقدار 8.4 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض عدد العمالء خالل نفس الفترة. في حين ارتفع إجمالي المتوسط المرجح 

لعدد المشاريع من 21 مشروع في السنة المالية 2019م إلى 34 مشروع في السنة المالية 2020م. 

استمرت إيرادات وحدة حلول البرمجيات باالرتفاع بنسبة 21.0% لتصل إلى 141.3 مليون ريال سعودي تماشياً مع الزيادة في عدد المشاريع 
لوحدة حلول البرمجيات من 51 مشروع إلى 65 مشروع، باإلضافة إلى االعتراف بإيرادات السنة الكاملة للمشاريع التي بدأت خالل نهاية 
السنة المالية 2020م وتمثلت بمشروعين لجهات حكومية بقيمة 11.6 مليون ريال سعودي. في حين ارتفع إجمالي المتوسط المرجح لعدد 

المشاريع من 34 مشروع في السنة المالية 2020م إلى 50 مشروع في السنة المالية 2021م.

ارتفعت إيرادات وحدة حلول البرمجيات بنسبة 28.5% من 31.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
إلى 40.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع اإليرادات من عدة مشاريع 

ومنها:

مشروع تأمين النظام المعلوماتي الصحي والبنية التحتية التابع للجهة رقم 13، بمقدار 4.6 مليون ريال سعودي 	
مشروع تجديد ترخيص برنامج دايناترس Dynatrace التابع للجهة رقم 14، بمقدار 3.6 ريال سعودي 	
مشروع تطوير منصة الفرص البيعية التابع للجهة رقم 15، بمقدار 2.1 مليون ريال سعودي. 	

في حين ارتفع متوسط اإليراد السنوي المرجح لكل مشروع من 306 ألف ريال سعودي إلى 318 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة، مدفوًعا 
بمشاريع ذات نطاق عمل أوسع. 

تفاصيل إيرادات وحدات األعمال  6-7-3

أشهر (: 38الجدول ) الثالثة  وفترة  و2021م  و2020م  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  األعمال  وحدات  إيرادات  تفاصيل 
المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2019م - 

2021م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2022م 

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير

2021م - 
2022م

إسناد العمليات التجارية إلى جهات خارجية 
)Business process outsourcing(86,716185,740270,641%114.2%45.7%212.150,79181,156%59.8

)Technology( 119.6%20,69345,43931,025حلول التقنية)%46.5%(49.98,9114,765%)31.7(

43.9%180.959,70285,921%30.5%115.2%107,409231,179301,666إجمالي وحدة تجربة العميل
 توفير كوادر في مجال تقنية المعلومات

)IT outsourcing(63,88887,774139,892%37.4%59.4%119.027,63650,106%81.3

 خدمات تقنية المعلومات المدارة
)Managed Services(51,05546,72072,580)%8.5(%55,4%42.25,24816,678%217.8

103.1%84.832,88566,784%58.0%17.0%114,943134,494212,472إجمالي وحدة التشغيل والصيانة
وحدة حلول البرمجيات )باستثناء حزم 
)Bulk SMS - 40.0%350.518,41825,780%27.5%253.2%19,54969,05088,069الرسائل النصية القصيرة

 Bulk SMS - 12.7%13,31715,008)5.2%(11.6%)15.0%(56,20147,75253,270حزم الرسائل النصية القصيرة

28.5%86.631,73640,788%21.0%54.2%75,750116,802141,339إجمالي وحدة حلول البرمجيات

55.6%119.9124,323193,493%35.9%61.9%298,102482,475655,477اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات
إسناد العمليات التجارية إلى جهات خارجية 

)Business process outsourcing(%29.1%38.5%41.3---%40.9%41.9-

)Technology( 2.5%7.2%---4.7%9.4%6.9%حلول التقنية-

-44.4%48.0%---46.0%47.9%36.0%إجمالي وحدة تجربة العميل
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ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2019م - 

2021م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2022م 

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير

2021م - 
2022م

 توفير كوادر في مجال تقنية المعلومات
)IT outsourcing(%21.4%18.2%21.3---%22.2%25.9-

 خدمات تقنية المعلومات المدارة
)Managed Services(%17.1%9.7%11.1---%4.2%8.6-

-34.5%26.5%---32.4%27.9%38.6%إجمالي وحدة التشغيل والصيانة
وحدة حلول البرمجيات )باستثناء حزم 
)Bulk SMS - 13.3%14.8%---13.4%14.3%6.6%الرسائل النصية القصيرة-

 Bulk SMS - 7.8%10.7%---8.1%9.9%18.9%حزم الرسائل النصية القصيرة-

-21.1%25.5%---21.6%24.2%25.4%إجمالي وحدة حلول البرمجيات

متوسط القوى العاملة 
 متوسط عدد القوى العاملة

1,2202,1573,0219388641,8021.8982,719821)وحدة تجربة العميل(

 متوسط عدد القوى العاملة
3765119391354285635911,119528)وحدة التشغيل والصيانة(

1,5962,6683,9601,0721,2922,3642.4893,8381,349إجمالي متوسط القوى العاملة
 متوسط إيراد القوى العاملة الشهري

0.5%13.410,48510,533%)6.8%(21.7%7.3398,9308,321)وحدة تجربة العميل( - ريال سعودي

 متوسط إيراد القوى العاملة الشهري
7.3%18,54719,894)26.0%()14.0%()13.9%(25,47521.93918.860)وحدة التشغيل والصيانة( - ريال سعودي

إجمالي متوسط إيراد القوى العاملة 
الشهري)وحدة تجربة العميل ووحدة 

التشغيل والصيانة( - ريال سعودي
11,61211,42110,819)%1.6()%5.3()%6.8(12,39913,262%7.0

المصدر: معلومات اإلدارة.

 )Business process outsourcing( إسناد العمليات التجارية إلى جهات خارجية
تتألف إيرادات العمليات التجارية إلى جهات خارجية )حيث تمثل ما نسبته 41.3% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م( بشكل 

أساسي من إيرادات توفير القوى العاملة للمشاريع، حيث يتم االعتراف باإليرادات على أساس الجداول الزمنية المتعلقة بالقوى العاملة.

ارتفعت إيرادات إسناد العمليات التجارية إلى جهات خارجية بنسبة 114.2% من 86.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 
185.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م حيث يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط عدد القوى العاملة من 1,220 موظف 
في السنة المالية 2019م إلى 2,157 موظف في السنة المالية 2020م باإلضافة إلى ارتفاع متوسط إيراد القوى العاملة الشهري من 7,339 
ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 8,930 ريال سعودي في السنة المالية 2020م، في حين كان هذا الرتفاع متعلق بإنشاء مركز 
اتصال التابع لجهة حكومية رقم 1 بقيمة 70.3 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى حصول الشركة على مشروع جديد مع جهة حكومية رقم 

3 بقيمة 25.4 مليون ريال سعودي، باإلضافة لمشاريع جديدة أخرى. 

استمرت إيرادات إسناد العمليات التجارية إلى جهات خارجية باالرتفاع بنسبة 45.7% لتصل إلى 270.6 مليون ريال سعودي حيث يعزى 
ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط عدد القوى العاملة من 2,157 في السنة المالية 2020م إلى 3,021 في السنة المالية 2021م، قابله 
ذلك انخفاض متوسط إيراد القوى العاملة الشهري من 8,930 ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 8,321 ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م، في حين كان هذا الرتفاع في متوسط عدد القوى العاملة متعلق بتجديد مشروع مركز اتصال التابع لجهة حكومية رقم 1 
باإلضافة إلى حصول الشركة على مشروعين جديدين لمركز االتصال يتعلقان بجهة حكومية رقم 5 ورقم 6 بقيمة 8.8 مليون ريال سعودي 

و6.2 مليون ريال سعودي على التوالي خالل نفس الفترة.

ارتفعت إيرادات إسناد العمليات التجارية إلى جهات خارجية بنسبة 59.8% من 50.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2021م إلى 81.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، حيث يعزى ذلك بشكل رئيسي 
إلى ارتفاع متوسط عدد القوى العاملة من 1,898 في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 2,719 في فترة الثالثة أشهر 
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المنتهية في 31 مارس 2022م، باإلضافة إلى ارتفاع متوسط إيراد القوى العاملة الشهري من 10,485 ريال سعودي، في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 10,533 ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، نتيجة بشكل رئيسي، ارتفاع 
اإليرادات من )1( مشروع توسعة الطاقة التشغيلية لمركز االتصال الخاص بالجهة حكومية رقم 1 باإلضافة إلى )2( مشروع تشغيل وصيانة 

البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت مع الجهة حكومية رقم 1.

 )Technology( حلول التقنية
تتألف إيرادات حلول التقنية )حيث تمثل ما نسبته 4.7% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م( بشكل أساسي من إيرادات توفير 

التكنولوجيا )البرامج واألجهزة( وتوفير مركز االتصال للمشاريع )Zoning( أي محطة العمل ومستلزماتها.

ارتفعت إيرادات حلول التقنية بنسبة 119.6% من 20.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 45.4 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م تماشياً مع ارتفاع إجمالي المتوسط المرجح لعدد المشاريع من 15 مشروع في السنة المالية 2019م إلى 21 مشروع 

في السنة المالية 2020م. 

انخفضت إيرادات حلول التقنية بنسبة 31.7% من 45.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 31.0 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توفير التكنولوجيا )البرامج واألجهزة( المتعلقة بالمشاريع الجديدة خالل سنة 2020م، 

في حين تم االعتراف بجزء من اإليرادات المتعلقة بها خالل السنة المالية 2020م.

انخفضت إيرادات حلول التقنية بنسبة 46.5% من 8.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 4.8 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انه قد تم االنتهاء من تجهيز مراكز 
االتصال الرئيسية خالل الربع األخير من السنة المالية 2021م، وتتركز تكاليف تلك المراكز في الربع األول من السنة المالية 2022م في 

التشغيل )إسناد العمليات التجارية إلى جهات خارجية(.

 )IT outsourcing( توفير كوادر في مجال تقنية المعلومات
تتألف إيرادات توفير الكوادر في مجال تقنية المعلومات )حيث تمثل ما نسبته 21.4%من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م( بشكل 

أساسي من إيرادات توفير القوى العاملة للمشاريع، حيث يتم االعتراف باإليرادات على أساس الجداول الزمنية المتعلقة بالقوى العاملة.

ارتفعت إيرادات توفير الكوادر في مجال تقنية المعلومات بنسبة 37.4% من 63.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 87.8 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م حيث يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط عدد القوى العاملة من 376 في السنة 
المالية 2019م إلى 511 في السنة المالية 2020م، قابل ذلك انخفاض متوسط إيراد القوى العاملة الشهري من 25,475 ريال سعودي في 
السنة المالية 2019م إلى 21,933ريال سعودي في السنة المالية 2020م، في حين كان هذا الرتفاع في متوسط عدد القوى العاملة متعلق 
بارتفاع إيرادات عدة مشاريع منها مشروع تشغيل وصيانة قسم التطبيقات وتكنولوجيا المعلومات التابع لجهة حكومية رقم 4 حيث ساهم 
هذا المشروع بارتفاع قدره 9.4 مليون ريال سعودي، ومشروع تشغيل وصيانة قاعدة بيانات إلحدى الجامعات باإلضافة إلى تقديم الدعم 

الفني للتطبيقات األكاديمية واإلدارية، وتشغيل وإدارة منصة قروض ألحد البنوك خالل نفس الفترة. 

استمرت إيرادات توفير الكوادر في مجال تقنية المعلومات باالرتفاع بنسبة 59.4% لتصل إلى 139.9 مليون ريال سعودي حيث يعزى ذلك 
بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط عدد القوى العاملة من 511 في السنة المالية 2020م إلى 939 في السنة المالية 2021م، قابله ذلك 
انخفاض متوسط إيراد القوى العاملة الشهري من 21.933 ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 18,856 ريال سعودي في السنة 

المالية 2021م، في حين كان هذا الرتفاع في متوسط عدد القوى العاملة متعلق بالمشاريع الجديدة ومنها: 

مشروع توحيد بطاقات الدائرة )IDs( التابع لجهة حكومية رقم 2 بمقدار 14.7 مليون ريال سعودي؛ 	
مشروع تشغيل وإدارة قسم تكنولوجيا المعلومات في إحدى المؤسسات بمقدار 6.7 مليون ريال سعودي؛ 	
مشروع عمليات وإدارة مركز بيانات التابع لجهة حكومية رقم 5 بمقدار 5.5 مليون ريال سعودي؛ 	
مشروع عمليات وإدارة برامج الحاسب اآللي في إحدى الجامعات بمقدار 5.0 مليون ريال سعودي. 	
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ارتفعت إيرادات توفير الكوادر في مجال تقنية المعلومات بنسبة 81.3% من 27.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2021م إلى 50.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، حيث يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى 
ارتفاع متوسط عدد القوى العاملة من 591 في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 1,119 في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2022م. إقترن ذلك بارتفاع متوسط إيراد القوى العاملة الشهري من 18,547 ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2021م إلى 19,894 ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، في حين كان هذا الرتفاع في متوسط 
عدد القوى العاملة ومتوسط إيراد القوى العاملة الشهري تماشياً مع ارتفاع إيرادات وحدة التشغيل والصيانة من عدة مشاريع خالل هذه 

الفترة ومنها:

مشروع تشغيل وصيانة شبكات األلياف البصرية التابع للجهة الحكومية رقم 9، بمقدار 8.0 مليون ريال سعودي  	
مشروع تأهيل وتجهيز فرعي )بريدة وخميس مشيط( بوسائط سمعية وبصرية للجهة رقم 10، بمقدار 2.2 مليون ريال سعودي 	
مشروع تشغيل عمادة تقنية المعلومات التابع للجهة رقم 11، بمقدار 2.2 مليون ريال سعودي 	
مشروع صيانة وتشغيل التابع للجهة الحكومية رقم 12، بمقدار 1.9 مليون ريال سعودي 	

 )Managed services(خدمات تقنية المعلومات المدارة
تتألف إيرادات خدمات تقنية المعلومات المدارة )حيث تمثل ما نسبته 11.1% من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2021م( بشكل أساسي 
من إيرادات التطبيقات والبرامج وأقسام تكنولوجيا المعلومات وخدمات الدعم الفني األخرى، وإعمال الصيانة العالجية والصيانة الوقائية، 

وتوفير خدمات استضافة البيانات، وتوريدات األجهزة والتراخيص، باإلضافة لتوريد قطع الغيار وتوريد المعدات وتجديد التراخيص. 

انخفضت إيرادات خدمات تقنية المعلومات المدارة بنسبة 8.5% من 51.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 46.7 مليون 
المتعلقة  المعلومات  التطبيقات والبرامج وأقسام تكنولوجيا  المالية 2020م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توفير  ريال سعودي في السنة 

بالمشاريع الجديدة خالل سنة 2019م، في حين تم تنفيذ جزء من اإليرادات المتعلقة بها خالل السنة المالية 2019م. 

ارتفعت إيرادات خدمات تقنية المعلومات المدارة بنسبة 55.1% من 46.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 72.6 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2021م تماشياً مع ارتفاع إجمالي المتوسط المرجح لعدد المشاريع من 37 مشروع في السنة المالية 2020م 

إلى 54 مشروع في السنة المالية 2021م.

ارتفعت إيرادات خدمات تقنية المعلومات المدارة بنسبة 217.8% من 5.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 16.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشياً مع ارتفاع اإليرادات وعدد مشاريع 

خدمات تقنية المعلومات المدارة خالل هذه الفترة. 

)Bulk SMS - وحدة حلول البرمجيات )باستثناء حزم الرسائل النصية القصيرة
تتألف إيرادات وحدة حلول البرمجيات )باستثناء حزم الرسائل النصية القصيرة - Bulk SMS( )حيث تمثل ما نسبته 13.4% من إجمالي 
اإليرادات في السنة المالية 2021م( بشكل أساسي من إيرادات بيع البرامج، وتحديداً البرامج المختصة بذكاء األعمال، باإلضافة إلى تطوير 
البرامج المصممة خصيًصا بناًء على مواصفات العميل مثل تصميم قاعدة البيانات، وبوابات الويب وتطوير البرمجيات )CAD( وغيرها 

من الخدمات.

ارتفعت إيرادات وحدة حلول البرمجيات بنسبة 253.2% من 19.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 69.1 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع في إيرادات مشاريع البرمجيات منها مشروع مع جهة حكومية رقم 3 بمقدار 11.6 مليون 
ريال سعودي، ومشروع تطوير خط التواصل للخدمات الصحية التابع لجهة حكومية رقم 1 بمقدار 6.4 مليون ريال سعودي، باإلضافة لمنصة 

إلكترونية إلحدى المراكز الحكومية بمقدار 6.6 مليون ريال سعودي. 

استمرت إيرادات وحدة حلول البرمجيات باالرتفاع بنسبة 27.5% لتصل إلى 88.1 مليون ريال سعودي تماشياً مع الزيادة في عدد المشاريع 
لوحدة حلول البرمجيات من 51 مشروع إلى 65 مشروع، باإلضافة إلى االعتراف بإيرادات السنة الكاملة للمشاريع التي بدأت خالل نهاية 

السنة المالية 2020م وتمثلت بمشروعين لجهات حكومية بقيمة 11.6 مليون ريال سعودي. 

ارتفعت إيرادات وحدة حلول البرمجيات بنسبة 40.0% من 18.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
إلى 25.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، تماشياً مع ارتفاع اإليرادات من عدة مشاريع ومنها )1( 
مشروع تأمين النظام المعلوماتي الصحي والبنية التحتية التابع لجهة رقم 13 بمقدار 4.6 مليون ريال سعودي، )2( مشروع تجديد ترخيص 
برنامج دايناترس Dynatrace التابع للجهة رقم 14 بمقدار 3.6 مليون ريال سعودي، )3( مشروع تطوير منصة الفرص البيعية التابع للجهة 

رقم 15 بمقدار 2.1 مليون ريال سعودي وغيرها من المشاريع.
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Bulk SMS -حزم الرسائل النصية القصيرة
تتألف إيرادات حزم الرسائل النصية القصيرة - Bulk SMS من خدما ت واشتراكات الرسائل النصية، حيث تعتبر إحدى الوسائل التي 
تستخدم في مجال التسويق وأيضا بغرض إرسال اإلشعارات بكافة أنواعها. انخفضت إيرادات حزم الرسائل بنسبة 15.0% من 56.2 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 47.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ومن ثم ارتفعت بنسبة 11.6% لتصل إلى 
53.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة انخفاض عدد العمالء باإلضافة إلى انخفاض استهالك الرسائل النصية من قبل 

العمالء خالل هذه الفترة.

ارتفعت إيرادات حزم الرسائل بنسبة 12.7% من 13.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 15.0 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشياً مع ارتفاع استهالك الرسائل النصية من قبل العمالء خالل 

هذه الفترة.

اإليرادات بحسب المشروع 6-7-4

اإليرادات بحسب المشروع للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية (: 39الجدول )
في 31 مارس 2021م و2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2019م - 

2021م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2022م 

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير

2021م - 
2022م

64.8%76.838,25163,046%35.1%131.4%64,499149,249201,696مشاريع جهة حكومية رقم 1

)6.7%(40.94,8764,548%47.1%35.0%16,97222,90433,695مشاريع جهة حكومية رقم 2

)74.7%(79.68,2432,084%)44.8%(484.4%7,64644,68224,657مشاريع جهة حكومية رقم 3

32.0%80.33,8545,086%15.8%180.7%5,22214,65916,978مشروع جهة حكومية رقم 4

)2.1%(3,3203,252ال ينطبق266.9%ال ينطبق4,30515,795-مشروع جهة حكومية رقم 18

74.4%100,469 52,462 44.8%55.5%34.8%147,562198,924309,387مشاريع أخرى

حزم الرسائل النصية القصيرة 
 Bulk SMS -56,20147,75253,270)%15.0(%11.6)%2.6(13,31715,008%12.7

55.6%48.3124,323193,493%35.9%61.8%298,102482,475655,478اإلجمالي 

مؤشرات األداء الرئيسية

58.9% 175,173 110,247 58.6%44.4%74.4%219,199382,187551,715القطاع الحكومي

30.2% 18,320 14,075 14.7%3.5%27.1%78,903100,288103,763القطاع الخاص

55.6%48.3124,323193,493%35.9%61.8%298,102482,475655,478اإلجمالي

عدد المشاريع المدرة للدخل

256314352مشاريع جهة حكومية رقم 1

1231-2331مشاريع جهة حكومية رقم 2

-1133-334مشاريع جهة حكومية رقم 3

132---111مشروع جهة حكومية رقم 4

-111-111-مشروع جهة حكومية رقم 18

911271713644809614145مشاريع أخرى

50 106156 99140186414687اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات

-32.6%30.8%---30.8%30.9%21.6%مشاريع جهة حكومية رقم 1
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ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2019م - 

2021م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2022م 

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير

2021م - 
2022م

-2.4%3.9%---5.1%4.7%5.7%مشاريع جهة حكومية رقم 2

-1.1%6.6%---3.8%9.3%2.6%مشاريع جهة حكومية رقم 3

-2.6%3.1%---2.6%3.0%1.8%مشروع جهة حكومية رقم 4

-1.7%2.7%---2.4%0.9%-مشروع جهة حكومية رقم 18

-51.9%42.2%---47.2%41.2%49.5%مشاريع أخرى

حزم الرسائل النصية القصيرة 
 Bulk SMS -%18.9%9.9%8.1---%10.7%7.8-

المصدر: معلومات اإلدارة.

إن غالبية عمالء الشركة هم من القطاع الحكومي مما ساهم بنسبة 76.4% من اإليرادات في السنة المالية 2019م، ونسبة 82.9% من 
اإليرادات في السنة المالية 2020م، ونسبة 86.3% من اإليرادات في السنة المالية 2021م. 

مشاريع جهة حكومية رقم 1
تتألف إيرادات مشاريع الجهة الحكومية رقم 1 من إيرادات وحدة تجربة العميل بشكل رئيسي )حيث توفر الشركة القوى العاملة والتكنولوجيا 
الجهة  التعاقد مع  تم  المالية 2019م، حيث  السنة  اإليرادات في  )Zoning(( في حين مثلت ما نسبته 100% من إجمال  ومركز االتصال 
الحكومية رقم 1 على مشاريع جديدة في السنة المالية 2020م و2021م تتعلق بعقود وحدة حلول البرمجيات ووحدة تجربة العميل. ارتفعت 
إيرادات مشاريع الجهة الحكومية رقم 1 بنسبة 131.4% من 64.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 149.2 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م ومن ثم بنسبة 35.1% لتصل إلى 201.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، نتيجة ارتفاع عدد 
المشاريع مع الجهة الحكومية رقم 1، باإلضافة إلى اكتمال مراحل متقدمة من مراحل المشاريع خالل هذه الفترة، حيث ارتفع إجمالي عدد 
المشاريع المدرة للدخل من مشروعين في السنة المالية 2019م إلى 5 مشاريع في السنة المالية 2020م ومن ثم إلى 6 مشاريع في السنة 

المالية 2021م. الجدير بالذكر أن اإليرادات من مشاريع الجهة الحكومية رقم 1 تتألف بشكل رئيسي من إيرادات القوى العاملة.

ارتفعت إيرادات مشاريع الجهة الحكومية رقم 1 بنسبة 64.8% من 38.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 63.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، نتيجة ارتفاع عدد المشاريع مع الجهة الحكومية 
رقم 1، باإلضافة إلى اكتمال مراحل متقدمة من مراحل المشاريع خالل هذه الفترة، حيث ارتفع إجمالي عدد المشاريع المدرة للدخل من 3 

مشاريع في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 5 مشاريع في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م.

مشاريع جهة حكومية رقم 2
تتألف إيرادات مشاريع الجهة الحكومية رقم 2 من إيرادات وحدة تجربة العميل ووحدة حلول البرمجيات، حيث تضمن نطاق العمل بشكل 
أساسي تطوير التطبيقات المخصصة )CAD( والتي تركز على تقديم ترميز مستقل ومخصص لتلبية احتياجات عمل العميل باإلضافة إلى 
توفر الشركة القوى العاملة والتكنولوجيا ومركز االتصال )Zoning(. ارتفعت إيرادات مشاريع الجهة الحكومية رقم 2 بنسبة 35.0% من 
17.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 22.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، نتيجة اكتمال مراحل متقدمة 
من مراحل المشاريع خالل هذه الفترة، في حين ارتفع إجمالي عدد المشاريع المدرة للدخل من مشروعين في السنة المالية 2019م إلى 3 
مشاريع في السنة المالية 2020م واستقر عند 3 مشاريع في السنة المالية 2021م. ارتفعت إيرادات مشاريع الجهة الحكومية رقم 2 بنسبة 
47.1% لتصل إلى 33.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة اكتمال مراحل متقدمة من مراحل المشاريع خالل هذه الفترة.

انخفضت إيرادات مشاريع الجهة الحكومية رقم 2 بنسبة 6.7% من 4.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 4.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، نتيجة اكتمال مراحل متقدمة من مراحل المشاريع 
خالل هذه الفترة، في حين ارتفع إجمالي عدد المشاريع المدرة للدخل من مشروعين في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 

إلى 3 مشاريع في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م. 
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مشاريع جهة حكومية رقم 3
تتألف إيرادات مشاريع الجهة الحكومية رقم 3 من إيرادات وحدة تجربة العميل ووحدة التشغيل والصيانة حيث شمل نطاق العمل بشكل 
رئيسي توفير القوى العاملة لتشغيل وصيانة تطبيقات العميل وأنظمة البيانات باإلضافة إلى تقديم الحلول الذكية واألجهزة وغيرها من 
الخدمات. ارتفعت إيرادات مشاريع الجهة الحكومية رقم 3 بنسبة 484.4% من 7.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 44.7 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ومن ثم ارتفعت بنسبة 44.8% لتصل إلى 24.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، 
نتيجة ارتفاع عدد المشاريع مع الجهة الحكومية رقم 3، باإلضافة إلى اكتمال مراحل متقدمة من مراحل المشاريع خالل هذه الفترة، حيث 
استقر إجمالي عدد المشاريع المدرة للدخل على 3 مشاريع بين السنة المالية 2019م والسنة المالية 2020م ومن ثم ارتفع إلى 4 مشاريع 
في السنة المالية 2021م. الجدير بالذكر أن اإليرادات من مشاريع الجهة الحكومية رقم 3 تتألف بشكل رئيسي من إيرادات القوى العاملة.

انخفضت إيرادات مشاريع الجهة الحكومية رقم 3 بنسبة 74.7% من 8.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 2.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، نتيجة اكتمال مراحل متقدمة من مراحل المشاريع 

خالل هذه الفترة.

مشروع جهة حكومية رقم 4
تتألف إيرادات مشروع الجهة الحكومية رقم 4 من إيرادات وحدة التشغيل والصيانة، حيث شمل نطاق العمل بشكل رئيسي توفير القوى 
العاملة لتشغيل وصيانة تطبيقات العميل وأنظمة البيانات. ارتفعت إيرادات مشروع الجهة الحكومية رقم 4 بنسبة 180.7% من 5.2 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 14.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ومن ثم بنسبة 15.8% لتصل إلى 17.0 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، نتيجة اكتمال مراحل متقدمة من مراحل المشروع خالل هذه الفترة، حيث استقر إجمالي 
عدد المشاريع المدرة للدخل على مشروع واحد بين السنة المالية 2019م والسنة المالية 2020م والسنة المالية 2021م. الجدير بالذكر أن 

اإليرادات من مشروع الجهة الحكومية رقم 4 تتألف بشكل رئيسي من إيرادات القوى العاملة.

ارتفعت إيرادات مشروع الجهة الحكومية رقم 4 بنسبة 32.0% من 3.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 5.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، حيث ارتفع إجمالي عدد المشاريع المدرة للدخل 
من مشروع واحد في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 3 مشاريع في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م.

مشروع جهة حكومية رقم 18
تتألف إيرادات مشروع الجهة الحكومية رقم 18 من إيرادات وحدة تجربة العميل )حيث توفر الشركة القوى العاملة والتكنولوجيا ومركز 
االتصال )Zoning((. ارتفعت إيرادات مشروع الجهة الحكومية رقم 5 بنسبة 266.9% من 4.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
إلى 15.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة اكتمال مراحل متقدمة من مراحل المشروع خالل هذه الفترة، في حين ارتفع 
إجمالي عدد المشاريع المدرة للدخل من صفر في السنة المالية 2019م إلى مشروع واحد في السنة المالية 2020م واستقر على مشروع 
واحد في السنة المالية 2021م. الجدير بالذكر أن اإليرادات من مشروع الجهة الحكومية رقم 5 تتألف بشكل رئيسي من إيرادات القوى 

العاملة.

انخفضت إيرادات مشروع الجهة الحكومية رقم 18 بنسبة 2.1% من 3.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 3.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، حيث استقر إجمالي عدد المشاريع المدرة للدخل 

على مشروع واحد بين فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م. 

المشاريع األخرى
تتألف إيرادات المشاريع األخرى من إيرادات وحدة تجربة العميل، ووحدة التشغيل والصيانة ووحدة حلول البرمجيات، حيث ارتفع إجمالي 
عدد المشاريع المدرة للدخل من 91 مشروع في السنة المالية 2019م إلى 127 مشروع في السنة المالية 2020م ومن ثم ارتفع إلى 171 
مشروع في السنة المالية 2021م. الجدير بالذكر أن إيرادات كل من هذه المشاريع ال تتخطى 15.0 مليون ريال سعودي في السنة حيث ال 

يوجد تركز في مشروع أو جهة حكومية محددة. 

ارتفع إجمالي عدد المشاريع المدرة للدخل من 96 مشروع في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 141 مشروع في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م.

Bulk SMS -حزم الرسائل النصية القصيرة
تتألف إيرادات حزم الرسائل النصية القصيرة - Bulk SMS من خدمات واشتراكات الرسائل النصية، حيث تعتبر إحدى الوسائل التي 
تستخدم في مجال التسويق وأيضا بغرض إرسال اإلشعارات بكافة أنواعها. انخفضت إيرادات حزم الرسائل بنسبة 15.0% من 56.2 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 47.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ومن ثم ارتفعت بنسبة 11.6% لتصل إلى 
53.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة تذبذب عدد العمالء باإلضافة إلى تذبذب مستوى استهالك الرسائل النصية من 

قبل العمالء خالل هذه الفترة.
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ارتفعت إيرادات حزم الرسائل بنسبة 12.7% من 13.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 15.0 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشياً مع ارتفاع استهالك الرسائل النصية من قبل العمالء خالل 

هذه الفترة.

تكلفة اإليرادات  6-7-5

تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس (: 40الجدول )
2021م و2022م 

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2019م - 

2021م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2022م 

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير

2021م - 
2022م

48.4%66.767,23499,779%43.9%93.2%120,363232.514334,509رواتب وأجور ومزايا أخرى
تكلفة المعدات والبرامج 

72.2%24.229,46550,078%25.3%23.1%109,998135,436169,657والخدمات ودعم

124.3%52.32,7086,075%32.0%75.6%5,1689,07511,980تامين
27.5%66.48311,060%67.6%65.2%2.7324,5127,562رسوم حكومية

278.6%62.18983,418%38.0%90.4%2.5724,8966,756تكاليف اقتراض
59.3%393.2216344%242.0%611.2%976902,359صيانة إصالح
12.7%291328)36.8%(86.9%)78.7%(1.696362677سفر وتنقالت

)37.3%(171.912679%56.9%371.4%70331519اشتراكات
270.0%1037)39.5%()63.9%(1.2%19820072استهالكات

147.9%235.8242600%56.5%620.7%4773,4385,380أخرى

58.6%48.9102,021161,798%37.8%60.9%243,369391,454539,472اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية

1,6142,7174,0611,1031,3442,4472,4243,9111,487متوسط عدد الموظفين
متوسط الراتب الشهري 
)716(6519,2208,504)268(6,2137,1326,864919للموظفين )ريال سعودي(

كنسبة مئوية من اإليرادات 

-51.6%53.9%---51.0%48.2%40.4%رواتب وأجور ومزايا أخرى
تكلفة المعدات والبرامج 

-25.9%23.8%---25.9%28.1%36.9%والخدمات ودعم

-3.1%2.2%---1.8%1.9%1.7%تامين
-0.5%0.7%---1.2%0.9%0.9%رسوم حكومية

-1.8%0.7%---1.0%1.0%0.9%تكاليف اقتراض
-0.2%0.2%---0.4%0.1%0.0%صيانة إصالح
-0.2%0.2%---0.1%0.1%0.6%سفر وتنقالت

-0.0%0.1%---0.1%0.1%0.0%اشتراكات
-0.0%0.0%---0.0%0.0%0.1%استهالكات

-0.3%0.2%---0.8%0.7%0.1%أخرى

-83.1%81.5%---82.3%81.1%81.6%اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة.
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رواتب وأجور ومزايا أخرى
الرواتب األساسية والحوافز واإلجازات السنوية والتذاكر ومكافآت نهاية الخدمة  الرواتب واألجور والمزايا األخرى تكلفة  تتضمن تكلفة 
والتأمينات االجتماعية وغيرها. ارتفعت تكلفة الرواتب واألجور والمزايا األخرى بنسبة 93.2% من 120.4 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2019م إلى 232.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشًيا مع ارتفاع متوسط عدد الموظفين بنحو 1,102 موظف إثر 
ارتفاع عدد المشاريع لدى الشركة من 99 مشروع إلى 140 مشروع. استمرت تكلفة الرواتب واألجور والمزايا األخرى باالرتفاع بنسبة %43.9 
لتصل إلى 334.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م تماشًيا مع ارتفاع متوسط عدد الموظفين بنحو 1,344 موظف إثر ارتفاع 

عدد المشاريع لدى الشركة من 140 مشروع إلى 186مشروع.

ارتفعت تكلفة الرواتب واألجور والمزايا بنسبة 48.4% من 67.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
إلى 99.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع متوسط عدد الموظفين بمقدار 1,487 
موظف خالل نفس الفترة. قابل هذا االرتفاع انخفاض طفيف في متوسط الراتب الشهري نتيجة مزيج الموظفين بناءا على احتياجات 

المشاريع القائمة والجديدة.

تكلفة المعدات والبرامج والخدمات 
والخدمات  واألجهزة   )Bulk SMS(-القصيرة النصية  الرسائل  حزم  تكلفة  أساسي  بشكل  والخدمات  والبرامج  المعدات  تكلفة  تتضمن 
السحابية ونفقات المشاريع األخرى. ارتفعت تكلفة المعدات والبرامج والخدمات بنسبة 23.1% من 110.0 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2019م إلى 135.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشًيا مع الزيادة في عدد المشاريع من 99 إلى 140 مما تطلب 
معدات وخدمات دعم إضافية خالل نفس الفترة. ارتفعت تكلفة المعدات والبرامج والخدمات بنسبة 25.3% لتصل إلى 169.7 مليون ريال 

سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة الزيادة المستمرة في عدد المشاريع من 140 مشروع إلى 186 مشروع خالل نفس الفترة.

ارتفعت تكلفة المعدات والبرامج والخدمات بنسبة 72.2% من 29.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
إلى 50.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع الزيادة في اإليرادات بنسبة 55.6% خالل 
نفس الفترة. الجدير بالذكر أن كلفة المعدات قد ارتفعت من 23.8% إلى 25.9% )كنسبة من اإليرادات( جراء التغير في بعض المعدات 

المستخدمة في العمليات، في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م.

تامين
تتعلق تكلفة التأمين بتكلفة التأمين الطبي للموظفين وتأمين المعدات المنتشرة في المشاريع. ارتفعت تكلفة التأمين بنسبة 75.6% من 5.2 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 9.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ومن ثم ارتفعت بنسبة32.0% لتصل 
إلى12.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في متوسط عدد الموظفين من 1,614 موظف 
إلى 2,717 موظف ومن ثم إلى 4,061 موظف، باإلضافة إلى اللوائح الجديدة )حسب قانون العقود والمشتريات الحكومية( فيما تتعلق بتأمين 

المعدات المنتشرة في المشاريع مما ساهم أيًضا في هذا االرتفاع.

ارتفعت تكلفة التأمين بنسبة 124.3% من 2.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 6.1 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تزامناً مع ارتفاع متوسط عدد الموظفين خالل هذه الفترة باإلضافة إلى 

ارتفاع تكلفة بوليصة الـتأمين بنسبة %20.

رسوم حكومية
تشمل تكلفة الرسوم الحكومية بشكل أساسي رسوم التأشيرات واإلقامة المتعلقة بالموظفين المباشرين للشركة )القوى العاملة(. ارتفعت 
تكلفة الرسوم الحكومية بنسبة 65.2% من 2.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 4.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م ومن ثم ارتفعت بنسبة 67.6% لتصل إلى 7.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م تماشًيا مع زيادة عدد الموظفين خالل 

نفس الفترة.

ارتفعت تكلفة الرسوم الحكومية بنسبة 27.5% من 831 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 1.1 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع متوسط عدد الموظفين من 2,424 موظف إلى 

3,911 موظف خالل نفس الفترة.

تكاليف اقتراض
تشمل تكاليف تمويل بشكل أساسي ورسوم التحويل المصرفي من بين تكاليف مصرفية أخرى. ارتفعت تكاليف االقتراض بنسبة %90.4 
من 2.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 4.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ومن ثم ارتفعت بنسبة%38.0 
لتصل إلى 6.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة الزيادة في عدد المعامالت المصرفية تماشًيا مع الزيادة في اإليرادات 

والمشاريع خالل نفس الفترة.
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ارتفعت تكاليف التمويل  بنسبة 278.6% من 898 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 3.4 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة الزيادة في عدد المعامالت المصرفية تماشًيا مع الزيادة في اإليرادات 

والمشاريع بنسبة 56% خالل نفس الفترة.

صيانة وإصالح
ارتفعت تكاليف الصيانة واإلصالح بنسبة 611.2% من 97 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 690 ألف ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م تماشًيا مع ارتفاع الحاجة لعمليات الصيانة في المشاريع خالل نفس الفترة. ارتفعت تكاليف الصيانة واإلصالح بنسبة 
242.0% لتصل إلى 2.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة ارتفاع عدد مشاريع التشغيل والصيانة الجديدة التي كانت 

تعتمد بشكل كبير على الصيانة خالل نفس الفترة.

ارتفعت تكلفة الصيانة واإلصالح بنسبة 59.3% من 216 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 344 
ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزي ذلك إلى ارتفاع عدد المشاريع خالل نفس الفترة.

سفر وتنقالت
تتألف تكاليف السفر والتنقالت بشكل أساسي من مصاريف تذاكر الطيران للموظفين إلى جانب مصاريف النقل األخرى. انخفضت تكاليف 
السفر والتنقالت بنسبة 78.7% من 1.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 362 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
بسبب قيود السفر أثناء جائحة فيروس كورونا. ارتفعت تكاليف السفر والتنقالت بنسبة 86.9% لتصل إلى 677 ألف ريال سعودي في السنة 

المالية 2021م ويعزى ذلك إلى استئناف السفر بعد رفع قيود السفر نتيجة جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت تكاليف السفر والتنقالت بنسبة 12.7% من 291 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 328 
ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع زيادة عدد الرحالت وارتفاع عدد المشاريع، باإلضافة إلى 

استئناف السفر الجوي بعد رفع قيود السفر.

اشتراكات
تتعلق تكاليف االشتراكات بشكل أساسي برسوم االشتراك والتجديد للعديد من البرامج المستخدمة لمشاريع وحدة حلول البرمجيات ووحدة 
التشغيل والصيانة. ارتفعت تكاليف االشتراكات بنسبة 371.4% من 70 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 331 ألف ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م ومن ثم بنسبة 56.9% لتصل إلى 519 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م إثر الزيادة في عدد 

مشاريع وحدة حلول البرمجيات ووحدة التشغيل والصيانة خالل نفس الفترة.

انخفضت تكاليف االشتراك بنسبة 37.3% من 126 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 79 ألف 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزي ذلك إلى عدم تجديد بعض االشتراكات )Office Pro-Plus( التابع 

لمركز عمليات الشبكة لعدم الحاجة إليها. 

استهالكات
ارتفعت تكاليف االستهالك بنسبة 1.2% من 198 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 200 ألف ريال سعودي في السنة المالية 
2020م ويعزى ذلك إلى اإلضافات على الممتلكات والمعدات خالل نفس الفترة. انخفضت تكاليف االستهالك بنسبة 63.9% لتصل إلى 72 

ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة الستهالك بعض األصول بالكامل خالل نفس الفترة.

ارتفعت تكاليف االستهالك بنسبة 270.0% من 10 أالف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 37 ألف ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك إلى اإلضافات على الممتلكات والمعدات.

أخرى 
تتعلق المصاريف األخرى بشكل رئيسي من مصاريف التواصل وإيجارات باإلضافة لمصروفات مشاريع )أحبار وقرطاسية وتسجيل صوتي(. 
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 620.7% من 477 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 3.4 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف أعمال نفذت من قبل شركة عرض المتقن للتجارة - مصر فيما يخص حلول 
البرمجيات من صفر في السنة المالية 2019م إلى 1.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م باإلضافة إلى ارتفاع مصاريف التواصل 

من 36 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 849 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

استمرت المصاريف األخرى باالرتفاع بنسبة 56.5% لتصل إلى 5.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعود ذلك بشكل رئيسي 
إلى ارتفاع تكاليف أعمال نفذت من قبل شركة عرض المتقن للتجارة - مصر فيما يخص حلول البرمجيات من 1.5 مليون ريال سعودي في 

السنة المالية 2020م إلى 2.8 مليون سعودي في السنة المالية 2021م. 
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ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 147.9% من 242 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 600 ألف 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزي ذلك إلى زيادة المصاريف المخصصة لمبنى القيروان.

إجمالي الربح بحسب وحدة األعمال  6-7-6

إجمالي الربح بحسب وحدة األعمال للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر (: 41الجدول )
المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م 

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2020م

)معلومات 
اإلدارة(

السنة 
المالية
2021م

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2022م 

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير

2021م - 
2022م

17.2%59.917,25220,212%8.9%134.7%31,30773,47679,998وحدة تجربة العميل

89.3%59.45,0659,589%108.1%20.7%12,55515,16031,540وحدة التشغيل والصيانة

12,380.2%1,895)15()42.0%(87.3)78.1%(10,8712,3854,468وحدة حلول البرمجيات

42.1%45.622,30131,696%27.4%66.3%54,73391,021116,006اإلجمالي

هامش إجمالي الربح بحسب وحدة األعمال

-23.5%28.9%---26.5%31.8%29.1%وحدة تجربة العميل

-14.4%15.4%---14.8%11.3%10.9%وحدة التشغيل والصيانة

-4.6%0.0%---3.2%2.0%14.4%وحدة حلول البرمجيات

-16.4%17.9%---17.7%18.9%18.4%اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة.

وحدة تجربة العميل 
ارتفع إجمالي الربح لوحدة تجربة العميل بنسبة 134.7% من 31.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 73.5 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة إنشاء مركز اتصال التابع لجهة حكومية رقم 1 بقيمة 70.3 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى 
حصول الشركة على مشروع جديد مع جهة حكومية رقم 3 بقيمة 25.4 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى مشاريع جديدة أخرى. ارتفع 
هامش الربح من29.1% إلى 31.8% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسين االستفادة من الموظفين )staff utilization optimization( في 

مشاريع وحدة تجربة العميل.

استمر إجمالي الربح لوحدة تجربة العميل باالرتفاع بنسبة 8.9% ليصل إلى 80.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعزى ذلك 
إلى تجديد مشروع بمركز االتصال التابع لجهة حكومية رقم 1 باإلضافة إلى حصول الشركة على مشروعين جديدين لمركز االتصال يتعلقان 
بجهات حكومية رقم 5 ورقم 6. انخفض هامش الربح إلى 26.5% بسبب تكاليف إضافية غير متوقعة وتكاليف تجديد الترخيص المتكبدة 

لمشروع مركز االتصال التابع لجهة حكومية رقم 1.

ارتفع إجمالي الربح لوحدة تجربة العميل بنسبة 17.2% من 17.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
إلى 20.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، في حين انخفض هامش الربح من 28.9% إلى %23.5 
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى اكتمال بعض المشاريع ذات هامش ربح أعلى من المعدل المتوسط خالل السنة المالية 2021م. اقترن ذلك 
بالدخول في مشاريع جديدة، بعد الربع األول من السنة المالية 2021م، بهوامش ربح منخفضة نسبًيا ألغراض استراتيجية من أجل حفاظ 

وزيادة الشركة على حصتها في السوق، إلى جانب ارتفاع تكاليف القوى العاملة خالل هذه الفترة.

وحدة التشغيل والصيانة 
ارتفع إجمالي الربح لوحدة التشغيل والصيانة بنسبة 20.7% من 12.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 15.2 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع إيرادات عدة مشاريع منها مشروع تشغيل وصيانة قسم التطبيقات وتكنولوجيا المعلومات 
التابع لجهة حكومية رقم 4، ومشروع تشغيل وصيانة قاعدة بيانات إلحدى الجامعات، وتقديم الدعم الفني للتطبيقات األكاديمية واإلدارية، 
وتشغيل وإدارة منصة قروض ألحد البنوك. ارتفع هامش الربح من 10.9% إلى 11.3% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مشروع في القطاع 

الحكومي، حيث تمكنت الشركة من تحقيق هوامش أعلى على األجهزة التي تم تسليمها للعميل خالل نفس الفترة.
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استمر إجمالي الربح لوحدة التشغيل والصيانة باالرتفاع بنسبة 108.1% ليصل إلى 31.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م. 
ويعزى ذلك إلى حصول الشركة على عدة مشاريع جديدة ساهمت في ارتفاع مجمل الربح. ارتفع هامش الربح إلى 14.8% بسبب تحسين 

أقسام الصيانة لمشروع في القطاع التعليمي من خالل استخدام موقع مركزي )Centralized center( يخدم مواقع متعددة.

ارتفع إجمالي الربح لوحدة التشغيل والصيانة بنسبة 89.3% من 5.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 9.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، في حين انخفض هامش الربح بشكل جزئيي 
من15.4% إلى 14.4% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة مشتريات معدات وأجهزة إلكترونية، الخاصة بنظم المعلومات للمشروع 
التابع للجهة الحكومية رقم 9، حيث يتم شراء هذه المعدات من مورديين دوليين حسب الطلب والتي يتم تسعيرها حسب سعر السوق الحالي، 
كما وتمت أعمال صيانة تصحيحية للمشروع خالل الفترة، مما أثرت على هامش ربح المشروع ذاته. قابل ذلك، مشاريع »خدمات تقنية 
الفترات  المعلومات« خالل  المدارة« جديدة والتي حققت هوامش ربح أعلى نسبياً من مشاريع »توفير كوادر في مجال تقنية  المعلومات 

السابقة.

وحدة حلول البرمجيات 
انخفض إجمالي الربح لوحدة حلول البرمجيات بنسبة 78.1% من 10.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.4 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م وانخفض هامش الربح من 14.4% إلى2.0% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مشروع تطوير التطبيقات ألحد 
البنوك المحلية، حيث تم مراجعة ميزانية المشروع، مما أدى إلى تمديد مدة المشروع باإلضافة إلى انخفاض إجمالي الربح وذلك الرتفاع 

نسبة اإليراد المتحصل من خدمة الرسائل مقارنة بخدمة الـ CAD والتي تعد أعلى ربحية مقارنة بربحية خدمة الرسائل.

ارتفع إجمالي الربح لوحدة حلول البرمجيات بنسبة 87.3% ليصل إلى 4.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م وارتفع هامش الربح 
إلى 3.2% بسبب تحسن هامش الربح المتعلق بمبيعات حزم الرسائل النصية القصيرة - Bulk SMS، من بين مشاريع أخرى. 

ارتفع إجمالي الربح لوحدة حلول البرمجيات بنسبة 12.380.2% من خسارة قدرها 15 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2021م إلى ربح بلغ 1.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة تحسن هامش ربح 
المشاريع المدرة للدخل خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م بالمقارنة مع المشاريع المدرة للدخل خالل فترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م باإلضافة إلى تحسن الهامش المتعلق بمبيعات حزم الرسائل النصية القصيرة- Bulk SMS، من بين 

مشاريع أخرى.

مصاريف بيع وتوزيع 6-7-7

مصاريف بيع وتوزيع للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 (: 42الجدول )
مارس 2021م و2022م 

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معدلة(

السنة 
المالية
2020م

)معدلة(

السنة 
المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2022م 

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
2021م - 

2022م

25.9%37.5583734%58.3%19.3%2,0042,3923,787رواتب وأجور ومزايا أخرى
45.4%54.4401583%110.3%13.3%1,0291,1672,452مصاريف بنكية

)51.9%(0.618187%)22.0%(29.7%680882688رسوم مناقصات
)52.0%(2.44220%0.3%4.6%206215216سفر وتنقالت

)99.3%(71.01,72911%51.9%92.5%226435661أخرى

)51.1%(37.22,9371,436%53.3%22.8%4,1455,0927,804اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية 

81113326122714متوسط عدد الموظفين
متوسط الراتب الشهري لكل 

)1,645(6,1791,8433,9392,294)4,336(21,97717,64123,819موظف )ريال سعودي(

كنسبة مئوية من اإليرادات

-0.4%0.5%---0.6%0.5%0.7%رواتب وأجور ومزايا أخرى
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ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معدلة(

السنة 
المالية
2020م

)معدلة(

السنة 
المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2021م 

)معلومات 
اإلدارة(

فترة 
الثالثة 
أشهر 

المنتهية 
في 31 
مارس 
2022م 

)معلومات 
اإلدارة(

نسبة 
التغيير 
2021م - 

2022م

-0.3%0.3%---0.4%0.2%0.3%مصاريف بنكية
-0.0%0.1%---0.1%0.2%0.2%رسوم مناقصات

-0.0%0.0%---)0.0(0.0%0.1%سفر وتنقالت
-0.0%1.4%---0.1%0.1%0.1%أخرى

-0.7%2.4%---1.2%1.1%1.4%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة.

رواتب وأجور ومزايا أخرى
ارتفعت  وغيرها.  والتذاكر  السنوية  والمكافآت  السكن  وبدل  األساسية  الرواتب  تكلفة  األخرى  والمزايا  واألجور  الرواتب  تكلفة  تتضمن 
مصاريف الرواتب واألجور والمزايا األخرى بنسبة 19.3% من 2.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.4 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م، ويعود ذلك إلى زيادة متوسط عدد الموظفين )3 موظفين( باإلضافة إلى ارتفاع العموالت المدفوعة للموظفين 
تماشًيا مع تحقيق األهداف المرصودة وحجم اإليرادات خالل السنة المالية 2020م. قابل ذلك انخفاض في مصروف نهاية الخدمة )بقيمة 
633 ألف ريال سعودي( وفًقا للدراسة االكتوارية التي أجراها االستشاري االكتواري. ارتفعت مصاريف الرواتب واألجور والمزايا أخرى بنسبة 
58.3% لتصل إلى 3.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة زيادة متوسط عدد الموظفين، باإلضافة إلى ارتفاع العموالت 

المدفوعة للموظفين، تماشًيا مع تحقيق األهداف المرصودة وحجم اإليرادات خالل السنة المالية 2020م. 

ارتفعت تكلفة الرواتب واألجور والمزايا بنسبة 25.9% من 583 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 
734 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع )1( ارتفاع منافع نهاية الخدمة للموظفين بقيمة 
46.7 ألف ريال سعودي )2( وارتفاع تكلفة التأمين الصحي بقيمة 21.3 ألف ريال سعودي وتكلفة تذاكر السفر بقيمة 40.7 ألف ريال 

سعودي، تماشياً مع ارتفاع متوسط عدد الموظفين من 12 موظف إلى 27 موظف خالل نفس الفترة.

مصاريف بنكية
المالية  السنة  البنكية بنسبة 13.3% من 1.0 مليون ريال سعودي في  ارتفعت المصاريف  البنكية.  بالمعامالت  البنكية  تتعلق المصاريف 
2019م إلى 1.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ومن ثم بنسبة 110.3% إلى 2.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م 

تماشياً مع االرتفاع في حجم عمليات الشركة والتسهيالت البنكية خالل هذه الفترة.

ارتفعت المصاريف البنكية بنسبة 45.4% من 401 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى583 ألف 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشياً مع االرتفاع في حجم عمليات الشركة والتسهيالت البنكية خالل 

هذه الفترة.

رسوم مناقصات
تتعلق مصاريف رسوم المناقصات بجميع التكاليف المستلزمة للمشاركة في المناقصات. ارتفعت مصاريف رسوم المناقصات بنسبة %29.7 
من 680 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 882 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد 
المناقصات التي تم المشاركة فيها من قبل الشركة )ارتفع العدد من 133 مناقصة في السنة المالية 2019م إلى 178 مناقصة في السنة 
المالية 2020م(، باإلضافة الرتفاع رسوم المشاركة في المناقصات الحكومية خالل نفس الفترة. انخفضت مصاريف رسوم المناقصات 
بنسبة 22.0% لتصل إلى 688 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة انخفاض عدد المناقصات التي تم المشاركة فيها من قبل 

الشركة خالل نفس الفترة )انخفض العدد من 178 مناقصة في السنة المالية 2020م إلى 148 مناقصة في السنة المالية 2021م(.

انخفضت مصاريف رسوم المناقصات بنسبة 51.9% من 181 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 87 
ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزي ذلك إلى انخفاض تكلفة رسوم المناقصات خالل هذه الفترة.
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سفر وتنقالت
ارتفعت مصاريف السفر والتنقالت بنسبة 4.6% من 206 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 215 ألف ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م ومن ثم بنسبة 0.3% لتصل إلى 216 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعود ذلك إلى استئناف السفر الجوي بعد 

الرفع التدريجي لقيود السفر خالل نفس الفترة من أجل التوسع الجغرافي للشركة.

انخفضت مصاريف السفر والتنقالت بنسبة 52.0% من 42 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 20 
ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشيا مع انخفاض عدد الرحالت خالل هذه الفترة. 

أخرى
تتعلق المصاريف األخرى برسوم تجديد تراخيص الموظفين، ورسوم اإلقامات، ورسوم الخروج والعودة وغيرها من المصاريف الحكومية 
األخرى. ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 92.5% من 226 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 435 ألف ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد الموظفين بشكل رئيسي خالل نفس الفترة. استمرت المصاريف األخرى باالرتفاع بنسبة 

51.9% لتصل إلى 661 الف ريال سعودي في السنة المالية 2021م تماشياً مع ارتفاع عدد الموظفين خالل هذه الفترة. 

انخفضت المصاريف األخرى بنسبة 99.3% من 1.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 11 ألف 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة مخصص بالمصاريف المتوقعة قد تم تسجيله في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2021م والمتعلق بحدث نظمته الشركة إلطالق منتجاتها )في معرض جيتكس(، في حين تم عكس هذا المخصص 

بعد الربع األول من السنة المالية 2021م حيث انتفى الغرض منه.

مصاريف عمومية وإدارية 6-7-8

مصاريف عمومية وإدارية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في (: 43الجدول )
31 مارس 2021م و2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معدلة(

السنة 
المالية
2020م

)معدلة(

السنة 
المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م 
)المفحوصة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م 
)المفحوصة(

نسبة 
التغيير 
2021م - 

2022م

5.2%14.03,0733,234%)21.7%(66.1%8,84214,68811,496رواتب وأجور ومزايا أخرى
51.4%17.2644975%17.3%17.2%2,0512,2172,818استهالكات

267.2%110.367246%294.4%12.2%2763091,220مياه وكهرباء
392.9%44.328138%21.3%71.7%274471571أتعاب مهنية

)16.0%(59.1125105%57.7%60.5%232372586رسوم حكومية
470.0%93.070399%136.0%57.9%159251592صيانة وإصالح

200.0%26)38.8%()82.8%(118.7%5111119اشتراكات
709.1%136.81189%5.2%432.8%47248261هاتف وبريد وإنترنت

111.8%182.31736%1,738.5%)56.7%(3013239سفر وتنقالت
0.0%--0.0%)17.9%(21.8%101123101تبرعات
0.0%--12.0%32.8%)5.6%(716790ضيافة
1,421.4%28426)18.3%(117.2%)69.2%(3,6801,1332,460أخرى

39.1%13.74,0655,654%2.3%26.5%15,81220,00320,454اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية
9310714714405412218563متوسط عدد الموظفين

متوسط الراتب الشهري 
)30.5%(8,3965,838)17.4%()43.0%(44.9%7,88711,4316,513لكل موظف )ريال سعودي(

متوسط الراتب الشهري 
لكل موظف )ريال سعودي( 

- باستثناء الحوافز
3,4426,3625,793%84.8)%8.9(%68.36,7575,711)%15.5(

كنسبة مئوية من اإليرادات
-1.7%2.5%---1.8%3.0%3.0%رواتب وأجور ومزايا أخرى
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ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معدلة(

السنة 
المالية
2020م

)معدلة(

السنة 
المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م 
)المفحوصة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م 
)المفحوصة(

نسبة 
التغيير 
2021م - 

2022م

-0.5%0.5%---0.4%0.5%0.7%االستهالك
-0.1%0.1%---0.2%0.1%0.1%مياه وكهرباء
-0.1%0.0%---0.1%0.1%0.1%أتعاب مهنية

-0.1%0.1%---0.1%0.1%0.1%رسوم حكومية
-0.2%0.1%---0.1%0.1%0.1%صيانة وإصالح

-0.0%0.0%---0.0%0.0%0.0%اشتراكات
-0.0%0.0%---0.0%0.1%0.0%هاتف وبريد وإنترنت

-0.0%0.0%---0.0%0.0%0.0%سفر وتنقالت
-0.0%0.0%---0.0%0.0%0.0%تبرعات
-0.0%0.0%---0.0%0.0%0.0%ضيافة
-0.2%0.0%---0.4%0.2%1.2%أخرى

-2.9%3.3%---3.1%4.1%5.3%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م ومعلومات اإلدارة.

رواتب وأجور ومزايا أخرى
تتضمن تكلفة الرواتب واألجور والمزايا األخرى تكلفة الرواتب األساسية والحوافز ومستحقات اإلجازات والتذاكر ومكافآت نهاية الخدم 
والتأمينات االجتماعية وغيرها. ارتفعت مصاريف الرواتب واألجور والمزايا األخرى بنسبة 66.1% من 8.8 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2019م إلى 14.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعود ذلك إلى زيادة الرواتب الممنوحة للموظفين والتي أدت إلى 
زيادة متوسط الراتب لكل موظف )باستثناء الحوافز( من 3.4 ألف ريال سعودي إلى 6.4 ألف ريال سعودي واقترن ذلك بزيادة متوسط 
عدد الموظفين أيًضا بمقدار 14 موظف خالل نفس الفترة. انخفضت مصاريف الرواتب واألجور والمزايا األخرى بنسبة 21.7% لتصل إلى 
11.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، على الرغم من ارتفاع متوسط عدد الموظفين بمقدار 40 موظف )مكون من 27 موظف 
سعودي و13 موظف غير سعودي(، حيث انخفض متوسط الراتب لكل موظف )باستثناء الحوافز( إلى 5.7 آالف ريال سعودي نتيجة مزيج 

الموظفين الجدد والخبرات، مما أدى إلى انخفاض متوسط الراتب الشهري  .

ارتفعت تكلفة الرواتب واألجور والمزايا بنسبة 5.2% من 3.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 
3.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع متوسط عدد الموظفين بمقدار 65 موظف 
خالل نفس الفترة. الجدير بالذكر أن معدل الراتب الشهري لكل موظف قد انخفض من 6.8 أالف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 5.7 أالف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة توظيف موظفين 

جدد بخبرات أقل.

االستهالك 
ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة 8.1% من 2.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.2 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م ومن ثم ارتفعت بنسبة 27.1% لتصل إلى 2.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، تماشًيا مع اإلضافات على 

الممتلكات واآلالت والمعدات وبشكل خاص في بند المباني واألثاث والتركيبات خالل نفس الفترة.

ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة 107.9% من 644 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 1.3مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك إلى اإلضافات على الممتلكات )مبنى القيروان( والتي تم 

تحويلها من بند المشاريع تحت التنفيذ.

مياه وكهرباء
ارتفعت مصاريف المياه والكهرباء بنسبة 12.2% من 276 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 309 ألف ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م، تماشًيا مع استحواذ الشركة على مبنى جديد )مبنى الخزامى 2( خالل السنة المالية 2020م مما ساهم في ارتفاع مصاريف 
المياه والكهرباء خالل نفس الفترة. استمرت مصاريف المياه والكهرباء باالرتفاع بنسبة 294.4% لتصل إلى 1.2 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م نتيجة مصاريف تركيب فيما يخص مبنى القيروان، خالل نفس الفترة، باإلضافة إلى تشغيل مواقع إضافية ورفع الطاقة 

االستيعابية تماشيا مع تزايد عدد وحجم المشاريع.
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ارتفعت مصاريف المياه والكهرباء بنسبة 267.2% من 67 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 246 
ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، نتيجة االنتقال إلى مبنى القيروان وتزايد عدد وحجم المشاريع 

خالل نفس الفترة.

أتعاب مهنية
تتعلق مصاريف األتعاب المهنية برسوم المحاسب القانوني ومصاريف االستشارات القانونية والمالية للشركة. ارتفعت مصاريف األتعاب 
المهنية بنسبة 71.7% من 274 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 471 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة: 
)1( ارتفاع مصاريف االستشارات القانونية، حيث ارتفعت الرسوم الشهرية لالستشارات القانونية من 12 ألف ريال سعودي إلى 30 ألف 
ريال سعودي ويعزى ذلك إلى ارتفاع عدد القضايا في سنة 2020م باإلضافة إلى زيادة نطاق عمل المستشار القانوني، )2( إعادة تصنيف 
االستشارات الضريبية تحت بند األتعاب المهنية بداًل من المصاريف األخرى كما تم بالسنة المالية 2019م، )3( تغيير المحاسب القانوني 
مما ساهم بارتفاع مصاريف المحاسب القانوني بما يقارب 100 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. استمرت مصاريف األتعاب المهنية 
باالرتفاع بنسبة 21.3% لتصل إلى 571 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف المحاسب 

القانوني خالل نفس الفترة.

ارتفعت مصاريف األتعاب المهنية بنسبة 392.9% من 28 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 138 
ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، نتيجة ارتفاع مصاريف االستشارات القانونية باإلضافة إلى ارتفاع 

مصاريف الترجمة ومصاريف التسويق والتصميم. 

رسوم حكومية
ارتفعت مصاريف الرسوم الحكومية بنسبة 60.5% من 232 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 372 ألف ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م ومن ثم ارتفعت بنسبة 57.7% لتصل إلى 586 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م تماشًيا مع ارتفاع متوسط 
عدد الموظفين خالل هذه الفترة مما أدى إلى زيادة مصاريف اإلقامة والرسوم التابعة وتجديد تراخيص الموظفين ورسوم الخروج والعودة.

انخفضت مصاريف الرسوم الحكومية بنسبة 16% من 125 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 105 
ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشياً مع التغيير في تجديد فترة اإلقامة، حيث قامت الشركة 

بتجديد إقامات بعض الموظفين المتعاقدين لمدة 3 أشهر بدالً من سنة واحدة. 

صيانة وإصالح
ارتفعت مصاريف الصيانة واإلصالح بنسبة 57.9% من 159 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 251 ألف ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م، تماشًيا مع المباني الجديدة )مبنى القيروان ومبنى الخزامى 2( مما ساهم في ارتفاع المصاريف الصيانة خالل نفس 
الفترة. ارتفعت مصاريف الصيانة واإلصالح بنسبة 136% لتصل إلى 592 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة مصاريف صيانة 

إضافية تتعلق بمبنى الخزامى 2 خالل هذه الفترة.

ارتفعت مصاريف الصيانة واإلصالح بنسبة 470.0% من 70 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 
399 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزي ذلك إلى ارتفاع مصاريف الصيانة لمبنى الخزامى.

اشتراكات
تتعلق االشتراكات ببرمجيات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة باألمن السيبراني والتي تمنح الشركة صالحية استخدامها للموظفين. ارتفعت 
مصاريف االشتراكات بنسبة 118.7% من 51 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 111 ألف ريال سعودي في السنة المالية 
2020م، ويعود ذلك إلى زيادة االشتراكات ببرمجيات تكنولوجيا المعلومات )المتعلقة باألمن السيبراني( في ضوء الزيادة في متوسط عدد 
الموظفين بنحو 14 موظف خالل نفس الفترة. انخفضت مصاريف االشتراكات بنسبة 82.8% لتصل إلى 19 ألف ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م تماشياً مع ترحيل مركز البيانات )data center migration( الذي حدث في السنة المالية 2021م حيث تم إيقاف جميع 

االشتراكات مؤقتًا بحيث سيتم تجديدها في السنة المالية 2022م.

ارتفعت مصاريف االشتراكات بنسبة 200.0% من ألفين ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 6 أالف ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م.

هاتف وبريد وإنترنت
ارتفعت مصاريف الهاتف والبريد واإلنترنت بنسبة 432.8% من 47 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 248 ألف ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م، تماشًيا مع استحواذ الشركة على مبنى الخزامى 2 خالل السنة المالية 2020م مما ساهم في ارتفاع مصاريف 
الهاتف والبريد واإلنترنت خالل نفس الفترة. ارتفعت مصاريف الهاتف والبريد واإلنترنت بنسبة 5.2% لتصل إلى 261 ألف ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م نتيجة مصاريف غير متكررة متعلقة بتجوال مركز البيانات )data center roaming( بين مباني الشركة خالل نفس 

الفترة.
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ارتفعت مصاريف الهاتف والبريد بنسبة 709.1% من 11 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 89 
ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزي ذلك إلى تجهيز مبنى القيروان الجديد باإلنترنت في فترة 

الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م.

سفر وتنقالت
انخفضت مصاريف السفر والتنقالت بنسبة 56.7% من 30 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 13 ألف ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م، بسبب جائحة فيروس كورونا خالل السنة المالية 2020م. ارتفعت مصاريف السفر والتنقالت بنسبة1,738.5% لتصل إلى 

239 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة رفع تعليق حظر السفر خالل نفس الفترة.

ارتفعت مصاريف السفر والتنقالت بنسبة 111.8% من 17 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 36 
ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة رفع تعليق حظر السفر وزيادة عدد الرحالت والتنقالت خالل 

نفس الفترة.

تبرعات
تتعلق مصاريف التبرعات بمشاركات سنوية تدفع من الشركة إلحدى الجهات الخيرية والتي بلغت 101 ألف ريال سعودي في السنة المالية 
2019م و123 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م و101 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م. بلغت مصاريف التبرعات صفر 

خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م.

ضيافة
تتعلق مصاريف الضيافة بمصاريف ضيافة الموظفين والتي بلغت 71 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م و67 ألف ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م و89 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م. بلغت مصاريف التبرعات صفر خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 2021م و31 مارس 2022م.

أخرى
تشمل المصاريف األخرى المخصصات العامة من بين مصاريف نثرية متنوعة أخرى. انخفضت المصاريف األخرى بنسبة 69% من 3.7 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعود ذلك إلى عدم وجود مخصص 
تجديد التراخيص. ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 116.3% لتصل إلى 2.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجةمخصص 

تجديد تراخيص بشكل رئيسي.

ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 1,421.4% من 28 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 426 ألف 
التواصل واألكسسوارات والطباعة وملحقات  ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة ارتفاع مصاريف 

الحاسوب باإلضافة إلى مصروفات نثرية أخرى خالل نفس الفترة.
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إيرادات أخرى، بالصافي 6-7-9

إيرادات أخرى، بالصافي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في (: 44الجدول )
31 مارس 2021م و2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معدلة(

السنة 
المالية
2020م

)معدلة(

السنة 
المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م 
)المفحوصة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م 
)المفحوصة(

نسبة 
التغيير 
2021م - 

2022م

67.1%43.5155259%93.4%6.4%6136531,263دخل من اإليجارات

0.0%--0.0%0.0%0.0%517--إيراد تدريب

0.0%--56.1%13.5%)77.7%(586131113تحصيل ديون معدومة

عكس مخصص انتفت 
0.0%--)100%()100%(317.4%-6292,624الحاجة منه

0.0%--0.0%)100%(0.0%-1,671-إقفال مديونية موردين

خسائر بيع ممتلكات وآالت 
0.0%--0.0%1039.8%0.0%)296()26(-ومعدات

0.0%--0.0%)48.7%(0.0%277142-أخرى

67.1%155259)2.5%()67.4%(191.6%1,8285,3301,739اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م.

دخل من اإليجارات
المعلومات،  حزام  )شركة  العالقة  ذوي  ألطراف  الرئيسية  مكاتبها  من  معينة  مساحات  الشركة  بتأجير  اإليجارات  من  دخل  إيراد  يتعلق 
وشركة سحابة للتوزيع، وشركة التقنية المستدامة للطاقة، ومؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت، وشركة التقنية المستدامة للطاقة( حيث 
تتم العمليات على أساس تجاري. ارتفع إيراد دخل من اإليجارات بنسبة 93.4% من 653 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 

1.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعود ذلك إلى تأجير مساحات إضافية ألطراف ذوي العالقة خالل نفس الفترة.

ارتفع إيراد الدخل من اإليجارات بنسبة 67.1% من 155 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 259 
ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات اإليجار، من الجهات ذات العالقة، 
من 43.3 ألف ريال شهرياً إلى 86.4 ألف ريال سعودي شهرياً خالل نفس الفترة، نتيجة زيادة المساحة الخاضعة لإليجار وإضافة مستأجر 

جديد.

إيراد تدريب
يتعلق إيراد التدريب بإيراد من خدمات استشارية قدمت إلى أحد العمالء في القطاع الحكومي حيث بلغت قيمته 517 ألف ريال سعودي في 

السنة المالية 2021م. 

تحصيل ديون معدومة
التجاريون  الذمم  بمخصصات  تتعلق  المالية 2020م، حيث  السنة  في  ريال سعودي  ألف  قيمته 131  ما  معدومة  ديون  إيراد تحصيل  بلغ 
المدينون التي تم تسجيلها كمخصص في السنوات السابقة وتم تحصيلها في السنة المالية 2020م. الجدير بالذكر أنه تم تحصيل 1.0 

مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م في حين تم تصنيفها تحت بند »األخرى«.

عكس مخصص انتفت الحاجة منه
يتعلق إيراد عكس مخصص انتفت الحاجة منه بمصروفات مستحقة منذ فترة طويلة حيث ال تتوقع الشركة أن تستلم فواتير من الموردين، 
وبناًء على ذلك قررت الشركة عكس رصيد هذه المصاريف المستحقة وتسجيلها ضمن اإليرادات األخرى، في حين بلغ إيراد عكس مخصص 

انتفت الحاجة منه ما قيمته 2.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
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إقفال مديونية موردين
يتعلق إيراد إقفال مديونية موردين بعكس ذمم دائنة للموردين حيث )1( إما تم تسجيل المبلغ مرتين في السنوات السابقة عن طريق الخطأ 
أو )2( لم يطالب المورد بهذه األرصدة الدائنة مقابل مديونيات تم إسقاطها من قبل الموردين، في حين بلغ إيراد إقفال مديونية موردين ما 

قيمته 1.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات
بلغ صافي خسائر بيع الممتلكات وآالت والمعدات 296 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعود ذلك إلى استبعاد أجهزة كمبيوتر.

أخرى
تتعلق اإليرادات األخرى بشكل رئيسي من مبيعات السكراب وإيرادات بيع األصول، واإليرادات من الخدمات االستشارية، باإلضافة إلى 
التقارير المالية من بين أمور أخرى. بلغت اإليرادات األخرى 278 ألف ريال  تعديالت للسنة السابقة المتعلقة بالمعايير الدولية إلعداد 
سعودي في السنة المالية 2020م و142 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م حيث نتجت بشكل رئيسي عن مبيعات سكراب الناتج 
من األعمال تحت اإلنشاء في مبنى القيروان ونتيجة النتهاء األعمال في شهر أكتوبر 2021م، في حين انخفضت قيمة اإليرادات األخرى 

الناتجة عن ذلك خالل الفترة. 

صافي الربح للسنة / للفترة 6-7-10

صافي الربح للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس (: 45الجدول )
2021م و2022م 

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معدلة(

السنة 
المالية
2020م

)معدلة(

السنة 
المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي

2019م - 
2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي

2020م - 
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2021م 
)المفحوصة(

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
31 مارس 

2022م 
)المفحوصة(

نسبة 
التغيير 
2021م - 

2022م

52.3%87.214,49422,075%25.2%179.8%23,00564,37180,616صافي الربح للسنة / للفترة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة

إعادة قياس التزام المنافع 
ال ينطبق--)47.0%()94.5%(407.4%)127()2,291()451(المحددة للموظفين

إعادة تقييم استثمار بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
93.3%140270ال ينطبق)2.1%(ال ينطبق497488-

مجموع الدخل الشامل /
الخسارة الشاملة األخرى 

للسنة / للفترة
---ال ينطبق)%120.1(361%297.6)1,793()451(

مجموع الدخل الشامل 
52.7%89.514,63422,345%29.4%177.5%80,976 22.55362,578للسنة / للفترة

هامش صافي الربح للسنة 
-11.4%11.7%---12.3%12.9%7.7%/ للفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

صافي الربح للسنة / للفترة
ارتفع صافي الربح للسنة بنسبة 179.8% من 23.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 64.4 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م )ارتفع هامش صافي الربح للسنة من 7.7% إلى 12.9%(، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح من العمليات الرئيسية 
تماشًيا مع ارتفاع إجمالي الربح اثر ارتفاع اإليرادات بنسبة 61.8% من 298.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 482.5 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة: )1( ارتفاع إيرادات وحدة تجربة العميل بمقدار 123.8 مليون ريال سعودي؛ )2( وارتفاع 
إيرادات وحدة التشغيل والصيانة بمقدار 19.6 مليون ريال سعودي؛ )3( باإلضافة الرتفاع إيرادات مشاريع وحدة حلول البرمجيات بمقدار 
41.1 مليون ريال سعودي. قابل ذلك، ارتفاع تكلفة اإليرادات بنسبة 60.8% من 243.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 

391.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
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في حين ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 26.5% من 15.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 20.0 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م. باإلضافة إلى ذلك، انخفض مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 72.0% من 10.0 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2019م إلى 2.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. عالوة على ذلك، ارتفعت اإليرادات األخرى بمقدار 

3.5 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 

استمر صافي الربح باالرتفاع بنسبة 87.2% ليصل إلى 80.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م )انخفض هامش صافي الربح 
للسنة من 12.9% إلى 12.3%( ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع اإليرادات بنسبة 35.9% لتصل إلى 655.5 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2021م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى: )1( ارتفاع إيرادات وحدة تجربة العميل بمقدار 70.5 مليون ريال سعودي؛ )2( ارتفاع 
إيرادات التشغيل والصيانة بمقدار 78.0 مليون ريال سعودي؛ )3( ارتفاع إيرادات مشاريع وحدة حلول البرمجيات بمقدار 24.5 مليون ريال 

سعودي. قابل ذلك، ارتفاع تكلفة اإليرادات بنسبة 37.8% إلى 539.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م خالل نفس الفترة.

في حين ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 53.3% لتصل إلى 7.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، باإلضافة الرتفاع 
المصاريف البنكية بمقدار 1.3 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. عالوة على ذلك، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع من 1.1% )كنسبة 
مئوية من اإليرادات( في السنة المالية 2020م إلى 1.2% )كنسبة مئوية من اإليرادات( في السنة المالية 2021م. باإلضافة إلى ذلك، انخفض 
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة من 2.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 1.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2021م. في حين ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 8.7% من 2.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 3.8 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2021م. عالوة على ذلك، انخفضت اإليرادات األخرى من 5.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 1.7 

مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م.

ارتفع صافي الربح بنسبة 52.3% من 14.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 22.1 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م )انخفض هامش صافي الربح من 11.7% إلى 11.4%(، ويعزى ذلك بشكل 
رئيسي إلى ارتفاع الربح من العمليات الرئيسية، تماشًيا مع ارتفاع إجمالي الربح، اثر ارتفاع اإليرادات بنسبة 55.6% من 124.3 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 193.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2022م، نتيجة: )1( ارتفاع إيرادات وحدة تجربة العميل بمقدار 26.2 مليون ريال سعودي؛ )2( وارتفاع إيرادات وحدة التشغيل والصيانة 
بمقدار 33.9 مليون ريال سعودي؛ باإلضافة إلى )3( ارتفاع إيرادات مشاريع وحدة حلول البرمجيات بمقدار 9.1 مليون ريال سعودي. قابل 
ذلك، ارتفاع تكلفة اإليرادات بنسبة 58.6% من 102.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 161.8 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع متوسط عدد الموظفين بمقدار 1,487 موظف، 
باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة المعدات والبرامج وخدمات الدعم بمقدار 20.4 مليون ريال سعودي تماشًيا مع الزيادة في عدد المشاريع خالل 

نفس الفترة.

في حين ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 39.1% من 4.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 5.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، وانخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة %51.1 
من 2.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 1.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2022م. باإلضافة إلى ذلك، بلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ما قيمته 1.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 2022م مقارنًة بصفر في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.

الدخل الشامل اآلخر
يتعلق الدخل الشامل/الخسارة الشاملة األخرى للسنة )1( باألرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 
للموظفين حيث يتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين من قبل خبراء اكتواريين مستقلين )2( باإلضافة ألرباح وخسائر إعادة 

تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

ارتفعت الخسارة الشاملة األخرى للسنة بنسبة 297.6% من 451 ألف ريال سعودي )خسارة( في السنة المالية 2019م إلى 1.8 مليون ريال 
سعودي )خسارة( في السنة المالية 2020م نتيجة إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين من 451 ألف ريال سعودي في السنة المالية 
2019م )خسارة( إلى 2.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م )خسارة(، قابل ذلك إعادة تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر من صفر في السنة المالية 2019م إلى 497 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

انخفضت الخسارة الشاملة األخرى للسنة بنسبة 120.1% من 1.8 مليون ريال سعودي )خسارة( في السنة المالية 2020م إلى 361 ألف 
ريال سعودي )دخل( في السنة المالية 2021م نتيجة إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين من 2.3 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م )خسارة( إلى 127 ألف ريال سعودي )خسارة( في السنة المالية 2021م، قابل ذلك إعادة تقييم استثمار بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر من 497 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 488 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م.

ارتفع الدخل الشامل األخر للفترة بنسبة 93.3% من 140 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 270 
ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م نتيجة إعادة تقييم االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر خالل هذه الفترة.
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قائمة المركز المالي 6-7-11

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 46الجدول )

ألف ريال سعودي
كما في 31 

ديسمبر 2019م
)معدلة(

كما في 31 
ديسمبر 2020م

)معدلة(

كما في 31 
ديسمبر 2021م

)مراجعة(

كما في 31 مارس 
2022م

)المفحوصة(

63,87198,059116,675118,584ممتلكات ومعدات، صافي

1,0141,5021,771-استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

--19-استثمار في شركة تابعة

63,87199,093118,176120,355إجمالي األصول غير المتداولة

1,0825,4138921,623مخزون

6,9233,9601,6078,231مستحق من أطراف ذوي عالقة

36,48961,707192.098186,893أصول عقود

70.088121.35397,829237,450مدينون تجاريون

20,32114,54721,29026,369مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

3,35010,54869.45922,804نقد وما في حكمه 

138,253217,529383,175483,370إجمالي األصول المتداولة 

202,125316.621501,352603,725مجموع األصول 

20,00020,00020,000150,000رأس المال

-6,6706,6706,670رأس المال اإلضافي 

-2,6906,0006,000احتياطي نظامي

41.17978.447127,04732.062أرباح مبقاه

70.539111.117159,717182.062مجموع حقوق الملكية

7,38913,81720.91623,755التزام منافع الموظفين المحددة

9,9537,2569,290-قروض طويلة األجل

7,38923.77128.17233,045إجمالي االلتزامات غير المتداولة

12,59127,38567,42649,987دائنون تجاريون

23414,6625,95811,977مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

60,68567,04084,033183,019قروض قصيرة األجل 

-8482,697-الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

22,61229,45958,33763,213إيرادات غير محققة

26,61340.59591,53876,098مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1,4601,7453,4734,323زكاة مستحقة

124,196181,733313,463388,618إجمالي االلتزامات المتداولة

131,586205,504341,635421,663إجمالي االلتزامات 

202.125316,621501,352603,725إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 47الجدول )

مؤشرات األداء الرئيسية
كما في 31 

ديسمبر 2019م
)معلومات اإلدارة(

كما في 31 
ديسمبر 2020م

)معلومات اإلدارة(

كما في 31 
ديسمبر 2021م

)معلومات اإلدارة(

كما في 31 مارس 
2022م

)معلومات اإلدارة(
86726178متوسط أيام الذمم المدينة )يوم( )1(

130110132166متوسط أيام الذمم المدينة وأصول عقود )يوم()2(
4976متوسط أيام المخزون )يوم( )3(

37468485متوسط أيام الذمم الدائنة )يوم( )4(
93644881دورة التحويل النقدي )يوم( )5(

1.11.21.21.2نسبة السيولة )6( 
14.6%16.1%20.3%11.4%العائد على األصول )7(

48.5%50.5%57.9%32.6%العائد على حقوق الملكية )8(
المصدر: معلومات اإلدارة.

تم احتسابها بناء على= )متوسط إجمالي المدينون التجاريون للسنة السابقة والحالية / اإليرادات( × 365 يوم أو 90 يوم لفترة مارس 2022م.( 1)
تم احتسابها بناء على= ))متوسط إجمالي المدينون التجاريون للسنة السابقة والحالية + أصول عقود للسنة السابقة والحالية( / اإليرادات( × 365 يوم أو 90 يوم لفترة مارس 2022م( 2)
تم احتسابها بناء على= )متوسط إجمالي المخزون للسنة السابقة والحالية / تكلفة المعدات والبرامج والخدمات ودعم( × 365 يوم أو 90 يوم لفترة مارس 2022م.( 3)
تم احتسابها بناء على= )متوسط إجمالي الذمم الدائنة للسنة السابقة والحالية / تكلفة اإليرادات ناقص رواتب وأجور ومزايا أخرى( × 365 يوم أو 90 يوم لفترة مارس 2022م.( 4)
تم احتسابها بناء على = متوسط أيام الذمم المدينة وأصول عقود - متوسط أيام الذمم الدائنة.( 5)
تم احتسابها بناء على= )إجمالي األصول المتداولة / إجمالي االلتزامات المتداولة(. ( 6)
تم احتسابها بناء على= )صافي الربح للسنة / مجموع األصول( للفترات المالية المنهية كما في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م. وتم احتسابها بناء على= )صافي الربح للفترة * ( 7)

4 / مجموع األصول( للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م.
تم احتسابها بناء على= )صافي الربح للسنة / مجموع حقوق الملكية( للفترات المالية المنهية كما في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م. وتم احتسابها بناء على= )صافي الربح ( 8)

للفترة * 4 / مجموع حقوق الملكية( للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م.

األصول غير المتداولة 
ارتفع إجمالي األصول غير المتداولة بمقدار 35.2 مليون ريال سعودي من 63.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 99.1 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات 
بمقدار 34.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة )1( شراء أرض الخزامى بقيمة 3.4 مليون ريال سعودي، )2( إضافة مبنى 
الخزامى 2 بقيمة 4.1 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م، قابل ذلك مصاريف استهالك بلغت 1.1 مليون ريال سعودي )3( 
ارتفاع صافي القيمة الدفترية للمشاريع تحت اإلنشاء من 45 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2019م إلى 70.1 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة اإلضافات بقيمة 25.1 مليون ريال سعودي خالل السنة، حيث تعلقت بشراء معدات ولوازم، باإلضافة إلى 

أعمال إنشاء، وأعمال طاقة خالل نفس الفترة.

ارتفع إجمالي األصول غير المتداولة ليصل إلى 118.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ويعزى ذلك إلى )1( ارتفاع صافي 
القيمة الدفترية لألراضي من 7.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 52.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة تحويل أرض مبنى القيروان من بند مشاريع قيد اإلنشاء إلى بند األراضي بقيمة 45.1 مليون ريال سعودي، )2( ارتفاع صافي القيمة 
الدفترية للمباني من 14.9مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2020م إلى 52.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة 
تحويل مبنى القيروان من بند مشاريع قيد اإلنشاء إلى بند المباني، قابل ذلك )3( انخفاض صافي القيمة الدفترية للمشاريع تحت اإلنشاء 
إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعزى ذلك إلى التحويالت إلى بند المباني )بقيمة 38.6 مليون ريال سعودي( وبند األراضي )بقيمة 
45.1 مليون ريال سعودي( واإلنشاءات والتجهيزات )بقيمة 3.5 مليون ريال سعودي( نتيجة اكتمال إنشاء مبنى القيروان خالل السنة المالية 

2021م. 

ارتفع إجمالي األصول غير المتداولة بمقدار 2.2 مليون ريال سعودي من 118.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 120.4 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات 
بمقدار 1.9 مليون ريال سعودي، نتيجة ارتفاع صافي القيمة الدفترية للمشاريع تحت اإلنشاء بقيمة 2.6 مليون ريال سعودي والمتعلقة 
بتوسع مبنى القيروان، قابله االستهالك السنوي للممتلكات واآلالت والمعدات، باإلضافة إلى ارتفاع االستثمار بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر بقيمة 269.8 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. 

األصول المتداولة
ارتفع إجمالي األصول المتداولة بمقدار 79.3 مليون ريال سعودي من 138.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 217.5 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة )1( ارتفاع رصيد أصول العقود من 36.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م إلى 61.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مشاريع حكومية خالل هذه الفترة )2( ارتفاع 
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رصيد المدينون التجاريون من 70.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 121.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م تزامناً مع االرتفاع في اإليرادات خالل السنة من المشاريع الحكومية القائمة، قابل ذلك )3( انخفاض رصيد المصاريف المدفوعة 
مقدما واألرصدة المدينة األخرى من 20.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 14.5 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2020م.

ارتفع إجمالي األصول المتداولة ليصل إلى 383.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة )1( ارتفاع رصيد أصول العقود 
ليصل إلى 192.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد المشاريع خالل السنة المالية 
2021م باإلضافة إلى االرتفاع في المبالغ المستحقة التي لم يتم إصدار الفواتير الخاصة بها والمتعلقة بشكل رئيسي بمشاريع مع عمالء في 
القطاع الحكومي وغيرها من المشاريع خالل هذه الفترة باإلضافة إلى تحديث تخطيط موارد المؤسسات )ERP( مما أدى إلى بعض التأخر 
في إصدار الفواتير، )2( ارتفاع رصيد المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى من 14.5 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م إلى 21.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، )3( ارتفاع األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق من 10.5 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م لتصل إلى 69.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، تماشياً مع ارتفاع النقد 
الناتج من األنشطة التشغيلية أثر ارتفاع صافي الربح خالل السنة، قابل ذلك )4( انخفاض رصيد المدينون التجاريون من 121.4مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ليصل إلى 97.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة سداد المبالغ المدينة من قبل 

العمالء خالل هذه الفترة.

ارتفع إجمالي األصول المتداولة بمقدار 100.2 مليون ريال سعودي من 383.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 483.4 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة )1( ارتفاع المخزون من 892 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.6 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، )2( ارتفاع رصيد المستحق من جهات ذات عالقة من 1.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م إلى 8.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م )3( ارتفاع رصيد المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة 
األخرى من 21.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 26.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، )4( ارتفاع رصيد 
المدينون التجاريون من 97.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ليصل إلى 237.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م، قابل ذلك )5( انخفاض رصيد أصول العقود من 192.1مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ليصل إلى 186.9 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م )6( وانخفاض األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق من 69.5 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2021م إلى 22.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

حقوق الملكية 
ارتفع إجمالي حقوق الملكية بمقدار 40.6 مليون ريال سعودي من 70.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 111.1 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة ارتفاع األرباح المبقاة من 41.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 78.4 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعزى ذلك إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 62.5 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 
2020م، قابل ذلك توزيع أرباح قدرها 22.0 مليون ريال سعودي وتحويل مبلغ بقيمة 3.3 مليون ريال سعودي إلى حساب االحتياطي النظامي 

خالل نفس الفترة.

ارتفع إجمالي الحقوق الملكية بمقدار 48.6 مليون ريال سعودي ليصل إلى 159.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة 
ارتفاع األرباح المبقاة من 78.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 127.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، 
تماشًيا مع تحقيق الشركة صافي ربح بقيمة 80.6 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م قابل ذلك توزيع أرباح قدرها 32.3 مليون 

ريال سعودي.

ارتفع إجمالي الحقوق الملكية بمقدار 23.2 مليون ريال سعودي من 159.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 182.1مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة ارتفاع رأس مال الشركة من 20 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 150 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. قابل ذلك، انخفاض في رصيد األرباح المبقاة من 127.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م إلى 32.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، حيث يعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحويل مبالغ بقيمة 117.3 مليون ريال 

سعودي إلى حساب رأس المال لغرض رفع رأس المال خالل نفس الفترة.

االلتزامات غير المتداولة
ارتفع إجمالي االلتزامات غير المتداولة بمقدار 16.4 مليون ريال سعودي من 7.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 
23.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة )1( ارتفاع التزامات المنافع المحددة للموظفين من 7.4 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 13.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك نتيجة الزيادة في تكلفة الخدمة )4.3 مليون 
ريال سعودي( نتيجة الزيادة في عدد الموظفين وزيادة األجور باإلضافة إلى تراكم خسارة إعادة القياس االكتوارية )1.8 مليون ريال سعودي( 
بما يتماشى مع تعديل االفتراضات بعد العالوات الممنوحة للموظفين، )2( ارتفاع الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل والذي بلغ 

9.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.
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ارتفع إجمالي االلتزامات غير المتداولة بمقدار 4.4 مليون ريال سعودي من 23.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 28.2 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، نتيجة )1( ارتفاع التزامات المنافع المحددة للموظفين لتصل إلى 20.9 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف الخدمة الحالية بقيمة 5.4 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة قابله 
انخفاض في خسارة إعادة القياس االكتوارية )2.2 مليون ريال سعودي(، قابل ذلك )2( انخفاض الجزء غير المتداول من القروض طويلة 

األجل من 9.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ليصل إلى 7.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

ارتفع إجمالي االلتزامات غير المتداولة بمقدار 4.9 مليون ريال سعودي من 28.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 33.0 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة )1( ارتفاع التزامات المنافع المحددة للموظفين من 20.9 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2021م لتصل إلى 23.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، تماشياً مع تكلفة الخدمة بقيمة 4.1 مليون ريال سعودي 
خالل نفس الفترة، )2( ارتفاع الجزء الغير المتداول من قروض طويلة األجل من 7.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 

9.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

االلتزامات المتداولة
ارتفع إجمالي االلتزامات المتداولة بمقدار 57.5 مليون ريال سعودي من 124.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 181.7 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى )1( ارتفاع رصيد الدائنون التجاريون من 12.6 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 27.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك إلى ارتفاع المشتريات خالل 
هذه الفترة، )2( ارتفاع رصيد اإليرادات غير المحققة من 22.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 29.5 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك إلى ارتفاع اإليرادات غير المحققة التي تتعلق بحزم الرسائل النصية القصيرة )9.6 مليون 
ريال سعودي(، قابله انخفاض اإليرادات غير المحققة المتعلقة بالمشاريع )2.8 مليون ريال سعودي(، )3( ارتفاع رصيد مستحق إلى جهة 
ذات عالقة من 234 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 14.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة الزيادة 
في المبالغ المستلمة من شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري )5.8 مليون ريال سعودي( من أجل تمويل مشروع مبنى القيروان، إلى 
جانب الزيادة في الرصيد المستحق لمؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت )6.8 مليون ريال سعودي(، )4( ارتفاع رصيد مصاريف مستحقة 
وأرصدة دائنة أخرى من 26.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 40.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
نتيجة )أ( اإلجازات المتراكمة )10.4 مليون ريال سعودي( تماشياً مع تأثير جائحة فيروس كورونا وعدم استخدام اإلجازات من قبل بعض 
الموظفين خالل الجائحة، إلى جانب )ب( االرتفاع في العموالت المستحقة )2.2 مليون ريال سعودي( تماشياً مع زيادة العموالت المدفوعة 

لموظفي المبيعات.

ارتفع إجمالي االلتزامات المتداولة بمقدار 131.7 مليون ريال سعودي ليصل إلى 313.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م 
نتيجة )1( ارتفاع رصيد الدائنون التجاريون ليصل إلى 67.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة االرتفاع في المشتريات 
تماشياً مع االرتفاع في حجم عمليات الشركة خالل هذه الفترة، )2( ارتفاع القروض قصيرة األجل من 67.0 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م إلى 84.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م تماشًيا مع ارتفاع حجم عمليات الشركة ونشاطاتها باإلضافة 
إلى تراكم رصيد الذمم التجاريون المدينون مما أدى الرتفاع القروض قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل خالل نفس الفترة، )3( ارتفاع 
رصيد اإليرادات غير المحققة ليصل إلى 58.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م حيث أن، في بعض الحاالت، تم استالم 
الدفعات من العمالء بحسب جدول الدفعات المتفق عليه، وقبل تسليم كامل المخرجات، مما أدى إلى ارتفاع رصيد اإليرادات غير المحققة 
خالل السنة، )4( ارتفاع رصيد مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى من 40.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 91.5 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، نتيجة الزيادة في الرواتب المستحقة )33.7 مليون ريال سعودي( التي تمت تسويتها في 
يناير 2022م، إلى جانب مستحقات المشاريع )9.7 مليون ريال سعودي( حيث يتكون بشكل رئيسي من مخصصات مقابل التكاليف المتوقعة 
للمشاريع التي يتم إنهاؤها / إقفالها، باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المستحقة )6.8 مليون ريال سعودي(، قابل ذلك )5( انخفاض 
رصيد مستحق إلى جهة ذات عالقة من 14.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 5.9 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2021م نتيجة تسوية مبلغ مستحق لمؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت بقيمة 4.9 مليون ريال سعودي.

ارتفع إجمالي االلتزامات المتداولة بمقدار 75.2 مليون ريال سعودي من 313.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 388.6 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة )1( ارتفاع القروض قصيرة األجل من 84.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م إلى 183.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، تماشًيا مع ارتفاع حجم عمليات الشركة ونشاطها )2( ارتفاع رصيد 
اإليرادات غير المحققة ليصل إلى 63.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، حيث أن في بعض الحاالت، تم استالم الدفعات من 
العمالء بحسب جدول الدفعات المتفق عليه، وقبل تسليم كامل المخرجات، مما أدى إلى ارتفاع رصيد اإليرادات غير المحققة خالل السنة، 
)3( ارتفاع رصيد مستحق إلى أطراف ذوي عالقة من 6.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ليصل إلى 12.0 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2022م، قابل ذلك )4( انخفاض في رصيد الدائنون التجاريون من 67.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2021م ليصل إلى 50.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، )5( انخفاض رصيد مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى من 
91.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 76.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، حيث يعزى ذلك بشكل رئيسي 
إلى انخفاض رصيد الرواتب واألجور المستحقة من 35.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 101 ألف ريال سعودي كما 

في 31 مارس 2022م نتيجة سداد الرواتب )بما في ذلك مكافآت الموظفين( المستحقة في بداية السنة المالية 2022م.
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األصول غير المتداولة  6-7-12

األصول غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 48الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م 
)المفحوصة(

63,87198,059116,675118,584ممتلكات ومعدات، صافي
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

1,0141,5021,771-الشامل اآلخر

--19-استثمار في شركة تابعة

63,87199,092118.176120,355اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

ممتلكات ومعدات 6-7-13

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 49الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

3,5877,02852,07452,074أراضي

11,91714,93752,18951,675مباني

347202682645سيارات

1,0051,8133,5493,376أثاث ومفروشات

1,7813,7284,4464,446أجهزة حاسب

75753,6363,636اإلنشاءات والتجهيزات

114101100100التحسينات والديكورات

2,631-45,04570,174مشاريع تحت اإلنشاء

63,87198,059116,675118,584اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

اإلضافات على الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 50الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

--3,441 -أراضي

--4,084 14مباني

165551 -سيارات

1,2241,859289 361أثاث ومفروشات

-2,6711,691 38أجهزة حاسب

-150--اإلنشاءات والتجهيزات 

---4التحسينات والديكورات

25,12917,5512,631 45,045 مشاريع تحت اإلنشاء

36,71521,8022,921 45,461 اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة
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استهالكات الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 51الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

9671,0631,334513مباني

2582017137سيارات

308416532462أثاث ومفروشات

-628724872أجهزة حاسب

-79-81اإلنشاءات والتجهيزات 

-7131التحسينات والديكورات

2,2492,4172,8911,011اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

بلغت صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات ما قيمته 118,6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م وتمثلت بشكل 
أساسي في 3 مباني والتي تمثل مقر الشركة الرئيسي ومبنيين يتم استخدامهم كمراكز اتصاالت، واألراضي، وأجهزة الحاسب التي تستخدم 

في اإلدارة والمشاريع والسيارات. 

األراضي
بلغ عدد األراضي المملوكة من قبل الشركة، كما في 31 مارس 2022م، 3 قطع أراضي داخل المملكة العربية السعودية وهي:

أرض في مدينة الدرعية حيث تبلغ قيمتها 3.6 مليون ريال سعودي، يقع عليها مبنى مقر إدارة الشركة الرئيسي.  	
أرض في مدينة الدرعية حيث تبلغ قيمتها 3.4 مليون ريال سعودي، يقع عليها مبنى الخزامى 2. 	
أرض في منطقة القيروان حيث تبلغ قيمتها 45.1 مليون ريال سعودي، يقع عليها مبنى القيروان. 	

ارتفع رصيد األراضي من 3.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
نتيجة شراء أرض الدرعية بقيمة 3.4 مليون ريال سعودي. ارتفع رصيد األراضي من 7.0 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2020م 
إلى 52.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و31 مارس 2022م نتيجة تحويل أرض مبنى القيروان من بند مشاريع قيد اإلنشاء 

إلى بند األراضي بقيمة 45.1 مليون ريال سعودي.

المباني
بلغت القيمة الدفترية للمباني 51.7 مليون ريال سعودي، كما في 31 مارس 2022م، وتتكون من 3 مباني هي:

مبنى مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدرعية، حيث تبلغ قيمته 10.0 مليون ريال سعودي، حيث توجد أقسام اإلدارة والمالية وإدارة  	
الموارد البشرية.

مبنى الخزامى 2 في مدينة الدرعية حيث تبلغ قيمته 3.7 مليون ريال سعودي ويستخدم كمركز اتصاالت. 	
مبنى القيروان حيث تبلغ قيمته 40.7 مليون ريال سعودي، في حين تم االنتهاء من إنشائه خالل السنة المالية 2021م ويستخدم  	

كمركز اتصال.
ارتفع صافي القيمة الدفترية للمباني من 11.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 14.9 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إضافة مبنى الخزامى 2 بقيمة 4.2 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م، قابل ذلك 
مصاريف استهالك بلغت 1.1 مليون ريال سعودي. استمر صافي القيمة الدفترية للمباني باالرتفاع ليصل إلى 52.2 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2021م نتيجة تحويل مبنى القيروان من بند مشاريع قيد اإلنشاء إلى بند المباني. انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني 
بشكل جزئي ليصل إلى 51.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة مصاريف االستهالك بقيمة 513 ألف ريال سعودي خالل 

نفس الفترة.

السيارات
انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات من 347 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 202 ألف ريال سعودي كما في 31 
ريال  ألف  بقيمة 201  باإلضافة لمصاريف استهالك  ريال سعودي  ألف  بقيمة 109  السيارات  لبعض  نتيجة استبعادات  ديسمبر 2020م، 

سعودي، في حين قابل ذلك، إضافات بقيمة 165 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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ارتفع صافي القيمة الدفترية للسيارات لتصل إلى 682 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2021م ويعود ذلك إلى شراء 9 سيارات بقيمة 
551 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات بشكل جزئي ليصل إلى 645 ألف ريال سعودي كما في 

31 مارس 2022م نتيجة مصاريف االستهالك بقيمة 37 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

األثاث ومفروشات
تتعلق القيمة الدفترية لألثاث والمفروشات بأجهزة تكييف وكراسي وطاوالت وغيرها من اثاث المكاتب. ارتفع صافي القيمة الدفترية لألثاث 
والمفروشات من 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وذلك نتيجة 
إلضافات بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي تتعلق بمبنى الخزامى 2. قابل ذلك مصاريف استهالك بقيمة 416 ألف ريال سعودي خالل نفس 
الفترة. استمر صافي القيمة الدفترية لألثاث والمفروشات باالرتفاع ليصل إلى 3.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك 
نتيجة إلضافات وتحويالت بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي قابل ذلك مصاريف استهالك ب532 الف ريال سعودي وصافي استبعادات 80 
الف ريال سعودي تتعلق بمبنى القيروان الجديد، انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث والمفروشات بشكل جزئي ليصل إلى 3.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، حيث يعزى ذلك بشكل أساسي إلى مصاريف االستهالك بقيمة 462ألف ريال سعودي خالل نفس 

الفترة.

أجهزة حاسب
تتعلق أجهزة الحاسب بأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات المتعلقة بأنظمة المعلومات. ارتفع صافي القيمة الدفترية ألجهزة الحاسب 
اآللي من 1.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، من ثم إلى 4.4 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و31 مارس 2022م، ويعود ذلك إلى إضافات تمثلت في أجهزة الحاسب اآللي، تماشًيا مع 

زيادة عدد المشاريع والموظفين خالل نفس الفترة.

اإلنشاءات والتجهيزات
يتعلق صافي القيمة الدفترية لإلنشاءات والتجهيزات بأعمال تَم إجراؤها على سقف مبنى المقر الرئيسي للشركة. استقرت القيمة الدفترية 
لإلنشاءات والتجهيزات عند 75 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م. ارتفع صافي القيمة الدفترية لإلنشاءات والتجهيزات 
إلى 3.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و31 مارس 2022م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التحويالت من بند مشاريع تحت 

التنفيذ فيما يخص المصاعد الكهربائية.

التحسينات والديكورات
يتعلق صافي القيمة الدفترية للتحسينات والديكورات بالتجهيزات والتحسينات التي تمت في مبنى الخزامى 2 قبل شرائه في السنة المالية 
2020م. انخفض صافي القيمة الدفترية للتحسينات والديكورات من 114 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 101 ألف ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ومن ثم إلى 100 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و31 مارس 2022م نتيجة مصاريف 

االستهالك خالل نفس الفترة.

مشاريع تحت اإلنشاء
إلى 70.2 مليون ريال سعودي كما في 31  المشاريع تحت اإلنشاء من 45 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2019م  ارتفع رصيد 
ديسمبر 2020م نتيجة اإلضافات بقيمة 25.1 مليون ريال سعودي حيث تعلقت بشراء معدات ولوازم، باإلضافة إلى أعمال إنشاء، وأعمال 
طاقة خالل نفس الفترة. انخفض رصيد المشاريع تحت اإلنشاء إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعزى ذلك إلى التحويالت إلى بند 
المباني )بقيمة 38.6 مليون ريال سعودي( وبند األراضي )بقيمة 45.1 مليون ريال سعودي( واإلنشاءات والتجهيزات )بقيمة 3.5 مليون 
ريال سعودي( نتيجة اكتمال إنشاء مبنى القيروان خالل السنة المالية 2021م. بلغ رصيد المشاريع تحت اإلنشاء ما قيمته 2.6 مليون ريال 

سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة اإلضافات المتعلقة بتوسيع مبنى القيروان. 
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استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 6-7-14

استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 52الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

1,0141,502--يناير 1

--516-إضافات خالل السنة

497487270-التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة

1,0141,5021,771-كما في 31 ديسمبر
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

بلغ رصيد االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ما قيمته 1.0مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويتعلق بشراء 
9,303 سهم في مستشفى سليمان الحبيب خالل السنة المالية2020م، وقد ارتفع هذا الرصيد إلى 1.5 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م تماشًيا مع ارتفاع القيمة العادلة لسهم شركة مستشفى سليمان الحبيب خالل نفس الفترة. في حين بلغ رصيد االستثمار 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ما قيمته 1.8مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

استثمار في شركة تابعة 6-7-15

استثمار في شركة تابعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 53الجدول )

اسم الشركة التابعة
نسبة الملكية
السنة الملية

2019م

نسبة الملكية 
السنة المالية

2020م

نسبة الملكية 
السنة المالية

2021م

نسبة الملكية 
في فترة 31 
مارس 2022م

بلد التأسيس

المملكة العربية السعودية--67%-شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م 

ملخص حركة االستثمار في شركة تابعة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 54الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

-19--يناير 1

--67-إضافات خالل السنة

--)48(-حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة

-)19(--استبعاد خالل السنة

--19-كما في 31 ديسمبر
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة
تتعلق بحصة الشركة من خسائر شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات، حيث تم تأسيس الشركة خالل السنة المالية 2020م، 
في حين تمتلك شركة العرض المتقن 67% بقيمة 67 ألف ريال سعودي. خالل السنة المالية 2020م، تمت المحاسبة عن هذا االستثمار 
باستخدام طريقة حقوق الملكية بدالً من التوحيد حيث إن الشركة استفادت من إعفاءات المعايير الدولية وذلك بعدم إعداد قوائم مالية 
الدولية  للمعايير  وفقا  موحدة  مالية  قوائم  بإعداد  التجاري،  واالستثمار  لألعمال  األمثل  النهائية، شركة  األم  الشركة  تقوم  حيث  موحدة 
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
ومتطلبات نظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة التي لها عالقة بإعداد وعرض القوائم المالية. وفًقا للقوائم المالية المعدلة كما 
في 31 ديسمبر 2020م، بلغ االستثمار في الشركة التابعة 19 ألف ريال سعودي بعد تسجيل حصة الشركة في صافي خسائر الشركة التابعة 

البالغة 48 ألف ريال سعودي. 
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استبعاد استثمار في شركة تابعة 
وفًقا للقوائم المالية المعدلة كما في 31 ديسمبر 2021م، قامت الشركة باستبعاد كامل حصصها في الشركة التابعة )بما لها من حقوق وما 
عليها من التزامات )بقيمة 19 ألف ريال سعودي. هذا وقد تم استكمال اإلجراءات القانونية بنقل هذه الحصص وتعديل عقد التأسيس بهذا 

الخصوص.

األصول المتداولة 6-7-16

األصول المتداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 55الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)المفحوصة(

1,0825,4138921,623المخزون

6,9233,9601,6078,231مستحق من أطراف ذوي عالقة

36,48961,707192.098186,893أصول عقود

70.088121.35397.829237,450مدينون تجاريون

20,32114,54721.29026,369مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

3,35010,54869.45922,804نقد وما في حكمه 

383,175483,370 138.253217.529اإلجمالي 

مؤشرات األداء الرئيسية

86726178متوسط أيام الذمم المدينة )يوم(

130110132166متوسط أيام الذمم المدينة وأصول عقود )يوم( 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

المخزون 6-7-17

المخزون كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 56الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

 Bulk SMS - 1,0821,3308431,574حزم الرسائل النصية القصيرة

4,0834848-أجهزة بصمة

1,0825,4138921,623اإلجمالي 

4976متوسط أيام المخزون )يوم( 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

 Bulk SMS - حزم الرسائل النصية القصيرة
يتعلق مخزون حزم الرسائل النصية القصيرة - Bulk SMS بمخزون حزم الرسائل النصية القصيرة غير المستخدم والذي تم الحصول 
عليه من مزودي خدمة الشبكة المحلية ليتم إعادة بيعه/صرفه للعمالء كرسائل ورموز التحقق )OTP( وما إلى ذلك من وسائل الدخول في 
المواقع والتطبيقات. الجدير بالذكر أن رصيد المخزون في نهاية السنة منخفض نسبًة لإليرادات المتعلقة بحزم الرسائل النصية القصيرة 
حيث تتم الفوترة بالمستهلك بينما يتم شراء حزم الرسائل النصية القصيرة من مزودي خدمة الشبكة المحلية بالدفع المسبق وبالتالي تظهر 
األرصدة الغير مستهلكة بالمخزون. ارتفع مخزون حزم الرسائل النصية القصيرة من 1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
إلى 1.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ومن ثم انخفض مخزون حزم الرسائل النصية القصيرة ليصل إلى 843 ألف ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة نسب االستهالك من العمالء خالل الفترة.

ارتفع المخزون إلى 1.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة ارتفاع مخزون الرسائل النصية القصيرة - Bulk SMS خالل 
نفس الفترة. 
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أجهزة بصمة
يتعلق مخزون أجهزة بصمة بأجهزة البصمة الخاصة بمشروع نظام الحضور واالنصراف التابع إلحدى الجهات الحكومية. انخفض المخزون 
ألجهزة البصمة من 4.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 48 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و31 مارس 

2022م، نتيجة استخدام المخزون في المشاريع، حيث ال تخزن الشركة مخزوًنا ما لم يكن المخزون مرتبط بالمشاريع.

مستحق من أطراف ذوي عالقة  6-7-18

مستحق من أطراف ذوي عالقة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 57الجدول )

ألف ريال سعودي
كما في 31 

ديسمبر 2019م
)معدلة(

كما في 31 
ديسمبر 2020م

)معدلة(

كما في 31 
ديسمبر 2021م

)مراجعة(

 كما في 31
مارس 2022م
)المفحوصة(

6257381.5717,601شركة حزام المعلومات

--882882شركة عرض المتقن للتجارة - مصر

595---مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت 

2727--مؤسسة وهج الطاقة

99--شركة فوراً لنقل البريد

--1.1441,322شركة العرض المتقن للتكنولوجيا - األردن

--2.675913شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

--105-شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات

---1.360شركة الطاقة المستدامة

---90ناصر عبد اهلل بن محمد البسام

---74شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

---73صالح بن إبراهيم بن حمد المزروع

6.9233,9601,6078,231اإلجمالي 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

شركة حزام المعلومات
تعتبر شركة حزام المعلومات شركة شقيقة تعمل في مجال األمن السيبراني وتركيب كاميرات المراقبة. ارتفع الرصيد من 625 ألف ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 738 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ومن ثم إلى 1.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2021م وإلى 7.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، تماشًيا مع ارتفاع التعامالت والخدمات بين الطرفين ذو العالقة 

خالل نفس الفترة.

شركة عرض المتقن للتجارة - مصر 
تعتبر شركة عرض المتقن للتجارة بمصر شركة شقيقة، حيث قامت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية بتمويل معامالت تجارية بالنيابة 
عن عرض المتقن للتجارة - مصر. انخفض الرصيد من 882 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م إلى صفر كما في 31 

ديسمبر 2021م وكما في 31 مارس 2022م نتيجة تسويات حصلت خالل هذه الفترة. 

مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت
تعتبر مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت شركة ذات عالقة بمساهم/ بشريك تعمل في مشروع بناء مبنى القيروان، باإلضافة إلى مشاريع 
تعاقد من الباطن مع مشاريع حكومية. بلغ الرصيد المستحق ما قيمته 595 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، حيث يمثل قيمة 

إيجار مستحق.

مؤسسة وهج الطاقة
تعتبر مؤسسة وهج الطاقة شركة ذات عالقة بمساهم / بشريك، حيث بلغ الرصيد ما قيمته 27 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م 

وكما في 31 مارس 2022م، حيث يمثل سداد دفعات بالنيابة عن مؤسسة وهج الطاقة.
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شركة فورًا لنقل البريد
تمثل المبالغ المستحقة من شركة فوراً لنقل البريد مبالغ تتعلق بسداد دفعات بالنيابة عن شركة فوراً لنقل البريد، حيث بلغ الرصيد ما قيمته 

9 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 31 مارس 2022م.

شركة العرض المتقن للتكنولوجيا - األردن
تعتبر شركة العرض المتقن للتكنولوجيا باألردن شركة شقيقة، حيث قامت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية بتمويل زيادة رأس مال 
شركة العرض المتقن للتكنولوجيا - األردن. ارتفع الرصيد من 1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.3 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة زيادة المبالغ المحولة إلى الشركة الشقيقة خالل العام. انخفض الرصيد إلى صفر كما في 31 

ديسمبر 2021م نتيجة تسويات حصلت خالل هذه الفترة.

شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات
تعتبر شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة شقيقة، حيث تمثل الرصيد المستحق منها في معامالت تجارية ومشتريات. 
انخفض الرصيد من 2.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 913 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ومن ثم 

إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة تسويات حصلت خالل هذه الفترة.

شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات
تعتبر شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة تابعة، حيث تم تأسيس الشركة خالل السنة المالية 2020م، في حين تمتلك 
شركة العرض المتقن 67% بقيمة 67 ألف ريال سعودي. تألف الرصيد من مصروفات حكومية تتعلق بالتأسيس القانوني للشركة. انخفض 
الرصيد من 105 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة استبعاد كامل حصصها في 

الشركة التابعة )بما لها من حقوق وما عليها من التزامات(.

شركة الطاقة المستدامة
تعتبر شركة الطاقة المستدامة شركة شقيقة، حيث تمثل الرصيد المستحق منها في معامالت تجارية ومشتريات. انخفض الرصيد من 1.4 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة تسويات حصلت خالل هذه الفترة.

ناصر عبد الله بن محمد البسام
تعلق الرصيد المستحق من ناصر عبد اهلل بن محمد البسام برصيد مستحق من أحد مالك الشركة. انخفض الرصيد من 90 ألف ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة تسويات حصلت خالل هذه الفترة.

شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري
تعلق الرصيد المستحق من شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري برصيد مستحق نتيجة عمليات تمويل. انخفض الرصيد من 74 ألف 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة تسويات حصلت خالل هذه الفترة.

صالح بن إبراهيم بن حمد المزروع
تعلق الرصيد المستحق من صالح بن إبراهيم بن حمد المزروع برصيد مستحق من أحد مالك الشركة. انخفض الرصيد من 73 ألف ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى صفر كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة تسويات حصلت خالل هذه الفترة.
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أصول عقود 6-7-19

أصول عقود كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 58الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معلومات اإلدارة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معلومات اإلدارة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

4,5262,29038,92338,055مشاريع جهة حكومية رقم 1

70111,00021,86022,984مشاريع جهة حكومية رقم 7

2,7058,5387,618-مشروع جهة حكومية رقم 18

1,3869,5565,2156,323مشاريع جهة حكومية رقم 3

3,19719,6385,731-مشاريع جهة حكومية رقم 2

2,1032,6852,0242,524مشروع جهة حكومية رقم 4

5,7992,0692,054-مشروع جهة حكومية رقم 8

27,77324,47493,831101,604أخرى

36,48961,707192,098186,893اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

يمثل رصيد أصول العقود المبالغ المستحقة من العمالء بموجب عقود تتعلق بمشاريع وحدة تجربة العميل، ووحدة التشغيل والصيانة، ووحدة 
حلول البرمجيات. يحق للشركة إصدار الفواتير للعمالء عن األنشطة المنفذة بناًء على إنجاز سلسلة من نقاط األداء. عند الوصول إلى نقطة 
أداء معينة، يتم إرسال شهادة اإلنجاز والفاتورة للدفعة المتعلقة بنقطة األداء، بعد مراجعة المخرجات من قبل استشاريين خارجيين تابعين 
للعمالء، بحيث تكون الشركة قد اعترفت سابقاً بأصول العقود ألي عمل منجز. يتم إعادة تصنيف أي مبالغ تم االعتراف بها سابقاً كـأصول 

عقود إلى الذمم التجاريون المدينون عند إصدار الفواتير ومصادقة العميل عليها. 

ارتفع رصيد أصول العقود من 36.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 61.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مشاريع مع عمالء في القطاع الحكومي خالل هذه الفترة. ارتفع رصيد أصول العقود ليصل إلى 192.1 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد المشاريع خالل السنة المالية 2021م باإلضافة 
إلى االرتفاع في المبالغ المستحقة التي لم يتم إصدار الفواتير الخاصة بها والمتعلقة بشكل رئيسي بمشاريع مع عمالء في القطاع الحكومي 
وغيرها من المشاريع خالل هذه الفترة. انخفض رصيد أصول العقود ليصل إلى 186.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، 
نتيجة إصدار فواتير بقيمة 144.2 مليون ريال سعودي، قابل ذلك ارتفاع في رصيد أصول العقود نتيجة إضافات بقيمة 139.0 مليون ريال 

سعودي خالل الربع األول من السنة المالية 2022م بسبب ارتفاع عدد المشاريع خالل الفترة ذاتها.

مدينون تجاريون 6-7-20

مدينون تجاريون كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 59الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)المفحوصة(

74,672122.00099,981240,812مدينون تجاريون

)3,362()2,152()647()4,583(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

70,089121,35397,829237,450اإلجمالي 

مؤشرات األداء الرئيسية

86726178متوسط أيام الذمم المدينة )يوم(

متوسط أيام الذمم المدينة وأصول 
130110132166عقود )يوم( 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 (: 60الجدول )
مارس 2022م

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)المفحوصة(

4.5836472,152-1 يناير
10.0322.8041.5051,210إضافات

--)6.740()5,449(شطب
4.5836472.1523,363كما في 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

تحليل أعمار المدينون التجاريون كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 61الجدول )
المجموعأكثر من 360 يوم181-360 يوم91-180 يوم61-90 يوم31-60 يومحاليةألف ريال سعودي

78,63965,10629,61138,43012,90816,118240,812مارس 2022م
16,2529,90329,24718,79813,82411,95799,981ديسمبر 2021م
40,38634,91817,15115,68610,0003,693122,000ديسمبر 2020م
28,55812,5589,8439,1617,9027,90274,671ديسمبر 2019م

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

بلغ رصيد الذمم التجاريون المدينون )الصافي( 237.5مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، حيث تضمنت الذمم المدينة أرصدة 
بقيمة 16.10 مليون ريال سعودي والتي تجاوزت إعمارها 360 يوًما. في حين سجلت الشركة خسائر انخفاض في قيمة المدينون التجاريون 
في قائمة الدخل بقيمة 10.0 مليون ريال سعودي و2.8 مليون ريال سعودي و1.5 مليون ريال سعودي و1.2 مليون ريال سعودي في السنة 

المالية 2019م و2020م و2021م وفي فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، على التوالي.

الذمم التجاريون المدينون بحسب العميل كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 62الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معلومات اإلدارة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معلومات اإلدارة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)معلومات اإلدارة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

7,68825,43019.05275,485جهة حكومية رقم 1
13,51516,942--جهة رقم 16

9,3235.5607,54916,046جهة حكومية رقم 2
2187,5787,8137,813جهة رقم 17

1,4775,629--جهة حكومية رقم 18
2,45413,5713.8702,402جهة حكومية رقم 3

116,494 46,705 69,856 54,989 أخرى

74,672122,00099,981240,811اإلجمالي
)3.362()2.152()647()4.583(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

70,089121,35397,829237,450اإلجمالي )الصافي(
مؤشرات األداء الرئيسية

86726178متوسط أيام الذمم المدينة )يوم(
130110132166متوسط أيام الذمم المدينة وأصول عقود )يوم( 

المصدر: معلومات اإلدارة 

يتضمن رصيد المدينون التجاريون الذمم المستحقة من العمالء ويتركز هذا الحساب على أرصدة مدينة من منشآت حكومية باألخص الجهة 
الحكومية رقم 1 )التي تشكل 31.3% من مجموع الرصيد( باإلضافة إلى منشآت أخرى شبه حكومية وجهات في القطاع الخاص، حيث بلغ 

الرصيد اإلجمالي ما يقارب 240.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. 

ارتفع صافي المدينون التجاريون من 70.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 121.4 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م تزامناً مع االرتفاع في اإليرادات خالل السنة من مشاريع مراكز االتصال التابعة للجهة الحكومية رقم 1 ورقم 3 بشكل 
رئيسي. انخفض رصيد المدينون التجاريون ليصل إلى 97.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة سداد المبالغ المدينة 

من قبل العمالء خالل هذه الفترة.
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في  كما  سعودي  ريال  مليون   237.5 إلى  2021م  ديسمبر   31 في  كما  سعودي  ريال  مليون   97.8 من  التجاريون  المدينون  رصيد  ارتفع 
31مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع اإليرادات من المشاريع الحكومية، باإلضافة إلى تأخر المدفوعات الحكومية خالل هذه الفترة، حيث أن 

المدفوعات الحكومية عادًة تتم بعد الربع األول من كل سنة مالية.

انخفض متوسط أيام الذمم المدينة من 86 يوم إلى 72 يوم خالل الفترة بين 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ومن ثم إلى 61 يوم 
كما في 31 ديسمبر 2021م، جراء تطبيق سياسات وضعتها اإلدارة خالل السنة لتعزيز عملية التحصيل. ارتفع أيام الذمم المدينة ليصل إلى 
78 يوم كما في 31 مارس 2022م نتيجة طبيعة جدولة المدفوعات الحكومية حيث أن المدفوعات الحكومية عادًة تتم بعد الربع األول من كل 
سنة مالية. في حين انخفض متوسط أيام الذمم المدينة وأصول عقود من 130يوم إلى 110 يوم خالل الفترة بين 31 ديسمبر 2019م و31 
ديسمبر 2020م ومن ثم ارتفع إلى 132 يوم كما في 31 ديسمبر 2021م و166 يوم كما في 31 مارس 2022م، نظرا لوجود تركز رئيسي من 

عمالء حكوميين، حيث تستعين الشركة بقروض قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل.

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 6-7-21

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 63الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

9,8767,7299,5429,644حجوزات بنكية
6,5013,2212,7597,959دفعات مقدمة لموردين

6994,240--مصاريف الطرح العام األولي 
3,3322,9697,4733,569مصروفات مدفوعة مقدما

592608797937ذمم الموظفين
20202020أخرى

20,32114,54721.29026,369اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

حجوزات بنكية
يتعلق رصيد الحجوزات البنكية بأرصدة تحتجز لدى المصارف هامش جدية ومقابل فتح اعتمادات مصرفية وإصدار ضمانات بنكية، حيث 
تتراوح نسبتها ما بين 5% إلى 10% من قيمة الضمان أو االعتماد المستندي. انخفض رصيد الحجوزات البنكية من 9.9 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة مفاوضات مع المصارف أدت إلى تخفيض 

النسب من 10% إلى 5% من قيمة العقد.

ارتفع الرصيد إلى 9.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ومن ثم إلى 9.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، حيث 
يعزى ذلك إلى االرتفاع في المشتريات واالعتمادات خالل هذه الفترة نتيجة ارتفاع قيمة الضمانات واالعتمادات المصدرة متأثراً بزيادة 

حجم المشاريع وإعدادها.

دفعات مقدمة لموردين 
تتعلق الدفعات المقدمة للموردين بـشكل رئيسي بالبضاعة المشتراة من موردين خارجين المتعلقة بالبرامج وأجهزة تكنولوجيا المعلومات 
والخدمات السحابية. انخفضت الدفعات المقدمة للموردين من 6.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.2مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ومن ثم إلى 2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، وذلك تماشياً مع تحسن شروط الدفع 
بين الشركة والموردين فيما يخص الدفعات المقدمة، ابتداًء من نهاية السنة المالية 2020م، مما أدى إلى انخفاض رصيد الدفعات المقدمة 

للموردين خالل هذه الفترة.

ارتفع رصيد الدفعات المقدمة للموردين من 2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 8.0 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م ويعزي ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رصيد الدفعات المقدمة للموردين خالل الربع األول من السنة المالية، ومنها دفعة مقدمة 

إلى شركة التأمين بقيمة 4 مليون ريال سعودي.

مصاريف الطرح العام األولي
تتعلق مصاريف الطرح العام األولي بمصاريف االستشاريين وجميع المصاريف المتعلقة بالطرح العام األولي. ارتفع الرصيد من 699 ألف 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م تماشًيا مع الزيادة في المصاريف االستشارية 

خالل هذه الفترة.
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مصروفات مدفوعة مقدًما
تتألف المصروفات المدفوعة مقدماً بشكل رئيسي من رسوم تراخيص البرامج، وتكاليف التأمين وغيرها من المصاريف المدفوعة مقدماً. 
انخفض الرصيد من 3.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعود 
ذلك إلى استحقاق رصيد المدفوعات المتعلقة بتراخيص البرامج. ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدًما لتصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة االرتفاع في تكاليف التأمين المدفوعة مقدماً تماشًيا مع ارتفاع عدد الموظفين خالل نفس الفترة. 

انخفض رصيد المصروفات المدفوعة مقدماً من 7.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 3.6 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2022م، ويعزى ذلك إلى تخفيض رصيد المصروفات المدفوعة مقدماً في الربع األول من السنة المالية 2022م نظراً لتأخر 

شركة التأمين في إصدار الفواتير.

ذمم الموظفين
تتعلق ذمم الموظفين بالسلف التي تقدمها الشركة لموظفيها )لتمويل نقلهم من والى مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية(، ويتم 
منحها بعد موافقة اإلدارة، اعتماًدا على درجة الموظف ومدة اإلقامة وما إلى ذلك، بحيث تقسط على فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر. 
ارتفع رصيد ذمم الموظفين من 592 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 608 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
و797 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و937 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م تماشًيا مع ارتفاع عدد الموظفين 

خالل نفس الفترة.

المدفوعات المقدمة األخرى
بلغت المدفوعات المقدمة األخرى ما قيمته 20 ألف ريال سعودي طوال الفترة التاريخية، حيث تعلق الرصيد بمصروف إيجار مقدم كإيداع 

ألحد المكاتب، في حين تتم مناقشة إمكانية استرداد المبلغ مع المالك.

نقد وما في حكمه  6-7-22

نقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 64الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

3.08710.10069.12021,855نقد لدى البنوك

264449339949نقد في الصندوق

3,35010,54869.45922,804اإلجمالي 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

ارتفعت األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق من 3.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 10.5 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م ومن ثم إلى 69.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، تماشياً مع ارتفاع النقد الناتج من األنشطة 
التشغيلية أثر ارتفاع صافي الربح خالل الفترة. انخفضت األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق إلى 22.8 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2022م اثر تأخر المدفوعات الحكومية خالل هذه الفترة، حيث أن المدفوعات الحكومية عادًة تتم بعد الربع األول من كل سنة 

مالية.
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حقوق الملكية 6-7-23

حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 65الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)المفحوصة(

20,00020,00020,000150,000رأس المال

-6,6706,6706,670رأس المال اإلضافي

-2,6906,0006,000احتياطي نظامي

41,17978,447127,04732,062أرباح مبقاه

70,539111,117159,717182,062اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

رأس المال كما في 31 ديسمبر 2021م(: 66الجدول )
رأس المالعدد الحصصألف ريال سعودي

652,0006,520شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

260,0002,600صالح إبراهيم حمد المزروع 

260,0002,600ناصر عبد اهلل محمد البسام

138,0001,380ندى محمد العيسى

138,0001,380إبراهيم صالح المزروع

138,0001,380الجوهرة صالح المزروع

82,800828حصة سلطان محمد السلطان

82,800828أسيل ناصر البسام

82,800828سديم ناصر البسام

82,800828عبداهلل ناصر البسام

82,800828يوسف ناصر البسام

2,00020,000اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م 

رأس المال كما في 31 مارس 2022م(: 67الجدول )
رأس المالعدد الحصصألف ريال سعودي

4,890,00048,900شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

1,950,00019,500صالح إبراهيم حمد المزروع 

1,950,00019,500ناصر عبد اهلل محمد البسام

1,035,00010,350ندى محمد العيسى

1,035,00010,350إبراهيم صالح المزروع

1,035,00010,350الجوهرة صالح المزروع

621,0006,210حصة سلطان محمد السلطان

621,0006,210اسيل ناصر البسام

621,0006,210سديم ناصر البسام

621,0006,210عبداهلل ناصر البسام

621,0006,210يوسف ناصر البسام

150,000,000150,000اإلجمالي
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رأس المال
يتكون رأس مال الشركة البالغ 150 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م من 15 مليون سهما اسمياً قيمة كل منها 10 ريال سعودي 
وجميعها أسهم عادية موزعة على 11 مساهم هم شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري )نسبة المساهمة 32.6%(، بصفة المجموعة 

قابضة، باإلضافة إلى 10 مساهمين أفراد )نسبة المساهمة %67.4(.

ارتفع رأس المال من 20.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 150.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، حيث 
أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21 فبراير 2022م إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 130.0 
مليون ريال سعودي وذلك عن طريق )1( تحويل مبلغ 6.0 مليون ريال سعودي من حساب االحتياطي النظامي )2( وتحويل مبلغ 6.7 مليون 

ريال سعودي من حساب رأس المال اإلضافي )3( وتحويل مبلغ 117.3 مليون ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة.

رأس المال اإلضافي 
بلغ رأس المال اإلضافي 6.7 مليون ريال سعودي طوال الفترة التاريخية ويمثل مساهمة شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري الذي تم 

تحويله خالل السنة المالية 2019م لزيادة رأس مال الشركة. تم تحويل كامل المبلغ إلى رأس المال خالل السنة المالية 2022م.

احتياطي نظامي 
طبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تقوم الشركة بتحويل 10.0% من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ 

هذا االحتياطي 30.0% من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح. 

إنخفض رصيد االحتياطي النظامي إلى صفر كما في 31 مارس 2022م نتيجة تحويل كامل المبلغ لحساب رأس المال بحسب الجمعية 
العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2022م.

أرباح مبقاة 
ارتفعت األرباح المبقاة من 41.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 78.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويعزى ذلك إلى تحقيق أرباح صافية بقيمة 62.6 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م، قابل ذلك توزيع أرباح قدرها 22.0 مليون 
ريال سعودي وتحويل مبلغ بقيمة 3.3 مليون ريال سعودي إلى حساب االحتياطي النظامي خالل نفس الفترة.ارتفعت األرباح المبقاة الى 
127.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م تماشًيا مع تحقيق الشركة صافي ربح للفترة بقيمة 81.0 مليون ريال سعودي خالل 

السنة المالية 2021م قابل ذلك توزيع أرباح قدرها 32.4 مليون ريال سعودي.

انخفضت األرباح المبقاة من 127.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 32.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
نتيجة )1( تحويل مبالغ بقيمة 117.3 مليون ريال سعودي إلى حساب رأس المال لغرض زيادة رأس المال، قابله ذلك )2( تسجيل صافي 

الربح بقيمة 22.3 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

التزامات غير متداولة  6-7-24

التزامات غير متداولة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 68الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)المفحوصة(

7,38913,81720,91623,755التزام منافع الموظفين المحددة

9,9537,2569,290-قروض طويلة األجل

7,38923,77128,17233,045اإلجمالي 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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التزام منافع الموظفين المحددة 6-7-25

تسوية القيمة الحالية التزام منافع الموظفين المحددة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 69الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

15,5607,38913,81720,916 يناير

1,9616,26511,6724,141تكاليف الخدمة الحالية

-256187283تكاليف التمويل

-2,2166,45211,955مجموع المحمل على الربح أو الخسارة

-4512,290126خسارة إعادة القياس االكتوارية

-4512,290126مجموع المحمل على الدخل الشامل االخر

)1,302()4,983()2,315()838(المدفوع

7,38913,81720,91623,755كما في 31 ديسمبر
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

االفتراضات االكتوارية الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 70الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

ال ينطبق*2.8%3.50%3.0%معدل خصم التقييم

ال ينطبق*2.8%3.50%3.0%المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب

ال ينطبق*مرتفعةمرتفعةمرتفعةمعدل دوران الموظفين
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

* لم يتم عمل دراسة اكتوراية للربع األول، وتم التسجيل والتحوط بناء على نظام العمل في المملكة العربية السعودية السعودي.

يتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تحديد 
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات 
عالية الجودة المسجلة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، ولها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة )أو في حال عدم توفرها 
تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية(. وفيما يتعلق بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين في المملكة العربية السعودية، تأخذ 

عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل والعمال السعودي وكذلك سياسية الشركة.

ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين من 7.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 13.8 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م، وذلك نتيجة )1( الزيادة في تكلفة الخدمة )4.3 مليون ريال سعودي( نتيجة الزيادة في عدد الموظفين وزيادة 
األجور باإلضافة إلى )2( تراكم خسارة إعادة القياس االكتوارية )1.8 مليون ريال سعودي( بما يتماشى مع تعديل االفتراضات بعد العالوات 
الممنوحة للموظفين. ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين لتصل إلى 20.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، ويعزى 
ذلك بشكل رئيسي إلى تكاليف الخدمة الحالية بقيمة 5.4 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة قابله انخفاض في خسارة إعادة القياس 

االكتوارية )2.2 مليون ريال سعودي(.

ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين من 20.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م لتصل إلى 23.8 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2022م، تماشياً مع تكلفة الخدمة بقيمة 4.1 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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قروض طويلة األجل 6-7-26
تتمثل القروض طويلة األجل فيما يلي:

قروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 71الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)المفحوصة(

الجزء غير المتداول المدرج ضمن االلتزامات 
9,9537,2569,290-غير المتداولة

الجزء المتداول المدرج ضمن االلتزامات 
صفر8482,697-المتداولة

10,8019.9539,290-اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

جدول استحقاق القروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 72الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)معلومات اإلدارة(

--848-السنة المالية 2021م
صفر2,6972,697-السنة المالية 2022م
2,8122,8122,812-السنة المالية 2023م
2,9322,9322,932-السنة المالية 2024م
1,5121,5121,512-السنة المالية 2025م

10,8019,9539,290-اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

تتعلق قروض طويلة األجل بقرض واحد تم منحه للشركة خالل السنة المالية 2020م من أجل تمويل إنشاء مبنى القيروان. ومن الجدير 
بالذكر أن القرض مضمون برهنين عقاريين، أحدهما صادر من الشركة على مبنى تابع لها والكائن في حي الصرحية في مدينة الدرعية، 
واآلخر صادر من ناصر عبداهلل البسام على أرض كائنة في منطقة وادي لبن في مدينة الرياض. يخضع القرض لتكلفة تمويل )بناًء على 
أسعار العرض بين البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت( ويستحق في السنة المالية 2025م. للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة القسم  5-12 

»اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة.

االلتزامات المتداولة 6-7-27

االلتزامات المتداولة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 73الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)المفحوصة(

12,59127,38567,42649,987دائنون تجاريون

23414,6625,95811,977مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

60,68567,04084,033183,019قروض قصيرة األجل 

-8482,697-الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

22,61229,45958,33763,213إيرادات غير محققة

26,61340,59591,53876,098مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1,4601,7453,4734,323زكاة مستحقة

124,196181,733313,463388,618اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية

37468485متوسط أيام الذمم الدائنة )يوم(
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م
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دائنون تجاريون
تتمثل أرصدة الدائنون التجاريون بشكل رئيسي في األرصدة المتعلقة بموردي األصول الثابتة والمقاولين وموردي البرامج والمعدات، حيث 
تراوحت شروط الدفع بين 30 يوماً إلى 180 يوماً. ارتفع رصيد الدائنون التجاريون من 12.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
إلى 27.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك إلى ارتفاع المشتريات خالل هذه الفترة. استمر رصيد الدائنون 
التجاريون باالرتفاع ليصل إلى 67.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة االرتفاع في المشتريات تماشياً مع االرتفاع في 

حجم عمليات الشركة خالل هذه الفترة. 

إنخفض رصيد الدائنون التجاريون من 67.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 50 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م نتيجة تسويات حصلت خالل هذه الفترة. ارتفع متوسط أيام الذمم الدائنة من 37 يوما كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 46 يوما 
كما في 31 ديسمبر 2020م ومن ثم ارتفع إلى 84 يوماً كما في 31 ديسمبر 2021م و85 يوم كما في 31 مارس 2022م نتيجة االرتفاع في 

المشتريات وتحسين شروط الدفع مع الموردين.

مستحق إلى أطراف ذوي عالقة  6-7-28

األرصدة المستحقة إلى األطراف ذوي العالقة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 74الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31مارس 2022م
)المفحوصة(

5,8044,0844,113-شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

3,000---ناصر عبداهلل بن محمد البسام

2,991---صالح بن إبراهيم بن حمد المزروع

2,1001,8621,862-شركة الطاقة المستدامة
شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية 

1212--المعلومات

--2346,758مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت

23414,6625,95811,977اإلجمالي 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري
تعلق الرصيد المستحق إلى شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري بمبلغ تم استالمه من شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري 
لتمويل مشروع بناء مبنى القيروان. انخفض الرصيد من 5,8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 4.1 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م بسبب تسويات حصلت خالل هذه الفترة. إستقر رصيد المستحق إلى شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري 

عند 4.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

ناصر عبدالله بن محمد البسام
بلغ الرصيد المستحق لناصر عبداهلل بن محمد البسام 3.0 مليون ريال، حيث يتعلق بمصاريف مستحقة الدفع الخاصة بالطرح األولي 

للشركة.

صالح بن إبراهيم بن حمد المزروع
بلغ الرصيد المستحق لصالح بن إبراهيم بن حمد المزروع 3.0 مليون ريال، حيث يتعلق بمصاريف مستحقة الدفع الخاصة بالطرح األولي 

للشركة.

شركة الطاقة المستدامة
تعتبر شركة الطاقة المستدامة شركة شقيقة، حيث تزود شركة العرض المتقن بخدمات أنظمة إدارة الطاقة، في حين يتعلق الرصيد البالغ 
2.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020 باألعمال المنفذة لمشروع بناء القيروان. انخفض الرصيد من 2.1 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م بسبب تسويات حصلت خالل هذه الفترة. استقر رصيد 

المستحق إلى شركة الطاقة المستدامة عند 1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.
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شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات
تعتبر شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات شركة شقيقة، حيث تمثل الرصيد المستحق منها بأعمال متعلقة بمركز البيانات.

مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت
تعتبر مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت شركة ذات عالقة بمساهم/ بشريك تعمل في مشروع بناء مبنى القيروان، باإلضافة إلى مشاريع 
تعاقد من الباطن مع مشاريع حكومية. ارتفع الرصيد من 234 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6.8 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م نتيجة الزيادة في أعمال البناء المنفذة خالل السنة المالية 2020م فيما يتعلق بمشاريع حكومية. انخفض الرصيد 

ليصل إلى صفر ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة تسويات حصلت خالل هذه الفترة.

قروض قصيرة األجل 6-7-29

قروض قصيرة األجل كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 75الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م
)المفحوصة(

60,68567,04084,033183,019قروض قصيرة األجل

60,68567,04084,033183,019اإلجمالي 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م 

القروض قصيرة األجل بحسب البنك كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 76الجدول )

رصيد القروض قصيرة األجلألف ريال سعودي
كما في 31 ديسمبر 2021م

رصيد القروض قصيرة األجل
تاريخ استحقاق النسبةكما في 31 مارس 2022م

القرض

ديسمبر 2022مسايبور + 3.5%33,78498,028بنك الرياض

أغسطس 2022مسايبور + 2.75%31,01147,226بنك ساب

سبتمبر 2022مسايبور + 3.0%17,14017,580بنك البحرين الوطني

ديسمبر 2022مسايبور + 2.5%16,129-البنك العربي الوطني

سبتمبر 2022مسايبور + 2.75%5974,055بنك الجزيرة

فبراير 2022مسايبور + 3.0%-831بنك اإلمارات دبي الوطني

فبراير 2022مسايبور + 3.0%-669البنك األهلي الوطني

84,033183,019اإلجمالي 
المصدر: معلومات اإلدارة.
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اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الجزيرة
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الجزيرة بتاريخ 1441/09/14هـ )الموافق 2020/05/07م(، للحصول على تسهيالت بمبلغ 

قدره 60,000,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية: 

الشرحالبيان

ستون مليون )60,000,000( ريال سعوديإجمالي التسهيالت

إن هذه االتفاقية قيد التجديدتاريخ االنتهاء

حدود محددة لتمويل 80% من المشاريع الحكومية المقبولة لدى بنك الجزيرة والتي تم التنازل عن المستحقات الخاصة بها لبنك الجزيرة )أ( الحد األقصى
بمبلغ إجمالي أقصى قدره ستون مليون )60,000,000( ريال سعودي.

التسهيالت

تسهيل إلصدار وتمويل خطابات االعتماد عن طريق التورق. . 1التسهيل

شراء واستيراد مستلزمات المشاريع الموافق عليها من قبل بنك الجزيرة.الغرض

األجل فترة اإلتاحة فترة  متضمنة  يوم   )180( أقصاها  فترة  خالل  تستحق  دفعات  أو  دفعة  بموجب  واألرباح  األصل  سداد  يتم 
)االعتمادات المؤجلة( و/ أو من خالل تمويل المستخلصات )أيهما أسبق(.

سايبور + 2.75% سنوياً هامش الربح

الرسوم
رسوم فتح حساب: تعرفة ساما + 1% سنوياً  	
رسوم قبول مستندات: 0.125% شهرياً أو جزء من الشهر  	

خطابات ضمان - الحد األقصى لكل خطاب ضمان مليون )1,000,000( ريال سعودي.. 2التسهيل

لضمان وتسهيل تنفيذ مشاريع موافق عليها من قبل بنك الجزيرة والتي لن تستطيع الشركة تنفيذها دون الحصول على الغرض
تسهيل وحيث تم التنازل عن العوائد / المستحقات الخاصة بها لبنك الجزيرة.

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

رسوم إصدار: تعرفة ساما + 1% / 1.25% سنوياًالرسوم

حد بيع آجل يؤول إلى التورق )برنامج الدينار(. 3التسهيل

لتمويل 80% كحد أقصى من صافي قيمة كل مستخلص معتمد المتعلقة بالمشاريع المقبولة لبنك الجزيرة، وحيث تم الغرض
التنازل عن العوائد/ المستحقات الخاصة بها لبنك الجزيرة.

يتم سداد األصل واألرباح بموجب دفعة أو دفعات تستحق خالل فترة أقصاها )6( أشهر و/ أو عند استالم شيكات فترة اإلتاحة
مستخلصات المشاريع )أيهما أسبق(.

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

حد بيع آجل يؤول إلى التورق )برنامج الدينار(. 4التسهيل

لتمويل 20% كحد أقصى من صافي قيمة أعمال التجهيزات للمشاريع المحال تنفيذها، والتي تم التنازل عن العوائد / الغرض
المستحقات الخاصة بها لبنك الجزيرة.

يتم سداد األصل واألرباح بموجب دفعة أو دفعات ووفًقا لكشف التدفقات النقدية.فترة اإلتاحة

سايبور + 3.5% سنوياًهامش الربح

حد بيع آجل يؤول إلى التورق )برنامج الدينار(. 5التسهيل

لشراء مواد لتنفيذ مشاريع، وحيث تم التنازل عن العوائد / المستحقات الخاصة بها لبنك الجزيرة.الغرض

يتم سداد األصل واألرباح بموجب دفعة أو دفعات تستحق خالل فترة أقصاها )180(.فترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

التسهيل
خطابات ضمان بمبلغ ثالثة مليون )3,000,000( ريال سعودي كحد أقصى.)ب( الحد األقصى

الدخول في مشاريع جديدة مقبولة من قبل بنك الجزيرةالغرض

بحد أقصى )6( أشهر.فترة اإلتاحة

رسوم فتح حساب: تعرفة ساما + 1% سنوياً الرسوم
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الشرحالبيان

الضمانات

هذه التسهيالت مضمونة عن طريق كفالة غرم وأداء بالضامن واالنفراد موقعة من ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع  	
و/أو شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري بمبلغ قدره ستة وستون مليون )66,000,000( ريال سعودي بتاريخ 2021/03/22م.

التنازل لصالح بنك الجزيرة بنسبة 125% من إجمالي المبلغ المستغل من التسهيالت )أ(. 	
سند ألمر بقيمة ستة وستون مليون )66,000,000( ريال سعودي موقع من قبل ناصر عبداهلل البسام نيابة عن الشركة ومضمون من قبل  	

ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع وشركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري بتاريخ 2020/05/07م.
يحق لبنك الجزيرة طلب أي ضمانات إضافية.  	

الشروط

تتعهد الشركة بالمحافظة على نسبة إجمالي الديون إلى حقوق ملكية في حدود 1:2.5 وأال تقل نسبة التداول عن 1:1 حتى يتم سداد  	
كافة التزاماتها تجاه بنك الجزيرة. 

تتعهد الشركة بأن ال تزيد مجمل سحوباتها، بما في ذلك توزيع أي أرباح على الشركاء بنسبة تزيد عن 50% من صافي األرباح  	
السنوية.

يحق لبنك الجزيرة أن يغير أو يلغي أو يقيد أي من أو جميع التسهيالت وشروطها دون إشعار سابق ويحق لبنك الجزيرة المطالبة فوًرا اإلنهاء وتعجيل السداد
باألرصدة المدينة شاملة المصروفات و/أو هامش الربح باعتبارها دين محدد المقدار ومستحق السداد وواجب األداء فوًرا. 

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي 
السعودي.

المصدر: معلومات اإلدارة

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك اإلمارات دبي الوطني
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك اإلمارات دبي الوطني بتاريخ 1441/06/25هـ )الموافق 2020/02/19م(، للحصول على 

تسهيالت بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون )25,000,000( ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية: 

الشرحالبيان

خمسة وعشرون مليون )25,000,000( ريال سعوديإجمالي التسهيالت

إن هذه االتفاقية قيد التجديدتاريخ االنتهاء

تمويل مشاريع الشركة الحكومية والخاصةالغرض

التسهيالت

)أ( ضمان إسالمي - خطابات ضمان إسالمية بمبلغ ثالثة مليون )3,000,000( ريال سعودي كحد أقصى.. 1التسهيل

سنة واحدةفترة اإلتاحة

هامش نقدي
تعرفة ساما + 0.5% سنوياً 

5% على التأمين النقدي

)أ( خطاب اعتماد استيراد )وكالة مرابحة( )كمبيالة / اعتمادات لغرض القبول / اعتمادات مؤجلة الدفع( بمبلغ . 2التسهيل
سبعة مليون )7,000,000( ريال سعودي كحد أقصى. 

180 يومفترة اإلتاحة

هامش الربح

الكمبياالت: ساما + 0.5% سنوياً
اعتمادات لغرض القبول: تعرفة ساما + 0.75% سنوياً

إعادة التمويل: سايبور + 3% سنوياً 

رسوم القبول: تعرفة ساما + 0.75% الرسوم

)ب( تمويل مستحقات العقود )80% من الفواتير التي تمت الموافقة عليها( بمبلغ سبعة مليون )7,000,000( ريال . 1التسهيل
سعودي كحد أقصى.

180 يومفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

)ج( ضمان إسالمي: خطابات ضمان دفع مقدمة وضمانات حسن التنفيذ بمبلغ ثمانية مليون )8,000,000( ريال . 1التسهيل
سعودي كحد أقصى.

3 سنواتفترة اإلتاحة

سايبور + 5% سنوياًهامش نقدي

الرسوم
رسوم إصدار: تعرفة ساما + 1% سنوياً

رسوم جزائية بنسبة 0.5% لعدم الوفاء بالشروط الواردة أدناه
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الشرحالبيان

الضمانات

بتاريخ  	 سعودي  ريال   )25,000,000( مليون  وعشرون  خمسة  بقيمة  التجاري  واالستثمار  لألعمال  األمثل  شركة  من  شركات  ضمان 
2020/02/19م.

ضمان بالتكافل والتضامن من قبل ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع بتاريخ 2022/02/19م. 	
بتاريخ  	 الشركة  نيابة عن  البسام  ناصر عبداهلل  قبل  من  موقع  ريال سعودي   )25,000,000( مليون  بمبلغ خمسة وعشرون  سند ألمر 

2020/02/19م.

الشروط

تتعهد الشركة باالحتفاظ بما ال يقل عن 50% من األرباح السنوية.  	
تتعهد الشركة بأال تتجاوز نسبة إجمالي الديون لصافي حقوق الملكية المادية عن 1:2 وأال تقل نسبة األصول المتداولة عن المطلوبات  	

المتداولة عن 1:1.
تتعهد الشركة بأال تقل الحقوق المادية الصافية للمساهمين عن تسعة وأربعون مليون )49,000,000( ريال سعودي.  	

يحق لبنك اإلمارات دبي الوطني تسوية كافة االلتزامات والمسؤوليات الخاصة به وتعديل أو إلغاء جميع التسهيالت الممنوحة دون إبداء أي إلنهاء وتعجيل السداد
سبب أو تبرير وذلك بتقديم إشعار خطي قبل )30( يوًما. 

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي 
السعودي.

المصدر: معلومات اإلدارة

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك البحرين الوطني
على  للحصول  2021/01/25م(،  )الموافق  1442/06/12هـ  بتاريخ  الوطني  البحرين  بنك  مع  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
تسهيالت بمبلغ قدره ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وستون ألف )48,760,000( ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية: 

الشرحالبيان

ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وستون ألف )48,760,000( ريال سعوديإجمالي التسهيالت

إن هذه االتفاقية قيد التجديدتاريخ االنتهاء

التسهيالت

تسهيالت إصدار خطابات ضمان مبدئية، وسندات حسن التنفيذ، وضمان دفعة مقدمة بمبلغ ثمانية مليون )8,000,000( التسهيل
ريال سعودي كحد أقصى.

إصدار ضمانات لجهات حكومية وشبه حكوميةالغرض

12 - 36 شهرفترة اإلتاحة

1.25% سنوياً هامش نقدي

كمبياالت واعتمادات قبول مستندية، وإعادة تمويل خطابات االعتماد عن طريق المرابحة أو التورق، والتمويل قصير التسهيل
األجل عن طريق المرابحة أو التورق )لمشاريع عامة متعددة األغراض(.

لرأس المال العاملالغرض

180 يومفترة اإلتاحة

تعرفة ساما + 1.25% سنوياً )5% على المبالغ النقدية ويتم دفعها مقدماً(هامش الربح

مرابحة قصيرة األجل بمبلغ خمسة مليون )5,000,000( ريال سعودي كحد أقصى.التسهيل

تشغيل وصيانة الخدمات المقدمة والدعم الفني )لمشروع الجهة الحكومية رقم 4(الغرض

180 يومفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

ضمان حسن التنفيذ بمبلغ اثنين مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف )2,445,000( ريال سعودي كحد أقصى.التسهيل

ضمان حسن التنفيذ لمشروع الجهة الحكومية رقم 4الغرض

42 شهرفترة اإلتاحة

1.25% سنوياً يتم دفعها مقدًما )5% هامش نقدي مسترد على المبالغ النقدية ويتم دفعها مقدماً(هامش الربح

تسهيل إلصدار الكمبياالت / اعتمادات القبول / إعادة تمويل خطابات االعتماد عن طريق المرابحة أو التورق / إعادة التسهيل
تمويل قصير األجل عن طريق المرابحة أو التورق بمبلغ 3,500,000 ريال سعودي كحد أقصى.

لرأس المال العامل لمشروع الجهة الحكومية رقم 7الغرض

180 يومفترة اإلتاحة
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الشرحالبيان

تعرفة ساما + 1.25% سنوياً وسايبور + 3% سنوياً )5% على المبالغ النقدية ويتم دفعها مقدماً(هامش الربح

سند حسن التنفيذ لمشروع الجهة الحكومية رقم 7 بمبلغ تسعمائة وأربعون ألف )940,000( ريال سعودي كحد أقصى.التسهيل

سند حسن التنفيذ لمشروع الجهة الحكومية رقم 7الغرض

42 شهرفترة اإلتاحة

1.25% سنوياً )5% هامش نقدي مسترد على المبالغ النقدية ويتم دفعها مقدماً(هامش الربح

تسهيل إلصدار الكمبياالت / اعتمادات القبول / إعادة تمويل خطابات االعتماد عن طريق المرابحة أو التورق / إعادة التسهيل
تمويل قصير األجل عن طريق المرابحة أو التورق بمبلغ 4,500,000 ريال سعودي كحد أقصى.

لرأس المال العامل لمشروع الجهة الحكومية رقم 3 الغرض

180 يوم بحد أقصىفترة اإلتاحة

تعرفة ساما + 1.25% سنوياً وسايبور + 3% سنوياً )5% على المبالغ النقدية ويتم دفعها مقدماً(هامش الربح

سند حسن التنفيذ بمبلغ مليون وثالثمائة وخمسة وسبعون ألف )1,375,000( ريال سعودي كحد أقصى.التسهيل

سند حسن التنفيذ لمشروع الجهة الحكومية رقم 3.الغرض

36 شهرفترة اإلتاحة

1.25% سنوياً يتم دفعها مقدًما )5% هامش نقدي مسترد على المبالغ النقدية ويتم دفعها مقدماً(هامش الربح

تسهيل بمبلغ أحد عشر مليون )11,000,000( ريال سعودي كحد أقصى.التسهيل

تمويل المبنى الجديد لمركز التواصلالغرض

ستة عشر )16( دفعه متساوية ابتداء 90 يوم بعد انتهاء فترة المهلة )سنة(فترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياً تدفع ربع سنوًياهامش الربح

مرابحة / تورق - تسهيل قصير األجل بمبلغ اثني عشر مليون )12,000,000( ريال سعودي كحد أقصى. التسهيل

لدعم مشتريات الرسائل القصيرة بالجملة الغرض

180 يومفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

رسوم جزائية بنسبة 0.25% لعدم الوفاء بالشروط رسوم

الضمانات

ضمان شركات من شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري بقيمة ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وستون ألف )48,760,000( ريال  	
سعودي بتاريخ 2021/01/25م.

ضمان شخصي من ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع بمبلغ ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وستون ألف )48,760,000(  	
ريال سعودي بتاريخ 2021/01/25م.

سند ألمر بمبلغ ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وستون ألف )48,760,000( ريال سعودي صادر نيابة عن الشركة بتاريخ 2021/01/25م. 	
رهن من قبل الشركة على قطعة األرض رقم 116 من المشروع رقم 2975 في حي الصرحية في مدينة الدرعية وأي مبنى سيتم بنائه  	

على األرض كضمان على اثني عشر مليون )12,000,000( ريال سعودي من المبلغ اإلجمالي. في حالة عدم السداد من قبل الشركة، 
لبنك البحرين الوطني حق بيع األرض المرهونة.

رهن من قبل ناصر عبداهلل البسام على قطعة األرض الكائنة في منطقة وادي لبن في مدينة الرياض وأي مبنى سيتم بنائه على األرض  	
كضمان على اثني عشر مليون )12,000,000( ريال سعودي من المبلغ اإلجمالي. في حالة عدم السداد من قبل الشركة، لبنك البحرين 

الوطني حق بيع األرض المرهونة.
يحق لبنك البحرين الوطني طلب أي ضمانات إضافية. 	

الشروط
تتعهد الشركة بأال تقل نسبة التداول عن )1:1(، وأال يقل معدل خدمة الدين عن )1.5:1(، وأال تزيد نسبة الرفع المالي عن )2:1(. 	
تتعهد الشركة بأال تقوم بتوزيع أي أرباح إذا خالفت أحد الشروط المالية. 	
تتعهد الشركة بتوجيه إيرادات المشاريع لحسابها لدى بنك البحرين الوطني. 	

اإلنهاء وتعجيل السداد
يحق لبنك البحرين الوطني أن يغير أو يلغي أو يسحب أي من أو جميع التسهيالت دون إشعار مسبق وحسب تقديره المطلق ويحق لبنك 
البحرين الوطني المطالبة فوًرا باألرصدة المدينة شاملة المصروفات و/أو هامش الربح باعتبارها دين محدد المقدار ومستحق السداد 

وواجب األداء فوًرا.
النظام الواجب 

التطبيق
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي 

السعودي.
المصدر: معلومات اإلدارة
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اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مجموعة سامبا المالية )المعروفة حاليًا بالبنك األهلي السعودي(
بالبنك األهلي السعودي( بتاريخ 1442/03/26هـ  أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مجموعة سامبا المالية )المعروفة حالياً 
)الموافق 2020/11/12م(، للحصول على تسهيالت بمبلغ قدره 40,000,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية: 

الشرحالبيان

تمويل بالمبلغ اإلجمالي قدره أربعون مليون )40,000,000( ريال سعودي كحد أقصى.إجمالي التسهيالت

31 أكتوبر 2021م )إن هذه االتفاقية قيد التجديد(تاريخ االنتهاء

التسهيالت

خطاب ضمان - خطابات ضمان مبدئية قدره خمسة مليون )5,000,000( ريال سعودي كحد أقصى.. 1التسهيل

مشاريع حكومية ومشاريع شبه حكوميةالغرض

365 يومفترة اإلتاحة

تعرفة ساما + 0.75% سنوياً )5% هامش نقدي مسترد على المبالغ النقدية(هامش الربح

تسهيل عقد أومنيباس )تسهيل مشاريع مقبولة لدى سامبا( قدره خمسة وثالثون مليون )35,000,000( ريال . 2التسهيل
سعودي كحد أقصى.

لتمويل العقود بعد مراجعتهم بالعناية الواجبة الغرض

فترة اإلتاحةهامش الربحنوع التسهيل

5 سنواتتعرفة ساما + 1% سنوياًضمان حسن التنفيذ

3 سنواتتعرفة ساما + 1.25% سنوياً ضمان الدفعة المقدمة

210 يومتعرفة ساما + 1% سنوياًاعتماد قبول

210 يومرسوم قبول 1.25% سنوياًخطاب اعتماد استيراد

210 يومتعرفة ساما + 1% سنوياًكمبيالة

210 يومسايبور + 2.5% سنوياًإعادة تمويل خطابات اعتماد

)PPF( 6 أشهرسايبور + 2.5% سنوياًتمويل مستخلصات المشاريع
5% على المبالغ النقدية ويتم دفعها مقدماً

الضمانات

ضمان شركات من شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري بمبلغ أربعون مليون )40,000,000( ريال سعودي بتاريخ 2020/11/12م. 	
سند ألمر بمبلغ أربعون مليون )40,000,000( ريال سعودي موقع من قبل الشركة بتاريخ 2020/11/13م ومضمونة من قبل ناصر  	

عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع وشركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري.
يحق لبنك سامبا طلب أي ضمانات إضافية. 	

الشروط
تتعهد الشركة بأال تقل نسبة التداول عن )1:1( وأال تزيد نسبة الرفع المالي عن )2.50:1(. 	
تتعهد الشركة بعدم توزيع أكثر من 50% من أرباحها.  	

يحق لبنك سامبا أن يغير أو يلغي أو يسحب أي من أو جميع التسهيالت وشروطها وأسعارها دون إشعار مسبق وحسب تقديره المطلق.اإلنهاء وتعجيل السداد

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك 
المركزي السعودي.

المصدر: معلومات اإلدارة
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اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الراجحي
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الراجحي بتاريخ 1442/07/26هـ )الموافق 2021/03/10م(، للحصول على تسهيالت 

بمبلغ قدره 100,000,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

الشرحالبيان

مائة مليون )100,000,000( ريال سعوديإجمالي التسهيالت

2022/03/10متاريخ االنتهاء

تمويل بالمبلغ اإلجمالي األقصى مائة مليون )100,000,000( ريال سعوديالحد األقصى

تسهيل للمتطلبات العامة لرأس المال العامل بحد أقصى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي)أ( التسهيلالتسهيالت

2022/03/31مفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطاب ضمان مشاركة لتمويل المشاريع المطروحة من قبل الكيانات الحكومية والشبه حكومية والكيانات )ب( التسهيل
األخرى الموافق عليها من قبل بنك الراجحي بحد أقصى ثالثين مليون )30,000,000( ريال سعودي

60 شهرفترة اإلتاحة

سايبور )12 شهر ميالدي( + 2.50% هامش الربح

ال يوجدالرسوم

بيع عاجل لتمويل المشاريع المطروحة من قبل الكيانات الحكومية والشبه حكومية والكيانات األخرى الموافق )ج( التسهيل
عليها من قبل بنك الراجحي بحد أقصى سبعين مليون )70,000,000( ريال سعودي

يجب تقديم المستندات بموجب خطاب االعتماد خالل 12 شهرا من تاريخ فتح طلب االعتماد ذي الصلة.فترة اإلتاحة

سايبور )12 شهر ميالدي( + 2.5%هامش الربح

0.5%الرسوم

تمويل الصادرات بحد أقصى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي لتمويل المشاريع المطروحة من قبل )د( التسهيل
الكيانات الحكومية والشبه حكومية والكيانات األخرى الموافق عليها من قبل بنك الراجحي.

60 شهرفترة اإلتاحة

سايبور )12 شهر ميالدي( + 2.50%هامش الربح

0.5%الرسوم

الضمانات

هذه التسهيالت مضمونة عن طريق ضمان تجاري وشخصي من قبل صالح إبراهيم حمد المزروع وشركة أمثال للتنمية واالستثمار  	
بتاريخ 2021/03/10م 

سند ألمر بقيمة مائة وسبعة عشر مليون وثالثمائة وواحد وثالثون ألف ومائة وثالثة وستون )117,331,163( ريال سعودي نيابة عن  	
الشركة بتاريخ 2021/03/10م.

الشروط

يحظر إجراء أي تغيير في رأس مال العميل دون موافقة خطية مسبقة من المصرف. 	
يلتزم ويتعهد العميل بأن ال تقل نسبة التداول عن 1 مرة طوال فترة التمويل. 	
يلتزم ويتعهد العميل بإبقاء 50% من األرباح السنوية واألرباح المبقاة في النشاط على أن يظهر ذلك في ميزانية العام القادم. 	
يلتزم ويتعهد العميل بتزويد المصرف بتقرير ربع سنوي عن سير المشروع تتم مراجعته عن طريق المصرف. 	
يلتزم العميل بفتح حساب وسيط لدى المصرف لكل مشروع 	

يقر العميل بأنه يجوز للمصرف في أي وقت )وفقا لتقديره ودون إبداء أية أسباب لذلك( خفض مبلغ أي تسهيالت أو إلغاء أو إنهاء هذه اإلنهاء وتعجيل السداد
التسهيالت أو أي منها.

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك 
المركزي السعودي.

المصدر: معلومات اإلدارة
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اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني
على  للحصول  2021/05/27م(،  )الموافق  1442/10/15هـ  بتاريخ  الوطني  العربي  البنك  مع  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  أبرمت 

تسهيالت بمبلغ 25,000,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

الشرحالبيان

خمسة وعشرون مليون )25,000,000( ريال سعودي.إجمالي التسهيالت

2022/05/31متاريخ االنتهاء

تمويل بالمبلغ اإلجمالي األقصى خمسة وعشرون مليون )25,000,000( ريال سعودي.الحد األقصى

التسهيالت

تسهيل ائتماني بحد أقصى خمسة وعشرون مليون )25,000,000( ريال سعودي.)أ( التسهيل

2022/05/31مفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

ال يوجدالرسوم

تورق قصير األجل لتمويل 60% من المقبوضات الخاصة بالمشاريع الحكومية والشبه حكومية المتنازل عنها )ب( التسهيل
لصالح البنك العربي الوطني بحد أقصى عشرون مليون )20,000,000( ريال سعودي

9 أشهرفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

ال يوجدالرسوم

التسهيل
خطاب اعتماد مستندي )كمبيالة/ دفع آجل( )الفئة األولى / الفئة الثانية( والسحب منهم بحد أقصى خمسة )ج( 

مليون )5,000.000( ريال سعودي إلصدار خطابات ضمان ألجل مستفيدين مقبولين من قبل البنك العربي 
الوطني لشراء وتوفير المواد واألدوات وقطع الغيار الالزمة )محلياً ودولياً(.

9 أشهرفترة اإلتاحة

سايبور )3 أشهر ميالدية( + 2.5% سنوياًهامش الربح

الرسوم
رسوم فتح حساب: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً

رسوم تأجيل: 1.25% سنوياً

تمويل ائتماني بحد أقصى خمسة مليون )5,000,000( ريال سعودي لتمويل الصادرات التي تحصل عليها الشركة من التسهيل
خالل االعتمادات المستندية التي تم فتحها من قبل البنك العربي الوطني.

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور )ثالثة أشهر( + 2.5% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطابات ضمان إسالمية تصدر لصالح مستفيدين مقبولين من قبل البنك العربي الوطني من أجل تنفيذ مشاريع )د( التسهيل
حكومية وشبه حكومية بحد أقصى خمسة مليون )5,000,000( ريال سعودي 

12 شهر لخطابات الضمان االبتدائية و48 أشهر لخطابات الضمان النهائية والدفعة المقدمةفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم

رسوم اإلصدار:  	
ضمان مبدئي: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً 	
ضمان نهائي: تعرفة ساما + 0.75% سنوياً 	
ضمان الدفعة المقدمة: تعرفة ساما + 1% سنوياً 	

الضمانات

سند ألمر بمبلغ خمسة وعشرون مليون )25,000,000( ريال سعودي بتاريخ 2021/05/17م 	
ضمان شخصي تضامنية أصدره ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع بتاريخ 2021/05/17م 	
حوالة عوائد للبنك العربي الوطني عن المشاريع التي البنك العربي الوطني أصدر بشأنها خطابات ضمان 	
أي ضمانات أخرى قد يطلبها البنك العربي الوطني 	
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الشرحالبيان

الشروط

يجب إعطاء البنك إشعار خطي قبل يومي عمل من تاريخ سحب التمويل. 	
إذا كان مشرف المشروع مكتب استشاري مستقل فيجب أن يحتوي المستخلص على توقيع المهندس المقيم )مدير المشروع المعين  	

من قبل المكتب االستشاري إضافة إلى ختم المكتب االستشاري(
في حال كانت الجهة المشرفة هي صاحبة المشروع فيجب أن يكون المستخلص موقعا من شخصين بحد أدنى. 	
لن يقوم البنك بخصم/تمويل أي مستخلص مضى على اعتماد أكثر من ثالثة أشهر إال إذا قام العميل بتقديم ما يثبت أن المستخلص  	

لم يصرف بعد.
يجب أال تزيد عدد المستخلصات المخصوصة/الممولة للمشروع الواحد والقائمة عن خمسة مستخلصات 	
يجب أن تكون البضائع مؤمنة بالكامل ضد جميع األخطار لصالح البنك على أن يكون ذلك مسجال في البوليصة ومن شركة تأمين  	

مقبولة.
الحد األقصى لضمانات االبتدائية مبلغ 3,000,000 ريال سعودي على أال يتجاوز الضمان االبتدائي الواحد مبلغ 4,000,000 ريال  	

سعودي.
السماح بإصدار خطابات صمان نهائية مصدر لها خطابات ضمان ابتدائية من بنوك أخرى بحد أقصى 40,000 ريال سعودي. 	

للبنك كامل الحق في فرض رسم تسديد مبكر وفي حال وقوع أي حالة من حاالت اإلخالء يكون للبنك الحق في إلغاء التسهيالت.اإلنهاء وتعجيل السداد

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك 
المركزي السعودي.

المصدر: معلومات اإلدارة

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك األهلي السعودي
2021/01/11م(،  )الموافق  1442/05/27هـ  بتاريخ  السعودي  األهلي  البنك  مع  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  تعديل  ملحق  الشركة  أبرمت 

للحصول على تسهيالت بمبلغ خمسة وعشرين مليون )25,000,000( ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

الشرحالبيان

25,000,000إجمالي التسهيالت

2021/08/31م )إن هذه االتفاقية قيد التجديد(تاريخ االنتهاء

الحد األقصى

الحد األقصى إلصدار الضمان االبتدائي الواحد هو خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي، وما زاد عن ذلك يتم بموافقة الطرف  	
األول. 

الحد األقصى إلصدار الضمان النهائي الواحد هو مليون ومائتين وخمسين ألف )1,250,000( ريال سعودي، وما زاد عن ذلك يتم  	
بموافقة ائتمانية. 

التسهيالت

التسهيل
خطابات ائتمان للصادرات بحد أقصى خمسة عشر مليون )15,000,000( ريال سعودي بغرض شراء لوازم العمل  )ج( 

)على سبيل المثال لوازم برامج التشغيل واألجهزة اإللكترونية، ونظم مراقبة الشبكات وموسعات الشبكات( من 
الموردين في األسواق المحلية والدولية.

ال يوجدفترة اإلتاحة

10%هامش الربح

رسوم إصدار 1% بحد أدنى ألف )1,000( ريال سعوديالرسوم

خطابات ضمان بغرض تنفيذ مشاريع حكومية وشبه حكومية بحد أقصى عشرة مليون )10,000,000( ريال التسهيل )د( 
سعودي

ال يوجدفترة اإلتاحة

10% هامش نقدي مسترد على المبالغ النقدية هامش الربح

رسوم إصدار 1% بحد أدنى ألفان )2,000( ريال سعودي الرسوم

تسهيل تجاري بحد أقصى خمسة مليون )5,000,000( ريال سعودي كحد فرعي من تسهيل خطابات ائتمان التسهيل )هـ( 
الصادرات لتمويل 80% من المقبوضات

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم
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الشرحالبيان

الضمانات

ضمانات شخصية أصدرها ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع بتاريخ 2021/01/11م وقيمة كل منهم سبعة  	
وعشرون مليون وخمسمائة ألف )27,500,000( ريال سعودي.

ضمان شخصي تضامني أصدره ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع بتاريخ 2021/01/11م بمبلغ سبعة وعشرون  	
مليون وخمسمائة ألف )27,500,000( ريال سعودي.

سند ألمر بمبلغ سبعة وعشرون مليون )27,000,000( ريال سعودي بتاريخ 2021/01/11م، مضمون من قبل شركة األمثل لألعمال  	
واالستثمار والتجارة وناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع.

الشروط

تتعهد الشركة أال تتجاوز نسبة توزيع األرباح عن 50% من صافي األرباح السنوية وتخضع لموافقة البنك األهلي السعودي الخطية.  	
تتعهد الشركة باستقطاع 20% من كل مستخلص يرد على الحساب الوسيط لسداد المرابحات والتيسير التجاري حال استحقاقها. 	
تتعهد الشركة بأال تتجاوز نسبة الرافعة المالية عن 1:2. 	
تتعهد الشركة أال تقل حقوق الملكية عن 107,000,000 ريال سعودي. 	
تتعهد الشركة أن يتم تزويد الطرف األول بالقوائم المالية المدققة في خالل 180 يوم من نهاية السنة المالية.  	
تتعهد الشركة أن يتم تزويد البنك األهلي السعودي بالقوائم المالية الداخلية لكل عام في خالل 60 يوم من نهاية شهر يونيو. 	

لم يتم تحديده في ملحق اتفاقية التجديد أو التعديل.اإلنهاء وتعجيل السداد

النظام الواجب 
لم يتم تحديده في ملحق اتفاقية التجديد أو التعديل.التطبيق

المصدر: معلومات اإلدارة

عقد تسهيل مع البنك السعودي البريطاني
2021/07/14م(،  )الموافق  1442/12/04هـ  بتاريخ  البريطاني  السعودي  البنك  مع  تسهيل  لعقد  تسهيل  عرض  خطاب  الشركة  أبرمت 

للحصول على تسهيالت بمبلغ 104,515,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

الشرحالبيان

مائة وأربعة مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف )104,515,000( ريال سعوديإجمالي التسهيالت

إن هذه االتفاقية قيد التجديدتاريخ االنتهاء

مائة وأربعة مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف )104,515,000( ريال سعوديالحد األقصى

التسهيالت

التسهيل
تورق قصير األجل بحد أقصى ثالثة وثالثون مليون )33,000,000( ريال سعودي بخصوص تشغيل وصيانة مركز )أ( 

المعلومات والشبكة وأمن المعلومات والدعم الفني للتطبيق األكاديمي واإلداري لغرض تمويل فواتير شركة 
االتصاالت رقم 1 وشركة االتصاالت رقم 2 وشركة االتصاالت رقم 3.

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

ال يوجد.الرسوم

التسهيل
خطابات ضمان )سند عطاء( بحد أقصى ستة مليون وثالثمائة وواحد وثمانون ألف )6,381,000( ريال سعودي )ب( 

بغرض إصدار ضمانات من أجل العقود الجديدة التي تقوم الشركة بإبرامها، خصوصاً مع الكيانات الحكومية 
والخاصة، بقيمة تقل عن خمسون مليون )50,000,000( ريال سعودي

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

رسوم إصدار: تعرفة ساما + 0.75% بحد أدنى خمسمائة )500( ريال سعوديالرسوم

التسهيل
خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بمبلغ عشرة مليون )10,000,000( ريال سعودي بغرض إصدار ضمانات 

من أجل العقود الجديدة التي تقوم الشركة بإبرامها، خصوصاً مع الكيانات الحكومية والخاصة، بقيمة تقل عن 
خمسون مليون )50,000,000( ريال سعودي

ال يوجدفترة اإلتاحة

هامش نقدي مسترد بنسبة 10%هامش الربح

رسوم إصدار تعرفة ساما + 0.5% الرسوم

تورق قصير األجل بغرض تمويل مقبوضات مشروع وزارة الشئون البلدية والقروية حتى نسبة 75% بحد أقصى )ج( التسهيل
خمسة مليون )5,000,000( ريال سعودي 

ال يوجدفترة اإلتاحة
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الشرحالبيان

3% سنوياً فوق سايبورهامش الربح

ال يوجدالرسوم

التسهيل
خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بمبلغ ثالثة مليون وثالثمائة وواحد وأربعون ألف )3,341,000( ريال 
سعودي بغرض إصدار خطابات ضمان في صالح العقود التي تقوم الشركة بإبرامها لمشروع وزارة الشئون البلدية 

والقروية

ال يوجدفترة اإلتاحة

هامش نقدي مسترد بنسبة 10%هامش الربح

رسوم إصدار: تعرفة ساما + 1.25% سنوياً بحد أدنى خمسمائة )500( ريال سعوديالرسوم

التسهيل
تورق دوار بغرض تمويل مقبوضات تشغيل وصيانة مركز المعلومات والشبكة وأمن المعلومات والدعم الفني )د( 

للتطبيق األكاديمي واإلداري )الجهة الحكومية رقم 19( بنسبة حتى 80% بحد أقصى اثنان مليون )2,000,000( 
ريال سعودي 

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

التسهيل
خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى اثنان مليون وإثني عشر ألف )2,012,000( ريال سعودي 

إلصدار ضمان من أجل تشغيل وصيانة مركز المعلومات والشبكة وأمن المعلومات والدعم الفني للتطبيق األكاديمي 
واإلداري )الجهة الحكومية رقم 19(

ال يوجدفترة اإلتاحة

هامش نقدي مسترد بنسبة 10%هامش الربح

تعرفة ساما + 0.50% سنوياً بحد أدنى خمسمائة )500( ريال سعوديالرسوم

تسهيل بحد أقصى خمسة عشر مليون وخمسمائة ألف )15,500,000( ريال سعودي لتمويل مشروع تأمين نظام التسهيل )هـ( 
المعلومات الصحية والبنية التحتية للجهة الحكومية رقم 13 مغطاه عن طريق سحب 30% من قيمة كل فوترة

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطاب اعتماد بحد أقصى ثالثة عشر مليون ومائتان ألف )13,200,000( ريال سعودي الستيراد الخامات المتعلقة التسهيل
بمشروع تأمين نظام المعلومات الصحية والبنية التحتية للجهة الحكومية رقم 13

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
عمولة فتح الحساب: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً بحد أدنى خمسمائة )500( ريال سعودي يتم دفعها مقدماً

عمولة قبول: 2% سنوياً بحد أدنى خمسمائة )500( ريال سعودي يتم دفعها مقدماً

مرابحة دوارة بحد أقصى ثالثة عشر مليون ومائتان ألف )13,200,000( ريال سعودي لتمويل التزامات العميل المالية التسهيل
المتعلقة بخطاب اعتماد مستندي مصدر من البنك السعودي البريطاني لمورد بخصوص فوترة استيراد. 

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

ال يوجد الرسوم

التسهيل
خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( إلصدار ضمان لمشروع تأمين نظام المعلومات الصحية والبنية التحتية 

للجهة الحكومية رقم 13 بحد أقصى اثنان مليون وتسعمائة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون )2,980,425( 
ريال سعودي 

ال يوجدفترة اإلتاحة

هامش نقدي 
10% هامش نقدي مسترد للمبالغ النقديةمسترد

رسوم اإلصدار: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً بحد أدنى خمسمائة )500( ريال سعوديالرسوم

خطاب اعتماد دوار بحد أقصى عشرة مليون ومائتان ألف )10,200,000( ريال سعودي الستيراد الخامات التسهيل )و( 
الالزمة لمشروع الجهة الحكومية رقم 13
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ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
رسوم فتح حساب: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً بحد أدنى خمسمائة )500( ريال سعودي، مدفوع مقدماً 	
رسوم قبول: 2% سنوياً بحد أدنى خمسمائة )500( ريال سعودي، مدفوع مقدماً 	

مرابحة دوارة بحد أقصى عشرة مليون ومائتان ألف )10,200,000( ريال سعودي بغرض تمويل التزامات العميل التسهيل
المالية المتعلقة بخطاب اعتماد مصدر من البنك السعودي البريطاني لمورد مستورد بخصوص فوترة استيراد.

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى تسعمائة ألف )900,000( ريال سعودي إلصدار ضمان التسهيل
لمشروع الجهة الحكومية رقم 13 

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

رسوم إصدار: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً بحد أدنى خمسمائة )500( ريال سعوديالرسوم

الضمانات

سند ألمر بمبلغ مائة وأربعة مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف )104,515,000( ريال سعودي موقع من قبل الشركة والضامنين 	
ضمان تجاري بمبلغ سبعة وسبعون مليون وثالثمائة وواحد وأربعون ألف ومائة )77,341,100( ريال سعودي من قبل شركة األمثل  	

لألعمال واالستثمار والتجارة بتاريخ 2021/07/14م.
ضمان شخصي أصدره ناصر عبداهلل البسام بمبلغ ثالثة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف وتسعمائة وخمسون  	

)13,586,950( ريال سعودي بتاريخ 2021/07/14م.
ضمان شخصي أصدره صالح إبراهيم حمد المزروع بمبلغ ثالثة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف وتسعمائة وخمسون  	

)13,586,950( ريال سعودي بتاريخ 2021/07/14م.
حوالة حق ورهن درجة أولى على المبالغ المستحقة من مشروع الجهة الحكومية رقم 15 	
حوالة حق ورهن درجة أولى على المبالغ المستحقة من مشروع الجهة الحكومية رقم 3 	
حوالة حق ورهن درجة أولى على المبالغ المستحقة من مشروع الجهة الحكومية رقم 19 	
حوالة حق ورهن درجة أولى على المبالغ المستحقة من مشروع الجهة الحكومية رقم 13 	

الشروط
تتعهد الشركة بعدم التصرف في األصول المكتسبة باستخدام عائدات أي تسهيل دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك. 	
يتم إصدار الضمانات االبتدائية بدون التزام من جانب البنك بإصدار أية ضمانات الحقة و/أو توفير التمويل الالزم. 	
معدل غرامة التأخير هي %40.  	

لم يتم تحديده.اإلنهاء وتعجيل السداد

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك 
المركزي السعودي.

المصدر: معلومات اإلدارة
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خطاب أحكام وشروط لعقد تسهيل مع بنك الرياض
للحصول على  )الموافق 2020/09/27م(،  بتاريخ 1442/02/10هـ  الرياض  بنك  مع  تسهيل  لعقد  أحكام وشروط  الشركة خطاب  أبرمت 

تسهيالت بمبلغ 402,311,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

الشرحالبيان

أربعمائة واثنين مليون وثالثمائة وأحدى عشرة ألف )402,311,000( ريال سعودي.إجمالي التسهيالت

2022/10/27متاريخ االنتهاء

أربعمائة واثنين مليون وثالثمائة وأحدى عشرة ألف )402,311,000( ريال سعودي.الحد األقصى

التسهيالت

التزامات متعلقة بعمليات بحد أقصى خمسة وأربعون مليون )45,000,000( ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

هامش نقدي 
هامش نقدي مسترد 5%مسترد

الرسوم
تعرفة + عمولة 1.5% على خطابات الضمان المبدئية والنهائية 	
تعرفة + عمولة 1.75% على خطابات ضمان الدفعة المقدمة 	

تمويل تورق بحد أقصى أربعمائة وثمانية وستون ألف )468,000( ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 1% سنوياً هامش الربح

ال يوجدالرسوم

المشاريع التسهيل من  لتمويل %65  ريال سعودي   )35,000,000( مليون  وثالثون  أقصى خمسة  بحد  مباشر  بديل  ائتمان  )أ( 
المتنازل عنها.

ال يوجدفترة اإلتاحة

هامش نقدي 
هامش نقدي مسترد 5%مسترد

الرسوم
عمولة تعرفة + %0.5  	
عمولة القبول: %1.5  	
عمولة إدارية: توقع لمرة واحدة بقيمة %0.5 	

تورق بحد أقصى ثالثة وثالثون مليون ومئتان وخمسون ألف )33,250,000( ريال سعودي لتمويل 65% من المستحقات التسهيل
التي تمت عليها حوالة حق لصالح بنك الرياض )حد فرعي من الحد المخصص لالئتمان البديل المباشر(

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

تورق بحد أقصى خمسة عشر مليون )15,000,000( ريال سعودي لتمويل 75% من المبالغ المستحقة للمشروع التسهيل )ب( 
بشرط التنازل عن المبالغ المستحقة في المشروع

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

عمولة إدارية: توقع لمرة واحدة بقيمة 0.5%الرسوم

تورق لمراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1 بحد أقصى أربعة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف )14,750,000( التسهيل )ج( 
ريال سعودي

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.5% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

)د( تورق لتشغيل مراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1 بحد أقصى أربعة وثالثون مليون )34,000,000( ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.5% سنوياًهامش الربح

رسوم إدارية لمرة واحدة: 0.5% سنوياَ + ضريبة القيمة المضافة )قبل إضافة المبالغ الخاضعة لإلنفاذ(الرسوم
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خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( لتشغيل مراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1 بحد أقصى اثنى عشر التسهيل
مليون وخمسمائة ألف )12,500,000( ريال سعودي

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

عمولة تعرفة + 1.25%الرسوم

ضمان دفعة مقدمة لتشغيل مراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1 بحد أقصى إثني عشر مليون وخمسمائة ألف التسهيل
)12,500,000( ريال سعودي

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

عمولة تعرفة + 1.75%الرسوم

تورق بحد أقصى اثنان وثالثون مليون )32,000,000( ريال سعودي لتشغيل مراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1التسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.5% سنوياًهامش الربح

-الرسوم

)هـ( تورق بحد أقصى أربعة وأربعون مليون )44,000,000( ريال سعودي لتشغيل مراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1التسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 3.5% سنوياًهامش الربح

-الرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى إثني عشر مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف التسهيل
)12,557,000( ريال سعودي لتشغيل مراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
عمولة تعرفة + %1.5 	
5% على المبالغ النقدية 	

ائتمان بديل مباشر بحد أقصى ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف )18,500,000( ريال سعودي لتشغيل وصيانة التسهيل )و( 
شبكات األلياف الضوئية للجهة الحكومية رقم 9

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
عمولة تعرفة + %0.5  	
عمولة قبول: %1.5  	
10% على المبالغ النقدية 	

تورق بحد أقصى ستة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف )16,650,000( ريال سعودي لتشغيل وصيانة شبكات التسهيل
األلياف الضوئية للجهة الحكومية رقم 9 )حد فرعي من الحد المخصص لالئتمان البديل المباشر(

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 4% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

تورق بحد أقصى سبعة مليون )7,000,000( ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 4% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

تورق بحد أقصى ثمانية مليون )8,000,000( ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة
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سايبور + 4% سنوياًهامش الربح

مصاريف إدارية لمرة واحدة: 0.5% سنوياً + ضريبة القيمة المضافةالرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى أربعة مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون )4,485,000( ريال التسهيل
سعودي

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
عمولة تعرفة + %1.5  	
5% هامش نقدي مسترد على المبالغ النقدية 	

ائتمان بديل مباشر بحد أقصى ثالثة وسبعون مليون )73,000,000( ريال سعودي الستيراد وترخيص وتأمين التسهيل )ز( 
تراخيص المايكروسوفت للجهة الحكومية رقم 1

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
مصاريف اإلصدار: تعرفة وعمولة 	
عمولة القبول: %0.5  	
5% هامش نقدي مسترد على المبالغ النقدية 	

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى خمسة مليون ومائتان ألف )5,200,000( ريال سعودي التسهيل
الستيراد وترخيص وتأمين تراخيص المايكروسوفت للجهة الحكومية رقم 1

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

عمولة تعرفة + 1.25% الرسوم

تورق بحد أقصى سبعون مليون )70,000,000( ريال سعودي الستيراد وترخيص وتأمين تراخيص المايكروسوفت التسهيل
للجهة الحكومية رقم 1 )حد فرعي من الحد المخصص لالئتمان البديل المباشر(

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.5% سنوياً هامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى سبعمائة وأربعة وثالثون مليون )734,000( ريال سعودي التسهيل
الستيراد وتثبيت نظام البي ام اس في الجهة الحكومية رقم 9

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
رسوم اإلصدار: تعرفة + %1.5  	
10% هامش نقدي مسترد على المبالغ النقدية 	

تورق )فرعي من حد بدائل ائتمانية مباشرة( بحد أقصى ثالثة مليون وستمائة وواحد وتسعون ألف )3,691,000( التسهيل )ح( 
ريال سعودي لتشغيل وصيانة نظام الحضور في الجهة الحكومية رقم 20

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 4% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

ائتمان بديل مباشر بحد أقصى ثالثة مليون وثمانمائة وسبعة عشر )3.817.000( ريال سعودي لتشغيل وصيانة نظام التسهيل
الحضور في الجهة الحكومية رقم 20

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
رسوم القبول: %1.5  	
رسوم اإلصدار: التعرفة + عمولة إضافية %0.5  	
10% هامش نقدي مسترد على المبالغ النقدية 	

ائتمان بديل مباشر بحد أقصى اثنى عشر مليون )12,000,000( ريال سعودي لتشغيل وصيانة مركز معلومات التسهيل )ط( 
الجهة الحكومية رقم 9
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ال يوجدفترة اإلتاحة
ال يوجدهامش الربح

الرسوم
رسوم اإلصدار: تعرفة + %0.5 	
رسوم القبول: %1.5  	
رسوم إدارية: 0.5% سنوياً + ضريبة القيمة المضافة )تدفع مرة واحدة( 	

تورق بحد أقصى إثني عشر مليون )12,000,000( ريال سعودي لتشغيل وصيانة مركز معلومات الجهة الحكومية رقم التسهيل
9 )حد فرعي من الحد المخصص لالئتمان البديل المباشر(

ال يوجدفترة اإلتاحة
سايبور + 2.5% سنوياً هامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى ثالثة مليون وثمانمائة ألف )3,800,000( ريال سعودي التسهيل
لتشغيل وصيانة مركز معلومات الجهة الحكومية رقم 9 )حد فرعي من الحد المخصص لالئتمان البديل المباشر(

ال يوجدفترة اإلتاحة
ال يوجدهامش الربح

الرسوم
رسوم اإلصدار: تعرفة + %1.25  	
رسوم إدارية: 0.5% سنوياً + ضريبة القيمة المضافة )تدفع مرة واحدة( 	

تورق بحد أقصى ثمانية مليون )8,000,000( ريال سعودي لتشغيل وصيانة مركز معلومات )تدفع مرة واحدة(التسهيل
ال يوجدفترة اإلتاحة
سايبور + 2.5% سنوياًهامش الربح

0.5% سنوياً + ضريبة القيمة المضافة )قبل إضافة المبالغ الخاضعة لإلنفاذ(الرسوم

الضمانات

رهن على 9.303 سهم من أسهم الشركة وفقاً لكشف حسابات االستثمار بتاريخ 2021/09/27م 	
ضمان شخصي تضامني أصدره ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع وشركة األمثل لألعمال واالستثمار والتجارة بتاريخ  	

2021/09/27م 
بتاريخ 2021/09/27م، مضمون من قبل شركة األمثل  	 أربعة مائة وستة عشر مليون )416,000,000( ريال سعودي  سند ألمر بمبلغ 

لألعمال واالستثمار والتجارة وناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع.

الشروط

ال يجب اعتبار خطابات الضمان االبتدائية أو النهائية دفعة مقدمة للعطاءات بمثابة التزام من جانب البنك بضرورة تمويل العملية أو  	
توفير ضمانات جديدة أو رأس مال عامل في حالة الفوز بالعطاء. 

التنازل األصولي لصالح مصرف الرياض عن المستحقات المالية في المشاريع التي يصدر بشأنها الكفاالت النهائية والدفعة المقدمة،  	
شريطة تأييد التنازل من جهات اإلسناد. 

المصاريف اإلدارية وعموالت إصدار أو تمديد خطابات الضمانات هي عموالت ومصاريف غير مستردة وال يحق استردادها أو جزء  	
منها في حال إعادتها لعدم تقديمها من قبل الشركة لجهة اإلسناد أو اإلفراج أو إلغاء عن أي خطابات الضمان خالل أو قبل تاريخ انتهاء 

سريانها أو استحقاقها. 
لم يتم تحديده في خطاب التبليغ بحدود وشروط التسهيالت.اإلنهاء وتعجيل السداد

النظام الواجب 
لم يتم تحديده في خطاب التبليغ بحدود وشروط التسهيالت.التطبيق 

المصدر: معلومات اإلدارة

تمثل القروض قصيرة األجل تسهيالت ائتمانية تم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية وتحمل تكاليف تمويل باألسعار السائدة في السوق 
»سايبور«  السعودية  العربية  المملكة  في  البنوك  بين  السائد  الفائدة  بسعر  مالية  رسوم  تتقاضى  البنوك  بين  العرض  أسعار  أساس  على 
باإلضافة إلى هامش متفق عليه بين األطراف. تنوي اإلدارة إعادة تدوير القروض قصيرة األجل عند استحقاقها ويتم ضمان بعض هذه 

القروض من خالل ضمان وكفالة الشركاء، وسندات ألمر والتنازل عن الذمم المدينة للمشاريع الممولة عن طريق هذه التسهيالت. 

ارتفعت القروض قصيرة األجل من 60.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 67.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م ومن ثم إلى 84.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، تماشًيا مع ارتفاع حجم عمليات الشركة ونشاطاتها باإلضافة إلى 

تراكم رصيد الذمم التجاريون المدينون، مما أدى الرتفاع القروض قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل خالل نفس الفترة.

ارتفعت القروض قصيرة األجل من 84.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 183.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م تماشًيا مع القروض الجديدة والتي تتعلق بشكل أساسي بمشاريع الجهة حكومية رقم 1، بقيمة 67.6 مليون ريال سعودي، وقرض 

التمويل المتعلق بحزم الرسائل النصية القصيرة بقيمة 29.8 مليون ريال سعودي.
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إيرادات غير محققة
المتعلقة  بلغ رصيد اإليرادات غير المحققة 58.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ويتكون من اإليرادات غير المحققة 
بالمشاريع باإلضافة إلى اإليرادات غير المحققة المتعلقة بحزم الرسائل النصية القصيرة Bulk SMS. ارتفع رصيد اإليرادات غير المحققة 
من 22.6 مليون كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 29.5 مليون كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك إلى ارتفاع اإليرادات غير المحققة 
التي تتعلق بحزم الرسائل النصية القصيرة )9.6 مليون ريال سعودي(، قابله انخفاض اإليرادات غير المحققة المتعلقة بالمشاريع )2.8 

مليون ريال سعودي(.

استمر رصيد اإليرادات غير المحققة باالرتفاع ليصل إلى 58.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، حيث أن في بعض الحاالت، 
تم استالم الدفعات من العمالء بحسب جدول الدفعات المتفق عليه، وقبل تسليم كامل المخرجات، مما أدى إلى ارتفاع رصيد اإليرادات غير 
المحققة خالل السنة. ارتفع الرصيد إلى 63.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م ويعزى ذلك إلى ارتفاع الدفعات من العمالء 

قبل تسليم كامل المخرجات.

الجدير بالذكر أنه تم عكس األثر المترتب على اإليرادات والتكاليف الناتجة عن منتج بيع الرسائل النصية )يمامة( حسب المعيار الدولي 
رقم )15( وذلك من خالل إعادة قياس وتفسير آلية تطبيق المعيار الدولي رقم )15( من طريقة احتساب اإليراد عند شحن األرصدة للعمالء 
إلى طريقة احتساب اإليراد مقابل استخدام العمالء للرصيد المشحون والذي نتج عنه تغير في احتساب اإليراد من عند نقطة من الزمن 

إلى مدى زمني.

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 6-7-30

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 77الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م 
)معلومات اإلدارة(

1.7701,59635.289101رواتب وأجور مستحقة

5,66916,10620.31321.861إجازات مستحقة

2652.4629,62317,508ضريبة القيمة المضافة، بالصافي

10,7414,6474.4934,411دفعات مقدمة من عمالء

1.0333.1413.4511,851تأمينات اجتماعية 

3.4975,6652.7811,600عموالت مستحقة

9,66425,994--مخصصات مشاريع

3.6396,9786,2842,772أخرى

26,61340,59591,53876,098اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

رواتب وأجور مستحقة
تتعلق الرواتب واألجور المستحقة بالرواتب التي يتم تخصيصها للمشاريع والتي تم تكبدها ولكن لم يتم إصدار الفاتورة لها، حيث تنتظر 
الشركة الموافقة على الجدول الزمني من قبل العمالء، باإلضافة إلى مكافآت نهاية السنة للموظفين. انخفض الرصيد من 1.8 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة تسوية بعض األرصدة المستحقة المتعلقة 
بالمشاريع خالل نفس الفترة. ارتفع الرصيد ليصل إلى 35.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة استحقاق الرواتب )بما 

في ذلك مكافآت الموظفين(.

انخفض رصيد الرواتب واألجور المستحقة من 35.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 101 ألف ريال سعودي كما في 
31 مارس 2022م نتيجة سداد الرواتب )بما في ذلك مكافآت الموظفين( المستحقة في بداية السنة المالية 2022م.

إجازات مستحقة 
المستحقة من  ارتفع رصيد اإلجازات  الموظفين.  لم يستفد منها  والتي  المتراكمة  الموظفين  بإجازات  المستحقة  يتعلق رصيد اإلجازات 
5.7 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2019م إلى 16.1 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر2020م ومن ثم إلى 20.3 مليون ريال 
سعودي كما في31 ديسمبر 2021م تماشياً مع االرتفاع في عدد الموظفين وعدم استخدام اإلجازات من قبل بعض الموظفين بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
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ارتفع رصيد اإلجازات المستحقة من 20.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2021م إلى 21.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م نتيجة ارتفاع عدد الموظفين خالل نفس الفترة. 

ضريبة القيمة المضافة، بالصافي
ارتفع رصيد ضريبة القيمة المضافة من 265 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م نتيجة مبادرات حكومة المملكة العربية السعودية لتأجيل المستحقات الضريبية خالل جائحة فيروس كورونا، باإلضافة إلى ارتفاع 
ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% خالل السنة المالية 2020م. استمر رصيد الضريبة على القيمة المضافة باالرتفاع ليصل إلى 9.6 

مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر2021م نتيجة ارتفاع إيرادات الشركة.

ارتفع رصيد ضريبة القيمة المضافة من 9.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 17.5 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م نتيجة ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة.

الدفعات المقدمة من العمالء
تمثل الدفعات المقدمة من العمالء والتي تصل بالعادة إلى 5% من قيمة العقد وفي بعض الحاالت االستثنائية 10% من قيمة العقد. انخفض 
رصيد الدفعات المقدمة من العمالء من 10.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر2020م نتيجة استحقاق الدفعات المقدمة وتنفيذ الشركة أعمالها مع العمالء. استقر رصيد الدفعات المقدمة من العمالء عند 4.5 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وتتمثل بدفعات مقدمة من عدة عمالء ضمن القطاع الحكومي.

استقر رصيد الدفعات المقدمة من العمالء عند 4.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. 

تأمينات اجتماعية
ارتفع رصيد التأمينات االجتماعية المستحقة من 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.1 مليون ريال سعودي كما 
في31 ديسمبر 2020م ومن ثم إلى 3.5 مليون ريال سعودي كما في31 ديسمبر 2021م تماشًيا مع ارتفاع عدد الموظفين خالل نفس الفترة. 
الجدير بالذكر انه خالل السنة المالية 2020م قدمت مؤسسة التأمينات االجتماعية فترة سماح لعدم دفع مصاريف التأمينات االجتماعية 

لمواجهة تأثيرات جائحة فيروس كورونا االقتصادية.

انخفض رصيد التأمينات االجتماعية من 3.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2022م نتيجة التعديالت التي وضعتها الحكومة والتي بموجبها تم تخفيض رسوم التأمينات للموظفين السعوديين من 1.0% إلى 

0.5% خالل نفس الفترة. 

عموالت مستحقة 
يتعلق رصيد العموالت المستحقة بالمكافآت والعموالت المستحقة لموظفي المبيعات. ارتفع رصيد العموالت المستحقة من 3.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 5.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك إلى ارتفاع عدد الموظفين 
باإلضافة إلى ارتفاع نسب العمولة للموظفين تماشياً مع االرتفاع في حجم عمليات الشركة وتحقيق األهداف المرصودة خالل هذه الفترة.

انخفض رصيد العموالت المستحقة ليصل إلى 2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة دفع جزء من العموالت خالل 
الفترة مما أدى إلى انخفاض العموالت المستحقة.

استمر رصيد العموالت المستحقة باالنخفاض من 2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 1.6 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2022م نتيجة تعديل أهداف اإليرادات المتوقعة للسنة المالية 2022م حيث كانت هذه األهداف مرتفعة نسبيا مقارنة بالفترة 

السابقة والتي أدت إلى انخفاض رسوم العموالت خالل الفترة. 

مخصصات مشاريع
الخاصة  بعد،  بها  فواتير  إصدار  يتم  ولم  السنة  نهاية  في  تكبدها  تم  التي  بالمشاريع  المتعلقة  بالمصاريف  المشاريع  تتعلق مخصصات 

بالمشاريع التي يتم إنهاؤها / إقفالها، حيث بلغ الرصيد ما قيمته 9.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

ارتفع رصيد مخصصات المشاريع من 9.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 26.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م تماشياً مع ارتفاع عدد المشاريع خالل نفس الفترة.
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أرصدة دائنة أخرى
تتضمن األرصدة الدائنة األخرى مصاريف مستحقة تتعلق ببضاعة استلمت ولم يتم إصدار فواتير بها بعد من قبل الموردين باإلضافة إلى 
مصاريف مستحقة للضرائب والفوائد وغيرها )Withholding Tax(. ارتفعت األرصدة الدائنة األخرى من 3.6 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة عدم إصدار فواتير بقيمة 4.2 مليون ريال سعودي 
لم تتعلق بالمشاريع. انخفضت األرصدة الدائنة األخرى إلى 6.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة النخفاض قيمة 

المصاريف المستحقة التي تتعلق ببضائع تم استالمها ولم يتم فوترتها من قبل الموردين.

انخفضت األرصدة الدائنة األخرى من 6.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م نتيجة انخفاض المصاريف المستحقة الخاصة بحزم الرسائل باإلضافة إلى انخفاض قيمة المصاريف المستحقة التي تتعلق ببضائع 

تم استالمها ولم يتم فوترتها من قبل الموردين.

زكاة مستحقة 6-7-31

أهم مكونات الوعاء الزكوي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 78الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م 
)معلومات اإلدارة(

43,80134,43678,74129,717حقوق الملكية، رصيد أول المدة

34,10969,813107,35228,277صافي الربح المعدل قبل الزكاة

43,64411,14868,566198,687مطلوبات غير متداولة وأخرى

)118,584()116,675()99,074()63,871(أصول غير متداولة وأخرى
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى وعاء الزكاة. تحتسب الزكاة المستحقة بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل 
للسنة، أيهما أعلى.

الحركة في الزكاة المستحقة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 79الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة( 

كما في 31 مارس 2022م 
)معلومات اإلدارة(

19121,4601,7453,473 يناير

1,4601,7453,467850المحل للسنة

-146--نقص في مخصص سنوات سابقة

-)1.885()1,460()912(المدفوع خالل السنة

1,4601,7453,4734,323كما في 31 ديسمبر
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م ومعلومات اإلدارة

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لغاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واستلمت شهادة 
نهائية خالل السنة 2021م خطاب تعديل )ربط زكوي( من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يخص عام 2015م يظهر وجود فروقات زكوية 
بمبلغ 146 ألف ريال سعودي، حيث قامت الشركة بسداد تلك الفروقات الزكوية وبالتالي أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى العام 2015م، 

وما زالت باقي السنوات قيد الدراسة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ارتفع رصيد الزكاة المستحقة من 1.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م ومن ثم إلى 3.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة ارتفاع الوعاء الزكوي تماشًيا مع ارتفاع صافي دخل الشركة 

خالل نفس الفترة.

ارتفع رصيد الزكاة المستحقة من 3.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 4.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
نتيجة ارتفاع الوعاء الزكوي تماشًيا مع ارتفاع صافي دخل الشركة خالل نفس الفترة.
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قائمة التدفقات النقدية 6-7-32

قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في (: 80الجدول )
31 مارس 2021م و2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معدلة(

السنة 
المالية
2020م

)معدلة(

السنة 
المالية
2021م

)مراجعة(

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 

 مارس 2021م
)المفحوصة(

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 

 مارس 2022م
)المفحوصة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

24,46666,11784,22814,94422,925الربح قبل الزكاة

تعديالت لـ:

2,2492,4172,8916341,011استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
1,211-10,0322,8041,504مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

--26296-خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
1,9616,26511,6723,2314,141تكاليف الخدمة الحالية لاللتزام منافع الموظفين المحددة 

--256187283تكاليف تمويل 
-19-48-حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة

تغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:

)731(4,522407)4,331()454(مخزون
)605(621)6,351(3,73817,390مستحق من / إلى أطراف ذوي عالقة

5,205)18,017()130,391()25,219()19,803(أصول عقود
)140,831()34,366(22,019)54,068()13,768(مدينون تجاريون 

)5,079()12,452()6,743(5,774)7,669(مصاريف مدفوعة مقدما وأصول أخرى
)17,439(14,79440,04111,361)21,855(دائنون تجاريون 

22,6126,84728,8789,8544,876إيرادات غير محققة
)15,440(10,26113,98250,9433,389مصاريف مستحقة والتزامات أخرى

)140,754()20,375(12,02653,033103,793النقد المتوفر من العمليات 

)1,302()48()4,983()2,315()838(التزام المنافع المحددة للموظفين المدفوعة 
-)191()1,885()1,460()912(زكاة مدفوعة 

)142,056()20,613(10,27649,25796,925صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)2,921()3,991()21,802()36,715()45,461(شراء ممتلكات وآالت ومعدات
-1-83-المتحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

---)517(-إضافات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
--19)67(-استبعاد استثمار في شركة تابعة 

)2,921()3,990()21,783()37,215()45,461(صافي النقد المستخدم من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

39,61517,15616,14626,97698,322صافي التغير في التسهيالت البنكية
-)536()32,377()22,000()8,000(توزيعات أرباح مدفوعة

26,44098,322)16,231()4,844(31,615صافي النقد )المستخدم في( المتوفر من األنشطة التمويلية

)46,655(7,19858,9111,836)3,570(صافي التغير في النقد وما في حكمه

6,9203,35010,54810,54869,459النقد وما في حكمه في بداية السنة 

3,35010,54869,45912,38422,804النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م 
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ارتفع النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 10.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 49.3 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح قبل الزكاة من 24.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 66.1 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشياً مع االرتفاع في حجم عمليات الشركة خالل هذه الفترة. اقترن ذلك )1( باالرتفاع في 
المستحق من/إلى أطراف ذوي عالقة من 3.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 17.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م، )2( ارتفاع في الدائنون التجاريون من )-21.9( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 14.8 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م، قابل ذلك )3( ارتفاع في المدينون التجاريون من )-13.8( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى )-54.1( 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، )4( وإنخفاض في اإليرادات غير المحققة من 22.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 

2019م إلى 6.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

ارتفع النقد الناتج من األنشطة التشغيلية ليصل إلى 96.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع 
الربح قبل الزكاة من 66.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 84.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م تماشياً 
مع االرتفاع في حجم عمليات الشركة خالل هذه الفترة. اقترن ذلك )1( باالرتفاع في الدائنون التجاريون من 14.8 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م إلى 40.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، )2( االرتفاع في المدينون التجاريون من )-54.1( مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 22.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، )3( االرتفاع في المصاريف المستحقة 
وااللتزامات األخرى من 14.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 50.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، قابل 
ذلك )4( االرتفاع في أصول العقود من )-25.2( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى )-130.4( مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م، )5( واالنخفاض في المستحق من/إلى أطراف ذوي عالقة من 17.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 

)-6.4( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م.

ارتفع النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية من )-20.6( مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 
)-142.1( مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى )1( االنخفاض في 
الدائنون التجاريون من 11.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى )-17.4( مليون ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، )2( االنخفاض في المدينون التجاريون من )-34.4( مليون ريال سعودي في فترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى )-140.1( مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، )3( االنخفاض 
في المصاريف المستحقة والتزامات األخرى من 3.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى )-15.4( 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، قابل ذلك )4( االرتفاع في أصول العقود من )-18.0( مليون ريال 

في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 5.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م.

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
انخفض النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 45.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 37.2 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م، تماشياً مع انخفاض شراء الممتلكات وآالت ومعدات من 45.5 مليون ريال سعودي إلى 36.7 مليون ريال سعودي، 
قابل ذلك )1( متحصالت من استبعاد الممتلكات واآلالت ومعدات بقيمة 83 ألف ريال سعودي )2( إضافات استثمارية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمة 517 ألف ريال سعودي خالل هذه الفترة. انخفض النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية ليصل إلى 

21.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعود ذلك إلى انخفاض شراء الممتلكات واآلالت ومعدات خالل هذه الفترة.

إنخفض النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من )-4.0( مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م 
إلى )-2.9( مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعود ذلك إلى انخفاض شراء الممتلكات واآلالت 

والمعدات خالل هذه الفترة.

التدفقات النقدية )المستخدمة في( المتوفرة من األنشطة التمويلية
انخفض النقد المتوفر من األنشطة التمويلية من 31.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى نقد مستخدم في األنشطة التمويلية 
بقيمة )4.8-( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، ويعود ذلك إلى )1( ارتفاع توزيعات األرباح المدفوعة لتصل إلى 22.0 مليون 
ريال سعودي خالل هذه الفترة، )2( واالنخفاض في صافي التغير في التسهيالت البنكية من 39.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2019م إلى 17.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. ارتفع النقد المستخدم في األنشطة التمويلية ليصل إلى 16.6 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2021م، ويعود ذلك إلى ارتفاع توزيعات األرباح المدفوعة لتصل إلى 32.4 مليون ريال سعودي خالل هذه الفترة.

ارتفع النقد المتوفر من األنشطة التمويلية من 26.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 98.3 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعود ذلك إلى االرتفاع في صافي التغيير في التسهيالت البنكية.
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التزامات محتملة 6-7-33

االلتزامات المحتملة كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 31 مارس 2022م(: 81الجدول )

كما في 31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2020م
)معدلة(

كما في 31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

كما في 31 مارس 2022م 
)المفحوصة(

84,95797,224206,067207,799خطابات ضمان

84,95797,224206,067207,799اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2022م

لدى الشركة التزامات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية للشركة كما في نهاية السنة المالية خالل دورة أعمال 
الشركة العادية.

تعديالت سنوات سابقة 6-7-34
قامت الشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بتعديل الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاه وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي 

الدولي رقم )8( »السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء«.

فيما يلي تسويات على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م:

31 ديسمبر 2020م
إعادة قياس إعادة تصنيف

31 ديسمبر 2020م
إيضاح ألف ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

األصول
121,353 )647( - 122,000 ب مدينون تجاريون

)647( - اإلجمالي

حقوق الملكية
78,447 )833( - 79,280 ب، جـ أرباح مبقاه 

)833( - اإلجمالي

االلتزامات
29,459 186 29,273 - أ، جـ إيرادات غير محققة
40,595 - )29,273( 69,868 أ مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)647( - اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م 

فيما يلي تسويات على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م:

31 ديسمبر 2019م
إعادة قياس إعادة تصنيف

31 ديسمبر 2019م
إيضاح ألف ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

األصول
70,088 )3,153( - 73,241 ب مدينون تجاريون

)3,153( - اإلجمالي
حقوق الملكية

41,179 )3,897( - 45,076 ب، جـ أرباح مبقاه 
)3,897( - اإلجمالي

االلتزامات
22,612 744 21,869 - أ، جـ إيرادات غير محققة
26,613 - )21,869( 48,481 أ مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,460 - - 1,460 زكاة مستحقة

)3,153( - اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م 
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فيما يلي التسويات على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م:

31 ديسمبر 2020م
إعادة قياس إعادة تصنيف

31 ديسمبر 2020م
إيضاح ألف ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

482,475 )9,556( - 492,031 جـ اإليرادات

)391,454( 10,114 - )401,568( جـ تكلفة اإليرادات

)20,003( - 5,310 )25,312( أ مصاريف عمومية وإدارية

)2,804( 2,506 )5,310( - أ، ب خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون

66,117 3,064 - 63,053 الربح قبل الزكاة

64,371 3,064 - 61,308 الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر

62,578 3,064 - 59,515 مجموع الدخل الشامل للسنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م

فيما يلي التسويات على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

31 ديسمبر 2019م
إعادة قياس إعادة تصنيف

31 ديسمبر 2019م
إيضاح ألف ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

298,102 )8,057( - 306,159 جـ اإليرادات

)243,369( 7,314 - )250,682( جـ تكلفة اإليرادات

)15,812( - 6,879 )22,691( أ مصاريف عمومية وإدارية

)10,032( )3,153( )6,879( - أ، ب خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون

24,466 )3,897( - 28,364 الربح قبل الزكاة

23,005 )3,897( - 26,902 الربح للسنة

22,554 )3,897( - 26,451 مجموع الدخل الشامل للسنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م

إيضاحات توضيحية لتسوية قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
اآلخر للسنة المالية 2019م و2020م:

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية.أ. 
تم عكس أثر المعيار الدولي رقم )9( للخسائر االئتمانية المتوقعة للسنوات المنتهية في 2019م و2020م وذلك باحتساب ب. 

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل تطبيق مصفوفة المخصص على إجمالي المدينون التجاريون وتصنيفها 
ائتمانياً من حيث أعمارها وتحديد نسبة المخاطرة بناءا على ذلك.

تم عكس األثر المترتب على اإليرادات والتكاليف الناتجة عن منتج بيع الرسائل النصية )يمامة( حسب المعيار الدولي رقم ج. 
)15( وذلك من خالل إعادة قياس وتفسير آلية تطبيق المعيار الدولي رقم )15( من طريقة احتساب اإليراد عند شحن 
األرصدة للعمالء إلى طريقة احتساب اإليراد مقابل استخدام العمالء للرصيد المشحون والذي نتج عنه تغير في احتساب 

اإليراد من عند نقطة من الزمن إلى مدى زمني.
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سياسة توزيع األرباح- 7

بموجب المادة العاشرة بعد المائة )110( من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق وااللتزامات المتصلة باألسهم بشكل متساوي، 
والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح 
ضمن تقريره السنوي قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. وبالرغم من ذلك فإنه ال يوجد أي ضمانات بتوزيع فعلي 
لألرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات 
رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية بشكل عام، والزكاة، وغير ذلك من العوامل األخرى التي يرى المجلس أهميتها فضاًل عن 
االعتبارات القانونية والنظامية األخرى. وتخضع توقعات الشركة فيما يتعلق بهذه العوامل للعديد من االفتراضات والمخاطر التي قد تكون 
خارجة عن سيطرة الشركة. لالطالع على مناقشة المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح يرجى مراجعة القسم  2-3-4 »المخاطر المتعلقة 
بقدرة الشركة على توزيع األرباح«. ومثاالً على ذلك، تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ 
هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها. وبالرغم من عزم الشركة على توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إال أنه ال توجد أي ضمانات 

لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة. 

مالية ومتطلباتها  الرأس  تتماشى مع مصاريفها  فيها بطريقة  استثماراتهم  قيمة  تعزيز  بهدف  أرباح على مساهميها  توزيع  الشركة  تعتزم 
االستثمارية، وذلك بناًء على األرباح التي تحققها الشركة ووضعها المالي، وحالة السوق، والعوامل االقتصادية العامة، وعوامل أخرى والتي 
تشمل حاجة الشركة إلعادة استثمار تلك األرباح، ومتطلباتها الرأسمالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونشاطها االقتصادي، واالعتبارات القانونية 

والتنظيمية األخرى.

إضافة لذلك، يتعين على المستثمرين الراغبين في االستثمار في أسهم الطرح أن يدركوا أن سياسة توزيع األرباح يمكن أن تتغير من وقت 
آلخر.

على الرغم من أن الشركة تعتزم توزيع أرباح لمساهميها، إال أنها ال تقدم أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحاً، وال تضمن قيمة تلك األرباح التي 
تعتزم توزيعها في أي سنة محددة. كما يخضع توزيع حصص األرباح لعدد من القيود المنصوص عليها في النظام األساسي للشركة. يتم 

توزيع حصص األرباح بالريال السعودي.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

بلغ . 1 ما  متى  التجنيب  وقف  العادية  العامة  للجمعية  ويجوز  نظامي،  احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من   %10 يجنب 
االحتياطي المذكور ثالثون بالمائة )30%( من رأس المال المدفوع. 

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص . 2
لغرض أو أغراض معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح . 3
مؤسسات  إلنشاء  مبالغ  األرباح  صافي  من  تقتطع  أن  كذلك  المذكورة  وللجمعية  المساهمين.  على  اإلمكان  قدر  ثابتة 

اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات.
للجمعية العامة العادية توزيع الباقي بعد ذلك على المساهمين في الشركة على أال تقل نسبة هذه األرباح عن 1% من رأس . 4

مال الشركة.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس اإلدارة بناًء على تفويض من قبل الجمعية 
العامة للشركة إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط واإلجراءات التي تضعها الجهة المختصة.

فيما يلي ملخص لحصص األرباح التي أعلنتها الشركة وتوزيعها منذ بداية 2019م:

األرباح الموزعة في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس (: 82الجدول )
2022م

فترة الثالثة أشهر المنتهية 2021م2020م2019م
بتاريخ 31 مارس 2022م

8,000,00022,000,00032,376,56217,000,000التوزيعات المعلنة عن الفترة

1,0001,0002,000,00015,000,000عدد األسهم

صفر8,00022,00016,188األرباح الموزعة خالل الفترة مقابل السهم الواحد )ريال سعودي(

صفر8,000,00022,000,00032,376,562األرباح الموزعة خالل الفترة
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فترة الثالثة أشهر المنتهية 2021م2020م2019م
بتاريخ 31 مارس 2022م

20,000,00020,000,00020,000,000150,000,000رأس مال الشركة خالل الفترة

22,553,87462,578,21780,976,12822,345,254صافي ربح الفترة

ال ينطبق40%35.2%35.5%نسبة األرباح الموزعة إلى ربح السنة 
المصدر: الشركة

)وال تستحق أسهم الطرح أي توزيعات أرباح تم اإلعالن عنها قبل تاريخ هذه النشرة حيث يكون أول استحقاق ألسهم الطرح في توزيعات 
األرباح التي يتم اإلعالن عنها من قبل الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية الالحقة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه - كما في 

تاريخ هذه النشرة - ال يوجد أي أرباح معلنة أو مستحقة للفترات المذكورة باستثناء ما تم توضيحه أعاله(.

تم توزيع أرباح بقرار من الجمعية العامة للشركاء بتاريخ 2021/10/13م بمبلغ 2,376,562.49 ريال سعودي، وتم توزيع أرباح بقرار من 
الجمعية العامة للشركاء بتاريخ 2021/12/14م بمبلغ 30,000,000.00 ريال سعودي، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه من أرباح خالل السنة 

المالية 2021م مبلغ 32,376,562.49 ريال سعودي بما يعادل 16.19 ريال سعودي للسهم الواحد.

كما وتم توزيع أرباح مرحلية بقرار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/04/12م بمبلغ 17,000,000 ريال سعودي، وتم توزيع أرباح مرحلية 
بقرار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2022/08/30م بمبلغ 9,000,000 ريال سعودي، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه من أرباح خالل السنة 

المالية 2022م كما في تاريخ النشرة، مبلغ 26,000,000 ريال سعودي بما يعادل 1.73 ريال سعودي للسهم الواحد.
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استخدام متحصالت الطرح- 8

تُقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي )832,500,000( ريال سعودي، سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي )27,000,000( ريال سعودي لتسوية 
جميع المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية، 
والمستشارين القانونيين، ومستشار العناية المهنية المالية، والمحاسب القانوني، والجهات المستلمة، ومستشار دراسة السوق، والمستشارين 
اآلخرين، وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والترجمة والتوزيع، واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح. لن تتلقى الشركة أي 

جزء من صافي متحصالت الطرح.

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة حوالي )805,500,000( ريال سعودي على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم 
الطرح التي سيتم بيعها من قبلهم في الطرح، ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصالت الطرح. وسيتحمل المساهمون البائعون كافة 

األتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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رسملة رأس مال الشركة والمديونية- 9

يمتلك المساهمون البائعون جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون البائعون ما نسبته 70% من 
أسهم الشركة.

يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة 
الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م. علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي وتفسيره جنًبا إلى جنب مع القوائم المالية ذات العالقة، 

بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم  19 »القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني«.

رسملة رأس مال الشركة والمديونية(: 83الجدول )

فترة الثالثة أشهر المنتهية 2021م2020م2019م
بتاريخ 31 مارس 2022م

60,685,44877,841,16193,986,734192,308,592إجمالي القروض

حقوق المساهمين

20,000,00020,000,00020,000,000150,000,000رأس المال

6,670,3116,670,3116,670,3110رأس المال اإلضافي

2,690,2156,000,0006,000,0000احتياطي نظامي

0000احتياطات أخرى

41,178,68178,447,113127,046,67932,062,244أرباح مبقاه

70,539,207111,117,424159,716,990182,062,244إجمالي حقوق المساهمين

0---حقوق الملكية غير المسيطرة

70,539,207111,117,424159,716,990182,062,244إجمالي حقوق الملكية

131,224,655188,958,585253,703,724374,370,836إجمالي الرسملة )إجمالي القروض + إجمالي حقوق المساهمين(

51.3%37%41,1%46.3%إجمالي القروض / إجمالي الرسملة
المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

ال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.أ. 
ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.ب. 
والنفقات ج.  العامل  المال  لرأس  المتوقعة  النقدية  احتياجاتها  لتغطية  كافية  النقدية  وتدفقاتها  النقدي  الشركة  رصيد  أن 

الرأسمالية لمدة اثني عشر )12( شهراً على األقل بعد تاريخ هذه النشرة.
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إفادة الخبراء- 10

قدم جميع المستشارين والمحاسب القانوني الواردة أسمائهم في الصفحة )و( و)ز( موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم 
وشعاراتهم المنسوبة إليهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة بصيغتها كما وردت ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، 
كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في 

الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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اإلقرارات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة- 11

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة أو خارجها قبل هذا الطرح. . 1
لم يشهر أي منهم أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات . 2

إفالس.
لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي . 3

من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة معيناً بمنصب إداري أو إشرافي فيها.
باستثناء ما هو موضح بالقسم  12-8 »التعامالت مع األطراف ذات العالقة«، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار . 4

التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أو التابعين لهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة سواًء 
خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة حتى تاريخ هذه النشرة. 

باستثناء ما هو موضح بالقسم  5-2 »أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس« والقسم  5-4 »اإلدارة العليا«، ليس ألعضاء . 5
مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في 
الشركة، وال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم.

لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث . 6
السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل اإلثني . 7
عشر )12( شهراً األخيرة.

ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة.. 8
لم يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت على القرارات المتعلقة باألعمال مع األطراف ذوي العالقة والعقود التي يكون . 9

لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ . 10

تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني 
حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة. 

ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة حالياً من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة، وليس هناك أي . 11
ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.

ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل . 12
سلبي وجوهري في تقييم الموقف المالي.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  2- »عوامل المخاطرة«، ليست الشركة على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات . 13
حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو 

غير مباشر( على عملياتها.
ليست الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة . 14

أو وضعها المالي.
أن المعلومات اإلحصائية المستخدمة في القسم  3 »لمحة عامة على السوق« والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية . 15

تمثل أحدث المعلومات المتاحة من مصدرها المعني.
تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات . 16

المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها. 
تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.. 17
كما في تاريخ هذه النشرة، ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة، . 18

وليس لدى الشركة أي نية في إبرام أي اتفاقيات جديدة مع أطراف ذوي عالقة، باستثناء ما هو موضح بالقسم  8-12 
»التعامالت مع األطراف ذات العالقة«.

من . 19 التكاليف  يتم خصم هذه  بالطرح، وسوف  المتعلقة  والتكاليف  المصاريف  البائعون جميع  المساهمون  يتحمل  سوف 
متحصالت الطرح، وتشمل أتعاب المستشار المالي وأتعاب مدير االكتتاب وأتعاب متعهد التغطية والمستشارين القانونيين 
والمحاسب القانوني ومستشار دراسة السوق، باإلضافة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع 

والترجمة وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح.
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باستثناء ما ذكر في القسم  2-1-29 »المخاطر المتعلقة بالزكاة والدخل«، فإنه ال يوجد حالياً أي نزاع مع هيئة الزكاة . 20
والضريبة والجمارك أو اعتراض من قبلها.

أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات . 21
ذات العالقة، ومن ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والئحة حوكمة الشركات وقواعد طرح 

األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
إن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.. 22
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  2 »عوامل المخاطرة«، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال يوجد أي مخاطر جوهرية . 23

أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  2-1-20 »المخاطر المتعلقة بالتراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات«، إن . 24

الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها. 
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  12-11 »الدعاوى القضائية والمطالبات«، فإن الشركة ليست طرفاً في أي نزاعات . 25

أو دعاوى أو قضايا أو إجراءات تحقيق قائمة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة أو مركزها المالي. 
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  12-5 »اتفاقيات التمويل«، لم تصدر الشركة أية أدوات دين، أو تحصل على أية . 26

قروض آجلة أو أية قروض أو ديون مستحقة )بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك التجارية، وااللتزامات المالية 
قيد القبول، واعتمادات القبول أو التزامات الشراء(.

يقر مجلس اإلدارة أنه باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  12-7 »عقارات الشركة«، ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء . 27
على ممتلكات الشركة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة.

أن لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.. 28
أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة تم استخراجها من القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر . 29

2019م و2020م و2021م وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022م.
أن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.. 30
تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة من الجهات المقرضة لطرح نسبة 30% من أسهم الشركة طرحاً أولياً عاماً، وأن . 31

الشركة ملتزمة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت 
والتمويل. 

كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد هناك أي إخالل للشروط واألحكام التعاقدية بموجب االتفاقيات مع الجهات المانحة . 32
لجميع القروض والتسهيالت والتمويل، وتلتزم الشركة بجميع تلك الشروط واألحكام.

أن الملكية القانونية والنفعية، المباشرة والغير مباشرة، لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص . 33
الواردة أسماؤهم في  الجدول 19: »هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح«.

إن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة التي سبق أن أبرمتها الشركة، بما في ذلك تحديد المقابل المادي للتعاقد، قد . 34
تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة كالتي تتم مع األطراف األخرى من الغير. كما يقر أعضاء 
مجلس اإلدارة أن كافة التعامالت المستقبلية مع األطراف ذوي العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على 
جميع األعمال والعقود مع األطراف ذوي العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة - وفي حال تطلب النظام ذلك - الجمعية 
العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة عن التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب 

الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها سواء في مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة. 
باستثناء ما هو موضح بالقسم 12-8 »التعامالت مع األطراف ذات العالقة«، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألقاربهم أو . 35

لكبار التنفيذيين أي مصلحة في أي اتفاق أو عقد ساري أو متوقع إبرامه في تاريخ هذه النشرة. 
إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها، وتقوم الشركة بتجديد وثائق . 36

وعقود التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.
إن جميع موظفي الشركة هم تحت كفالتها.. 37
كما في تاريخ هذه النشرة، ليس للشركة سياسة بشأن األبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة في اإلنتاج.. 38
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو اقتراح لهم فيه مصلحة.. 39
تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة لطرح اسهم الشركة في السوق المالية، ولتكون شركة مساهمة عامة.. 40
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إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، بما في ذلك المعلومات التي تم . 1
الحصول عليها من تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو 

الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات غير دقيقة بشكل جوهري. 
أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم . 2

تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج 
عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالتأكد من سالمة األنظمة المالية والتشغيلية 
ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات. كما يقوم 

أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.. 3
في . 4 تعارض  أي  هناك  يوجد  ال  العالقة«،  ذات  األطراف  »التعامالت مع   8-12 القسم  في  عنه  اإلفصاح  تم  ما  باستثناء 

المصالح متعلق بأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت الُمبرمة مع الشركة.
كما في تاريخ هذه النشرة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة، ويتعهد أعضاء . 5

مجلس اإلدارة بااللتزام بهذا المتطلب النظامي مستقباًل وفقاً للمادة الثانية والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس 
من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.

ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم . 6
لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة. 

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي . 7
تتم لحساب الشركة على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.

يليه سوف تتم على أساس . 8 المنتهي في 2021/12/31م وما  المالي  للعام  التعامالت مع األطراف ذات العالقة  أن كافة 
تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات 
القرارات  التصويت على  اإلدارة عن  امتناع عضو مجلس  النظام ذلك - مع  للشركة - وفي حال تطلب  العامة  الجمعية 
المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها سواء في مجلس 
اإلدارة أو الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعون )71( من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من 

الئحة حوكمة الشركات.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق في التصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.. 9

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه . 10
أي من أعضاء مجلس اإلدارة. 

أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، . 11
وال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.

أنه تم تقديم وسيقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية . 12
وااللتزامات المستمرة.

يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:

تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.. 1
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.. 2
االلتزام بأحكام المواد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من . 3

الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات. 
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المعلومات القانونية- 12

اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية 12-1
أن الطرح ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة. أ. 
أن الطرح ال يخل بأٍي من العقود أو االتفاقيات التي يكون الشركة طرفاً فيها. ب. 
أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار. ج. 
بخالف ما ورد في القسم  12-11 »الدعاوى القضائية والمطالبات«، الشركة ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية د. 

قد تؤثر بمفردها أو مجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي. 
أن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال ه. 

الشركة أو في وضعها المالي. 

الشركة  12-2
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010203693 
بن سعود، ص.ب  اإلمام محمد  الخزامى، شارع  هو حي  المسجل  وعنوانها  2004/12/08م(،  )الموافق  1425/10/25هـ  بتاريخ  الصادر 
10552، الرمز البريدي 11651، مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 150,000,000 ريال سعودي 

مقسم إلى 15,000,000 سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. 

تمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساسي في: تصميم واجهة وتجربة المستخدم، تقنيات الروبوت، تقنيات الواقع االفتراضي والمعزز، 
تطوير التطبيقات، تقنيات الذكاء االصطناعي، حلول التقنية المالية، تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات، تصميم 
خدمات  لتقديم  التسجيل  االتصال،  مراكز  خدمة  تقديم  القصيرة،  الرسائل  خدمات  تقديم  النظم،  تحليل  الخاصة،  البرمجيات  وبرمجة 
الحوسبة السحابية، تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات، تقديم خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت المقدمة عبر الحوسبة 
السحابية، إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة )بجميع أنواعها وأحجامها(، إصالح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية، 
تخزين  وأجهزة  واألنظمة  المحركات  وصيانة  إصالح  مشابهة،  ملحقات  من  وغيرها  الفأرة،  المفاتيح،  لوحة  الشاشات،  وصيانة  إصالح 
المعلومات الثابتة والمحمولة، إصالح وصيانة أجهزة االتصاالت العسكرية. وتمارس الشركة أعمالها بموجب ترخيص تقديم خدمة مراكز 
االتصال وترخيص تقديم خدمة الرسائل القصيرة )SMS( صادرين من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، والتي تنتهي صالحيتهما في 
تاريخ 1446/04/16هـ )الموافق 2021/10/19م( و1443/12/21هـ )الموافق 2022/07/20م(، على التوالي. والشركة لديها فرعان في 

مدينة الرياض ومكة )للمزيد من المعلومات حول فروع الشركة، يرجى مراجعة القسم  4-7-2 »فروع الشركة« من هذه النشرة(.

هيكل ملكية األسهم  12-2-1
رأس مال الشركة الحالي هو 150,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 15,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 

)10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وجميع أسهم الشركة أسهم عادية نقدية. 

يبين الجدول التالي هيكل ملكية األسهم في الشركة قبل وبعد عملية الطرح:

هيكل ملكية أسهم الشركة(: 84الجدول )

اسم المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
القيمة االسمية عدد األسهمالمباشرة

)ريال سعودي(
نسبة الملكية 

المباشرة

22.82%32.63,423,00034,230,000%4,890,00048,900,000شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

9.10%131,365,00013,650,000%1,950,00019,500,000صالح إبراهيم حمد المزروع

9.10%131,365,00013,650,000%1,950,00019,500,000ناصر عبداهلل محمد البسام

2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000حصة سلطان محمد السلطان

2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000أسيل ناصر البسام

2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000سديم ناصر البسام

2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000عبداهلل ناصر البسام

https://www.2p.com.sa/


178

اسم المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
القيمة االسمية عدد األسهمالمباشرة

)ريال سعودي(
نسبة الملكية 

المباشرة

2.90%4.14434,7004,347,000%621,0006,210,000يوسف ناصر البسام

4.83%6.90724,5007,245,000%1,035,00010,350,000ندى محمد العيسى

4.83%6.90724,5007,245,000%1,035,00010,350,000إبراهيم صالح المزروع

4.83%6.90724,5007,245,000%1,035,00010,350,000الجوهرة صالح المزروع

30%4,500,00045,000,000---الجمهور

100%10015,000,000150,000,000%15,000,000150,000,000المجموع
المصدر: الشركة

فروع الشركة 12-2-2
لدى الشركة فرعين، في مدينة الرياض ومدينة مكة المكرمة يمارسان نشاطات مماثلة لنشاطات الشركة المذكورة في سجلها التجاري. 

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الفروع المسجلة للشركة: 

فروع الشركة(: 85الجدول )
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم السجل التجاريالفرعالرقم

1446/02/13هـ )الموافق 2024/08/17م(1440/02/13هـ )الموافق 2018/11/21م(4031218300مكة1

1447/01/08هـ )الموافق 2025/07/03م(1431/07/08هـ )الموافق 2010/06/20م(1010290349الرياض2
المصدر: الشركة

التراخيص والموافقات األساسية  12-3
حصلت الشركة بما في ذلك فروعها على كافة التراخيص الجوهرية الالزمة من الجهات المختصة والتي تمكنها من مزاولة كافة أعمالها 

وأنشطتها. وفيما يلي ملخص للتراخيص الجوهرية الصادرة للشركة وفروعها:

يوضح الجدول التالي التراخيص والموافقات األساسية الخاصة بالشركة.

التراخيص والموافقات األساسية الخاصة بالشركة(: 86الجدول )
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالرقمالنوع

 1425/10/25هـ1010203693شهادة السجل التجاري
)الموافق 2004/12/08م(

 1446/04/01هـ
وزارة التجارة)الموافق 2024/10/04م(

 1440/02/13هـ4031218300شهادة السجل التجاري )فرع مكة المكرمة(
)الموافق 2018/11/21م(

 1446/02/13هـ
وزارة التجارة)الموافق 2024/08/17م(

 1431/07/08هـ1010290349شهادة السجل التجاري )فرع الرياض(
)الموافق 2010/06/20م(

 1447/01/08هـ
وزارة التجارة)الموافق 2025/07/03م(

 1441/01/18هـ10100156390شهادة التسجيل في الغرفة التجارية 
)الموافق 2019/09/17م(

 1446/04/01هـ
)الموافق 2024/10/04م( 

الغرفة التجارية بمدينة 
الرياض، المملكة العربية 

السعودية

 1436/08/14هـ40031790773رخصة بلدية
)الموافق 2015/06/01م(

 1446/08/14هـ
بلدية الدرعية)الموافق 2025/02/13م(

 1440/09/22هـ39-000192785-1شهادة الدفاع المدني 
)الموافق 2019/05/27م( 

 1441/09/22هـ
المديرية العامة للدفاع المدني)الموافق 2020/05/15م( 

 1440/04/10هـ40-000264067-1شهادة الدفاع المدني
)الموافق 2018/12/17م(

 1441/04/10هـ
المديرية العامة للدفاع المدني)الموافق 2019/12/07م(

 1440/03/19هـ21811شهادة تصنيف المقاولين
)الموافق 2018/11/27م(

 1444/03/19هـ
)الموافق 2022/10/15م(

وزارة الشؤون البلدية والقروية 
واإلسكان

الهيئة السعودية للمقاولين2022/09/18م2021/09/28م100003509شهادة عضوية مقاول
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الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالرقمالنوع

 1438/04/17هـ13-13-29ترخيص تقديم خدمة مراكز االتصال
)الموافق 2017/01/15م(

 1446/04/16هـ
)الموافق 2024/10/19م(

هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات

ترخيص تقديم خدمة الرسائل القصيرة 
)SMS(27-10-601438/03/22هـ 

)الموافق 2016/12/21م(
 1443/12/21هـ

)الموافق 2022/07/20م(
هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات

 1443/07/23هـ20002202029309شهادة سعودة
)الموافق 2022/02/24م(

 1443/10/23هـ
)الموافق 2022/05/24م(

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

شهادة الوفاء بالتزامات التأمينات 
 1443/09/06هـ45548986االجتماعية

)الموافق 2022/04/07م(
 1443/10/05هـ

)الموافق 2022/05/06م(
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

 1443/09/19هـ1110187456شهادة الزكاة
)الموافق 2022/04/20م(

 1444/10/10هـ
)الموافق 2023/04/30م( 

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

شهادة التسجيل في ضريبة القيمة 
 1439/02/21هـ3000464795المضافة

هيئة الزكاة والضريبة ال ينطبق)الموافق 2017/11/10م(
والجمارك

 1442/12/22هـ100532مشهادة المحتوى المحلي
)الموافق 2021/08/01م(

 1443/11/02هـ
)الموافق 2022/06/01م(

هيئة المحتوى المحلي 
والمشتريات الحكومية

المصدر: الشركة

االتفاقيات الجوهرية 12-4
تعد الشركة طرفاً في عدد من االتفاقيات والعقود الجوهرية والمعامالت مع أطراف متعددة. ويوضح هذا القسم ملخص االتفاقيات والعقود 
التي يعتقد أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنها قد تكون جوهرية أو مهمة فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في 

االكتتاب في أسهم الطرح.

االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع الجهات الحكومية 12-4-1
يوضح هذا القسم ملخص االتفاقيات والعقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة مع الجهات الحكومية.

اتفاقية تشغيل مراكز االتصال مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 1 12-4-1-1

األطراف
الجهة الحكومية رقم 1 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1440/11/27هـ )الموافق 2019/07/30م(تاريخ التوقيع

دت بموجب خطاب.المدة وآلية التجديد مدة االتفاقية أربعة وعشرون )24( شهرا، وقد ُجدِّ

تتولى الشركة تشغيل مركز اتصاالت الجهة الحكومية رقم 1، ويشمل ذلك البنية التحتية واألدوات ذات الصلة.الموضوع

251,139,984 ريال سعوديالسعر والترتيبات

يجوز للطرف األول سحب المشروع في حاالت معينة نصت عليها المادة )38( من القواعد العامة.اإلنهاء

التنازل وتغير السيطرة

ال يجوز للشركة التنازل عن هذه االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة مسبقة من الطرف األول، وفي حال موافقة الطرف األول على 
التنازل فال يحق للشركة التنازل عن أكثر من 30% من االتفاقية. وال يجوز للشركة التعاقد من الباطن كلًيا أو جزئًيا بشأن أي من أعمالها 
محل االتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول. وتظل الشركة مسؤولة بموجب االتفاقية عقب التنازل و/أو التعاقد من 

الباطن بشأن أي من أعمالها.
النظام الواجب التطبيق 

والوالية القضائية
تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتتولى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية تسوية أي نزاع ينشأ عن 

االتفاقية.

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

فإذا أخلّت الشركة بأحكام االتفاقية تخضع الشركة لغرامات ال تتجاوز 10% من قيمة االتفاقية. وتنص االتفاقية على قيمة الغرامة  	
لكل حالة من حاالت اإلخالل.

يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات إهمال وغرامات على انخفاض جودة أداء الشركة اللتزاماتها. 	
يحق للطرف األول سحب األعمال من الشركة في حال لم تتمكن الشركة من أداء التزاماتها، وتنفيذ األعمال المسحوبة باستخدام  	

مزودي الخدمة من األطراف الثالثة، على حساب الشركة.
تظل التزامات السرية نافذة وسارية بشكل كامل عقب إنهاء االتفاقية أو انتهاء مدتها. 	
في حال عدم أدائها لجميع التزاماتها، لن تتمكن الشركة من استرداد الضمان النهائي الذي تقدمه عند ترسية المشروع عليها من  	

قبل الطرف األول، والذي تبلغ قيمته 5% من قيمة االتفاقية.
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اتفاقية تشغيل وصيانة مركز البيانات مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 12 12-4-1-2

األطراف
الجهة الحكومية رقم 12 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1443/02/19هـ )الموافق 2021/9/26م(تاريخ التوقيع

مدة االتفاقية ستون )60( شهرالمدة وآلية التجديد

تتولى الشركة تشغيل وصيانة مركز البيانات في الجهة الحكومية رقم 12.الموضوع

74,386,194.96 ريال سعوديالسعر والترتيبات

اإلنهاء

يحق للطرف األول إنهاء االتفاقية لألسباب الرئيسية التالية:
إذا ثبت أن الشركة قد قدمت رشوة إلى أحد موظفي الطرف األول، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حصلت على االتفاقية بطريق )أ( 

االحتيال أو ما إلى ذلك.
إذا أصبحت الشركة مفلسة أو معسرة.)ب( 
إذا نقلت الشركُة االتفاقيَة أو أحالتها إلى الغير دون موافقة الطرف األول.)ج( 
إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ التزاماتها على النحو المتفق عليه أو تأخرت في تنفيذ التزاماتها بعد تلقيها إنذار بعالج التقصير )د( 

خالل خمسة عشر يوًما.
إذا نقلت الشركة العقد أو أحالته إلى الغير دون موافقة الطرف األول.)ه( 
إذا تعاقدت الشركة من الباطن دون موافقة الطرف األول.)و( 
اإلنهاء بموجب إشعار خطي مسبق مدته ثالثون )30( يوًما.)ز( 

ال يجوز للشركة التنازل عن االتفاقية للغير أو التعاقد من الباطن مع الغير دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول.التنازل وتغير السيطرة

النظام الواجب التطبيق 
والوالية القضائية

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتتولى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية تسوية أي نزاع ينشأ عن 
االتفاقية.
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اتفاقية تقديم خدمات تشغيل نظم تقنية المعلومات مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 5 12-4-1-3

األطراف
الجهة الحكومية رقم 5 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1442/07/16هـ )الموافق 2021/02/28م(تاريخ التوقيع

مدة االتفاقية 36 شهًرا من تاريخ إشعار البدء.المدة وآلية التجديد

الموضوع

المكتبية والمحمولة،  الكمبيوتر  البيانات والخوادم وأجهزة  بينها مراكز  الوزارة، ومن  المعلومات في مباني  تقنية  الشركة نظام  تشّغل 
والشبكة المحلية واألجهزة ذات العالقة بها، والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات وخدمات اإلنترنت وأية أجهزة تملكها الوزارة خالل 
مدة االتفاقية، وذلك عن طريق عاملين تقنيين متخصصين واستشاريين في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت يكلفون بالعمل في مقر 
الوزارة الرئيسي لمدة 36 شهًرا، ويشمل ذلك تقديم الخدمات واألفراد والموظفين والمواد وكل ما يلزم لتنفيذ وإتمام األعمال المنصوص 

عليها في االتفاقية وكذا أي تعديالت يطلبها الطرف األول. 

السعر والترتيبات
25,600,000 ريال سعودي، تشمل كل ما تضمنته االتفاقية.

قد تتغير األسعار بناء على أحكام االتفاقية ونظام المنافسات والمشتريات السعودي.

يحق للطرف األول إنهاء االتفاقية بموجب إشعار خطي مسبق مدته ثالثون يوًما إضافة إلى الشروط األخرى المنصوص عليها في المادة اإلنهاء
)57( من القواعد العامة.

ال يجوز للشركة التنازل عن هذه االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة مسبقة من الطرف األول، حتى إن كان التنازل ناتًجا عن عملية التنازل وتغير السيطرة
اندماج أو انفصال أو استحواذ أو تصفية أو أي عملية مشابهة.

النظام الواجب التطبيق 
والوالية القضائية

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم اإلدارية في المملكة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن االتفاقية ما لم 
تتضمن االتفاقية بند تحكيم للفصل في النزاع بين األطراف.

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

ال يحق للشركة اإلفصاح عن أي من محتويات االتفاقية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف األول وفق التزامات  	
السرية المنصوص عليها في المادة )9( من القواعد العامة. وتظل التزامات السرية نافذة وسارية بشكل كامل عقب إنهاء االتفاقية 

أو انتهاء مدتها.
يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات إهمال وغرامات على انخفاض جودة أداء الشركة اللتزاماتها. 	
يحق للطرف األول سحب األعمال من الشركة في حال لم تتمكن الشركة من أداء التزاماتها، وتنفيذ األعمال المسحوبة باستخدام  	

مزودي الخدمة من األطراف الثالثة، على حساب الشركة.
يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات في حال عدم التزام الشركة بمتطلبات المحتوى المحلي عند أداء التزاماتها. 	
إذا أخلّت الشركة بأحكام االتفاقية تخضع الشركة لغرامات ال تتجاوز 20% من قيمة االتفاقية. وتنص المادة )4( من القواعد المالية  	

على الغرامة الخاصة بكل حالة من حاالت اإلخالل. وال يؤثر إيقاع هذه الغرامات على حق الطرف األول في المطالبة بأي تعويضات 
إضافية عن أي أضرار تنتج عن إخالل الشركة بالتزاماتها.

يحق للطرف األول فسخ االتفاقية في حال تأخرت هذه األخيرة في أداء التزاماتها. 	
يحق للطرف األول زيادة التزام الشركة بما ال يتجاوز 10% من قيمة االتفاقية، أو تخفيض التزاماتها بما ال يتجاوز 20% من قيمة  	

االتفاقية، وذلك بنفس األسعار الواردة في االتفاقية.
يحق للطرف األول تحميل الشركة المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار يتكبدها أي طرف ثالث إذا كانت ناتجة عن خرق أو إهمال  	

في أداء الشركة اللتزاماتها.
في حال عدم أدائها لجميع التزاماتها، لن تتمكن الشركة من استرداد الضمان النهائي الذي تقدمه عند ترسية المشروع عليها من  	

قبل الطرف األول، والذي تبلغ قيمته 5% من قيمة االتفاقية.
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اتفاقية صيانة الحاسبات الشخصية مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 16 12-4-1-4

األطراف
الجهة الحكومية رقم 16 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1442/06/21هـ )الموافق 2021/02/03م(تاريخ التوقيع

مدة االتفاقية خمس سنوات اعتباًرا من تاريخ تسلّم الشركة موقع العمل.المدة وآلية التجديد

غرض االتفاقية أن تتولى الشركة تنفيذ مشروع لصيانة الحاسبات الشخصية في مقرات الطرف األول وفق المنصوص عليه في المادة الموضوع
)2( من االتفاقية.

السعر والترتيبات
24,000,000 ريال سعودي تشمل جميع الرسوم والضرائب وضريبة القيمة المضافة.

قد تتغير قيمة االتفاقية بالزيادة أو النقصان حسب أحكام االتفاقية ونظام المنافسات والمشتريات السعودي.

يحق للطرف األول إنهاء المشروع في حاالت معينة نصت عليها المادة )63( من القواعد العامة.اإلنهاء

ال يجوز للشركة التنازل عن هذه االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة مسبقة من الطرف األول، حتى إن كان التنازل ناتًجا عن عملية التنازل وتغير السيطرة
اندماج أو انفصال أو استحواذ أو تصفية أو أي عملية مشابهة.

النظام الواجب التطبيق 
والوالية القضائية

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم اإلدارية في المملكة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن االتفاقية.
تخضع االتفاقية لنظام المنافسات والمشتريات السعودي والئحته التنفيذية.

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

يحق للطرف األول زيادة التزامات الشركة بما ال يتجاوز 10% من قيمة االتفاقية أو تخفيض التزامات الشركة بما ال يتجاوز %20  	
من قيمة االتفاقية وفق نفس األسعار المنصوص عليها في االتفاقية.

إذا أخلّت الشركة بأحكام االتفاقية تخضع الشركة لغرامات ال تتجاوز 10% من قيمة االتفاقية. وتنص المادة )4( من القواعد المالية  	
على قيمة الغرامة الخاصة بكل حالة من حاالت اإلخالل. وال يتطلب إيقاع هذه الغرامات أي إشعار مسبق من جانب الطرف األول، 

وال يؤثر على حق الطرف األول في المطالبة بأي تعويضات إضافية عن أي أضرار تنتج عن إخالل الشركة بالتزاماتها.
التزامات السرية تظل نافذة وسارية بشكل كامل عقب إنهاء االتفاقية أو انتهاء مدتها. 	

اتفاقية توسيع وتشغيل مركز االتصال الموحد مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 3 12-4-1-5

األطراف
الجهة الحكومية رقم 3 )طرف أول(.

الشركة )طرف ثان(

1441/03/14هـ )الموافق 2019/11/11م(تاريخ التوقيع

مدة االتفاقية 12 شهراً اعتباًرا من توقيع محضر االجتماع )تم االنتهاء من العمل على هذا المشروع(.المدة وآلية التجديد

تتولى الشركة تشغيل مركز اتصال موحد وغرف توثيق في الجهة الحكومية رقم 3 كجزء من مبادرة التنفيذ المتكامل، عن طريق تقديم الموضوع
المواد والدراسات وتوفير الموارد البشرية.

34,602,460.20 ريال سعودي شاماًل جميع الرسوم الضرائب.السعر والترتيبات

يحق للطرف األول سحب المشروع في حاالت معنية نصت عليها المادة )38( من القواعد العامة.اإلنهاء

التنازل وتغير السيطرة

ال يجوز للشركة التنازل عن هذه االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة مسبقة من الطرف األول، وفي حال موافقة الطرف األول على 
التنازل فال يحق للشركة التنازل عن أكثر من 30% من االتفاقية. ال يجوز للشركة التعاقد من الباطن كلًيا أو جزئًيا بشأن أي من أعمالها 
محل االتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول. وتبقى الشركة مسؤولة بموجب االتفاقية عقب التنازل و/أو التعاقد من 

الباطن بشأن أي األعمال.
النظام الواجب التطبيق 

تخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويختص ديوان المظالم بالفصل في أي نزاع ينشأ عن االتفاقية.والوالية القضائية

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات تأخير إذا تأخرت الشركة في تنفيذ التزاماتها. 	
إذا أخلّت الشركة بأحكام االتفاقية تخضع الشركة لغرامات ال تتجاوز 10% من قيمة االتفاقية. وتنص الشروط الخاصة على قيمة  	

الغرامة الخاصة بكل حالة من حاالت اإلخالل.
يحق للطرف األول سحب األعمال من الشركة في حال لم تتمكن الشركة من أداء التزاماتها، وتنفيذ األعمال المسحوبة باستخدام  	

مزودي الخدمة من األطراف الثالثة، على حساب الشركة.
يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات إهمال وغرامات على انخفاض جودة أداء الشركة اللتزاماتها. 	
تظل التزامات السرية نافذة وسارية بشكل كامل عقب إنهاء االتفاقية أو انتهاء مدتها. 	
يحق للطرف األول زيادة التزام الشركة بما ال يتجاوز 10% من قيمة االتفاقية، أو تخفيض التزاماتها بما ال يتجاوز 20% من قيمة  	

االتفاقية، وذلك بنفس األسعار الواردة في االتفاقية.
في حال عدم أدائها لجميع التزاماتها، لن تتمكن الشركة من استرداد الضمان النهائي الذي تقدمه عند ترسية المشروع عليها من  	

قبل الطرف األول، والذي تبلغ قيمته 5% من قيمة االتفاقية.
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اتفاقية نظام المعلومات الصحية والبنية األساسية مبرمة بين الشركة وبرنامج الجهة الحكومية رقم 13 12-4-1-6

األطراف
برنامج الجهة الحكومية رقم 13 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1442/04/16هـ )الموافق 2020/12/01مـ(تاريخ التوقيع

4 سنوات )تبدأ من 2020/12/01م وتنتهي في 2024/11/31م(.المدة وآلية التجديد

التقنية الموضوع والتراخيص  التقنية  األنظمة  من خالل  األساسية  والبنية  الصحية  المعلومات  نظام  تأمين  الشركة  تتولى  أن  االتفاقية  غرض 
والحاسبات اآللية والموارد البشرية. 

59,608,492 ريااًل سعودًيا )شاماًل ضريبة القيمة المضافة بمعدل 15%(السعر والترتيبات

يحق للطرف األول سحب المشروع في أحوال معنية نصت عليها المادة )38( من القواعد العامة.اإلنهاء

التنازل وتغير السيطرة

ال يجوز للشركة التنازل عن هذه االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة مسبقة من الطرف األول، وفي حال موافقة الطرف األول على 
التنازل فال يحق للشركة التنازل عن أكثر من 30% من االتفاقية. ال يجوز للشركة التعاقد من الباطن كلًيا أو جزئًيا بشأن أي من أعمالها 
محل االتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول. وتبقى الشركة مسؤولة بموجب االتفاقية عقب التنازل و/أو التعاقد من 

الباطن بشأن أي األعمال.
النظام الواجب التطبيق 

والوالية القضائية
تخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويختص ديوان المظالم بالفصل في أي نزاع ينشأ عن االتفاقية، ما لم يسوَّ 

النزاع ودًيا.

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

إذا أخلّت الشركة بأحكام االتفاقية تخضع الشركة لغرامات ال تتجاوز 1% عن كل أسبوع وبحد أقصى 6% عن أي خدمات توريد  	
و10% عن خدمات الصيانة من إجمالي قيمة االتفاقية. وتنص الشروط الخاصة على قيمة الغرامة الخاصة بكل حالة من حاالت 

اإلخالل.
يحق للطرف األول سحب األعمال من الشركة في حال لم تتمكن الشركة من أداء التزاماتها، وتنفيذ األعمال المسحوبة باستخدام  	

مزودي الخدمة من األطراف الثالثة، على حساب الشركة.
يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات إهمال وغرامات على انخفاض جودة أداء الشركة اللتزاماتها. 	
تظل التزامات السرية نافذة وسارية بشكل كامل عقب إنهاء االتفاقية أو انتهاء مدتها. 	
في حال عدم أدائها لجميع التزاماتها، لن تتمكن الشركة من استرداد الضمان النهائي الذي تقدمه عند ترسية المشروع عليها من  	

قبل الطرف األول، والذي تبلغ قيمته 5% من قيمة االتفاقية.

اتفاقية تشغيل مركز المعلومات مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 2 12-4-1-7

األطراف
الجهة الحكومية رقم 2 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1440/02/19هـ )الموافق 2018/10/28م(تاريخ التوقيع

مدة االتفاقية 48 شهًرا تبدأ من تاريخ تسلّم اإلشعار بالبدء.المدة وآلية التجديد

غرض االتفاقية أن تتولى الشركة تشغيل مركز المعلومات التابع للطرف األول.الموضوع

السعر والترتيبات
66,819,937.96 ريال سعودي

وفق المادة )14( من القواعد العامة فإن إجمالي قيمة االتفاقية قد تزيد أو تنقص حسب األعمال الفعلية التي تنفذها الشركة.

إذا توقفت الشركة عن تنفيذ المشروع أو أخلت بأي من قواعد االتفاقية، يُخطر الطرف األول الشركة بذلك خالل 15 يوًما، فإذا لم تعالج اإلنهاء
الشركة اإلخالل يحق للطرف األول إنهاء االتفاقية أو تنفيذ العمل عن طريق الغير على نفقة الشركة.

التنازل وتغير السيطرة
ال يجوز للشركة التنازل عن االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة مسبقة من الطرف األول، وال يجوز للشركة التعاقد من الباطن مع الغير 
تعاقًدا كلًيا أو جزئًيا بشأن أي أعمال دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول. وتبقى الشركة مسؤولة بموجب االتفاقية بعد التنازل 

أو التعاقد من الباطن بشأن أي من األعمال.
النظام الواجب التطبيق 

والوالية القضائية
تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتتولى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية تسوية أي نزاع ينشأ عن 

االتفاقية.

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات تأخير إذا تأخرت الشركة في تنفيذ التزاماتها. 	
إذا تخلفت الشركة عن تقديم الخدمات كاملة بنهاية مدة االتفاقية تخضع الشركة للجزاءات المنصوص عليها في المادة )12( من  	

القواعد العامة.
يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات إهمال وغرامات على انخفاض جودة أداء الشركة اللتزاماتها. 	
يحق للطرف األول زيادة التزامات الشركة بما ال يتجاوز 10% من قيمة االتفاقية أو تخفيض التزامات الشركة بما ال يتجاوز %20  	

من قيمة االتفاقية وفق نفس األسعار المنصوص عليها في االتفاقية.
الشركة طرف باتفاقية عدم إفصاح يتضمنها الملحق )3( من وثائق المنافسة. 	
في حال عدم أدائها لجميع التزاماتها، لن تتمكن الشركة من استرداد الضمان النهائي الذي تقدمه عند ترسية المشروع عليها من  	

قبل الطرف األول، والذي تبلغ قيمته 5% من قيمة االتفاقية.
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اتفاقية مركز البيانات وأمن المعلومات والدعم التقني مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 19  12-4-1-8

األطراف
الجهة الحكومية رقم 19 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1441/04/13هـ )الموافق 2019/12/10م(تاريخ التوقيع

مدة االتفاقية 36 شهًرا تبدأ من تسلّم الشركة موقع العمل.المدة وآلية التجديد

الموضوع
تتولى الشركة تشغيل مركز بيانات الحاسب اآللي وتوفر أمن المعلومات والدعم التقني للتطبيقات اإلدارية واألكاديمية، وذلك من خالل 
توفير المعدات والمواد والموارد البشرية التقنية وكل ما يلزم لتنفيذ وإتمام األعمال المشار إليها في االتفاقية، بما في ذلك أي تعديالت 

يطلبها الطرف األول.

إجمالي قيمة االتفاقية قد يزيد أو ينقص حسب اإلضافات والتعديالت التي تطرأ على األعمال الفعلية محل االتفاقية وفق ما يطلبه السعر والترتيبات
الطرف األول.

النظام الواجب التطبيق 
تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويختص ديوان المظالم بالفصل في أي نزاع ينشأ عن االتفاقية.والوالية القضائية

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

إذا لم تقدم الشركة الخدمات كاملة بنهاية مدة االتفاقية، تخضع الشركة حينئذ للجزاءات المنصوص عليها في المادتين )39(  	
و)40( من القواعد العامة لالتفاقية.

تضمن الشركة األعمال محل االتفاقية لمدة تبدأ من تاريخ التسليم األولي وتنتهي في تاريخ التسليم النهائي، مع أخذ ما ورد في  	
المادة )41( من القواعد العامة لالتفاقية في االعتبار.

يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات إهمال وغرامات على انخفاض جودة أداء الشركة اللتزاماتها. 	
إذا أخلّت الشركة بأحكام االتفاقية تخضع الشركة لغرامات تأخير بقيمة 1% أسبوعًيا من قيمة األعمال المتأخرة، على أال تتجاوز  	

هذه الغرامات 10% من إجمالي قيمة االتفاقية. وتنص الشروط الخاصة على قيمة الغرامة الخاصة بكل حالة من حاالت اإلخالل.
في حال عدم أدائها لجميع التزاماتها، لن تتمكن الشركة من استرداد الضمان النهائي الذي تقدمه عند ترسية المشروع عليها من  	

قبل الطرف األول، والذي تبلغ قيمته 5% من قيمة االتفاقية.

اتفاقية تشغيل وصيانة نظم المعلومات مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 4 12-4-1-9

األطراف
الجهة الحكومية رقم 4 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1441/02/03هـ )الموافق 2019/10/02م(تاريخ التوقيع

مدة االتفاقية 3 سنوات من تاريخ تسلّم الشركة موقع العمل بموجب محضر استالم موّقع من الطرفين.المدة وآلية التجديد

تتولى الشركة تشغيل وصيانة التطبيقات ونظم المعلومات، بما في ذلك المواد والمعدات والعناصر الالزمة وفق شروط االتفاقية.الموضوع

48,899,781 ريال سعودي شاماًل ضريبة القيمة المضافة.السعر والترتيبات

يحق للطرف األول سحب المشروع في أحوال معنية نصت عليها المادة )38( من القواعد العامة.اإلنهاء

التنازل وتغير السيطرة
ال يجوز للشركة التنازل عن االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول، وإذا وافق الطرف األول فال يحق للشركة 
التنازل عن أكثر من 30% من االتفاقية. ال يجوز للشركة التعاقد من الباطن كلًيا أو جزئًيا بشأن أي من أعمالها محل االتفاقية دون موافقة 

خطية مسبقة من الطرف األول. وتبقى الشركة مسؤولة بموجب االتفاقية عقب التنازل أو التعاقد من الباطن بشأن أي من األعمال.
النظام الواجب التطبيق 

والوالية القضائية
تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المدنية بالمملكة العربية السعودية )ديوان المظالم( بالفصل في 

أي نزاع ينشأ عن االتفاقية.

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

إذا أخلت الشركة بأحكام االتفاقية تخضع الشركة لغرامات ال تتجاوز 10% من قيمة االتفاقية. تتضمن القواعد الخاصة قيمة  	
الغرامة عن كل إخالل.

يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات إهمال وغرامات على انخفاض جودة أداء الشركة اللتزاماتها. 	
إذا أخل الطرف األول بالتزاماته، فال يحق للشركة التوقف عن تنفيذ التزاماتها محل االتفاقية أو إنهاء االتفاقية، ولكن يحق لها  	

المطالبة بأي تعويضات نتيجة عن إخالل الطرف األول.
يحق للطرف األول سحب األعمال من الشركة في حال لم تتمكن الشركة من أداء التزاماتها، وتنفيذ األعمال المسحوبة باستخدام  	

مزودي الخدمة من األطراف الثالثة، على حساب الشركة.
يحق للطرف األول زيادة التزامات الشركة بما ال يتجاوز 10% من قيمة االتفاقية أو تخفيض التزامات الشركة بما ال يتجاوز %20  	

من قيمة االتفاقية ونفس األسعار المنصوص عليها في االتفاقية. تظل التزامات السرية نافذة وسارية بشكل كامل عقب إنهاء 
االتفاقية أو انتهاء مدتها.

في حال عدم أدائها لجميع التزاماتها، لن تتمكن الشركة من استرداد الضمان النهائي الذي تقدمه عند ترسية المشروع عليها من  	
قبل الطرف األول، والذي تبلغ قيمته 5% من قيمة االتفاقية.
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اتفاقية تشغيل الحاسبات اآللية الشخصية والملحقات مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 21 12-4-1-10

األطراف
الجهة الحكومية رقم 21 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1442/01/25هـ )الموافق 2020/09/13م(تاريخ التوقيع

مدة االتفاقية 5 سنوات من تاريخ تسلّم الشركة موقع العمل بموجب محضر استالم موّقع من الطرفين.المدة وآلية التجديد

تتولى الشركة تشغيل وصيانة الحاسبات اآللية وملحقاتها الخاصة بالطرف األول وفروعه.الموضوع

30,548,722 ريال سعودي شاماًل الرسوم والضرائب وضريبة القيمة المضافة.السعر والترتيبات

يحق للطرف األول سحب المشروع وفق المادتين )38( و)39( من القواعد الخاصة.اإلنهاء

التنازل وتغير السيطرة

ال يجوز للشركة التنازل عن االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول، وإذا وافق الطرف األول فال يحق 
للشركة التنازل عن أكثر من 30% من االتفاقية. وال يجوز للشركة التعاقد من الباطن كلًيا أو جزئًيا بشأن أي من أعمالها محل االتفاقية 
دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول. وتبقى الشركة مسؤولة بموجب االتفاقية عقب التنازل أو التعاقد من الباطن بشأن أي 

من األعمال.
النظام الواجب التطبيق 

تخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويختص ديوان المظالم بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.والوالية القضائية

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

إذا أخلت الشركة بأحكام االتفاقية تخضع الشركة لغرامات ال تتجاوز 10% من قيمة االتفاقية. 	
يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات إهمال وغرامات على انخفاض جودة أداء الشركة اللتزاماتها. 	
يحق للطرف األول سحب األعمال من الشركة في حال لم تتمكن الشركة من أداء التزاماتها، وتنفيذ األعمال المسحوبة باستخدام  	

مزودي الخدمة من األطراف الثالثة، على حساب الشركة.
يحق للطرف األول زيادة التزام الشركة بما ال يتجاوز 10% من قيمة االتفاقية، أو تخفيض التزاماتها بما ال يتجاوز 20% من قيمة  	

االتفاقية، وذلك بنفس األسعار الواردة في االتفاقية.
في حال عدم أدائها لجميع التزاماتها، لن تتمكن الشركة من استرداد الضمان النهائي الذي تقدمه عند ترسية المشروع عليها من  	

قبل الطرف األول، والذي تبلغ قيمته 5% من قيمة االتفاقية.

اتفاقية مركز الشكاوى مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 18 12-4-1-11

األطراف
والجهة الحكومية رقم 18 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1442/01/10هـ )الموافق 2020/08/30م(تاريخ التوقيع

سنتان اعتباًرا من 1 سبتمبر 2020م.المدة وآلية التجديد

تتولى الشركة تشغيل مركًزا لشكاوى مستخدمي قطاعي االتصاالت والبريد في المملكة.الموضوع

39,017,228.30 ريال سعودي شاماًل الرسوم والضرائب وضريبة القيمة المضافة وأي تكاليف سفر تشمل حتى 12 موظًفا من موظفي السعر والترتيبات
الطرف األول لحضور المؤتمرات أو المعارض خارج المملكة العربية السعودية طوال مدة االتفاقية.

يحق للطرف األول إنهاء االتفاقية بموجب إشعار خطي، وتلتزم الشركة إنهاء أعمالها خالل 60 يوًما من تاريخ هذا اإلشعار.اإلنهاء

ال يجوز للشركة التنازل عن هذه االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة مسبقة من الطرف األول، وال يجوز للشركة التعاقد من الباطن كلًيا التنازل وتغير السيطرة
أو جزئًيا بشأن أي من األعمال المكلفة بها بموجب االتفاقية دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول.

النظام الواجب التطبيق 
والوالية القضائية

تخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية. وأي نزاع ينشأ عن االتفاقية يُسوى ودًيا خالل 60 يوًما، فإذا لم يسوَّ ودًيا خالل 
هذه الفترة تختص بالفصل فيه المحاكم اإلدارية بالمملكة.

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

التزامات السرية الواردة بالمادة )6( من االتفاقية تظل سارية ونافذة بشكل كامل بعد إنهاء االتفاقية أو انتهاء مدتها، ويستثنى من  	
هذه االلتزامات المعلومات المتاحة للعموم ما لم تكن قد أتيحت نتيجة إخالل من جانب الشركة.

ال يجوز للشركة أن تستبدل أًيا من مديري المشروع دون موافقة الطرف األول. 	
يحق للطرف األول زيادة التزام الشركة بما ال يتجاوز 10% من قيمة االتفاقية أو تخفيض التزاماتها بما ال يتجاوز 20% من قيمة  	

االتفاقية وبنفس األسعار الواردة في االتفاقية.
المتأخرة عن كل  	 الوقت الالزم، تخضع الشركة لغرامة قدرها 1% من رسم الخدمة  إذا تخلفت الشركة عن تقديم الخدمة في 

أسبوع، على أال تتجاوز الغرامة عن مدة االتفاقية كاملة 10% من إجمالي قيمة االتفاقية. ال يشترط لفرض هذه الغرامة أن يقدم 
نتيجة إخالل  تعويضات إضافية  بأي  المطالبة  األول في  الطرف  الغرامة على حق  تؤثر هذه  إشعاًرا مسبًقا، وال  األول  الطرف 

الشركة بالتزاماتها.
ال يجوز للشركة زيادة أسعارها طوال مدة االتفاقية ألي سبب أو ظرف. 	
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اتفاقية األنظمة التقنية مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 3 12-4-1-12

األطراف
الجهة الحكومية رقم 3 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1441/08/15هـ )الموافق 2020/04/08م(تاريخ التوقيع

المدة وآلية التجديد
مدة االتفاقية 24 شهًرا اعتباًرا من تاريخ تسلّم الشركة موقع العمل بموجب محضر استالم خطي موّقع من الطرفين.

يجوز تمديد االتفاقية وفق المادة )9( من نظام المنافسات والمشتريات السعودي.

والدراسات الموضوع المواد  بتقديم  المتكامل، وذلك  التنفيذ  التنفيذ كجزء من مبادرة  للمحاكم ومكاتب  تقنية  وبناء نظم  الشركة تطوير  تتولى 
والموارد البشرية.

27,482,250.60 ريال سعودي شاماًل جميع الرسوم والضرائب.السعر والترتيبات

ال يجوز للشركة التنازل عن هذه االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة من الطرف األول، وال يجوز لها التعاقد من الباطن كلًيا أو جزئًيا التنازل وتغير السيطرة
مع أي طرف ثالث بشأن أي أعمال دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول.

النظام الواجب التطبيق 
تخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، ويختص ديوان المظالم بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذه االتفاقية.والوالية القضائية

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

إذا أخلّت الشركة بأحكام االتفاقية تخضع الشركة لغرامات تأخير وفق المادتين )39( و)40( من القواعد العامة. 	
من  	 و)40(   )39( المادتين  وفق  للجزاءات  الشركة  تخضع  االتفاقية،  مدة  بانتهاء  كاملة  الخدمات  تقديم  الشركة عن  تخلفت  إذا 

القواعد العامة.
يحق للطرف األول سحب األعمال من الشركة في حال لم تتمكن الشركة من أداء التزاماتها، وتنفيذ األعمال المسحوبة باستخدام  	

مزودي الخدمة من األطراف الثالثة، على حساب الشركة.
يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات إهمال وغرامات على انخفاض جودة أداء الشركة اللتزاماتها. 	
يحق للطرف األول زيادة التزام الشركة بما ال يتجاوز 10% من قيمة االتفاقية، أو تخفيض التزامات الشركة بما ال يتجاوز 20% من  	

قيمة االتفاقية، على أن تُعّدل قيمة االتفاقية تبًعا لذلك.
في حال عدم أدائها لجميع التزاماتها، لن تتمكن الشركة من استرداد الضمان النهائي الذي تقدمه عند ترسية المشروع عليها من  	

قبل الطرف األول، والذي تبلغ قيمته 5% من قيمة االتفاقية.

اتفاقية زيادة القدرة التشغيلية لمراكز االتصال مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 1 12-4-1-13

األطراف
الجهة الحكومية رقم 1 )طرف األول(

الشركة )طرف ثان(

1443/05/16هـ )الموافق 2021/12/20م(تاريخ التوقيع

مدة االتفاقية ستة )6( أشهر اعتباًرا من تاريخ انتهاء اتفاقية سابقة )2021/10/31م(، ويجوز تمديدها لمدد متساوية بموجب اتفاق المدة وآلية التجديد
خطي بين الطرفين.

تقديم الشركة 627 موظًفا للعمل بمركز اتصال الجهة الحكومية رقم 1 لزيادة الطاقة التشغيلية للمركز المتعلق بها.الموضوع

41,395,964 ريال سعودي شاماًل الرسوم والضرائب وضريبة القيمة المضافة.السعر والترتيبات

يتوقف المشروع فور تقديم الطرف األول إشعاًرا خطًيا بذلك إلى الشركة.اإلنهاء

ال يجوز للشركة التنازل عن هذه االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة مسبقة من الطرف األول، وال يجوز لها التعاقد من الباطن كلًيا أو التنازل وتغير السيطرة
جزئًيا مع أي طرف ثالث بشأن أي أعمال دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول.

النظام الواجب التطبيق 
والوالية القضائية

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتتولى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية تسوية أي نزاع ينشأ عن 
االتفاقية.

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات تأخير إذا تأخرت الشركة في تنفيذ التزاماتها. 	
إذا أخل الطرف األول بالتزاماته، فال يحق للشركة التوقف عن تنفيذ التزاماتها محل االتفاقية أو إنهاء االتفاقية، ولكن يحق لها  	

المطالبة بأي تعويضات نتيجة عن إخالل الطرف األول.
يحق للطرف األول سحب األعمال من الشركة في حال لم تتمكن الشركة من أداء التزاماتها، وتنفيذ األعمال المسحوبة باستخدام  	

مزودي الخدمة من األطراف الثالثة، على حساب الشركة.
إذا تخلفت الشركة عن تقديم الخدمة في الوقت الالزم، تخضع الشركة لغرامة ال تزيد على 6% من قيمة اتفاقية التوريد وال تزيد  	

على 20% من قيمة أي اتفاقيات أخرى.
يحق للطرف األول فسخ االتفاقية في حال تأخرت هذه األخيرة في أداء التزاماتها. 	
يحق للطرف األول زيادة التزام الشركة بما ال يتجاوز 10% من قيمة االتفاقية، أو تخفيض التزاماتها بما ال يتجاوز 20% من قيمة  	

االتفاقية، وذلك بنفس األسعار الواردة في االتفاقية.
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اتفاقية تطوير مراكز االتصال مبرمة بين الشركة والجهة الحكومية رقم 1 12-4-1-14

األطراف
الجهة الحكومية رقم 1 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(
1443/04/26هـ )الموافق 2021/12/01م(تاريخ التوقيع

مدة االتفاقية 24 شهًرا تبدأ من تلقي اإلشعار بالبدء.المدة وآلية التجديد

تتولى الشركة تشغيل وتطوير مراكز اتصال خاصة بالجهة الحكومية رقم 1وفق شروط وأحكام االتفاقية، ومن بينها الوثائق اإلضافية الموضوع
المشار إليها في المادة )2(.

السعر والترتيبات
244,932,857.52 ريال سعودي شاماًل الرسوم والضرائب وضريبة القيمة المضافة.

يمكن زيادة أو تخفيض القيمة اإلجمالية لالتفاقية وفق أي تعديالت أو إضافات على األعمال الفعلية محل االتفاقية بناء على طلب 
الطرف األول.

يجوز للطرف األول إنهاء االتفاقية لألسباب المنصوص عليها في المادة 63 من القواعد العامة لالتفاقية.اإلنهاء

ال يجوز للشركة التنازل عن هذه االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة مسبقة من الطرف األول، وال يجوز لها التعاقد من الباطن كلًيا أو التنازل وتغير السيطرة
جزئًيا مع أي طرف ثالث بشأن أي أعمال دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول.

النظام الواجب التطبيق 
والوالية القضائية

االتفاقية ما  ينشأ عن  نزاع  أي  بالفصل في  بالمملكة  اإلدارية  المحاكم  السعودية، وتختص  العربية  المملكة  االتفاقية ألنظمة  تخضع 
تتضمن االتفاقية بنًدا للتحكيم بشأن النزاعات بين الطرفين.

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

تظل التزامات السرية نافذة وسارية بشكل كامل عقب إنهاء االتفاقية أو انتهاء مدتها. 	
يحق للطرف األول فرض على الشركة غرامات في حال عدم التزام الشركة بمتطلبات المحتوى المحلي عند أداء التزاماتها. 	
إذا تخلفت الشركة عن تقديم الخدمات كاملة بانتهاء مدة االتفاقية، تخضع الشركة للجزاءات وفق المادة )2.1( من القواعد العامة. 	
يحق للطرف األول زيادة التزام الشركة بما ال يتجاوز 10% من قيمة االتفاقية، أو تخفيض التزاماتها بما ال يتجاوز 20% من قيمة  	

االتفاقية، وذلك بنفس األسعار الواردة في االتفاقية.

االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع شركات االتصاالت المحلية 12-4-2
يوضح هذا القسم ملخص االتفاقيات والعقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة مع شركات االتصاالت المحلية.

اتفاقية خدمات الرسائل النصية الجماعية مبرمة بين الشركة وشركة االتصاالت رقم 2 12-4-2-1

األطراف
شركة االتصاالت رقم 2 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(
1442/02/16هـ )الموافق 2020/10/03م(تاريخ التوقيع
1442/02/16هـ )الموافق 2020/10/03م(تاريخ السريان

الموضوع
تقدم شركة االتصاالت رقم 2 خدمة االتصال بالمستخدم عن طريق الرسائل النصية الجماعية بين مركز خدمة الرسائل القصيرة 
الخاص بشركة االتصاالت رقم 2 والحاسب اآللي أو الخادم الُمضيف الخاص بالشركة لتمكينها من إرسال رسائل قصيرة جماعية من 

خالل شبكة شركة االتصاالت رقم 2 داخل المملكة.
حسب عدد الرسائل النصية المشتراة وفق المتفق عليه في عقد الخدمة بإجمالي قدره 1,200,000 ريال سعودي.السعر والترتيبات

النظام الواجب التطبيق 
االتفاقية ال تنص على نظام واجب التطبيق.والوالية القضائية

ملحق تعديل التفاقية بيع خدمات اتصاالت مبرمة بين الشركة وشركة االتصاالت رقم 1 12-4-2-2

األطراف
شركة االتصاالت رقم 1 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(
1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م(تاريخ التوقيع
1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م(تاريخ السريان

ال ينطبق نتيجة لطبيعة اتفاق التعديلالمدة وآلية التجديد
يعّدل الطرفان االتفاقية األصلية ويضيفان إليها بعض األحكام )المادة )7( التزامات الشركة، والمادة )12( الزكاة والضرائب والرسوم(.الموضوع

يُحظر على الشركة التعاقد مع أي طرف آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خارج المملكة العربية السعودية، مع اشتراط إرسال الحصرية
الرسائل إلى العمالء في المملكة من خادم )server( داخل المملكة.

يحق للطرف األول إنهاء االتفاقية في حال خرق الفقرة )1( من المادة )7( من االتفاقية.اإلنهاء
النظام الواجب التطبيق 

االتفاقية ال تنص على نظام واجب التطبيق.والوالية القضائية
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ملحق تعديل اتفاقية مركز خدمة الرسائل القصيرة مبرمة بين الشركة وشركة االتصاالت رقم 1 12-4-2-3

األطراف
شركة االتصاالت رقم 1 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1442/03/23هـ )الموافق 2020/11/09م(تاريخ التوقيع

1442/03/23هـ )الموافق 2020/11/09م(تاريخ السريان

تم تمديد االتفاقية لتنتهي في 1444/06/07هـ )الموافق 2022/12/31م(.المدة وآلية التجديد

تمديد وإدخال تعديالت على االتفاقية األساسية.الموضوع

النظام الواجب التطبيق 
االتفاقية ال تنص على نظام واجب التطبيق.والوالية القضائية

اتفاقية تقديم خدمات االتصاالت مبرمة بين الشركة وشركة االتصاالت رقم 3 12-4-2-4

األطراف
شركة االتصاالت رقم 3 )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1442/06/26هـ )الموافق 2021/02/08م(تاريخ التوقيع

سنة واحدةالمدة وآلية التجديد

تحصل الشركة على خدمات اتصاالت من الطرف األول.الموضوع

السعر والترتيبات
وفق جدول األسعار المتفق عليه في العرض التجاري لخدمات محددة، على النحو التالي:

260 مليون رسالة نصية قصيرة لمدة سنة واحدة. سعر الرسالة الواحدة على نفس الشبكة 0.04 ريال وخارج الشبكة 0.12 ريال.
النظام الواجب التطبيق 

االتفاقية ال تنص على نظام واجب التطبيق.والوالية القضائية

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

أي تعديالت الحقة على العرض قد تؤدي إلى تغير استجابة الطرف األول التي قدمها بشأن العرض. وقد تتضمن هذا التغير على سبيل 
المثال وليس الحصر: التصميم التقني والمواصفات والخدمات واألطر الزمنية واألسعار.

ال يجوز للشركة اإلفصاح عن أي معلومات بالوثيقة دون موافقة خطية مسبقة من الممثل المعتمد لشركة االتصاالت رقم 3.

االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع الموردين ومقدمي الخدمات التي تتعامل معهم الشركة 12-4-3
يوضح هذا القسم ملخص االتفاقيات والعقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة مع الموردين ومقدمي الخدمات التي تتعامل معهم الشركة.

اتفاقية تشغيل مراكز االتصال مبرمة بين الشركة ومجموعة الجرس السعودية 12-4-3-1

األطراف
مجموعة الجرس السعودية )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1439/04/21هـ )الموافق 2018/01/08م(تاريخ التوقيع

تقدم الشركة خدمات تشغيل مركز االتصال بوصفها متعاقًدا من الباطن.الموضوع

42,750,000 ريال سعودي.السعر والترتيبات

ال يجوز للشركة التنازل عن االتفاقية للغير دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف األول.التنازل وتغير السيطرة
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12-4-3-2 )INFOBIP LTD( اتفاقية تقديم خدمات االتصاالت مبرمة بين الشركة وأنفوبيب

األطراف
 INFOBIP LTD شركة أنفوبيب

الشركة )طرف ثان(

1435/05/19هـ )الموافق 2014/03/20م(تاريخ التوقيع

المدة وآلية التجديد
مدة االتفاقية اثنا عشر )12( شهًرا.

تجدد االتفاقية لمدة اثني عشر )12( شهًرا أخرى ما لم يقدم أي من الطرفين إشعاًرا خطًيا باإلنهاء ال تقل مدته عن ثالثين )30( يوًما 
تسبق تاريخ انتهاء مدة االتفاقية.

استخدام الشركة خدمات االتصاالت الخاصة بالطرف األول.الموضوع

السعر والترتيبات
تُخَطر الشركة بالسعر عن طريق البريد اإللكتروني في قائمة بالتغطية، ما لم يُتفق صراحة على سعر ثابت. 	
يحق للطرف األول تغيير األسعار المتفق عليها بموجب بريد إلكتروني يرسله إلى الشركة. 	

ال حصرية بين الطرفينالحصرية

اإلنهاء

يحق للشركة إنهاء االتفاقية في الحالة التالية:
إذا عدل الطرف األول االتفاقية تعدياًل أحادي الجانب، على أن يقدم إشعار اإلنهاء إلى الطرف األول قبل انقضاء أربعة عشر )14( يوًما 

بحد أقصى من تاريخ إشعار الشركة بالتعديل.
يحق للطرف األول إنهاء االتفاقية في أي من الحالتين التاليتين:

إذا أنهى أحد مشغلي الشبكة الخاصة بالطرف األول عقده.. 1
إذا وقع أي تعديل على عقود مشغلي الشبكة الخاصة بالطرف األول وفق أحكام معينة منصوص عليها في االتفاقية.. 2

التنازل وتغير السيطرة
ال يجوز التنازل عن االتفاقية أو نقلها من جانب أي من الطرفين دون موافقة خطية مسبقة من الطرف األول، إال أنه يحق ألي من 
الطرفين التنازل عن االتفاقية )دون الحاجة إلى الموافقة المذكورة( إلى أحد التابعين له أو خلفه ممن يتبعونه أو يخلفونه نتيجة االندماج 

أو إعادة الهيكلة أو نتيجة التنازل عن جميع أصوله أو معظمها.
النظام الواجب التطبيق 

تخضع االتفاقية لقوانين إنجلترا وويلز، وتفصل المحاكم المختصة في لندن في أي نزاع ينشأ عن االتفاقية.والوالية القضائية

أي أحكام أخرى غير معتادة 
أو مرهقة أو تجدر اإلشارة 

إليها

تعوض الشركة الطرف األول وتدافع عنه وتبرئ ساحته هو وتابعيه والعاملين لديهم ومديريهم وممثليهم ووكالءهم، على نفقة الشركة، 
المحامين والمهنيين  أتعاب  والتكاليف والنفقات )بما في ذلك  وذلك في مواجهة جميع الخسائر واألضرار والمسؤوليات والتسويات 

والمصروفات القانونية األخرى( المتعلقة بأي مطالبة أو طلب أو دعوى تقام من الغير فيما يتعلق بما يلي:
إخالل الطرف األول باالتفاقية. 	
اإلخالل بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير. 	
أي من خدمات الشركة أو محتوى الشركة أو غير ذلك من المواد والخدمات التي تقدمها الشركة أو مقدمو الخدمة من الغير  	

التابعين لها بموجب االتفاقية.
أي ادعاء بأن خدمات الطرف األول أو محتوى الشركة تخل بأي أنظمة أو لوائح. 	

اتفاقية تعاون استراتيجي مبرمة بين الشركة وشركة أساس القرار 12-4-3-3

األطراف
شركة أساس القرار )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1441/07/18هـ )الموافق 2020/03/12م(تاريخ التوقيع

1441/07/18هـ )الموافق 2020/03/12م(تاريخ السريان

مدة االتفاقية عشر )10( سنواتالمدة وآلية التجديد

يتعاون الطرفان استراتيجًيا لبيع وتسويق منتجات وخدمات الطرف الثاني حصرًيا.الموضوع

وفق جدول األسعار المتفق في االتفاقية بشأن المنتج والخدمة.السعر والترتيبات

يتعاون الطرفان استراتيجًيا لبيع وتسويق منتجات وخدمات الطرف الثاني حصرًيا.الحصرية

يحق للطرف األول إنهاء االتفاقية فوًرا حال عدم التزام الشركة بأهدافها المالية، وفق المادتين )5( و)8( من االتفاقية.اإلنهاء

النظام الواجب التطبيق 
والوالية القضائية

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتتولى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية تسوية أي نزاع ينشأ عن 
االتفاقية.

أخرى غير معتادة  أحكام  أي 
اإلشارة  تجدر  أو  مرهقة  أو 

إليها

تشمل االتفاقية بند سرية يلزم األطراف بعدم اإلفصاح عن بيانات االتفاقية إلى الغير باستثناء اإلفصاحات المطلوبة قانوناً.
يحتفظ الطرفان بجميع حقوق الملكية الفكرية.
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اتفاقية توزيع مبرمة بين الشركة وشركة ديناتريس ليمتد 12-4-3-4

األطراف
شركة ديناتريس ليمتد )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1439/08/08هـ )الموافق 2018/04/24م(تاريخ التوقيع

1 أبريل 2018متاريخ السريان

المدة وآلية التجديد
مدة االتفاقية ثالث )3( سنوات، وتم تمديدها في 1 أبريل 2021م بحيث تنتهي في 31 مارس 2022م.

يجوز تجديد مدة االتفاقية لسنة واحدة أخرى بموجب اتفاق خطي بين األطراف.

تعيين الشركة لتكون موزًعا مستقاًل للمنتجات داخل المملكة العربية السعودية. الموضوع

يقدم الطرف األول جداول منتجات تتضمن جميع تكوينات وأسعار المنتجات، وتلتزم الشركة بأن تسدد إلى الطرف األول إجمالي إيراد السعر والترتيبات
من كل عملية إعادة بيع، ناقص صافي اإليراد. ويحق للشركة الحصول على عمولة على أساس المعادلة المذكورة في االتفاقية.

اإلنهاء

يجوز للطرف األول إنهاء االتفاقية إذا أخلت الشركة بتنفيذ أي التزام جوهري، ويشمل ذلك ما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:
عدم تحقيق الكمية المستهدفة.. 1
عدم االمتثال لمتطلبات اإلبالغ وتقديم التقارير المنصوص عليها في االتفاقية.. 2
عدم المحافظة على مؤهالتها.. 3
عدم السداد إلى الطرف األول في مواعيد السداد.. 4

ال يجوز للشركة نقل الحقوق وااللتزامات محل االتفاقية.التنازل وتغير السيطرة

النظام الواجب التطبيق 
تخضع االتفاقية لقوانين البلد والوالية التي يقع بها المقر الرئيسي للشركة التابعة للطرف األول الموقعة على االتفاقية.والوالية القضائية

أخرى غير معتادة  أحكام  أي 
اإلشارة  تجدر  أو  مرهقة  أو 

إليها

الطرفان ملتزمان بالسرية، إال في بعض الحاالت المحددة في االتفاقية.
يحتفظ الطرفان بجميع حقوق الملكية الفكرية.

اتفاقية توزيع مبرمة بين الشركة وشركة واشنطن بيرفورمانس كونسلتنجأند كونستركس سفتوار بيلدرس  12-4-3-5
)Construx( وشركة كونستركس سفتوار بيلدرس )WPC(

األطراف
)WPC( شركة واشنطن بيرفورمانس كونسلتنجأند كونستركس سفتوار بيلدرس

)Construx( شركة كونستركس سفتوار بيلدرس
الشركة )بوصفها الموزع(

1442/05/17هـ )الموافق 2021/01/01م(تاريخ التوقيع

1442/05/17هـ )الموافق 2021/01/01م(تاريخ السريان

مدة االتفاقية خمس سنوات، ويجوز لألطراف عند انتهاء المدة األولية التفاوض حول تجديد االتفاقية بموجب شروط وأحكام مماثلة المدة وآلية التجديد
أو مختلفة، وذلك خالل قبل انتهاء المدة األولية بستة )6( أشهر على األقل.

توزع الشركة حصرًيا منتجات شركة كونستركس سفتوار بيلدرس )Construx( داخل المملكة العربية السعودية.الموضوع

أسعار المنتجات معروضة في الملحق )د( المرفق باالتفاقية.السعر والترتيبات

حصرية إقليمية لبيع وتسويق منتجات شركة كونستركس.الحصرية

يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية بموجب إشعار خطي يقدمه إلى الطرف اآلخر، أو في حالة انقضاء 30 يوماً من اإلشعار المذكور اإلنهاء
دون عالج حالة الخرق ذات الصلة.

ال يجوز للشركة التنازل عن االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة مسبقة من شركة واشنطن بيرفورمانس كونسلتنجأند كونستركس سفتوار التنازل وتغير السيطرة
.)WPC( بيلدرس

النظام الواجب التطبيق 
والوالية القضائية

تخضع االتفاقية لقوانين والية واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية، باستثناء اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، ويُفصل في أي نزاع 
ينشأ عن االتفاقية عن طريق التحكيم في سياتل، واشنطن، ولغة التحكيم اللغة اإلنجليزية، ويجري التحكيم وفق قواعد التحكيم التجاري 
لدى جمعية التحكيم األمريكية حسبما يطرأ عليها من تعديل من حين آلخر، وذلك أمام محكم واحد محايد يعين وفق القواعد المذكورة 

خالل 30 يوًما من إيداع دعوى التحكيم لدى جمعية التحكيم األمريكية المشار إليها.
أخرى غير معتادة  أحكام  أي 
اإلشارة  تجدر  أو  مرهقة  أو 

إليها

 )Construx( بيلدرس  سفتوار  كونستركس  شركة  لمنتجات  كموزع حصري  بوضعها  الشركة  الحتفاظ  يشترط  الدنيا.  األداء  متطلبات 
أن تحقق الحجم األدنى المطلوب من المبيعات المنصوص عليه في )الملحق )و( من االتفاقية( وقدره 400,000 دوالر أمريكي للعام 

الميالدي 2021م.
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12-4-3-6 )Genesys( اتفاقية شبكة الشركاء الرئيسيين مبرمة بين الشركة وشركة جنسيس للخدمات السحابية

األطراف
)Genesys( شركة جنسيس للخدمات السحابية

الشركة )مشارك(

1442/09/14هـ )الموافق 2021/04/26م(تاريخ التوقيع

1442/09/14هـ )الموافق 2021/04/26م(تاريخ السريان

سنة واحدةالمدة وآلية التجديد

تعّين شركة جنسيس للخدمات السحابية )Genesys( المشارك مشارًكا غير حصري في شبكة شركاء شركة جنسيس، وذلك في فئات الموضوع
المشاركين داخل األقاليم المعنية )المملكة العربية السعودية(.

تسدد الشركة جميع الرسوم خالل ثالثين يوًما من تاريخ الفاتورة، وقد تتغير الرسوم والخصومات المستحقة بموجب االتفاقية حسب السعر والترتيبات
قائمة شركة جنسيس وجدول الخصم ودليل البرنامج كما في تاريخ أمر الشراء المعني.

غير حصريةالحصرية

اإلنهاء

اإلنهاء بناء على رغبة أحد الطرفين: يحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية الرئيسية أو أي من االتفاقيات المكملة دون إبداء سبب،  	
وذلك بموجب إشعار خطي مدته تسعون )90( يوًما يقدمه إلى الطرف اآلخر. وللتوضيح فإن إنهاء االتفاقية الرئيسية يؤدي إلى 
إنهاء جميع االتفاقيات المكملة المبرمة بموجبها، ولكن إنهاء أحد االتفاقيات المكملة بناء على رغبة أحد الطرفين ال يؤدي إلى 

إنهاء االتفاقية الرئيسية تلقائًيا. وال يجوز إنهاء أوامر الشراء بناء على رغبة أحد الطرفين دون سبب.
اإلنهاء المسبب: يحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية كلًيا أو جزئًيا إنهاًء فورًيا في أي من الحاالت التالية: )1( إذا أخل الطرف  	

اآلخر بأحد االلتزامات الجوهرية محل االتفاقية ولم يعاِلج هذا اإلخالل خالل ثالثين )30( يوًما من وقت إشعاره به، أو )2( إذا 
توقف الطرف اآلخر عن ممارسة نشاطه أو أصبح معسًرا أو دخل في إجراءات إفالس أو خضع إلجراءات قضائية أخرى.

ال يجوز للشركة التنازل عن االتفاقية كلًيا أو جزئًيا دون موافقة مسبقة من شركة جنسيس.التنازل وتغير السيطرة

النظام الواجب التطبيق 
تخضع االتفاقية لقوانين إنجلترا وويلز، وللوالية القضائية الحصرية لمحاكم إنجلترا وويلز.والوالية القضائية

أخرى غير معتادة  أحكام  أي 
اإلشارة  تجدر  أو  مرهقة  أو 

إليها

تحتفظ شركة جنسيس بالحق في التعاقد من الباطن بشأن كميات محددة من الخدمات السحابية والخدمات المهنية والدعم والصيانة 
التي تقدم بموجب االتفاقية، على أن تظل شركة جنسيس مسؤولة عن أداء المتعاقدين من الباطن.
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اتفاقية استخدام برامج مبرمة بين الشركة وشركة انترسستمز بي في 12-4-3-7

األطراف
انترسستمز بي في )طرف أول(

الشركة )طرف ثان(

1442/11/19هـ )الموافق 2021/06/29م(تاريخ التوقيع

1442/11/19هـ )الموافق 2021/06/29م(تاريخ السريان

المدة وآلية التجديد

مدة االتفاقية ثالث )3( سنوات من تاريخ بدء التنفيذ، قابلة للتجديد بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين. 	
الترخيص وقبوله، قاباًل  	 البرامج ثالثين )30( سنة تبدأ من تنفيذ  البرامج ودعم استخدام  التزامات ترخيص استخدامات  مدة 

للتجديد تلقائًيا ما لم يخطر الطرف اآلخر بنيته في عدم التجديد.
مدة التزامات تنفيذ البرامج المرخصة قائمة حتى يتم إكمال جميع التزاماتها. 	
مدة التزامات خدمة األجهزة قائمة حتى يتم إكمال جميع التزاماتها. 	

تتولى انترسستمز بي في على ترخيص الشركة باستخدام البرامج وتوفير الدعم الستخدام البرامج وتنفيذ البرامج المرخصة وتوفير الموضوع
خدمات األجهزة.

السعر والترتيبات

التزامات ترخيص استخدام البرامج: 16,870,364 ريال سعودي. 	
التزامات استخدام البرامج: 9,235,939 ريال سعودي. 	
التزامات تنفيذ البرامج المرخصة: 17,895,587 ريال سعودي. 	
التزامات خدمات األجهزة: 3,997,840 ريال سعودي. 	

ال حصرية بين الطرفين.الحصرية

اإلنهاء

التزامات ترخيص استخدامات البرامج ودعم استخدام البرامج: 	
يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية في حالة حدوث إخالل جسيم لالتفاق بموجب إشعار خطي مسبق بثالثين )30( يوماً . 1

مالم يتم تصحيح اإلخالل.
يجوز ألي من الطرفين أن ينهي االتفاقية فورا بموجب بإشعار خطي مسبق إذا أعلن الطرف اآلخر إفالسه، أو إذا قام بالتنازل . 2

عن االتفاقية لمصلحة الدائنين، أو إذا لم يتمكن من تنفيذ االتفاقية.
التزامات تنفيذ البرامج المرخصة: 	

يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية في حالة حدوث إخالل جسيم لالتفاق بموجب إشعار خطي مسبق بثالثين )30( يوماً . 1
مالم يتم تصحيح اإلخالل.

يجوز ألي من الطرفين أن ينهي االتفاقية فورا إذا أعلن الطرف اآلخر إفالسه أو قام بأي إجراءات مماثلة، أو إذا قام بالتنازل . 2
عن االتفاقية لمصلحة الدائنين.

التزامات خدمة األجهزة: 	
يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاق في حالة حدوث إخالل جسيم لالتفاق بموجب إشعار خطي مسبق بثالثين )30( يوماً . 1

مالم يتم تصحيح اإلخالل.
يجوز ألي من الطرفين أن ينهي االتفاقية فورا إذا أعلن الطرف اآلخر إفالسه أو قام بأي إجراءات مماثلة، أو إذا قام بالتنازل . 2

عن االتفاقية لمصلحة الدائنين. 

يجوز ألي من أطراف العقد إنهاء االتفاق إذا قام الطرف اآلخر بالتنازل عن االتفاقية لمصلحة الدائنين.التنازل وتغير السيطرة

النظام الواجب التطبيق 
تخضع االتفاقية لقوانين بريطانيا وويلز، وتتولى المحاكم المختصة في بريطانيا وويلز تسوية أي نزاع ينشأ عن االتفاقية.والوالية القضائية
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اتفاقيات التمويل 12-5
أبرمت الشركة تسعة )9( اتفاقيات تمويل مع مؤسسات مالية وذلك لمنحها تسهيالت ائتمانية تقدر بـ 959,58 مليون ريال سعودي حيث يتم 
إدراج المبالغ المسحوبة من هذه التسهيالت تحت بند تمويالت بنكية في قائمة المركز المالي )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الجداول 
أدناه(. هناك عدد من الضمانات الشخصية الصادرة عن ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع و/أو شركة األمثل لألعمال 
واالستثمار والتجارة. هذا القسم يتضمن ملخص لألحكام الجوهرية وليس جميع بنود االتفاقيات كما تم أخذ موافقة جميع الجهات الممولة 

على الطرح. 

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الجزيرة 12-5-1
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الجزيرة بتاريخ 1441/09/14هـ )الموافق 2020/05/07م(، للحصول على تسهيالت بمبلغ 

قدره 60,000,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية: 

الشرحالبيان

60,000,000 ريال سعوديإجمالي التسهيالت

إن هذه االتفاقية قيد التجديدتاريخ االنتهاء

حدود محددة لتمويل 80% من المشاريع الحكومية المقبولة لدى بنك الجزيرة والتي تم التنازل عن المستحقات الخاصة بها لبنك )أ( الحد األقصى
الجزيرة بمبلغ إجمالي أقصى قدره ستون مليون )60,000,000( ريال سعودي.

التسهيالت

تسهيل إلصدار وتمويل خطابات االعتماد عن طريق التورق. . 1التسهيل

شراء واستيراد مستلزمات المشاريع الموافق عليها من قبل بنك الجزيرة.الغرض

األجل فترة اإلتاحة فترة  متضمنة  يوم   )180( أقصاها  فترة  خالل  تستحق  دفعات  أو  دفعة  بموجب  واألرباح  األصل  سداد  يتم 
)االعتمادات المؤجلة( و/ أو من خالل تمويل المستخلصات )أيهما أسبق(.

سايبور + 2.75% سنوياً هامش الربح

الرسوم
رسوم فتح حساب: تعرفة ساما + 1% سنوياً  	
رسوم قبول مستندات: 0.125% شهرياً أو جزء من الشهر  	

خطابات ضمان - الحد األقصى لكل خطاب ضمان مليون )1,000,000( ريال سعودي.. 2التسهيل

لضمان وتسهيل تنفيذ مشاريع موافق عليها من قبل بنك الجزيرة والتي لن تستطيع الشركة تنفيذها دون الحصول على الغرض
تسهيل وحيث تم التنازل عن العوائد / المستحقات الخاصة بها لبنك الجزيرة.

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

رسوم إصدار: تعرفة ساما + 1% / 1.25% سنوياًالرسوم

حد بيع آجل يؤول إلى التورق )برنامج الدينار(. 3التسهيل

لتمويل 80% كحد أقصى من صافي قيمة كل مستخلص معتمد المتعلقة بالمشاريع المقبولة لبنك الجزيرة، وحيث تم الغرض
التنازل عن العوائد/ المستحقات الخاصة بها لبنك الجزيرة.

يتم سداد األصل واألرباح بموجب دفعة أو دفعات تستحق خالل فترة أقصاها )6( أشهر و/ أو عند استالم شيكات فترة اإلتاحة
مستخلصات المشاريع )أيهما أسبق(.

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

حد بيع آجل يؤول إلى التورق )برنامج الدينار(. 4التسهيل

لتمويل 20% كحد أقصى من صافي قيمة أعمال التجهيزات للمشاريع المحال تنفيذها، والتي تم التنازل عن العوائد / الغرض
المستحقات الخاصة بها لبنك الجزيرة.

يتم سداد األصل واألرباح بموجب دفعة أو دفعات ووفًقا لكشف التدفقات النقدية.فترة اإلتاحة

سايبور + 3.5% سنوياًهامش الربح

حد بيع آجل يؤول إلى التورق )برنامج الدينار(. 5التسهيل

لشراء مواد لتنفيذ مشاريع، وحيث تم التنازل عن العوائد / المستحقات الخاصة بها لبنك الجزيرة.الغرض

يتم سداد األصل واألرباح بموجب دفعة أو دفعات تستحق خالل فترة أقصاها )180(.فترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

خطابات ضمان بمبلغ ثالثة مليون )3,000,000( ريال سعودي كحد أقصى.)ب( التسهيلالحد األقصى
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الضمانات

الدخول في مشاريع جديدة مقبولة من قبل بنك الجزيرةالغرض

بحد أقصى )6( أشهر.فترة اإلتاحة

رسوم فتح حساب: تعرفة ساما + 1% سنوياً الرسوم

هذه التسهيالت مضمونة عن طريق كفالة غرم وأداء بالضامن واالنفراد موقعة من ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع  	
و/أو شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري بمبلغ قدره 66,000,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/03/22م.

التنازل لصالح بنك الجزيرة بنسبة 125% من إجمالي المبلغ المستغل من التسهيالت )أ(. 	
سند ألمر بقيمة 66,000,000 ريال سعودي موقع من قبل ناصر عبداهلل البسام نيابة عن الشركة ومضمون من قبل ناصر عبداهلل البسام  	

وصالح إبراهيم حمد المزروع وشركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري بتاريخ 2020/05/07م.
يحق لبنك الجزيرة طلب أي ضمانات إضافية.  	

الشروط
تتعهد الشركة بالمحافظة على نسبة إجمالي الديون إلى حقوق ملكية في حدود 1:2.5 وأال تقل نسبة التداول عن 1:1 حتى يتم سداد  	

كافة التزاماتها تجاه بنك الجزيرة. 
تتعهد الشركة بأن ال تزيد مجمل سحوباتها، بما في ذلك توزيع أي أرباح على الشركاء بنسبة تزيد عن 50% من صافي األرباح السنوية. 	

يحق لبنك الجزيرة أن يغير أو يلغي أو يقيد أي من أو جميع التسهيالت وشروطها دون إشعار سابق ويحق لبنك الجزيرة المطالبة فوًرا اإلنهاء وتعجيل السداد
باألرصدة المدينة شاملة المصروفات و/أو هامش الربح باعتبارها دين محدد المقدار ومستحق السداد وواجب األداء فوًرا. 

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي 
السعودي.

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك اإلمارات دبي الوطني 12-5-2
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك اإلمارات دبي الوطني بتاريخ 1441/06/25هـ )الموافق 2020/02/19م(، للحصول على 

تسهيالت بمبلغ قدره 25,000,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية: 

الشرحالبيان

25,000,000 ريال سعوديإجمالي التسهيالت

إن هذه االتفاقية قيد التجديدتاريخ االنتهاء

تمويل مشاريع الشركة الحكومية والخاصةالغرض

التسهيالت

)أ( ضمان إسالمي - خطابات ضمان إسالمية بمبلغ ثالثة مليون )3.000.000( ريال سعودي كحد أقصى.. 1التسهيل

سنة واحدةفترة اإلتاحة

هامش نقدي
تعرفة ساما + 0.5% سنوياً 

5% تأمين نقدي مسترد

)أ( خطاب اعتماد استيراد )وكالة مرابحة( )كمبيالة / اعتمادات لغرض القبول / اعتمادات مؤجلة الدفع( بمبلغ . 2التسهيل
7.000.000 ريال سعودي كحد أقصى. 

180 يومفترة اإلتاحة

هامش الربح
الكمبياالت: ساما + 0.5% سنوياً 	
اعتمادات لغرض القبول: تعرفة ساما + 0.75% سنوياً 	
إعادة التمويل: سايبور + 3% سنوياً  	

رسوم القبول: تعرفة ساما + 0.75% الرسوم

)ب( تمويل مستحقات العقود )80% من الفواتير التي تمت الموافقة عليها( بمبلغ 7.000.000 ريال سعودي كحد . 1التسهيل
أقصى.

180 يومفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

)ج( ضمان إسالمي: خطابات ضمان دفع مقدمة وضمانات حسن التنفيذ بمبلغ 8.000.000 ريال سعودي كحد . 1التسهيل
أقصى.

3 سنواتفترة اإلتاحة

سايبور + 5% سنوياًهامش نقدي

الرسوم
رسوم إصدار: تعرفة ساما + 1% سنوياً 	
رسوم جزائية بنسبة 0.5% لعدم الوفاء بالشروط الواردة أدناه 	
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الضمانات
ضمان شركات من شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري بقيمة 25.000.000 ريال سعودي بتاريخ 2020/02/19م. 	
ضمان بالتكافل والتضامن من قبل ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع بتاريخ 2022/02/19م. 	
سند ألمر بمبلغ 25,000,000 ريال سعودي موقع من قبل ناصر عبداهلل البسام نيابة عن الشركة بتاريخ 2020/02/19م. 	

الشروط

تتعهد الشركة باالحتفاظ بما ال يقل عن 50% من األرباح السنوية.  	
تتعهد الشركة بأال تتجاوز نسبة إجمالي الديون لصافي حقوق الملكية المادية عن 1:2 وأال تقل نسبة األصول المتداولة عن المطلوبات  	

المتداولة عن 1:1.
تتعهد الشركة بأال تقل الحقوق المادية الصافية للمساهمين عن 49,000,000 ريال سعودي.  	

يحق لبنك اإلمارات دبي الوطني تسوية كافة االلتزامات والمسؤوليات الخاصة به وتعديل أو إلغاء جميع التسهيالت الممنوحة دون إبداء أي إلنهاء وتعجيل السداد
سبب أو تبرير وذلك بتقديم إشعار خطي قبل )30( يوًما. 

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك 
المركزي السعودي.

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك البحرين الوطني 12-5-3
على  للحصول  2021/01/25م(،  )الموافق  1442/06/12هـ  بتاريخ  الوطني  البحرين  بنك  مع  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  أبرمت 

تسهيالت بمبلغ قدره 48,760,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية: 

الشرحالبيان

48,760,000 ريال سعوديإجمالي التسهيالت

إن هذه االتفاقية قيد التجديدتاريخ االنتهاء

التسهيالت

تسهيالت إصدار خطابات ضمان مبدئية، وسندات حسن التنفيذ، وضمان دفعة مقدمة بمبلغ 8,000,000 ريال سعودي التسهيل
كحد أقصى.

إصدار ضمانات لجهات حكومية وشبه حكوميةالغرض

12 - 36 شهرفترة اإلتاحة

1.25% سنوياً هامش الربح

كمبياالت واعتمادات قبول مستندية، وإعادة تمويل خطابات االعتماد عن طريق المرابحة أو التورق، والتمويل قصير التسهيل
األجل عن طريق المرابحة أو التورق )لمشاريع عامة متعددة األغراض( بمبلغ 8,000,000 كحد أقصى.

لرأس المال العاملالغرض

180 يومفترة اإلتاحة

تعرفة ساما + 1.25% سنوياًهامش الربح

مرابحة قصيرة األجل بمبلغ 5,000,000 ريال سعودي كحد أقصى.التسهيل

تشغيل وصيانة الخدمات المقدمة والدعم الفني )لمشروع الجهة الحكومية رقم 4(الغرض

180 يومفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

ضمان حسن التنفيذ بمبلغ 2,445,000 ريال سعودي كحد أقصى.التسهيل

ضمان حسن التنفيذ لمشروع الجهة الحكومية رقم 4الغرض

42 شهرفترة اإلتاحة

1.25% سنوياً يتم دفعها مقدًما )5% هامش نقدي مسترد(هامش الربح

تسهيل إلصدار الكمبياالت / اعتمادات القبول / إعادة تمويل خطابات االعتماد عن طريق المرابحة أو التورق / إعادة التسهيل
تمويل قصير األجل عن طريق المرابحة أو التورق بمبلغ 3,500,000 ريال سعودي كحد أقصى.

لرأس المال العامل لمشروع الجهة الحكومية رقم 7الغرض

180 يومفترة اإلتاحة

تعرفة ساما + 1.25% سنوياً وسايبور + 3% سنوياً )5% هامش نقدي مسترد على المبالغ النقدية ويتم دفعها مقدماً(هامش الربح

سند حسن التنفيذ لمشروع الجهة الحكومية رقم 7 بمبلغ 940,000 ريال سعودي كحد أقصى.التسهيل

سند حسن التنفيذ لمشروع الجهة الحكومية رقم 7الغرض
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42 شهرفترة اإلتاحة

1.25% سنوياً )5% هامش نقدي مسترد(هامش الربح

تسهيل إلصدار الكمبياالت / اعتمادات القبول / إعادة تمويل خطابات االعتماد عن طريق المرابحة أو التورق / إعادة التسهيل
تمويل قصير األجل عن طريق المرابحة أو التورق بمبلغ 4,500,000 ريال سعودي كحد أقصى.

لرأس المال العامل لمشروع الجهة الحكومية رقم 3 الغرض

180 يوم بحد أقصىفترة اإلتاحة

تعرفة ساما + 1.25% سنوياً وسايبور + 3% سنوياً )5% على المبالغ النقدية ويتم دفعها مقدماً(هامش الربح

سند حسن التنفيذ بمبلغ 1,375,000 ريال سعودي كحد أقصى.التسهيل

سند حسن التنفيذ لمشروع الجهة الحكومية رقم 3الغرض

36 شهرفترة اإلتاحة

1.25% سنوياً يتم دفعها مقدًما )5% هامش نقدي مسترد على المبالغ النقدية ويتم دفعها مقدماً(هامش الربح

تسهيل بمبلغ 11,000,000 ريال سعودي كحد أقصى.التسهيل

تمويل المبنى الجديد لمراكز تجربة العميلالغرض

ستة عشر )16( دفعه متساوية ابتداء 90 يوم بعد انتهاء فترة المهلة )سنة(فترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياً تدفع ربع سنوًياهامش الربح

مرابحة / تورق - تسهيل قصير األجل بمبلغ 12,000,000 ريال سعودي كحد أقصى. التسهيل

لدعم مشتريات الرسائل القصيرة بالجملة الغرض

180 يومفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

رسوم جزائية بنسبة 0.25% لعدم الوفاء بالشروط رسوم

الضمانات

ضمان شركات من شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري بقيمة 48,760,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/01/25م. 	
ضمان شخصي من ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع بمبلغ 48,760,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/01/25م. 	
سند ألمر بمبلغ 48,760,000 ريال سعودي صادر نيابة عن الشركة بتاريخ 2021/01/25م. 	
رهن من قبل الشركة على قطعة األرض رقم 116 من المشروع رقم 2975 في حي الصرحية في مدينة الدرعية وأي مبنى سيتم بنائه  	

على األرض كضمان على اثني عشر مليون )12,000,000( ريال سعودي من المبلغ اإلجمالي. في حالة عدم السداد من قبل الشركة، 
لبنك البحرين الوطني حق بيع األرض المرهونة.

رهن من قبل ناصر عبداهلل البسام على قطعة األرض الكائنة في منطقة وادي لبن في مدينة الرياض وأي مبنى سيتم بنائه على األرض  	
كضمان على اثني عشر مليون )12,000,000( ريال سعودي من المبلغ اإلجمالي. في حالة عدم السداد من قبل الشركة، لبنك البحرين 

الوطني حق بيع األرض المرهونة.
يحق لبنك البحرين الوطني طلب أي ضمانات إضافية. 	

الشروط
تتعهد الشركة بأال تقل نسبة التداول عن )1:1(، وأال يقل معدل خدمة الدين عن )1.5:1(، وأال تزيد نسبة الرفع المالي عن )2:1(. 	
تتعهد الشركة بأال تقوم بتوزيع أي أرباح إذا خالفت أحد الشروط المالية. 	
تتعهد الشركة بتوجيه إيرادات المشاريع لحسابها لدى بنك البحرين الوطني. 	

اإلنهاء وتعجيل السداد
يحق لبنك البحرين الوطني أن يغير أو يلغي أو يسحب أي من أو جميع التسهيالت دون إشعار مسبق وحسب تقديره المطلق ويحق لبنك 
البحرين الوطني المطالبة فوًرا باألرصدة المدينة شاملة المصروفات و/أو هامش الربح باعتبارها دين محدد المقدار ومستحق السداد 

وواجب األداء فوًرا.
النظام الواجب 

التطبيق
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي 

السعودي.
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اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مجموعة سامبا المالية )المعروفة حاليًا بالبنك األهلي السعودي( 12-5-4
بالبنك األهلي السعودي( بتاريخ 1442/03/26هـ  أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مجموعة سامبا المالية )المعروفة حالياً 
)الموافق 2020/11/12م(، للحصول على تسهيالت بمبلغ قدره 40,000,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية: 

الشرحالبيان

تمويل بالمبلغ اإلجمالي قدره 40,000,000 ريال سعودي كحد أقصى.إجمالي التسهيالت

31 أكتوبر 2021م )إن هذه االتفاقية قيد التجديد(تاريخ االنتهاء

التسهيالت

خطاب ضمان - خطابات ضمان مبدئية قدره 5,000,000 ريال سعودي كحد أقصى.. 1التسهيل

مشاريع حكومية ومشاريع شبه حكوميةالغرض

365 يومفترة اإلتاحة

تعرفة ساما + 0.75% سنوياً )5% هامش نقدي مسترد(هامش الربح

تسهيل عقد أومنيباس )تسهيل مشاريع مقبولة لدى سامبا( قدره 35,000,000 ريال سعودي كحد أقصى.. 2التسهيل

لتمويل العقود بعد مراجعتهم بالعناية الواجبة الغرض

فترة اإلتاحةهامش الربحنوع التسهيل

5 سنواتتعرفة ساما + 1% سنوياًضمان حسن التنفيذ
3 سنواتتعرفة ساما + 1.25% سنوياً ضمان الدفعة المقدمة

210 يومتعرفة ساما + 1% سنوياًاعتماد قبول
210 يومرسوم قبول 1.25% سنوياًخطاب اعتماد استيراد

210 يومتعرفة ساما + 1% سنوياًكمبيالة
210 يومسايبور + 2.5% سنوياًإعادة تمويل خطابات اعتماد

)PPF( 6 أشهرسايبور + 2.5% سنوياًتمويل مستخلصات المشاريع

الضمانات

ضمان شركات من شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري بمبلغ 40,000,000 ريال سعودي بتاريخ 2020/11/12م. 	
سند ألمر بمبلغ 40,000,000 ريال سعودي موقع من قبل الشركة بتاريخ 2020/11/13م ومضمونة من قبل ناصر عبداهلل البسام  	

وصالح إبراهيم حمد المزروع وشركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري.
يحق لبنك سامبا طلب أي ضمانات إضافية. 	

الشروط
تتعهد الشركة بأال تقل نسبة التداول عن )1:1( وأال تزيد نسبة الرفع المالي عن )2.50:1(. 	
تتعهد الشركة بعدم توزيع أكثر من 50% من أرباحها.  	

يحق لبنك سامبا أن يغير أو يلغي أو يسحب أي من أو جميع التسهيالت وشروطها وأسعارها دون إشعار مسبق وحسب تقديره المطلق.اإلنهاء وتعجيل السداد

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك 
المركزي السعودي.
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اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الراجحي 12-5-5
أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الراجحي بتاريخ 1442/07/26هـ )الموافق 2021/03/10م(، للحصول على تسهيالت 

بمبلغ قدره 100,000,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

الشرحالبيان

100,000,000 ريال سعوديإجمالي التسهيالت

2022/03/10متاريخ االنتهاء

تمويل بالمبلغ اإلجمالي األقصى 100,000,000 ريال سعوديالحد األقصى

التسهيالت

تسهيل للمتطلبات العامة لرأس المال العامل بحد أقصى 100,000,000 ريال سعودي)أ( التسهيل

2022/03/31مفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطاب ضمان مشاركة لتمويل المشاريع المطروحة من قبل الكيانات الحكومية والشبه حكومية والكيانات األخرى )ب( التسهيل
الموافق عليها من قبل بنك الراجحي بحد أقصى 30,000,000 ريال سعودي

60 شهرفترة اإلتاحة

سايبور )12 شهر ميالدي( + 2.50% هامش الربح

ال يوجدالرسوم

بيع عاجل لتمويل المشاريع المطروحة من قبل الكيانات الحكومية والشبه حكومية والكيانات األخرى الموافق )ج( التسهيل
عليها من قبل بنك الراجحي بحد أقصى 70,000,000 ريال سعودي

يجب تقديم المستندات بموجب خطاب االعتماد خالل 12 شهرا من تاريخ فتح طلب االعتماد ذي الصلة.فترة اإلتاحة

سايبور )12 شهر ميالدي( + 2.5%هامش الربح

0.5%الرسوم

)د( تمويل الصادرات بحد أقصى 100,000,000 ريال سعودي لتمويل المشاريع المطروحة من قبل الكيانات الحكومية التسهيل
والشبه حكومية والكيانات األخرى الموافق عليها من قبل بنك الراجحي.

60 شهر.فترة اإلتاحة

سايبور )12 شهر ميالدي( + 2.50%هامش الربح

0.5%الرسوم

الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة عن طريق ضمان تجاري وشخصي من قبل صالح إبراهيم حمد المزروع وشركة أمثال للتنمية واالستثمار  	

بتاريخ 2021/03/10م 
سند ألمر بقيمة 117,331,163 ريال سعودي نيابة عن الشركة بتاريخ 2021/03/10م. 	

الشروط

يحظر إجراء أي تغيير في رأس مال العميل دون موافقة خطية مسبقة من المصرف. 	
يلتزم ويتعهد العميل بأن ال تقل نسبة التداول عن 1 مرة طوال فترة التمويل. 	
يلتزم ويتعهد العميل بإبقاء 50% من األرباح السنوية واألرباح المبقاة في النشاط على أن يظهر ذلك في ميزانية العام القدام. 	
يلتزم ويتعهد العميل بتزويد المصرف بتقرير ربع سنوي عن سير المشروع تتم مراجعته عن طريق المصرف. 	
يلتزم العميل بفتح حساب وسيط لدى المصرف لكل مشروع 	

يقر العميل بأنه يجوز للمصرف في أي وقت )وفقا لتقديره ودون إبداء أية أسباب لذلك( خفض مبلغ أي تسهيالت أو إلغاء أو إنهاء هذه اإلنهاء وتعجيل السداد
التسهيالت أو أي منها.

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك 
المركزي السعودي.
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اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني 12-5-6
على  للحصول  2021/05/27م(،  )الموافق  1442/10/15هـ  بتاريخ  الوطني  العربي  البنك  مع  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  أبرمت 

تسهيالت بمبلغ 25,000,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

الشرحالبيان

25,000,000 ريال سعودي.إجمالي التسهيالت

2022/05/31متاريخ االنتهاء

تمويل بالمبلغ اإلجمالي األقصى 25,000,000 ريال سعودي.الحد األقصى

التسهيالت

تسهيل ائتماني بحد أقصى 25,000,000 ريال سعودي.)أ( التسهيل

2022/05/31مفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

ال يوجدالرسوم

تورق قصير األجل لتمويل 60% من المقبوضات الخاصة بالمشاريع الحكومية والشبه حكومية المتنازل عنها لصالح )ب( التسهيل
البنك العربي الوطني بحد أقصى 20,000,000 ريال سعودي

9 أشهرفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

ال يوجدالرسوم

التسهيل
خطاب اعتماد مستندي )كمبيالة/ دفع آجل( )الفئة األولى / الفئة الثانية( والسحب منهم بحد أقصى 5,000,000 )ج( 

ريال سعودي إلصدار خطابات ضمان ألجل مستفيدين مقبولين من قبل البنك العربي الوطني لشراء وتوفير المواد 
واألدوات وقطع الغيار الالزمة )محلياً ودولياً(.

9 أشهرفترة اإلتاحة

سايبور )3 أشهر ميالدية( + 2.5% سنوياًهامش الربح

الرسوم
رسوم فتح حساب: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً

رسوم تأجيل: 1.25% سنوياً

تمويل ائتماني بحد أقصى 5,000,000 ريال سعودي لتمويل الصادرات التي تحصل عليها الشركة من خالل االعتمادات التسهيل
المستندية التي تم فتحها من قبل البنك العربي الوطني.

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور )ثالثة أشهر( + 2.5% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطابات ضمان إسالمية تصدر لصالح مستفيدين مقبولين من قبل البنك العربي الوطني من أجل تنفيذ مشاريع )د( التسهيل
حكومية وشبه حكومية بحد أقصى 5,000,000 ريال سعودي 

12 شهر لخطابات الضمان االبتدائية و48 أشهر لخطابات الضمان النهائية والدفعة المقدمةفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم

رسوم اإلصدار: 
ضمان مبدئي: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً 	
ضمان نهائي: تعرفة ساما + 0.75% سنوياً 	
ضمان الدفعة المقدمة: تعرفة ساما + 1% سنوياً 	

الضمانات

سند ألمر بمبلغ 25,000,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/05/17م 	
ضمان شخصي تضامنية أصدره ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع بتاريخ 2021/05/17م 	
حوالة عوائد للبنك العربي الوطني عن المشاريع التي البنك العربي الوطني أصدر بشأنها خطابات ضمان 	
أي ضمانات أخرى قد يطلبها البنك العربي الوطني 	
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الشرحالبيان

الشروط

يجب إعطاء البنك إشعار خطي قبل يومي عمل من تاريخ سحب التمويل. 	
إذا كان مشرف المشروع مكتب استشاري مستقل فيجب أن يحتوي المستخلص على توقيع المهندس المقيم )مدير المشروع المعين من  	

قبل المكتب االستشاري إضافة إلى ختم المكتب االستشاري(
في حال كانت الجهة المشرفة هي صاحبة المشروع فيجب أن يكون المستخلص موقعا من شخصين بحد أدنى. 	
لن يقوم البنك بخصم/تمويل أي مستخلص مضى على اعتماد أكثر من ثالثة أشهر إال إذا قام العميل بتقديم ما يثبت أن المستخلص  	

لم يصرف بعد.
يجب أال تزيد عدد المستخلصات المخصوصة/الممولة للمشروع الواحد والقائمة عن خمسة مستخلصات 	
يجب أن تكون البضائع مؤمنة بالكامل ضد جميع األخطار لصالح البنك على أن يكون ذلك مسجال في البوليصة ومن شركة تأمين  	

مقبولة.
ريال  	  4,000,000 مبلغ  الواحد  االبتدائي  الضمان  يتجاوز  أال  على  ريال سعودي   3,000,000 مبلغ  االبتدائية  لضمانات  األقصى  الحد 

سعودي.
السماح بإصدار خطابات صمان نهائية مصدر لها خطابات ضمان ابتدائية من بنوك أخرى بحد أقصى 40,000 ريال سعودي. 	

للبنك كامل الحق في فرض رسم تسديد مبكر وفي حال وقوع أي حالة من حاالت اإلخالء يكون للبنك الحق في إلغاء التسهيالت.اإلنهاء وتعجيل السداد

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي 
السعودي.

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك األهلي السعودي 12-5-7
2021/01/11م(،  )الموافق  1442/05/27هـ  بتاريخ  السعودي  األهلي  البنك  مع  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  تعديل  ملحق  الشركة  أبرمت 

للحصول على تسهيالت بمبلغ 25,000,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية.

الشرحالبيان

25,000,000 ريال سعوديإجمالي التسهيالت

2021/08/31م )إن هذه االتفاقية قيد التجديد(تاريخ االنتهاء

الحد األقصى
الحد األقصى إلصدار الضمان االبتدائي الواحد هو 500,000 ريال سعودي، وما زاد عن ذلك يتم بموافقة الطرف األول.  	
الحد األقصى إلصدار الضمان النهائي الواحد هو 1,250,000 ريال سعودي، وما زاد عن ذلك يتم بموافقة ائتمانية.  	

التسهيالت

التسهيل
خطابات ائتمان للصادرات بحد أقصى 15,000,000 ريال سعودي بغرض شراء لوازم العمل )على سبيل المثال  )ج( 
لوازم برامج التشغيل واألجهزة اإللكترونية، ونظم مراقبة الشبكات وموسعات الشبكات( من الموردين في األسواق 

المحلية والدولية.

ال يوجدفترة اإلتاحة

هامش نقدي 
10%مسترد

رسوم إصدار 1% بحد أدنى 1,000 ريال سعوديالرسوم

خطابات ضمان بغرض تنفيذ مشاريع حكومية وشبه حكومية بحد أقصى 10,000,000 ريال سعوديالتسهيل )د( 

ال يوجدفترة اإلتاحة

10% هامش نقدي مسترد هامش الربح

رسوم إصدار 1% بحد أدنى 2,000 ريال سعودي الرسوم

تسهيل تجاري بحد أقصى 5,000,000 ريال سعودي كحد فرعي من تسهيل خطابات ائتمان الصادرات لتمويل التسهيل )هـ( 
80% من المقبوضات

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

الضمانات

ضمانات شخصية أصدرها ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع بتاريخ 2021/01/11م وقيمة كل منهم 27,500.00  	
ريال سعودي.

ضمان شخصي تضامني أصدره ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع بتاريخ 2021/01/11م بمبلغ 27,500.00 ريال  	
سعودي.

سند ألمر بمبلغ 27.000.000 ريال سعودي بتاريخ 2021/01/11م، مضمون من قبل شركة األمثل لألعمال واالستثمار والتجارة وناصر  	
عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع.
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الشرحالبيان

الشروط

تتعهد الشركة أال تتجاوز نسبة توزيع األرباح عن 50% من صافي األرباح السنوية وتخضع لموافقة البنك األهلي السعودي الخطية.  	
تتعهد الشركة باستقطاع 20% من كل مستخلص يرد على الحساب الوسيط لسداد المرابحات والتيسير التجاري حال استحقاقها. 	
تتعهد الشركة بأال تتجاوز نسبة الرافعة المالية عن 1:2. 	
تتعهد الشركة أال تقل حقوق الملكية عن 107,000,000 ريال سعودي. 	
تتعهد الشركة أن يتم تزويد الطرف األول بالقوائم المالية المدققة في خالل 180 يوم من نهاية السنة المالية.  	
تتعهد الشركة أن يتم تزويد البنك األهلي السعودي بالقوائم المالية الداخلية لكل عام في خالل 60 يوم من نهاية شهر يونيو. 	

عقد تسهيل مع البنك السعودي البريطاني 12-5-8
2021/07/14م(،  )الموافق  1442/12/04هـ  بتاريخ  البريطاني  السعودي  البنك  مع  تسهيل  لعقد  تسهيل  عرض  خطاب  الشركة  أبرمت 

للحصول على تسهيالت بمبلغ 104,515,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

الشرحالبيان

104,515,000 ريال سعوديإجمالي التسهيالت

2022/08/31متاريخ االنتهاء

104,515,000 ريال سعوديالحد األقصى

التسهيالت

التسهيل
والشبكة  المعلومات  ريال سعودي بخصوص تشغيل وصيانة مركز  األجل بحد أقصى 33,000,000  تورق قصير  )أ( 
وأمن المعلومات والدعم الفني للتطبيق األكاديمي واإلداري لغرض تمويل فواتير شركة االتصاالت رقم 1 وشركة 

االتصاالت رقم 2 وشركة االتصاالت رقم 3.

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

ال يوجد.الرسوم

التسهيل
خطابات ضمان )سند عطاء( بحد أقصى 6,381,000 ريال سعودي بغرض إصدار ضمانات من أجل العقود  )ب( 

الجديدة التي تقوم الشركة بإبرامها، خصوصاً مع الكيانات الحكومية والخاصة، بقيمة تقل عن 50.000.000 
ريال سعودي

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

رسوم إصدار: تعرفة ساما + 0.75% بحد أدنى 500 ريال سعوديالرسوم

التسهيل
خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بمبلغ 10,000,000 ريال سعودي بغرض إصدار ضمانات من أجل العقود 

الجديدة التي تقوم الشركة بإبرامها، خصوصاً مع الكيانات الحكومية والخاصة، بقيمة تقل عن 50.000.000 ريال 
سعودي

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

رسوم إصدار تعرفة ساما + 0.5% الرسوم

تورق قصير األجل بغرض تمويل مقبوضات مشروع وزارة الشئون البلدية والقروية حتى نسبة 75% بحد أقصى التسهيل )ج( 
5,000,000 ريال سعودي 

ال يوجدفترة اإلتاحة

3% سنوياً فوق سايبورهامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بمبلغ 3,341,000 ريال سعودي بغرض إصدار خطابات ضمان في صالح التسهيل
العقود التي تقوم الشركة بإبرامها لمشروع وزارة الشئون البلدية والقروية

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

رسوم إصدار: تعرفة ساما + 1.25% سنوياً بحد أدنى خمسمائة )500( ريال سعوديالرسوم
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تورق دوار بغرض تمويل مقبوضات تشغيل وصيانة مركز المعلومات والشبكة وأمن المعلومات والدعم الفني التسهيل )د( 
للتطبيق األكاديمي واإلداري )الجهة الحكومية رقم 19( بنسبة حتى 80% بحد أقصى 2,000,000 ريال سعودي 

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

التسهيل
خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى 2,012,000 ريال سعودي إلصدار ضمان من أجل تشغيل 

وصيانة مركز المعلومات والشبكة وأمن المعلومات والدعم الفني للتطبيق األكاديمي واإلداري )الجهة الحكومية رقم 
)19

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

تعرفة ساما + 0.50% سنوياً بحد أدنى 500 ريال سعوديالرسوم

تسهيل بحد أقصى 15,500,000 ريال سعودي لتمويل مشروع تأمين نظام المعلومات الصحية والبنية التحتية التسهيل )هـ( 
للجهة الحكومية رقم 13 مغطاه عن طريق سحب 30% من قيمة كل فوترة

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطاب اعتماد بحد أقصى 13,200,000 ريال سعودي الستيراد الخامات المتعلقة بمشروع تأمين نظام المعلومات التسهيل
الصحية والبنية التحتية لمستشفى قوى األمن

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
عمولة فتح الحساب: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً بحد أدنى 500 ريال سعودي يتم دفعها مقدماً 	
عمولة قبول: 2% سنوياً بحد أدنى 500 ريال سعودي يتم دفعها مقدماً 	

مرابحة دوارة بحد أقصى 13,200,000 ريال سعودي لتمويل التزامات العميل المالية المتعلقة بخطاب اعتماد مستندي التسهيل
مصدر من البنك السعودي البريطاني لمورد بخصوص فوترة استيراد.

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

ال يوجد الرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( إلصدار ضمان لمشروع تأمين نظام المعلومات الصحية والبنية التحتية التسهيل
للجهة الحكومية رقم 13 بحد أقصى 2.980.425 ريال سعودي 

ال يوجدفترة اإلتاحة

هامش نقدي 
10% هامش نقدي مستردمسترد

رسوم اإلصدار: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً بحد أدنى 500 ريال سعوديالرسوم

خطاب اعتماد دوار بحد أقصى 10,200,000 ريال سعودي الستيراد الخامات الالزمة لمشروع الجهة الحكومية التسهيل )و( 
رقم 13

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
رسوم فتح حساب: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً بحد أدنى 500 ريال سعودي، مدفوع مقدماً 	
رسوم قبول: 2% سنوياً بحد أدنى 500 ريال سعودي، مدفوع مقدماً 	

مرابحة دوارة بحد أقصى 10,200,000 ريال سعودي بغرض تمويل التزامات العميل المالية المتعلقة بخطاب اعتماد التسهيل
مصدر من البنك السعودي البريطاني لمورد مستورد بخصوص فوترة استيراد.

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.75% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم
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خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى 900,000 ريال سعودي إلصدار ضمان لمشروع الجهة التسهيل
الحكومية رقم 13

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

رسوم إصدار: تعرفة ساما + 0.5% سنوياً بحد أدنى 500 ريال سعوديالرسوم

الضمانات

سند ألمر بمبلغ 104,515,000 ريال سعودي موقع من قبل الشركة والضامنين 	
ضمان تجاري بمبلغ 77,341,100 ريال سعودي من قبل شركة األمثل لألعمال واالستثمار والتجارة بتاريخ 2021/07/14م. 	
ضمان شخصي أصدره ناصر عبداهلل البسام بمبلغ 13,586,950 ريال سعودي بتاريخ 2021/07/14م. 	
ضمان شخصي أصدره صالح إبراهيم حمد المزروع بمبلغ 13,586,950 ريال سعودي بتاريخ 2021/07/14م. 	
حوالة حق ورهن درجة أولى على المبالغ المستحقة من مشروع الجهة الحكومية رقم 15 	
حوالة حق ورهن درجة أولى على المبالغ المستحقة من مشروع الجهة الحكومية رقم 3 	
حوالة حق ورهن درجة أولى على المبالغ المستحقة من مشروع الجهة الحكومية رقم 19 	
حوالة حق ورهن درجة أولى على المبالغ المستحقة من مشروع الجهة الحكومية رقم 13 	

الشروط
تتعهد الشركة بعدم التصرف في األصول المكتسبة باستخدام عائدات أي تسهيل دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك. 	
يتم إصدار الضمانات االبتدائية بدون التزام من جانب البنك بإصدار أية ضمانات الحقة و/أو توفير التمويل الالزم. 	
معدل غرامة التأخير هي %40.  	

النظام الواجب 
التطبيق 

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة للبنك 
المركزي السعودي.

خطاب أحكام وشروط لعقد تسهيل مع بنك الرياض 12-5-9
للحصول على  )الموافق 2020/09/27م(،  بتاريخ 1442/02/10هـ  الرياض  بنك  مع  تسهيل  لعقد  أحكام وشروط  الشركة خطاب  أبرمت 

تسهيالت بمبلغ 402,311,000 ريال سعودي. وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:

الشرحالبيان

402,311,000 ريال سعودي.إجمالي التسهيالت

2022/10/27متاريخ االنتهاء

402,311,000 ريال سعودي.الحد األقصى

التسهيالت

التزامات متعلقة بعمليات بحد أقصى 45,000,000 ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

هامش نقدي 
هامش نقدي مسترد 5%مسترد

الرسوم
تعرفة + عمولة 1.5% على خطابات الضمان المبدئية والنهائية 	
تعرفة + عمولة 1.75% على خطابات ضمان الدفعة المقدمة 	

تمويل تورق بحد أقصى 468,000 ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 1% سنوياً هامش الربح

ال يوجدالرسوم

)أ( ائتمان بديل مباشر بحد أقصى 35,000,000 ريال سعودي لتمويل 65% من المشاريع المتنازل عنها.التسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

هامش نقدي 
5% هامش نقدي مستردمسترد

الرسوم
عمولة تعرفة + %0.5  	
عمولة القبول: %1.5  	
عمولة إدارية: توقع لمرة واحدة بقيمة %0.5 	
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تورق بحد أقصى 33,250,000 ريال سعودي لتمويل 65% من المستحقات التي تمت عليها حوالة حق لصالح بنك التسهيل
الرياض )حد فرعي من الحد المخصص لالئتمان البديل المباشر(.

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

تورق بحد أقصى 15,000,000 ريال سعودي لتمويل 75% من المبالغ المستحقة للمشروع بشرط التنازل عن التسهيل )ب( 
المبالغ المستحقة في المشروع

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 3% سنوياًهامش الربح

عمولة ادارية: توقع لمرةة واحدة بقيمة 0.5%.الرسوم

)ج( تورق لمراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1 بحد أقصى 14,750,000 ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.5% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

)د( تورق لتشغيل مراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1 بحد أقصى 34,000,000 ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.5% سنوياًهامش الربح

رسوم إدارية لمرة واحدة: 0.5% سنوياً + ضريبة القيمة المضافة )قبل إضافة المبالغ الخاضعة لإلنفاذ(الرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( لتشغيل مراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1 بحد أقصى 12,500,000 التسهيل
ريال سعودي

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

عمولة تعرفة + 1.25%الرسوم

ضمان دفعة مقدمة لتشغيل مراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1 بحد أقصى 12,500,000 ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

عمولة تعرفة + 1.75%الرسوم

تورق بحد أقصى 32,000,000 ريال سعودي لتشغيل مراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1التسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.5% سنوياًهامش الربح

-الرسوم

)هـ( تورق بحد أقصى 44,000,000 ريال سعودي لتشغيل مراكز اتصال الجهة الحكومية رقم 1التسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 3.5% سنوياًهامش الربح

-الرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى 12,557,000 ريال سعودي لتشغيل مراكز اتصال الجهة التسهيل
الحكومية رقم 1

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

عمولة تعرفة + 1.5%الرسوم
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ائتمان بديل مباشر بحد أقصى 18,500,000 ريال سعودي لتشغيل وصيانة شبكات األلياف الضوئية للجهة التسهيل )و( 
الحكومية رقم 9

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
عمولة تعرفة + %0.5  	
عمولة قبول: %1.5  	

تورق بحد أقصى 16,650,000 ريال سعودي لتشغيل وصيانة شبكات األلياف الضوئية للجهة الحكومية رقم 9 )حد التسهيل
فرعي من الحد المخصص لالئتمان البديل المباشر(

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 4% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

تورق بحد أقصى 7,000,000 ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 4% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

تورق بحد أقصى 8,000,000 ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 4% سنوياًهامش الربح

مصاريف ادارية لمرة واحدة: 0.5% سنوياً + ضريبة القيمة المضافةالرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى 4,485,000 ريال سعوديالتسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

عمولة تعرفة + 1.5%الرسوم

ائتمان بديل مباشر بحد أقصى 73,000,000 ريال سعودي الستيراد وترخيص وتأمين تراخيص المايكروسوفت التسهيل )ز( 
للجهة الحكومية رقم 1

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
مصاريف اإلصدار: تعرفة وعمولة 	
عمولة القبول: %0.5  	

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى 5,200,000 ريال سعودي الستيراد وترخيص وتأمين التسهيل
تراخيص المايكروسوفت للجهة الحكومية رقم 1

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

عمولة تعرفة + 1.25% الرسوم

تورق بحد أقصى 70.000.000 ريال سعودي الستيراد وترخيص وتأمين تراخيص المايكروسوفت للجهة الحكومية التسهيل
رقم 1 )حد فرعي من الحد المخصص لالئتمان البديل المباشر(

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.5% سنوياً هامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى 734,000 ريال سعودي الستيراد وتثبيت نظام البي ام اس التسهيل
في الجهة الحكومية رقم 9

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح
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رسوم اإلصدار: تعرفة + 1.5% الرسوم

تورق )فرعي من حد بدائل ائتمانية مباشرة( بحد أقصى 3,691,000 ريال سعودي لتشغيل وصيانة نظام الحضور التسهيل )ح( 
في الجهة الحكومية رقم 20

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 4% سنوياًهامش الربح

ال يوجدالرسوم

ائتمان بديل مباشر بحد أقصى 3,817,000 ريال سعودي لتشغيل وصيانة نظام الحضور في الجهة الحكومية رقم 20التسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
رسوم القبول: %1.5 

رسوم اإلصدار: التعرفة + عمولة إضافية %0.5 

ائتمان بديل مباشر بحد أقصى 12,000,000 ريال سعودي لتشغيل وصيانة مركز معلومات الجهة الحكومية رقم التسهيل )ط( 
12

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
رسوم اإلصدار: تعرفة + %0.5 	
رسوم القبول: %1.5  	
رسوم إدارية: 0.5% سنوياً + ضريبة القيمة المضافة )تدفع مرة واحدة( 	

تورق بحد أقصى 12,000,000 ريال سعودي لتشغيل وصيانة مركز معلومات الجهة الحكومية رقم 12 )حد فرعي من التسهيل
الحد المخصص لالئتمان البديل المباشر(

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.5% سنوياً هامش الربح

ال يوجدالرسوم

خطاب ضمان )خطاب ضمان حسن التنفيذ( بحد أقصى 3,800,000 ريال سعودي لتشغيل وصيانة مركز معلومات التسهيل
الجهة الحكومية رقم 12 )حد فرعي من الحد المخصص لالئتمان البديل المباشر(

ال يوجدفترة اإلتاحة

ال يوجدهامش الربح

الرسوم
رسوم اإلصدار: تعرفة + %1.25  	
رسوم ادارية: 0.5% سنوياً + ضريبة القيمة المضافة )تدفع مرة واحدة( 	

تورق بحد أقصى 8,000,000 ريال سعودي لتشغيل وصيانة مركز معلومات )تدفع مرة واحدة(التسهيل

ال يوجدفترة اإلتاحة

سايبور + 2.5% سنوياًهامش الربح

0.5% سنوياً + ضريبة القيمة المضافة )قبل إضافة المبالغ الخاضعة لإلنفاذ(الرسوم

الضمانات

رهن على 9.303 سهم وفقاً لكشف حسابات االستثمار بتاريخ 2021/09/27م 	
ضمان شخصي تضامني أصدره ناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع وشركة األمثل لألعمال واالستثمار والتجارة  	

بتاريخ 2021/09/27م 
سند ألمر بمبلغ 416.000.000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/27م، مضمون من قبل شركة األمثل لألعمال واالستثمار والتجارة  	

وناصر عبداهلل البسام وصالح إبراهيم حمد المزروع.

الشروط

ال يجب اعتبار خطابات الضمان االبتدائية أو النهائية دفعة مقدمة للعطاءات بمثابة التزام من جانب البنك بضرورة تمويل العملية أو  	
توفير ضمانات جديدة أو رأس مال عامل في حالة الفوز بالعطاء. 

التنازل األصولي لصالح مصرف الرياض عن المستحقات المالية في المشاريع التي يصدر بشأنها الكفاالت النهائية والدفعة  	
المقدمة، شريطة تأييد التنازل من جهات اإلسناد. 

المصاريف اإلدارية وعموالت إصدار أو تمديد خطابات الضمانات هي عموالت ومصاريف غير مستردة وال يحق استردادها أو جزء  	
منها في حال إعادتها لعدم تقديمها من قبل الشركة لجهة اإلسناد أو األفراح أو إلغاء عن أي خطابات الضمان خالل أو قبل تاريخ 

انتهاء سريانها أو استحقاقها. 
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التأمين 12-6
تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها. ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين 

التي تحتفظ بها الشركة والشركات التابعة:

تفاصيل وثائق التأمين(: 87الجدول )

المؤمن رقم الوثيقةشركة التأميننوع التغطية
مبلغ التغطية تاريخ انتهاء التغطيةعليه

)ريال سعودي(

التأمين الصحي لكافة 
500,000 ريال ال يوجدالشركة RYD-Jan-2021-01-V7أكسا الموظفين 

سعودي 

تأمين ضد المسؤولية العامة 
التجارية

شركة اإلنماء طوكيو 
الشركةP/10212/5/14204/2021/00054مارين 

1446/02/13هـ 
)الموافق 

2024/08/17م(

500,000 ريال 
سعودي

تأمين ضد المسؤولية العامة 
التجارية

شركة اإلنماء طوكيو 
الشركةP/10212/5/14204/2020/00011مارين

 1445/03/26
)الموافق 

2023/10/11م(

2,000,000 ريال 
سعودي

تأمين ضد المسؤولية العامة 
التجارية

شركة سالمة للتأمين 
ستة وثالثون )36( الشركةA-SALM-1-C-17-013التعاوني 

شهًرا من تاريخ االتفاق 
500,000 ريال 

سعودي

شركة مالذ للتأمين تأمين عام
الشركةP/210/6011/20/00023377التعاوني

1444/12/02هـ 
)الموافق 

2023/06/20م(

2,000,000 ريال 
سعودي

شركة اإلنماء طوكيو تأمين ضد المسؤولية العامة 
الشركةP/10212/5/14204/2021/00060مارين

1446/04/08هـ 
)الموافق 

2024/10/11م(

500,000 ريال 
سعودي

تأمين ضد المسؤولية العامة 
التجارية

شركة اإلنماء طوكيو 
الشركةP/10212/5/14204/2021/00058مارين

 1446/03/03
)الموافق 

2024/09/06م(

500,000 ريال 
سعودي

الشركةP/10212/5/14204/2020/00014شركة دار التأمينتأمين ضد المسؤولية العامة 
1445/04/09هـ 

)الموافق 
2023/10/24م(

2,000,000 ريال 
سعودي

تأمين ضد المسؤولية العامة 
التجارية

شركة اإلنماء طوكيو 
الشركةP/10212/5/14204/2021/00042مارين

 1445/11/28
)الموافق 

2024/06/05م(

500,000 ريال 
سعودي

تأمين ضد المسؤولية العامة 
التجارية

شركة اإلنماء طوكيو 
الشركةP/10212/5/14204/2021/00039مارين

 1444/11/06
)الموافق 

2023/05/26م(

500,000 ريال 
سعودي

االتحاد للتأمين تأمين ضد المسؤولية العامة 
أربعة وعشرون )24( الشركة590/2021التعاوني

شهر 
500,000 ريال 

سعودي

تأمين ضد المسؤولية العامة 
التجارية

شركة اإلنماء طوكيو 
الشركةP/10212/5/14204/2021/00048مارين

 1445/12/29
)الموافق 

2024/07/05م(

500,000 ريال 
سعودي

تأمين ضد جميع مخاطر 
الممتلكات

شركة اإلنماء طوكيو 
الشركةP/10212/12106/2021/0007مارين 

 1443/12/04
)الموافق 

2022/07/03م(

 104,943,754
ريال سعودي 

تأمين ضد المسؤولية العامة 
التجارية

شركة اإلنماء طوكيو 
الشركةP/10212/5/14202/2021/00051مارين 

 1446/01/22
)الموافق 

2024/07/28م(

500,000 ريال 
سعودي

تأمين ضد المسؤولية العامة 
التجارية

شركة االتحاد للتأمين 
الشركة1/1/1/35/23/21/142التعاوني

 1445/08/17
)الموافق 

2024/02/27م(

500,000 ريال 
سعودي

المصدر: الشركة
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عقارات الشركة  12-7
كما في تاريخ هذه النشرة، تملك الشركة 3 عقارات. والجدير بالذكر بأن المباني المقامة في منطقة الخزامى )حي الصرحية، الدرعية(، بما 
في ذلك المقر الرئيسي للشركة، سيتم نزعها للمنفعة العامة. وكما في 31 مارس 2022م، لم تستلم الشركة إشعار رسمياً بإخالء مكاتبها. ومع 
ذلك، قد تستلم الشركة إشعار اإلخالء في أي وقت. وقد قامت الشركة ببناء مكاتب جديدة في حي القيروان حيث ستنقل مقرها الرئيسي 

عند استالم إشعار رسمي بإخالء مكاتبها.

ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه العقارات:

العقارات المملوكة للشركة(: 88الجدول )
مرهون مالك العقارالمساحة )متر مربع(الموقعتاريخ الصكرقم الصك

نعمالشركة 810حي الصرحية - الدرعية1441/06/12هـ )الموافق 2020/02/06م(911611000962
الالشركة 1,360حي الصرحية - الدرعية1438/06/01هـ )الموافق 2017/02/28م(611611000637
الالشركة 13,325حي القيروان - الرياض1441/04/19هـ )الموافق 2019/12/16م(310108051730

المصدر: الشركة

كما وأبرمت الشركة عدد من اتفاقيات اإليجار، واحدة لفرعها في مدينة مكة المكرمة، وأربعة لمكاتب تقوم الشركة بتأجيرها ألطراف ذات 
عالقة. فيما يلي التفاصيل الرئيسية التفاقيات اإليجار الخاصة بالشركة. 

اتفاقيات اإليجار الخاصة بالشركة(: 89الجدول )

قيمة اإليجار السنوي الموقعالمؤجرالمستأجر
الغرضمدة اإليجار وآلية التجديد )إن وجدت()ريال سعودي(

مؤسسة فهد علي عمر الشركة
تريمي العقارية

مكة 
364 يوماً. إذا رغب الطرفان بالتجديد، تتم 18,400المكرمة

مكتبكتابة عقد جديد يتفق عليه الطرفان

شركة سحابة التوزيع لالتصاالت 
364 يوماً. إذا رغب الطرفان بالتجديد، تتم 4,600الرياضالشركةوتقنية المعلومات

مستودعكتابة عقد جديد يتفق عليه الطرفان

شركة سحابة التوزيع لالتصاالت 
364 يوماً. إذا رغب الطرفان بالتجديد، تتم 169,500الرياضالشركةوتقنية المعلومات

مكتبكتابة عقد جديد يتفق عليه الطرفان

مؤسسة التقنية الرئيسية 
364 يوماً. إذا رغب الطرفان بالتجديد، تتم 91,800الرياضالشركةللمقاوالت

مكتبكتابة عقد جديد يتفق عليه الطرفان

364 يوماً. إذا رغب الطرفان بالتجديد، تتم 420,000الرياضالشركةشركة حزام المعلومات
مكتبكتابة عقد جديد يتفق عليه الطرفان

شركة األمثل لألعمال واالستثمار 
364 يوماً. إذا رغب الطرفان بالتجديد، تتم 343,000الرياضالشركةالتجاري

مكتبكتابة عقد جديد يتفق عليه الطرفان

364 يوماً. إذا رغب الطرفان بالتجديد، تتم 7,890الرياضالشركةمؤسسة وهج للطاقة
مكتبكتابة عقد جديد يتفق عليه الطرفان

المصدر: الشركة

التعامالت مع األطراف ذات العالقة 12-8
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة التي سبق أن أبرمتها الشركة، بما في ذلك تحديد المقابل 
المادي للتعاقد، قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة كالتي تتم مع األطراف األخرى من الغير. كما يقر أعضاء 
مجلس اإلدارة أن كافة التعامالت المستقبلية مع األطراف ذوي العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال 
والعقود مع األطراف ذوي العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة - وفي حال تطلب النظام ذلك - الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو 
مجلس اإلدارة عن التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 

فيها سواء في مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة.

وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات 
تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح. كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة 
على عزمهم التقيد بالمادة الحادية والسبعين )71( والمادة الثانية والسبعين )72( من نظام الشركات وأحكام المادة السادسة واألربعين )46( 
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة. وقد تمت الموافقة على جميع التعامالت 
مع األطراف ذات العالقة القائمة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد في تاريخ 

1443/08/24هـ )الموافق 2022/03/27م( وتاريخ 1443/12/25هـ )الموافق 2022/07/24م(.
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وقد بلغت قيمة التعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة حوالي 45.5 مليون ريال سعودي خالل عام 2019م، و36.6 مليون ريال سعودي 
خالل عام 2020م، و12.17 مليون ريال سعودي خالل عام 2021م و6.20 مليون ريال سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 

مارس 2022م. أبرمت الشركة عدداً من المعامالت مع بعض األطراف ذات العالقة وفيما يلي ملخص لتلك المعامالت:

اتفاقية تطوير وتحديث مبرمة بين الشركة وشركة التقنية المستدامة للطاقة 12-8-1

األطراف
الشركة )طرف أول(

شركة التقنية المستدامة للطاقة )طرف ثان(

ناصر عبداهلل محمد البسام بصفته عضو مجلس إدارة في الشركةالطرف ذات العالقة

1440/04/04هـ )الموافق 2018/12/11م(تاريخ التوقيع

1440/04/04هـ )الموافق 2018/12/11م(تاريخ السريان

مدة االتفاقية 24 شهًراالمدة وآلية التجديد

تطوير وتحديث نظم التحكم في المباني بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهرانالموضوع

آلية التسعير غير موضحة في االتفاقية.السعر والترتيبات

اإلنهاء
تنتهي االتفاقية في حال إنهاء االتفاقية الرئيسية )المبرمة بين الشركة والمتعاقد/المالك الرئيسي( قبل تنفيذ الطرف الثاني ألي من 

التزاماته محل االتفاقية. ويحق للشركة إنهاء االتفاقية بموجب إشعار خطي تقدمه إلى الطرف الثاني بشرط أن تسدد إلى الطرف 
الثاني أي مصروفات تخص التجهيز.

النظام الواجب التطبيق 
المحاكم المختصة: المحاكم التجارية بالرياض.والوالية القضائية

ملحق اتفاقية توريد وتركيب نظم أمان خاصة بالحجا	 مبرمة بين الشركة وشركة حزام المعلومات  12-8-2

األطراف
الشركة )طرف أول(

شركة حزام المعلومات )طرف ثان(
ناصر عبداهلل محمد البسام بصفته عضو مجلس إدارة في الشركةالطرف ذات العالقة

1442/09/03هـ )الموافق 2021/04/15م(تاريخ التوقيع
1442/09/03هـ )الموافق 2021/04/15م(تاريخ السريان

مدة االتفاقية غير واضحةالمدة وآلية التجديد
توريد وتركيب نظم أمان خاصة بالحجاج لصالح وزارة الداخلية.الموضوع

القيمة اإلجمالية لالتفاقية 1,100,000 ريال سعودي )ال تشمل ضريبة القيمة المضافة(السعر والترتيبات

االتفاقيات اإلطارية المبرمة مع األطراف ذات العالقة 12-8-3
قامت الشركة بإبرام عدد 5 اتفاقيات إطارية مع أطراف ذي عالقة باستخدام نماذج متشابهة. وتتضمن شروط االتفاقيات اإلطارية التي 

أبرمتها الشركة مع األطراف ذات العالقة التالي:

يلتزم المورد بتوريد المنتجات / الخدمات محل هذا االتفاقية بموجب أوامر الشراء تصدر له من الشركة. 	
تحدد أوامر الشراء الكمية المطلوبة لكل منتج أو خدمة حسب حاجة الشركة. 	
وتقديمه  	 بالسوق  السائد  السعر  المطلوبة حسب  والكميات  الخدمات  أو  المنتجات  بأسعار  عرض  بتجهيز  المورد  يقوم 

للشركة.
المورد،  	 المقدم من  الشركة على عرض األسعار  الحصول على موافقة  بعد  الخدمات  أو  المنتجات  بتوريد  المورد  يقوم 

وتعميده عن طريق أمر شراء يصدر عن الشركة.
تعتبر أوامر الشراء المنفذة والموافق عليها بين المورد والشركة جزءاً ال يتجزأ من االتفاقية اإلطارية ومكملة لها. 	
تلتزم الشركة بدفع قيمة أوامر الشراء للمورد خالل مائة وثمانون )180( يوماً من استالمها فاتورة من المورد تحتوي على  	

بيان بالمنتجات أو الخدمات والكميات واألسعار وفق أوامر الشراء وعروض األسعار المتفق عليهما.
تخضع االتفاقية اإلطارية إلى الموافقات الالزمة المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة والمنصوص عليها في  	

نظام الشركات وأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات صادرة في هذا الشأن، وفي حال عدم الحصول على هذه الموافقات، فإن 
االتفاقية تعد الغية ويتم تصفية الرصيد القائم بين المورد والشركة خالل مدة مائة وثمانون )180( يوماً تبدأ من تاريخ 

إنهاء االتفاقية.
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محل  	 الخدمات  أو  المنتجات  استيراد  للشركة  ويحق  الطرفين،  بين  حصرية  توريد  عالقة  اإلطارية  االتفاقية  تنشئ  ال 
االتفاقية اإلطارية من موردين آخرين بحسب ما تراه الشركة مناسباً.

فيما يلي ملخص للشروط الرئيسية لالتفاقيات اإلطارية المبرمة مع األطراف ذات العالقة.

ملخص األحكام الرئيسية لالتفاقيات اإلطارية المبرمة مع األطراف ذات العالقة(: 90الجدول )

األطراف
الطرف 

ذات 
العالقة

فئات المنتجات أو الخدماتالمدةتاريخ االتفاقية

شركة العرض المتقن 
للخدمات التجارية

و
شركة سحابة التوزيع 

لالتصاالت وتقنية 
المعلومات

ناصر 
عبداهلل 
محمد 
البسام

1443/07/22هـ 
)الموافق 

2022/02/23م(

مدة سـريان االتفاقية سنة ميالدية 
واحدة تبـدأ من تاريخ التوقيع عليها، 

وتتجدد تلقائياً ما لم يبلغ أحد 
الطرفين الطرف اآلخر برغبته باإلنهاء 

قبل ثالثين )30( يوماً على األقل من 
تاريخ انتهاء مدتها

استيراد وتصدير أجهزة الحاسب اآللي والشبكات وقطع 
غيارها وتركيبها وصيانتها ومستلزماتها وأدواتها

شركة العرض المتقن 
للخدمات التجارية

و
شركة فورا لنقل البريد

ناصر 
عبداهلل 
محمد 
البسام

1443/07/22هـ 
)الموافق 

2022/02/23م(

مدة سـريان االتفاقية سنة ميالدية 
واحدة تبـدأ من تاريخ التوقيع عليها، 

وتتجدد تلقائياً ما لم يبلغ أحد 
الطرفين الطرف اآلخر برغبته باإلنهاء 

قبل ثالثين )30( يوماً على األقل من 
تاريخ انتهاء مدتها

النقل البري للبضائع، نقل السلع المبردة والمجمدة، 
المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع، نقل 

الطرود محلي، نقل الطرود محلي ودولي، تقديم خدمات 
التوصيل عبر المنصات اإللكترونية

شركة العرض المتقن 
للخدمات التجارية

و
شركة حزام المعلومات

ناصر 
عبداهلل 
محمد 
البسام

1443/07/22هـ 
)الموافق 

2022/02/23م(

مدة سـريان االتفاقية سنة ميالدية 
واحدة تبـدأ من تاريخ التوقيع عليها، 

وتتجدد تلقائياً ما لم يبلغ أحد 
الطرفين الطرف اآلخر برغبته باإلنهاء 

قبل ثالثين )30( يوماً على األقل من 
تاريخ انتهاء مدتها

تمديد األسالك الكهربائية، تمديد الشبكات، تركيب 
وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت، تركيب وصيانة 

األجهزة األمنية، البيع بالجملة للطائرات بدون طيار، توريد 
المركبات العسكرية، توريد اإللكترونيات وأجهزة االتصاالت 

وأنظمة القيادة والتوجيه والتحكم العسكرية، أنظمة 
التشغيل، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقنيات 

الواقع االفتراضي والمعزز

شركة العرض المتقن 
للخدمات التجارية

و
شركة التقنية المستدامة 

للطاقة

ناصر 
عبداهلل 
محمد 
البسام

1443/07/22هـ 
)الموافق 

2022/02/23م(

مدة سـريان االتفاقية سنة ميالدية 
واحدة تبـدأ من تاريخ التوقيع عليها، 

وتتجدد تلقائياً ما لم يبلغ أحد 
الطرفين الطرف اآلخر برغبته باإلنهاء 

قبل ثالثين )30( يوماً على األقل من 
تاريخ انتهاء مدتها

إنشاء وإقامة وإصالح محطات الطاقة الكهربائية 
والمحوالت، تمديدات الشبكات، تركيب أنظمة اإلضاءة 
تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذارات من الحريق، 
تركيب وصيانة األجهزة األمنية، تركيب أنظمة إضاءة 

الطرق ومهابط الطائرات، تركيب شبكات الطاقة الشمسية 
وصيانتها وإصالحها، تركيب وصيانة صافرات اإلنذار 

المبكر ومراكز التحكم بها، تشطيب المباني
المصدر: الشركة

قبل إقدامها على توثيق االتفاقيات اإلطارية المذكورة في  الجدول 90: أعاله، كانت الشركة قد أتمت تعامالتها مع هذه األطراف من خالل 
أوامر شراء. كما والزالت الشركة تتعامل مع بعض األطراف ذات العالقة التي تتعامل معها بشكل غير منتظم، من خالل أوامر شراء. وتتألف 

األطراف ذات العالقة التي تتعامل معها الشركة بشكل غير منتظم من:

شركة العرض المتقن للتكنولوجيا - األردن 	
شركة عرض المتقن للتجارة - مصر 	
شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات 	
شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري 	
مؤسسة وهج الطاقة 	
مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت 	

وقد تمت الموافقة على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة المذكورة في  الجدول 90: أعاله، واألطراف ذات العالقة التي تتعامل 
معها الشركة بشكل غير منتظم المذكورة أعاله، في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد في تاريخ 1443/08/24هـ )الموافق 

2022/03/27م( وتاريخ 1443/12/25هـ )الموافق 2022/07/24م(.
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العالمات التجارية وحقوق الملكية 12-9

العالمات التجارية 12-9-1
تعتبر العالمات التجارية للشركة حجر األساس في جميع أعمالها حيث تعتمد عليها اعتماد كلي في التسويق والترويج لمنتجاتها، وتمارس 
الشركة أعمالها تحت العالمات التجارية المسجلة باسمها، وجميع العالمات التجارية المستخدمة من قبل الشركة في ممارسة أعمالها 

مسجلة باسم الشركة. يوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية المسجلة من قبل الشركة.

تفاصيل العالمات التجارية المسجلة: (: 91الجدول )
الشعاررقم العالمة التجاريةتاريخ االنتهاءبلد التسجيلالفئةالمالك

1451/12/181441031701هـ )الموافق 2030/04/21م(المملكة42الشركة

1450/08/051440020202هـ )الموافق 2028/12/21م(المملكة38الشركة

المصدر: الشركة

حقوق الملكية الفكرية األخرى 12-9-2
سجلت الشركة عدة نطاقات إنترنت باسمها. ويوضح الجدول التالي تفاصيل نطاقات اإلنترنت المسجلة باسم الشركة:

تفاصيل أسماء نطاقات اإلنترنت(: 92الجدول )
تاريخ االنتهاءاسم نطاق اإلنترنترقم

12p.com.sa2022/12/30م
22p.net.sa2022/12/30م
38sms.com.sa2022/12/30م
4dcloud.com.sa2022/12/30م
5fawran.com.sa2022/12/30م
6ibi.com.sa2022/12/30م
7link.net.sa2022/12/30م
8pp.com.sa2022/12/30م
9skydc.sa2022/12/30م
10stce.com.sa2022/12/30م
112pmall.com2022/05/19م
122pservice.com2023/02/07م
13wesal.net2022/11/20م
142p-ccbu.com2023/04/08م
15tickets-services.com2022/12/02م
16sms966.net2022/06/10م
17sms966.com2022/06/10م
182pacademy.com2022/09/14م
192pwideip.com2022/07/07م
20perfect-engage.com2023/08/12م
21yamamah.com2023/09/09م

المصدر: الشركة
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الوضع الزكوي والضريبي للشركة 12-10
تخضع الشركة ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة. هذا وقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية واستلمت الشهادات الزكوية 
عن الفترة الممتدة ما بين تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد حصلت على شهادة صادرة 
عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تاريخ 1443/09/19هـ )الموافق 2022/04/20م( عن تقديم الشركة اإلقرارات للفترة المنتهية في 
31 ديسمبر 2021م، وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ 1444/10/10هـ )الموافق 2023/04/30م(. وحتى تاريخ هذه النشرة، قد استلمت 
الشركة الربوط الزكوية النهائية للفترة الواقعة ما بين سنة تأسيس الشركة في عام 2004م وحتى عام 2015م فقط، وسددت الشركة جميع 
التزاماتها الزكوية عن تلك الفترة. أما بالنسبة لألعوام 2016م حتى 2021م، قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي وسداد الزكاة المستحقة 

لكن لم يتم استالم الربط الزكوي النهائي من الهيئة. 

قامت الشركة بتقديم الملف الزكوي وسداد المستحق لعام 2020م بمبلغ 1,745,302 ريال سعودي وبتقديم الملف الزكوي وسداد المستحق 
لعام 2021م بمبلغ 3,089,868 ريال.

وال توجد أي فروقات أو مطالبات زكوية أخرى عن أي سنة مالية سابقة إال أن الشركة قامت بتجنيب مخصص للزكاة بقيمة 850,000 ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2022م لتحمل أي فروقات زكوية ناتجة عن السنوات المالية السابقة. 

الدعاوى القضائية والمطالبات 12-11
باستثناء ما يلي، ليست هناك أي نزاعات قضائية أو قضايا أو شكاوى فعلية أو محتملة أو إجراءات تحقيق قائمة من الممكن أن يكون لها، 
مجتمعة أو منفردة، تأثير جوهري على الشركة، كما لم يصل إلى علم الشركة وجود أي نزاعات قضائية جوهرية منظورًة أو محتملة أو حقائق 

يمكن أن ينشأ عنها، مجتمعة أو منفردة، تأثير جوهري على الشركة.

المخالفة التي فرضتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على الشركة 12-11-1
بتاريخ 1443/02/25هـ )الموافق 2021/10/02م(، عقدت لجنة المخالفات اجتماًعا للنظر في المخالفة التي أشارت إليها هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات في حق الشركة.

أساس المخالفة:

تصنيف الشركة لخدمة الرسائل القصيرة الخاصة بها إلى نوعين: )1( »القائمة السوداء اإلعالنية« و)2( »القائمة البيضاء . 1
غير اإلعالنية«، ما يشكل مخالفة للمادة 4-9 من ضوابط الحد من الرسائل االقتحامية الصادرة بموجب قرار الهيئة رقم 

)1439/395( بتاريخ 1439/11/03هـ.
تعاُقد الشركة مع مزود خدمة يعمل من خارج المملكة العربية السعودية إلرسال رسائل إلى أرقام دولية، ما يشكل مخالفة . 2

للبند 4-2 من الشروط واألحكام الخاصة للتراخيص الفئوية نوع )ب( لتقديم خدمات الرسائل القصيرة.

وبناء على ذلك، قررت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات: )1( فرض غرامة على الشركة قدرها 15,000 ريال سعودي عن المخالفة األولى، 
وغرامة قدرها 50,000 ريال سعودي عن المخالفة الثانية، ومجموع الغرامتين 65,000 ريال سعودي، و)2( نشر الغرامة على موقع هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات. وتم سداد تلك الغرامتين من قبل الشركة.

إجراءات ضد أحد عمالء الشركة الحكوميين 12-11-2

المدعى المدعي
األثر المالي المتوقع الحالةملخص النزاععليه 

)ريال سعودي(

جهة الشركة
حكومية

قامت الشركة برفع دعوى ضد جهة حكومية لعدم سدادها للمبلغ المستحق 
مقابل أعمال خدمات تطوير برمجيات منجزة من قبل الشركة وفقاً للعقد 

المبرم بين الطرفين

قائمة أمام ديوان المظالم )المحكمة 
اإلدارية(، حيث تنتظر المدعية رد 

المدعى عليها، أو صدور الحكم في 
حال لم تتقدم المدعى عليها بردها

7,314,229
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ملخص النظام األساسي للشركة  12-12

اسم الشركة 12-12-1
اسم الشركة »شركة العرض المتقن للخدمات التجارية« شركة مساهمة سعودية مقفلة.

أغراض الشركة  12-12-2
تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

النشاطرقم النشاطالمجال الخاصالمجال العام

المعلومات واالتصاالتأنشطة البرمجة الحاسوبية

تصميم واجهة وتجربة المستخدم 620104

تقنيات الروبوت620106

تقنيات الواقع االفتراضي والمعزز620108

تطوير التطبيقات 620111

تقنيات الذكاء االصطناعي620113

حلول التقنية المالية620115

المعلومات واالتصاالت

أنشطة الخبرة االستشارية 
الحاسوبية وإدارة المرافق 

الحاسوبية
تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات 620211

أنشطة البرمجة الحاسوبية
تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 620102

تحليل النظم620101

تجهيز البيانات واستضافة 
المواقع على الشبكة وما يتصل 

بذلك من أنشطة

تقديم خدمات الرسائل القصيرة 631122

تقديم خدمة مراكز االتصال 631123

التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية 631125

تجهيز البيانات واستضافة 
المواقع على الشبكة وما 

يتصل بذلك من أنشطة
المعلومات واالتصاالت

تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات631113

تقديم خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت المقدمة عبر الحوسبة 631121
السحابية

أنشطة الخدمات األخرى
إصالح أجهزة الحاسوب 

والمعدات الطرفية للحاسوب

إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة )بجميع أنواعها 951110
وأحجامها(

إصالح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية951120

إصالح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات 951130
مشابهة

إصالح وصيانة المحركات واألنظمة وأجهزة تخزين المعلومات الثابتة 951140
والمحمولة

إصالح وصيانة أجهزة االتصاالت العسكرية951241إصالح معدات االتصاالت

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة. 

المشاركة والتملك في الشركات 12-12-3
يجوز للشركة المشاركة في الشركات األخرى، كما يجوز لها إنشاء شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة( بشرط أال 
يقل رأس المال عن فقط خمسة ماليين ريال سعودي، كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها 
ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تطلبه األنظمة والتعليمات 

المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المركز الرئيسي للشركة  12-12-4
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس 

اإلدارة وفقا ألحكام األنظمة واللوائح السارية في المملكة.
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مدة الشركة  12-12-5
مدة الشركة تسعة وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار 

تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

رأس مال الشركة 12-12-6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون )15,000,000( سهماً أسمياً 

متساوية القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة )10( ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.

االكتتاب في األسهم 12-12-7
اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم مدفوعة بالكامل، وقيمتها اإلجمالية مائة 
وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي ويقر الشركاء بمسؤوليتهم التضامنية في أموالهم الخاصة تجاه الغير بأنه قد تم الوفاء بكامل 
رأس مال الشركة البالغ عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي قبل التحول، أما الزيادة في رأس المال ومقدارها مائة وثالثين مليون 
)130,000,000( ريال سعودي فتم الوفاء بها كاملة عن طريق رسملة مبلغ ستة مليون )6,000,000( ريال سعودي من االحتياطي النظامي 
ومبلغ المساهمة اإلضافية في رأس المال والبالغة ستة مليون وستمائة وسبعين ألف وثالثمائة وإحدى عشر )6,670,311( ريال سعودي، 
ومبلغ مائة وسبعة عشر مليون وثالثمائة وتسعة وعشرون ألف وستمائة وتسعة وثمانون )117,329,689( ريال سعودي من األرباح المبقاة، 

وذلك وفقا لشهادة مراقب الحسابات.

األسهم الممتازة 12-12-8
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل 
أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة 
للمساهمين وترتب هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد 

تجنيب االحتياطي النظامي.

شراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها 12-12-9
يجوز للشركة شراء أسهمها وبيعها وارتهانها، وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

بيع األسهم غير المستوفاة القيمة 12-12-10
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه 
عن طريق البريد اإللكتروني أو إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفًقا للضوابط 
التي تحددها الجهة المختصة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف 
حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع 
إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضاًفا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن. وتلغي الشركة السهم المبيع وفًقا 
ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك 
الجديد ويلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد 
إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

إصدار األسهم 12-12-11
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة 
يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في 
مواجهة الشركة، فإذا تملكه أشخاص عديدين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ويكون 

هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

إصدار أدوات الدين والصكوك 12-12-12
يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين وصكوك متساوية القيمة قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للتجزئة وفقاً ألحكام نظام الشركات ونظام 
السوق المالية. ويجوز للشركة بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، 
على أن يحدد القرار الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات أو 
الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويصدر 
مجلس اإلدارة دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية أسهماً جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويله، 
فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك. ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق 

بعدد األسهم المصدرة ورأس المال.
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تداول األسهم 12-12-13
ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المساهمون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من 
تاريخ تحول الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. واستثناء 
مما تقدم، يجوز للشركة طرح أسهمها لالكتتاب عن طرق الطرح العام خالل فترة الحظر المشار إليها في الفقرة السابقة بناًء على موافقة 

هيئة السوق المالية.

أحد  ورثة  أو من  آخر  إلى مساهم  المساهمين  أحد  الحقوق من  بيع  وفقا ألحكام  األسهم  ملكية  نقل  الحظر  مدة  يجوز خالل  ذلك  ومع 
المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المساهم المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم 

للمساهمين اآلخرين.

وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المساهمون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

سجل المساهمين 12-12-14
تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم 
وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم، وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في 

مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور.

زيادة رأس المال 12-12-15
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل. وال يشترط أن يكون . 1

رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو 
صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهي بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين . 2
في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة 

لألسهم المخصصة للعاملين.
للمساهم المالك لألسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب . 3

باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بواسطة 
البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية . 4
أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس . 5
المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاَ للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )4( أعاله، توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما . 6
يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما 
طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، 
بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون 
عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص 

نظام السوق المالية على غير ذلك.

تخفيض رأس المال 12-12-16
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها 
تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )54( الرابعة والخمسين من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال 
بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات.

وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل )60( ستين يوماً 
من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى 

الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.
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شراء وبيع وارتهان الشركة ألسهمها )أسهم الخزينة( 12-12-17
يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها العادية أو الممتازة )أسهم الخزينة( وفقاً لنظام الشركات والضوابط الصادرة بموجبه من . 1

قبل الجهة المختصة وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية ومجلس اإلدارة. وإذا كان الغرض من شراء الشركة 
ألسهمها تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، فيجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس 
اإلدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

كما يحق للشركة ارتهان أسهمها العادية أو الممتازة ضماناً لدين وفقاً لنظام الشركات والضوابط الصادرة بموجبه من قبل . 2
هيئة السوق المالية، وذلك بناًء على موافقة الجمعية العامة العادية ومجلس اإلدارة.

تكوين مجلس اإلدارة 12-12-18
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة )6( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن )3( ثالث سنوات، 

واستثناء من ذلك تعين الجمعية العامة للتحول أول مجلس إدارة لمدة )5( خمس سنوات.

انتهاء عضوية المجلس  12-12-19
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية 
العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون اإلخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة 
بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب 

وإال كان مسؤوال قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.

المركز الشاغر في المجلس  12-12-20
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان لمجلس اإلدارة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم 
الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل )5( خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية 
في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن 
الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام، وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل )60( 

ستين يوما النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

صالحيات مجلس اإلدارة  12-12-21
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها. 

ولمجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر الصالحيات التالية:

تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها أمام الغير، سواء كان ذلك جهة خاصة أو عامة، بما في ذلك التمثيل أمام الجهات . 1
والهيئات القضائية، كما له مراجعة والوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وتعيين وعزل الوكالء والمحامين 
والمحكمين أمام كافة المحاكم داخل وخارج المملكة العربية السعودية بما في ذلك دون حصر وزارة العمل ومكاتب العمل 
والعمال ووزارة الداخلية والشؤون البلدية والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للدفاع المدني واللجان الجمركية 
وأقسام الشرطة والمرور والدفاع المدني وإدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة الداخلية، ومكاتب العمل واالستقدام والغرف 
التجارية والصناعية ووزارة التجارة ووزارة االستثمار ووزارة الصحة وكتابات العدل والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
الزكوية  واللجان  والجمارك  والدخل  الزكاة  وهيئة  المالية  ووزارة  المحافظات  واألمانات في جميع  والجمارك  والبلديات 
والضريبية وهيئة الغذاء والدواء وكافة الوزارات والهيئات الحكومية األخرى وجميع الشركات والمؤسسات وصندوق التنمية 
الصناعية السعودي والبنوك التجارية وبيوت المال والجهات االستثمارية المختلفة وغيرها من المقرضين وكافة صناديق 

ومؤسسات التمويل الحكومية بمختلف مسمياتها واختصاصاتها في المملكة العربية السعودية وخارجها.
الملكية . 2 ونقل  والبيع  والشراء  اإليجار  عقود  حصر،  دون  ذلك،  في  بما  واالتفاقيات  العقود  جميع  وتوقيع  وإبرام  إقرار 

والمناقصات وغيرها من المستندات والمعامالت نيابة عن الشركة والتي تكون داخل طبيعة العمل المعتاد للشركة وتفويض 
أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو من الغير للتوقيع على ذلك إذا لزم األمر أمام كاتب العدل، كما يعود للمجلس 
ضمن طبيعة العمل المعتاد للشركة، صالحية التوقيع على عقود بيع وشراء األراضي والعقارات المطلوبة لتحقيق أهداف 
الشركة، وتحويل الملكية والتوقيع على ذلك أمام كاتب العدل، ودفع واستالم الثمن، وتقديم اإلعفاءات، والتقسيم والتجزئة، 
واستالم وثائق الملكية والصكوك وتجزئة وفرز الصكوك وإدخالها في النظام الشامل لكتابة العدل، والتقدم بطلب بدائل 

للوثائق المفقودة أو توضيحها أو تصحيحها.
اإلدارة واإلشراف على الشؤون المالية للشركة بما في ذلك، فتح وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية والحسابات االستثمارية . 3

داخل وخارج المملكة العربية السعودية واالستثمار في األوراق المالية وبيع وشراء األسهم والسندات في السوق السعودي 
واألسواق الخارجية واالستثمار في الصناديق االستثمارية وإصدار أية أوامر ذات عالقة بتشغيل الحسابات البنكية للشركة 

https://www.2p.com.sa/


217

من إيداع أو سحب أو غيرها من األوامر الالزمة لذلك والحصول على واستعمال كافة أنواع القروض والتمويل من البنوك 
التجارية والصناديق الحكومية الصناعية وغيرهم من المقرضين والجهات الممولة والتوقيع كضامن بإسم الشركة وتوقيع 
الكفاالت والسندات ألمر وطلب توقيع عقود التسهيالت االئتمانية وطلب إصدار الضمانات وفتح االعتمادات نيابة عن 
المرابحات اإلسالمية وعقود  واتفاقيات  الغير  لكفالة  الشركة  باسم  الكفاالت  وتوقيع  الشيكات  وتوقيع وصرف  الشركة، 
االستثمار بأنواعها، والتنازل عن الحقوق والمنافع، وتوقيع اتفاقيات وأعمال منتجات الخزينة وطلب والتوقيع على اتفاقية 
التعامالت اإللكترونية البنكية وغيرها وطلب الخدمات اإللكترونية البنكية وغيرها واألرقام السرية المرتبطة بها، والقيام 
بكافة العمليات المصرفية داخل وخارج المملكة العربية السعودية واستالم التحويالت والشيكات والكمبياالت، واستالم 
واقتراض  إلغائها  أو  إصدارها  وطلب  المصرفية  الضمانات  على  والتوقيع  كيان،  أو  ألي شخص  مدفوعات  أي  وتسليم 
المبالغ المالية من الغير وتشمل البنوك والمصارف والمؤسسات المصرفية وصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي وتقديم 
الضمانات والكفاالت، والتعامل مع كافة أنوع السندات وتظهيرها؛ والتعامل مع كافة أنوع الضمانات وقبولها وإصدارها 

وتنفيذ الرهن وفكه.
تعيين وكالء وموظفي الشركة وصرفهم من الخدمة وتحديد أجورهم وامتيازاتهم وغير ذلك من شروط وأحكام التوظيف . 4

وطلب تأشيرات العمل والخروج والعودة والخروج النهائي لموظفي ومكفولي الشركة ونقل كفاالتهم والتنازل عنها وتقديم 
بالغات الهروب وتعديل المهن، وتعيين مدراء األقسام.

اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة من أجل ضمان إدارة الشركة بأعلى فعالية وبأقصى ربحية ممكنة.. 5
عقود . 6 على  والتوقيع  الشركات  من  أي  في  والمساهمة  واالشتراك  تابعة  شركات  وتأسيس  شراكة  مشاريع  في  الدخول 

تأسيسها وتعديالتها ومالحقها وبيع ورهن كل أو جزء من الحصص واألسهم وحقوق الملكية والمصالح في أي من الشركات 
التابعة، وإنشاء وفتح فروع للشركة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وتعيين مدراءها مع حق التوقيع على 
إصدار كافة المستندات المطلوبة لذلك وتوقيع جميع قرارات الشركاء ومالحق التعديل التي تتعلق بتحويل الشركات التي 
تشارك فيها الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، واندماج الشركة بشركة أخرى وقرارات الشركاء 
ومالحق التعديل للشراء أو البيع أو اإلفراغ والتنازل عن حصص أو أسهم في شركات أخرى وتمثيل الشركة في الحضور 
أو  العامة  المساهمة  للشركات  والتأسيسية  العادية  العامة  الجمعيات  في  والمهام  المناصب  وقبول  والتصويت  والتوقيع 
المقفلة التي تساهم فيها الشركة وحق الشراء والبيع واإلفراغ والتنازل عن األسهم فيها وتوقيع قرارات التصفية والعقود 

والصكوك بيع وشراء وإفراغ األراضي والمباني وجميع العقود واالتفاقيات األخرى.
شراء أو استحواذ أسهم أو حصص في شركات أخرى داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وإجراء أي تعديل وتوقيع . 7

القرارات الالزمة لهذا التعديل على عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرار 
الشركاء بتعديل أي بند من بنود عقود تأسيسها بما في ذلك قرارات تعديل الشكل القانوني للشركات التي تشارك فيها 
الشركة من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة وتعديل رأسمالها وأسمائها وحضور اجتماعات مجالس إدارتها 

وجمعيات الشركاء للشركات التي تشارك فيها الشركة للتصويت على قراراتها وتعيين مدراء تلك الشركات.
تعيين الوكالء والمحامين للشركة ومنحهم الصالحيات الالزمة للمدافعة والمرافعة والمطالبة بحقوق الشركة.. 8

ويجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته أي عضو أو أعضاء أو من الغير بحق القيام بعمل معين أو أعمال معينة 
أو إلغاء ذلك التفويض جزئيا أو كلياً. 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  12-12-22
يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، إن وجدت من قبل الجمعية العامة العادية، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور 
عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، بما يتوافق مع القرارات 
والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى 
الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك 
من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أية أعمال فنية أو إدارية أو 
استشارات وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

صالحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر 12-12-23
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً و/ أو رئيساً تنفيذياً، وال يجوز الجمع بين منصب 

رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. 

في  الشركة  بتمثيل  سلطة  للرئيس  ويكون  المجلس.  اجتماعات  ورئاسة  لالجتماع  اإلدارة  مجلس  دعوة  المجلس صالحية  لرئيس  ويكون 
التحكيم  أنواعها وهيئات  باختالف  المنازعات  ولجان فض  والمحاكم  العدل  وكاتب  الحكومية  والجهات  القضاء  وأمام  الغير  عالقاتها مع 
داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، بما فيها دون حصر اللجان العمالية ومكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجنة تسوية 
المنازعات المصرفية وكافة اللجان المشكلة في البنك المركزي السعودي )ساما( وهيئة الزكاة وضريبة الدخل والجمارك واللجان الزكوية 
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والضريبية وأي لجان أو جهات حكومية أخرى والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وهيئة الغذاء والدواء والهيئات 
الحكومية والخاصة األخرى والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها، وإصدار الوكاالت الشرعية وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم، 
وله حق المراجعة والمطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وسماعها والرد عليها وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والتبلغ والتبليغ 
واإلقرار واإلنكار والتنازل والقبض والصلح وقبول الصلح واإلسقاط واإلجابة والجرح والتعديل واالستالم والتسليم والطعن بالتزوير وإنكار 
الخطوط واألختام والتواقيع، وله حق طلب اليمين ورده واالمتناع عنه وطلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية وطلب المنع 
من السفر ورفعه وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم 
وطلب تمييز األحكام وتنفيذها وقبولها ونفيها واالعتراض عليها وطلب االستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد االعتبار واستالم األحكام 
وطلب الشفعة وتنحي القاضي واإلدخال والتدخل وإنهاء ما يلزم بحضور جلسات جميع الدعاوى لدى كافة الوزارات والدوائر الحكومية 
األمارات  الحصر  ال  المثال  وعلى سبيل  وتخصصاتها  درجاتها  بمختلف  لها  التابعة  واألقسام  واإلدارات  الحكومية  والمؤسسات  والهيئات 
التجارة  ووزارة  واالستقدام  والجوازات  والبريد  العمل  ومكاتب  والبلديات  واألمانات  المدني  والدفاع  والمرور  والشرط  المدنية  والحقوق 
ووزارة االستثمار وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعية ومحاكم االستئناف وكتاب العدل واللجان بكافة 
أنواعها ودرجاتها ومسمياتها وديوان المظالم وكافة الدوائر األخرى والمؤسسات والشركات واألفراد والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق 
المالية  والبيوت  والمصارف  والبنوك  الحكومي  التمويل  ومؤسسات  صناديق  مع  والتمويل  القروض  اتفاقيات  على  والتوقيع  والمستندات 
التزاماتها، وله حق االشتراك في شركات  الشركة وتسديد  والرهون، وفكها وتحصيل حقوق  لها  التابعة  للشركات  والكفاالت  والضمانات 
أخرى والتوقيع لدى كتاب العدل على عقود تأسيسها وقرارات تعديلها بما في ذلك قرارات تعديل الشكل القانوني للشركات التي تشارك 
فيها الشركة من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة وتعديل رأسمالها وأسمائها وتمثيل الشركة في حق الشراء وقبوله ودفع الثمن 
والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض وتسليم الثمن وضم وفرز األمالك والصكوك وإبرام كافة العقود والمعامالت الداخلة في غرض 
الشركة وشراء واستئجار العقارات الالزمة لنشاط الشركة وبيع جميع أصول الشركة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر بيع العقارات 
والمعدات وصناديق االستثمار واألسهم وتصفيتها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير وأداء ما عليها من التزامات، وله حق اإلقرار بالمديونيات 
وحق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها ويكون إقراره ملزماً للشركة وإبرام التسويات وإنشاء األوراق التجارية 
وتوقيعها وقبضها وإجراء كافة المعامالت المصرفية بما في ذلك فتح وإغالق وتشغيل الحسابات البنكية والحسابات االستثمارية والقيام 
بعمليات السحب واإليداع والتحويل بما في ذلك الحسابات المشتركة سواًء مع شركات أخرى وأفراد وطلب التسهيالت االئتمانية بأنواعها 
وطلب القروض بأي مبالغ أيا كانت مدتها من البنوك التجارية والصناديق الحكومية والتوقيع عليها، وتوقيع الكفاالت والسندات ألمر وطلب 
إصدار الضمانات وفتح االعتمادات نيابة عن الشركة وصالحية بيع وشراء األسهم، وتوقيع الكفاالت باسم الشركة لكفالة الغير واتفاقيات 
المرابحات اإلسالمية وعقود االستثمار بأنواعها، والتنازل عن الحقوق والمنافع، وتوقيع اتفاقيات وأعمال ومنتجات الخزينة وتوقيع وصرف 
الشيكات وتوقيع اتفاقية التعامالت اإللكترونية وطلب الخدمات اإللكترونية واألرقام السرية، وله الحق في تعيين وعزل المحامين والوكالء 
والمحكمين فيما يتعلق بما ورد ذكره، ويجوز للرئيس تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بصالحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين 

أو بالقيام بعمل أو أعمال معينة وله إلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا أو كلياً.

ويجوز أن يعين مجلس اإلدارة عضو منتدب و/ أو رئيس تنفيذي للشركة ويقوم بتحديد سلطاتهما وصالحياتهما ومهامهما ومكافأتهما في 
قرار تعيينهما.

ويعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس سواء من بين أعضائه أو من الغير ويحدد مهامه ومكافأته ومدة تعيينه. ويختص أمين سر المجلس 
القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها في سجل خاص واالحتفاظ بذلك  بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين 

السجل وتحديثه والقيام بأية مهام يوكلها إليه المجلس.

وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر، إذا كان عضو مجلس إدارة، على مدة عضوية كل منهم في 
المجلس ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب 

غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

وتكون المكافأة التي يحصل عليها كل منهم، باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء المجلس، كما تقرها الجمعية العامة العادية في حدود 
ما نص عليه النظام األساس للشركة ونظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له.

اجتماعات مجلس اإلدارة 12-12-24
يجتمع مجلس اإلدارة اربع مرات على األقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية ومصحوبة بجدول األعمال، ويجب على رئيس 
المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء، وتوجه الدعوة لكل عضو بالبريد المسجل أو مناولة أو 
بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بأسبوع على األقل، على أن يوقع جميع األعضاء على محضر كل اجتماع.
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نصاب اجتماع المجلس 12-12-25
ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره )4( أعضاء على األقل، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في 

حضور اجتماعات المجلس طبقا للضوابط التالية:

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو في مجلس اإلدارة في حضور ذات االجتماع؛. 1
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة؛. 2
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر على المنيب التصويت بشأنها.. 3

إلكترونية أخرى تسمح لجميع األعضاء الحاضرين سماع جميع  الهاتف أو أي وسيلة اتصال  ويجوز عقد اجتماعات مجلس اإلدارة عبر 
الحاضرين اآلخرين.

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع والمؤهلين للتصويت بخصوص الشأن 
المعني وفي حال تساوي األصوات، يرجح القرار الذي صوت معه رئيس المجلس.

يحق لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على جميع األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع 
المجلس للمداولة فيها. وتصدر هذه القرارات إذا أقرتها األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس. وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في 

أول اجتماع تاٍل له.

مداوالت مجلس اإلدارة 12-12-26
هذه  وتدون  السر  وأمين  الحاضرون  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المجلس  رئيس  يوقعها  محاضر  في  وقرارته  اإلدارة  مجلس  مداوالت  تثبت 
المجلس  اإللكترونية العتماد محاضر  بالتطبيقات  ويمكن االستعانة  السر  وأمين  اإلدارة  يوقعه رئيس مجلس  المحاضر في سجل خاص 

واللجان التابعة.

تعارض المصالح 12-12-27
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، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة 
أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع. وال يجوز لهذا العضو االشتراك في 
التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية 
عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من 

مراجع حسابات الشركة الخارجي.

حضور الجمعيات 12-12-28
لكل مكتتب أياً كان عدد أسمهم حق حضور الجمعية التحولية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل 

عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

الجمعية التحولية 12-12-29
يدعو المساهمون جميع المكتتبين إلى عقد الجمعية التحولية خالل خمسة وأربعون )45( يوما من تاريخ صدور قرار الوزارة بالترخيص 
بتحول الشركة، ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت 
دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما على األقل من توجيه الدعوة إليه. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحا أيا 

كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

اختصاصات الجمعية التحولية 12-12-30
تختص الجمعية التحويلية باألمور الواردة بالمادة )63( الثالثة والستون من نظام الشركات.

اختصاصات الجمعية العامة العادية  12-12-31
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة 
على األقل في السنة خالل األشهر )6( الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت 

الحاجة لذلك.
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اختصاصات الجمعية العامة غير العادية 12-12-32
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في 

األمور الداخلة أصال في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

دعوة الجمعيات 12-12-33
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا 
طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل )5%( خمسة بالمئة من رأس المال على األقل. ويجوز لمراجع 

الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل )30( ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بـواحد وعشرين )21( 
يوماً على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من 

الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

سجل حضور الجمعيات 12-12-34
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد 

الجمعية.

نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 12-12-35
ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل وإذا لم يتوفر النصاب 
الالزم لعقد هذا االجتماع، يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد 
االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي حال لم تتضمن الدعوة األولى عن إمكانية عقد االجتماع ثاٍن، وجهت 
الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل )30( الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 

)34( الرابعة والثالثون من هذا النظام. وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية 12-12-36
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب 
في االجتماع األول يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع 
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي حال لم تتضمن الدعوة األولى عن إمكانية عقد االجتماع ثاٍن، وجهت الدعوة 
إلى اجتماع ثاٍن يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة )34( الرابعة والثالثون من هذا النظام، وفي جميع األحوال يكون االجتماع 

الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )34( الرابعة 
والثالثون من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

التصويت في الجمعيات 12-12-37
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحويلية، ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة. ويجب استخدام التصويت 

التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.

قرارات الجمعيات 12-12-38
تصدر قرارات الجمعية التحويلية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم 
الممثلة في االجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان القرار متعلقاً 
بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو بإدماج الشركة في 

شركة أخرى، فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

المناقشة في الجمعيات 12-12-39
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع 
الحسابات. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى 

المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً. 
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رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر 12-12-40
يرأس الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال 

غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. 

ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد 
دارت في  التي  للمناقشات  وافية  أو خالفتها وخالصة  عليها  وافقت  التي  األصوات  اتخذت وعدد  التي  والقرارات  لها  المقررة  األصوات 

االجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

تشكيل لجنة المراجعة 12-12-41
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من )3( ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة )5( أعضاء من غير أعضاء مجلس 
اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم وأن يكون من بينهم عضواً مختص في األمور المالية والمحاسبية، ويحدد في القرار مهام 
اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وإذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء دورة عمل اللجنة كان للمجلس الحق في تعيين عضوا 

مؤقتا على أن يعرض هذا التعيين على أقرب جمعية عامة للمساهمين للمصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

نصاب اجتماع لجنة المراجعة 12-12-42
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح 

الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

اختصاصات لجنة المراجعة 12-12-43
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من 
أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس 

اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

تقارير لجنة المراجعة 12-12-44
التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئيات حيالها إن  القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات  على لجنة المراجعة النظر في 
وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل 
في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كفاية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة 

بواحد وعشرين )21( يوماً على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخه منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

تعيين مراجع حسابات 12-12-45
يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية تعينه الجمعية العامة 
سنوياً وتحدد أتعابه ومدة عمله ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير 

مناسب أو لسبب غير مشروع.

صالحيات مراجع الحسابات 12-12-46
لمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي 
يرى ضرورة الحصول عليها ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن 
يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإن لم ييسر 

المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

السنة المالية 12-12-47
تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة.
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الوثائق المالية 12-12-48
يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها . 1

المالي عن السنة المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت 
تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين )45( يوماً على األقل.

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب )أو الرئيس التنفيذي( والمدير المالي الوثائق المشار إليها في . 2
الفقرة )1( من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد 

الجمعية العامة بواحد وعشرين )21( يوماً على األقل. 
على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، . 3

ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وذلك 
قبل تاريخ انعقاد الجمعية بخمسة عشر )15( يوماً على األقل.

توزيع األرباح 12-12-49
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

بلغ . 1 ما  متى  التجنيب  وقف  العادية  العامة  للجمعية  ويجوز  نظامي،  احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من   %10 يجنب 
االحتياطي المذكور ثالثون بالمائة )30%( من رأس المال المدفوع. 

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص . 2
لغرض أو أغراض معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح . 3
مؤسسات  إلنشاء  مبالغ  األرباح  صافي  من  تقتطع  أن  كذلك  المذكورة  وللجمعية  المساهمين.  على  اإلمكان  قدر  ثابتة 

اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات.
للجمعية العامة العادية توزيع الباقي بعد ذلك على المساهمين في الشركة على أال تقل نسبة هذه األرباح عن 1% من رأس . 4

مال الشركة.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس اإلدارة بناًء على تفويض من قبل الجمعية 
العامة للشركة إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط واإلجراءات التي تضعها الجهة المختصة.

استحقاق األرباح 12-12-50
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون 

أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

خسائر الشركة  12-12-51
إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في . 1

الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس 
فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر )15( يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع 
خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام 
الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل 

األجل المحدد في نظام الشركات.
وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه . 2

المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه 
المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس مال خالل تسعين )90( يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

توزيع األرباح لألسهم الممتازة 12-12-52
إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم . 1

المادة الرابعة عشر بعد المائة )114( من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.
إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة الرابعة عشر بعد المائة )114( من نظام الشركات من األرباح . 2

مدة ثالث )3( سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم، المنعقدة طبقاً ألحكام المادة التاسعة 
والثمانين )89( من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو 
تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع 

كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.
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دعوى المسؤولية 12-12-53
كل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر 
خاص به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائًما. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة 

بعزمه على رفع الدعوى.

انقضاء الشركة 12-12-54
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من 
الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته 
والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس )5( سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر 
قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين 
إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع 

اختصاصات المصفي.

وصف لحقوق حملة األسهم 12-13

حقوق التصويت 12-13-1
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت 

التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.

الحقوق في حصص األرباح 12-13-2
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون 

أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

حقوق االسترداد أو إعادة الشراء 12-13-3
يجوز للشركة شراء أسهمها وبيعها وارتهانها، وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة. 

الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل 12-13-4
استناداً ألحكام المادة الثالثة والستين بعد المائة )163( من نظام الشركات، ترتب الحصص حقوقاً متساوية في األرباح الصافية وفي فائض 

التصفية، ما لم ينص النظام األساس للشركة على غير ذلك.

الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت 12-13-5
ينبغي تعديل النظام األساس للشركة لتعديل حقوق وآلية التصويت في الجمعيات العامة للشركة. وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل 
النظام األساس حسب أحكام المادة 33 من النظام األساس. وال تنعقد الجمعية العامة غير العادية إال بحضور مساهمين يمثلون 50% على 
األقل. وفي حال عدم حضور هذه النسبة في أول اجتماع تمت الدعوة له فتنعقد الجمعية العامة غير العادية في االجتماع الثاني بالنسبة 
الحاضرة شرط أال تقل عن ربع رأس المال على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد 
باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة 34 من النظام األساس للشركة ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة 
فيه بعد موافقة الجهة المختصة. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو 
بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو بإدماج الشركة في شركة أخرى بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع.
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التعهد بتغطية الطرح- 13

قامت الشركة والمساهمون البائعون ومتعهد التغطية بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ 1444/04/06هـ )الموافق 2022/10/31م( 
)»اتفاقية التعهد بالتغطية«(. وافق بموجبها متعهد التغطية على التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح البالغة )4,500,000( سهم، مع مراعاة 

بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية، وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية: 

متعهد التغطية  13-1
شركة السعودي الفرنسي كابيتال 

طريق الملك فهد 8092
الرياض 12313-3735

ص.ب 23454، الرياض 11426
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 00966112826666
فاكس: 00966112826823

www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني
 2P.IPO@fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني

وفيما يلي البنود الرئيسية التي اشتملت عليها اتفاقية التعهد بالتغطية:

ملخص اتفاقيات التعهد بالتغطية 13-2
وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:

يتعهد المساهمون البائعون لمتعهد التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب أ. 
انتهاء فترة الطرح:

الجهات . 1 اكتتابهم من قبل  تم قبول طلبات  التي  المشاركة  الفئات  أو  األفراد  للمكتتبين  الطرح  بيع وتخصيص أسهم 
المستلمة.

بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد . 2
التغطية.

يتعهد متعهد التغطية للشركة وللمساهمين البائعين بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد ب. 
أو الفئات المشاركة، وفقاً لما هو وارد أدناه:

األسهم المتعهد بتغطيتها(: 93الجدول )
نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها متعهد التغطية

%100 4,500,000 شركة السعودي الفرنسي كابيتال

وتعهدت الشركة والمساهمون البائعون بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:

تكاليف التعهد بالتغطية 13-3
سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهد التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح. إضافة إلى ذلك، فقد وافق 

المساهمون البائعون على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح ولن تتحمل الشركة أي مصاريف تتعلق بالطرح.
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المصاريف- 14

المؤسسات  اكتتاب  المالي ومدير سجل  المستشار  أتعاب  بالطرح بحوالي )27,000,000( ريال سعودي، تشمل  الخاصة  المصاريف  تقدر 
ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب، والجهات المستلمة، والمستشار القانوني للشركة والمستشار القانوني لمتعهد التغطية ومستشار العناية 
المالية ومستشار دراسة السوق، ومصاريف التسويق والترتيب والطباعة والتوزيع والترجمة، باإلضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بعملية الطرح. 
وسوف يتحمل المساهمين البائعين تلك المصاريف بالكامل والتي سيتم خصمها من متحصالت الطرح ولن تتحمل الشركة أي مصاريف 

تتعلق بالطرح. 
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تعهدات ما بعد اإلدرا	- 15

تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بعد اإلدراج، بحيث يتسنى ألي ممثل حضور االجتماع.أ. 
تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة ب. 

من  المصلحة  ذو  اإلدارة  مجلس  امتناع عضو  شريطة  الشركات(،  حوكمة  والئحة  الشركات  لنظام  )وفقاً  لها  للترخيص 
من  )وللمزيد  العامة(  والجمعية  اإلدارة  مجلس  في  الشأن  هذا  في  يصدر  الذي  القرار  على  التصويت  في  االشتراك 
المعلومات حول االتفاقيات القائمة مع األطراف ذات العالقة، يرجى مراجعة القسم 12-8 »التعامالت مع األطراف ذات 

العالقة«.
االلتزام بأحكام مواد قواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشرة بعد اإلدراج.ج. 
حوكمة د.  والئحة  اإلدراج  وقواعد  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  من  اإللزامية  المواد  بكافة  االلتزام 

الشركات مباشرًة بعد اإلدراج.
تعبئة النموذج 8 المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات، وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة ه. 

الشركات، فيتعين عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك.
ووفقاً لذلك، يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:و. 

تســجيل جميــع القــرارات والمــداوالت فــي شــكل محاضــر اجتماعــات مكتوبــة وموقعــة مــن قبــل رئيــس المجلــس وأميــن  	
الســر.

اإلفصــاح عــن تفاصيــل أي معامــالت مــع أطــراف ذوي عالقــة حســب متطلبــات نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة  	
الشــركات.
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اإلعفاءات- 16

لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي متطلبات نظامية.
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شروط وأحكام االكتتاب- 17

المالية  األوراق  طرح  قواعد  من  لكل  وفقاً  السوق  إلى  األسهم  إلدراج  وطلب  الهيئة  إلى  المالية  األوراق  وطرح  لتسجيل  طلب  تقديم  تم 
وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج. يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب 
االكتتاب، حيث يعتبر توقيع نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة أو مدير االكتتاب بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام 

االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح 17-1
تتكون عملية الطرح من 4,500,000 سهم عادي مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتمثل %30 
من رأس مال الشركة، والتي يتم طرحها بسعر )185( ريال سعودي للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها )832,500,000( مليون ريال سعودي. 
علماً بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج األسهم بعد ذلك، منوط بنجاح اكتتاب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح. وسيتم إلغاء 
الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة. ويجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول 

األسهم لإلدراج في السوق المالية في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في 
االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  1 »التعريفات والمصطلحات«(. ويبلغ عدد أسهم الطرح 
التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي 4,500,000 سهم تمثل ما نسبته )100%( من إجمالي أسهم الطرح. ويكون التخصيص 
النهائي بعد انتهاء فترة المكتتبين األفراد )المعرفون بالشريحة )ب( أدناه(. في حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد باالكتتاب في 
األسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 4,050,000 
سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة 90% إجمالي من أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات 

المشاركة من ِقبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص االختيارية.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير 
سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت 
أمومتها لألوالد القّصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي 
لدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويعد الغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا 
النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط 
في االعتبار. وسيتم تخصيص 450,000 سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين األفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم 
الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي تخفيض عدد األسهم 

المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من ِقبل هؤالء المكتتبين.

فترة الطرح 17-2
مدتها يوم عمل واحد )1( تبدأ يوم الثالثاء بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م(.

طريقة وشروط االكتتاب لكل فئة من فئات المكتتبين  17-3
سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتشاور أ. 

مع الشركة، ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي.
يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم استمارة الطلب أو طلب المشاركة في بناء سجل األوامر. ويجوز لجميع الفئات ب. 

المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل 
تقديم استمارة طلب معدلة أو استمارة طلب إلحاقية )حيثما ينطبق( وذلك قبل انتهاء فترة سجل األوامر. ويجب أال يقل 
عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن 50,000 سهم، وال يزيد عن 749,999 سهم وفيما يتعلق 
بالصناديق العامة فقط، بما ال يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل 
األوامر، ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الفئات 
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المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة 
على أن تقوم الفئات المشاركة بتقديم نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين 

األفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب. 
بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة، سيقوم المستشار المالي باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات ج. 

المشاركة.
سيكون للمستشار المالي والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أال يزيد عن السعر المحدد د. 

في اتفاقية تعهد التغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفًقا لوحدات تغير السعر المطبقة من تداول.

االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد  17-4
يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد 10 أسهم كحد أدنى والحد األقصى هو 250,000 سهم. وال يسمح بتغيير أو سحب طلب 

االكتتاب بعد تسليمه.

ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح في لدى الفروع و/أو المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. 
للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف  ويجب إكمال نماذج طلب اكتتاب األفراد وفقاً 
المصرفي أو تطبيقات األجهزة الذكية أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها 

شريطة أن:

يكون لدى المكتتب الفرد حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.أ. 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية أو المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام ب. 

أولي.
أن يكون لدى المكتتبون األفراد من غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون حساب لدى إحدى مؤسسات السوق ج. 

المالية التي تقدم مثل هذه الخدمة.

إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد 
مقدم الطلب.

وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة ونماذج طلب االكتتاب من المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التالية 
)تتوفر نشرة اإلصدار أيضاً على الموقع اإللكتروني للهيئة والمستشار المالي والشركة(:

الجهات المستلمة

البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود

ص ب 56006 الرياض 11554
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000 289 )11( 966+
فاكس: 4631 403 )11( 966+

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

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص.ب. 22622 الرياض 11614
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

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

البنك العربي الوطني
طريق الملك فيصل

ص.ب 9802 الرياض 11423
المملكة العربية السعودية

هاتف: 9000 402 )11( 966+
فاكس: 7535 404 )11( 966+

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

ستقوم الجهات المستلمة باستالم نماذج طلب اكتتاب األفراد في فروعها التي تقدم هذه الخدمة في كافة أنحاء المملكة أو من خالل مواقعها 
اإللكترونية يوم الثالثاء بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م(. وعند توقيع وتسليم نموذج طلب اكتتاب األفراد، تقوم الجهة 
المستلمة بختم وتقديم نسخة من نموذج طلب اكتتاب األفراد المستوفية إلى المكتتب الفرد. وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات 
المقدمة في نموذج طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة، يعتبر طلب االكتتاب الغياً، وال يجوز حينها للمكتتب الفرد 

المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.

ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب 
هو حاصل ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ )185( ريال سعودي للسهم.

لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من 10 أسهم أو بكسور األسهم. وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا 
الرقم، علماً بأن الحد األقصى لالكتتاب هو 250,000 سهماً من أسهم الطرح.

يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب اكتتاب األفراد الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم 
الطرح المتقدم بطلبها مضروباً في سعر الطرح البالغ )185( ريال سعودي للسهم الواحد.

التالية، حسبما ينطبق )وعلى الجهات  به المستندات  المكتتبين األفراد مرفقاً  اكتتاب األفراد خالل فترة طرح  يجب تقديم نموذج طلب 
المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية، ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد(:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم )للمكتتب الفرد، بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين أ. 
األجانب(.

أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(.ب. 
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(.ج. 
أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(.د. 
أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(.ه. 
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(.و. 
أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(.ز. 

وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب األفراد نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن 
يرفق أصل وصورة وكالة سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة، 
أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج المملكة، فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية. ويقوم 

الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.

يكتفي بتعبئة نموذج طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في بطاقة العائلة إذا كان أفراد العائلة 
سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ. 
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.ب. 
يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين ج. 

التابعين )في حال عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.
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يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حال:

إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ. 
إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.ب. 
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل ج. 

عن نموذج طلب اكتتاب األفراد الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي(، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب 
اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، وتقوم الجهة المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.

يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت 
أمومتها لهم. ويعد اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام. في حال اكتتب مكتتب رئيسي 
لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في سجل األسرة، ومن ثم قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب منفصل، سيتم إلغاء فقط طلب فرد 

األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل من طلب المكتتب الرئيسي.

خالل فترة الطرح، تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. 
ويمكن تضمين التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر األقصى للتابعين غير 
السعوديين الذين يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو 18 عاماً، وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو 

قنصلية المملكة في الدولة المعنية.

يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح 
المتقدم بطلبها مضروباً بسعر الطرح البالغ )185( ريال سعودي للسهم. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة 

له عند تحقق الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب اكتتاب األفراد إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.أ. 
تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.ب. 

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة 
التي يتم فيها تقديم طلب االكتتاب.

إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب األفراد غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً، ويقر 
التي تقدم  إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم  الفرد بموافقته على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له، إال  المكتتب 

باالكتتاب لها.

التخصيص ورد الفائض  17-5
والجهات  المشاركة  الفئات  بتحصيلها من  قام  التي  االكتتاب  مبالغ  إيداع وحفظ  لغرض  أمانة  وإدارة حساب  بفتح  االكتتاب  سيقوم مدير 
المستلمة بالنيابة عن المكتتبين األفراد وسيتم تحويل مبالغ االكتتاب هذه للمساهمين البائعين فقط عند سريان اإلدراج وذلك بعد خصم 
مصاريف الطرح. وسيتم تحديد تفاصيل حساب األمانة هذا في نماذج طلبات االكتتاب. وباإلضافة إلى ذلك يجب على كل جهة مستلمة أن 

تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد في حساب األمانة والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب اكتتاب األفراد. 

وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة )حسب الحال( بإشعار للمكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ 
التي سيتم استردادها.

وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد 
في نموذج طلب االكتتاب، ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات أطراف ثالثة. 

)الموافق  1444/04/14هـ  بتاريخ  الثالثاء  يوم  يوم  أقصاه  موعد  في  الفائض  ورد  النهائي  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  يتم  وسوف 
2022/11/08م(. وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه )حسب 

األحوال( في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة 17-5-1
يحدد تخصيص عدد ونسبة أسهم الطرح للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية تخصيص األسهم 
االختيارية، وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد شريطة أال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة مبدئياً 
عن 4,500,000 سهم عادي تمثل 100% من أسهم الطرح، على أال يقل التخصيص النهائي للفئات المشاركة عن 4,050,000 سهم عادي تمثل 
90% من أسهم الطرح. سيتم التخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام 
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آلية تخصيص األسهم االختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي. وسيتم 
تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق المستشار المالي بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح 
التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي 4,500,000 سهم تمثل ما نسبته 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، علماً بأنه في 
حال وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد في أسهم الطرح، فيحق للمستشار المالي تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة 
إلى أربعة مليون وخمسين ألف 4,050,000 سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.

ال يعتد بنقل ملكية أسهم الطرح إال بعد تسديد الفئات المشاركة لقيمتها واعتباراً من تاريخ القيد بسجل المساهمين وبدء تداول األسهم 
بموجب األنظمة والتعليمات المنظمة لتداول األسهم السعودية المطبقة بهذا الخصوص. إذا لم يتم تداول أسهم الشركة أو تم إلغاء إدراجها 
قبل تداولها ألي سبب من األسباب، يتوجب حينها رد أموال االكتتاب التي بذلتها الفئات المشاركة وإعادة ملكية األسهم إلى المساهمين 

البائعين.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد 17-5-2
يحدد تخصيص عدد ونسبة أسهم الطرح للمكتتبين األفراد من قبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة، وسيتم تخصيص 450,000 سهم 
عادي كحد أقصى بما يعادل 10%من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد، علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد 10 أسهم، 
كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو 250,000 سهم، وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح )إن وجد( وفًقا لما يراه المستشار 
المالي مناسًبا بالتشاور مع الشركة. في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد 45,000 مكتتب فرد، ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص 
وسيتم التخصيص وفًقا لما يراه المستشار المالي مناسًبا بالتشاور مع الشركة. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين 

األفراد دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة.

من المتوقع أن يتم اإلعالن عن العدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة ورد فائض االكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه يوم الثالثاء بتاريخ 
1444/04/14هـ )الموافق 2022/11/08م(.

وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب لدى 
الجهة المستلمة المعنية وينبغي على المكتتب التواصل مع فرع الجهة المستلمة التي قدم لديها نموذج طلب االكتتاب في حال رغبته في 

الحصول على تفاصيل إضافية.

الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدرا	 أو إلغائه 17-6

صالحية تعليق أو إلغاء اإلدرا	 17-6-1

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:أ. 

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
إذا أخفق الُمصدر إخفاقا تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2
إذا لم يسدد الُمصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3
إذا رأت أن الُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.. 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلن المصدر عن . 5

معلومات كافية تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن المصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة 
للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر . 6
إبالغ السوق وفقاً لذلك.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50 % فأكثر من رأس ماله . 7
لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 8
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية . 9

للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.. 10

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:ب. 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.. 1
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أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2
التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 3
في حال كان التعليق بسبب بلوغ خسائر المصدر المتراكمة 50 % فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام . 4

اإلفالس، فيرفع التعليق عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام 
اإلفالس ما لم يكن موقًفا عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.

في حال كان التعليق بسبب إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس، . 5
فيرفع التعليق عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام 

اإلفالس ما لم يكن موقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت األتية:ج. 

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق . 1
المالية وااللتزامات المستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.

عند تضمن تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.. 2
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها . 3

السوق للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك. 
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور . 4

القرار.

يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها اذا رأت من المرجح د. 
حدوث أي من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( السابقة.

يجب على المصدر الذي علق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوقه. 
إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة 6 أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق فيجوز و. 

للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية للمصدر
عند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه ز. 

تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح 
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. 

ال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات ح. 
العالقة. 

ترفع السوق المالية التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و)2( أعاله بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء ط. 
سبب التعليق، وفي حالة إتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة، ترفع السوق المالية التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة 

)5( جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.

اإللغاء االختياري لإلدرا	 17-6-2

ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، أ. 
يجب على المصدر تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.. 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.. 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية . 3

استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه المصدر.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية . 4

وااللتزامات المستمرة.

يجوز للهيئة -بناًء على تقديرها - قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب. 
يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج. 
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن د. 

يتضمن اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
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التعليق المؤقت للتداول 17-6-3

يجوز للمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح أ. 
عنه من دون تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدر تأمين سريته 

حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقتا بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور في - أقرب وقت ممكن - عن ب. 

سبب التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
يجوز للهيئة أًن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر ج. 

في نشاطات المصدر وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر 
الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد 

السوق.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر د. 

في نشاطات الشركة ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة ه. 

أو السوق خالف ذلك.

رفع التعليق 17-6-4
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقاً للفقرة )أ( من القسم  17-6-1 »صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج« لالعتبارات اآلتية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.أ. 
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.ب. 
التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ج. 
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن موقفة عن د. 

مزاولة نشاطاتها من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )13( من الفقرة 
)أ( من المادة السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج. 

عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم ه. 
تكن موقفة عن مزاولة نشاطاتها من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية 

)14( من الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج. 

وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء 
إدراج األوراق المالية للمصدر.

إدرا	 أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها 17-6-5
إذا رغب الُمصدر في إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد 

طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم 17-7
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:

)الموافق أ.  1443/07/20هـ  بتاريخ  الصادر  الشركة  ألسهم  العام  الطرح  على  بالموافقة  الشركة  إدارة  مجلس  قرار 
2022/02/21م(.

)الموافق ب.  1444/2/16هـ  بتاريخ  الصادر  وطرحها  المالية  األوراق  تسجيل  طلب  على  الموافقة  بشأن  الهيئة  إعالن 
2022/09/12م(. 

)الموافق ج.  1444/01/11هـ  بتاريخ  األسهم  إدراج  على  المشروطة  السعودية(  )تداول  السعودية  تداول  مجموعة  موافقة 
2022/08/09م(.
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فترة الحظر 17-8
يخضع كبار المساهمين الموضحين في الجدول رقم )2( »كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح« لفترة حظر مدتها 
ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل تلك الفترة. وبعد فترة الحظر 

يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. 

إقرارات المكتتبين 17-9
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه.أ. 
يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.ب. 
يوافق على نظام الشركة األساسي وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج ج. 

طلب االكتتاب، ويكتتب في األسهم بناء على ذلك.
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن د. 

للشركة الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب طلب االكتتاب.ه. 
يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.و. 
يتعهد باالحتفاظ بحقه في مطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من تضمين هذه النشرة معلومات ز. 

جوهرية غير صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة عدم تضمين هذه النشرة على معلومات جوهرية كان من الممكن أن تؤثر 
على قرار المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة.

سجل األسهم وترتيبات التعامل 17-10
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يملكونها والمبالغ المدفوعة من 

هذه األسهم.

مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية(  17-11
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق 
السوق  تأسيس  على  مارس 2007م،   19 الموافق  اإلثنين 29 صفر1428هـ،  يوم  المنعقدة  الجلسة  في  الوزراء  وافق مجلس  وقد  المالية. 
المالية. ويأتي هذا القرار تنفيًذا للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بتأسيس تداول باعتبارها شركة مساهمة، ويقع المركز 
الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتعتبر السوق المالية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق. 
وتعد السوق المالية السعودية )تداول( الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم 
بإدراج األوراق المالية وتداولها، باإلضافة إلى ذلك، فقد انضمت تداول كعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية وكعضو 

في االتحاد الدولي للبورصات.

يتم التعامل باألسهم عبر نظام )تداول( من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها، ويتم 
التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل 
أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 
10 صباحاً. وقد يتم تغيير أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق الموقع الرسمي لتداول. وتتم الصفقات 
من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفقاً لمستوى السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء 
على أفضل سعر( أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر 
بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها 
موقع )تداول( اإللكتروني الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري اإلعالمية واإلخبارية والمواقع األخرى المهتمة باألسواق المالية. تتم تسوية 

الصفقات بناء على المدة الزمنية )T+2(، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.

كما تجدر اإلشارة إلى أن شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( - وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مملوكة بالكامل من مجموعة تداول 
السعودية )تداول السعودية( تأسست عام 2016م - هي المسؤولة عن إيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها ومقاصتها، 
وتنظيم  المالية  األوراق  مصدري  وإدارة سجالت  إيداع  إلى  باإلضافة  المودعة،  المالية  األوراق  على  الملكية  قيود  من  قيد  أي  وتسجيل 
الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات وغير ذلك من 

الخدمات ذات العالقة.
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تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية الهامة للمستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول مسؤولية 
مراقبة السوق بصفتها مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

تداول أسهم الشركة 17-12
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. وتعتبر التواريخ 
واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة الهيئة. وسوف يسمح لمواطني 
المملكة والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك التجارية وصناديق االستثمار 
السعودية والخليجية بالتداول في األسهم بعد تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب 
القواعد المنظمة لالستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة. كما يحق للمستثمرين من األفراد غير السعوديين 
المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من 
خالل الدخول في اتفاقيات المبادلة )SWAP( من خالل إحدى مؤسسات السوق المالية المرخصة قبل الهيئة. وبشراء األسهم المدرجة في 
السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، تعتبر مؤسسات 

السوق المالية هي المالكة القانونية لألسهم.

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج 
أسهمها في السوق المالية، ويُحظر التداول في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك 

األنشطة المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

أحكام عامة 17-13
لهم ومنفذي  والمتنازل  االكتتاب وخلفائهم  ولمنفعة أطراف  العالقة ملزمة  والتعهدات ذات  الشروط واألحكام  وكافة  االكتتاب  يكون طلب 
الوصايا ومدير التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها 

من قبل األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف 
بين النصين العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.

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

بالطرح وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.
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المستندات المتاحة للمعاينة- 18

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بين الساعة 
8:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً ابتداًء من يوم الثالثاء 1444/03/15هـ )الموافق 2022/10/11م( لفترة ال تقل عن 20 يوماً قبل 

نهاية فترة الطرح:

قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها لالكتتاب العام.  	
قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها لالكتتاب العام. 	
نظام الشركة األساس والتعديالت الواردة عليه. 	
شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة. 	
القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، وفترة الثالثة  	

أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م.
دراسة السوق المعدة من قبل مستشار دراسة السوق. 	
اتفاقية التعهد بالتغطية. 	
التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة  	

إليها في هذه النشرة.
خطابات الموافقة من قبل المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومستشار العناية المهنية  	

الالزمة المالي والمستشار القانوني ومتعهد التغطية والمحاسب القانوني على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم )حيثما 
ينطبق في نشرة اإلصدار(.

كل عقد أُفصح عنه بموجب الفقرة الفرعية )ط( من الفقرة )2( من القسم )13( من الملحق 9، أو مذكرة تحتوي على تفاصيل أي اتفاق 
غير محرر. 

https://www.2p.com.sa/


238

القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني- 19

يحتوي هذا القسم على:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مع اإليضاحات المتممة لها والتي تم إعدادها . 1
.)SOCPA( المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )IFRS( بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مع اإليضاحات المتممة لها والتي تم إعدادها . 2
.)SOCPA( المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )IFRS( بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مع اإليضاحات المتممة لها والتي تم إعدادها . 3
.)SOCPA( المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )IFRS( بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي

القوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م مع اإليضاحات المتممة لها والتي تم إعدادها . 4
بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 34 »التقارير المالية المرحلية« المعتمد في المملكة العربية السعودية.

القوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م مع اإليضاحات المتممة لها والتي تم إعدادها . 5
بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 34 »التقارير المالية المرحلية« المعتمد في المملكة العربية السعودية.

تم . 6 والتي  لها  المتممة  اإليضاحات  مع  30 سبتمبر 2022م  في  المنتهية  أشهر  التسعة  لفترة  المفحوصة  المالية  القوائم 
إعدادها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 34 »التقارير المالية المرحلية« المعتمد في المملكة العربية السعودية.

تقرير المحاسب القانوني للشركة المعد وفقا للملحق 15.. 7
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

وتقرير فحص المراجع المستقل

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموجزة
كما في 30 سبتمبر 2022م

)بالريال السعودي(

31 ديسمبر 2021م 30 سبتمبر 2022م
إيضاح

)مراجعة( )غير مراجعة(

األصول
أصول غير متداولة

116,674,725 122,913,783 ممتلكات وآالت ومعدات
1,501,504 1,935,024 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

118,176,229 124,848,807 إجمالي األصول غير المتداولة
أصول متداولة

891,775 177,451 مخزون
1,606,871 21,215,085 5 المستحق من جهات ذات عالقة

192,098,326 229,851,917 اصول عقود
97,829,429 342,415,554 6 مدينون تجاريون
21,290,013 22,159,736 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
69,459,058 47,138,882 نقد وما في حكمه

383,175,472 662,958,625 إجمالي األصول المتداولة
501,351,701 787,807,432 إجمالي األصول

حقوق الملكية وااللتزامات 
حقوق الملكية

20,000,000 150,000,000 7 رأس المال
6,670,311 - 7 رأس المال اإلضافي
6,000,000 - احتياطي نظامي

 127,046,679 69,202,775 أرباح مبقاة
 159,716,990 219,202,775 إجمالي حقوق الملكية

االلتزامات
التزامات غير متداولة

20,915,940 25,773,539 التزام منافع الموظفين المحددة
7,256,103 5,661,050 الجزء الغير المتداول من قروض طويلة االجل

28,172,043 31,434,589 إجمالي االلتزامات غير المتداولة
التزامات متداولة

67,425,738 94,415,380 دائنون تجاريون
5,957,688 2,225,622 5 المستحق إلى جهات ذات عالقة

84,033,300 273,796,681 قروض قصيرة األجل
2,697,331 2,394,570 الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

58,337,143 69,505,206 8 إيرادات غير محققة
91,538,079 89,996,349 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
3,473,389 4,836,260 زكاة مستحقة

 313,462,668 537,170,068 إجمالي االلتزامات المتداولة
 341,634,711 568,604,657 إجمالي االلتزامات
501,351,701 787,807,432 إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م 

)بالريال السعودي(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 
سبتمبر

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 
سبتمبر إيضاح

2021م 2022م 2021م 2022م

427,422,357 639,109,179 160,840,489 207,365,359 9 اإليرادات

)356,596,536( )520,806,420( )128,707,100( )162,098,395( تكلفة اإليرادات

70,825,821 118,302,759 32,133,389 45,266,964 إجمالي الربح

)6,309,842( )5,954,250( )2,076,849( )2,362,838( مصاريف بيع وتوزيع

)20,238,546( )19,525,726( )10,682,692( )7,936,096( مصاريف عمومية وإدارية

)1,499,329( )2,288,242( )659,445( )858,527( 6 خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون

42,778,104 90,534,541 18,714,403 34,109,503 الربح من العمليات الرئيسية

)2,460,508( )1,829,432( )1,325,173( )620,229( تكاليف تمويل

952,820 777,660 651,641 259,220 إيرادات أخرى، بالصافي

32,560 22,235 6,512 8,001 توزيعات أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة

41,302,976 89,505,004 18,047,383 33,756,495 الربح قبل الزكاة

)2,339,836( )4,452,739( )467,061( )1,500,000( الزكاة 

38,963,140 85,052,265 17,580,322 32,256,495 الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:

604,695 433,520 98,612 132,103 إعادة تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

604,695 433,520 98,612 132,103 مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

39,567,835 85,485,785 17,678,934 32,388,598 مجموع الدخل الشامل للفترة

11 ربحية السهم األساسية والمخفضة لمساهمي الشركة من:

2.6 5.7 1.2 2.2 صافي الربح للفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م

)بالريال السعودي(

إجمالي حقوق 
الملكية أرباح مبقاة احتياطي نظامي رأس المال 

اإلضافي رأس المال إيضاح

111,117,424 78,447,113 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 1 يناير 2021م 

38,963,140 38,963,140 - - - الربح للفترة

604,695  604,695 - - - الدخل الشامل األخر للفترة

39,567,835 39,567,835 - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

)2,376,562( )2,376,562( - - - توزيعات أرباح 

148,308,697 115,638,386 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 30 سبتمبر 2021م 

159,716,990 127,046,679 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 1 يناير 2022م

85,052,265 85,052,265 - - - الربح للفترة

433,520 433,520 - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

85,485,785 85,485,785 - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

- )117,329,689( )6,000,000( )6,670,311( 130,000,000 7 محّول إلى رأس المال 

)26,000,000( )26,000,000( توزيعات أرباح

219,202,775 69,202,775 - - 150,000,000 الرصيد كما في 30 سبتمبر 2022م

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م 

)بالريال السعودي(

30 سبتمبر 2021م 30 سبتمبر 2022م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

41,302,976 89,505,004 الربح قبل الزكاة

تعديالت لـ:

2,082,325 3,158,668 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

1,499,329 2,288,242 خسائر انخفاض في قيمة المدينون التجاريون 

9,042,605 11,191,960 تكاليف الخدمة الحالية اللتزام منافع الموظفين المحددة

تغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:

)589,309( 714,324 مخزون

5,563,521 )23,340,280( المستحق من / إلى جهات ذات عالقة

)81,368,560( )37,753,591( أصول عقود

)29,829,871( )246,874,367( مدينون تجاريون

)4,359,466( )869,723( مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

)833,978( 26,989,642 دائنون تجاريون

19,232,226 11,168,063 إيرادات مؤجلة 

8,127,432 )1,541,730( مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)30,130,770( )165,363,788( النقد المستخدم في العمليات

)1,173,407( )6,334,361( التزام المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

)1,884,616( )3,089,868( زكاة مدفوعة

)33,188,793( )174,788,017( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)16,244,719( )9,399,443( شراء ممتلكات وآالت ومعدات

562 1,717 المتحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)16,244,157( )9,397,726( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

68,181,100 187,865,567 صافي التغير في التسهيالت البنكية 

)2,376,562( )26,000,000( توزيعات أرباح مدفوعة

65,804,538 161,865,567 صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية

16,371,588 )22,320,176( صافي التغير في النقد وما في حكمه

10,548,191 69,459,058 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

26,919,779 47,138,882 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

عمليات غير نقدية 

- 130,000,000 زيادة رأس المال

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م

معلومات عن الشركة- 1

إن شركة العرض المتقن للخدمات التجارية )»الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب 
السجل التجاري 1010203693 صادر في مدينة الرياض بتاريخ 25 شوال 1425هـ )الموافق 8 ديسمبر 2004م(.

إن عنوان الشركة المسجل هو طريق اإلمام محمد بن سعود، حي الخزامى، ص.ب. 10552، الرياض 11651، المملكة العربية السعودية.

خالل عام 2021م اجتمع الشركاء في الشركة وقرروا باإلجماع على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة مساهمة مقفلة وتم الحصول على موافقة وزارة التجارة بموجب قرار رقم 766 وتاريخ 11 جمادى االولى 1443هـ واإلعالن عنه بموجب 

قرار رقم 772 وتاريخ 16 جمادى االولى 1443هـ.

المتقن  العرض  بالموافقة على طلب شركة  المالية  السوق  هيئة  قرار مجلس  الموافق 12 سبتمبر 2022م، صدر  في 16 صفر 1444هـ 
للخدمات التجارية تسجيل أسهمها وطرح 4,500,000 سهًما لالكتتاب العام في السوق الرئيسي تمثل )30%( من إجمالي أسهم الشركة. 

تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة أصول والتزامات وأنشطة الشركة وفروعها التالية:

تاريخ السجلالموقعرقم السجل

8 رجب 1431هـ )الموافق 20 يونيو 2010م(الرياض1010290349

13 صفر 1440هـ )الموافق 22 أكتوبر 2018م(مكة4031218300

)بيع  يشمل  ومستلزماتها،  للحواسيب  بالجملة  البيع  واالتصاالت،  الكمبيوتر  شبكات  وتمديد  تركيب  في  الرئيسي  الشركة  نشاط  يتمثل 
الطابعات وأحبارها(، البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل االستيراد، تقديم خدمات االتصاالت الثابتة، تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية 
التحتية، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمات الرسائل القصيرة وتقديم خدمة مراكز االتصال، وتقديم خدمات االنترنت 
السلكية والالسلكية، تحليل نظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمة ادارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات، التسجيل 
المتصلة  البيانات واالنشطة  المواقع على الشبكة وخدمات تجهز  البنية االساسية الستضافة  اقامة  لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، 
بذلك، البحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا، تصميم واجهة وتجربة المستخدم، تقنية الربوت وتقنية الواقع االفتراضي والمعزز، 
تطوير التطبيقات، تقنيات الذكاء االصطناعي، حلول التقنية الحيوية، حلول التقنية المالية، تقنيات البيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات، 
تركيب معدات االتصاالت، تركيب الحواسيب المركزية، إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة بجميع انواعها و احجامها، اصالح 
وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية، اصالح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة، اصالح وصيانة 
أجهزة  وصيانة  اصالح  الالسلكية،  الهواتف  أجهزة  وصيانة  اصالح  والمحمولة،  الثابتة  المعلومات  تخزين  وأجهزة  واألنظمة  المحركات 
االتصاالت العسكرية، انشطة اخرى لبوابات الشبكة، أنشطة اخرى لالتصاالت لم تذكر مسبقا، انشطة اخرى للبرمجة الحاسوبية، انشطة 
اخرى من تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والكمبيوتر واالتصاالت، االمن السيبراني، انشطة مراكز النداء الوارد والرد على مكالمات العمالء 
باستخدام مشغلين او توزيع المكالمات اليا او عن طريق تكامل الهاتف والحاسوب او استعمال نظم االجابة الصوتية التفاعلية او غير ذلك 

عن الطرق المماثلة لتلقي الطلبات وتقديم معلومات عن المنتجات والتعامل مع طلبات المساعدة من العمالء او شكاوى العمالء.

بيان االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي - 2

العربية  المملكة  في  المعتمد  األولي«  المالي  »التقرير   34 الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد هذه  تم 
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويجب قراءة هذه القوائم المالية األولية 
الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للشركة للسنة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وال تتضمن هذه القوائم المالية األولية 
الموجزة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، ولقد تم إدراج 
السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي 

للشركة منذ إعداد القوائم المالية للسنة السابقة.

تعتبر الفترة األولية جزءاً ال يتجزأ من السنة المالية الكاملة، ومع ذلك، فإن نتائج عمليات الفترات األولية قد ال تكون مؤشراً عادالً على 
نتائج عمليات السنة الكاملة.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م

أسس اإلعداد- 3

االعتبارات العامة 3-1

أنواع  المالي لكل نوع من  للتقرير  الدولية  المعايير  القياس المحددة من  الموجزة باستخدام أسس  المالية األولية  القوائم  تم إعداد هذه 
األصول، وااللتزامات، والدخل، والمصروفات. يتم وصف أسس القياس بشكل كامل في السياسات المحاسبية.

تم تطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة بصورة منتظمة على جميع السنوات المعروضة، 
ما لم يذكر خالف ذلك.

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض التقديرات المحاسبية المهمة. كما يتطلب 
من إدارة الشركة ممارسة األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. تم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات المهمة المتبعة في إعداد 

القوائم المالية وتأثيرها وكما هو مبين في ايضاح رقم )4(.

التزام منافع الموظفين المحددة والذي ظهر بقيمة معاد  التاريخية باستثناء  للتكلفة  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً 
العادلة من خالل  بالقيمة  التقرير واالستثمارات  نهاية فترة  المتوقعة والتقييمات االكتوارية في  قياسها باستخدام طريقة وحدة االئتمان 

الدخل الشامل االخر.

العملة الوظيفية وعملة العرض 3-2

تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

استخدام األحكام والتقديرات- 4

تقوم الشركة بممارسة بعض األحكام والتقديرات المتعلقة بالمستقبل. يتم تقويم األحكام والتقديرات باستمرار بناًء على الخبرة السابقة 
وعوامل أخرى، بما في ذلك، توقع األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها مالئمة للظروف. وفي المستقبل، قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

التقديرات واالفتراضات. 

إن التقديرات الهامة التي قامت بها اإلدارة لتطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم الموثوقية هي نفسها 
المستخدمة في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة- 5

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين / الشركاء الرئيسيين بالشركة والمدراء وكبار موظفي اإلدارة والشركات الخاضعة للسيطرة أو التي 
يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات. إن طبيعة العالقة موضحة على النحو التالي:

العالقةالجهة ذات العالقة

مساهم / شريكشركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

شقيقةشركة حزام المعلومات

شقيقةشركة فوراً لنقل البريد

ذات عالقة بمساهم / بشريكمؤسسة وهج للطاقة

شقيقةشركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

شقيقةشركة الطاقة المستدامة

مساهم / شريكناصر عبد اهلل محمد البسام

مساهم / شريكصالح ابراهيم حمد المزروع

ذات عالقة بمساهم / بشريكمؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت

فيما يلي ملخصا للمعامالت الهامة والمبالغ التقريبية المتعلقة بها التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر:

)بالريال السعودي(

2021م2022م

26,000,0002,376,562توزيعات أرباح

1,000,000-تمويل، بالصافي

-5,194,468اغالق مصاريف الطرح األولي في حسابات المساهمين

15,400,7837,049,706معامالت تجارية مع جهات ذات عالقة، بالصافي

330,030831,237مصاريف مدفوعة بالنيابة عن جهات ذات عالقة
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة )تتمة(  -5

تتكون األرصدة المستحقة من الجهات ذات العالقة مما يلي:

)بالريال السعودي(

31 ديسمبر 2021م30 سبتمبر 2022م

-16,488,993شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

2,098,8721,570,858شركة حزام المعلومات

-1,915,189شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

-712,031مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت

26,672-مؤسسة وهج للطاقة

9,341-شركة فوراً لنقل البريد

21,215,0851,606,871

إن المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة ال تخضع ألية فوائد وليس لها جدول محدد للسداد.

تتكون األرصدة المستحقة إلى الجهات ذات العالقة مما يلي:

)بالريال السعودي(

31 ديسمبر 2021م30 سبتمبر 2022م

1,861,9391,861,938شركة الطاقة المستدامة
-191,087ناصر عبد اهلل بن محمد البسام

-172,596صالح بن ابراهيم بن حمد المزروع
12,140 -شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

4,083,610-شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري
2,225,6225,957,688

إن المبالغ المستحقة الى جهات ذات عالقة ال تخضع ألية فوائد وليس لها جدول محدد للسداد.

تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين 

)بالريال السعودي(

30 سبتمبر 2021م30 سبتمبر 2022م

الطرف ذو العالقة

3,115,4353,227,659تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين 

تتكون تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين من رواتب ومزايا ومنافع نهاية الخدمة ومخصصات أخرى.

قرر مجلس ادارة الشركة بتاريخ 10 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022م توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع األول  	
من عام 2022م بمبلغ 17 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 11.33% من رأس مال الشركة وتكون حصة السهم 1.13 ريال سعودي 

على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم في سجل مساهمي الشركة.
قرر مجلس ادارة الشركة بتاريخ 3 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022م توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني  	

من عام 2022م بمبلغ 9 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 6% من رأس مال الشركة وتكون حصة السهم 0.6 ريال سعودي على أن 
تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم في سجل مساهمي الشركة.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م

مدينون تجاريون- 6

)بالريال السعودي(

31 ديسمبر 2021م30 سبتمبر 2022م

346,855,43199,981,064مدينون تجاريون

)2,151,635()4,439,877(ينزل: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

342,415,55497,829,429

كما في 30 سبتمبر 2022م، يتركز المدينون التجاريون للشركة بشكل رئيسي من جهات حكومية بمبلغ 318,705,735 ريال سعودي ويمثل 
ما نسبته 92% من إجمالي المدينون التجاريون )كما في 31 ديسمبر 2021م: 79,802,419 ريال سعودي ويمثل ما نسبته 80% من إجمالي 

المدينون التجاريون(.

إن حركة خسائر االنخفاض في قيمة المدينون التجاريون هي كما يلي:

)بالريال السعودي(

30 سبتمبر 2021م30 سبتمبر 2022م

12,151,635647,205 يناير

2,288,2421,499,329إضافات

4,439,8772,146,534

رأس المال ورأس المال اإلضافي - 7

رأس المال أ. 
بلغ رأس مال الشركة 150,000,000 ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م )31 ديسمبر 2021م: 20,000,000 ريال سعودي(. 
أوصى مجلس ادارة الشركة بتاريخ 21 فبراير 2022م الى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة 
بمبلغ 130,000,000 ريال سعودي وذلك عن طريق تحويل مبلغ 6,000,000 ريال سعودي من حساب االحتياطي النظامي وتحويل 
مبلغ 6,670,311 ريال سعودي من حساب رأس المال االضافي وتحويل مبلغ 117,329,689 ريال سعودي من حساب االرباح 

المبقاة.

يتكون رأس مال الشركة من 15,000,000 سهم اسمي قيمة كل سهم 10 ريال سعودي وجميعها أسهم عادية )31 ديسمبر 2021م: 
2,000,000 سهم(

رأس المال اإلضافي ب. 
يمثل رأس المال اإلضافي البالغ 6,670,311 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م المبلغ المدفوع الذي ساهم به الشركاء 
/ المؤسسين لدعم وتمويل عمليات الشركة وتم التنازل عنه لصالح الشركة لغرض زيادة رأس مال الشركة. تم تحويل المبلغ 

الى رأس المال خالل عام 2022م.
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لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م

إيرادات غير محققة- 8

)بالريال السعودي(

31 ديسمبر 2021م30 سبتمبر 2022م

51,570,24539,905,544التزامات عقود - مشاريع

17,934,96118,431,599إيرادات غير محققة - الرسائل النصية )يمامة(

69,505,20658,337,143

المعلومات القطاعية- 9

إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للشركة مبنية أدناه وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )8( القطاعات التشغيلية. يتطلب المعيار 
الدولي للتقرير المالي )8( تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بالنظام من قبل رئيس العمليات بصفته 
صانع القرار التشغيلي الرئيسي بالشركة وتستخدم لتوزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. تمثل قطاعات تشغيل الشركة التي يتم رفع 
التقارير عنها بانتظام إلى رئيس العمليات بالشركة من وحدات أعمال وفقا للمنتجات والخدمات وتتمثل بثالثة قطاعات تشغيلية وهي كما 

يلي:

خدمات الصيانة والتشغيل.. 1
خدمات مراكز االتصال.. 2
خدمات التراخيص والتطوير )تتضمن خدمات تقديم واشتراكات الرسائل النصية و تقديم خدمات اإلنترنت(.. 3
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م

المعلومات القطاعية )تتمة(  -9

تفصيل اإليرادات:

موضح أدناه تفصيل إيرادات الشركة من العقود حسب نوع المنتجات أو الخدمات، وتوقيت إثبات اإليرادات ونوع العمالء:

توقيت إثبات اإليرادات

)بالريال السعودي()بالريال السعودي(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2021م2022م2021م2022م

203,539,108160,521,719629,384,719425,169,894خدمات محولة على مدى زمني

3,826,251318,7709,724,4602,252,463منتجات محولة عند نقطة من الزمن

207,365,359160,840,489639,109,179427,422,357

نوع العمالء

)بالريال السعودي()بالريال السعودي(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2021م2022م2021م2022م

195,464,188152,003,836574,415,120399,458,798منشآت حكومية ومنشآت تسيطر عليها الحكومة

11,901,1718,836,65364,694,05927,963,559قطاع خاص

207,365,359160,840,489639,109,179427,422,357

المنتجات أو الخدمات

)بالريال السعودي()بالريال السعودي(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2021م2022م2021م2022م

207,012,157 86,606,68981,063,112271,125,419خدمات مراكز االتصال

128,058,241 76,186,02251,209,872213,306,383خدمات الصيانة والتشغيل

)SWD( 92,351,959 44,572,64828,567,505154,677,377خدمات التراخيص والتطوير

207,365,359160,840,489639,109,179427,422,357

التزامات محتملة- 10

لدى الشركة التزامات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية للشركة كما يلي:

)بالريال السعودي(

31 ديسمبر 2021م30 سبتمبر 2022م

-25,332,169خطابات االعتماد

220,507,228206,067,884خطابات ضمان

245,839,397206,067,884

خالل دورة أعمال الشركة العادية، تنشأ بعض القضايا المقامة ضد الشركة غير الجوهرية، ويتم الترافع بشأنها حالياً إال أنه ال يمكن تحديد 
النتيجة النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج هذه القضايا لن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة للفترة 

المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.
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ربحية السهم األساسية والمخفضة - 11

تم احتساب حصة السهم من الربح بتقسيم الربح للفترة على عدد األسهم القائمة والبالغة 15 مليون سهم كما في 30 سبتمبر 2022م.

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )33( تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم لفترة المقارنة لقيام الشركة بزيادة رأسمالها من خالل 
رسملة 130,000,000 ريال سعودي من األرباح المبقاة ورأس المال اإلضافي واالحتياطي النظامي.

إدارة مخاطر األدوات المالية - 12

أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية متعددة مثل مخاطر إئتمان ومخاطر سيولة ومخاطر سعر السوق ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار 
العموالت و مخاطر أسعار حقوق الملكية.

مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 
تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على نقد لدى البنوك والمستحق من جهات ذات عالقة وأصول عقود والمدينون التجاريون واستثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومصاريف مدفوعة مقدًما وأرصدة مدينة أخرى. 

تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بأصول العقود والمدينون التجاريون من خالل مراقبة الذمم المدينة غير المحصلة بشكل 
مستمر. يتم مراقبة األرصدة المدينة بحيث ال تتكبد الشركة ديون معدومة جوهرية.

يتم االحتفاظ بأرصدة النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عاٍل.

الحد األقصى لتعرض لشركة لمخاطر االئتمان يقتصر على القيمة الدفترية لألصول المالية المعترف بها في تاريخ التقرير كما هو ملخص 
أدناه:

)بالريال السعودي(

31 ديسمبر 2021م30 سبتمبر 2022م

44,551,20469,119,640النقد لدى البنوك

21,215,0851,606,871المستحق من جهات ذات عالقة 

229,851,917192,098,326أصول عقود

342,415,55497,829,429المدينون التجاريون 

1,935,0241,501,504استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

10,027,86113,817,223مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

649,996,645375,972,993
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022م

إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -12

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة باألدوات المالية حال استحقاقها. وتتمثل كذلك في عدم 
القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة على أساس منتظم من خالل التأكد من توفر أموال 

كافية متاحة لتلبية أي التزامات مستقبلية.

قامت الشركة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل ديونها، واستنتجت أنها منخفضة. إن الوصول إلى مصادر التمويل متاح بصورة 
كافية، وهناك إمكانية إلعادة تجديد الديون التي تستحق خالل 12 شهرا مع المقرضين الحاليين.

يلخص الجدول أدناه استحقاق االلتزامات التعاقدية غير المخصومة للشركة المتعلقة بااللتزامات المالية:

30 سبتمبر 2022م
)بالريال السعودي(

 أكثر من سنة اقل من سنة
اإلجماليأكثر من خمس سنواتواقل من خمس سنوات

25,773,539-25,773,539-التزام منافع الموظفين المحددة

94,415,380--94,415,380دائنون تجاريون

2,225,622--2,225,622المستحق الى جهات ذات عالقة

89,996,349--89,996,349مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

8,055,620-2,394,5705,661,050قروض طويلة األجل

273,796,681--273,796,681قروض قصيرة األجل

4,836,260--4,836,260زكاة مستحقة

467,664,86231,434,589-499,099,451

مخاطر السيولة )تتمة(

31 ديسمبر 2021م

)بالريال السعودي(

اقل من سنة
 أكثر من سنة 

واقل من خمس 
سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

20,915,940-20,915,940-التزام منافع الموظفين المحددة

67,425,738 --67,425,738 دائنون تجاريون

5,957,688 --5,957,688 المستحق الى جهات ذات عالقة

91,538,079 --91,538,079 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

9,953,434-7,256,103 2,697,331قروض طويلة االجل

84,033,300--84,033,300قروض قصيرة األجل

3,473,389--3,473,389زكاة مستحقة

255,125,52528,172,043-283,297,568
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إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -12

مخاطر سعر السوق

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
الفائدة، مما يؤثر على ربح الشركة أو قيمة أصولها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق 

ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

مخاطر العمالت

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عندما 
تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة الشركة الوظيفية. إن تعرض الشركة 
لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العمالت 
المرتبطة بالدوالر األمريكي محدودة ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف 

مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر.

مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسـتقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في 
أسعار العموالت السائدة في السوق. تتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق التي تتعرض لها الشركة بشكل أساسي 
بالتزامات القروض الطويلة األجل الخاصة بالشركة والمرتبطة بعمولة عائمة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت من خالل مراقبة 
أسعار العموالت على القروض والتسهيالت المرتبطة بعمولة متغيرة. وفي حال طرأ التغير في قيمة أسعار العمولة بنسبة 1% سيكون التأثير 

غير جوهري بالزيادة أو النقصان على مبلغ تكاليف التمويل.

مخاطر أسعار حقوق الملكية

ينشأ تعرض الشركة لمخاطر أسـعار أدوات حقوق الملكية عن االستثمارات المقتناة من قبل الشركة والمصـنفة كاستثمارات في أدوات حقوق 
الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة. ليس لدى الشركة مخاطر أسعار ناتجة عن استثمارات في أدوات حقوق 
الملكية ذلك أن استثمارات الشركة مصنفة كاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

األحداث الالحقة- 13

في رأي اإلدارة، ال توجد هناك أحداث الحقة هامة بعد الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المركز 
المالي للشركة أو نتائج اعماله.

اعتماد القوائم المالية- 14

تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس ادارة الشركة بتاريخ 13 ربيع األول 1444هـ )الموافق 9 أكتوبر 2022م(. 
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

وتقرير فحص المراجع المستقل

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموجزة
كما في 30 يونيو 2022م

31 ديسمبر 2021م 30 يونيو 2022م

ريال سعوديإيضاح ريال سعودي

)مراجعة( )غير مراجعة(

األصول
أصول غير متداولة

116,674,725 120,493,444 ممتلكات وآالت ومعدات
1,501,504 1,802,921 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

118,176,229 122,296,365 إجمالي األصول غير المتداولة
أصول متداولة

891,775 543,948 مخزون
1,606,871 4,471,456 5 المستحق من جهات ذات عالقة

192,098,326 239,417,051 اصول عقود
97,829,429 237,637,837 6 مدينون تجاريون
21,290,013 30,442,938 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
69,459,058 65,068,092 نقد وما في حكمه

383,175,472 577,581,322 إجمالي األصول المتداولة
501,351,701 699,877,687 إجمالي األصول

حقوق الملكية وااللتزامات 
حقوق الملكية

20,000,000 150,000,000 7 رأس المال
6,670,311 - 7 رأس المال اإلضافي
6,000,000 - احتياطي نظامي

 127,046,679 45,814,177 أرباح مبقاة
 159,716,990 195,814,177 إجمالي حقوق الملكية

االلتزامات
التزامات غير متداولة

20,915,940 24,059,085 التزام منافع الموظفين المحددة
7,256,103 5,666,832 الجزء الغير المتداول من قروض طويلة االجل

28,172,043 29,725,917 إجمالي االلتزامات غير المتداولة
التزامات متداولة

67,425,738 110,102,885 دائنون تجاريون
5,957,688 2,281,886 5 المستحق إلى جهات ذات عالقة

84,033,300 171,087,704 قروض قصيرة األجل
2,697,331 2,951,984 الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

58,337,143 62,470,360 8 إيرادات غير محققة
91,538,079 122,106,514 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
3,473,389 3,336,260 زكاة مستحقة

 313,462,668 474,337,593 إجمالي االلتزامات المتداولة
 341,634,711 504,063,510 إجمالي االلتزامات
501,351,701 699,877,687 إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو
إيضاح

2021م 2022م 2021م 2022م

266,581,868 431,743,820 142,259,306 238,250,691 9 اإليرادات

)227,889,436( )358,708,025( )125,868,212( )196,910,468( تكلفة اإليرادات

38,692,432 73,035,795 16,391,094 41,340,223 إجمالي الربح

)4,232,993( )3,591,412( )1,296,028( )2,155,695( مصاريف بيع وتوزيع

)9,555,854( )11,589,630( )5,491,640( )5,935,241( مصاريف عمومية وإدارية

)839,884( )1,429,715( )839,884( )219,139( 6 خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون

24,063,701 56,425,038 8,763,542 33,030,148 الربح من العمليات الرئيسية

)1,135,335( )1,209,203( )624,267( )480,560( تكاليف تمويل

301,179 518,440 146,082 259,220 إيرادات أخرى، بالصافي

26,048 14,234 26,048 14,234 توزيعات أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة

23,255,593 55,748,509 8,311,405 32,823,042 الربح قبل الزكاة

)1,872,775( )2,952,739( )1,422,775( )2,102,739( الزكاة 

21,382,818 52,795,770 6,888,630 30,720,303 الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:

506,083 301,417 366,538 31,630 إعادة تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

506,083 301,417 366,538 31,630 مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

21,888,901 53,097,187 7,255,168 30,751,933 مجموع الدخل الشامل للفترة

11 ربحية السهم األساسية والمخفضة لمساهمي الشركة من:

1.43 3.52 0.46 2.05 صافي الربح للفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

أجمالي حقوق الملكية أرباح مبقاة احتياطي نظامي رأس المال 
اإلضافي رأس المال

إيضاح
ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

111,117,424 78,447,113 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 1 يناير 2021م 

21,382,818 21,382,818 - - - الربح للفترة

506,083 506,083 - - - الدخل الشامل األخر للفترة

21,888,901 21,888,901 - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

)2,376,562( )2,376,562( - - - توزيعات أرباح 

130,629,763 97,959,452 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 30 يونيو 2021م 

159,716,990 127,046,679 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 1 يناير 2022م

52,795,770 52,795,770 - - - الربح للفترة

301,417 301,417 - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

53,097,187 53,097,187 مجموع الدخل الشامل للفترة

- )117,329,689( )6,000,000( )6,670,311( 130,000,000 7 زيادة رأس المال 

)17,000,000( )17,000,000( - - - توزيعات أرباح

195,814,177 45,814,177 - - 150,000,000 الرصيد كما في 30 يونيو 2022م

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

30 يونيو 2021م 30 يونيو 2022م

ريال سعودي ريال سعودي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

23,255,593 55,748,509 الربح قبل الزكاة

تعديالت لـ:

1,457,365 2,061,335 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
9,555,854 1,429,715 خسائر انخفاض في قيمة المدينون التجاريون 
6,674,198 6,521,487 تكاليف الخدمة الحالية اللتزام منافع الموظفين المحددة

تغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:

22,139 347,827 مخزون
1,653,165 )23,540,387( المستحق من / إلى جهات ذات عالقة

)26,416,072( )47,318,725( أصول عقود
)93,549,234( )141,238,123( مدينون تجاريون
)4,781,357( )9,152,925( مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

9,458,664 42,677,147 دائنون تجاريون
21,443,702 4,133,217 إيرادات غير محققة
10,486,798 30,568,435 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)40,739,185( )77,762,488( النقد المستخدم في العمليات

)1,173,407( )3,378,342( التزام المنافع المحددة للموظفين المدفوعة
)1,884,616( )3,089,868( زكاة مدفوعة

)43,797,208( )84,230,698( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)12,135,408( )5,880,054( شراء ممتلكات وآالت ومعدات
562 - المتحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)12,134,846( )5,880,054( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

50,778,145 85,719,786 صافي التغير في التسهيالت البنكية
)2,376,562( - توزيعات أرباح مدفوعة
48,401,583 85,719,786 صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية

)7,530,471( )4,390,966( صافي التغير في النقد وما في حكمه

10,548,191 69,459,058 النقد وما في حكمه في بداية الفترة
3,017,720 65,068,092 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

عمليات غير نقدية 

- 130,000,000 زيادة رأس المال
- 17,000,000 توزيعات أرباح

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م

معلومات عن الشركة- 1

إن شركة العرض المتقن للخدمات التجارية )»الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب 
السجل التجاري 1010203693 صادر في مدينة الرياض بتاريخ 25 شوال 1425هـ )الموافق 8 ديسمبر 2004م(.

ان عنوان الشركة المسجل هو طريق اإلمام محمد بن سعود، حي الخزامى، ص.ب. 10552، الرياض 11651، المملكة العربية السعودية.

خالل عام 2021م اجتمع الشركاء في الشركة وقرروا باإلجماع على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة مساهمة مقفلة وتم الحصول على موافقة وزارة التجارة بموجب قرار رقم 766 وتاريخ 11 جمادى االولى 1443هـ واإلعالن عنه بموجب 

قرار رقم 772 وتاريخ 16 جمادى االولى 1443هـ.

تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة أصول والتزامات وأنشطة الشركة وفروعها التالية:

تاريخ السجلالموقعرقم السجل

8 رجب 1431هـ )الموافق 20 يونيو 2010م(الرياض1010290349

13 صفر 1440هـ )الموافق 22 أكتوبر 2018م(مكة4031218300

)بيع  يشمل  ومستلزماتها،  للحواسيب  بالجملة  البيع  واالتصاالت،  الكمبيوتر  شبكات  وتمديد  تركيب  في  الرئيسي  الشركة  نشاط  يتمثل 
الطابعات وأحبارها(، البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل االستيراد، تقديم خدمات االتصاالت الثابتة، تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية 
التحتية، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمات الرسائل القصيرة وتقديم خدمة مراكز االتصال، وتقديم خدمات االنترنت 
السلكية والالسلكية، تحليل نظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمة ادارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات، التسجيل 
المتصلة  البيانات واالنشطة  المواقع على الشبكة وخدمات تجهز  البنية االساسية الستضافة  اقامة  لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، 
بذلك، البحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا، تصميم واجهة وتجربة المستخدم، تقنية الربوت وتقنية الواقع االفتراضي والمعزز، 
تطوير التطبيقات، تقنيات الذكاء االصطناعي، حلول التقنية الحيوية، حلول التقنية المالية، تقنيات البيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات، 
تركيب معدات االتصاالت، تركيب الحواسيب المركزية، إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة بجميع انواعها و احجامها، اصالح 
وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية، اصالح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة، اصالح وصيانة 
أجهزة  وصيانة  اصالح  الالسلكية،  الهواتف  أجهزة  وصيانة  اصالح  والمحمولة،  الثابتة  المعلومات  تخزين  وأجهزة  واألنظمة  المحركات 
االتصاالت العسكرية، انشطة اخرى لبوابات الشبكة، أنشطة اخرى لالتصاالت لم تذكر مسبقا، انشطة اخرى للبرمجة الحاسوبية، انشطة 
اخرى من تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والكمبيوتر واالتصاالت، االمن السيبراني، انشطة مراكز النداء الوارد والرد على مكالمات العمالء 
باستخدام مشغلين او توزيع المكالمات اليا او عن طريق تكامل الهاتف والحاسوب او استعمال نظم االجابة الصوتية التفاعلية او غير ذلك 

عن الطرق المماثلة لتلقي الطلبات وتقديم معلومات عن المنتجات والتعامل مع طلبات المساعدة من العمالء او شكاوى العمالء.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م

بيان االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي - 2

العربية  المملكة  في  المعتمد  األولي«  المالي  »التقرير   34 الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد هذه  تم 
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويجب قراءة هذه القوائم المالية األولية 
الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للشركة للسنة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وال تتضمن هذه القوائم المالية األولية 
الموجزة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، ولقد تم إدراج 
السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي 

للشركة منذ إعداد القوائم المالية للسنة السابقة.

تعتبر الفترة األولية جزءاً ال يتجزأ من السنة المالية الكاملة، ومع ذلك، فإن نتائج عمليات الفترات األولية قد ال تكون مؤشراً عادالً على 
نتائج عمليات السنة الكاملة.

أسس اإلعداد- 3

االعتبارات العامة 3-1

أنواع  المالي لكل نوع من  للتقرير  الدولية  المعايير  القياس المحددة من  الموجزة باستخدام أسس  المالية األولية  القوائم  تم إعداد هذه 
األصول، وااللتزامات، والدخل، والمصروفات. يتم وصف أسس القياس بشكل كامل في السياسات المحاسبية.

تم تطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة بصورة منتظمة على جميع السنوات المعروضة، 
ما لم يذكر خالف ذلك.

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض التقديرات المحاسبية المهمة. كما يتطلب 
من إدارة الشركة ممارسة األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. تم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات المهمة المتبعة في إعداد 

القوائم المالية وتأثيرها وكما هو مبين في ايضاح رقم )4(.

التزام منافع الموظفين المحددة والذي ظهر بقيمة معاد  التاريخية باستثناء  للتكلفة  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً 
العادلة من خالل  بالقيمة  التقرير واالستثمارات  نهاية فترة  المتوقعة والتقييمات االكتوارية في  قياسها باستخدام طريقة وحدة االئتمان 

الدخل الشامل االخر.

العملة الوظيفية وعملة العرض 3-2

تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

استخدام األحكام والتقديرات- 4

تقوم الشركة بممارسة بعض األحكام والتقديرات المتعلقة بالمستقبل. يتم تقويم األحكام والتقديرات باستمرار بناًء على الخبرة السابقة 
وعوامل أخرى، بما في ذلك، توقع األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها مالئمة للظروف. وفي المستقبل، قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

التقديرات واالفتراضات. 

إن التقديرات الهامة التي قامت بها اإلدارة لتطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم الموثوقية هي نفسها 
المستخدمة في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة- 5

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين / الشركاء الرئيسيين بالشركة والمدراء وكبار موظفي اإلدارة والشركات الخاضعة للسيطرة أو التي 
يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات. إن طبيعة العالقة موضحة على النحو التالي:

العالقةالجهة ذات العالقة

مساهم / شريكشركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

شقيقةشركة حزام المعلومات

شقيقةشركة فوراً لنقل البريد

ذات عالقة بمساهم / بشريكمؤسسة وهج للطاقة

شقيقةشركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

شقيقةشركة الطاقة المستدامة

مساهم / شريكناصر عبد اهلل محمد البسام

مساهم / شريكصالح ابراهيم حمد المزروع

ذات عالقة بمساهم / بشريكمؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت

فيما يلي ملخصا للمعامالت الهامة والمبالغ التقريبية المتعلقة بها التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو:

2021م2022م

ريال سعوديريال سعودي

-17,000,000توزيعات أرباح

14,512,811-تمويل، بالصافي

-5,194,468اغالق مصاريف الطرح األولي في حسابات الشركاء

1,270,5249,362,425مشتريات من جهات ذات عالقة

75,39068,856مصاريف مدفوعة بالنيابة عن جهات ذات عالقة
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة )تتمة(  -5

تتكون األرصدة المستحقة من الجهات ذات العالقة مما يلي:

31 ديسمبر 2021م30 يونيو 2022م

ريال سعوديريال سعودي

2,139,0681,570,858شركة حزام المعلومات

-1,915,189شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

-417,199مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت

26,672-مؤسسة وهج للطاقة

9,341-شركة فوراً لنقل البريد

4,471,4561,606,871

إن المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة ال تخضع ألية فوائد وليس لها جدول محدد للسداد.

تتكون األرصدة المستحقة إلى الجهات ذات العالقة مما يلي:

31 ديسمبر 2021م30 يونيو 2022م

ريال سعوديريال سعودي

1,861,9381,861,938شركة الطاقة المستدامة

-191,087ناصر عبد اهلل بن محمد البسام

-172,596صالح بن ابراهيم بن حمد المزروع

12,140 56,265شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

4,083,610-شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

2,281,8865,957,688

إن المبالغ المستحقة الى جهات ذات عالقة ال تخضع ألية فوائد وليس لها جدول محدد للسداد.

تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين 

الطرف ذو العالقة
30 يونيو 2021م30 يونيو 2022م

ريال سعوديريال سعودي

1,760,2981,288,669تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين 

تتكون تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين من رواتب ومزايا ومنافع نهاية الخدمة ومخصصات أخرى.

قرر مجلس ادارة الشركة بتاريخ 10 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022م على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع األول من 
عام 2022م بمبلغ 17 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 11.33% من رأس مال الشركة وتكون حصة السهم 1.13% ريال سعودي على أن 

تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم في سجل مساهمي الشركة.
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م

مدينون تجاريون- 6

31 ديسمبر 2021م30 يونيو 2022م

ريال سعوديريال سعودي

241,219,18799,981,064مدينون تجاريون

)2,151,635()3,581,350(ينزل: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

237,637,83797,829,429

التجاريون للشركة بشكل رئيسي من جهات حكومية بمبلغ 207,818,834 ريال سعودي ويمثل  كما في 30 يونيو 2022م، يتركز المدينون 
ما نسبته 86% من إجمالي المدينون التجاريون )كما في 31 ديسمبر 2021م: 79,802,419 ريال سعودي ويمثل ما نسبته 80% من إجمالي 

المدينون التجاريون.

إن حركة خسائر االنخفاض في قيمة المدينون التجاريون هي كما يلي:

30 يونيو 2021م30 يونيو 2022م

ريال سعوديريال سعودي

12,151,635647,205 يناير

1,429,715839,884إضافات

3,581,3501,487,089

رأس المال ورأس المال اإلضافي - 7

رأس المال أ. 
بلغ رأس مال الشركة 150,000,000 ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م )31 ديسمبر 2021م: 20,000,000 ريال سعودي(. 
أوصى مجلس ادارة الشركة بتاريخ 21 فبراير 2022م الى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة 
بمبلغ 130,000,000 ريال سعودي وذلك عن طريق تحويل مبلغ 6,000,000 ريال سعودي من حساب االحتياطي النظامي وتحويل 
مبلغ 6,670,311 ريال سعودي من حساب رأس المال االضافي وتحويل مبلغ 117,329,689 ريال سعودي من حساب االرباح 

المبقاة.

يتكون رأس مال الشركة من 15,000,000 سهم اسمي قيمة كل سهم 10 ريال سعودي وجميعها أسهم عادية )31 ديسمبر 2021م: 
2,000,000 سهم(. 

رأس المال اإلضافي ب. 
يمثل رأس المال اإلضافي البالغ 6,670,311 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م المبلغ المدفوع الذي ساهم به الشركاء 
/ المؤسسين لدعم وتمويل عمليات الشركة وتم التنازل عنه لصالح الشركة لغرض زيادة رأس مال الشركة. تم تحويل المبلغ 

الى رأس المال خالل عام 2022م.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م

إيرادات غير محققة- 8

31 ديسمبر 2021م30 يونيو 2022م

ريال سعوديريال سعودي

44,831,02839,905,544التزامات عقود - مشاريع

17,639,33218,431,599إيرادات غير محققة - الرسائل النصية )يمامة(

62,470,36058,337,143

المعلومات القطاعية- 9

إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للشركة مبنية أدناه وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )8( القطاعات التشغيلية. يتطلب المعيار 
الدولي للتقرير المالي )8( تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بالنظام من قبل رئيس العمليات بصفته 
صانع القرار التشغيلي الرئيسي بالشركة وتستخدم لتوزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. تمثل قطاعات تشغيل الشركة التي يتم رفع 
التقارير عنها بانتظام إلى رئيس العمليات بالشركة من وحدات أعمال وفقا للمنتجات والخدمات وتتمثل بثالثة قطاعات تشغيلية وهي كما 

يلي:

خدمات الصيانة والتشغيل.. 1
خدمات مراكز االتصال.. 2
خدمات التراخيص والتطوير )تتضمن خدمات تقديم واشتراكات الرسائل النصية و تقديم خدمات اإلنترنت(.. 3

تفصيل اإليرادات:

موضح أدناه تفصيل إيرادات الشركة من العقود حسب نوع المنتجات أو الخدمات، وتوقيت إثبات اإليرادات ونوع العمالء:

توقيت إثبات اإليرادات

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2021م2022م2021م2022م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

425,589,613263,702,793425,845,611264,648,175منتجات محولة عند نقطة من الزمن

5,898,2091,933,693)121,443,487()187,338,922(خدمات محولة على مدى زمني

238,250,691142,259,306431,743,820266,581,868

نوع العمالء

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2021م2022م2021م2022م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

207,242,669137,423,884378,950,932247,454,962منشآت حكومية ومنشآت تسيطر عليها الحكومة

31,008,0224,835,42252,792,88819,126,906قطاع خاص

238,250,691142,259,306431,743,820266,581,868

https://www.2p.com.sa/


267
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م

المعلومات القطاعية )تتمة(  -9

المنتجات أو الخدمات

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2021م2022م2021م2022م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

98,597,86966,246,654184,518,730125,949,045خدمات مراكز االتصال

70,336,19343,963,843137,120,36176,848,369خدمات الصيانة والتشغيل

)SWD( 69,316,62932,048,809110,104,72963,784,454خدمات التراخيص والتطوير

238,250,691142,259,306431,743,820266,581,868

التزامات محتملة- 10

لدى الشركة التزامات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية للشركة كما يلي:

31 ديسمبر 2021م30 يونيو 2022م

ريال سعوديريال سعودي

239,207,317206,067,884خطابات ضمان

239,207,317206,067,884

خالل دورة أعمال الشركة العادية، تنشأ بعض القضايا المقامة ضد الشركة غير الجوهرية، ويتم الترافع بشأنها حالياً إال أنه ال يمكن تحديد 
النتيجة النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج هذه القضايا لن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة للفترة 

المنتهية في 30 يونيو 2022م.

ربحية السهم األساسية والمخفضة - 11

تم احتساب حصة السهم من الربح بتقسيم الربح للفترة على عدد األسهم القائمة والبالغة 15 مليون سهم كما في 30 يونيو 2022م.

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )33( تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم لفترة المقارنة لقيام الشركة بزيادة رأسمالها من خالل 
رسملة 130,000,000 ريال سعودي من األرباح المبقاة ورأس المال اإلضافي واالحتياطي النظامي.

إدارة مخاطر األدوات المالية - 12

أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية متعددة مثل مخاطرإئتمان ومخاطر سيولة ومخاطر سعر السوق ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار 
العموالت و مخاطر أسعار حقوق الملكية.

مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 
تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على المدينون التجاريون وارصدة البنوك.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بأصول العقود والمدينون التجاريون من خالل وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم 
المدينة غير المحصلة بشكل مستمر. يتم مراقبة األرصدة المدينة بحيث ال تتكبد الشركة ديون معدومة جوهرية.

يتم االحتفاظ بأرصدة النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عاٍل.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م

إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -12

مخاطر االئتمان )تتمة(

الحد األقصى لتعرض لشركة لمخاطر االئتمان يقتصر على القيمة الدفترية لألصول المالية المعترف بها في تاريخ التقرير كما هو ملخص 
أدناه:

31 ديسمبر 2021م30 يونيو 2022م

ريال سعوديريال سعودي

65,068,09269,459,058النقد وما في حكمه

4,471,4561,606,871المستحق من جهات ذات عالقة 

239,417,051192,098,326أصول العقود

237,637,83797,829,429المدينون التجاريون 

1,802,9211,501,504استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

13,230,69013,817,223الذمم المدينة األخرى

561,628,047376,312,411

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة باألدوات المالية حال استحقاقها. وتتمثل كذلك في عدم 
القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة على أساس منتظم من خالل التأكد من توفر أموال 

كافية متاحة لتلبية أي التزامات مستقبلية.

قامت الشركة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل ديونها، واستنتجت أنها منخفضة. إن الوصول إلى مصادر التمويل متاح بصورة 
كافية، وهناك إمكانية إلعادة تجديد الديون التي تستحق خالل 12 شهرا مع المقرضين الحاليين.

يلخص الجدول أدناه استحقاق االلتزامات التعاقدية غير المخصومة للشركة المتعلقة بااللتزامات المالية:

30 يونيو 2022م
ريال سعودي

 أكثر من سنة اقل من سنة
اإلجماليأكثر من خمس سنواتواقل من خمس سنوات

24,059,085-24,059,085-التزام منافع الموظفين المحددة

110,102,885--110,102,885دائنون تجاريون

2,281,886--2,281,886المستحق الى جهات ذات عالقة

122,106,514--122,106,514مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

2,951,9845,666,8328,618,816قروض طويلة األجل

171,087,704--171,087,704قروض قصيرة األجل

3,336,260--3,336,260زكاة مستحقة

411,867,23329,725,917-441,593,150
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
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إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -12

مخاطر السيولة )تتمة(

31 ديسمبر 2021م
ريال سعودي

 أكثر من سنة اقل من سنة
اإلجماليأكثر من خمس سنواتواقل من خمس سنوات

20,915,940-20,915,940-التزام منافع الموظفين المحددة

67,425,738 --67,425,738 دائنون تجاريون

5,957,688 --5,957,688 المستحق الى جهات ذات عالقة

91,538,079 --91,538,079 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

9,953,434-7,256,103 2,697,331قروض طويلة االجل

84,033,300--84,033,300قروض قصيرة األجل

3,473,389--3,473,389زكاة مستحقة

255,125,52528,172,043-283,297,568

مخاطر سعر السوق

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
الفائدة، مما يؤثر على ربح الشركة أو قيمة أصولها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق 

ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

مخاطر العمالت
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عندما 
تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة الشركة الوظيفية. إن تعرض الشركة 
لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العمالت 
المرتبطة بالدوالر األمريكي محدودة ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف 

مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر.

مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسـتقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في 
أسعار العموالت السائدة في السوق. تتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق التي تتعرض لها الشركة بشكل أساسي 
بالتزامات القروض الطويلة األجل الخاصة بالشركة والمرتبطة بعمولة عائمة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت من خالل مراقبة 
أسعار العموالت على القروض والتسهيالت المرتبطة بعمولة متغيرة. وفي حال طرأ التغير في قيمة أسعار العمولة بنسبة 1% سيكون التأثير 

غير جوهري بالزيادة أو النقصان على مبلغ تكاليف التمويل.

مخاطر أسعار حقوق الملكية

ينشأ تعرض الشركة لمخاطر أسـعار أدوات حقوق الملكية عن االستثمارات المقتناة من قبل الشركة والمصـنفة كاستثمارات في أدوات حقوق 
الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة. ليس لدى الشركة مخاطر أسعار ناتجة عن استثمارات في أدوات حقوق 
الملكية ذلك أن استثمارات الشركة مصنفة كاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م

األحداث الالحقة- 13

قرر مجلس إدارة الشركة بإجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أغسطس 2022م توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بمبلغ 9 مليون ريال سعودي.

اعتماد القوائم المالية- 14

تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس ادارة الشركة بتاريخ 3 صفر 1444هـ )الموافق 30 أغسطس 2022م(. 

https://www.2p.com.sa/


271

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

وتقرير فحص المراجع المستقل

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموجزة
كما في 31 مارس 2022م

31 ديسمبر 2021م 31 مارس 2022م

ريال سعوديإيضاح ريال سعودي

)مراجعة( )غير مراجعة(

األصول
أصول غير متداولة

116,674,725 118,583,917 ممتلكات وآالت ومعدات
1,501,504 1,771,291 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

118,176,229 120,355,208 إجمالي األصول غير المتداولة
أصول متداولة

891,775 1,622,730 مخزون
1,606,871 8,231,466 5 المطلوب من جهات ذات عالقة

192,098,326 186,892,927 أصول عقود
97,829,429 237,449,716 6 مدينون تجاريون
21,290,013 26,369,040 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
69,459,058 22,804,155 نقد وما في حكمه

383,175,472 483,370,034 إجمالي األصول المتداولة
501,351,701 603,725,242 مجموع األصول

حقوق الملكية وااللتزامات 
حقوق الملكية

20,000,000 150,000,000 7 رأس المال
6,670,311 - 7 رأس المال اإلضافي
6,000,000 - احتياطي نظامي

 127,046,679 32,062,244 أرباح مبقاة 
 159,716,990 182,062,244 مجموع حقوق الملكية

االلتزامات
التزامات غير متداولة

20,915,940 23,755,160 التزام منافع الموظفين المحددة
7,256,103 9,289,601 الجزء الغير المتداول من قروض طويلة األجل

28,172,043 33,044,761 إجمالي االلتزامات غير المتداولة
التزامات متداولة

67,425,738 49,987,235 دائنون تجاريون
5,957,688 11,977,446 5 المطلوب إلى جهات ذات عالقة

84,033,300 183,018,991 قروض قصيرة األجل
2,697,331 - الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

58,337,143 63,213,024 8 إيرادات غير محققة
91,538,079 76,098,152 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
3,473,389 4,323,389 زكاة مستحقة

 313,462,668 388,618,237 إجمالي االلتزامات المتداولة
 341,634,711 421,662,998 مجموع االلتزامات
501,351,701 603,725,242 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

31 مارس 2021م 31 مارس 2022م
إيضاح

ريال سعودي ريال سعودي

124,322,562 193,493,129 9 اإليرادات

)102,021,224( )161,797,557( تكلفة اإليرادات

22,301,338 31,695,572 إجمالي الربح

)2,936,965( )1,435,717( مصاريف بيع وتوزيع

)4,064,214( )5,654,389( مصاريف عمومية وإدارية

- )1,210,576( 6 خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون

15,300,159 23,394,890 الربح من العمليات الرئيسية

)511,068( )728,643( تكاليف تمويل

155,097 259,220 إيرادات أخرى، بالصافي 

14,944,188 22,925,467 الربح قبل الزكاة

)450,000( )850,000( الزكاة 

14,494,188 22,075,467 الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:

139,545 269,787 إعادة تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

139,545 269,787 مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

14,633,733 22,345,254 مجموع الدخل الشامل للفترة

11 ربحية السهم األساسية والمخفضة لمساهمي الشركة في:

0.97 1.47 صافي الربح للفترة

0.98 1.49 الدخل الشامل للفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

مجموع حقوق 
الملكية أرباح مبقاة احتياطي نظامي رأس المال 

اإلضافي رأس المال
إيضاح

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

111,117,424 78,447,113 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 1 يناير 2021م 

14,494,188 14,494,188 - - - الربح للفترة

139,545 139,545 - - - الدخل الشامل األخر للفترة

14,633,733 14,633,733 - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

)536,104( )536,104( - - - توزيعات أرباح 

125,215,053 92,544,742 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 31 مارس 2021م 

159,716,990 127,046,679 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 1 يناير 2022م

22,075,467 22,075,467 - - - الربح للفترة

269,787 269,787 - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

22,345,254 22,345,254 - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

- )117,329,689( )6,000,000( )6,670,311( 130,000,000 زيادة رأس المال )ايضاح 11(

182,062,244 32,062,244 - - 150,000,000 الرصيد كما في 31 مارس 2022م

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

31 مارس 2021م 31 مارس 2022م

ريال سعودي ريال سعودي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

14,944,188 22,925,467 الربح قبل الزكاة

تعديالت لـ:

633,766 1,011,485 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

- 1,210,576 خسائر انخفاض في قيمة المدينون التجاريون 

3,231,460 4,141,349 تكاليف الخدمة الحالية اللتزام منافع الموظفين المحددة

19,089 - حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة

تغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:

407,018 )730,955( مخزون

620,971 )604,837( المطلوب من / إلى جهات ذات عالقة

)18,016,665( 5,205,399 أصول عقود

)34,366,425( )140,830,863( مدينون تجاريون

)12,451,995( )5,079,027( مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

11,361,130 )17,438,503( دائنون تجاريون

9,853,561 4,875,881 إيرادات غير محققة

3,389,284 )15,439,927( مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)20,374,618( )140,753,955( النقد المستخدم في العمليات

)47,602( )1,302,129( التزام المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

)191,262( - زكاة مدفوعة

)20,613,482( )142,056,084( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)3,990,755( )2,920,677( شراء ممتلكات وآالت ومعدات

562 - المتحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)3,990,193( )2,920,677( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

26,975,619 98,321,858 صافي التغير في التسهيالت البنكية

)536,104( - توزيعات أرباح مدفوعة

26,439,515 98,321,858 صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية

1,835,840 )46,654,903( صافي التغير في النقد وما في حكمه

10,548,191 69,459,058 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

12,384,031 22,804,155 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

عمليات غير نقدية 

- 130,000,000 زيادة رأس المال

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

معلومات عن الشركة- 1

إن شركة العرض المتقن للخدمات التجارية )»الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب 
السجل التجاري 1010203693 صادر في مدينة الرياض بتاريخ 25 شوال 1425هـ )الموافق 8 ديسمبر 2004م(.

ان عنوان الشركة المسجل هو طريق اإلمام محمد بن سعود، حي الخزامى، ص.ب. 10552، الرياض 11651، المملكة العربية السعودية.

خالل عام 2021م اجتمع الشركاء في الشركة وقرروا باإلجماع على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة مساهمة مقفلة وتم الحصول على موافقة وزارة التجارة بموجب قرار رقم 766 وتاريخ 11 جمادى االولى 1443هـ واإلعالن عنه بموجب 

قرار رقم 772 وتاريخ 16 جمادى االولى 1443هـ.

تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة أصول والتزامات وأنشطة الشركة وفروعها التالية:

تاريخ السجلالموقعرقم السجل

8 رجب 1431هـ )الموافق 20 يونيو 2010م(الرياض1010290349

13 صفر 1440هـ )الموافق 22 أكتوبر 2018م(مكة4031218300

)بيع  يشمل  ومستلزماتها،  للحواسيب  بالجملة  البيع  واالتصاالت،  الكمبيوتر  شبكات  وتمديد  تركيب  في  الرئيسي  الشركة  نشاط  يتمثل 
الطابعات وأحبارها(، البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل االستيراد، تقديم خدمات االتصاالت الثابتة، تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية 
التحتية، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمات الرسائل القصيرة وتقديم خدمة مراكز االتصال، وتقديم خدمات االنترنت 
السلكية والالسلكية، تحليل نظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمة ادارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات، التسجيل 
المتصلة  البيانات واالنشطة  المواقع على الشبكة وخدمات تجهز  البنية االساسية الستضافة  اقامة  لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، 
بذلك، البحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا، تصميم واجهة وتجربة المستخدم، تقنية الربوت وتقنية الواقع اإلفتراضي والمعزز، 
تطوير التطبيقات، تقنيات الذكاء االصطناعي، حلول التقنية الحيوية، حلول التقنية المالية، تقنيات البيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات، 
تركيب معدات االتصاالت، تركيب الحواسيب المركزية، إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة بجميع انواعها واحجامها، اصالح 
وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية، اصالح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة، اصالح وصيانة 
أجهزة  وصيانة  اصالح  الالسلكية،  الهواتف  أجهزة  وصيانة  اصالح  والمحمولة،  الثابتة  المعلومات  تخزين  وأجهزة  واألنظمة  المحركات 
االتصاالت العسكرية، انشطة آخرى لبوابات الشبكة، أنشطة آخرى لالتصاالت لم تذكر مسبقا، انشطة آخرى للبرمجة الحاسوبية، انشطة 
آخرى من تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والكمبيوتر واالتصاالت، االمن السيبراني، انشطة مراكز النداء الوارد والرد على مكالمات العمالء 
باستخدام مشغلين أو توزيع المكالمات اليا أو عن طريق تكامل الهاتف والحاسوب أو استعمال نظم االجابة الصوتية التفاعلية أو غير ذلك 

عن الطرق المماثلة لتلقي الطلبات وتقديم معلومات عن المنتجات والتعامل مع طلبات المساعدة من العمالء أو شكاوى العمالء.

بيان االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي - 2

العربية  المملكة  في  المعتمد  األولي«  المالي  »التقرير   34 الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد هذه  تم 
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويجب قراءة هذه القوائم المالية األولية 
الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للشركة للسنة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وال تتضمن هذه القوائم المالية األولية 
الموجزة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، ولقد تم إدراج 
السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي 

للشركة منذ إعداد القوائم المالية للسنة السابقة.

تعتبر الفترة األولية جزءاً ال يتجزأ من السنة المالية الكاملة، ومع ذلك، فإن نتائج عمليات الفترات األولية قد ال تكون مؤشراً عادالً على 
نتائج عمليات السنة الكاملة.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

أسس اإلعداد- 3

االعتبارات العامة 3-1

أنواع  المالي لكل نوع من  للتقرير  الدولية  المعايير  القياس المحددة من  الموجزة باستخدام أسس  المالية األولية  القوائم  تم إعداد هذه 
األصول، وااللتزامات، والدخل، والمصروفات. يتم وصف أسس القياس بشكل كامل في السياسات المحاسبية.

تم تطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة بصورة منتظمة على جميع السنوات المعروضة، 
ما لم يذكر خالف ذلك.

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض التقديرات المحاسبية المهمة. كما يتطلب 
من إدارة الشركة ممارسة األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. تم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات المهمة المتبعة في إعداد 

القوائم المالية وتأثيرها وكما هو مبين في ايضاح رقم )4(.

التزام منافع الموظفين المحددة والذي ظهر بقيمة معاد  التاريخية باستثناء  للتكلفة  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً 
العادلة من خالل  بالقيمة  التقرير واالستثمارات  نهاية فترة  المتوقعة والتقييمات االكتوارية في  قياسها باستخدام طريقة وحدة االئتمان 

الدخل الشامل االخر.

العملة الوظيفية وعملة العرض 3-2

تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

استخدام األحكام والتقديرات- 4

تقوم الشركة بممارسة بعض األحكام والتقديرات المتعلقة بالمستقبل. يتم تقويم األحكام والتقديرات باستمرار بناًء على الخبرة السابقة 
وعوامل أخرى، بما في ذلك، توقع األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها مالئمة للظروف. وفي المستقبل، قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

التقديرات واالفتراضات. 

إن التقديرات الهامة التي قامت بها اإلدارة لتطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم الموثوقية هي نفسها 
المستخدمة في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة- 5

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين / الشركاء الرئيسيين بالشركة والمدراء وكبار موظفي اإلدارة والشركات الخاضعة للسيطرة أو التي 
يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات. إن طبيعة العالقة موضحة على النحو التالي:

العالقةالجهة ذات العالقة

ذات عالقة بمساهم / بشريكشركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

شقيقةشركة حزام المعلومات

شقيقةشركة فوراً لنقل البريد

ذات عالقة بمساهم / بشريكمؤسسة وهج للطاقة

شقيقةشركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

شقيقةشركة الطاقة المستدامة

مساهم / شريكناصر عبد اهلل محمد البسام

مساهم / شريكصالح إبراهيم حمد المزروع

ذات عالقة بمساهم / بشريكمؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت

فيما يلي ملخصا للمعامالت الهامة والمبالغ التقريبية المتعلقة بها التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في 31 مارس:

2021م2022م

ريال سعوديريال سعودي

30,000267,372مشتريات من أطراف ذات عالقة

6,000,000500,000تمويل، بالصافي

171,23779,401مصاريف مدفوعة بالنيابة عن أطراف ذات عالقة

تتكون األرصدة المستحقة من الجهات ذات العالقة مما يلي:

31 ديسمبر 2021م31 مارس 2022م

ريال سعوديريال سعودي

7,600,8581,570,858شركة حزام المعلومات

-594,595مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت

26,67226,672مؤسسة وهج للطاقة

9,3419,341شركة فوراً لنقل البريد

8,231,466 1,606,871

إن المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة ال تخضع ألية فوائد وليس لها جدول محدد للسداد.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة )تتمة(  -5

تتكون األرصدة المستحقة إلى الجهات ذات العالقة مما يلي:

31 ديسمبر 2021م31 مارس 2022م

ريال سعوديريال سعودي

4,112,5184,083,610شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري
-3,000,000ناصر عبد اهلل بن محمد البسام

-2,990,850صالح بن ابراهيم بن حمد المزروع
1,861,9381,861,938شركة الطاقة المستدامة

12,140 12,140شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات
11,977,4465,957,688

إن المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة ال تخضع ألية فوائد وليس لها جدول محدد للسداد.

تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين 

الطرف ذو العالقة
31 مارس 2021م31 مارس 2022م

ريال سعوديريال سعودي

433,521644,334تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين 

تتكون تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين من رواتب ومزايا ومنافع نهاية الخدمة ومخصصات أخرى.

مدينون تجاريون- 6

31 ديسمبر 2021م31 مارس 2022م

ريال سعوديريال سعودي

240,811,92799,981,064مدينون تجاريون

)2,151,635()3,362,211(ينزل: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

237,449,71697,829,429

كما في 31 مارس 2022م، يتركز المدينون التجاريون للشركة بشكل رئيسي من جهات حكومية بمبلغ 209,918,676 ريال سعودي ويمثل 
ما نسبته 87% من إجمالي المدينون التجاريون )كما في 31 ديسمبر 2021م: 79,802,419 ريال سعودي ويمثل ما نسبته 80% من إجمالي 

المدينون التجاريون.

إن حركة خسائر االنخفاض في قيمة المدينون التجاريون هي كما يلي:

31 مارس2021م31 مارس 2022م

ريال سعوديريال سعودي

12,151,635647,205 يناير

-1,210,576إضافات

3,362,211647,205
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

رأس المال ورأس المال اإلضافي - 7

رأس المال أ. 
بلغ رأس مال الشركة 150,000,000 ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م )31 ديسمبر 2021م : 20,000,000 ريال سعودي(. 
أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21 فبراير 2022م إلى الجمعية العامة غير العادية بالموفقة على زيادة رأس مال الشركة 
بمبلغ 130,000,000 ريال سعودي وذلك عن طريق تحويل مبلغ 6,000,000 ريال سعودي من حساب االحتياطي النظامي وتحويل 
مبلغ 6,670,311 ريال سعودي من حساب رأس المال اإلضافي وتحويل مبلغ 117,329,689 ريال سعودي من حساب األرباح 

المبقاه.

يتكون رأس مال الشركة من 15,000,000 سهم اسمي قيمة كل سهم 10 ريال سعودي وجميعها أسهم عادية )31 ديسمبر 2021م 
: 2,000,000 سهم(

رأس المال اإلضافي ب. 
يمثل رأس المال اإلضافي البالغ 6,670,311 كما في 31 ديسمبر 2021م المبلغ المدفوع الذي ساهم به الشركاء / المؤسسين 
لدعم وتمويل عمليات الشركة وتم التنازل عنه لصالح الشركة لغرض زيادة رأس مال الشركة. تم تحويل المبلغ الى رأس المال 

خالل عام 2022م.

إيرادات غير محققة- 8

31 ديسمبر 2021م31 مارس 2022م

ريال سعوديريال سعودي

44,294,18939,905,544إلتزامات عقود - مشاريع

18,918,83518,431,599إيرادات غير محققة - الرسائل النصية )يمامة(

63,213,02458,337,143
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

المعلومات القطاعية- 9

إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للشركة مبنية أدناه وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )8( القطاعات التشغيلية. يتطلب المعيار 
الدولي للتقرير المالي )8( تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بالنظام من قبل رئيس العمليات بصفته 
صانع القرار التشغيلي الرئيسي بالشركة وتستخدم لتوزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. تمثل قطاعات تشغيل الشركة التي يتم رفع 
التقارير عنها بانتظام إلى رئيس العمليات بالشركة من وحدات أعمال وفقا للمنتجات والخدمات وتتمثل بثالثة قطاعات تشغيلية وهي كما 

يلي:

خدمات الصيانة والتشغيل.. 1
خدمات مراكز االتصال.. 2
خدمات التراخيص والتطوير )تتضمن خدمات تقديم وإشتراكات الرسائل النصية وتقديم خدمات اإلنترنت(.. 3

تفصيل اإليرادات:

موضح أدناه تفصيل إيرادات الشركة من العقود حسب نوع المنتجات أو الخدمات، وتوقيت إثبات اإليرادات ونوع العمالء:

توقيت إثبات اإليرادات
31 مارس 2021م31 مارس 2022م

ريال سعوديريال سعودي

255,998945,382منتجات محولة عند نقطة من الزمن

193,237,131123,377,180خدمات محولة على مدى زمني

193,493,129124,322,562

نوع العمالء
31 مارس 2021م31 مارس 2022م

ريال سعوديريال سعودي

171,708,263110,031,078منشآت حكومية ومنشآت تسيطر عليها الحكومة

21,784,86614,291,484قطاع خاص

193,493,129124,322,562

المنتجات أو الخدمات
31 مارس 2021م31 مارس 2022م

ريال سعوديريال سعودي

66,784,16932,884,526خدمات الصيانة والتشغيل

85,920,86359,702,391خدمات مراكز االتصال

)SWD( 40,788,09731,735,645خدمات التراخيص والتطوير

193,493,129124,322,562
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

التزامات محتملة- 10

لدى الشركة التزامات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية للشركة كما في 31 ديسمبر

31 ديسمبر 2021م31 مارس 2022م

ريال سعوديريال سعودي

207,799,266206,067,884خطابات ضمان

207,799,266206,067,884

خالل دورة أعمال الشركة العادية، تنشأ بعض القضايا المقامة ضد الشركة الغير جوهرية، ويتم الترافع بشأنها حالياً إال أنه ال يمكن تحديد 
النتيجة النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج هذه القضايا لن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة للفترة 

المنتهية في 31 مارس 2022م.

ربحية السهم األساسية والمخفضة - 11

تم احتساب حصة السهم من الربح بتقسيم الربح للفترة على عدد األسهم القائمة والبالغة 15 مليون سهم كما في 31 مارس 2022م.

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )33( تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم لفترة المقارنة لقيام الشركة بزيادة رأسمالها من خالل 
رسملة 130,000,000 من األرباح المبقاة ورأس المال اإلضافي واالحتياطي النظامي وذلك 

إدارة مخاطر األدوات المالية - 12

أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية متعددة مثل مخاطر ائتمان ومخاطر سيولة ومخاطر سعر السوق ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار 
العموالت ومخاطر أسعار حقوق الملكية.

مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 
تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على المدينون التجاريون وأرصدة البنوك.

تقوم الشركة بإدارة مخ9اطر االئتمان فيما يتعلق بأصول العقود والمدينون التجاريون من خالل وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم 
المدينة غير المحصلة بشكل مستمر. يتم مراقبة األرصدة المدينة بحيث ال تتكبد الشركة ديون معدومة جوهرية.

يتم االحتفاظ بأرصدة النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عاٍل.

https://www.2p.com.sa/


284

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -12

مخاطر االئتمان )تتمة(

الحد األقصى لتعرض لشركة لمخاطر االئتمان يقتصر على القيمة الدفترية لألصول المالية المعترف بها في تاريخ التقرير كما هو ملخص 
أدناه:

31 ديسمبر 2021م31 مارس 2022م

ريال سعوديريال سعودي

22,804,15569,459,058النقد وما في حكمه

8,231,4661,606,871المطلوب من جهات ذات عالقة 

186,892,927192,098,326أصول العقود

237,449,71697,829,429المدينون التجاريون 

1,771,2911,501,504استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7,958,9182,759,378الذمم المدينة األخرى

465,108,473365,254,566

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة باألدوات المالية حال استحقاقها. وتتمثل كذلك في عدم 
القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة على أساس منتظم من خالل التأكد من توفر أموال 

كافية متاحة لتلبية أي التزامات مستقبلية.

قامت الشركة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل ديونها، واستنتجت أنها منخفضة. إن الوصول إلى مصادر التمويل متاح بصورة 
كافية، وهناك إمكانية إلعادة تجديد الديون التي تستحق خالل 12 شهرا مع المقرضين الحاليين.

يلخص الجدول أدناه استحقاق االلتزامات التعاقدية غير المخصومة للشركة المتعلقة بااللتزامات المالية :

31 مارس 2022م
ريال سعودي

 أكثر من سنة اقل من سنة
واقل من خمس سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

23,755,160-23,755,160-التزام منافع الموظفين المحددة

49,987,235--49,987,235دائنون تجاريون

11,977,446--11,977,446مستحق إلى جهات ذات عالقة

63,213,024--63,213,024إيرادات غير محققة

76,098,152--76,098,152مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

192,308,592-183,018,9919,289,601قروض 

4,323,389--4,323,389زكاة مستحقة

388,618,23733,044,761-421,662,998
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -12

مخاطر السيولة )تتمة(

31 ديسمبر 2021م
ريال سعودي

 أكثر من سنة اقل من سنة
واقل من خمس سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

20,915,940- 20,915,940-التزام منافع الموظفين المحددة

67,425,738 - - 67,425,738 دائنون تجاريون

5,957,688 - - 5,957,688 مستحق إلى جهات ذات عالقة

58,337,143- - 58,337,143إيرادات غير محققة

91,538,079 --91,538,079 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

93,986,734 - 7,256,103 86,730,631 قروض 

3,473,389- - 3,473,389زكاة مستحقة

313,462,66828,172,043 -341,634,711

مخاطر سعر السوق

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
الفائدة، مما يؤثر على ربح الشركة أو قيمة أصولها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق 

ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

مخاطر العمالت

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عندما 
تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة الشركة الوظيفية. إن تعرض الشركة 
لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العمالت 
المرتبطة بالدوالر األمريكي محدودة ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف 

مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر.

مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسـتقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في 
أسعار العموالت السائدة في السوق. تتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق التي تتعرض لها الشركة بشكل أساسي 
بالتزامات القروض الطويلة األجل الخاصة بالشركة والمرتبطة بعمولة عائمة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت من خالل مراقبة 
أسعار العموالت على القروض والتسهيالت المرتبطة بعمولة متغيرة. وفي حال طرأ التغير في قيمة أسعار العمولة بنسبة 1% سيكون التأثير 

غير جوهري بالزيادة أو النقصان على مبلغ تكاليف التمويل.

مخاطر أسعار حقوق الملكية

ينشأ تعرض الشركة لمخاطر أسـعار أدوات حقوق الملكية عن اإلسـتثمارات المقتناة من قبل الشركة والمصـنفة كإستثمارات في أدوات 
حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. ليس لدى الشركة مخاطر أسعار ناتجة 
عن إســتثمارات في أدوات حقوق الملكية ذلك أن إستثمارات الشركة مصنفة كإستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م

األحداث الالحقة- 13

في رأي اإلدارة، ال توجد هناك أحداث الحقة هامة بعد الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المركز 
المالي للشركة أو نتائج أعماله.

اعتماد القوائم المالية- 14

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس ادارة الشركة بتاريخ 17 ذو القعدة 1443هـ )الموافق 16 يونيو 2022م(. 
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2021م

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديإيضاح ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )معدلة(

األصول
أصول غير متداولة

63,871,310 98,059,454 116,674,725 6 ممتلكات وآالت ومعدات
- 1,014,027 1,501,504 7 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
- 19,089 - 8 استثمار في شركة تابعة

63,871,310 99,092,570 118,176,229 إجمالي األصول غير المتداولة
أصول متداولة

1,082,037 5,413,278 891,775 9 مخزون
6,922,625 3,960,182 1,606,871 10 مستحق من جهات ذات عالقة

36,488,547 61,707,235 192,098,326 11 أصول عقود
70,088,388 121,352,566 97,829,429 12 مدينون تجاريون
20,321,491 14,547,383 21,290,013 13 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
3,350,350 10,548,191 69,459,058 14 نقد وما في حكمه

138,253,438 217,528,835 383,175,472 إجمالي األصول المتداولة
202,124,748 316,621,405 501,351,701 مجموع األصول

حقوق الملكية وااللتزامات 
حقوق الملكية

20,000,000 20,000,000 20,000,000 15 - أ رأس المال
6,670,311 6,670,311 6,670,311 15 - ب رأس المال اإلضافي
2,690,215 6,000,000 6,000,000 16 احتياطي نظامي

41,178,681 78,447,113  127,046,679 أرباح مبقاة 
70,539,207 111,117,424  159,716,990 مجموع حقوق الملكية

االلتزامات
التزامات غير متداولة

7,389,495 13,817,159 20,915,940 17 التزام منافع الموظفين المحددة
- 9,953,435 7,256,103 18 - أ الجزء الغير المتداول من قروض طويلة االجل

7,389,495 23,770,594 28,172,043 إجمالي االلتزامات غير المتداولة
التزامات متداولة

12,591,237 27,384,830 67,425,738 دائنون تجاريون
233,881 14,661,728 5,957,688 10 مستحق إلى جهات ذات عالقة

60,685,448 67,040,118 84,033,300 18 - ب قروض قصيرة األجل
- 847,608 2,697,331 18 - أ الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

22,612,348 29,458,912 58,337,143 19 إيرادات غير محققة
26,612,756 40,594,889 91,538,079 20 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,460,376 1,745,302 3,473,389 21 زكاة مستحقة

124,196,046 181,733,387  313,462,668 إجمالي االلتزامات المتداولة
131,585,541 205,503,981  341,634,711 مجموع االلتزامات
202,124,748 316,621,405 501,351,701 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديإيضاح ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )معدلة(

298,102,025 482,475,049 655,478,211 23 اإليرادات

)243,368,511( )391,454,363( )539,472,411( 24 تكلفة اإليرادات

54,733,514 91,020,686 116,005,800 إجمالي الربح

)4,145,362( )5,091,372( )7,803,550( 25 مصاريف بيع وتوزيع

)15,812,016( )20,002,711( )20,454,050( 26 مصاريف عمومية وإدارية

)10,032,290( )2,803,636( )1,504,430( 12 خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون

24,743,846 63,122,967 86,243,770 الربح من العمليات الرئيسية

)2,105,867( )2,288,312( )3,774,493( 27 تكاليف تمويل

1,827,727 5,329,988 1,739,008 28 إيرادات أخرى، بالصافي 

- )47,911( - 8 حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة

- - )19,089( 8 استبعاد استثمار في شركة تابعة

- - 39,073 توزيعات أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة 

24,465,706 66,116,732 84,228,269 الربح قبل الزكاة

)1,460,376( )1,745,302( )3,612,703( 21 الزكاة 

23,005,330 64,371,430 80,615,566 الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:

)451,456( )2,290,590( )126,915( 17 إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين

- 497,377 487,477 7 إعادة تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)451,456( )1,793,213( 360,562 مجموع الدخل الشامل / الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 22,553,874 62,578,217 80,976,128 مجموع الدخل الشامل للسنة

29 ربحية السهم / الحصة المتعلق بالمساهمين / الشركاء:

11.5 32.2 40.3 األساسية والمخفضة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

مجموع حقوق 
الملكية أرباح مبقاة احتياطي نظامي رأس المال 

اإلضافي رأس المال
إيضاح

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

70,539,207 41,178,681 2,690,215 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 1 يناير 2020م )معدلة(

64,371,430 64,371,430 - - - الربح للسنة )معدلة(

)1,793,213( )1,793,213( - - - الخسارة الشاملة األخرى للسنة

62,578,217 62,578,217 - - - مجموع الدخل الشامل للسنة )معدلة(

)22,000,000( )22,000,000( - - - 22 توزيعات أرباح مدفوعة

- )3,309,785( 3,309,785 - - 16 المحول إلى االحتياطي النظامي

111,117,424 78,447,113 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م )معدلة(

111,117,424 78,447,113 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 1 يناير 2021م

80,615,566 80,615,566 - - - الربح للسنة

360,562 360,562 - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة

80,976,128 80,976,128 مجموع الدخل الشامل للسنة

)32,376,562( )32,376,562( - - - 22 توزيعات أرباح مدفوعة

159,716,990 127,046,679 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2021م

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )معدلة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 24,465,706 66,116,732 84,228,269 الربح قبل الزكاة

تعديالت لـ:
 2,248,866 2,417,463 2,890,697 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 10,032,290 2,803,636 1,504,430 خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون
 - 26,000 296,355 خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 1,960,803 6,265,286 11,671,738 تكاليف الخدمة الحالية اللتزام منافع الموظفين المحددة
 256,060 186,957 283,141 تكاليف التمويل لمنافع المحددة للموظفين
 - 47,911 - حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة

تغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:
)453,607( )4,331,241( 4,521,503 مخزون

 3,737,583 17,390,290 )6,350,729( مستحق من / إلى جهات ذات عالقة
)19,803,097( )25,218,688( )130,391,091( أصول عقود
)13,767,526( )54,067,814( 22,018,707 مدينون تجاريون
)7,669,028( 5,774,108 )6,742,630( مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

)21,855,050( 14,793,593 40,040,908 دائنون تجاريون
 22,612,348 6,846,564 28,878,231 إيرادات غير محققة
 10,260,883 13,982,133 50,943,190 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 12,026,231 53,032,930 103,792,719 النقد المتوفر من العمليات

)838,496( )2,315,169( )4,983,013( التزام المنافع المحددة للموظفين المدفوعة
)911,792( )1,460,376( )1,884,616( زكاة مدفوعة

 10,275,943 49,257,385 96,925,090 صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)45,460,724( )36,714,572( )21,802,323( شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 - 82,965 - المتحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 - )516,650( - إضافات استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 - )67,000( 19,089 استبعادات )إضافات( استثمار في شركة تابعة

)45,460,724( )37,215,257( )21,783,234( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 39,615,203 17,155,713 16,145,573 صافي التغير في التسهيالت البنكية
)8,000,000( )22,000,000( )32,376,562( توزيعات أرباح مدفوعة

 31,615,203 )4,844,287( )16,230,989( صافي النقد )المستخدم في( المتوفر األنشطة التمويلية
)3,569,578( 7,197,841 58,910,867 صافي التغير في النقد وما في حكمه
 6,919,928 3,350,350 10,548,191 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 3,350,350 10,548,191 69,459,058 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

معلومات عن الشركة- 1

إن شركة العرض المتقن للخدمات التجارية )»الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب 
السجل التجاري 1010203693 صادر في مدينة الرياض بتاريخ 25 شوال 1425هـ )الموافق 8 ديسمبر 2004م(. إن عنوان الشركة المسجل 

هو طريق اإلمام محمد بن سعود، حي الخزامى، ص.ب. 10552، الرياض 11651، المملكة العربية السعودية.

خالل السنة اجتمع الشركاء في الشركة وقرروا باإلجماع على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
مساهمة مقفلة وتم الحصول على موافقة وزارة التجارة بموجب قرار رقم 766 وتاريخ 11 جمادى األولى 1443هـ واإلعالن عنه بموجب قرار 
رقم 772 وتاريخ 16 جمادى األولى 1443هـ، ينص النظام األساسي للشركة على أن السنة المالية األولى للشركة تبدأ من 1 يناير وتنتهي حتى 
31 ديسمبر من كل عام. فقد تم إعداد القوائم المالية لمدة سنة كاملة من 1 يناير 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م، لتعكس بشكل أفضل 

عمليات الشركة في أساس ثابت وقابل للمقارنة ولم يكن هناك أي أثر على إعداد القوائم المالية من جراء عملية التحول.

تتضمن هذه القوائم المالية أصول والتزامات وأنشطة الشركة وفروعها التالية:

تاريخ السجلالموقعرقم السجل

7 رجب 1431هـ )الموافق 20 يونيو 2010م(الرياض1010290349

13 صفر 1440هـ )الموافق 22 أكتوبر 2018م(مكة4031218300

)بيع  يشمل  ومستلزماتها،  للحواسيب  بالجملة  البيع  واالتصاالت،  الكمبيوتر  شبكات  وتمديد  تركيب  في  الرئيسي  الشركة  نشاط  يتمثل 
الطابعات وأحبارها(، البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل االستيراد، تقديم خدمات االتصاالت الثابتة، تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية 
التحتية، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمات الرسائل القصيرة وتقديم خدمة مراكز االتصال، وتقديم خدمات االنترنت 
السلكية والالسلكية، تحليل نظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمة ادارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات، التسجيل 
المتصلة  البيانات واالنشطة  المواقع على الشبكة وخدمات تجهز  البنية االساسية الستضافة  اقامة  لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، 
بذلك، البحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا، تصميم واجهة وتجربة المستخدم، تقنية الربوت وتقنية الواقع اإلفتراضي والمعزز، 
تطوير التطبيقات، تقنيات الذكاء االصطناعي، حلول التقنية الحيوية، حلول التقنية المالية، تقنيات البيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات، 
تركيب معدات االتصاالت، تركيب الحواسيب المركزية، إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة بجميع انواعها واحجامها، اصالح 
وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية، اصالح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأرة، وغيرها من ملحقات مشابهة، اصالح وصيانة 
أجهزة  وصيانة  اصالح  الالسلكية،  الهواتف  أجهزة  وصيانة  اصالح  والمحمولة،  الثابتة  المعلومات  تخزين  وأجهزة  واألنظمة  المحركات 
االتصاالت العسكرية، انشطة آخرى لبوابات الشبكة، أنشطة آخرى لالتصاالت لم تذكر مسبقا، انشطة آخرى للبرمجة الحاسوبية، انشطة 
آخرى من تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والكمبيوتر واالتصاالت، االمن السيبراني، انشطة مراكز النداء الوارد والرد على مكالمات العمالء 
باستخدام مشغلين أو توزيع المكالمات اليا أو عن طريق تكامل الهاتف والحاسوب أو استعمال نظم االجابة الصوتية التفاعلية أو غير ذلك 

عن الطرق المماثلة لتلقي الطلبات وتقديم معلومات عن المنتجات والتعامل مع طلبات المساعدة من العمالء أو شكاوى العمالء.

أساس اإلعداد- 2

تم إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية والمعايير واالصدارات االخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، إن اهم السياسات المحاسبية المتبعة 

من قبل الشركة تم توضيحها في إيضاح رقم 4.

التزام منافع الموظفين المحددة والذي ظهر بقيمة معاد قياسها  التاريخية، فيما عدا  التكلفة  تم اعداد هذه القوائم المالية وفقا لمبدأ 
الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  واإلستثمارات  التقرير  فترة  نهاية  االكتوارية في  والتقييمات  المتوقعة  االئتمان  باستخدام طريقة وحدة 

الشامل اآلخر. إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل السلع والخدمات.

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. الريال السعودي هو العملة الوظيفية للشركة.
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واألصول  والمصاريف  اإليرادات  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  وضع  اإلدارة  من  للشركة  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
وااللتزامات واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات االلتزامات المحتملة. يمكن أن ينتج من عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج 

تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو االلتزامات والتي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض الشركة للمخاطر وعدم التأكد ما يلي:

إيضاح 32 	 إدارة مخاطر األدوات المالية   
إيضاح 17 و32 	 إفصاحات تحليل الحساسية   

األحكام

المبالغ  أثر جوهري على  له  الذي  المحاسبي  اإلستمرارية  مفهوم  باتخاذ  اإلدارة  قامت  للشركة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في سياق 
المدرجة في القوائم المالية.

التقديرات واالفتراضات 

يتم اإلفصاح أدناه عن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لحاالت عدم التأكد من التقديرات بتاريخ 
المالية  السنة  واإللتزامات خالل  لألصول  الدفترية  القيم  على  جوهري  تعديل  إلى  تؤدي  قد  جوهرية  مخاطر  لها  والتي  المالي  التقرير 
الظروف  تتغير  قد  ذلك،  ومع  المالية.  القوائم  إعداد  عند  المتاحة  البيانات  على  وتقديراتها  افتراضاتها  في  الشركة  استندت  التالية. 
واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة الشركة. تنعكس هذه التغيرات 

على االفتراضات عند حدوثها.

إنخفاض قيمة األصول غير المالية

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات على انخفاض قيمة األصول غير المالية في كل تاريخ تقرير مالي. يتم اختبار األصول 
غير المالية إلختبار انخفاض القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. عند إجراء حسابات 
القيمة المستخدمة، تقدر اإلدارة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المولدة للنقد، وتختار معدل خصم مناسب 

من أجل حساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

التكاليف المقدرة لإلنجاز

تستخدم الشركة طريقة نسبة اإلنجاز في المحاسبة عن عقود طويلة األجل. يتطلب استخدام طريقة نسبة االنجاز من قبل الشركة تقدير 
بالزيادة أو  إجمالي التكاليف إلكمال العقد. وعلى افتراض أن إجمالي التكاليف المقدرة أعلى أو أقل بنسبة 5% سيكون التأثير جوهرياً 

النقصان على مبلغ اإليرادات.

اإلعتراف باإليراد

تقوم إدارة الشركة باستخدام تقديرات وافتراضات هامة لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )15( »اإليرادات من العقود مع العمالء«.

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

في حال عدم توفر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي عن طريق األسعار المعلنة أو التداول النشط 
لبعض االدوات، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات 

من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.
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االفتراضات طويلة االجل لمنافع إنهاء التوظيف

بشأن  افتراضات  وضع  اإلدارة  على  يتعين  العمل.  عقود  إنهاء  عند  مستقبال  التي سيتم سدادها  االلتزامات  التوظيف  إنهاء  منـافع  تمثل 
المتغيرات مثل معدل الخصم ونسبة الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ودوران العمل. وتقوم إدارة الشركة بأخذ المشورة دوريا من 
خبراء اكتواريين خارجيين بشأن هذه االفتراضات. ويمكن أن تؤثر التغيُّرات في االفتراضات الرئيسة تأثيًرا جوهرًيا على مخصص منافع 

إنهاء التوظيف.

األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

تحدد الشركة األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك بعد احتساب االستخدام المتوقع لألصل 
أو عوامل التآكل والتلف المادي من االستعمال. لم تضع اإلدارة أي قيمة تخريدية حيث أنها اعتبرتها غير جوهرية. تراجع اإلدارة األعمار 

اإلنتاجية سنويا.

إحتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

تستخدم الشركة مصفوفة معينة الحتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينون التجاريون. تستند نسب المخصص إلى االيام منذ 
االستحقاق لمجموعات من قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة )أي حسب نوع العميل أو التغطية بالضمانات وغيرها 

من أشكال التأمين على االئتمان(.

تستند مصفوفة المخصص مبدئيا إلى نسب التعثر في السداد التاريخية للشركة ويعكس احتساب المخصص أوزان االحتماالت المتعلقة 
بالنتائج والقيمة الزمنية لالموال والمعلومات المعقولة في تاريخ التقرير حول االحداث السابقة والظروف االقتصادية المستقبلية. وفي تاريخ 

كل تقرير مالي، يتم تحديث نسب التعثر في السداد ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.

إن  جوهريا.  تقديرا  المتوقعة  االئتمانية  والخسائر  المتوقعة  االقتصادية  والظروف  الملحوظة،  التاريخية  التعثر  نسب  بين  العالقة  تعتبر 
الخسائر االئتمانية المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف والتوقعات االقتصادية. قد ال تعكس تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للشركة 
وتوقعاتها للظروف االقتصادية أيضا التعثر الفعلي للعمالء في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

المدينون التجاريون في اإليضاح )12( وأصول عقود في اإليضاح )11(.

تقوم الشركة دائما بقياس مخصص الخسارة على المبالغ المستحقة من العمالء بمبلغ يساوي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة. 
لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقدير أو أو اإلفتراضات المهمة التي تمت خالل فترة التقرير الحالية.
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فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي استخدمتها الشركة في اعداد هذه القوائم المالية:

تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول أو غير متداول

تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي على اساس تصنيفها إلى متداول أو غير متداول. يتم تصنيف االصل ضمن 
األصول المتداولة في حالة:

توقع تحقق االصل أو هناك نية لبيعه أو استخدامه خالل دورة العمل العادية 	
محتفظ باألصل بشكل رئيسي من اجل المتاجرة 	
توقع تحقق االصل خالل 12 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 	
كونه نقداً أو في حكم النقد اال إذا كان محظوراً تبادل االصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل 12 شهراً على االقل من  	

تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم تصنيف جميع األصول االخرى كأصول غير متداولة.

يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة:

توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية  	
محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من اجل المتاجرة 	
توقع تسوية االلتزام خالل 12 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 	
عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة 12 شهراً على االقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. 	

تقوم الشركة بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غير متداولة.

العمالت األجنبية

المعامالت واألرصدة

تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا بالسعر السائد للعملة الوظيفية في التاريخ التي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف. ويتم اعادة 
ترجمة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت االجنبية الى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية. وتسجل 

جميع الفروق الناشئة من التسويات أو المعامالت على البنود النقدية على الربح أو الخسارة.

يتم ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا. أما البنود 
غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. يتم 
معاملة االرباح أو الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود غيرالنقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باألرباح والخسائر 
الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بأرباح وخسائر قيمتها العادلة في الدخل 
الشامل االخر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخر، والبنود التي يتم االعتراف بأرباح وخسائر قيمتها العادلة في الربح أو الخسارة 

يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
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ممتلكات، آالت ومعدات

يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. 
تشمل التكلفة أي تكاليف تعود بشكل مباشر إلى جلب األصل إلى الموقع وبالحالة الالزمة له ليكون قاباًل للتشغيل بالطريقة المقصودة من 
قبل اإلدارة. تتضمن التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من الممتلكات واآلالت والمعدات. عندما يتم استبدال اجزاء هامة من الممتلكات واآلالت 
والمعدات على فترات معينة، تقوم الشركة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها أصول فردية ذات عمر انتاجي محدد واستهالك محدد. ويتم 

االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر لألصول كالتالي:

نسبة االستهالك

5 -10%مباني

20%سيارات

14-28%اثاث ومفروشات 

14-28%أجهزة حاسب آلي

10-25%اإلنشاءات والتجهيزات

25% أو مدة عقد اإليجار أيهما أقلالتحسينات والديكورات 

يتم الغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من 
استخدامه أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل في الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل.

يتم رسملة النفقات التي يتم تكبدها لتجهيزات أعمال الديكور والبناء للمباني ضمن بند مشاريع تحت التنفيذ حتى تصبح األصول المتعلقة 
جاهزة لالستخدام المراد منها، حيث يتم حينئذ تحويلها الى بنود الممتلكات والمعدات ذات الصلة. ال يتم استهالك المشاريع تحت التنفيذ.

مشاريع تحت التنفيذ

األصول في سياق البناء أو التطوير تتم رسملتها في حساب مشاريع تحت التنفيذ. يتم تحويل األصل تحت التنفيذ أو التطوير إلى الفئة 
المناسبة في الممتلكات واآلالت والمعدات، بمجرد أن يكون األصل إلى الموقع و/ أو الحالة الالزمة حتى يكون قاباًل: للتشغيل بالطريقة 
المقصودة من قبل اإلدارة. تتضمن تكلفة بنود المشاريع تحت التنفيذ من سعر الشراء وتكلفة التنفيذ / التطوير وأي تكلفة أخرى متعلقة 

مباشرة إلى إنشاء أو شراء بند من المشاريع تحت التنفيذ المقصودة من قبل اإلدارة.

تكاليف االقتراض

يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو 
البيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. ويتم تسجيل جميع تكاليف اإلقتراض األخرى كمصاريف في فترة استحقاقها. وتتمثل تكاليف االقتراض 

في تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية إقتراض األموال.

المخزون

يظهر المخزون والذي يتمثل بحزم رسائل اتصال وأجهزة إلكترونية بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة 
المتوسط المرجح.
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األصول المالية

االعتراف األولي والقياس

تصنف األصول المالية عند االعتراف األولي على أنها ستقاس الحقاً بالتكلفة المستنفدة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، 
أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يعترف بجميع األصول المالية عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة إال في حالة قيد األصول المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي:

أصول مالية بالتكلفة المستنفدة

بعد القياس األولي، تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة. يتم 
االعتراف باألرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل، أو دخول تعديالت عليه، أو هبوط قيمته.

األجنبية  العمالت  تقييم  وإعادة  الفوائد  بإيرادات  االعتراف  يتم  اآلخر،  الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  بالقيمة  الدين  ألدوات  بالنسبة 
وخسائر انخفاض القيمة أو التعديالت في قائمة الربح أو الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة كما في األصول المالية المقاسة بالتكلفة 
المستنفدة. يتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد، يتم إعادة تصنيف التغير في القيمة 

العادلة المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إن األرباح والخسائر الناتجة من االستثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال يعاد تصنيفها 
إلى الربح أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة عندما ينشأ حق االستالم، إال إذا كانت هذه 
التحصيالت تمثل استرجاعاً لجزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تدرج هذه التوزيعات في الدخل الشامل اآلخر. ال يتم اختبار 

الهبوط في القيمة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تدرج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بقيمتها العادلة مع تسجيل صافي التغيرات في 
القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.
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األصول المالية )تتمة(

استبعاد األصول المالية

يتم استبعاد األصول المالية في الحاالت التالية:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، أو 	
قيام الشركة بتحويل حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير إلى  	

طرف ثالث من خالل اتفاقية »تحويل« وسواء )أ( حولت الشركة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل 
أو )ب( أن الشركة لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل إال أنها حولت حقها في 

السيطرة عليه.
إذا قامت الشركة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخلت في اتفاقية تحويل فإنها تقيم إلى أي حد ما زالت تحتفظ 
بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل. يتم االعتراف باألصل إلى المدى الذي تستمر عالقة الشركة به إذا لم تحول ولم تحتفظ بجميع 
المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقها في السيطرة عليه. في تلك الحالة تقوم الشركة باالعتراف أيضا بااللتزامات المرتبطة 

به. ويقاس األصل المحول وااللتزامات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة.

ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة الشركة 
بسداده، أيهما أقل.

الهبوط في قيمة األصول المالية

تعترف الشركة بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين. بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 
التعثر المحتمل في السداد خالل 12 شهرا  الناتجة من  المتوقعة لمخاطر االئتمان  منذ اإلثبات األولي، يتم االعتراف بخسائر االئتمان 
)خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 12 شهرا(. أما بالنسبة للتعرض االئتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات 
األولي، يجب االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر 

ائتمانية متوقعة على مدى العمر(.

بالنسبة للمدينين التجاريين وأصول العقود، تطبق الشركة مدخال مبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، قامت الشركة 
الخاصة  المستقبلية  للعوامل  تعديلها  تم  والتي  االئتمان،  في خسائر  التاريخية  خبرتها  على  تستند  التي  المخصص  باستخدام مصفوفة 

بالمدينين والبيئة االقتصادية.

مدينون تجاريون

يتم االعتراف بذمم المدينون التجاريون مبدئيا بسعر المعاملة. بعد االعتراف األولي، تقاس ذمم المدينون التجاريون بالتكلفة المستنفدة 
باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي ناقصا مخصص الهبوط في القيمة. يتم إنشاء مخصص للهبوط في القيمة عندما يكون هناك دليل 
موضوعي على أن مبالغ ذمم المدينون التجاريون لن يتم تحصيلها بالكامل وفقا لشروط التعاقد األصلية. يتم شطب الديون المعدومة عند 

تكبدها.
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النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصندوق.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه على األرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق كما هو موضح أعاله بعد 
خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك، إن وجدت، حيث أنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية للشركة. يخضع النقد وما في حكمه 

لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9 االنخفاض في القيمة.

احتياطي نظامي

تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل 10% من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 
30% من راس المال. أن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.

التزام منافع الموظفين المحددة

برامج المنافع المحددة:

للدفعات  الحالية  بالقيمة  قياسها  يتم  للموظفين،  المحددة  المنافع  ببرنامج  والمتعلقة  المالي  المركز  قائمة  في  المدرجة  االلتزامات  إن 
المستقبلية المتوقعة بتاريخ القوائم المالية، باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، وتسجل كالتزامات غير متداولة. يتم احتساب التزام 
المنافع المحددة في نهاية كل فترة إعداد تقارير سنوية من قبل اكتواري مستقل وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وتأخذ 
عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي وسياسة الشركة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 
التي  النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة  التدفقات  بخصم 
ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة )أو في حال عدم توفرها تستخدم أسعار السوق على السندات 
الحكومية(. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة ويتم إدراج هذه التكلفة في قائمة 

الربح أو الخسارة.

برامج المنافع المحددة )تتمة( :

يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة باستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتوارياً في نهاية السنة المالية السابقة، بعد تعديلها 
بالتقلبات الهامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج وتقليص األيدي العاملة والسداد. وفي حالة 
عدم وجود التقلبات الهامة في السوق واألحداث لمرة واحدة يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية استناداً لالفتراضات في بداية السنة. وفي 
حالة وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل السنة فإنه يجب األخذ بها إلعادة قياس هذه االلتزامات والتكاليف المتعلقة بها.

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في السنة التي حدث فيها في بنود الدخل 
الشامل األخرى. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة 

مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.

التزامات الموظفين القصيرة األجل

يتم إثبات وقياس االلتزامات المتعلقة بالمزايا المستحقة للموظفين والمتمثلة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية والمرضية وتذاكر السفر 
والمتوقع سدادها خالل فترة اإلثني عشر شهراً بعد انتهاء السنة المالية التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمات ذات الصلة، في القوائم 

المالية بالمبالغ غير المخصومة المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات.
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الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة

غير  وتعتبر  دفعها،  يتم  لم  والتي  المالية  السنة  نهاية  قبل  للشركة  المقدمة  والخدمات  بالبضاعة  المتعلقة  االلتزامات  المبالغ  هذه  تمثل 
مضمونة. يتم عرض الدائنون التجاريون وأوراق الدفع كالتزامات متداولة إال إذا لم يكن السداد مستحقاً خالل 12 شهراً بعد تاريخ التقرير، 

ويتم إثباتها في األصل بقيمتها العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية.

مخصصات

عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتطلب 
األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت التي 
تتوقع فيها الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل 
وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعاًل. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم 

أية مبالغ مستردة.

وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما 
يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف 

تمويل.

االلتزامات المالية

االعتراف األولي والقياس

تصنف االلتزامات المالية، عند االعتراف األولي، كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كقروض وذمم دائنة أو 
كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر.

يتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف 
المعامالت المرتبطة مباشرة بها.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق لاللتزامات المالية على تصنيفها على النحو التالي:

القروض والسلف

بعد االعتراف األولي، تقاس القروض والسلف بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر 
في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد االلتزامات، وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.

استبعاد االلتزامات المالية

يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء االلتزام بموجب العقد.

المقاصة بين األدوات المالية

يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع إظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي في حال وجود حق يكفله القانون لمقاصة 
المبالغ المعترف بها، وتوافر النية إلى التسوية بالصافي أو أن تحقق األصول وتسوية االلتزامات تحدثان في نفس الوقت.
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اإليرادات من العقود مع العمالء

يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل حسب القيمة التي تعكس 
العوض الذي تتوقع الشركة استحقاقه مقابل هذا التحويل.

حق اإلرجاع

تمنح بعض العقود العميل حق إرجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة. تقوم الشركة باستخدام طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي 
لن يتم إرجاعها حيث إنها تعطي أفضل تنبؤ عن العوض المتغير الذي سيكون من حق الشركة. أن متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 15 »اإليرادات من العقود مع العمالء« المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير مطبقة أيضا لتحديد قيمة العوض المتغير الذي يمكن 
إن يدرج ضمن سعر المعاملة. بالنسبة للبضائع المتوقع إرجاعها، بدال من االعتراف بها كإيرادات، تقوم الشركة بإثبات التزام رد المبلغ. يتم 

أيضا إثبات أصول حق اإلرجاع )والتعديل المقابل لها في تكلفة اإليرادات( مقابل حق الشركة في استرجاع البضاعة من العميل.

حسم الكميات

توفر الشركة حسم الكميات بأثر رجعي لبعض العمالء عندما تتجاوز كمية البضاعة المشتراة خالل الفترة حدا معينا كما ينص العقد. يتم 
خصم الحسومات مقابل المبالغ المستحقة من قبل العميل. تطبق الشركة متطلبات تقييد تقديرات العوض المتغير وتقوم بإثبات التزام رد 

للحسومات المستقبلية المتوقعة.

التزامات ضمان

بموجب القوانين، تعطي الشركة عادة ضمانات إلصالحات عامة في أي عيوب وجدت في وقت البيع. يتم المحاسبة عن هذه الضمانات وفقا 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 37 »المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة«.

أصول العقود

أصول العقود هي حق الشركة في العوض مقابل البضائع أو الخدمات المحولة إلى العميل. إذا قامت الشركة بتحويل البضائع أو الخدمات 
إلى العميل قبل أن يقوم بسداد العوض أو قبل أن يكون السداد مستحقا، يتم إثبات أصل عقد مقابل الجزء المكتسب من العوض الذي ما 

زال مشروطا.

المدينون التجاريون

انظر سياسة  الزمنية(.  الفترة  يعتمد على مضى  العوض  استحقاق  أن  )أي  المشروط  العوض غير  مبلغ  في  الشركة  المدينون حق  يمثل 
المحاسبة الخاصة باألصول المالية.

التزامات العقود

التزامات العقود هي التزامات تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل مقابل العوض الذي تم استالمه )أو العوض المستحق( من العميل. 
إذا سدد العميل العوض أو كان للشركة حق غير مشروط في مبلغ عوض قبل قيام الشركة بتحويل البضاعة أو الخدمة إلى العميل فتقوم 
الشركة بإثبات العوض على أنه التزام عقد عندما يتم السداد أو عندما يكون السداد مستحقا، أيهما أسبق. يتم االعتراف بالتزامات العقود 

كإيرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بموجب العقد.
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األصول وااللتزامات الناتجة عن حق اإلرجاع

يمثل أصل حق اإلرجاع حق الشركة في استرجاع البضائع من العميل عند تسوية التزام بالرد. ويقاس بالرجوع إلى المبلغ الدفتري السابق 
للمخزون مطروحا منه أي تكاليف متوقعة إلرجاع تلك البضائع، بما في ذلك النقص المحتمل في قيمة البضائع المرتجعة. تقوم الشركة 
في نهاية كل فترة تقرير بتحديث قياس األصل الناشئ عن التغيرات في التوقعات عن البضائع التي سيتم إرجاعها، باإلضافة إلى النقص 
المحتمل في قيمتها. تمثل التزامات رد المبلغ التزامات الشركة برد مبلغ العوض المستلم أو بعضه )أو المستحق تحصيله( الذي ال تتوقع 
الشركة أن يكون من حقها. تقوم الشركة في نهاية كل فترة تقرير بتحديث تقديرات التزامات اإلرجاع )والتغير المقابل في سعر المعاملة(.

عقود مخسرة

إذا كان لدى الشركة عقد متوقع أن ينتج عنه خسارة، يتم االعتراف بااللتزام الحالي بموجب العقد وقياسه كمخصص. ومع ذلك، قبل إثبات 
مخصص منفصل لعقد مخسر، تعترف الشركة بأي خسائر انخفاض في القيمة حدثت في األصول المتعلقة بذلك العقد.

الشركة كمستأجر

تطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار على المدى القصير على عقود اإليجار قصيرة األجل لألراضي والمباني )أي عقود اإليجار 
التي تبلغ مدتها 12 شهراً أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار بعقود اإليجار قصيرة األجل 

كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

الشركة كمؤجر

أبرمت الشركة عقود إيجارات فيما يتعلق بعقاراتها االستثمارية. وقد حددت الشركة استناداً إلى تقييم أحكام وشروط الترتيبات، أنها تحتفظ 
بكافة مخاطر ومزايا ملكية هذه العقارات ولذلك تسجل الشركة هذه العقود باعتبارها عقود إيجارات تشغيلية. يتم إثبات إيرادات العقود 

في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار فترة عقود اإليجارات.
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إثبات اإليرادات

تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المدين من بيع البضائع في سياق العمل االعتيادي ألنشطة الشركة. تظهر 
اإليرادات صافية من ضريبة القيمة المضافة، المرتجعات، الحسومات والخصومات وبعد استبعاد المبيعات داخل الشركة. إذا كانت الشركة 

تقدم ائتمان بدون فوائد إلى المشتري، فيتم إثبات اإليرادات بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية.

تثبت الشركة اإليرادات من العقود مع العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي.

تتمثل الخمس خطوات هذه في اآلتي: تحديد العقود المبرمة مع العمالء، وتحديد التزامات األداء المنصوص عليها في العقد، وتحديد سعر 
المعاملة، واالعتراف باإليرادات عند استيفاء التزامات األداء.

تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما يكون بإمكانها قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به، ويكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع 
اقتصادية مستقبلية، وعندما يتم استيفاء معايير محددة لكل نشاط من أنشطة الشركة، كما هو مذكور أدناه.

إيرادات من تقديم خدمات الصيانة والتشغيلأ. 
تعد خدمات الصيانة والتشغيل خدمات يمكن تمييزها بذاتها حيث يتم توفيرها بانتظام من قبل الشركة لعمالئها على أساس 
مستقل ومتاحة للعمالء من مقدمي الخدمات اآلخرين في السوق. يتم إثبات اإليرادات من خدمات الصيانة والتشغيل في الفترة 

المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمة على مدى زمني. 

إيرادات من تقديم خدمات مراكز االتصالب. 
وهي واحدة من أهم وحدات العمل التي تشكل شركة العرض المتقن للخدمات التجارية وتتخصص بتقديم خدمات تأسيس 

وتشغيل مراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين، وأهم الخدمات التي تقدمها هذه الوحدة هي:

تأسيس وتجهيز مراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين.  	
إدارة وتشغيل مراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين. 	
توفير الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في مراكز االتصال وخدمة العمالء. 	
توفير البرامج واألنظمة الخاصة بمراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين، من مثل: 	

 -.»Contact Center System« .أنظمة مراكز االتصال مفتوحة المصدر
 -.»IVR« .أنظمة الرد اآللي التفاعلي من خالل الصوت والصورة
 -.»Call Recording Systems« .أنظمة تسجيل المكالمات
 -.»CRM« .أنظمة إدارة عالقات العمالء
أنظمة إعداد التقارير الخاصة بأداء مراكز االتصال وشاشات المتابعة اللحظية.- 
التدريب المتخصص بمراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين.- 
تقديــم الخدمــات االستشــارية المتخصصــة بتأســيس وإدارة وتشــغيل مراكــز االتصــال وخدمــة العمــالء والعنايــة - 

بالمشــتركين.
ويتم إثبات اإليرادات من خدمات تقديم خدمات مراكز االتصال في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمة على مدى 

زمني. 
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إثبات اإليرادات )تتمة(

إيرادات من تقديم خدمات التراخيص والتطوير	. 
يعد التطور التكنولوجي والتطبيقات المتعلقة بها قد تغيرت خالل العقود الثالثة الماضية؛ فخالل هذه الفترة الزمنية، أصبحت 
التطبيقات أكثر تعقيدا وتحولت من مجرد أدوات لتأدية غرض واحد إلى أنظمة متداخلة ومتكاملة لألعمال تصل إلى ما هو 
أبعد من مركز المعلومات. ولقد تحول جمهور المستخدمين من الفنيين والمتخصصين فقط إلى جميع الناس بشكل عام. فاليوم 
يستخدم الناس والشركات تطبيقات اإلنترنت كجزء ال يتجزأ من حياتهم اليومية، وأصبحت التطبيقات جزءا من البنية األساسية 
تماما مثل الكهرباء. وعند تناول الموضوع من هذه الزاوية، فلقد أصبح جليا أنه يجب على المنظمات أن تقوم بإدارة وحماية 
ما أصبحت واحدة من أهم أصولها أال وهي التطبيقات. يتم إثبات اإليرادات من تقديم خدمات تراخيص برامج الحاسب اآللي 

في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمة عند نقطة زمنية محددة. 

إيرادات من تقديم خدمات تقديم واشتراكات الرسائل النصيةد. 
التي  الوسائل  تعتبر واحدة من أحدث وأفضل  الجماعية  النصية  الرسائل  )Bulk SMS(: خدمة  الجماعية  النصية  الرسائل 
تستخدم في مجال التسويق وأيضا بغرض إرسال اإلشعارات بكافة أنواعها لفئة أو شريحة مستهدفة ومن أهم تطبيقات خدمة 
الرسائل الجماعية هي االستهداف الدوري لمجموعة من العمالء بغرض الدعاية واإلعالن عن المنتجات أو إرسال إشعارات 
أو تقديم خدمات لشريحة معينة داخل المؤسسة بغرض إشعارهم بمواعيد اجتماعات أو مؤتمرات أو مناسبات. يتم إثبات 
اإليرادات من تقديم خدمات واشتراكات الرسائل النصية في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمة على مدى زمني. 

إيرادات من تقديم خدمات اإلنترنت 	. 
خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المصّممة خصيصاً لتلبية حاجات 
الشركات، حيث نقدم الخدمات من اإلنترنت، والربط، واالستضافة وإنشاء مراكز المعلومات والشبكات إلى التجارة اإللكترونية 
وخدمات الدفع اإللكتروني لحلول تكنولوجيا المعلومات يتم إثبات اإليرادات من تقديم خدمات اإلنترنت في الفترة المحاسبية 

التي يتم فيها تقديم الخدمة عند نقطة زمنية محددة.

توزيع األرباح

تقوم الشركة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح للمساهمين عند الموافقة على توزيع وأن التوزيع لم يعد يتوقف على تقدير 
الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. 

التكاليف المباشرة

تشمل التكاليف المباشرة جميع المواد المباشرة وتكاليف العمالة، والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بأداء العقد.

المصاريف

يتم توزيع جميع المصاريف التشغيلية بشكل ثابت على تكلفة اإليرادات ومصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية باستخدام عوامل 
توزيع ثابتة يتم تحديدها بما يتناسب مع أنشطة الشركة.
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الزكاة

تقوم الشركة بتجنيب مخصص للزكاة وفقا لتعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. يعترف بالمخصص 
في الربح أو الخسارة.

موقف الزكاة الغير مؤكد 

يتم احتساب الفروق التي قد تنجم عند اإلنتهاء من الربوط إذا تم االنتهاء من الربوط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ضريبة القيمة المضافة

يتم االعتراف باإليرادات والمصاريف بالصافي من ضريبة القيمة المضافة باستثناء إذا استحقت ضريبة القيمة المضافة على اقتناء أصول 
أو خدمات ال يتم استردادها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي هذه الحالة يعترف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء 
األصول أو جزء من بند المصاريف بحسب الحالة. تظهر الذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية متضمنة مبلغ ضريبة القيمة 

المضافة.

يتم إدراج صافي ضرائب القيمة المضافة الذي يمكن استرداده من أو دفعه إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضمن األصول األخرى أو 
االلتزامات األخرى في قائمة المركز المالي.

ضريبة االستقطاع

تقوم الشركة باستقطاع ضريبة على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام ضريبة الدخل في 
المملكة العربية السعودية.
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تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة- 5

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية 5-1

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2021م، في والتي تم تطبيقها في القوائم المالية. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ 

المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

تأثير التطبيق األولي لمعيار إصالح سعر الفائدة. 	
تأثير التطبيق األولي لكوفيد - 19 المتعلقة بامتيازات اإليجار بعد 30 يونيو 2021م - تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 16. 	

يتم  5-2 ولم  بعد  المفعول  سارية  غير  ولكنها  اإلصــدار  قيد  والمعدلة  الجديدة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير 
تطبقها مبكًرا

لم تطبق الشركة مبكراً المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكن غير سارية المفعول بعد:

سارية المفعول للفترات السنويةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 10 القوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي 28 االستثمارات 
في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول من المستثمر إلى شركته 

الزميلة أو المشروع المشترك.

تم تأجيل تاريخ السريان إلى أجل غير 
مسمى

1 يناير 23تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 عرض القوائم المالية المتعلق بتصنيف االلتزامات.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 عرض القوائم المالية وبيان ممارسات المعايير الدولية للتقرير المالي 2 
1 يناير 23ممارسة االجتهادات بشأن األهمية النسبية - اإلفصاح عن السياسات المحاسبية.

يقوم المعيار الدولي للتقرير المالي 17 عقود التأمين بتأسيس مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها 
1 يناير 23واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي 4 عقود التأمين.

1 يناير 22تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3: دمج األعمال لتحديث مرجع اإلطار المفاهيمي.

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 16 الممتلكات والمصنع والمعدات التي تمنع الشركة من الخصم من تكلفة 
الممتلكات والمصنع والمعدات المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام 

المقصود.
1 يناير 22

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37 المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة المتعلقة بالتكاليف 
1 يناير 22التي يجب تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مخسر.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2018م-2020م دورة المعدلة للمعايير الدولية للتقارير 
1 يناير 22المالية 1 و9 و16 ومعيار المحاسبة الدولي 41.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 8 السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء - 
1 يناير 23تعريف التقديرات المحاسبية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 12 - ضريبة الدخل - الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة 
1 يناير 23عن معاملة واحدة.

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للشركة لفترة التطبيق األولي واعتماد هذه المعايير 
والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولي.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

ممتلكات وآالت ومعدات- 6

أراضي
ريال سعودي

مباني
ريال سعودي

سيارات
ريال 

سعودي

أثاث 
ومفروشات

ريال سعودي

أجهزة 
حاسب

آلي
ريال سعودي

اإلنشاءات 
والتجهيزات
ريال سعودي

التحسينات 
والديكورات
ريال سعودي

مشاريع تحت 
اإلنشاء

ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

التكلفة

79,299,215 45,045,000 1,873,677 748,799 7,714,099 2,641,741 1,327,900 16,360,499 3,587,500 1 يناير 2019م

36,714,572 25,129,472 - - 2,670,989 1,223,751 165,360 4,084,000 3,441,000 إضافات

)977,590(- - - )2,190(- )975,400(- - استبعادات
31 ديسمبر 

115,036,197 70,174,472 1,873,677 748,799 10,382,898 3,865,492 517,860 20,444,499 7,028,500 2020م

21,802,323 17,551,269 - 149,600 1,691,401 1,858,603 551,450 - - إضافات

)2,962,913(- - - )2,157,779()805,134(- - - استبعادات

- )87,725,741(- 3,489,800 114,570 489,960 - 38,586,411 45,045,000 تحويالت

31 ديسمبر 
133,875,607 - 1,873,677 4,388,199 10,031,090 5,408,921 1,069,310 59,030,910 52,073,500 2021م

االستهالك المتراكم

15,427,905 - 1,759,460 673,919 5,933,127 1,636,675 980,757 4,443,967 - 1 يناير 2019م
محمل خالل 

2,417,463 - 12,730 - 723,699 416,274 201,380 1,063,380 - السنة

)868,625(- - - )2,190(- )866,435(- - إستبعادات
31 ديسمبر 

16,976,743 - 1,772,190 673,919 6,654,636 2,052,949 315,702 5,507,347 - 2020م

محمل خالل 
2,890,697 - 1,155 79,277 872,467 532,303 71,240 1,334,255 - السنة

)2,666,558(- - - )1,941,937()724,621(- - - إستبعادات

31 ديسمبر 
17,200,882 - 1,773,345 753,196 5,585,166 1,860,631 386,942 6,841,602 - 2021م

القيمة الدفترية الصافية

31 ديسمبر 
116,674,725 - 100,332 3,635,003 4,445,924 3,548,290 682,368 52,189,308 52,073,500 2021م

31 ديسمبر 
98,059,454 70,174,472 101,487 74,880 3,728,262 1,812,543 202,158 14,937,152 7,028,500 2020م

تتمثل المشاريع تحت اإلنشاء كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م في التكاليف المتكبدة ألعمال إنشاء وتجهيز مبنى القيروان  	
والذي تم اإلنتهاء منه خالل العام.

تتضمن األراضى والمباني على أراضي ومباني مرهونة ضماناً للقروض طويلة االجل بمبلغ 7,350,000 ريال سعودي. 	
يتضمن هذا البند أراضى ومباني تقع في حي الخزامى بلغت صافي القيمة الدفترية لها 13,750,118 ريال سعودي كما في 31  	

ديسمبر 2021م والتي تعد خاضعة لألمر السامي رقم 61879 القاضي بنزع الملكية ووضع اليد المؤقت على هذه العقارات. راجع 
إيضاح رقم )33(.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(  -6

أراضي
ريال 

سعودي

مباني
ريال سعودي

سيارات
ريال 

سعودي

أثاث 
ومفروشات 
ريال سعودي

أجهزة 
حاسب

آلي
ريال سعودي

اإلنشاءات 
والتجهيزات
ريال سعودي

التحسينات 
والديكورات
ريال سعودي

مشاريع تحت 
اإلنشاء

ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

التكلفة

33,838,491- 13,587,50016,346,6431,327,9002,281,0147,676,458748,7991,870,177 يناير 2019م

3,50045,045,00045,460,724 -360,72737,641- 13,856-إضافات
31 ديسمبر 

20193,587,50016,360,4991,327,9002,641,7417,714,099748,7991,873,67745,045,00079,299,215م

25,129,47236,714,572- - 3,441,0004,084,000165,3601,223,7512,670,989إضافات

)977,590(- --)2,190(-)975,400(- - استبعادات
31 ديسمبر 

748,7991,873,67770,174,472115,036,197 20207,028,50020,444,499517,8603,865,49210,382,898م

االستهالك المتراكم

13,179,039- 3,477,371722,7201,328,7805,304,731592,5901,752,847-1 يناير 2019م
محمل خالل 

2,248,866- 966,596258,037307,895628,39681,3296,613-السنة

31 ديسمبر 
15,427,905-4,443,967980,7571,636,6755,933,127673,9191,759,460-2019م

محمل خالل 
2,417,463-12,730-1,063,380201,380416,274723,699-السنة

)868,625(---)2,190(-)866,435(--استبعادات
31 ديسمبر 

16,976,743-5,507,347315,7022,052,9496,654,636673,9191,772,190-2020م

القيمة الدفترية الصافية

31 ديسمبر 
20207,028,50014,937,152202,1581,812,5433,728,26274,880101,48770,174,47298,059,454م

31 ديسمبر 
20193,587,50011,916,532347,1431,005,0661,780,97274,880114,21745,045,00063,871,310م

* تم تحميل استهالك السنة المنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

197,727 200,431 72,398 تكلفة اإليرادات - )إيضاح 24(

2,051,139 2,217,032 2,818,299 مصاريف عمومية وإدارية - )إيضاح 26(

 2,890,697 2,417,463 2,248,866
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - 7

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

--11,014,027 يناير

-516,650-إضافات خالل السنة

-487,477497,377التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة

-311,501,5041,014,027 ديسمبر

يتمثل هذا االستثمار، االستثمار في األوراق المالية المدرجة في السوق المال السعودي )»تداول«(. 

استثمار في شركة تابعة- 8

يمثل االستثمار في الشركة التابعة االستثمار في الشركة المذكورة أدناه:

الشركة
نسبة الملكية %

بلد التأسيس
31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

المملكة العربية السعودية-67%-شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات

ان ملخص حركة االستثمار في الشركة التابعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

--119,089 يناير

-67,000-إضافات خالل السنة

-)47,911(-حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة
--)19,089(استبعاد خالل السنة *

-19,089-31 ديسمبر

إن شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الرياض بالسجل التجاري 
رقم 1010651587 بتاريخ 17 محّرم 1442هـ )الموافق 5 سبتمبر 2020م(. 

خالل السنة السابقة تمت المحاسبة عن هذا االستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية بدالً من التوحيد حيث أن الشركة استفادت من 
إعفاءات المعايير الدولية وذلك بعدم إعداد قوائم مالية موحدة حيث تقوم الشركة األم النهائية، شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري، 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  بإعداد قوائم مالية موحدة وفقاً 
الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة التي لها عالقة بإعداد 

وعرض القوائم المالية. 

وخالل السنة، قامت الشركة باستبعاد كامل حصصها في الشركة التابعة )بما لها من حقوق وما عليها من التزامات(. هذا وقد تم استكمال 
اإلجراءات القانونية بنقل هذه الحصص وتعديل عقد التأسيس بهذا الخصوص.

https://www.2p.com.sa/


312

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

مخزون- 9

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

843,2841,330,1981,082,037 حزم رسائل

-48,4914,083,080 أجهزة بصمة

 891,7755,413,2781,082,037

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة- 10

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين / الشركاء الرئيسيين بالشركة والمدراء وكبار موظفي اإلدارة والشركات الخاضعة للسيطرة أو التي 
يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات. إن طبيعة العالقة موضحة على النحو التالي:

العالقةالجهة ذات العالقة

ذات عالقة بمساهم / بشريكشركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

شقيقةشركة حزام المعلومات

شقيقةشركة العرض المتقن للخدمات التجارية - مصر

شقيقةشركة فوراً لنقل البريد

ذات عالقة بمساهم / بشريكمؤسسة وهج للطاقة

شقيقةشركة العرض المتقن للتكنولوجيا - األردن

شقيقةشركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

شقيقةشركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات

شقيقةشركة الطاقة المستدامة

مساهم / شريكناصر عبد اهلل محمد البسام

مساهم / شريكصالح إبراهيم حمد المزروع

ذات عالقة بمساهم / بشريكمؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت

فيما يلي ملخصا للمعامالت الهامة والمبالغ التقريبية المتعلقة بها التي تمت مع الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

5,517,86219,432,60829,849,925مشتريات من أطراف ذات عالقة

6,000,0007,534,3539,098,839تمويل، بالصافي

6,613,876)9,661,225()660,202(مصاريف مدفوعة بالنيابة عن أطراف ذات عالقة
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة )تتمة(  -10

تتكون األرصدة المستحقة من الجهات ذات العالقة كما في31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

1,570,858738,485624,525شركة حزام المعلومات

--26,672مؤسسة وهج للطاقة

--9,341شركة فوراً لنقل البريد

1,322,1641,143,908- شركة العرض المتقن للتكنولوجيا - األردن

912,6902,674,538- شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

882,335882,335-شركة العرض المتقن للخدمات التجارية - مصر

1,359,983--شركة الطاقة المستدامة

90,229--ناصر عبد اهلل محمد البسام

73,107--صالح ابراهيم حمد المزروع

74,000--شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

- 104,508 -شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات

 1,606,8713,960,1826,922,625

إن المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة ال تخضع ألية فوائد وليس لها جدول محدد للسداد.

تتكون األرصدة المستحقة إلى الجهات ذات العالقة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

-4,083,6105,803,830شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

-1,861,9382,100,443شركة الطاقة المستدامة

-- 12,140 شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

6,757,455233,881-مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت

5,957,68814,661,728233,881

إن المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة ال تخضع ألية فوائد وليس لها جدول محدد للسداد.

تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين 

الطرف ذو العالقة
31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

7,666,6098,063,2776,927,612تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين 

تتكون تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيين من رواتب ومزايا ومنافع نهاية الخدمة ومخصصات أخرى.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

أصول عقود- 11

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

192,098,32661,707,23536,488,547المبالغ المستحقة من العمالء بموجب عقود

مدينون تجاريون- 12

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

99,981,064121,999,77174,671,558مدينون تجاريون
)4,583,170()647,205()2,151,635(ينزل: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

97,829,429121,352,56670,088,388

كما في 31 ديسمبر 2021م، يتركز المدينون التجاريون للشركة بشكل رئيسي من جهات حكومية بمبلغ 79,802,419 ريال سعودي ويمثل 
ما نسبته 80% من إجمالي المدينون التجاريون )كما في 31 ديسمبر 2020م: 101,054,984 ريال سعودي ويمثل ما نسبته 80% من إجمالي 

المدينون التجاريون وكما في 31 ديسمبر 2019م: 66,305,414 ريال سعودي ويمثل ما نسبته 89% من إجمالي المدينون التجاريون(.

إن حركة خسائر االنخفاض في قيمة المدينون التجاريون هي كما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

-1647,2054,583,170 يناير
1,504,4302,803,63610,032,290إضافات

)5,449,120()6,739,601(-شطب
312,151,635647,2054,583,170 ديسمبر

إن تحليل أعمار المدينون التجاريون كما في 31 ديسمبر هي كما يلي:

المجموع
ريال سعودي

غير مستحقة ولم 
تنخفض قيمتها 

ريال سعودي

أرصدة مستحقة ولم تنخفض في قيمتها

31 - 60 يوم
ريال سعودي

61 - 90 يوم
ريال سعودي

91 - 180 يوم
ريال سعودي

181 - 360 يوم
ريال سعودي

أكثر من 360 يوم 
ريال سعودي

3199,981,06416,252,4889,903,00929,247,06218,797,57013,824,45511,956,480 ديسمبر 2021م

31121,999,77140,551,41234,918,24317,151,05015,686,2569,999,7443,693,066 ديسمبر 2020م )معدلة(

3174,671,55828,558,06512,557,9259,842,9209,160,6887,902,2606,649,700 ديسمبر 2019م )معدلة(

يتم قياس مخصص المدينون التجاريون للشركة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى حياة الذمة. يتم تقدير الخسائر االئتمانية 
المتوقعة من المدينون التجاريون باستخدام مصفوفة تستند إلى تجارب سابقة في تأخر سداد المدينين وتحليل الوضع المالي الحالي 
للمدين، معدلة لعوامل المدين والظروف االقتصادية العامة للقطاع الذي يعملون فيه وتقييم الظروف الحالية والمتوقعة في تاريخ القوائم 

المالية. 
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مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى- 13

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

9,542,3377,729,1479,876,018 حجوزات بنكية

2,759,3783,221,2586,500,887 دفعات مقدمة لموردين

7,472,7902,968,6763,332,201مصروفات مدفوعة مقدماُ

796,526608,156592,239 ذمم الموظفين

718,98220,14620,146 أخرى

21,290,01314,547,38320,321,491

نقد وما في حكمه- 14

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

69,119,64010,099,6373,086,644 نقد لدى البنوك

339,418448,554263,706 نقد في الصندوق

 69,459,05810,548,1913,350,350
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رأس المال ورأس المال اإلضافي - 15

رأس المال أ. 
يتكون رأس مال الشركة البالغ 20,000,000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م من 2,000,000 سهماً إسمياً قيمة كل منها 
10 ريال سعودي وجميعها أسهم عادية )31 ديسمبر 2020م و2019م 20,000,000 ريال سعودي مكون من 1,000 حصة قيمة 

كل منها 20,000 ريال سعودي( موزعة على المساهمين / الشركاء على النحو التالي:

المساهمين / الشركاء

31 ديسمبر 2020م و2019م31 ديسمبر 2021م

عدد
األسهم

رأس المالعددرأس المال

ريال سعوديالحصصريال سعودي

652,0006,520,00074014,800,000شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

260,0002,600,0001302,600,000صالح ابراهيم حمد المزروع

260,0002,600,0001302,600,000ناصر عبد اهلل محمد البسام

--138,0001,380,000ندى محمد العيسى

--138,0001,380,000إبراهيم صالح المزروع

--138,0001,380,000الجوهرة صالح المزروع

--82,800828,000حصة سلطان محمد السلطان

--82,800828,000أسيل ناصر البسام

--82,800828,000سديم ناصر البسام

--82,800828,000عبد اهلل ناصر البسام

--82,800828,000يوسف ناصر البسام

2,000,00020,000,0001,00020,000,000

رأس المال اإلضافي ب. 
يمثل رأس المال اإلضافي المبلغ المدفوع الذي ساهم به الشركاء / المؤسسين لدعم وتمويل عمليات الشركة وتم التنازل عنه 

لصالح الشركة لغرض زيادة رأس مال الشركة.

احتياطي نظامي- 16

تماشياً مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتحويل 10 % من ربحها للسنة 
لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 30 % من راس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.
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التزام منافع الموظفين المحددة- 17

يتعين على الشركة دفع منافع ما بعد الخدمة لجميع الموظفين بموجب انظمة العمل السعودية عند إنهاء خدمتهم. يتم قياس تكلفة التزام 
منافع الموظفين المحددة باستخدام التقييم االكتواري وطريقة وحدة االئتمان المخططة.

تسوية القيمة الحالية اللتزام منافع الموظفين المحددة

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

13,817,1597,389,4955,559,672 1 يناير

11,671,7386,265,2861,960,803 تكاليف الخدمة الحالية

283,141186,957256,060 تكاليف التمويل

11,954,8796,452,2432,216,863 مجموع المحمل على الربح أو الخسارة

126,9152,290,590451,456 خسارة إعادة القياس االكتوارية

126,9152,290,590451,456 مجموع المحمل على الدخل الشامل اآلخر

)838,496()2,315,169()4,983,013(المدفوع 

20,915,94013,817,1597,389,495 31 ديسمبر

االفتراضات االكتوارية الرئيسية

تم استخدام االفتراضات االكتوارية الهامة التالية من قبل الشركة لتقييم التزام منافع الموظفين المحددة:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

)معدلة()معدلة(

3%3.50%2.75%معدل خصم التقييم

3%3.50%2.75%المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب

مرتفعةمرتفعةمرتفعةمعدل دوران الموظفين

فيما يلي تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية:

31 ديسمبر 2019م )معدلة(31 ديسمبر 2020م )معدلة(31 ديسمبر 2021م

ريال سعودي%ريال سعودي%ريال سعودي%

معدل الخصم

57,095,741% +112,841,071% +119,256,234% +الزيادة

57,705,837% -114,950,494% -122,845,103% -النقص

النسبة المتوقعة لزيادة الراتب

57,569,756% +114,938,686% +122,845,103% +الزيادة

57,219,216% -112,832,138% -119,241,094% -النقص
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تسهيالت البنكية- 18

قروض طويلة األجلأ. 
تتمثل القروض طويلة االجل فيما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

- 7,256,1039,953,435الجزء غير المتداول 

-2,697,331847,608الجزء المتداول 

9,953,43410,801,043-

حصلت الشركة على عدد من القروض من بنوك تجارية محلية متعددة. تحمل هذه القروض عموماً بتكاليف تمويل على أساس 
أسعار العرض بين البنوك تتقاضى رسوم مالية بسعر الفائدة السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية )»سايبور«( 
باإلضافة إلى هامش ثابت متفق عليه بين األطراف. يتم ضمان بعض هذه القروض من خالل رهن الممتلكات واآلالت والمعدات 

)إيضاح 6(.

إن جدول استحقاق القروض طويلة االجل هو كما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

السنوات المنتهية في 31 ديسمبر

-847,608-2021م

-20222,697,3312,697,331م

-20232,812,0802,812,080م

-20242,931,7112,931,712م

-20251,512,3121,512,312م

9,953,43410,801,043-
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تسهيالت البنكية )تتمة(  -18

قروض قصيرة األجلب. 
تتمثل القروض قصيرة األجل فيما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

84,033,30067,040,11860,685,448قروض قصيرة األجل

84,033,30067,040,11860,685,448

تمثل هذه القروض تسهيالت ائتمانية تم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية وتحمل تكاليف تمويل باألسعار السائدة في 
العربية  المملكة  في  البنوك  بين  السائد  الفائدة  بسعر  مالية  رسوم  تتقاضى  البنوك  بين  العرض  أسعار  أساس  على  السوق 
السعودية )»سايبور«( باإلضافة إلى هامش متفق عليه بين األطراف. تنوي اإلدارة إعادة تدوير القروض قصيرة األجل عند 
المدينة  الذمم  عن  والتنازل  ألمر  وسندات  الشركاء،  وكفالة  ضمان  خالل  من  القروض  هذه  بعض  ضمان  يتم  استحقاقها. 

للمشاريع الممولة عن طريق هذه التسهيالت.

اإلخالل بتعهدات القروض	. 
تتطلب تعهدات اتفاقيات بعض القروض قصيرة وطويلة األجل من الشركة الحفاظ على الوضع المالي في مستويات محددة، 
المصاريف  مبالغ  تحدد  كما  محددة،  مبالغ  عن  تزيد  التي  األرباح  توزيعات  على  المقرضين  من  المسبقة  الموافقة  وتتطلب 

الرأسمالية وبعض المتطلبات األخرى. 

إيرادات غير محققة- 19

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

39,905,54411,845,29914,555,041التزامات عقود - مشاريع

18,431,59917,613,6138,057,307إيرادات غير محققة - الرسائل النصية )يمامة(

58,337,14329,458,91222,612,348
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مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى- 20

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

1,596,3001,769,510 35,289,032رواتب وأجور مستحقة

16,106,0875,668,673 20,313,107 إجازات مستحقة

2,461,661265,207 9,262,565ضريبة القيمة المضافة، بالصافي

4,647,08210,741,253 4,492,619 دفعات مقدمة من عمالء

3,140,6461,032,594 3,451,258 تأمينات اجتماعية

5,665,0963,496,813 2,781,024عموالت مستحقة 

-- 9,664,077مخصصات مشاريع 

6,978,0173,638,706 6,284,397أخرى

91,538,07940,594,88926,612,756

زكاة مستحقة- 21

أن أهم مكونات الوعاء الزكوي هي كما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

78,740,86234,436,02643,800,880حقوق الملكية، رصيد أول المدة

107,351,65569,812,08934,109,480صافي الربح المعدل قبل الزكاة

68,565,90511,147,52143,643,540مطلوبات غير متداولة وأخرى

)63,871,310()99,073,481()116,674,725(أصول غير متداولة وأخرى

تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى وعاء الزكاة.

تحتسب الزكاة المستحقة بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل للسنة، أيهما أعلى.
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زكاة مستحقة )تتمة(  -21

فيما يلي الحركة في الزكاة المستحقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

1,745,3021,460,376911,792 1 يناير

3,466,9211,745,3021,460,376المحمل للسنة 

--145,782 نقص في مخصص سنوات سابقة 

)911,792()1,460,376()1,884,616(المدفوع خالل السنة

313,473,3891,745,3021,460,376 ديسمبر

الوضع الزكوي

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لغاية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واستلمت شهادة نهائية. 
خالل عام 2021م استلمت الشركة خطاب تعديل )ربط زكوي( من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يخص عام 2015 يظهر وجود فروقات 
زكوية بمبلغ 145,782 ريال سعودي، حيث قامت الشركة بسداد تلك الفروقات الزكوية وبالتالي أنهت الشركة وضعها الزكوي لعام 2015م، 

وما زالت باقي السنوات قيد الدراسة من قبل الهيئة.

توزيعات أرباح- 22

خالل عام 2021م، وافقت جمعية الشركاء على توزيعات أرباح بقيمة 32,376,562 ريال سعودي )31 ديسمبر 2020م: 22,000,000 ريال 
سعودي، 31 ديسمبر 2019م : 8,000,000 ريال سعودي(.

المعلومات القطاعية- 23

إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للشركة مبنية أدناه وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )8( القطاعات التشغيلية. يتطلب المعيار 
الدولي للتقرير المالي )8( تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بالنظام من قبل رئيس العمليات بصفته 
صانع القرار التشغيلي الرئيسي بالشركة وتستخدم لتوزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. تمثل قطاعات تشغيل الشركة التي يتم رفع 
التقارير عنها بانتظام إلى رئيس العمليات بالشركة من وحدات أعمال وفقا للمنتجات والخدمات وتتمثل بثالثة قطاعات تشغيلية وهي كما 

يلي:

خدمات الصيانة والتشغيل.. 1
خدمات مراكز االتصال.. 2
خدمات التراخيص والتطوير )تتضمن خدمات تقديم واشتراكات الرسائل النصية وتقديم خدمات اإلنترنت(.. 3
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المعلومات القطاعية )تتمة(  -23

تفصيل اإليرادات:

موضح أدناه تفصيل إيرادات الشركة من العقود حسب نوع المنتجات أو الخدمات، وتوقيت إثبات اإليرادات ونوع العمالء:

توقيت إثبات اإليرادات

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

12,541,660 7,782,216 10,097,725 منتجات محولة عند نقطة من الزمن

285,560,365 474,692,833 645,380,486 خدمات محولة على مدى زمني

 655,478,211 482,475,049 298,102,025

نوع العمالء

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

227,645,973 400,387,136 565,651,105 منشآت حكومية ومنشآت تسيطر عليها الحكومة

70,456,052 82,087,913 89,827,106 قطاع خاص

 655,478,211 482,475,049 298,102,025

المنتجات أو الخدمات

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

114,942,757 134,494,013 212,473,006 خدمات الصيانة والتشغيل

107,409,251 231,178,961 301,666,363 خدمات مراكز االتصال

)SWD( 75,750,017 116,802,075 141,338,842 خدمات التراخيص والتطوير

 655,478,211 482,475,049 298,102,025

يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي المدينون التجاريون للقطاعات التشغيلية للشركة كما في 31 ديسمبر:

المنتجات أو الخدمات

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

44,543,27941,012,93729,839,440خدمات الصيانة والتشغيل

28,310,92949,164,89523,453,122خدمات مراكز االتصال

)SWD( 27,126,85631,821,93921,378,996خدمات التراخيص والتطوير

99,981,064121,999,77174,671,558
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

تكلفة اإليرادات - 24

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

232,513,794120,363,379 334,508,829 رواتب وأجور ومزايا أخرى

169,656,834135,436,337109,997,759تكلفة المعدات والبرامج والخدمات ودعم

9,075,2815,167,766 11,980,206 تأمين 

4,512,1382,731,592 7,562,474 رسوم حكومية

4,896,0522,572,346 6,756,384تكاليف اقتراض 

689,81796,785 2,359,405 صيانة إصالح

362,0911,694,555 676,831 سفر وتنقالت

330,87270,190 519,083 اشتراكات 

200,431197,727 72,398 استهالكات

3,437,550476,412 5,379,967 أخرى

539,472,411391,454,363243,368,511

مصاريف بيع وتوزيع- 25

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

3,787,2892,392,0852,004,262 رواتب وأجور ومزايا أخرى

2.451.5621.165.6901.029.018مصاريف بنكية وأخرى

688,078882,344680,350 رسوم مناقصات

215,819215,258205,700 سفر وتنقالت

660.802435.995226.032أخرى

 7,803,5505,091,3724,145,362
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

مصاريف عمومية وإدارية- 26

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

14,688,4358,841,501 11,496,001رواتب وأجور ومزايا أخرى

2,217,0322,051,139 2,818,299استهالكات

309,407275,841 1,220,434مياه وكهرباء

250,914158,950 592,194صيانة إصالح

371,819231,691 586,339رسوم حكومية

471,020274,277 571,495أتعاب مهنية

247,73846,546 261,187هاتف وبريد وإنترنت

12,52329,723 239,379سفر وتنقالت 

122,817100,800 100,800تبرعات

67,49271,282 89,307ضيافة

110,74850,647 19,533اشتراكات

2,459,0821,132,7663,679,619أخرى

20,454,05020,002,71115,812,016

تكاليف تمويل - 27

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

2,101,3551,849,807 3,491,352 مصاريف بنكية وأخرى 

186,957256,060 283,141 تكاليف التمويل المتعلقة بمنافع الموظفين المحددة - إيضاح )17(

 3,774,493 2,288,312 2,105,867

4,896,0522,572,346 6,756,384تكاليف اقتراض - إيضاح )24(

2,451,5621,165,6901,029,018مصاريف بنكية وأخرى - إيضاح )25(

 12,982,439 8,350,054 5,707,231
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

إيرادات أخرى، بالصافي- 28

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

1,263,025653,015613,453دخل من اإليجارات 
--517,000إيراد تدريب 

-)26,000()296,355(خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
2,624,244628,681-عكس مخصصات انتفت الحاجة منها

-1,671,361-إقفال مديونية موردين
113,431130,673585,593 تحصيل ديون معدومة

-141,907276,695 أخرى
 1,739,0085,329,9881,827,727

ربحية السهم / الحصة- 29

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

80,615,56664,371,43023,005,330صافي الربح للسنة
2,000,0002,000,0002,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم / الحصص

40.332.211.5ربحية السهم / الحصة - األساسي والمخفض

ال يوجد تأثير مخفض على ربحية السهم األساسي للشركة.

تم احتساب ربحية السهم األساسي عن طريق تقسيم صافي ربح السنة العائد للمساهمين / للشركاء على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
العادية القائمة خالل السنة. ألغراض احتساب الربحية بالنسبة لعامي 2020م و2019م وحيث أن عدد الحصص يساوي عدد األسهم بعد 
تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة وحافظت على نفس رأس المال، فإنه تم احتساب الربحية بافتراض كيان 

قانوني واحد أي مساهمة مقفلة. 

التزامات محتملة- 30

لدى الشركة التزامات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية للشركة كما في 31 ديسمبر 	

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)معدلة()معدلة(

206,067,88497,224,17784,956,712خطابات ضمان

206,067,88497,224,17784,956,712

خالل دورة أعمال الشركة العادية، تنشأ بعض القضايا المقامة ضد الشركة الغير جوهرية، ويتم الترافع بشأنها حالياً إال أنه  	
ال يمكن تحديد النتيجة النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج هذه القضايا لن يكون لها أثر جوهري على 

القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

تعديالت سنوات سابقة- 31

قامت الشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بتعديل الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاه وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي 
الدولي رقم )8( »السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء«.

فيما يلي تسويات على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م:

31 ديسمبر 2020م إعادة قياس  إعادة تصنيف 31 ديسمبر 2020م

ريال سعوديإيضاح ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

األصول
121,352,566 )647,205( -  121,999,771 ب مدينون تجاريون

)647,205( - المجموع

حقوق الملكية
78,447,113 )833,282( - 79,280,395 ب، جـ أرباح مبقاة 

)833,282( - المجموع

االلتزامات
29,458,912 186,077  29,272,835 - أ، جـ إيرادات غير محققة
40,594,889 - )29,272,835( 69,867,724 أ مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)647,205( - المجموع

فيما يلي تسويات على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م:

31 ديسمبر 2019م إعادة قياس  إعادة تصنيف 31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديإيضاح ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

األصول

70,088,388 )3,153,078( - 73,241,466 ب مدينون تجاريون

)3,153,078( - المجموع

حقوق الملكية

41,178,681 )3,896,819( - 45,075,500 ب، جـ أرباح مبقاة 

)3,896,819( - المجموع 

االلتزامات

22,612,348 743,741  21,868,607 - أ، جـ إيرادات غير محققة

26,612,756 - )21,868,607( 48,481,363 أ مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1,460,376 - - 1,460,376 زكاة مستحقة

)3,153,078( - المجموع 
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

تعديالت سنوات سابقة )تتمة(  -31

فيما يلي التسويات على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م:

31 ديسمبر 2020م إعادة قياس  إعادة تصنيف 31 ديسمبر 2020م

ريال سعوديإيضاح ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

482,475,049 )9,556,306( - 492,031,355 جـ اإليرادات
)391,454,363(  10,113,970 - )401,568,333( جـ تكلفة اإليرادات
)20,002,711( -  5,309,509 )25,312,220( أ مصاريف عمومية وإدارية
)2,803,636(  2,505,873 )5,309,509( - أ، ب خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون
66,116,732  3,063,537 - 63,053,195 الربح قبل الزكاة

64,371,430  3,063,537 - 61,307,893 الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر

62,578,217  3,063,537 - 59,514,680 مجموع الدخل الشامل للسنة

فيما يلي التسويات على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

31 ديسمبر 2019م إعادة قياس  إعادة تصنيف 31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديإيضاح ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

298,102,025 )8,057,307( - 306,159,332 جـ اإليرادات
)243,368,511(  7,313,566 - )250,682,077( جـ تكلفة اإليرادات
)15,812,016( - 6,879,212 )22,691,228( أ مصاريف عمومية وإدارية
)10,032,290( )3,153,078( )6,879,212( - أ، ب خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون

24,465,706 )3,896,819( - 28,362,525 الربح قبل الزكاة

23,005,330 )3,896,819( - 26,902,149 الربح للسنة

 22,553,874 )3,896,819( - 26,450,693 مجموع الدخل الشامل للسنة

إيضاحات توضيحية لتسوية قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية.أ. 
باحتساب ب.  وذلك  المنتهية في 2019م و2020م  للسنوات  المتوقعة  االئتمانية  للخسائر   )9( رقم  الدولي  المعيار  أثر  تم عكس 

وتصنيفها  التجاريون  المدينون  إجمالي  على  المخصص  مصفوفة  تطبيق  خالل  من  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مخصص 
ائتمانيا من حيث أعمارها وتحديد نسبة المخاطرة بناءا على ذلك.

تم عكس األثر المترتب على اإليرادات والتكاليف الناتجة عن منتج بيع الرسائل النصية )يمامة( حسب المعيار الدولي رقم ج. 
)15( وذلك من خالل إعادة قياس وتفسير آلية تطبيق المعيار الدولي رقم )15( من طريقة احتساب اإليراد عند شحن األرصدة 
للعمالء إلى طريقة احتساب اإليراد مقابل استخدام العمالء للرصيد المشحون والذي نتج عنه تغير في احتساب اإليراد من 

عند نقطة من الزمن إلى مدى زمني.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

إدارة مخاطر األدوات المالية - 32

أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية متعددة مثل مخاطر ائتمان ومخاطر سيولة ومخاطر سعر السوق ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار 
العموالت ومخاطر أسعار حقوق الملكية.

مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 
تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على المدينون التجاريون وأرصدة البنوك.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بأصول العقود والمدينون التجاريون من خالل وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم 
المدينة غير المحصلة بشكل مستمر. يتم مراقبة األرصدة المدينة بحيث ال تتكبد الشركة ديون معدومة جوهرية.

يتم االحتفاظ بأرصدة النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عاٍل.

الحد األقصى لتعرض لشركة لمخاطر االئتمان يقتصر على القيمة الدفترية لألصول المالية المعترف بها في تاريخ التقرير كما هو ملخص 
أدناه:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

69,459,05810,548,1913,350,350النقد وما في حكمه

2,489,2063,960,1826,922,625المستحق من جهات ذات عالقة 

192,098,32661,707,23536,488,547أصول العقود

97,829,429121,352,56670,088,388المدينون التجاريون 

-1,501,5041,014,027استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,759,3783,221,2586,500,887الذمم المدينة األخرى

366,136,901201,803,459123,350,797
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -32

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة باألدوات المالية حال استحقاقها. وتتمثل كذلك في عدم 
القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة على أساس منتظم من خالل التأكد من توفر أموال 

كافية متاحة لتلبية أي التزامات مستقبلية.

قامت الشركة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل ديونها، واستنتجت أنها منخفضة. إن الوصول إلى مصادر التمويل متاح بصورة 
كافية، وهناك إمكانية إلعادة تجديد الديون التي تستحق خالل 12 شهرا مع المقرضين الحاليين.

يلخص الجدول أدناه استحقاق االلتزامات التعاقدية غير المخصومة للشركة المتعلقة بااللتزامات المالية :

31 ديسمبر 2021م
ريال سعودي

 أكثر من سنة اقل من سنة
واقل من خمس سنوات

 أكثر من
اإلجماليخمس سنوات

67,425,738 - - 67,425,738 دائنون تجاريون
6,840,023 - - 6,840,023 مستحق إلى جهات ذات عالقة

91,538,079 - - 91,538,079 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
93,986,734 - 7,256,103 86,730,631 قروض 

3,473,389- - 3,473,389زكاة مستحقة

256,007,860 7,256,103 -263,263,963

31 ديسمبر 2020م )معدلة(
ريال سعودي

أكثر من سنة واقل من اقل من سنة
خمس سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

27,384,830 - - 27,384,830 دائنون تجاريون

14,661,728 - - 14,661,728 مستحق إلى جهات ذات عالقة

40,594,889 - - 40,594,889 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

77,841,161 - 9,953,435 67,887,726 قروض

1,745,302 - - 1,745,302 زكاة مستحقة

 152,274,475 9,953,435 -162,227,910

31 ديسمبر 2019م )معدلة(
ريال سعودي

أكثر من سنة واقل من اقل من سنة
خمس سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

12,591,237 - - 12,591,237 دائنون تجاريون

233,881 - - 233,881 مستحق إلى جهات ذات عالقة

26,612,756 - - 26,612,756 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

60,685,448 - - 60,685,448 قروض

1,460,376 - - 1,460,376 زكاة مستحقة

 101,583,698 - - 101,583,698
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -32

مخاطر سعر السوق

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
الفائدة، مما يؤثر على ربح الشركة أو قيمة أصولها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق 

ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

مخاطر العمالت

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عندما 
تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة الشركة الوظيفية. إن تعرض الشركة 
لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العمالت 
المرتبطة بالدوالر األمريكي محدودة ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف 

مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر.

مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسـتقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في 
أسعار العموالت السائدة في السوق. تتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق التي تتعرض لها الشركة بشكل أساسي 
بالتزامات القروض الطويلة األجل الخاصة بالشركة والمرتبطة بعمولة عائمة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت من خالل مراقبة 
أسعار العموالت على القروض والتسهيالت المرتبطة بعمولة متغيرة. وفي حال طرأ التغير في قيمة أسعار العمولة بنسبة 1% سيكون التأثير 

غير جوهري بالزيادة أو النقصان على مبلغ تكاليف التمويل.

مخاطر أسعار حقوق الملكية

ينشأ تعرض الشركة لمخاطر أسـعار أدوات حقوق الملكية عن االستثمارات المقتناة من قبل الشركة والمصـنفة كإستثمارات في أدوات 
حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. ليس لدى الشركة مخاطر أسعار ناتجة 
عن إســتثمارات في أدوات حقوق الملكية ذلك أن إستثمارات الشركة مصنفة كإستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر.

األحداث الهامة- 33

بناء على األمر السامي الكريم رقم 61879 القاضي والصادر بتاريخ 27 شوال 1442هـ )الموافق 8 يونيو 2021م( وذلك بنزع ملكية العقارات 
ووضع اليد المؤقت لهذه العقارات التابعة ضمن حي الخزامى والتي تحتاجها هيئة تطوير بوابة الدرعية لغرض تطوير مشروعها للمنفعة 
العامة، قامت إدارة الشركة بتقديم جميع األوراق النظامية المطلوبة بهذا الخصوص عبر البوابة اإللكترونية. وحتى تاريخ إعداد التقرير 
المالي لم يرد أي خطاب رسمي أو رد من قبل الهيئة يوضح مبلغ أو آلية التعويض يتوجب عليه عكس آثره ضمن هذه القوائم المالية. علما 

أن إدارة الشركة حصلت على تقييم حديث لهذا العقار والذي أظهر عدم الحاجة لقيد أي خسائر انخفاض في القيمة.

األحداث الالحقة- 34

في رأي اإلدارة، ال توجد هناك أحداث الحقة هامة بعد السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المركز 
المالي للشركة أو نتائج أعماله.

اعتماد القوائم المالية- 35

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 29 رجب 1443هـ )الموافق 2 مارس 2022م(. 
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية 

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2020م

2019م 2020م
إيضاح

ريال سعودي ريال سعودي

األصول
أصول غير متداولة

63,871,310 98,059,454 5 ممتلكات وآالت ومعدات
- 1,014,027 6 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
- 19,089 7 استثمار في شركة تابعة

63,871,310 99,092,570 إجمالي األصول غير المتداولة
أصول متداولة

1,082,037 5,413,278 8 مخزون
6,922,625 3,960,182 9 مستحق من جهات ذات عالقة

36,488,547 61,707,235 إيرادات مستحقة
73,241,466 121,999,771 10 مدينون تجاريون
20,321,491 14,547,383 11 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
3,350,350 10,548,191 12 نقد وما في حكمه

141,406,516 218,176,040 إجمالي األصول المتداولة
205,277,826 317,268,610 مجموع األصول

حقوق الملكية وااللتزامات 
حقوق الملكية

20,000,000 20,000,000 13 رأس المال
6,670,311 6,670,311 رأس المال اإلضافي
2,690,215 6,000,000 14 احتياطي نظامي

45,075,500 79,280,395 أرباح مبقاة 
74,436,026 111,950,706 مجموع حقوق الملكية

االلتزامات
التزامات غير متداولة

7,389,495 13,817,159 15 التزام منافع الموظفين المحددة
- 9,953,435 16 - أ قروض طويلة األجل

7,389,495 23,770,594 إجمالي االلتزامات غير المتداولة
التزامات متداولة

12,591,237 27,384,830 دائنون تجاريون
233,881 14,661,728 9 مستحق إلى جهات ذات عالقة

60,685,448 67,040,118 16 - ب قروض قصيرة األجل
- 847,608 16 - أ الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

48,481,363 69,867,724 17 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,460,376 1,745,302 18 زكاة مستحقة

123,452,305 181,547,310 إجمالي االلتزامات المتداولة
130,841,800 205,317,904 مجموع االلتزامات
205,277,826 317,268,610 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

2019م 2020م
إيضاح

ريال سعودي ريال سعودي

306,159,332 492,031,355 اإليرادات

)250,682,077( )401,568,333( تكلفة اإليرادات

55,477,255 90,463,022 إجمالي الربح

)4,145,362( )5,091,372( 20 مصاريف بيع وتوزيع

)22,691,228( )25,312,220( 21 مصاريف عمومية وإدارية

28,640,665 60,059,430 الربح من العمليات الرئيسية

)2,105,867( )2,288,312( تكاليف تمويل

1,827,727 5,329,988 22 إيرادات أخرى

- )47,911( 7 حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة

28,362,525 63,053,195 الربح قبل الزكاة

)1,460,376( )1,745,302( 18 الزكاة الشرعية

26,902,149 61,307,893 صافي الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:

)451,456( )2,290,590( 15 إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين

- 497,377 6 إعادة تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)451,456( )1,793,213( مجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة

26,450,693 59,514,680 مجموع الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

مجموع حقوق 
الملكية أرباح مبقاة احتياطي نظامي رأس المال 

اإلضافي رأس المال
إيضاح

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

49,315,022 47,815,022 500,000 - 1,000,000 الرصيد كما في 1 يناير 2019م

26,902,149 26,902,149 - - - صافي الربح للسنة

)451,456( )451,456( - - - الخسارة الشاملة األخرى

26,450,693 26,450,693 - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

6,670,311 - - 6,670,311 - مساهمة الشركاء في رأس المال اإلضافي

)8,000,000( )8,000,000( - - - 19 توزيعات أرباح مدفوعة

- )18,500,000( )500,000( - 19,000,000 المحول إلى رأس المال

- )2,690,215( 2,690,215 - - 14 المحول إلى االحتياطي النظامي

74,436,026 45,075,500 2,690,215 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

74,436,026 45,075,500 2,690,215 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 1 يناير 2020م

61,307,893 61,307,893 - - - صافي الربح للسنة

)1,793,213( )1,793,213( - - - الخسارة الشاملة األخرى

59,514,680 59,514,680 - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

)22,000,000( )22,000,000( - - - 19 توزيعات أرباح مدفوعة

- )3,309,785( 3,309,785 - - 14 المحول إلى االحتياطي النظامي

111,950,706 79,280,395 6,000,000 6,670,311 20,000,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

2019م 2020م

ريال سعودي ريال سعودي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
28,362,525 63,053,195 الربح قبل الزكاة

تعديالت لـ:
2,248,866 2,417,463 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
6,879,212 5,309,509 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

- 26,000 خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
1,960,803 6,265,286 تكاليف الخدمة الحالية اللتزام منافع الموظفين المحددة

256,060 186,957 تكاليف تمويل
- 47,911 حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة

تغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:
)453,607( )4,331,241( مخزون

3,737,583 17,390,290 مستحق من / إلى جهات ذات عالقة
)19,803,097( )25,218,688( إيرادات مستحقة
)13,767,526( )54,067,814( مدينون تجاريون
)7,669,028( 5,774,108 مصاريف مدفوعة مقدما وأصول أخرى

)14,541,484( 14,793,593 دائنون تجاريون
24,815,924 21,386,361 مصاريف مستحقة والتزامات أخرى
12,026,231 53,032,930 النقد المتوفر من العمليات

)838,496( )2,315,169( التزام المنافع المحددة للموظفين المدفوعة
)911,792( )1,460,376( زكاة مدفوعة

10,275,943 49,257,385 صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)45,460,724( )36,714,572( شراء ممتلكات وآالت ومعدات
- 82,965 المتحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
- )516,650( إضافات استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
- )67,000( إضافات استثمار في شركة تابعة

)45,460,724( )37,215,257( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

39,615,203 17,155,713 صافي التغير في التسهيالت البنكية
)8,000,000( )22,000,000( توزيعات أرباح مدفوعة
31,615,203 )4,844,287( صافي النقد )المستخدم في( المتوفر من األنشطة التمويلية
)3,569,578( 7,197,841 صافي التغير في النقد وما في حكمه
6,919,928 3,350,350 النقد وما في حكمه في بداية السنة
3,350,350 10,548,191 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معامالت غير نقدية
18,500,000 - تحويل من أرباح مبقاة إلى رأس المال
6,670,311 - تحويل من أطراف ذات عالقة إلى رأس المال اإلضافي

500,000 - تحويل من إحتياطي نظامي إلى رأس المال

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

معلومات عن الشركة- 1

إن شركة العرض المتقن للخدمات التجارية )»الشركة«( هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب 
السجل التجاري 1010203693 صادر في مدينة الرياض بتاريخ 25 شوال 1425هـ )الموافق 8 ديسمبر 2004م(. أن عنوان الشركة المسجل 

هو طريق اإلمام محمد بن سعود، حي الخزامى، ص.ب. 105523، الرياض 12572، المملكة العربية السعودية.

تتضمن هذه القوائم المالية أصول والتزامات وأنشطة الشركة وفروعها التالية:

تاريخ السجلالموقعرقم السجل

7 رجب 1431هـ )الموافق 20 يونيو 2010م(الرياض1010260349

13 صفر 1440هـ )الموافق 22 أكتوبر 2018م(مكة4031218300

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت، البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، يشمل )بيع الطابعات 
التحتية،  للبنية  بالجملة  البيع  تقديم خدمات  الثابتة،  االتصاالت  تقديم خدمات  االستيراد،  ويشمل  للبرمجيات  بالجملة  البيع  وأحبارها(، 

تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمات الرسائل القصيرة وتقديم خدمة مراكز االتصال.

أساس اإلعداد- 2

تم إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، باستثناء ما يتعلق باالستثمار في الشركة 
التابعة والذي تمت المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية بدالً من التوحيد حيث أن الشركة استفادت من إعفاءات المعايير الدولية 
وذلك بعدم اعداد قوائم مالية موحدة حيث تقوم الشركة األم النهائية، شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري، بإعداد قوائم مالية موحدة 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة التي لها عالقة بإعداد وعرض القوائم المالية. أن اهم 

السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة تم توضيحها في إيضاح رقم 4.

التزام منافع الموظفين المحددة والذي ظهر بقيمة معاد قياسها  التاريخية، فيما عدا  التكلفة  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا لمبدأ 
باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة والتقييمات االكتوارية في نهاية فترة التقرير. إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة 

للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل السلع والخدمات.

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. الريال السعودي هو العملة الوظيفية للشركة.

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة- 3

واألصول  والمصاريف  اإليرادات  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  وضع  اإلدارة  من  للشركة  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
وااللتزامات واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات االلتزامات المحتملة. يمكن أن ينتج من عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج 

تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو االلتزامات والتي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

تتضمن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض الشركة للمخاطر وعدم التأكد ما يلي:

إيضاح 23 	 إدارة مخاطر األدوات المالية   
إيضاح 14 	 إفصاحات تحليل الحساسية   
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
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األحكام

المبالغ  أثر جوهري على  له  الذي  المحاسبي  االستمرارية  مفهوم  باتخاذ  اإلدارة  قامت  للشركة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في سياق 
المدرجة في القوائم المالية.

التقديرات واالفتراضات 

يتم اإلفصاح أدناه عن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لحاالت عدم التأكد من التقديرات بتاريخ 
المالية  السنة  وااللتزامات خالل  لألصول  الدفترية  القيم  على  جوهري  تعديل  إلى  تؤدي  قد  جوهرية  مخاطر  لها  والتي  المالي  التقرير 
الظروف  تتغير  قد  ذلك،  ومع  المالية.  القوائم  إعداد  عند  المتاحة  البيانات  على  وتقديراتها  افتراضاتها  في  الشركة  استندت  التالية. 
واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة الشركة. تنعكس هذه التغيرات 

على االفتراضات عند حدوثها.

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

في حال عدم توفر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي عن طريق األسعار المعلنة أو التداول النشط 
لبعض األدوات، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات 

من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.

االفتراضات طويلة األجل لمنافع إنهاء التوظيف

بشأن  افتراضات  وضع  اإلدارة  على  يتعين  العمل.  عقود  إنهاء  عند  مستقبال  التي سيتم سدادها  االلتزامات  التوظيف  إنهاء  منـافع  تمثل 
المتغيرات مثل معدل الخصم ونسبة الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ودوران العمل. وتقوم إدارة الشركة بأخذ المشورة دوريا من 
خبراء اكتواريين خارجيين بشأن هذه االفتراضات. ويمكن أن تؤثر التغيُّرات في االفتراضات الرئيسة تأثيًرا جوهرًيا على مخصص منافع 

إنهاء التوظيف.

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات

تحدد الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك بعد احتساب االستخدام المتوقع لألصل 
أو عوامل التآكل والتلف المادي من االستعمال. لم تضع اإلدارة أي قيمة تخريدية حيث أنها اعتبرتها غير جوهرية. تراجع اإلدارة األعمار 

اإلنتاجية سنويا.

الهبوط في قيمة المدينون التجاريون

تستخدم الشركة مصفوفة معينة الحتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تستند نسب المخصص إلى االيام 
منذ االستحقاق لمجموعات من قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة )أي حسب نوع العميل أو التغطية بالضمانات 

وغيرها من أشكال التأمين على االئتمان(.

تستند مصفوفة المخصص مبدئيا إلى نسب التعثر في السداد التاريخية للشركة ويعكس احتساب المخصص أوزان االحتماالت المتعلقة 
بالنتائج والقيمة الزمنية لألموال والمعلومات المعقولة في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف االقتصادية المستقبلية. وفي تاريخ 

كل تقرير مالي، يتم تحديث نسب التعثر في السداد ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.

إن  جوهريا.  تقديرا  المتوقعة  االئتمانية  والخسائر  المتوقعة  االقتصادية  والظروف  الملحوظة،  التاريخية  التعثر  نسب  بين  العالقة  تعتبر 
الخسائر االئتمانية المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف والتوقعات االقتصادية. قد ال تعكس تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للشركة 
وتوقعاتها للظروف االقتصادية أيضا التعثر الفعلي للعمالء في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

الذمم المدينة التجارية في اإليضاح 9.
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السياسات المحاسبية الهامة- 4

فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي استخدمتها الشركة في اعداد هذه القوائم المالية:

تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول أو غير متداول

تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي على اساس تصنيفها إلى متداول أو غير متداول. يتم تصنيف االصل ضمن 
األصول المتداولة في حالة:

توقع تحقق االصل أو هناك نية لبيعه أو استخدامه خالل دورة العمل العادية 	
محتفظ باألصل بشكل رئيسي من اجل المتاجرة 	
توقع تحقق االصل خالل 12 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 	
كونه نقداً أو في حكم النقد اال إذا كان محظوراً تبادل االصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل 12 شهراً على االقل من  	

تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم تصنيف جميع األصول االخرى كأصول غير متداولة.

يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة:

توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية  	
محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من اجل المتاجرة 	
توقع تسوية االلتزام خالل 12 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 	
عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة 12 شهراً على االقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. 	

تقوم الشركة بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غير متداولة.

العمالت األجنبية

المعامالت واالرصدة

تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا بالسعر السائد للعملة الوظيفية في التاريخ التي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف. ويتم اعادة 
ترجمة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت االجنبية الى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية. وتسجل 

جميع الفروق الناشئة من التسويات أو المعامالت على البنود النقدية على الربح أو الخسارة.

يتم ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا. أما البنود 
غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. يتم 
معاملة االرباح أو الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود الغير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باألرباح والخسائر 
الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بأرباح وخسائر قيمتها العادلة في الدخل 
الشامل االخر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخر، والبنود التي يتم االعتراف بأرباح وخسائر قيمتها العادلة في الربح أو الخسارة 

يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
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ممتلكات، آالت ومعدات

يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. تشمل 
التكلفة أي تكاليف تعود بشكل مباشر إلى جلب األصل إلى الموقع وبالحالة الالزمة له ليكون قاباًل للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل 
الممتلكات والمعدات على  يتم استبدال اجزاء هامة من  العقارات والمعدات. عندما  المستبدل من  الجزء  التكلفة تكلفة  اإلدارة. تتضمن 
فترات معينة، تقوم الشركة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها أصول فردية ذات عمر انتاجي محدد واستهالك محدد. ويتم االعتراف بجميع 

تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر لألصول كالتالي:

نسبة اإلهالك

5-10%مباني

20%سيارات

14-28%أثاث ومفروشات 

14-28%أجهزة كمبيوتر

25%اإلنشاءات والتجهيزات

25%التحسينات والديكورات 

25%مواقع اإلنترنت

يتم الغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من استخدامه 
أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل في الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل.

يتم رسملة النفقات التي يتم تكبدها لتجهيزات أعمال الديكور والبناء للمباني ضمن بند مشاريع تحت التنفيذ حتى تصبح األصول المتعلقة 
جاهزة لالستخدام المراد منها، حيث يتم حينئذ تحويلها الى بنود الممتلكات والمعدات ذات الصلة. ال يتم استهالك المشاريع تحت اإلنشاء.

تكاليف االقتراض

يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو 
البيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. ويتم تسجيل جميع تكاليف اإلقتراض األخرى كمصاريف في فترة استحقاقها. وتتمثل تكاليف االقتراض 

في تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية إقتراض األموال.

المخزون

يظهر المخزون والذي يتمثل بحزم رسائل اتصال وأجهزة إلكترونية بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ويتم تحديد الكلفة على أساس طريقة 
المتوسط المرجح.

https://www.2p.com.sa/


342

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4

األصول المالية

االعتراف االولي والقياس

تصنف األصول المالية عند اإلعتراف األولي على أنها ستقاس الحقاً بالتكلفة المستنفدة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، 
أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يعترف بجميع األصول المالية عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة اال في حالة قيد األصول المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي:

أصول مالية بالتكلفة المستنفدة

بعد القياس االولي، تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة. يتم 
االعتراف باألرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل، أو دخول تعديالت عليه، أو هبوط قيمته.

األجنبية  العمالت  تقييم  وإعادة  الفوائد  بإيرادات  اإلعتراف  يتم  االخر،  الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  بالقيمة  الدين  ألدوات  بالنسبة 
وخسائر انخفاض القيمة أو التعديالت في قائمة الربح أو الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة كما في األصول المالية المقاسة بالتكلفة 
المستنفدة. يتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل االخر. عند االستبعاد، يتم إعادة تصنيف التغير في القيمة 

العادلة المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل االخر إلى الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

ان األرباح والخسائر الناتجة من االستثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ال يعاد تصنيفها 
الى الربح أو الخسارة. يتم اثبات توزيعات األرباح كايرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة عندما ينشأ حق اإلستالم، إال إذا كانت هذه 
التحصيالت تمثل استرجاعاً لجزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تدرج هذه التوزيعات في الدخل الشامل االخر. ال يتم اختبار 

الهبوط في القيمة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تدرج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بقيمتها العادلة مع تسجيل صافي التغيرات في 
القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.
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األصول المالية )تتمة(

استبعاد األصول المالية

يتم استبعاد األصول المالية في الحاالت التالية:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، او 	
قيام الشركة بتحويل حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير الى طرف  	

ثالث من خالل اتفاقية »تحويل« وسواء )أ( حولت الشركة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو )ب( ان 
الشركة لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انها حولت حقها في السيطرة عليه.

إذا قامت الشركة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخلت في اتفاقية تحويل فإنها تقيم إلى أي حد ما زالت تحتفظ 
بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل. يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة الشركة به إذا لم تحول ولم تحتفظ بجميع 
المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقها في السيطرة عليه. في تلك الحالة تقوم الشركة باالعتراف أيضا بااللتزامات المرتبطة 

به. ويقاس األصل المحول وااللتزامات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة.

ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة الشركة 
بسداده، أيهما أقل.

الهبوط في قيمة األصول المالية

تعترف الشركة بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين. بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 
التعثر المحتمل في السداد خالل 12 شهرا  الناتجة من  المتوقعة لمخاطر االئتمان  منذ االثبات االولي، يتم االعتراف بخسائر االئتمان 
)خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 12 شهرا(. أما بالنسبة للتعرض االئتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات 
االولي، يجب االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر 

ائتمانية متوقعة على مدى العمر(.

العقود، تطبق الشركة مدخال مبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، قامت الشركة  بالنسبة للمدينين التجاريين واصول 
الخاصة  المستقبلية  للعوامل  تعديلها  تم  والتي  االئتمان،  في خسائر  التاريخية  خبرتها  على  تستند  التي  المخصص  باستخدام مصفوفة 

بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

مدينون تجاريون

المستنفدة  بالتكلفة  التجارية  المدينة  الذمم  االولي، تقاس  بعد االعتراف  المعاملة.  التجارية مبدئيا بسعر  المدينة  بالذمم  يتم االعتراف 
باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي ناقصا مخصص الهبوط في القيمة. يتم إنشاء مخصص للهبوط في القيمة عندما يكون هناك دليل 
موضوعي على أن مبالغ الذمم المدينة التجارية لن يتم تحصيلها بالكامل وفقا لشروط التعاقد األصلية. يتم شطب الديون المعدومة عند 

تكبدها.
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النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه على األرصدة لدى البنوك كما هو موضح أعاله بعد خصم الحسابات 
المكشوفة لدى البنوك، إن وجدت، حيث أنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية للشركة.

احتياطي نظامي

تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل 10 % من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 
30% من راس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كارباح.

التزام المنافع المحددة للموظفين

يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين باستخدام التقييمات االكتوارية وطريقة وحدة االئتمان المخططة.

يتم االعتراف بإعادة القياس، والتي تتكون من المكاسب والخسائر االكتوارية، على الفور في قائمة المركز المالي وضمن األرباح المبقاة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة

تمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية السنة المالية والتي لم يتم دفعها، وتعتبر غير 
مضمونة. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية وأوراق الدفع كمطلوبات متداولة إال إذا لم يكن السداد مستحقاً خالل 12 شهراً بعد تاريخ 

التقرير، ويتم إثباتها في األصل بقيمتها العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية.

مخصصات

عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب 
األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت التي 
تتوقع فيها الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم اثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل 
وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعاًل. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم 

أية مبالغ مستردة.

وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما 
يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف 

تمويل.
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االلتزامات المالية

االعتراف االولي والقياس

تصنف االلتزامات المالية، عند اإلعتراف األولي، كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كقروض وذمم دائنة أو 
كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر.

يتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف 
المعامالت المرتبطة مباشرة بها.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق لاللتزامات المالية على تصنيفها على النحو التالي:

القروض والسلف

بعد االعتراف األولي، تقاس القروض والسلف بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باالرباح أو الخسائر 
في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد االلتزامات، وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلي.

استبعاد االلتزامات المالية

يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام أو الغاؤه أو انتهاء االلتزام بموجب العقد.

المقاصة بين األدوات المالية

يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي في حال وجود حق يكفله القانون لمقاصة 
المبالغ المعترف بها، وتوافر النية الى التسوية بالصافي أو أن تحقق األصول وتسوية االلتزامات تحدثان في نفس الوقت.

اإليرادات من العقود مع العمالء

يتم االعتراف بااليرادات من العقود مع العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات الى العميل حسب القيمة التي تعكس 
العوض الذي تتوقع الشركة استحقاقه مقابل هذا التحويل.
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االلتزامات المالية )تتمة(

حق االرجاع

تمنح بعض العقود العميل حق إرجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة. تقوم الشركة باستخدام طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي 
لن يتم إرجاعها حيث إنها تعطي أفضل تنبؤ عن العوض المتغير الذي سيكون من حق الشركة. أن متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 15 »اإليرادات من العقود مع العمالء« المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير مطبقة أيضا لتحديد قيمة العوض المتغير الذي يمكن 
أن يدرج ضمن سعر المعاملة. بالنسبة للبضائع المتوقع إرجاعها، بدال من االعتراف بها كإيرادات، تقوم الشركة بإثبات التزام رد المبلغ. يتم 

أيضا إثبات أصول حق اإلرجاع )والتعديل المقابل لها في تكلفة المبيعات( مقابل حق الشركة في استرجاع البضاعة من العميل.

حسم الكميات

توفر الشركة حسم الكميات بأثر رجعي لبعض العمالء عندما تتجاوز كمية البضاعة المشتراة خالل الفترة حدا معينا كما ينص العقد. يتم 
خصم الحسومات مقابل المبالغ المستحقة من قبل العميل. تطبق الشركة متطلبات تقييد تقديرات العوض المتغير وتقوم بإثبات التزام رد 

للحسومات المستقبلية المتوقعة.

التزامات ضمان

بموجب القوانين، تعطي الشركة عادة ضمانات إلصالحات عامة في أي عيوب وجدت في وقت البيع. يتم المحاسبة عن هذه الضمانات وفقا 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 37 »المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة«.

أصول العقود

أصول العقود هي حق الشركة في العوض مقابل البضائع أو الخدمات المحولة إلى العميل. إذا قامت الشركة بتحويل البضائع أو الخدمات 
إلى العميل قبل أن يقوم بسداد العوض أو قبل ان يكون السداد مستحقا، يتم إثبات أصل عقد مقابل الجزء المكتسب من العوض الذي ما 

زال مشروطا.

المدينون التجاريون

انظر سياسة  الزمنية(.  الفترة  يعتمد على مضى  العوض  استحقاق  ان  )أي  المشروط  غير  العوض  مبلغ  في  الشركة  المدينون حق  يمثل 
المحاسبة الخاصة باألصول المالية.

التزامات العقود

التزامات العقود هي التزامات تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل مقابل العوض الذي تم استالمه )أو العوض المستحق( من العميل. 
إذا سدد العميل العوض أو كان للشركة حق غير مشروط في مبلغ عوض قبل قيام الشركة بتحويل البضاعة أو الخدمة إلى العميل فتقوم 
الشركة بإثبات العوض على أنه التزام عقد عندما يتم السداد أو عندما يكون السداد مستحقا، أيهما أسبق. يتم االعتراف بالتزامات العقود 

كإيرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بموجب العقد.

األصول وااللتزامات الناتجة عن حق اإلرجاع

يمثل أصل حق اإلرجاع حق الشركة في استرجاع البضائع من العميل عند تسوية التزام بالرد. ويقاس بالرجوع الى المبلغ الدفتري السابق 
للمخزون مطروحا منه أي تكاليف متوقعة إلرجاع تلك البضائع، بما في ذلك النقص المحتمل في قيمة البضائع المرتجعة. تقوم الشركة 
في نهاية كل فترة تقرير بتحديث قياس األصل الناشئ عن التغيرات في التوقعات عن البضائع التي سيتم ارجاعها، باإلضافة الى النقص 
المحتمل في قيمتها. تمثل التزامات رد المبلغ التزامات الشركة برد مبلغ العوض المستلم أو بعضه )او المستحق تحصيله( الذي ال تتوقع 
الشركة ان يكون من حقها. تقوم الشركة في نهاية كل فترة تقرير بتحديث تقديرات التزامات االرجاع )والتغير المقابل في سعر المعاملة(.
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تكلفة الحصول على العقد

تقوم الشركة بدفع تكاليف مناقصات ودراسات فنية يقوم بها طرف ثالث من أجل الحصول على العقود. يتم رسملة هذه التكاليف وإطفاءها 
على أساس القسط الثابت على مدار العقد.

اإليجارات

يتم  إلى المستأجر.  الملكية  يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما يترتب على شروط اإليجار تحويل كافة مخاطر ومنافع 
تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية.

يتم االعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، إال إذا كان هناك أساس منهجي آخر 
أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع االقتصادية من األصل المستأجر.

في حالة تلقي حوافز إيجار للدخول في عقود إيجار تشغيلية، يتم االعتراف بهذه الحوافز كالتزامات. يتم االعتراف بالمزايا اإلجمالية 
للحوافز كتخفيض في مصاريف اإليجار على أساس القسط الثابت، إال إذا كان هناك أساس منهجي آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي 

يتم فيه استهالك المنافع االقتصادية لألصل المستأجر.

إثبات اإليرادات

تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المدين من بيع البضائع في سياق العمل االعتيادي ألنشطة الشركة. تظهر 
اإليرادات صافية من ضريبة القيمة المضافة، المرتجعات، الحسومات والخصومات وبعد استبعاد المبيعات داحل الشركة. إذا كانت الشركة 

تقدم ائتمان بدون فوائد إلى المشتري، فيتم إثبات اإليرادات بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية.

تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما يكون بإمكانها قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به، ويكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع 
اقتصادية مستقبلية، وعندما يتم استيفاء معايير محددة لكل نشاط من أنشطة الشركة، كما هو مذكور أدناه.

إيرادات من بيع البضائعأ. 
يتم إثبات اإليرادات من بيع البضائع عندما يتم تسليم البضائع إلى العميل، ويتمتع العميل بمطلق الحرية في اختيار منفذ وسعر 
بيع تلك المنتجات، وأال يكون هناك التزام غير مستوفى بما يؤثر على قبول العميل للمنتجات. وال يتم التسليم إال عندما يتم 
شحن البضائع إلى الموقع المحدد وتحويل المخاطر التقادم والخسائر إلى العميل، وإما أن يقبل العميل البضائع وفقاً لعقد 

البيع أو مع انقضاء أحكام القبول أو أن يكون لدى الشركة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول.

إيرادات من تقديم خدماتب. 
يتم إثبات اإليرادات من الخدمات في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات.

التكاليف المباشرة

تشمل التكاليف المباشرة جميع المواد المباشرة وتكاليف العمالة، والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بأداء العقد.

المصاريف

يتم توزيع جميع المصاريف التشغيلية بشكل ثابت على تكلفة اإليرادات ومصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية باستخدام عوامل 
توزيع ثابتة يتم تحديدها بما يتناسب مع أنشطة الشركة.
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الزكاة

تقوم الشركة بتجنيب مخصص للزكاة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. يعترف بالمخصص في 
الربح أو الخسارة.

ضريبة القيمة المضافة

يتم االعتراف باإليرادات والمصاريف بالصافي من ضريبة القيمة المضافة باستثناء إذا استحقت ضريبة القيمة المضافة على اقتناء أصول 
أو خدمات ال يتم استردادها من الهيئة العامة للزكاة والدخل، وفي هذه الحالة يعترف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصول 

أو جزء من بند المصاريف بحسب الحالة. تظهر الذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

يتم إدراج صافي ضرائب القيمة المضافة الذي يمكن استرداده من أو دفعه إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن األصول األخرى أو 
االلتزامات األخرى في قائمة المركز المالي.

ضريبة االستقطاع

تقوم الشركة باستقطاع ضريبة على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام ضريبة الدخل في 
المملكة العربية السعودية.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

ممتلكات وآالت ومعدات- 5

أراضي
ريال 

سعودي

مباني
ريال سعودي

سيارات
ريال 

سعودي

أثاث 
ومفروشات 
ريال سعودي

أجهزة 
حاسب

آلي
ريال سعودي

اإلنشاءات 
والتجهيزات
ريال سعودي

التحسينات 
والديكورات
ريال سعودي

مشاريع تحت 
اإلنشاء

ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

التكلفة

33,838,491- 13,587,50016,346,6431,327,9002,281,0147,676,458748,7991,870,177 يناير 2019م

3,50045,045,00045,460,724 -360,72737,641- 13,856-إضافات
31 ديسمبر 

20193,587,50016,360,4991,327,9002,641,7417,714,099748,7991,873,67745,045,00079,299,215م

25,129,47236,714,572- - 3,441,0004,084,000165,3601,223,7512,670,989إضافات

)977,590(- --)2,190(-)975,400(- - استبعادات

748,7991,873,67770,174,472115,036,197 317,028,50020,444,499517,8603,865,49210,382,898 ديسمبر 2020م

االستهالك المتراكم

13,179,039- 3,477,371722,7201,328,7805,304,731592,5901,752,847-1 يناير 2019م
محمل خالل 

2,248,866- 966,596258,037307,895628,39681,3296,613-السنة

31 ديسمبر 
15,427,905-4,443,967980,7571,636,6755,933,127673,9191,759,460-2019م

محمل خالل 
2,417,463-12,730-1,063,380201,380416,274723,699-السنة

)868,625(---)2,190(-)866,435(--استبعادات

16,976,743-5,507,347315,7022,052,9496,654,636673,9191,772,190-31 ديسمبر 2020م

القيمة الدفترية الصافية

317,028,50014,937,152202,1581,812,5433,728,26274,880101,48770,174,47298,059,454 ديسمبر 2020م

31 ديسمبر 
20193,587,50011,916,532347,1431,005,0661,780,97274,880114,21745,045,00063,871,310م

تتمثل المشاريع تحت اإلنشاء كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م في التكاليف المتكبدة ألعمال إنشاء وتجهيز مبنى القيروان. 	
يتضمن هذا البند أراضي ومباني مرهونة ضماناً للقروض طويلة األجل بمبلغ 7,350,000 ريال سعودي. 	
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

إستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - 6

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

--1 يناير
-516,650إضافات خالل السنة

-497,377التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة
-311,014,027 ديسمبر

اإلستثمار في الشركة التابعة- 7

يمثل االستثمارفي الشركة التابعة اإلستثمار في الشركة المذكورة أدناه:

الشركة
نسبة الملكية %

بلد التأسيس
2019م2020م

المملكة العربية السعودية-67%شركة الصحة الذكية لإلتصاالت وتقنية المعلومات

ان ملخص حركة اإلستثمار في الشركة التابعة للسنة المنتهية في31 ديسمبر كما يلي:

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

--1 يناير
-67,000إضافات خالل السنة

-)47,911(حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة
-3119,089 ديسمبر

إن شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الرياض بالسجل التجاري 
رقم 1010651587 بتاريخ 17 محّرم 1442 هـ )الموافق 5 سبتمبر 2020م(.

والمعدات  لألجهزة  بالجملة  البيع  والطبية،  اإلشعاعية  واألجهزة  المعدات  تركيب  في  التجاري  في سجلها  ورد  كما  الشركة  نشاط  يتمثل 
والمستلزمات الطبية، البيع بالجملة للحواسيب ومسلتزماتها، يشمل )بيع الطابعات وأحبارها(، البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل االستيراد، 

البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها، يشمل )الطابعات وأحبارها(.

لم تقم الشركة التابعة بممارسة أي نشاط تجاري منذ تاريخ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2020م.

مخزون- 8

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

1,330,1981,082,037حزم رسائل

-4,083,080أجهزة بصمة

5,413,2781,082,037
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

المعامالت مع الجهات ذات العالقة- 9

تمثل الجهات ذات العالقة الشركاء الرئيسيين بالشركة والمدراء وكبار موظفي اإلدارة والشركات الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها 
تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات. إن طبيعة العالقة موضحة على النحو التالي:

العالقةالجهة ذات العالقة

شقيقةشركة سحابة التوزيع لألتصاالت وتقنية المعلومات

شقيقةشركة الطاقة المستدامة

شقيقةشركة العرض المتقن للتكنولوجيا- األردن

شقيقةشركة العرض المتقن للخدمات التجارية - مصر

شقيقةشركة حزام المعلومات

شركة تابعةشركة الصحة الذكية لإلتصاالت وتقنية المعلومات

ذات عالقة بشريكمؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت

شريكناصر عبداهلل بن محمد البسام

شريكصالح بن ابراهيم بن حمد المزروع

شريكشركة األمثل لألعمال واألستثمار التجاري

فيما يلي ملخصا للمعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

19,432,60829,849,925مشتريات من أطراف ذات عالقة

7,534,3539,098,839تمويل، بالصاقي

6,613,876)9,661,225(مصاريف مدفوعة بالنيابة

)8,000,000()22,000,000(توزيعات أرباح
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

المعامالت مع الجهات ذات العالقة )تتمة(  -9

تتكون األرصدة المستحقة من الجهات ذات العالقة كما في31 ديسمبر مما يلي:

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

1,322,1641,143,908شركة العرض المتقن للتكنولوجيا - األردن

912,6902,674,538شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

882,335882,335شركة العرض المتقن للخدمات التجارية - مصر

738,485624,525شركة حزام المعلومات

- 104,508شركة الصحة الذكية لالتصاالت وتقنية المعلومات

1,359,983- شركة الطاقة المستدامة

90,229- ناصر عبداهلل بن محمد البسام

74,000- شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

73,107-صالح بن إبراهيم بن حمد المزروع

3,960,1826,922,625

تتكون األرصدة المستحقة إلى الجهات ذات العالقة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

6,757,455233,881مؤسسة التقنية الرئيسية للمقاوالت

-5,803,830شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

- 2,100,443شركة الطاقة المستدامة

14,661,728233,881
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

مدينون تجاريون- 10

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

121,999,77174,671,558مدينون تجاريون

)1,430,092(-ينزل: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

121,999,77173,241,466

إن حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر هي كما يلي:

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

-11,430,092 يناير

5,309,5096,879,212إضافات

)5,449,120()6,739,601(شطب

1,430,092-31 ديسمبر

إن تحليل أعمار المدينون التجاريون كما في 31 ديسمبر هي كما يلي:

المجموع
ريال سعودي

حالية
ريال سعودي

أرصدة متأخرة السداد ولم تنخفض في قيمتها

31 - 60 يوم
ريال سعودي

61 - 90 يوم
ريال سعودي

91 - 180 يوم
ريال سعودي

181 - 360 يوم
ريال سعودي

أكثر من 360 يوم 
ريال سعودي

3,469,018 2020121,999,77140,385,98834,939,47920,865,41212,819,7369,520,138م

201974,671,55842,443,10415,175,3028,020,4003,200,1355,485,186347,431م

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأصول أخرى- 11

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

7,729,1479,876,018حجوزات بنكية

3,221,2586,500,887دفعات مقدمة لموردين

2,968,6763,332,201مصروفات مدفوعة مقدماُ

608,156592,239ذمم الموظفين

20,14620,146اخرى

14,547,38320,321,491
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

نقد وما في حكمه- 12

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

10,099,6373,086,644نقد لدى البنوك

448,554263,706نقد في الصندوق

10,548,1913,350,350

رأس المال- 13

يتكون رأس مال الشركة البالغ 20,000,000 ريال سعودي من 1,000 حصة قيمة كل منها 20,000 ريال سعودي موزعة على الشركاء على 
النحو التالي كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م:

اسم الشريك
رأس المالعدد

ريال سعوديالحصص

74014,800,000شركة األمثل لألعمال واإلستثمارالتجاري

1302,600,000صالح بن ابراهيم بن حمد المزروع

1302,600,000ناصر عبداهلل بن محمد البسام

1,00020,000,000

إحتياطي نظامي- 14

للسنة  ربحها  من   %10 بتحويل  الشركة  تقوم  الشركة،  تأسيس  وعقد  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام  متطلبات  مع  تماشياً 
لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 30 % من راس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

التزام منافع الموظفين المحددة- 15

يتعين على الشركة دفع منافع ما بعد الخدمة لجميع الموظفين بموجب انظمة العمل السعودية عند إنهاء خدمتهم. يتم قياس تكلفة التزام 
منافع الموظفين المحددة باستخدام التقييم االكتواري وطريقة وحدة االئتمان المخططة.

تسوية القيمة الحالية اللتزام منافع الموظفين المحددة

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

1 يناير

7,389,4955,559,672

6,265,2861,960,803تكاليف الخدمة الحالية

186,957256,060تكاليف التمويل

7,776,535 13,841,738مجموع المحمل على الربح أو الخسارة

2,290,590451,456خسارة إعادة القياس االكتوارية

2,290,590451,456مجموع المحمل على الدخل الشامل اآلخر

)838,496()2,315,169(المدفوع 

3113,817,1597,389,495 ديسمبر

االفتراضات االكتوارية الرئيسية

تم استخدام االفتراضات االكتوارية الهامة التالية من قبل الشركة لتقييم التزام منافع الموظفين المحددة:

2019م2020م

3%3.50%معدل خصم التقييم

3%3.50%المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب

مرتفعةمرتفعةمعدل دوران الموظفين

فيما يلي تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية:

2019م2020م

ريال سعودي%ريال سعودي%

معدل الخصم

0.57,095,741% +112,841,071% +الزيادة

0.57,705,837% -114,950,494% -النقص

النسبة المتوقعة لزيادة الراتب

0.57,569,756% +114,938,686% +الزيادة

0.57,219,216% -112,832,138% -النقص
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

تسهيالت البنكية- 16

قروض طويلة األجلأ. 
تتمثل القروض طويلة االجل فيما يلي:

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

- 9,953,435الجزء غير المتداول المدرج ضمن االلتزامات غير المتداولة

- 847,608الجزء المتداول المدرج ضمن االلتزامات المتداولة

10,801,043 -

حصلت الشركة على عدد من القروض من بنوك تجارية متعددة. تحمل هذه القروض عموماً بتكاليف تمويل على أساس أسعار 
العرض بين البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت. يتم ضمان بعض هذه القروض من خالل رهن الممتلكات واآلالت والمعدات.

إن القروض طويلة األجل مقومة بالريال السعودي.

إن جدول استحقاق القروض طويلة األجل هو كما يلي:

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

السنوات المنتهية في 31 ديسمبر

- 2021847,608م

- 20222,697,331م

- 20232,812,080م

- 20242,931,712م

- 20251,512,312م

10,801,043 -

قروض قصيرة األجلب. 
تتمثل القروض قصيرة األجل فيما يلي:

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

67,040,11860,685,448قروض قصيرة األجل

67,040,11860,685,448

تمثل هذه القروض تسهيالت ائتمانية تم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية وتحمل تكاليف تمويل باألسعار السائدة في 
السوق على أساس أسعار العرض بين البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت. تنوي اإلدارة إعادة تدوير القروض قصيرة األجل عند 
استحقاقها. يتم ضمان بعض هذه القروض من خالل ضمان وكفالة الشركاء، وسندات ألمر والتازل عن الذمم المدينة للمشاريع 

الممولة عن طريق هذه التسهيالت.

إن القروض قصيرة األجل مقومة بالريال السعودي.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

تسهيالت البنكية )تتمة(  -16

اإلخالل بتعهدات القروضت. 
تتطلب تعهدات اتفاقيات بعض القروض قصيرة وطويلة األجل من الشركة الحفاظ على الوضع المالي في مستويات محددة، 
المصاريف  مبالغ  تحدد  كما  محددة،  مبالغ  عن  تزيد  التي  األرباح  توزيعات  على  المقرضين  من  المسبقة  الموافقة  وتتطلب 

الرأسمالية وبعض المتطلبات األخرى. 

مصاريف مستحقة والتزامات أخرى- 17

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

17,427,5367,313,566مستحقات للعمالء

16,106,0875,668,673إجازات مستحقة

11,845,29914,555,041إيرادات غير محققة

5,665,0963,496,813عموالت مستحقة

4,647,08210,741,253دفعات مقدمة من عمالء

3,140,6461,032,594تأمينات اجتماعية

2,461,661265,207ضريبة القيمة المضافة، بالصافي

1,596,3001,769,510رواتب وأجور مستحقة

-52,500أتعاب مهنية

6,925,5173,638,706أخرى

69,867,72448,481,363
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

زكاة مستحقة- 18

إن أهم مكونات الوعاء الزكوي كما في 31 ديسمبر هي كما يلي:

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

2,000,0001,000,000رأس المال

6,670,311إضافات رأس المال

2,690,215500,000احتياطي نظامي

23,075,50042,300,880أرباح مبقاة

69,812,08934,109,480صافي الربح المعدل

11,147,52143,643,540مخصصات وتسويات أخرى

-)1,014,027(استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)63,871,310()98,059,454(ممتلكات وآالت ومعدات

تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى وعاء الزكاة.

تحتسب الزكاة المستحقة بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل للسنة، أيهما أعلى.

فيما يلي الحركة في الزكاة المستحقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

11,460,376911,792 يناير

1,745,3021,460,376مصروف الزكاة

)911,792()1,460,376(المدفوع خالل السنة

311,745,3021,460,376 ديسمبر

الوضع الزكوي

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لغاية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

توزيعات أرباح- 19

خالل عام 2020م، وافقت جمعية الشركاء على توزيعات أرباح بقيمة 22,000,000 ريال سعودي )2019م: 8,000,000 ريال سعودي(.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

مصاريف بيع وتوزيع- 20

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

2,392,0852,004,262رواتب وأجور ومزايا أخرى

882,344680,350رسوم مناقصات

215,258205,700سفر وتنقالت

1,601,6851,255,050أخرى

5,091,3724,145,362

مصاريف عمومية وإدارية- 21

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

14,688,4358,841,501رواتب وأجور ومزايا أخرى

5,309,5096,879,212مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

2,403,5422,051,139استهالكات

309,407275,841مياه وكهرباء

471,020274,277أتعاب مهنية

371,819231,691رسوم حكومية

250,914158,950صيانة إصالح

110,74850,647اشتراكات

61,22846,546هاتف وبريد وإنترنت

1,335,5983,881,424أخرى

25,312,22022,691,228

إيرادات أخرى- 22

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

-2,624,244عكس مخصص انتفت الحاجة منه

-1,671,361إقفال مديونية موردين

-653,015دخل من اإليجارات 

-130,673تحصيل ديون معدومة

250,6951,827,727أخرى

5,329,9881,827,727
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

التزامات محتملة- 23

لدى الشركة التزامات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية للشركة كما في 31 ديسمبر

2019م2020م

ريال سعوديريال سعودي

97,224,17784,956,712خطابات ضمان

97,224,17784,956,712

إدارة مخاطر األدوات المالية- 24

أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية متعددة مثل مخاطر ائتمان ومخاطر سيولة ومخاطر سعر السوق ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار 
الفائدة.

مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 
تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على المدينون التجاريون وأرصدة البنوك.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بأصول العقود والمدينون التجاريون من خالل وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم 
المدينة غير المحصلة بشكل مستمر. يتم مراقبة األرصدة المدينة بحيث ال تتكبد الشركة ديون معدومة جوهرية.

يتم االحتفاظ بأرصدة النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عاٍل.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر 
السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة على أساس 

منتظم والتأكد من توفر أموال وتسهيالت مصرفية كافية للوفاء بااللتزامات المستقبلية للشركة.

مخاطر سعر السوق

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
الفائدة، مما يؤثر على ربح الشركة أو قيمة أصولها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق 

ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

مخاطر العمالت

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عندما 
تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة الشركة الوظيفية. إن تعرض الشركة 
لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العمالت 
المرتبطة بالدوالر األمريكي محدودة ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف 

مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -24

مخاطر أسعار الفائدة

إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية. 
تراقب اإلدارة التغيرات في أسعار الفائدة وتقوم بادارة أثر ذلك على القوائم المالية.

مخاطر أسعار األسهم

إن استثمارات الشركة في أدوات حقوق ملكية الشركات األخرى عرضة لمخاطر سعر السوق الناتجة من عدم التأكد بشأن القيم المستقبلية 
لهذه االستثمارات. 

األحداث الهامة- 25

ال يوجد هناك أحداث مهمة خالل السنة والتي قد تتطلب تعديالت على أو اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية باستثناء استمرار وجود 
والنشاط  التجارية  األعمال  في  اضطرابات  في  تسبب  مما  العالم  انحاء  جميع  في  انتشر  والذي  )كوفيد-19(  المستجد  كورونا  فيروس 
االقتصادي. ونظراً الن الموقف غير مستقر ويتسم بالتطور السريع، فانه من غير العملي عمل تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا االنتشار 

على هذه القوائم المالية.

أرقام المقارنة - 26

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتفق مع العرض المستخدم للسنة الحالية.

اعتماد القوائم المالية- 27

تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل إدارة الشركة في يوم 27 شوال 1442هـ الموافق يوم 8 يونيو 2021م.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

الرياض - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

2018م2019مإيضاح

الموجودات

الموجودات غير المتداولة:
463,871,31020,659,452و5ممتلكات، آالت ومعدات، صافي 

63,871,31020,659,452مجموع الموجودات غير المتداولة 
الموجودات المتداولة:

66,922,6255,092,499المطلوب من أطراف ذوي عالقة
41,082,037628,430و7مخزون

36,488,54716,685,450إيرادات مستحقة
473,241,46666,353,152و8ذمم مدينة، صافي

420,321,49112,652,463و9مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
43,350,3506,919,928و10نقد في الصندوق ولدى البنوك
141,406,516108,331,922مجموع الموجودات المتداولة

205,277,826128,991,374إجمالي الموجودات 
حقوق الشركاء والمطلوبات 

حقوق الشركاء:
1120,000,0001,000,000رأس المال

-6,670,311مساهمات إضافية في رأس المال
122,690,215500,000احتياطي نظامي

48,012,81450,300,880أرباح مبقاه
)2,485,858()2,937,314(4احتياطي إكتواري 

74,436,02649,315,022مجموع حقوق الشركاء
المطلوبات: 

المطلوبات غير المتداولة:
47,389,4955,559,672و13التزامات منافع الموظفين 

7,389,4955,559,672مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة:
1460,685,44821,070,245قروض قصيرة األجل 

420,138,68434,680,168ذمم دائنة
441,167,79716,351,873و15مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1,102,602-6المطلوب ألطراف ذوي عالقة 
41,460,376911,792و16مخصص الزكاة

123,452,30574,116,680مجموع المطلوبات المتداولة
130,841,80079,676,352مجموع المطلوبات 

205,277,826128,991,374إجمالي حقوق الشركاء والمطلوبات 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 22 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

2018م2019مإيضاح

4306,159,332180,226,380اإليرادات

)151,632,210()250,682,077(تكلفة اإليرادات 

55,477,25528,594,170مجمل الربح

)3,490,567()4,145,362(4و17مصروفات بيع وتوزيع

)10,837,258()22,691,228(4و18مصروفات إدارية وعمومية

28,640,66514,266,345الدخل من التشغيل

193,596,300هبات 

)237,369()2,105,867(تكلفة تمويل

41,827,727801,732إيرادات أخرى

28,362,52518,427,008صافي الدخل قبل الزكاة

)911,792()1,460,376(4و16الزكاة الشرعية

26,902,14917,515,216صافي دخل السنة

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها الحقاً ضمن الربح أو الخسارة:

)1,141,198()451,456(4و13خسائر إكتوارية من إعادة تقييم التزامات منافع الموظفين

)1,141,198()451,456(إجمالي الدخل الشامل اآلخر

26,450,69316,374,018إجمالي الدخل الشامل للسنة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 22 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

2018م2019م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

28,362,52518,427,008صافي دخل السنة قبل الزكاة 

تعديالت لتسوية صافي دخل السنة قبل الزكاة إلى صافي التدفق النقدي المتولد من األنشطة التشغيلية:

2,248,8662,703,130استهالكات
-5,449,120ذمم مدينة معدومة

-1,430,092خسائر ائتمانية متوقعة
2,216,8631,561,451مخصص إلتزامات منافع الموظفين 

39,707,46622,691,589

التغيرات في بنود رأس المال العامل: 

1,436,395)453,607(المخزون 
)6,547,997()19,803,097(إيرادات مستحقة 

)5,813,767()13,767,526(الذمم المدينة، صافي
)12,961,984()7,669,028(المصروفات المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى

1,707,646 )14,541,484(ذمم دائنة
2,646,280 24,815,924المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى

)1,798,580()838,496(مخصص إلتزامات منافع الموظفين مدفوعة 
)601,643()911,792(زكاة مدفوعة 

757,939 6,538,360صافي التدفق النقدي المتولد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

)609,420()45,460,724(شراء ممتلكات ومعدات
9,162-صافي إستبعاد ممتلكات ومعدات

)600,258()45,460,724(صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

39,615,2035,577,829صافي التغير في التسهيالت البنكية
)1,360,753(3,737,583صافي التغير في أرصدة األطراف ذوي العالقة

)1,500,000()8,000,000(توزيعات أرباح مدفوعة
35,352,7862,717,076صافي التدفق النقدي المتولد من األنشطة التمويلية

2,874,757)3,569,578(صافي النقد )المستخدم(/المتولد خالل السنة
6,919,9284,045,171 أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
3,350,3506,919,928أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

جدول عمليات غير نقدية:

-18,500,000 تحويل من أرباح مبقاه إلى رأس المال )إيضاح 11(
-6,670,311تحويل من أطراف ذات عالقة إلى مساهمات اضافية في رأس المال

-500,000 تحويل من إحتياطي النظامي إلى رأس المال

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 22 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة التغيرات في حقوق الشركاء
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

رأس المال
مساهمات 

إضافية في رأس 
المال

اإلجمالياحتياطي إكتواريأرباح مبقاةاحتياطي نظامي

2018م

34,441,004)1,344,660(500,00034,285,664- 1,000,000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م 

17,515,216 - 17,515,216 - - - صافي دخل السنة

)1,141,198()1,141,198(- - - - الدخل الشامل اآلخر

16,374,018 )1,141,198(17,515,216 - - - إجمالي الدخل الشامل اآلخر

)1,500,000(- )1,500,000(- - - توزيعات أرباح مدفوعة

2019م

49,315,022 )2,485,858(50,300,880 500,000 - 1,000,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م 

26,902,149- 26,902,149- - - صافي دخل السنة

)451,456()451,456(- - - - الدخل الشامل اآلخر

26,450,693)451,456(26,902,149- - - إجمالي الدخل الشامل اآلخر

تحويل من أطراف ذو عالقة إلى 
6,670,311- -- 6,670,311- مساهمات إضافية في رأس المال 

)8,000,000(- )8,000,000(- - - توزيعات أرباح مدفوعة

- - )18,500,000()500,000(- 19,000,000المحول إلى رأس المال

- - )2,690,215(2,690,215- - المحول إلى االحتياطي النظامي

74,436,026)2,937,314(20,000,0006,670,3112,690,21548,012,814 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 22 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

إيضاح 1- الوضع النظامي وطبيعة النشاط

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية )» الشركة »( هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الرياض تحت السجل التجاري رقم 
1010203693 والصادر بتاريخ 25 شوال 1425هـ الموافق 8 ديسمبر 2004م.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في اجهزة الحاسب االلي وقطع غيارها وخدمات الحاسب االلي 
)نظم تطبيقية وقواعد المعلومات( وصيانة اجهزة الحاسب االلي وتكوين شبكات الحاسب وتمديدات البنية التحتية للحاسب وادارة وصيانة 
وتشغيل مراكز االتصاالت وخدمات االستيراد والتسويق للغير واالعمال اإللكترونية وصيانة وتشغيل االعمال اإللكترونية وتقنية االتصاالت 

وصيانة وتشغيل تقنية االتصاالت.

لدى الشركة الفرع التالي:

تاريخ السجل التجاري الفرعيرقم السجل التجاري الفرعيالفرع

8 رجب 1431هــ الموافق 20 يونيو 2010م1010260349الرياض

إيضاح 2 - أسس االعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  	
واإلصدارات األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

بالريال  	 المالية  القوائم  المبالغ في  النشاط للشركة، وتدرج جميع  الذي يمثل عملة  بالريال السعودي  المالية  القوائم  تعرض 
السعودي.

إن إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية المهمة، كما يتطلب  	
من إدارة الشركة ممارسة األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، وسيتم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات الهامة 

المتبعة في إعداد القوائم المالية ضمن فقرة مستقلة في هذه القوائم المالية.
تؤثر  	 وافتراضات  وتقديرات  أحكام  استخدام  المطبقة،  المحاسبية  والسياسات  للمبادئ  وفقاً  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 

في قيم اإليرادات والمصروفات والموجودات وااللتزامات واإليضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن االلتزامات الطارئة. إن 
عدم التيقن بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعدياًل جوهرياً على القيم الدفترية للموجودات 

وااللتزامات التي قد تتأثر في الفترات المستقبلية.
فيما يلي اإلفتراضات والتقديرات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ قائمة  	

المركز المالي والتي تشكل مخاطر عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات وااللتزامات خالل 
الفترة المالية التالية. هذا وتعتمد الشركة في افتراضاتها وتقديراتها على معايير متاحة لها عند إعداد القوائم المالية وهذه 
االفتراضات والتقديرات حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والظروف الخارجة عن سيطرة الشركة ومثل 

هذه التغيرات على اإلفتراضات يتم إيضاحها عند حدوثها.
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

إيضاح 3- التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

مبدأ االستمراريةأ. 
ليس لدى إدارة الشركة أي شك يذكر حول قدرة الشركة على االستمرار، وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ 

االستمرارية.

العمر المقدر للممتلكات، اآلالت والمعداتب. 
يتم استهالك تكلفة الممتلكات، اآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بناًء على االستخدام المتوقع 
والتقادم لكل منها باإلضافة إلى التقادم التقني واعتبارات القيمة المستردة لألصل. إن إدارة الشركة لم تقدر أية قيمة متبقية 

لألصول على اعتبار أنها غير هامة.

مخصص الخسائر االئتمانية	. 
يتم تحديد مخصص الخسائر اإلئتمانية بالرجوع إلى مجموعة من العناصر للتأكد أن الذمم المدينة غير مبالغ فيها نتيجة 
احتمال عدم تحصيلها، بما في ذلك جودة وأعمار الذمم المدينة والتقييم االئتماني المستمر ألوضاع العمالء المالية والضمانات 

المطلوبة من العمالء في ظروف معينة.

التقييم االكتواري اللتزامات منافع الموظفين د. 
يتم تحديد تكلفة منافع الموظفين باستعمال التقييم اإلكتواري. يشمل التقييم اإلكتواري العديد من االفتراضات التي قد تختلف 
الرواتب،  في  المستقبلية  والزيادات  الخصم،  معدل  تحديد  االفتراضات  هذه  وتشمل  المستقبل.  في  الفعلية  التطورات  عن 
ومعدل دوران العاملين. ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام المكافأة المحددة غير الممولة شديد الحساسية 

للتغيرات في هذه االفتراضات. لذا تتم مراجعة جميع االفتراضات مرة أو أكثر في الفترة الواحدة عند الضرورة.

قياس القيمة العادلة	. 
القيمة العادلة هي القيمة التي يتوقع استالمها عند بيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من االلتزامات ضمن معامالت 
منتظمة بين المتعاملين بالسوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق السائدة بغض النظر إن كان ذلك السعر ملحوظاً بصورة 
مباشرة أو مقدر باستعمال أسلوب تقييم آخر. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع الموجودات أو االلتزامات 

سيتم إما:

من خالل السوق الرئيسية للموجودات أو االلتزامات، أو 	
من خالل السوق األكثر منفعة للموجودات أو االلتزامات في ظل غياب السوق الرئيسية. 	

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.

يتم قياس القيمة العادلة باستعمال االفتراضات التي يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير الموجودات أو االلتزامات 
على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية في الحسبان قدرة المشاركين في السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام 
األصول فيما يحقق أفضل منفعة منها أو ببيعها إلى مشترك آخر من المشاركين في السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة 
منه. تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال القائمة وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة 

وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد.
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

إيضاح 3 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تابع( 

قياس القيمة العادلة )تتمة(  .	
المالية ضمن التسلسل  القوائم  العادلة أو االفصاح عنها في  التي يتم قياسها بالقيمة  تصنف كافة الموجودات والمطلوبات 

الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى اساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل :

المستوى األول : األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 	
للمالحظة بصورة  	 قابلة  العادلة(  القيمة  لقياس  )الهامة  األدنى  المستوى  تعتبر مدخالت  قياس  : طرق  الثاني  المستوى 

مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى الثالث : طرق قياس تعتبر مدخالت المستوى األدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة.  	

يتم تقييم قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع، والقياس غير المتكرر، مثل الموجودات المحتفظ بها للتوزيع 
في عملية متوقفة، على أساس دوري.

الموجودات والخصوم على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  المجموعة فئات  العادلة، حددت  القيمة  لغرض اإلفصاح عن 
األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

إيضاح 4- أهم السياسات المحاسبية 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة وسارية المفعول:

تاريخ السريانالبيانالمعيار

1 يناير 2019معقود اإليجارالمعيار الدولي للتقارير المالية )16(

يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16 محل معيار المحاسبة الدولي 17 »عقود اإليجار«، وتفسير التقرير المالي الدولي رقم 4 
»لتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد إيجار«، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير »15« عقود إيجار التشغيل - حوافز«، وتفسير لجنة 

تفسيرات المعايير رقم »27« تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار«.

لم يكن هنالك أثر مالي على الشركة من تطبيق هذا المعيار على الشركة.
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إيضاح 4- أهم السياسات المحاسبية )تابع(

الممتلكات، اآلالت والمعدات: 

اإلثبات والقياسأ. 
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وأية خسائر متراكمة لالنخفاض بالقيمة، إن 
وجدت. تتضمن تكلفة اقتناء الموجودات كافة التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمعاملة االقتناء. تشتمل تكلفة الموجودات التي 
يتم تصنيعها على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وعلى كافة التكاليف المباشرة التي تجعل الموجودات جاهزة للغرض المعدة 
له، كما يضاف أيضاً تكلفة فك وتركيب ونقل الموجودات وتكلفة تهيئة الموقع الذي سوف توضع فيه باإلضافة إلى تكاليف 

االقتراض المخصصة لألصول المؤهلة للرسملة. 

تتم رسملة البرمجيات المشتراة التي تمثل جزءا ال يتجزأ من وظائف األجهزة ذات الصلة أيضا كجزء من تلك األجهزة. إذا كان 
جزء كبير من أحد مكونات األصل الموجود ضمن الممتلكات، اآلالت والمعدات له عمر إنتاجي مختلف عن ذلك األصل فيتم 

اعتباره كعنصر مستقل من الممتلكات، اآلالت والمعدات. 

يتم االعتراف بأية إيرادات أو خسائر يتم تكبدها نتيجة استبعاد أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات في الربح أو الخسارة 
والدخل الشامل اآلخر. يتم رسملة تكلفة استبدال أي جزء من بنود الممتلكات، اآلالت والمعدات وأية نفقات الحقة أخرى 
على القيمة الدفترية عندما يترتب عليها زيادة في المنافع اإلنتاجية المستقبلية إلى الشركة، وأن تكون تكلفتها قابلة للقياس 
بشكل موثوق. ويتم شطب القيمة الدفترية لألصل الذي تم استبداله. يتم إثبات مصاريف الصيانة اليومية للممتلكات، اآلالت 

والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة. 

النفقات الرأسمالية الالحقة ب. 
يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند من بنود الممتلكات، اآلالت والمعدات وأية نفقات رأسمالية الحقة أخرى في القيمة 

الدفترية للبند إذا كان: 

من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية سوف تتدفق إلى الشركة من ذلك الجزء المضاف، المصروف أو النفقة. 	
وأن تكون تكلفتها قابلة للقياس بشكل موثوق. يتم شطب القيمة الدفترية للموجود الذي تم استبداله.  	

االستهالك ت. 
يتم احتساب االستهالك على أساس تكلفة الموجودات مطروحا منها القيمة المتبقية للموجودات بعد انتهاء عمره اإلنتاجي 
المئوية وعدد  النسب  وباعتماد  للموجودات  اإلنتاجي  العمر  الثابت على مدار  القسط  باستخدام طريقة  التخريدية(  )القيمة 

السنوات التالية:

نسبة االستهالكالبند

5-10%مباني

20%سيارات

14-28%أثاث ومفروشات

14-28%أجهزة كمبيوتر

25%اإلنشاءات والتجهيزات

25%التحسينات والديكورات

25%مواقع اإلنترنت

يتم مراجعة القيم المتبقية )القيمة التخريدية( واألعمار اإلنتاجية المتبقية وطرق االستهالك في تاريخ إصدار التقرير المالي 
ويتم التعديل عليها، ان دعت الحاجة.
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إيضاح 4- أهم السياسات المحاسبية )تابع(

المخزون:

يتم تقييم المخزون في آخر السنة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، وتحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.

تشتمل تكلفة البضاعة الجاهزة وتحت التشغيل على تكلفة المواد الخام والمصاريف المتعلقة باقتناء المخزون وتكاليف اإلنتاج والتحويل 
والمصاريف المباشرة لها بناًء على الطاقة التشغيلية العادية وتحميلها بنصيبها من المصاريف غير المباشرة بشكل مناسب والمحددة من 
قبل إدارة الشركة والتي لها عالقة واضحة بالمخزون. تقوم الشركة بتكوين مخصص بالمخزون المتقادم والبطيء الحركة والراكد بشكل 

دوري بناء على دراسة حركة المخزون. 

ذمم مدينة وأخرى:

يتم االعتراف بالذمم المدينة التجارية واألخرى مبدئياً بسعر المعاملة للذمم المدينة التي ال تحتوي على مكون تمويل جاهز. تطبق الشركة 
النهج المبسط الحتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي تسمح باستخدام مخصص الخسائر المتوقعة على مدار عمر الدين 
لجميع الذمم المدينة التجارية. يستند مخصص االنخفاض في القيمة إلى أفضل تقدير للشركة عن خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بهذه 

الذمم المدينة.

وهذا التقدير يعتمد على الوضع المالي للعمالء وخبرة شطب الديون السابقة. ويتم شطب أرصدة الذمم المدينة مقابل هذا المخصص بعد 
استنفاذ كافة وسائل تحصيل هذه المبالغ واعتبار إمكانية االسترداد مستبعدة. أما الذمم المدينة التي تم إعدامها فتسجل في قائمة الربح 

أو الخسارة عند تكبدها.

النقد في الصندوق ولدى البنوك:

يتمثل النقد في الصندوق ولدى البنوك في النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك.

إلتزامات منافع الموظفين :

المنافع قصيرة األجل: 	

المنافع قصيرة األجل هي تلك المبالغ المتوقع تسويتها بالكامل في غضون 12 شهًرا من نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة 
التي تؤدي إلى الحصول على تلك المنافع.

التي  العينية  المنافع  المتراكمة  واإلجازات  النقدية  غير  المنافع  ذلك  في  بما  والرواتب،  باألجور  المتعلقة  بااللتزامات  االعتراف  يتم 
من المتوقع تسويتها بالكامل في غضون اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات الصلة فيما يتعلق 
بالموظفين الخدمات حتى نهاية الفترة اعداد هذه القوائم المالية ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. يتم عرض 

تلك المطلوبات ضمن الذمم الدائنة األخرى.

المنافع طويلة األجل 	

تقوم الشركة باحتساب مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها وفًقا لمتطلبات وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية. ويستند الحق في هذه 
المنافع إلى الراتب األساسي للعاملين في السكن والنقل وطول مدة الخدمة، ويخضع ذلك إلكمال الموظف الحد األدنى من فترة الخدمة 

النظامية. يتم االعتراف بالتكاليف المتوقعة لهذه الفوائد خالل فترة الخدمة.

ال يتم تمويل خطط التزام مزايا الموظفين. وفًقا لذلك، يتم إجراء تقييم لاللتزامات بموجب تلك الخطط من قبل خبير اكتواري مستقل 
بناًء على طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ويتم تسجيل االلتزام بناًء على تقييم اكتواري.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

إيضاح 4- أهم السياسات المحاسبية )تابع(

إلتزامات منافع الموظفين )تابع(:

إن رصيد االلتزام لمنافع الموظفين الظاهر في قائمة المركز المالي يتعلق باالتزامات برنامج خطط منافع الموظفين المحددة والذي يمثل 
القيمة الحالية لتلك االلتزامات في نهاية إعداد هذه القوائم المالية. يتم احتساب التزام خطط المنافع المحددة سنوًيا من قبل خبراء 

اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام خطط منافع الموظفين.

المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات حكومة الواليات المتحدة عالية الجودة 
والتي يتم تحديدها بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط استحقاق تقارب شروط التزام التقاعد ذات الصلة.

يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور في قائمة الربح أو الخسارة.

يتم احتساب تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على رصيد التزام المنافع المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في حساب استحقاقات 
الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة. إن األرباح والخسائر االكتوارية الناشئة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية 

يتم تحميلها أو إضافتها في الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها.

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى:

تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة للسلع والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية السنة. وهذه المبالغ غير مضمونة وعادة ما تدفع 
في غضون 30 إلى 90 يوماً من تاريخ االعتراف بها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية واألخرى ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء تلك 
التي تكون مستحقة الدفع خالل 12 شهرا بعد تاريخ التقرير. يتم االعتراف بهذه المبالغ مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة 

المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.

مخصص الزكــاة:

يتم إثبات وقياس مخصص الزكاة لكل فترة مالية بصورة مستقلة وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة. هذا وتتم تسوية مخصص 
الزكاة في الفترة المالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النهائي، ويتم إثبات أي فروقات بين مخصص الزكاة والربط النهائي وفق متطلبات 

معيار العرض واإلفصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية.

االعتراف باإليرادات:

تقوم الشركة باالعتراف باإليرادات من المصادر التالية: 

اإليراد من بيع البضائع 	
إيراد عقود الخدمات 	
إيراد عقود المشاريع 	

األخذ  مع  القبض(  )مستحق  المبيعات  هذه  عن  الشركة  عليه  ستحصل  الذي  أو  المستلم  للمقابل  العادلة  بالقيمة  اإليرادات  قياس  يتم 
المبيعات  مردودات  بعد طرح  بالصافي  المبيعات  وتظهر  الرسوم  أو  الضرائب  وباستبعاد  العقد  في  المحددة  الدفع  االعتبار شروط  في 
والتكاليف  للشركة ويمكن قياس اإليرادات  اقتصادية  الذي يحتمل عنده تحقق منافع  الحد  إلى  باإليرادات  ويتم االعتراف  والخصومات، 

بشكل موثوق.

االيراد من بيع البضائعأ. 
يتم االعتراف بالمبيعات عندما يتم تسليم البضائع للعميل، ويتمتع العميل بسلطة كاملة على قنوات واسعار البيع تلك البضائع، 

وال يوجد أي التزام تعاقدي لم يتم الوفاء به قد يؤثر على قبول العميل للبضائع.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

إيضاح 4- أهم السياسات المحاسبية )تابع(

االعتراف باإليرادات )تابع(:

إيراد عقود الخدماتب. 
تم إثبات إيرادات عقود الخدمات في الفترة المحاسبية التي يتم خاللها تقديم الخدمات.

عقود الصيانة: يتم االعتراف باإليرادات بناًء على الخدمة الفعلية المقدمة حتى نهاية فترة التقرير كنسبة من إجمالي  	
الخدمات التي سيتم تقديمها.

عقود التركيب: تتحقق اإليرادات بناًء على توريد وتنفيذ مراحل التركيب حيث يتم احتساب كل مرحلة من التركيب كالتزام  	
منفصل واجب األداء.

إيراد عقود المشاريع	. 
عند وقت إبرام العقد، تحدد الشركة التزامات األداء المرتبطة بكل عقد. لهذا الغرض، تقوم الشركة بتقييم الشروط التعاقدية 
وممارساتها التجارية المعتادة لتحديد ما إذا كانت هناك التزامات أداء منفصلة داخل كل عقد. تحدد الشركة سعر المعاملة لكل 
عقد، لغرض تحديد سعر المعاملة لكل التزامات األداء المذكورة أعاله، كمبلغ يستحق أن تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل 
نقل البضائع أو الخدمات الموعودة إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة. بعد تحديد سعر المعاملة 
الخاص بالعقد، تقوم الشركة بتخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء بمبلغ يوضح مقدار العوض الذي تتوقع الشركة الحصول 

عليه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

تعترف الشركة باإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء المرتبطة بالعقود، والتي تحدث عند التحكم في نقل البضائع أو الخدمة 
إلى العميل. بالنسبة اللتزامات األداء التي يتم الوفاء بها بمرور الوقت، يتم االعتراف باإليرادات عن طريق قياس اإلنجاز الذي 
تم فعليا نحو الوفاء الكامل اللتزام األداء. عند قياس اإلنجاز الذي تم فعليا نحو الوفاء الكامل اللتزام األداء، تطبق الشركة 
يتم  محدد،  وقت  في  المنجزة  األداء  اللتزامات  بالنسبة  اآلن.  حتى  المتكبدة  العقد  تكلفة  أساس  على  »المدخالت«  طريقة 

االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه الوفاء بالتزام األداء المحدد.

االعتراف باإليراد من مصادر أخرى:د. 

األرباح والخسائر الناتجة عن استعباد الممتلكات، اآلالت والمعدات  	

يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن قائمة الربح أو الخسارة وبالفترة التي 
تم فيها بيع أي من تلك الموجودات.

استرداد الخسائر االئتمانية المتوقعة 	

من  كتخفيض  المقابل  وفي  الخسارة  أو  الربح  قائمة  من خالل  كإيراد  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  استرداد  إثبات  يتم 
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة أو عندما يتم الحصول عليها.

- اإليرادات األخرى  	

اإليرادات األخرى يتم إثباتها بها ضمن قائمة الربح أو الخسارة عند توافر شروط تحققها. 
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

إيضاح 4- أهم السياسات المحاسبية )تابع(

مصروفات بيع وتسويق:

هي تلك المصروفات الناتجة عن مجهودات الشركة المتعلقة بوظيفة البيع والتسويق وتتمثل في الحمالت اإلعالنية للشركة.

مصروفات إدارية وعمومية:

هي تلك المصروفات المتعلقة باإلدارة، والتي ال تتعلق بوظيفة النشاط الرئيسي أو وظيفة البيع والتسويق وتوزع هذه التكاليف بين تكلفة 
اإليرادات، والمصروفات اإلدارية والعمومية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية: 

تقوم الشركة سنويا بتقييم ما إذا كان هناك أية مؤشرات على أن أي من موجوداتها، قد انخفضت قيمته. وفي حال وجود أية مؤشرات فإنه 
يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات ويتم مقارنتها مع القيمة الدفترية لهذه الموجودات.

إذا قدرت القيمة القابلة لالسترداد ألية موجودات أو أية وحدة مدرة للنقد بحيث كانت أقل من القيمة الدفترية للموجودات، فإنه يترتب على 
ذلك أن يكون هناك انخفاض في قيمة الموجودات ويتم االعتراف به فوراً في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

يتم تقييم خسائر الهبوط بالقيمة التي تم إثباتها في فترات سابقة في وقت إصدار التقارير المالية للتأكد من المؤشرات التي تثبت أن 
الخسائر قد انخفضت أو لم تعد موجودة. يتم عكس الخسائر في انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة في تقدير 
القيمة القابلة لالسترداد. يتم عكس الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة فقط إلى حد القيمة الدفترية للموجودات بحيث ال تتجاوز القيمة 

الدفترية الصافية مطروحاً منها االستهالكات أو اإلطفاءات قبل أن يكون هناك خسائر الهبوط في القيمة تم إثباتها.

المخصصات:

يتم إثبات المخصصات عند نشوء التزامات على الشركة سواًء كانت هذه االلتزامات قانونية أو استداللية نتيجة لحدث سابق، وكان من 
المحتمل أن يلزم الشركة تسوية هذه االلتزامات وإمكانية عمل تقدير موثوق لمبلغ هذه االلتزامات. ويكون المبلغ المعترف به كمخصص هو 
أفضل تقدير لاللتزامات الحالية المطلوب تسويتها في نهاية الفترة التي تغطيها القوائم المالية، مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وحالة 

عدم التأكد )الشكوك( التي قد تحيط بهذه االلتزامات. 

التقــــــاص:

يتم إجراء التقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق 
القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

المعامالت بالعمالت األجنبية:

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل السنة بالريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت. ويتم 
تقييم الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة على أساس أسعار الصرف لهذه العمالت 

في ذلك التاريخ. تعالج الفروقات الناتجة عن التغير في أسعار الصرف في قائمة الربح أو الخسارة.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير الماليه بالعمالت األجنبية التي تقاس بتكلفتها التاريخية بإستخدام أسعار الصرف التاريخية وقت 
حدوث المعاملة. أما الموجودات والمطلوبات غير المالية التي تقاس بالقيمة العادله فيتم تحويلها بإستخدام أسعار الصرف في تاريخ تحديد 
القيمة العادلة. ويتم معالجة ارباح وخسائر فروقات العملة الناتجة عن تحويل هذه الموجودات والمطلوبات بنفس طريقة معالجة الربح أو 

الخسارة التي تظهر من التغيرات في القيمة العادلة. 
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
)ريال سعودي(

إيضاح 5- ممتلكات، آالت ومعدات

األثاث السياراتالمبانياألراضي
والمفروشات

أجهزة 
كمبيوتر

اإلنشاءات 
والتجهيزات

التحسينات 
والديكورات

مواقع 
اإلجمالياإلنترنت

التكلفة:

الرصيد كما 
في 31 ديسمبر 

2018م
3,587,50016,346,6431,327,9002,281,0147,676,458748,7991,870,1771,361,23235,199,723

45,460,724---360,72737,641-45,062,356-اإلضافات 
الرصيد كما 

في 31 ديسمبر 
2019م

3,587,50061,408,9991,327,9002,641,7417,714,099748,7991,870,1771,361,23280,660,447

االستهالك المتراكم:

الرصيد كما 
في 31 ديسمبر 

2018م
-)3,477,371()722,720()1,328,780()5,304,731()592,590()1,752,847()1,361,232()14,540,271(

المحمل على 
)2,248,866(- )6,613()81,329()628,396()307,895()258,037()966,596(- السنة 

الرصيد كما 
في 31 ديسمبر 

2019م
 -)4,443,967()980,757()1,636,675()5,933,127()673,919()1,759,460()1,361,232()16,789,137(

القيمة الدفترية:

كما في 31 
63,871,310-3,587,50056,965,032347,1431,005,0661,780,97274,880110,717ديسمبر 2019م

كما في 31 
20,659,452-3,587,50012,869,272605,180952,2342,371,727156,209117,330ديسمبر 2018م

بلغت قيمة اإلستهالك المحملة على تكلفة اإليرادات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ 197,727 ريال سعودي )31 ديسمبر 
2018م: 451,489 ريال سعودي(.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
)ريال سعودي(

إيضاح 6- معامالت األطراف ذات العالقة

نوع التعاملنوع العالقةصاحب العالقة
2019م2018م

دائنمديندائنمدين

-930,4462,674,538-تمويلي وتجاريشقيقةشركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

-172,1551,359,983-تمويلي وتجاريشقيقةشركة الطاقة المستدامة

-1,143,908-1,126,270تمويليشقيقةشركة العرض المتقن للتكنولوجيا - األردن

-882,335-882,335تمويليشقيقةشركة العرض المتقن للخدمات التجارية - مصر

-624,525-244,991تمويلي وتجاريشقيقةشركة حزام المعلومات

-90,229--تمويليشريكناصر عبد اهلل بن محمد البسام 

-73,107--تمويليشريكصالح بن إبراهيم بن حمد المزروع

-74,000-2,838,903تمويليشريكشركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

5,092,4991,102,6026,922,625-

خالل عام 2019م، قامت الشركة بإجراء معامالت مع أطراف ذوي عالقة أعاله تتضمن عمليات تمويلية وتجارية، تمت هذه العمليات على 
أسس تجارية وبموافقة الشركاء. إن األرصدة أعاله غير خاضعة للعمولة، وال يوجد هناك شروط محددة للسداد.

فيما يلي ملخص للعمليات الجوهرية التي تمت مع األطراف ذوي العالقة:

طبيعة البيانصاحب العالقة
مبلغ المعاملةالمعاملة

شركة سحابة التوزيع لالتصاالت وتقنية المعلومات

14,784,088مدينسداد مصاريف متنوعة بالنيابة عن الطرف ذو عالقة

1,500,000مديندفعة مقدمة على الحساب

)7,598,839(دائنحوالة واردة من الطرف ذو عالقة
تسوية ذمم تجارية مقابل المصاريف المدفوعة بالنيابة عن الطرف 

)5,080,265(دائنذو عالقة

شركة الطاقة المستدامة
3,315,961مدينسداد مصاريف متنوعة بالنيابة عن الطرف ذو عالقة

تسوية ذمم تجارية مقابل المصاريف المدفوعة بالنيابة عن الطرف 
)1,783,823(دائنذو عالقة
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
)ريال سعودي(

إيضاح 6- معامالت األطراف ذات العالقة )»تابع«(

فيما يلي ملخص للعمليات الجوهرية التي تمت مع األطراف ذوي العالقة )»تابع«(:

طبيعة البيانصاحب العالقة
مبلغ المعاملةالمعاملة

شركة حزام المعلومات

1,221,992مدين سداد مصاريف متنوعة بالنيابة عن الطرف ذو عالقة

7,000,000مدينسداد التمويل المحصل من الطرف ذو عالقة خالل السنة

)7,000,000(دائنتمويل من الطرف ذو عالقة

)292,100(دائنمصاريف مسددة من قبل الطرف ذو عالقة بالنيابة عن الشركة 
تسوية ذمم تجارية مقابل المصاريف المدفوعة بالنيابة عن الطرف 

)550,358(دائنذو عالقة

شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري

)9,435,214(دائنتحصيل تمويل من شريك

)4,000,000(دائنإعالن عن توزيع أرباح

4,000,000مدينسداد توزيعات األرباح

إيضاح 7- المخزون

2018م2019م

1,082,037628,430حزم رسائل

1,082,037628,430

إيضاح 8- الذمم المدينة

2018م2019م

74,671,55866,353,152ذمم مدينة تجارية 

- )1,430,092(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

73,241,46666,353,152

إن حركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 31 ديسمبر، كانت كما يلي: 	

2018م2019م

--الرصيد في بداية السنة 

-1,430,092المكون خالل السنة 

--المستخدم خالل السنة

-1,430,092الرصيد في نهاية السنة 
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
)ريال سعودي(

إيضاح 9- مصروفات مدفوعة مقدما وارصده مدينة أخرى

2018م2019م

6,745,840 9,331,211 حجوزات بنكية

1,217,721 6,500,887 دفعات مقدمة لموردين
4,185,207 3,332,201 مصروفات مدفوعة مقدماً

204,133 592,239 ذمم الموظفين

299,562 564,953 أخرى

20,321,49112,652,463

إيضاح 10- نقد في الصندوق ولدى البنوك

2018م2019م

263,706308,739نقد في الصندوق 

3,086,6446,611,189نقد لدى البنوك 

3,350,3506,919,928

إيضاح 11- رأس المال

المال  بلغ راس  النظامية لزيادة رأس مال الشركة عن طريق زيادة قيمة الحصة وبالتالي  العام 2019م، تم االنتهاء من اإلجراءات  خالل 
المصرح به والمدفوع 20,000,000 ريال سعودي، مقسم إلى 1,000 حصة نقدية متساوية، قيمة كل منها 20,000 ريال سعودي، مدفوعة 

بالكامل، وموزعة بين الشركاء قبل التعديل وبعد التعديل على النحو التالي:

قبل التعديل

المبلغ قيمة الحصة عدد الحصص

1301,000130,000ناصر عبد اهلل بن محمد البسام 

1301,000130,000صالح بن إبراهيم بن حمد المزروع

7401,000740,000شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري 

1,0001,000,000

بعد التعديل

المبلغ قيمة الحصة عدد الحصص

13020,0002,600,000ناصر عبد اهلل بن محمد البسام 

13020,0002,600,000صالح بن إبراهيم بن حمد المزروع

74020,00014,800,000شركة األمثل لألعمال واالستثمار التجاري 

1,00020,000,000
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
)ريال سعودي(

إيضاح 12- االحتياطي النظامي

تماشياً مع نظام الشركات يتم تجنيب 10%من صافي الدخل السنوي لتكوين االحتياطي النظامي ويجوز للشركة التوقف عن هذا التجنيب 
متى بلغ هذا االحتياطي 30% من رأس المال.

إيضاح 13- التزامات منافع الموظفين 

كانت حركة مخصص التزامات منافع الموظفين كما في 31 ديسمبر، كما يلي: 	

2018م2019م

5,559,6724,655,603الرصيد في بداية السنة 

1,960,8031,381,779التكلفة الحالية

256,060179,672تكاليف التمويل 

)1,798,580()838,496(المسدد خالل السنة 

451,4561,141,198خسائر إكتوارية من إعادة قياس منافع الموظفين 

7,389,4955,559,672الرصيد في نهاية السنة 

فيما يلي االفتراضات اإلكتوارية الهامة:

4.25%3.00%معدل الخصم 

4.25%3.00%معدل الزيادة 

إيضاح 14- التسهيالت البنكية

حصلت الشركة على تسهيالت بنكية من بنك محلي على شكل مرابحات أسالمية مضمونة بكفالة الشركاء، وسندات أمر والتنازل عن الذمم 
المدينة للمشاريع الممولة عن طريق هذه التسهيالت وقد بلغ المستغل منها كما في 31 ديسمبر كما يلي: 

2018م2019م

60,685,44821,070,245قروض قصيرة األجل

إن تكاليف القرض أعاله قد تم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
)ريال سعودي(

إيضاح 15- مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

2018م2019م

4,174,6328,924,304رواتب وأجور وعموالت مستحقة
14,555,041452,875إيرادات غير مكتسبة

10,741,25339,438دفعات مقدمة من عمالء
5,668,6732,761,587بدل إجازات

-2,100,000مخصص عموالت
265,2071,352,334ضريبة القيمة المضافة

1,637,783-مصروفات مشاريع مستحقة
3,662,9911,183,552أخرى

41,167,79716,351,873

إيضاح 16- مخصص الزكاة

يتألف الوعاء الزكوي للشركة مما يلي:

2018م2019م

أ - طريقة الربح المعدل:
28,362,52518,427,008صافي دخل السنة قبل الزكاة 

-1,430,092مخصص خسائر ائتمانية
2,216,8631,561,451مخصص التزامات منافع موظفين

-2,100,000مخصص عموالت
34,109,48019,988,459صافي الربح المعدل

ب- يتألف الوعاء الزكوي للشركة مما يلي:
1,000,0001,000,000رأس المال

500,000500,000 احتياطي نظامي
19,988,459-صافي الربح المعدل

42,300,88032,785,664أرباح مبقاه
4,721,1762,857,023التزامات منافع الموظفين 

-38,922,364تسهيالت بنكية
87,444,42057,131,146

ينزل:
)20,659,452()63,871,310(ممتلكات، آالت ومعدات، صافي 

23,573,11036,471,694وعاء الزكاة )طريقة حقوق الملكية(
34,109,48019,988,459وعاء الزكاة )صافي الربح المعدل(

-607,639استدراك الزكاة عن حقوق الملكية بواقع 0.0257768
-852,737استدراك الزكاة عن صافي الدخل المعدل بواقع 0.025

1,460,376911,792الزكاة الشرعية 
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
)ريال سعودي(

إيضاح 16- مخصص الزكاة )»تابع«(

ج- تتألف حركة مخصص الزكاة كما في 31 ديسمبر، كما يلي:

2018م2019م
911,792601,643الرصيد في بداية السنة 

1,460,376911,792المكون خالل السنة
)601,643()911,792(المسدد خالل السنة

1,460,376911,792الرصيد في نهاية السنة 

د- الوضع الزكوي:

حصلت الشركة على شهادة الزكاة لعام 2019م من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

إيضاح 17- مصروفات بيع وتوزيع

2018م2019م
2,004,2622,131,329 رواتب وأجور وملحقاتها

680,350287,500 رسوم مناقصات 
205,700113,096 سفر وتنقالت 

1,255,050958,642 متنوعة
4,145,3623,490,567

إيضاح 18- مصروفات إدارية وعمومية
2018م2019م

6,709,557 8,841,501رواتب وأجور وملحقاتها
5,449,120 ذمم مدينة معدومة

2,251,641 2,051,139 استهالكات
1,430,092 مخصص خسائر ائتمانية

257,313 275,841 مياه وكهرباء
557,854 274,277 أتعاب مهنية 

164,374 231,691 مصروفات حكومية
116,208 158,950 صيانة وإصالح

51,451 50,647 اشتراكات
100,603 46,546 هاتف وبريد وإنترنت

91,651 -ضيافة 
536,606 3,881,424 متنوعة

22,691,22810,837,258

إيضاح 19- هبات 

وفقاً لالتفاقية المعتمدة بتاريخ 31 ديسمبر 2018م والذي تنازل فيها الشركاء عن أرصدتهم الدائنة لدى الشركة بشكل كامل وبدون رد.
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شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

إيضاح -20 التزامات محتملة

لدى الشركات االلتزامات المحتملة التالية كما في 31 ديسمبر2019م:

2018م2019م

84,956,71229,500,000خطابات ضمان 

إيضاح 21- األدوات المالية - إدارة المخاطر 

القيمة العادلة:

هي القيمة التي يمكن فيها مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعه وراغبة في المعامالت على أسس تجارية. كما يتم تصنيف 
األدوات المالية للشركة وفقاً لطريقة التكلفة التاريخية، ويمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيم العادلة.

تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف جوهرياً عن قيمها الدفترية.

مخاطر االئتمان:

هي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 

تم إيداع النقد لدى البنوك المحلية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات ائتمانية جيدة، وتظهر مخاطر االئتمان على الذمم التجارية بالمبلغ 
األصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

مخاطر السيولة:

هي مخاطر عدم قدرة الشركة لمواجهة الصعوبات في جمع األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة باألدوات المالية. قد تنجم مخاطر 
السيولة عن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة.

إن إدارة الشركة تراقب متطلبات السيولة على أساس منتظم وتضمن توافر األموال الكافية لمواجهة أية التزامات مستقبلية.

مخاطر العمالت:

للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معامالت الشركة هي في  الناجمة عن تغير قيمة األدوات المالية نتيجة  هي المخاطر 
الغالب بالريال السعودي والدوالر األمريكي. وبما أن الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدوالر األمريكي، فإن مخاطر الصرف أيضاً 

تدار بشكل فعال.

مخاطر أسعار الفائدة:

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتذبذب بسبب التغيرات في أسعار 
الفائدة في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالية في الشركة بتاريخ الميزانية، ما عدا القروض، ليست عرضة لمخاطر أسعار الفائدة. 
بعض القروض تحمل معدل فائدة عائمة باإلضافة إلى هامش ائتماني على أساس أسعار الفائدة السائدة في السوق. وقد اعتمدت الشركة 

استراتيجية التحوط للسيطرة على التعرض لتقلبات أسعار الفائدة.

إيضاح 22- أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتفق مع العرض المستخدم للسنة الحالية.
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تقرير المحاسب القانوني للشركة المعد وفقًا للملحق 15

https://www.2p.com.sa/


386

https://www.2p.com.sa/


387

https://www.2p.com.sa/


388

https://www.2p.com.sa/


389

أواًل: مقدمة

إن شركة العرض المتقن للخدمات التجارية )»الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب 
السجل التجاري 1010203693 صادر في مدينة الرياض بتاريخ 25 شوال 1425هـ )الموافق 8 ديسمبر 2004م(. أن عنوان الشركة المسجل 

هو طريق اإلمام محمد بن سعود، حي الخزامى، ص.ب. 10552، الرياض 11651، المملكة العربية السعودية.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م اجتمع الشركاء في الشركة وقرروا باإلجماع على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة 
ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتم الحصول على موافقة وزارة التجارة بموجب قرار رقم 766 وتاريخ 11 جمادى األولى 
1443 هـ واإلعالن عنه بموجب قرار رقم 772 وتاريخ 16 جمادى األولى 1443هـ، ينص النظام األساسي للشركة على أن السنة المالية 
األولى للشركة تبدأ من 1 يناير وتنتهي حتى 31 ديسمبر من كل عام. فقد تم إعداد القوائم المالية لمدة سنة كاملة من 1 يناير 2021م إلى 
31 ديسمبر 2021م، لتعكس بشكل أفضل عمليات الشركة في أساس ثابت وقابل للمقارنة ولم يكن هناك أي أثر على إعداد القوائم المالية 

من جراء عملية التحول.

تم استخراج المعلومات في هذا الملحق من القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م المعدة وفقاً للمعايير 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين والتي أصدر المراجع المستقل رأي غير معدل حول تلك القوائم المالية بتاريخ 29 رجب 1443هـ )الموافق 2 مارس 2022م(.

وتم استخراج تعديالت السنوات السابقة من القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
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ثانيًا : المعلومات المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2020م و2019م

قائمة المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م و2020 و2019أ. 

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2021م

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )معدلة(

األصول

أصول غير متداولة
63,871,310 98,059,454 116,674,725 ممتلكات وآالت ومعدات

- 1,014,027 1,501,504 إستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
- 19,089 - إستثمار في شركة تابعة

63,871,310 99,092,570 118,176,229 إجمالي األصول غير المتداولة

أصول متداولة
1,082,037 5,413,278 891,775 مخزون
6,922,625 3,960,182 1,606,871 مستحق من جهات ذات عالقة

36,488,547 61,707,235 192,098,326 اصول عقود
70,088,388 121,352,566 97,829,429 مدينون تجاريون
20,321,491 14,547,383 21,290,013 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
3,350,350 10,548,191 69,459,058 نقد وما في حكمه

138,253,438 217,528,835 383,175,472 إجمالي األصول المتداولة
202,124,748 316,621,405 501,351,701 مجموع األصول

حقوق الملكية وااللتزامات 

حقوق الملكية
20,000,000 20,000,000 20,000,000 رأس المال
6,670,311 6,670,311 6,670,311 رأس المال اإلضافي
2,690,215 6,000,000 6,000,000 احتياطي نظامي

41,178,681 78,447,113  127,046,679 أرباح مبقاة 
70,539,207 111,117,424  159,716,990 مجموع حقوق الملكية

االلتزامات

التزامات غير متداولة
7,389,495 13,817,159 20,915,940 التزام منافع الموظفين المحددة

- 9,953,435 7,256,103 الجزء الغير المتداول من قروض طويلة االجل
7,389,495 23,770,594 28,172,043 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

التزامات متداولة
12,591,237 27,384,830 67,425,738 دائنون تجاريون

233,881 14,661,728 5,957,688 مستحق إلى جهات ذات عالقة
60,685,448 67,040,118 84,033,300 قروض قصيرة األجل

- 847,608 2,697,331 الجزء المتداول من قروض طويلة االجل
22,612,348 29,458,912 58,337,143 إيرادات غير محققة
26,612,756 40,594,889 91,538,079 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,460,376 1,745,302 3,473,389 زكاة مستحقة

124,196,046 181,733,387  313,462,668 إجمالي االلتزامات المتداولة
131,585,541 205,503,981  341,634,711 مجموع االلتزامات
202,124,748 316,621,405 501,351,701 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات
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ثانيًا : المعلومات المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2020م و2019م )تتمة(

قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و2020 و2019م ب. 

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2021م

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )معدلة(

298,102,025 482,475,049 655,478,211 اإليرادات
)243,368,511( )391,454,363( )539,472,411( تكلفة اإليرادات

54,733,514 91,020,686 116,005,800 إجمالي الربح
)4,145,362( )5,091,372( )7,803,550( مصاريف بيع وتوزيع

)15,812,016( )20,002,711( )20,454,050( مصاريف عمومية وإدارية
)10,032,290( )2,803,636( )1,504,430( خسائر إنخفاض في قيمة مدينون تجاريون
24,743,846 63,122,967 86,243,770 الربح من العمليات الرئيسية
)2,105,867( )2,288,312( )3,774,493( تكاليف تمويل
1,827,727 5,329,988 1,739,008 إيرادات أخرى، بالصافي 

- )47,911( - حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة
- - )19,089( إستبعاد إستثمار في شركة تابعة
- - 39,073 توزيعات أرباح من إستثمارات بالقيمة العادلة 

24,465,706 66,116,732 84,228,269 الربح قبل الزكاة
)1,460,376( )1,745,302( )3,612,703( الزكاة 
23,005,330 64,371,430 80,615,566 الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:
)451,456( )2,290,590( )126,915( إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين

- 497,377 487,477 إعادة تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)451,456( )1,793,213( 360,562 مجموع الدخل الشامل / الخسارة الشاملة االخرى للسنة

 22,553,874 62,578,217 80,976,128 مجموع الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم / الحصة المتعلق بالمساهمين / الشركاء:
11.5 32.2 40.3 األساسية والمخفضة
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ثانيًا : المعلومات المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2020م و2019م 
)تتمة(

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2020م و2019م	. 

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م
31 ديسمبر 2021م

ريال سعوديريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )معدلة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 24,465,706 66,116,732 84,228,269 الربح قبل الزكاة

تعديالت لـ:
 2,248,866 2,417,463 2,890,697 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 10,032,290 2,803,636 1,504,430 خسائر إنخفاض في قيمة مدينون تجاريون
 - 26,000 296,355 خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 1,960,803 6,265,286 11,671,738 تكاليف الخدمة الحالية اللتزام منافع الموظفين المحددة
 256,060 186,957 283,141 تكاليف التمويل لمنافع المحددة للموظفين
 - 47,911 - حصة الشركة في صافي خسائر شركة تابعة

تغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:
)453,607( )4,331,241( 4,521,503 مخزون

 3,737,583 17,390,290 )6,350,729( مستحق من / إلى جهات ذات عالقة
)19,803,097( )25,218,688( )130,391,091( أصول عقود
)13,767,526( )54,067,814( 22,018,707 مدينون تجاريون
)7,669,028( 5,774,108 )6,742,630( مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

)21,855,050( 14,793,593 40,040,908 دائنون تجاريون
 22,612,348 6,846,564 28,878,231 إيرادات غير محققة
 10,260,883 13,982,133 50,943,190 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 12,026,231 53,032,930 103,792,719 النقد المتوفر من العمليات

)838,496( )2,315,169( )4,983,013( التزام المنافع المحددة للموظفين المدفوعة
)911,792( )1,460,376( )1,884,616( زكاة مدفوعة

 10,275,943 49,257,385 96,925,090 صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)45,460,724( )36,714,572( )21,802,323( شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 - 82,965 - المتحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 - )516,650( - إضافات استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 - )67,000( 19,089 إستبعادات )إضافات( إستثمار في شركة تابعة

)45,460,724( )37,215,257( )21,783,234( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 39,615,203 17,155,713 16,145,573 صافي التغير في التسهيالت البنكية
)8,000,000( )22,000,000( )32,376,562( توزيعات أرباح مدفوعة

 31,615,203 )4,844,287( )16,230,989( صافي النقد )المستخدم في( المتوفر من األنشطة التمويلية
)3,569,578( 7,197,841 58,910,867 صافي التغير في النقد وما في حكمه
 6,919,928 3,350,350 10,548,191 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 3,350,350 10,548,191 69,459,058 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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ثالثًا : السياسات المحاسبية وأسس إعداد القوائم المالية 

أساس اإلعداد- 1
تم إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية والمعايير واالصدارات االخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، إن اهم السياسات المحاسبية المتبعة 

من قبل الشركة تم توضيحها في إيضاح رقم 3.

التزام منافع الموظفين المحددة والذي ظهر بقيمة معاد قياسها  التاريخية، فيما عدا  التكلفة  تم اعداد هذه القوائم المالية وفقا لمبدأ 
الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  واإلستثمارات  التقرير  فترة  نهاية  االكتوارية في  والتقييمات  المتوقعة  االئتمان  باستخدام طريقة وحدة 

الشامل اآلخر. إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل السلع والخدمات.

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. الريال السعودي هو العملة الوظيفية للشركة.

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة- 2
واألصول  والمصاريف  اإليرادات  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  وضع  اإلدارة  من  للشركة  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
وااللتزامات واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات االلتزامات المحتملة. يمكن أن ينتج من عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج 

تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو االلتزامات والتي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض الشركة للمخاطر وعدم التأكد ما يلي:

إدارة مخاطر األدوات المالية 	
افصاحات تحليل الحساسية 	

األحكام

المبالغ  أثر جوهري على  له  الذي  المحاسبي  اإلستمرارية  مفهوم  باتخاذ  اإلدارة  قامت  للشركة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في سياق 
المدرجة في القوائم المالية.

التقديرات واالفتراضات 

يتم اإلفصاح أدناه عن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لحاالت عدم التأكد من التقديرات بتاريخ 
المالية  السنة  واإللتزامات خالل  لألصول  الدفترية  القيم  على  جوهري  تعديل  إلى  تؤدي  قد  جوهرية  مخاطر  لها  والتي  المالي  التقرير 
الظروف  تتغير  قد  ذلك،  ومع  المالية.  القوائم  إعداد  عند  المتاحة  البيانات  على  وتقديراتها  افتراضاتها  في  الشركة  استندت  التالية. 
واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة الشركة. تنعكس هذه التغيرات 

على االفتراضات عند حدوثها.

إنخفاض قيمة األصول غير المالية

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات على انخفاض قيمة األصول غير المالية في كل تاريخ تقرير مالي. يتم اختبار األصول 
غير المالية إلختبار انخفاض القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. عند إجراء حسابات 
القيمة المستخدمة، تقدر اإلدارة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المولدة للنقد، وتختار معدل خصم مناسب 

من أجل حساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

التكاليف المقدرة لإلنجاز

تستخدم الشركة طريقة نسبة اإلنجاز في المحاسبة عن عقود طويلة األجل. يتطلب استخدام طريقة نسبة االنجاز من قبل الشركة تقدير 
بالزيادة أو  إجمالي التكاليف إلكمال العقد. وعلى افتراض أن إجمالي التكاليف المقدرة أعلى أو أقل بنسبة 5% سيكون التأثير جوهرياً 

النقصان على مبلغ اإليرادات.

اإلعتراف باإليراد

تقوم إدارة الشركة باستخدام تقديرات وافتراضات هامة لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )15( »اإليرادات من العقود مع العمالء«.

https://www.2p.com.sa/


394

ثالثًا: السياسات المحاسبية وأسس إعداد القوائم المالية )تتمة(

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

في حال عدم توفر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي عن طريق األسعار المعلنة أو التداول النشط 
لبعض االدوات، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات 

من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.

2- األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(

االفتراضات طويلة االجل لمنافع إنهاء التوظيف

بشأن  افتراضات  وضع  اإلدارة  على  يتعين  العمل.  عقود  إنهاء  عند  مستقبال  التي سيتم سدادها  االلتزامات  التوظيف  إنهاء  منـافع  تمثل 
المتغيرات مثل معدل الخصم ونسبة الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ودوران العمل. وتقوم إدارة الشركة بأخذ المشورة دوريا من 
خبراء اكتواريين خارجيين بشأن هذه االفتراضات. ويمكن أن تؤثر التغيُّرات في االفتراضات الرئيسة تأثيًرا جوهرًيا على مخصص منافع 

إنهاء التوظيف.

األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

تحدد الشركة األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك بعد احتساب االستخدام المتوقع لألصل 
أو عوامل التآكل والتلف المادي من االستعمال. لم تضع اإلدارة أي قيمة تخريدية حيث أنها اعتبرتها غير جوهرية. تراجع اإلدارة األعمار 

اإلنتاجية سنويا.

إحتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

تستخدم الشركة مصفوفة معينة الحتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينون التجاريون. تستند نسب المخصص إلى االيام منذ 
االستحقاق لمجموعات من قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة )أي حسب نوع العميل أو التغطية بالضمانات وغيرها 

من أشكال التأمين على االئتمان(.

تستند مصفوفة المخصص مبدئيا إلى نسب التعثر في السداد التاريخية للشركة ويعكس احتساب المخصص أوزان االحتماالت المتعلقة 
بالنتائج والقيمة الزمنية لالموال والمعلومات المعقولة في تاريخ التقرير حول االحداث السابقة والظروف االقتصادية المستقبلية. وفي تاريخ 

كل تقرير مالي، يتم تحديث نسب التعثر في السداد ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.

إن  جوهريا.  تقديرا  المتوقعة  االئتمانية  والخسائر  المتوقعة  االقتصادية  والظروف  الملحوظة،  التاريخية  التعثر  نسب  بين  العالقة  تعتبر 
الخسائر االئتمانية المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف والتوقعات االقتصادية. قد ال تعكس تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للشركة 
وتوقعاتها للظروف االقتصادية أيضا التعثر الفعلي للعمالء في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

المدينون التجاريون.

تقوم الشركة دائما بقياس مخصص الخسارة على المبالغ المستحقة من العمالء بمبلغ يساوي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة. 
لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقدير أو اإلفتراضات المهمة التي تمت خالل فترة التقرير الحالية.
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ثالثًا: السياسات المحاسبية وأسس إعداد القوائم المالية )تتمة(

السياسات المحاسبية الهامة- 3
فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي استخدمتها الشركة في اعداد هذه القوائم المالية:

تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول أو غير متداول

تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي على اساس تصنيفها إلى متداول أو غير متداول. يتم تصنيف االصل ضمن 
األصول المتداولة في حالة:

توقع تحقق االصل أو هناك نية لبيعه أو استخدامه خالل دورة العمل العادية 	
محتفظ باألصل بشكل رئيسي من اجل المتاجرة 	
توقع تحقق االصل خالل 12 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 	
كونه نقداً أو في حكم النقد اال إذا كان محظوراً تبادل االصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل 12 شهراً على االقل من  	

تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم تصنيف جميع األصول االخرى كأصول غير متداولة.

يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة:

توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية  	
محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من اجل المتاجرة 	
توقع تسوية االلتزام خالل 12 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 	
عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة 12 شهراً على االقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. 	

تقوم الشركة بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غير متداولة.

العمالت األجنبية

المعامالت واالرصدة

تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا بالسعر السائد للعملة الوظيفية في التاريخ التي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف. ويتم اعادة 
ترجمة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت االجنبية الى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية. وتسجل 

جميع الفروق الناشئة من التسويات أو المعامالت على البنود النقدية على الربح أو الخسارة.

يتم ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا. أما البنود 
غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. يتم 
معاملة االرباح أو الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود غيرالنقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باألرباح والخسائر 
الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بأرباح وخسائر قيمتها العادلة في الدخل 
الشامل االخر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخر، والبنود التي يتم االعتراف بأرباح وخسائر قيمتها العادلة في الربح أو الخسارة 

يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
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ممتلكات، آالت ومعدات

يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. 
تشمل التكلفة أي تكاليف تعود بشكل مباشر إلى جلب األصل إلى الموقع وبالحالة الالزمة له ليكون قاباًل للتشغيل بالطريقة المقصودة من 
قبل اإلدارة. تتضمن التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من الممتلكات واآلالت والمعدات. عندما يتم استبدال اجزاء هامة من الممتلكات واآلالت 
والمعدات على فترات معينة، تقوم الشركة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها أصول فردية ذات عمر انتاجي محدد واستهالك محدد. ويتم 

االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر لألصول كالتالي:

نسبة اإلستهالك

5 - 10%مباني

20%سيارات

14 - 28%اثاث ومفروشات 

14 - 28%أجهزة حاسب آلي

10 - 25%اإلنشاءات والتجهيزات

25% أو مدة عقد االيجار أيهما أقلالتحسينات والديكورات 

يتم الغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من 
استخدامه أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل في الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل.

يتم رسملة النفقات التي يتم تكبدها لتجهيزات أعمال الديكور والبناء للمباني ضمن بند مشاريع تحت التنفيذ حتى تصبح األصول المتعلقة 
جاهزة لالستخدام المراد منها، حيث يتم حينئذ تحويلها الى بنود الممتلكات والمعدات ذات الصلة. ال يتم استهالك المشاريع تحت التنفيذ.

مشاريع تحت التنفيذ

األصول في سياق البناء أو التطوير تتم رسملتها في حساب مشاريع تحت التنفيذ. يتم تحويل األصل تحت التنفيذ أو التطوير إلى الفئة 
المناسبة في الممتلكات واآلالت والمعدات، بمجرد أن يكون األصل إلى الموقع و/ أو الحالة الالزمة حتى يكون قاباًل: للتشغيل بالطريقة 
المقصودة من قبل اإلدارة. تتضمن تكلفة بنود المشاريع تحت التنفيذ من سعر الشراء وتكلفة التنفيذ / التطوير وأي تكلفة أخرى متعلقة 

مباشرة إلى إنشاء أو شراء بند من المشاريع تحت التنفيذ المقصودة من قبل اإلدارة.

تكاليف االقتراض

يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو 
البيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. ويتم تسجيل جميع تكاليف اإلقتراض األخرى كمصاريف في فترة استحقاقها. وتتمثل تكاليف االقتراض 

في تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية إقتراض األموال.
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المخزون

يظهر المخزون والذي يتمثل بحزم رسائل اتصال وأجهزة إلكترونية بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة 
المتوسط المرجح.

األصول المالية

االعتراف االولي والقياس

تصنف األصول المالية عند االعتراف األولي على أنها ستقاس الحقاً بالتكلفة المستنفدة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، 
أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يعترف بجميع األصول المالية عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة اال في حالة قيد األصول المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي:

أصول مالية بالتكلفة المستنفدة

بعد القياس االولي، تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة. يتم 
االعتراف باألرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل، أو دخول تعديالت عليه، أو هبوط قيمته.

األجنبية  العمالت  تقييم  وإعادة  الفوائد  بإيرادات  اإلعتراف  يتم  االخر،  الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  بالقيمة  الدين  ألدوات  بالنسبة 
وخسائر انخفاض القيمة أو التعديالت في قائمة الربح أو الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة كما في األصول المالية المقاسة بالتكلفة 
المستنفدة. يتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل االخر. عند االستبعاد، يتم إعادة تصنيف التغير في القيمة 

العادلة المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل االخر إلى الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

ان األرباح والخسائر الناتجة من االستثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ال يعاد تصنيفها 
الى الربح أو الخسارة. يتم اثبات توزيعات األرباح كايرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة عندما ينشأ حق اإلستالم، إال إذا كانت هذه 
التحصيالت تمثل استرجاعاً لجزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تدرج هذه التوزيعات في الدخل الشامل االخر. ال يتم اختبار 

الهبوط في القيمة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تدرج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بقيمتها العادلة مع تسجيل صافي التغيرات في 
القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.
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األصول المالية )تتمة(

استبعاد األصول المالية

يتم استبعاد األصول المالية في الحاالت التالية:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، او 	
قيام الشركة بتحويل حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير الى  	

طرف ثالث من خالل اتفاقية »تحويل« وسواء )أ( حولت الشركة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل 
أو )ب( ان الشركة لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انها حولت حقها في 

السيطرة عليه.
إذا قامت الشركة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخلت في اتفاقية تحويل فإنها تقيم إلى أي حد ما زالت تحتفظ 
بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل. يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة الشركة به إذا لم تحول ولم تحتفظ بجميع 
المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقها في السيطرة عليه. في تلك الحالة تقوم الشركة باالعتراف أيضا بااللتزامات المرتبطة 

به. ويقاس األصل المحول وااللتزامات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة.

ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة الشركة 
بسداده، أيهما أقل.

الهبوط في قيمة األصول المالية

تعترف الشركة بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين. بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 
التعثر المحتمل في السداد خالل 12 شهرا  الناتجة من  المتوقعة لمخاطر االئتمان  منذ االثبات االولي، يتم االعتراف بخسائر االئتمان 
)خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 12 شهرا(. أما بالنسبة للتعرض االتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات 
االولي، يجب االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر 

ائتمانية متوقعة على مدى العمر(.

بالنسبة للمدينين التجاريين وأصول العقود، تطبق الشركة مدخال مبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، قامت الشركة 
الخاصة  المستقبلية  للعوامل  تعديلها  تم  والتي  االئتمان،  في خسائر  التاريخية  خبرتها  على  تستند  التي  المخصص  باستخدام مصفوفة 

بالمدينين والبيئة االقتصادية.

مدينون تجاريون

يتم االعتراف بذمم المدينون التجاريون مبدئيا بسعر المعاملة. بعد االعتراف االولي، تقاس ذمم المدينون التجاريون بالتكلفة المستنفدة 
باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي ناقصا مخصص الهبوط في القيمة. يتم إنشاء مخصص للهبوط في القيمة عندما يكون هناك دليل 
موضوعي على أن مبالغ ذمم المدينون التجاريون لن يتم تحصيلها بالكامل وفقا لشروط التعاقد األصلية. يتم شطب الديون المعدومة عند 

تكبدها.

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصندوق.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه على األرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق كما هو موضح أعاله بعد 
خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك، إن وجدت، حيث أنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية للشركة. يخضع النقد وما في حكمه 

لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9 اإلنخفاض في القيمة.
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احتياطي نظامي

تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل 10% من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 30 
% من راس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.

التزام منافع الموظفين المحددة

برامج المنافع المحددة:

للدفعات  الحالية  بالقيمة  قياسها  يتم  للموظفين،  المحددة  المنافع  ببرنامج  والمتعلقة  المالي  المركز  قائمة  في  المدرجة  االلتزامات  إن 
المستقبلية المتوقعة بتاريخ القوائم المالية، باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة، وتسجل كإلتزامات غير متداولة. يتم احتساب التزام 
المنافع المحددة في نهاية كل فترة إعداد تقارير سنوية من قبل اكتواري مستقل وذلك باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة وتأخذ 
عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي وسياسة الشركة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 
التي  النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة  التدفقات  بخصم 
ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة )أو في حال عدم توفرها تستخدم أسعار السوق على السندات 
الحكومية(. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة ويتم إدراج هذه التكلفة في قائمة 

الربح أو الخسارة.

يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة باستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتوارياً في نهاية السنة المالية السابقة، بعد تعديلها 
بالتقلبات الهامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج وتقليص األيدي العاملة والسداد. وفي حالة 
عدم وجود التقلبات الهامة في السوق واألحداث لمرة واحدة يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية استناداً لالفتراضات في بداية السنة. وفي 
حالة وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل السنة فإنه يجب األخذ بها إلعادة قياس هذه االلتزامات والتكاليف المتعلقة بها.

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في السنة التي حدث فيها في بنود الدخل 
الشامل األخرى. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة 

مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.

التزامات الموظفين القصيرة األجل

يتم إثبات وقياس االلتزامات المتعلقة بالمزايا المستحقة للموظفين والمتمثلة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية والمرضية وتذاكر السفر 
والمتوقع سدادها خالل فترة االثني عشر شهراً بعد انتهاء السنة المالية التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمات ذات الصلة، في القوائم 

المالية بالمبالغ غير المخصومة المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات.

الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة

غير  وتعتبر  دفعها،  يتم  لم  والتي  المالية  السنة  نهاية  قبل  للشركة  المقدمة  والخدمات  بالبضاعة  المتعلقة  اإللتزامات  المبالغ  هذه  تمثل 
مضمونة. يتم عرض الدائنون التجاريون وأوراق الدفع كإلتزامات متداولة إال إذا لم يكن السداد مستحقاً خالل 12 شهراً بعد تاريخ التقرير، 

ويتم إثباتها في األصل بقيمتها العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية.

مخصصات

عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب 
األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت التي 
تتوقع فيها الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم اثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل 
وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعاًل. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم 

أية مبالغ مستردة.

وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون 
ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل.
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االلتزامات المالية

االعتراف االولي والقياس

تصنف االلتزامات المالية، عند اإلعتراف األولي، كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كقروض وذمم دائنة أو 
كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر.

يتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف 
المعامالت المرتبطة مباشرة بها.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق لاللتزامات المالية على تصنيفها على النحو التالي:

القروض والسلف

بعد االعتراف األولي، تقاس القروض والسلف بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باالرباح أو الخسائر 
في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد االلتزامات، وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلي.

استبعاد االلتزامات المالية

يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء االلتزام بموجب العقد.

المقاصة بين األدوات المالية

يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي في حال وجود حق يكفله القانون لمقاصة 
المبالغ المعترف بها، وتوافر النية الى التسوية بالصافي أو أن تحقق األصول وتسوية االلتزامات تحدثان في نفس الوقت.

اإليرادات من العقود مع العمالء

يتم االعتراف بااليرادات من العقود مع العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات الى العميل حسب القيمة التي تعكس 
العوض الذي تتوقع الشركة استحقاقه مقابل هذا التحويل.

حق االرجاع

تمنح بعض العقود العميل حق إرجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة. تقوم الشركة باستخدام طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي 
لن يتم إرجاعها حيث انها تعطي أفضل تنبؤ عن العوض المتغير الذي سيكون من حق الشركة. ان متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 15 »اإليرادات من العقود مع العمالء« المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير مطبقة أيضا لتحديد قيمة العوض المتغير الذي يمكن 
ان يدرج ضمن سعر المعاملة. بالنسبة للبضائع المتوقع ارجاعها، بدال من االعتراف بها كايرادات، تقوم الشركة بإثبات إلتزام رد المبلغ. يتم 

أيضا اثبات اصول حق االرجاع )والتعديل المقابل لها في تكلفة اإليرادات( مقابل حق الشركة في استرجاع البضاعة من العميل.

حسم الكميات

توفر الشركة حسم الكميات بأثر رجعي لبعض العمالء عندما تتجاوز كمية البضاعة المشتراة خالل الفترة حدا معينا كما ينص العقد. يتم 
خصم الحسومات مقابل المبالغ المستحقة من قبل العميل. تطبق الشركة متطلبات تقييد تقديرات العوض المتغير وتقوم باثبات التزام رد 

للحسومات المستقبلية المتوقعة.

التزامات ضمان

بموجب القوانين، تعطي الشركة عادة ضمانات إلصالحات عامة في أي عيوب وجدت في وقت البيع. يتم المحاسبة عن هذه الضمانات وفقا 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 37 »المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة«.
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أصول العقود

أصول العقود هي حق الشركة في العوض مقابل البضائع أو الخدمات المحولة إلى العميل. إذا قامت الشركة بتحويل البضائع أو الخدمات 
إلى العميل قبل ان يقوم بسداد العوض أو قبل ان يكون السداد مستحقا، يتم إثبات أصل عقد مقابل الجزء المكتسب من العوض الذي ما 

زال مشروطا.

المدينون التجاريون

انظر سياسة  الزمنية(.  الفترة  يعتمد على مضى  العوض  استحقاق  ان  )أي  المشروط  غير  العوض  مبلغ  في  الشركة  المدينون حق  يمثل 
المحاسبة الخاصة باألصول المالية.

التزامات العقود

إلتزامات العقود هي التزامات تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل مقابل العوض الذي تم استالمه )او العوض المستحق( من العميل. 
إذا سدد العميل العوض أو كان للشركة حق غير مشروط في مبلغ عوض قبل قيام الشركة بتحويل البضاعة أو الخدمة الى العميل فتقوم 
الشركة بإثبات العوض على أنه التزام عقد عندما يتم السداد أو عندما يكون السداد مستحقا، أيهما أسبق. يتم االعتراف بالتزامات العقود 

كإيرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بموجب العقد.

األصول وااللتزامات الناتجة عن حق االرجاع

يمثل أصل حق االرجاع حق الشركة في استرجاع البضائع من العميل عند تسوية التزام بالرد. ويقاس بالرجوع الى المبلغ الدفتري السابق 
للمخزون مطروحا منه أي تكاليف متوقعة الرجاع تلك البضائع، بما في ذلك النقص المحتمل في قيمة البضائع المرتجعة. تقوم الشركة 
في نهاية كل فترة تقرير بتحديث قياس األصل الناشئ عن التغيرات في التوقعات عن البضائع التي سيتم ارجاعها، باإلضافة الى النقص 
المحتمل في قيمتها. تمثل التزامات رد المبلغ التزامات الشركة برد مبلغ العوض المستلم أو بعضه )او المستحق تحصيله( الذي ال تتوقع 
الشركة ان يكون من حقها. تقوم الشركة في نهاية كل فترة تقرير بتحديث تقديرات التزامات االرجاع )والتغير المقابل في سعر المعاملة(.

عقود مخسرة

إذا كان لدى الشركة عقد متوقع أن ينتج عنه خسارة، يتم اإلعتراف باإللتزام الحالي بموجب العقد وقياسه كمخصص. ومع ذلك، قبل إثبات 
مخصص منفصل لعقد مخسر، تعترف الشركة بأي خسائر إنخفاض في القيمة حدثت في األصول المتعلقة بذلك العقد.

الشركة كمستاجر

تطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار على المدى القصير على عقود اإليجار قصيرة األجل لألراضي والمباني )أي عقود اإليجار 
التي تبلغ مدتها 12 شهراً أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار بعقود اإليجار قصيرة األجل 

كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

الشركة كمؤجر

أنها  الترتيبات،  تقييم أحكام وشروط  إلى  الشركة إستناداً  بعقاراتها اإلستثمارية. وقد حددت  يتعلق  إيجارات فيما  الشركة عقود  أبرمت 
تحتفظ بكافة مخاطر ومزايا ملكية هذه العقارات ولذلك تسجل الشركة هذه العقود باعتبارها عقود إيجارات تشغيلية. يتم إثبات إيرادات 

العقود في قائمة الربح أو االخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار فترة عقود اإليجارات.
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إثبات اإليرادات

تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المدين من بيع البضائع في سياق العمل االعتيادي ألنشطة الشركة. تظهر 
اإليرادات صافية من ضريبة القيمة المضافة، المرتجعات، الحسومات والخصومات وبعد استبعاد المبيعات داخل الشركة. إذا كانت الشركة 

تقدم ائتمان بدون فوائد إلى المشتري، فيتم إثبات اإليرادات بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية.

تثبت الشركة اإليرادات من العقود مع العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي.

تتمثل الخمس خطوات هذه في اآلتي: تحديد العقود المبرمة مع العمالء، وتحديد التزامات األداء المنصوص عليها في العقد، وتحديد سعر 
المعاملة، واالعتراف باإليرادات عند استيفاء التزامات األداء.

تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما يكون بإمكانها قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به، ويكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع 
اقتصادية مستقبلية، وعندما يتم استيفاء معايير محددة لكل نشاط من أنشطة الشركة، كما هو مذكور أدناه.

إيرادات من تقديم خدمات الصيانة والتشغيلأ. 

تعد خدمات الصيانة والتشغيل خدمات يمكن تمييزها بذاتها حيث يتم توفيرها بانتظام من قبل الشركة لعمالئها على أساس مستقل 
ومتاحة للعمالء من مقدمي الخدمات اآلخرين في السوق. يتم إثبات اإليرادات من خدمات الصيانة والتشغيل في الفترة المحاسبية 

التي يتم فيها تقديم الخدمة على مدى زمني. 

إيرادات من تقديم خدمات مراكز االتصالب. 

وهي واحدة من أهم وحدات العمل التي تشكل شركة العرض المتقن للخدمات التجارية وتتخصص بتقديم خدمات تأسيس وتشغيل 
مراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين، وأهم الخدمات التي تقدمها هذه الوحدة هي:

تأسيس وتجهيز مراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين.  	
إدارة وتشغيل مراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين. 	
توفير الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في مراكز اإلتصال وخدمة العمالء. 	
توفير البرامج واألنظمة الخاصة بمراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين، من مثل: 	

	 .»Contact Center System« .أنظمة مراكز االتصال مفتوحة المصدر
	 .»IVR« .أنظمة الرد اآللي التفاعلي من خالل الصوت والصورة
	 .»Call Recording Systems« .أنظمة تسجيل المكالمات
	 .»CRM« .أنظمة إدارة عالقات العمالء
أنظمة إعداد التقارير الخاصة بأداء مراكز االتصال وشاشات المتابعة اللحظية. 	
التدريب المتخصص بمراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين. 	
تقديم الخدمات االستشارية المتخصصة بتأسيس وإدارة وتشغيل مراكز االتصال وخدمة العمالء والعناية بالمشتركين. 	

ويتم إثبات اإليرادات من خدمات تقديم خدمات مراكز االتصال في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمة على مدى زمني. 
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إثبات اإليرادات )تتمة(

إيرادات من تقديم خدمات التراخيص والتطوير	. 

أصبحت  الزمنية،  الفترة  هذه  فخالل  الماضية؛  الثالثة  العقود  خالل  تغيرت  قد  بها  المتعلقة  والتطبيقات  التكنولوجي  التطور  يعد 
التطبيقات أكثر تعقيدا وتحولت من مجرد أدوات لتأدية غرض واحد إلى أنظمة متداخلة ومتكاملة لألعمال تصل إلى ما هو أبعد من 
مركز المعلومات. ولقد تحول جمهور المستخدمين من الفنيين والمتخصصين فقط إلى جميع الناس بشكل عام. فاليوم يستخدم الناس 
والشركات تطبيقات االنترنت كجزء ال يتجزأ من حياتهم اليومية، وأصبحت التطبيقات جزءا من البنية األساسية تماما مثل الكهرباء. 
وعند تناول الموضوع من هذه الزاوية، فلقد أصبح جليا أنه يجب على المنظمات أن تقوم بإدارة وحماية ما أصبحت واحدة من أهم 
أصولها أال وهي التطبيقات. يتم إثبات اإليرادات من تقديم خدمات تراخيص برامج الحاسب اآللي في الفترة المحاسبية التي يتم فيها 

تقديم الخدمة عند نقطة زمنية محددة. 

إيرادات من تقديم خدمات تقديم وإشتراكات الرسائل النصيةد. 

الرسائل النصية الجماعية )Bulk SMS(: خدمة الرسائل النصية الجماعية تعتبر واحدة من أحدث وأفضل الوسائل التى تستخدم فى 
مجال التسويق وأيضا بغرض ارسال اإلشعارات بكافة أنواعها لفئة أو شريحة مستهدفة ومن أهم تطبيقات خدمة الرسائل الجماعية 
هى االستهداف الدورى لمجموعة من العمالء بغرض الدعاية واإلعالن عن المنتجات أو ارسال اشعارات أو تقديم خدمات لشريحة 
معينة داخل المؤسسة بغرض اشعارهم بمواعيد اجتماعات أو مؤتمرات أو مناسبات. يتم إثبات اإليرادات من تقديم خدمات وإشتراكات 

الرسائل النصية في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمة على مدى زمني. 

إيرادات من تقديم خدمات اإلنترنت 	. 

خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المصّممة خصيصاً لتلبية حاجات الشركات، 
حيث نقدم الخدمات من اإلنترنت، والربط، واإلستضافة وإنشاء مراكز المعلومات والشبكات إلى التجارة اإللكترونية وخدمات الدفع 
اإللكتروني لحلول تكنولوجيا المعلومات يتم إثبات اإليرادات من تقديم خدمات االنترنت في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم 

الخدمة عند نقطة زمنية محددة.

توزيع األرباح

تقوم الشركة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح للمساهمين عند الموافقة على توزيع وأن التوزيع لم يعد يتوقف على تقدير 
الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. 

التكاليف المباشرة

تشمل التكاليف المباشرة جميع المواد المباشرة وتكاليف العمالة، والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بأداء العقد.

المصاريف

يتم توزيع جميع المصاريف التشغيلية بشكل ثابت على تكلفة اإليرادات ومصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية باستخدام عوامل 
توزيع ثابتة يتم تحديدها بما يتناسب مع أنشطة الشركة.

الزكاة

تقوم الشركة بتجنيب مخصص للزكاة وفقا لتعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. يعترف بالمخصص 
في الربح أو الخسارة.

موقف الزكاة الغير مؤكد 

يتم احتساب الفروق التي قد تنجم عند اإلنتهاء من الربوط إذا تم االنتهاء من الربوط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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ضريبة القيمة المضافة

يتم االعتراف باإليرادات والمصاريف بالصافي من ضريبة القيمة المضافة باستثناء إذا استحقت ضريبة القيمة المضافة على اقتناء أصول 
أو خدمات ال يتم استردادها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي هذه الحالة يعترف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء 
األصول أو جزء من بند المصاريف بحسب الحالة. تظهر الذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية متضمنة مبلغ ضريبة القيمة 

المضافة.

يتم إدراج صافي ضرائب القيمة المضافة الذي يمكن استرداده من أو دفعه إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضمن األصول األخرى أو 
االلتزامات األخرى في قائمة المركز المالي.

ضريبة االستقطاع

تقوم الشركة باستقطاع ضريبة على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام ضريبة الدخل في 
المملكة العربية السعودية.

رابعًا: بيان التعديالت 

تعديالت سنوات سابقة

إيضاحات توضيحية لتسوية قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

في طور العمل لتجهيز الشركة للطرح العام األولي قامت الشركة بإعادة النظر في المعالجة المحاسبية لإليرادات والتكاليف أ. 
الناتجة عن منتج بيع الرسائل النصية )يمامة( حسب المعيار الدولى رقم )15( وذلك من خالل إعادة قياس وتفسير آلية تطبيق 
المعيار الدولى رقم )15( من طريقة إحتساب اإليراد عند شحن األرصدة للعمالء إلى طريقة إحتساب اإليراد مقابل إستخدام 

العمالء للرصيد المشحون والذي نتج عنه تغير في إحتساب اإليراد من عند نقطة من الزمن إلى مدى زمني.

بعد التعديلقبل التعديلالحدث

يتم شحن رصيد الرسائل للعميل بكامل مبلغ العقد.يتم شحن رصيد الرسائل للعميل بكامل مبلغ العقد.شحن رصيد العميل

يتم تقديم شهادة استالم للعميل وفوترة العميل بكامل الرصيد فوترة العميل
المشحون من الرسائل.

القيد المحاسبي:
من ح ذمم

إلى ح االيراد

الرصيد  بكامل  العميل  وفوترة  للعميل  استالم  شهادة  تقديم  يتم 
المشحون من الرسائل.

القيد المحاسبي:
من ح ذمم

الى ح ايرادات غير محققة
يقوم العميل بدفع المبالغ للشركة.يقوم العميل بدفع المبالغ للشركة.التحصيل من العميل

)وهي االعتراف بااليراد الزمن  من  معينة  نقطة  عند  باإليراد  االعتراف  يتم 
الفوترة( ومقابلتها بالمصروف.

يتم االعتراف باإليراد على مدى زمني )بعد كل استهالك للرسائل(.

اليوجد اثر محاسبياستهالك رصيد الرسائل
القيد المحاسبي:

اليوجد

بالرسائل  باإليراد  االعتراف  يتم  محاسبية  فترة  كل  نهاية  في 
المستخدمة ومقابلتها بتكلفتها.

القيد المحاسبي:
من ح ايرادات غير محققة

إلى ح ايرادات
يتم االعتراف باإليراد بكامل قيمة الرصيد المتبقي يتم االعتراف باإليراد بكامل قيمة الرصيد المتبقي عند انتهاء تاريخ الرصيد 

عكس أثر المعيار الدولى رقم )9( للخسائر اإلئتمانية المتوقعه للسنوات المنتهية في 2020م و2019م وذلك بإحتساب مخصص ب. 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعه من خالل تطبيق مصفوفة المخصص على إجمالى المدينون التجاريون وتصنيفها إئتمانيا من حيث 

أعمارها وتحديد نسبة المخاطرة بناءا على ذلك. 
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية.ج. 
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رابعًا: بيان التعديالت )تتمة(

تعديالت سنوات سابقة )تتمة(

فيما يلي تسويات على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م:

31 ديسمبر 2020م إعادة قياس إعادة تصنيف 31 ديسمبر 2020م

ريال سعوديإيضاح  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

األصول
121,352,566 )647,205( -  121,999,771 ب مدينون تجاريون

)647,205( - المجموع

حقوق الملكية
78,447,113 )833,282( - 79,280,395 ب، أ أرباح مبقاة 

)833,282( - المجموع

االلتزامات
29,458,912 186,077  29,272,835 - أ، جـ إيرادات غير محققة
40,594,889 - )29,272,835( 69,867,724 أ مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)647,205( - المجموع

فيما يلي تسويات على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م:

31 ديسمبر 2019م إعادة قياس إعادة تصنيف 31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديإيضاح ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

األصول
70,088,388 )3,153,078( - 73,241,466 ب مدينون تجاريون

)3,153,078( - المجموع

حقوق الملكية
41,178,681 )3,896,819( - 45,075,500 ب، أ أرباح مبقاة 

)3,896,819( - المجموع 

االلتزامات
22,612,348 743,741  21,868,607 - أ، جـ إيرادات غير محققة
26,612,756 - )21,868,607( 48,481,363 أ مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,460,376 - - 1,460,376 زكاة مستحقة

)3,153,078( - المجموع 

https://www.2p.com.sa/


406

رابعًا: بيان التعديالت )تتمة(

تعديالت سنوات سابقة )تتمة(

فيما يلي التسويات على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م:

31 ديسمبر 2020م إعادة قياس إعادة تصنيف 31 ديسمبر 2020م

ريال سعوديإيضاح ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

482,475,049 )9,556,306( - 492,031,355 أ اإليرادات
)391,454,363(  10,113,970 - )401,568,333( أ تكلفة اإليرادات
)20,002,711( -  5,309,509 )25,312,220( جـ مصاريف عمومية وإدارية
)2,803,636(  2,505,873 )5,309,509( - جـ، ب خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون
66,116,732  3,063,537 - 63,053,195 الربح قبل الزكاة

64,371,430  3,063,537 - 61,307,893 الربح للسنة

62,578,217  3,063,537 - 59,514,680 مجموع الدخل الشامل للسنة

فيما يلي التسويات على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

31 ديسمبر 2019م إعادة قياس إعادة تصنيف 31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديإيضاح ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

)معدلة( )قبل التعديل(

298,102,025 )8,057,307( - 306,159,332 أ اإليرادات
)243,368,511(  7,313,566 - )250,682,077( أ تكلفة اإليرادات
)15,812,016( - 6,879,212 )22,691,228( جـ مصاريف عمومية وإدارية
)10,032,290( )3,153,078( )6,879,212( - جـ، ب خسائر انخفاض في قيمة مدينون تجاريون

24,465,706 )3,896,819( - 28,362,525 الربح قبل الزكاة

23,005,330 )3,896,819( - 26,902,149 الربح للسنة

 22,553,874 )3,896,819( - 26,450,693 مجموع الدخل الشامل للسنة

خامسًا: مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021م و2020م و2019م

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي مالحظات على القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2020م 
و2019م وأصدر رأي غير معدل حول تلك القوائم المالية المدققة.
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