مستند تسجيل أسهم

شركة نسيج لالتصاالت وتقنية املعلومات
شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ()1010137106
الصادر من مدينة الرياض بتاريخ  1416/03/11هـ (املوافق 1995/8/8م).

السعراالسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق املوازية «نمو» يبلغ سبعون ( )70ريال سعودي
نشــأت شــركة نســيج لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات (ويشــار إليهــا فــي مــا يلــي بـ»الشــركة» أو «املصــدر»
أو»نســيج») فــي العــام 1989م وكانــت مؤسســة فرديــة مســجلة باســم عبدالجبــار العبدالجبــار
وتحولــت فــي العــام 1995م إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة باســم شــركة النظــم العربيــة املتطــورة
بموجــب الســجل رقــم ( )1010137106الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ  1416/03/11ه ـ
ً
(املوافــق 1995/8/8م) ،وبرأســمال قــدره مليــون ( )1,000,000ريــال ســعودي مقســما إلــى ألــف
( )1,000حصــة بقيمــة ألــف ( )1,000ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة.
بتاريــخ  1431/1/3ه ـ (املوافــق  2009/12/20م) ،قــرر الشــركاء باإلجمــاع زيــادة رأســمال الشــركة
مــن مليــون ( )1,000,000ريــال ســعودي إلــى عشــرة مالييــن ( )10,000,000ريــال ســعودي ،وذلــك
عــن طريــق تحويــل تســعة مالييــن ( )9,000,000ريــال مــن رصيــد األربــاح املبقــاة ،مقســم إلــى عشــرة
آالف ( )10,000حصــة ،قيمــة كل حصــة ألــف ( )1,000ريــال ســعودي.
بتاريــخ  1441/11/28ه ـ املوافــق 2020/7/19م ،قــرر الشــركاء تعديــل اســم الشــركة مــن شــركة
النظــم العربيــة املتطــورة إلــى شــركة نســيج لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات وذلــك بموجــب عقــد
التأســيس املعــدل تاريــخ  1441/11/28هــ.
بتاريــخ  1443/2/6ه ـ املوافــق 2021/9/13م قـ ّـرر الشــركاء باإلجمــاع تحويــل الشــركة مــن شــركة
ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات ورفــع
رأســمالها إلــى خمســين مليــون ( )50,000,000ريــال ســعودي ،وذلــك عــن طريــق تحويــل أربعــون
مليــون ( )40,000,000ريــال مــن رصيــد األربــاح املبقــاة  ،مقســم الــى خمســة مالييــن ()5,000,000
ً
ً
ســهما عاديــا بقيمــة إســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وتــم االكتتــاب فــي
ّ
كامــل عــدد األســهم املكونــة لـرأس املــال وتــم تســديد قيمتهــا بالكامــل .تــم إثبــات التعديــات املذكــورة
وتحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب ق ـرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم ( )535بتاريــخ
1443/02/13ه ـ (املوافــق 2021/09/20م) واحتفظــت الشــركة بنفــس ســجلها التجــاري رقــم
( )1010137106الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ  1416/03/11ه ـ (املوافــق 1995/8/8م).
يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســين مليــون ( )50,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة
ً
ً
مالييــن ( )5,000,000ســهما .إن جميــع أســهم الشــركة أســهما عاديــة مــن فئــة واحــدة ،وال يعطــى
ً
الســهم لحاملــه أي حقــوق تفضيليــة .ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة («املســاهم») أيــا كان عــدد
األســهم التــي يملكهــا حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين («الجمعيــة العامــة»)
والتصويــت فيهــا .تســتحق األســهم محــل اإلدراج املباشــر نصيبهــا مــن أي توزيعــات أربــاح تعلــن عنهــا
ً
الشــركة اعتبــارا مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا ،وعــن أي ســنة مــن الســنوات املاليــة الالحقــة.
(راجــع القســم رقــم (« )5سياســة توزيــع األربــاح» مــن هــذا املســتند).
كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند ،فــإن املســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن رأس
مالهــا هــم :الســيد /عبدالجبــار عبدالرحمــن العبدالجبــار بنســبة ملكيــة ( ،)%40.480و الســيد/
محمــد بــن عبــد هللا بــن عــدوان بنســبة ملكيــة ( )%20.240والســيد عبــدهللا عــواد الطريفــي الــذي
يملــك  .%7.040وملزيــد مــن التفاصيــل حــول كبــار املســاهمين (راجــع القســم رقــم (« )4هيــكل امللكيــة
والهيــكل التنظيمــي» مــن هــذا املســتند) .نشــير إلــى أنــه يحظــر علــى كبــار املســاهمين هــؤالء التصــرف فــي
ً
أســهمهم ملــدة اثنــي عشــر ( )12شــهرا مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة («فتــرة
الحظــر») ،ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحاجــة للحصــول علــى
موافقــة مســبقة مــن هيئــة الســوق املاليــة («الهيئــة»).
يقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر فــي الســوق املوازيــة علــى املســاهمين الحالييــن
(باســتثناء املســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن رأس مالهــا واملذكوريــن
أعــاه والذيــن يخضعــون لفتــرة الحظــر) ،باإلضافــة إلــى فئــات املســتثمرين املؤهليــن والتــي تشــمل:
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1.مؤسسة سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2.عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون
مؤسســة الســوق املاليــة قــد تــم تعيينهــا بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ الق ـرارات الخاصــة
بقبــول املشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق املوازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى
الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3.حكومــة اململكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،أو
أي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
4.الشــركات اململوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق
ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
5.الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6.صناديق االستثمار.
7.األجانــب غيــر املقيميــن املســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق املوازيــة والذيــن يســتوفون
املتطلبــات املنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر املقيميــن فــي
الســوق املوازيــة (راجــع القســم رقــم (« )1التعريفــات واملصطلحــات» مــن هــذا املســتند).
8.املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
9.أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي اململكــة وحســاب لــدى
مركــز اإليــداع.
	10.أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي اململكــة وحســاب لــدى مركــز
اإليــداع ،ويســتوفون أي مــن املعاييــر اآلتيــة:
أ)أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق املاليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون
ً
ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال االثنــي عشــرة شــهرا املاضيــة.
ب) أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
د) أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
هــ) أن يكــون حاصــا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق املاليــة معتمــدة مــن
ً
جهــة معتــرف بهــا دوليــا.
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ل ــم يس ــبق إدراج أس ــهم الش ــركة ف ــي أي س ــوق لألس ــهم س ـ ً
ـواء داخ ــل اململك ــة العربي ــة الس ــعودية أو
خارجه ــا قب ــل إدراجه ــا بش ــكل مباش ــر ف ــي الس ــوق املوازي ــة .وق ــد تقدم ــت الش ــركة بطل ــب تس ــجيل
األسـهم الخاضعـة لهـذا املسـتند إلـى هيئـة السـوق املاليـة السـعودية («الهيئـة») وبطلـب إدراجهـا إلـى
شــركة تــداول الســعودية (تــداول الســعودية) ،وت ــم تقدي ــم جمي ــع املس ــتندات املطلوب ــة إل ــى الجه ــات
ذات العالق ــة واس ــتيفاء جمي ــع املتطلب ــات ،وت ــم الحص ــول عل ــى جمي ــع املوافق ــات املتعلق ــة بعملي ــة
التس ــجيل واإلدراج املباش ــر ألس ــهم الش ــركة ف ــي الس ــوق املوازي ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك موافق ــة الهيئ ــة عل ــى
مس ــتند التس ــجيل ه ــذا.
ينط ــوي االس ــتثمار ف ــي األس ــهم مح ــل التس ــجيل واإلدراج املباش ــر ف ــي الس ــوق املوازي ــة عل ــى مخاط ــر
وأم ــور غي ــر مؤك ــدة ولذل ــك يج ــب دراس ــة قس ــمي «إش ــعار مه ــم» و»عوامــل املخاط ــرة» الواردي ــن ف ــي
ً
مس ــتند التس ــجيل ه ــذا بعناي ــة م ــن ِق َب ــل املس ــتثمرين املؤهلي ــن املحتملي ــن قب ــل أن يتخ ــذوا ق ـرارا
ً
ً
باالس ــتثمار ف ــي أس ــهم الش ــركة بع ــد االنته ــاء م ــن تس ــجيلها وإدراجه ــا إدراج ــا مباش ـرا ف ــي الس ــوق
املوازي ــة.

املستشاراملالي

يحتــوي هــذا املســتند علــى معلومــات ّ
قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة باململكــة العربيــة الســعودية (املشــار إليهــا ب ـ «الهيئــة»).
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أســماؤهم في القســم ( )4مجتمعين ومنفردين كامل املســؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذا املســتند ،ويؤكدون بحســب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء
جميــع الدراســات املمكنــة وإلــى الحــد املعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا املســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة و شــركة تــداول الســعودية
(تــداول الســعودية) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا املســتند ،وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا املســتند أو اكتمالــه ،وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة
تنتــج عمــا ورد فــي هــذا املســتند أو االعتمــاد علــى أي جــزء منــه ،ويجــب علــى الراغبيــن فــي االســتثمار بموجــب هــذا املســتند تحــري مــدى ّ
صحــة املعلومــات املتعلقــة باألســهم محــل اإلدراج املباشــر فــي الســوق
املوازيــة .وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذا املســتند ،يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه.
(صدرهذا املستند بتاريخ 1443/08/25هـ (املو افق 2022/03/28م)

| | www.naseej.com

تمكين التحول الرقمي
في إدارة التعلم والمعرفة

||www.naseej.com

إشعارمهم
يقدمهذااملسـتندمعلوماتتفصيليةكاملةعنشـركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتواألسـهممحلاإلدراجاملباشـر.وسـيعاملاملسـتثمرون
املؤهلوناملحتملونالذينيرغبونباالسـتثمار فـياألسـهممحـلاإلدراجاملباشـربعـد االنتهـاء مـنتسـجيلأسـهمالشـركةوبـدءتداولهـا فـيالسـوق
املوازيـةعلـىأسـاسأنقـراراالسـتثماريسـتندإلـىاملعلومـاتالتـييحتويهـاهـذااملسـتند،والذييمكـنالحصولعلىنسخةمنهمـناملوقعاإللكتروني
للشركة(،)www.naseej.comأوهيئةالسوقاملالية(،(www.cma.org.saأ)أومنخاللموقعاملسنتشاراملالي(.)www.alrajhi-capital.com
كماسيتماإلعالنمنقبلاملستشاراملالي"شركةالراجحياملالية"علىموقعشركةتداولالسعودية(تداولالسعودية)عننشرمستندالتسجيل
ً
وإتاحته للمستثمريناملؤهلينخاللاملدةاملحددةوفققواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرة(خاللفترةالتقلعن()14يوماقبل
اإلدراجاملباشر)وعنأيتطوراتأخرى .
يحتويمستندالتسجيلهذاعلىتفاصيلتمتقديمهاحسبمتطلباتقواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرةالصادرةعنالهيئة،
ويتحملأعضاءمجلساإلدارةالواردةأسمائهمفيالصفحة(ج)مجتمعينومنفردينكاملاملسؤوليةعندقةاملعلوماتالواردةفيهذااملستند،
ويؤكدونحسبعلمهمواعتقادهمبعدإجراءجميعالدراساتاملمكنةوإلىالحداملعقولأنهالتوجدأيوقائعأخرىيمكنأنيؤديعدمتضمينها
فيهذااملستندإلىجعلأيإفادةواردةفيهامضللة.وقدعينتالشركةشركةالراجحياملاليةكمستشارمالي("املستشاراملالي")فيمايتعلقبتسجيل
املوازية"نمو" .
أسهمالشركةوإدراجهابشكلمباشرفيالسوق 
إناملعلوماتالواردةفيهذااملستندكمافيتاريخإصدارهعرضةللتغيير،وعلىوجهالخصوصيمكنأنيتأثرالوضعاملاليللشركةوقيمةاألسهم
بشكلسلبينتيجةالتطوراتاملستقبليةاملتعلقةبعواملالتضخمومعدالتالفائدةوالضرائبأوأيعواملاقتصاديةأوسياسيةأخرىخارجة
ً
عننطاقسيطرةالشركة(فضالراجعالقسمرقم(")2عواملاملخاطرة"منهذااملستند).واليجوزاعتبارتقديمهذااملستندأوأيةمعلومات
ً
ً
ً
شفهيةأوكتابيةأومطبوعةفيمايتعلقبأسهمالطرحأوتفسيرهاأواالعتمادعليها،بأيشكلمناألشكال،علىأنهاوعداأوتأكيداأوإقرارابشأن
تحققأيأرباحأوإيراداتأونتائجأوأحداثمستقبلية .
اليجوزاعتبارهذااملستندبمثابةتوصيةمنجانبالشركةأومنأعضاءمجلسإدارتهاأومنأيمنمستشاريهاللمشاركةفيعمليةاالستثمار
فياألسهممحلاإلدراج املباشر.وتعتبراملعلوماتاملوجودةفيهذا املستند ذاتطبيعةعامة،وقدتمإعدادهادوناألخذفياالعتبار األهداف
االستثماريةالفرديةأوالوضعاملاليأواالحتياجاتاالستثماريةالخاصةلألشخاصالراغبينباالستثمارفياألسهممحلاإلدراجاملباشر.ويتحمل
كلمستلملهذااملستندمسؤوليةالحصولعلىاستشارةمهنيةمنمستشارماليمرخصلهمنقبلالهيئةبخصوصاالستثمارفياألسهممحل
اإلدراج املباشر قبلاتخاذقرارباالستثمار ،وذلكلتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار واملعلوماتالواردة في هذا املستند لألهداف واألوضاع
واالحتياجاتاملاليةالخاصةبه .
وتطلبالشركةواملستشاراملاليمن مستلميهذااملستنداالطالععلىكافةالقيودالنظاميةالتيتتعلقبشراءأوبيعأسهما إلدراجومراعاةالتقيد
بها.
املعلومات املالية
تمإعدادالقوائماملالیةاألولیةاملوجزةغيراملراجعةلفترةالتسعةأشھراملنتھیةفي30سبتمبر2021م والقوائماملاليةاملراجعةللشركةللسنة
ً
املاليةاملنتهيةفي31ديسمبر2020موالقوائماملاليةللسنةاملاليةاملنتهيةفي31ديسمبر2019ماملقارنةبها،والتيتمإدراجهافيهذااملستند،وفقا
للمعاييرالدوليةللتقاريراملالية()IFRSاملعتمدةفياململكةالعربيةالسعوديةواملعايير واإلصداراتاألخرىاملعتمدةمنقبلالهيئةالسعودية
للمحاسبينالقانونيين(.)SOCPAوقدتمفحصالقوائماملالیةاألولیةاملوجزةلفترةالتسعةأشھراملنتھیةفي30سبتمبر،2021كماتمتمراجعة
ً
القوائماملاليةللسنةاملاليةاملنتهيةفي31ديسمبر2020ممنقبلشركةالدكتورمحمدالعمريوشركاه،علمابأنالشركةتصدربياناتهااملالية
بالريالالسعودي .
التوقعات واإلفادات املستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذا املستند على أساس افتراضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الشركة في املستقبل عن االفتراضات
املستخدمةفيالوقتالراهن،وبالتالياليوجدضمانأوتأكيدأوتعهدفيمايتعلقبدقةأواكتمالهذهالتوقعات .

أ



وتمثلبعضالتوقعاتالواردةفيهذا املستند"إفاداتمستقبلية"،والتييمكنأنيستدلعليهابشكلعاممنخاللاستخدامبعضالكلمات
ذات الداللة املستقبلية مثل "يخطط"" ،يعتزم"" ،ينوي"" ،يقدر"" ،يعتقد"" ،يتوقع"" ،من املتوقع"" ،يمكن"" ،من املمكن"" ،يحتمل"" ،من
املحتمل""،سوف""،قد"" ،ربما"،والصيغالنافيةلهاوغيرهامناملفرداتاملقاربةأواملشابهةلهافياملعنى.وتعكسهذهاإلفاداتوجهاتالنظر
ً
ً
الحاليةللشركةبخصوصأحداثمستقبلية،لكنهاالتشكلضماناأوتأكيداأليأداءفعليمستقبليللشركة،إذأنهناكالعديدمنالعوامل
ً
ً
التيقدتؤثرعلىاألداءالفعليللشركةأوإنجازاتهاأونتائجهاذوتؤديإلىاختالفهابشكلكبيرعماتضمنتههذهاإلفاداتصراحةأوضمنا.وقد
ً
تماستعراضأهماملخاطروالعواملالتييمكنأنتؤديإلىمثلهذااألثربصورةأكثرتفصيالفيأقسامأخرىمنهذااملستند(راجعالقسمرقم
(")2عواملاملخاطرة"منهذا املستند).وفيمالوتحققواحدأوأكثرمنهذهالعوامل،أولوثبتعدمصحةأوعدمدقةأيمنالتوقعاتأو
التقديراتالواردةفيهذااملستند،فإنالنتائجالفعليةللشركةقدتختلفبشكلجوهريعنتلكاملوضحةفيهذااملستند .
ً
ومراعـاةملتطلبـاتقواعـدطـرحاألوراقاملاليـةوااللتزامـاتاملسـتمرة،سـتقومالشـركةبتقديـممسـتندتسـجيلتكميلـيإلـىالهيئـةإذاعلمـتفـيأي
وقـتبعـداعتمـادهـذااملسـتندمـنالهيئـةوقبـلاكتمـالاإلدراجبـأيمـناآلتـي)1(:وجـودتغييـرمهـمفـيأمـورجوهريـةواردةفـيمسـتندالتسـجيل،
أ و( )2ظهـورأيمسـائلمهمـةكانيجـبتضمينهـا فـيمسـتندالتسـجيل.وباسـتثناءهاتيـنالحالتيـن ،فـإنالشـركةالتعتـزمتحديـثأوتعديـلأي
معلومـاتتضمنهـا هـذااملسـتند ،س ً
ـواءكانذلـكنتيجـةمعلومـاتجديـدةأو أحداث مسـتقبليةأوغيـرذلـك.ونتيجـةلهـذهاملخاطـرواألمـورغيـر
املؤكـدةوالتقديـرات،فـإناألحـداثوالظـروفوالتوقعـاتاملسـتقبليةالتـييتناولهـاهـذااملسـتندقـدالتحـدثعلـىالنحـوالـذيتتوقعـهالشـركةوقـد
ً
التحـدثمطلقـا.وعليـه،يتعيـنعلـىاملسـتثمريناملؤهليـناملحتمليـن فحـصجميـعاإلفـاداتاملسـتقبلية فـي ضـوء هـذهاإليضاحـات مـع عـدم
ـكلأساسـي .
االعتمـادعلـىاإلفـاداتاملسـتقبليةبش ٍ
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

املنصب

الصفة

الجنسية

العمر

عدد األسهم

نسبة امللكية نسبة امللكية
غيراملباشرة
املباشرة

عبدالعزيزصالحالربدي 

رئيسمجلس
اإلدارة 

غيرتنفيذي-
مستق ل 

ي
سعود 

 59

8,000

 %0.160

-

عبدهللاعوادالطريفي 

نائبرئيس
مجلساإلدارة 

تنفيذي-غير
مستق ل 

ي
سعود 

 59

352,000

 %7.040

-

فيصلبنعبدهللااملشاري
آلسعود 

عضومجلس
اإلدارة 

غيرتنفيذي-
مستق ل 

ي
سعود 

 61

-

-

-

غيرتنفيذي-
مستق ل 

ي
سعود 

فارسإبراهيمالراشد
الحميد 

عضومجلس
اإلدارة 


 50

-

-

-

عضومجلس
اإلدارةاملنتدب
والرئيس
التنفيذي 

تنفيذي-غير
مستق ل 

ي
سعود 

 59

2,024,000

 %40.480

-

عضومجلس
اإلدارة 

غيرتنفيذي-
غيرمستق ل 

ي
سعود 

 33

151,000

 %3.020

-

عضومجلس
نوافبنمحمدبنعدوان 
اإلدارة 

غيرتنفيذي-
غيرمستق ل 

ي
سعود 

 32

6,000

 %0.120

-

عضومجلس
اإلدارة 

غيرتنفيذي-
غيرمستق ل 

ي
سعود 

 28

8,000

 %0.160

-

عبد الجبارعبد الرحمن
العبد الجبار 
عبدهللابنعبدالعزيزبن
عدوان 

عبدالرحمنعبدالجبار
العبدالجبار 

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 
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عنوان الشركة املسجل
شركة نسيج لالتصاالت وتقنية املعلومات

7593مبنىأساسعبرالخليجوحدة،203حيالربوة،شارعاإلحساء  .
الرياض 2948–12813
اململكةالعربيةالسعودية 
ص.ب20129الرياض11455
هاتف +966114770477:
فاكس +966114783512:
املوقعااللكتروني www.naseej.com:
البريدااللكتروني info@naseej.com:
ُ
ممثل الشركة املفوض الثاني 

ُ
ممثل الشركة املفوض األول
االسم :عبدالجبارعبدالرحمنالعبدالجبار 



االسم:عبدالعزيزعليالطيار 

الصفة:العضواملنتدب والرئيسالتنفيذي 



الصفة:مديراملشاريعوالتنفيذ

العنوان :ص.ب، 20129.الرياض11455



العنوان:ص.ب،20129.الرياض  11455





هاتف +966114770477ext4088:





فاكس +966114783512:




البريدااللكترونيa.altayyar@naseej.com :
املوقعااللكترونيwww.naseej.com:

هاتف+966114770477ext1010:
فاكس+966114783512:



البريدااللكترونيa.alabduljabbar@naseej.com:

املوقعااللكترونيwww.naseej.com:


سوق األسهم 
شركة تداول السعودية (تداول السعودية)
وحدةرقم،15:طريقامللكفهد،العليا،الرياض 
ص.ب6897.الرياض 3388-12211
اململكةالعربيةالسعودية 
هاتف +966920001919:
فاكس +966112189133:
املوقعاإللكتروني www.saudiexchange.sa:
البريداإللكتروني csc@saudiexchange.sa:
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املستشارون
املستشاراملالي
شركة الراجحي املالية
طريقامللكفهد
ص.ب 5561.
الرياض 11432اململكةالعربيةالسعودية 
هاتف +96611920005856:
فاكس +966114600625:
املوقعاإللكتروني www.alrajhi-capital.com:
البريداإللكتروني PR@alrajhi-capital.com:
املحاسبالقانوني
الدكتورمحمدالعمريوشركا ه 
عنوان:الرياض،طريقامللكفهد 
ص.ب،8736.الرمزالبريدي 11492
اململكةالعربيةالسعودية 
هاتف +966112780608:
فاكس +966112782883:
املوقعااللكترونيwww.alamri.com:
البريدااللكتروني riyadh@bdoalamri.com:

تنويه :جميعاملستشاريناملذكورينأعالهأعطواموافقتهمالكتابيةعلىاستخدامأسمائهموشعاراتهموإفاداتهمفيهذااملستندوفقالشكل
والسياقالظاهرفيها،ولميقمأيمنهمبسحبموافقتهحتىتاريخهذااملستند.وتجدراإلشارةإلىأنجميعهذهالجهاتوالعاملينفيهاأوأيمن
ً
أسهماأومصلحةمنأينوعفيالشركة .

أقاربهماليملكون

ه



ملخص املعلومات األساسية
يهدفهذاامللخصإلىتقديمخلفيةموجزةعناملعلوماتالواردةفيهذااملستند.وعليهفإنهذاامللخصاليحتويعلىكافةاملعلوماتالتيقد
تكونمهمةبالنسبةللمستثمريناملحتملين.لذلك،فإنهينبغيقراءةهذاامللخصكمقدمةلهذااملستند،ويجبعلىاملستثمريناملحتملينقراءة
ومراجعةهذااملستندبالكامل،وينبغيأنيبنىأيقراريتعلقباالستثمارفياألسهممحلاإلدراجاملباشرمنقبلاملستثمريناملحتملينعلىمراعاة
جميعماوردفيهذااملستندككل،السيماماوردفيقسم"إشعارمهم"والقسمرقم(")2عواملاملخاطرة"قبلاتخاذأيقراراستثماريفياألسهم
محلاإلدراجاملباشرموضعهذااملستند .

الشركة

نشأتشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات(ويشارإليهافيمايلي بـ"الشركة"أو"املصدر"أو"نسيج")فيالعام
1989موكانت مؤسسة فردية مسجلة باسم عبدالجبار العبدالجبار وتحولت في العام1995مإلى شركة ذات
مسؤوليةمحدودةباسمشركةالنظمالعربيةاملتطورةبموجبالسجلرقم()1010137106الصادرمنمدينة
ً
الرياضبتاريخ1416/03/11هـ(املوافق1995/8/8م)،وبرأسمالقدرهمليون()1,000,000ريالسعوديمقسما
الىألف()1,000حصةبقيمةألف()1,000ريالسعوديللحصةالواحدة .
تمرفعرأسمالالشركةإلىعشرةماليين()10,000,000ريالسعوديمقسمإلىعشرةآالف()10,000حصة،قيمة
كل حصةألف( )1,000ريال سعوديوذلكبموجب عقد التأسيس املعدل تاريخ1431/1/3هـاملوافق
2009/12/20م .
تمتعديلاسمالشركةمنشركةالنظمالعربيةاملتطورةإلىشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات بموجبعقد
التأسيساملعدلبتاريخ1441/11/28هـاملوافق2020/07/19م .
وبتاريخ  1443/2/6هـاملوافق 2021/9/13م قررالشركاءالذينيمثلونكامل رأساملالتحويلالشركةمنشركة
ذاتمسؤوليةمحدودةإلىشركةمساهمةمقفلةبمالهامنحقوقوماعليهامنالتزاماتورفعرأسمالهاإلىخمسون
ً
ً
ً
عشرة ()10
مليون ( )50,000,000ريالسعوديمقسمالى خمسةماليين ()5,000,000سهماإسمياعاديابقيمة  
رياالتسعوديةللسهمالواحد ،وتم االكتتابفيكاملعدداألسهماملكونةلرأساملالوتسديدقيمتهابالكامل.تم
إثباتالتعديالت املذكورة والسيما تحويلالشركةإلىشركةمساهمةمقفلةبموجبقرارمعاليوزيرالتجارةرقم
( )535بتاريخ 1443/02/13هـ (املوافق 2021/09/20م) مع اإلبقاء على نفس السجل التجاري برقم
()1010137106الصادرمنمدينةالرياضبتاريخ1416/03/11هـ(املوافق1995/8/8م).

ً
تتمثلأنشطة الشركةأساسابحسب سجلهاالتجاري في تكنولوجيااملعلومات،وتتضمنأنشطةالشركة بحسب
ملخص أنشطة الشركة نظامهااألساس يمايلي:
 نشرالكتب نشرالبرمجيات أنشطة البرمجة الحاسوبية أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة املر افق الحاسوبية تجهيزالبيانات واستضافة املو اقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة تقنيات الذكاء االصطناعي تقنيات الو اقع االفتراض ي املعزز تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات أنشطة خدمات تكنولوجيات املعلومات والحواسيب األخرى بيع الحواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة -بيع اآلالت واملعدات األخرى بالجملة

و



يتمثلنشاطالشركةالحاليفيأنشطةالبرمجةالحاسوبية وأنشطةالخبرةاالستشاريةالحاسوبيةوإدارةاملرافق
الحاسوبيةوتقنياتالذكاءاالصطناعيوتقنياتالواقعاالفتراض ياملعززوتقنياتالبياناتالضخمةوعلموتحليل
البيانات وأنشطة خدمات تكنولوجيات املعلومات وبيع الحواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات
(الرجاءمراجعةالقسم.3.3"3.3أنشطةالشركةوطبيعةأعمالها"ملزيدمنالتفاصيلعنأنشطالشركة .

ملخص أنشطة الشركة

والتمارسالشركةأنشطتهاإالبعدالحصولعلىالتراخيصالنظاميةالتيتتطلبهااألنظمةالسائدةواملعمولبها
فياململكةالعربيةالسعودية.وقدحصلتالشركةعلىجميعالتراخيصالنظاميةاملطلوبةوالتزالتلكالتراخيص
جميعهاساريةاملفعولحتىتاريخهذااملستند .

املساهمون الكبار،
وعدد أسهمهم ،ونسب
ملكيتهم قبل اإلدراج

املساهمون الكبار
الذين يجوز ملؤسسة
السوق املالية املعينة
بموجب قواعد اإلدراج
بيع أسهمهم وفقا
لتقديره ،وعدد
أسهمهم ،ونسبة
ملكيتهم قبل اإلدراج
وبعد تطبيق خطة
استيفاء متطلبات
السيولة املقدمة إلى
السوق وفقا لقواعد
اإلدراج.
ُ
رأس مال املصدر
إجمالي عدد أسهم
ُ
املصدر
القيمة األسمية للسهم
سعرالسهم
االسترشادي عند
اإلدراج

ز


يوجد()3مساهمينكباريملكون%5أوأكثرمنأسهمالشركةكمابتاريخهذااملستند،ويوضحالجدولالتاليعدد
أسهمهمونسبملكيتهماملباشرةوغيراملباشرة :
إسم املساهم

عدد األسهم

نسبة امللكية

امللكية غيراملباشرة

محمدبنعبدهللابنعدوان 

 1,012,000

 %20.240

-

عبدالجبارعبدالرحمنعبدالجبار 

 2,024,000

 %40.480

-

عبدهللاعوادالطريفي 

 352,000

 %7.040

-

املجموع 

 3,388,000

 %67.76

-

ً
اليوجدشخصمرخصلهمعينلبيعأيمنأسهماملساهمينالكبارفيالشركة،وذلكنظراالستيفاءالشركة
متطلباتالسيولةالواردةفياملادة ( )41الحاديةواألربعونمنقواعداإلدراج،حيثإنعدداملساهمينفيالشركة
والذينينطبقعليهمتعريفالجمهوريبلغ()62مساهميملكونمانسبته()%28.45منرأسمالالشركةمايمثل
قيمةسوقيةإجماليةوقدرها تسعةوتسعينمليونوخمسمائةوخمسةوسبعينألف()99,575,000ريالسعودي
فيتاريخمستندالتسجيلهذا .


()50,000,000خمسينمليونريالسعوديمدفوعةالقيمةبالكامل .
()5,000,000خمسةماليينسهمعاديمدفوعةالقيمةبالكامل .
عشرة()10رياالتسعودية .
()70سبعونريالسعوديللسهمالواحد .



ً
تستحقاألسهممحلاإلدراجاملباشرهذا نصيبهامنأيتوزيعاتأرباحتعلنعنهاالشركةاعتبارامنتاريخمستند
األحقية في األرباح
التسجيلهذاوعنأيمنالسنواتاملاليةالالحقة(راجعالقسمرقم(")5سياسةتوزيعاألرباح") .
يكونلكلمساهمصوتعنكلسهمفيالجمعياتالعامةللمساهمين،واليعطيأيسهمحاملهحق وقتفضيلية.
حقوق التصويت
ً
ولكلمساهمأياكانعددأسهمهحقحضورالجمعيةالعامةوالتصويتفيها .
يجبعلىكباراملساهمينالحاليينالذينيملكون%5أوأكثرمنأسهمالشركة(املذكورةأسمائهمفيالصفحةرقم
القيود املفروضة على
ً
(ز))عدمالتصرففيأسهمهمملدةاثنيعشرشهرامنتاريخبدءتداولأسهمالشركةفيالسوقاملوازية"فترةالحظر"،
األسهم
ويقوممركزإيداعاألوراقاملاليةبرفعالقيودعلىتلكاألسهمبشكلمباشربعدانتهاءفترةالحظراملفروضة،دون
الحاجةللحصولعلىموافقةمسبقةمنهيئةالسوقاملالية .
لميكنهناكسوقألسهمالشركةفياململكةالعربيةالسعوديةأوفيأيمكانآخرقبلهذااإلدراجفيالسوقاملوازية.
األسهم التي سبق
ً
ُ
وقدتقدمتالشركةإلىالهيئةبطلبتسجيلاألسهمفيالسوق
املوازيةوفقالقواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزامات

للمصدرإدراجها
ً
اجوفقا لقواعداإلدراج.وقدتم

املستمرة ،كما تقدمتإلى شركةتداولالسعودية (تداو ل السعودية بطلباإلدر
الحصولعلىكافةاملوافقاتذاتالعالقةوالالزمةللقيامبعمليةاإلدراج  ،وتم ا الستيفاء بكافةاملستنداتاملؤيدة
املطلوبةلذلكالغرض .
فئات املستثمرين الذين يقتصرالتداولفياألسهممحلاإلدراجاملباشرفيالسوقاملوازيةعلاملساهمينالحاليين(باستثناءاملساهمينالكبار
يحق لهم تداول أسهم فيالشركةالذينيمتلكون()%5أوأكثرمنرأسمالهااملذكورينفيالصفحة(ز)والذينتنطبقعليهمفترةالحظر)،
باإلضافةإلىفئاتاملستثمريناملؤهليناملتمثلةفيمايلي:
الشركة بعد اإلدراج
 .1مؤسسةسوقماليةتتصرفلحسابهاالخاص.
 .2عمالء مؤسسةسوقماليةمرخصله ا فيممارسةأعمالاإلدارةشريطةأن تكونمؤسسةالسوقاملاليةقدتم
تعيينهابشروطتمكنه امناتخاذالقراراتالخاصةبقبولاملشاركةفيالطرحواالستثمارفيالسوقاملوازيةنيابةعن
العميلدونالحاجةإلىالحصولعلىموافقةمسبقةمنه.
 .3حكومةاململكة،أوأيجهةحكومية،أوأيهيئةدوليةتعترفبهاالهيئة،أوالسوق،أوأيسوقماليةأخرىتعترف
بهاالهيئة،أومركزاإليداع.
 .4الشركاتاململوكةمنالحكومة،مباشرةأوعنطريقمحفظةتديرهامؤسسةسوقماليةمرخصله افيممارسة
أعمالاإلدارة.
 .5الشركاتوالصناديقاملؤسسةفيدولمجلسالتعاونلدولالخليجالعربية.
 .6صناديقاالستثمار.
ن
ق
 .7األجانبغيراملقيميناملسموحلهمباالستثمارفيالسو املوازيةوالذينيستوفو املتطلباتاملنصوصعليهافي
الدليلاالسترشاديالستثماراألجانبغيراملقيمينفيالسوقاملوازية.
 .8املؤسساتاملاليةاألجنبيةاملؤهلة.
 .9أيأشخاصاعتباريينآخرينيجوزلهمفتححساباستثما ريفياململكةوحسابلدىمركزاإليداع.
 .10أشخاصطبيعيونيجوزلهمفتححساباستثماريفياململكةوحسابلدىمركزاإليداع،ويستوفونأيمن
املعاييراآلتية:
أ)أنيكونقدقامبصفقاتفيأسواقاألوراقاملاليةاليقلمجموعقيمتهاعنأربعينمليونريالسعوديوالتقل
ً
عنعشرةصفقاتفيكلربعسنةخاللاالثنيعشرةشهرااملاضية .
ب)أالتقلقيمةصافيأصولهعنخمسةماليينريالسعودي .
ج)أنيعملأوسبقلهالعملمدةثالثسنواتعلىاألقلفيالقطاعاملالي .
ً
د)أنيكونحاصالعلىالشهادةالعامةللتعاملفياألوراقاملاليةاملعتمدةمنقبلالهيئة .
ً
ً
ه)انيكونحاصالعلىشهادةمهنيةمتخصصةفيمجالأعمالاألوراقاملاليةمعتمدةمنجهةمعترفبهادوليا.
 .11أيأشخاصآخرينتحددهمالهيئة.



ح



امللخص
تنويه للمستثمرين:
يهدفهذاامللخصإلىتوفيرملحةعامةعناملعلوماتالواردةفيهذااملستند،غيرأنهاليشتملعلىكلاملعلوماتالتيقدتكونمهمةللمستثمرين
املؤهلين،وعليهفإنهذاامللخصيعتبربمثابةتقديمموجزللمعلوماتاألساسيةالتيتضمنهاهذااملستند،ويتعينعلىمستلميهذااملستند
ً
ً
مباشرافيالسوقاملوازية.وقدتمتعريف
قراءتهبالكاملقبلاتخاذأيقرارباالستثمارفيأسهمالشركةبعداالنتهاءمنتسجيلهاوإدراجهاإدراجا
بعضاملصطلحاتوالعباراتاملختصرةالواردةفيهذهاملستندفيالقسمرقم(“)1التعريفاتواملصطلحات”فيهذااملستند.
نبذة عن الشركة
تأسستشركة نسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات كشركة ذاتمسؤوليةمحدودة  بموجبالسجلرقم ()1010137106الصادرمنمدينة
الرياض بتاريخ  1416/03/11هـ (املوافق 1995/8/8م) .يتمثلنشاطالشركةالرئيس ي في توفيرحلولوخدماتتمكينالتحولالرقميفيإدارة
التعلمواألصولاملعرفية ،ويقعمقرالشركةالرئيس يفيمدينةالرياضبالعنوانالتالي :
شركة نسيج لالتصاالت وتقنية املعلومات
7593مبنىأساسعبرالخليجوحدة،203حيالربوة،شارعاإلحساء .
الرياض 2948–12813
اململكةالعربيةالسعودية 
ص.ب20129الرياض11455
هاتف +966114770477:
فاكس +966114783512:
املوقعااللكتروني www.naseej.com:
البريدااللكترونيinfo@naseej.com:
هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج
هيكلملكيةالشركةقبلاإلدراج :

يوضحالجدولالتالي

1

املساهمون 

عدد األسهم 

النسبة املئوية من
إجمالي القيمة اإلسمية
امللكية املباشرة 

نسبة امللكية
غيراملباشرة

عبدالجبارعبدالرحمنمحمدالعبدالجبار 

 2,024,000

 20,240,000

 %40.48

-

  2محمدبنعبدهللابنعبدالرحمنبنعدوان 
  3عبدهللاعوادعايدالطريفي 
  4عبدهللابنعبدالعزيزبنعدوان 
  5عبدالرحمنعبدالجبارالعبدالجبار 
  6عبدالعزيزصالحعبدهللاالربدي 
  7لطيفةعيادالشمري 
  8سعادعبدالعزيزالعوهلي 
  9نوافبنمحمدبنعدوان 
  10الجوهرةبنتعبدالعزيزبنمعمر 
  11الجمهور(62مساهم) 
املجموع

 1,012,000
 352,000
 151,000
 8,000
 8,000
 7,500
 6,000
 6,000
3,000
 1,422,500
5,000,000

 10,120,000
 3,520,000
1,510,000
 80,000
 80,000
 75,000
 60,000
 60,000
30,000
 14,225,000
50,000,000

 %20.24
 %7.04
 %3.02
 %0.16
 %0.16
 %0.15
 %0.12
 %0.12
 %0.06
 %28.45
%100

-

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

ط



املساهمون الكبارالذين يملكون  %5أو أكثرمن أسهم الشركة
يوجدلدىالشركة( )3ثالث مساهمينكبارممنيمتلكون  %5أوأكثرمنأسهمالشركةكمابتاريخهذااملستند،ويوضحالجدولالتاليعدد
أسهمهمونسبةملكيتهم :


املساهمون الكبار 

عبدالجبارعبدالرحمن
1
العبدالجبار 
  2محمدبنعبدهللابنعدوان 
  3عبدهللاعوادالطريفي 
املجموع

عدد األسهم اململوكة

النسبة املئوية من امللكية
املباشرة 

 2,024,000

 %40.480

 1,012,000
 352,000
3,388,000

 %20.240
 %7.040
 %67.76

امللكية غيراملباشرة 
0
0
0
0

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

أنشطة الشركة الرئيسية
ً
تتمثلأنشطةالشركةأساسابحسبسجلهاالتجاريفيتكنولوجيااملعلومات،وتتضمنأنشطةالشركةبحسبنظامهااألساس يمايلي :
-

نشرالكتب 
نشرالبرمجيات 
أنشطةالبرمجةالحاسوبية 
أنشطةالخبرةاالستشاريةالحاسوبيةوإدارةاملرافقالحاسوبية 
تجهيزالبياناتواستضافةاملواقععلىالشبكةومايتصلبذلكمنأنشطة 
تقنياتالذكاءاالصطناعي 
تقنياتالواقعاالفتراض ياملعزز 
تقنياتالبياناتالضخمةوعلموتحليلالبيانات 
أنشطةخدماتتكنولوجياتاملعلوماتوالحواسيباألخرى 
بيعالحواسيبواملعداتالطرفيةللحواسيبوالبرمجياتبالجملة 
بيعاآلالتواملعداتاألخرىبالجملة 


يتمثلنشاطالشركةالحاليفيأنشطةالبرمجةالحاسوبية و أنشطةالخبرةاالستشاريةالحاسوبيةوإدارةاملرافقالحاس وبيةوتقنياتالذكاء
االصطناعيوتقنياتالواقعاالفتراض ياملعززوتقنياتالبياناتالضخمةوعلموتحليلالبياناتوأنشطةخدماتتكنولوجياتاملعلوماتوبيع
الحواسيبواملعداتالطرفيةللحواسيبوالبرمجيات (الرجاءمراجعةالقسم .3.3 "3.3أنشطةالشركةوطبيعة أعمالها"ملزيدمنالتفاصيل
عننشاطالشركة .

والتمارسالشركةأنشطتهاإالبعدالحصولعلىالتراخيصالنظاميةالتيتتطلبهااألنظمةالسائدةواملعمولبهافياململكةالعربيةالسعودية.
وقدحصلتالشركةعلىجميعالتراخيص املفصلةفي الجزء  6-3منهذااملستند  النظاميةاملطلوبةوالزالتتلكالتراخيصجميعهاسارية
املفعولحتىتاريخهذااملستند .

وتوفرنسيجحلولوخدماتتحولرقميمتكاملةملؤسساتالتعليموللمراكزالثقافيةواملعرفيةوالجهاتالحكوميةوالشركات؛منخاللحلول
التعليموحلولإدارةاألصولاملعرفيةومنصاتالخدماتاإللكترونيةحيثتقدمالخدماتالتالية :


ي



خطوط األعمال
حلول إدارة التعلم


الخدمات التي تقدمها
•

اإلدارةاألكاديمية

•

التعلماإللكتروني

•

االعتمادوالتقويم

•

إدارةالتدريبااللكتروني

•

إدارةاملواهبوتطويرها
املحتوىالتفاعلي 

•

إدارةاملكتبات

•

ت
حمايةوإدارةحركةاملقتنيا 
املحتوىااللكتروني

•

ف
إدارةاملتاحفواألرشي 

•

إدارةاملعرفة 

•

تطويرالخدماتاإللكترونية 

•

أتمتةإجراءاتالعمل

•

التكامل

•

ذكاءاألعمال

•

تطويرتطبيقاتالهواتفالذكية 

•
حلول إدارة األصول املعرفية


•

حلول منصات الخدمات االلكترونية


رؤية الشركة
تمكينالتحولالرقميفيإدارةالتعلمواملعرفةلدعمالتنميةاملستدامةفيمجتمعاتنا .

رسالة الشركة
تسخيرالتحولالرقميفيإدارةالتعلمواملعرفةلتحقيقتجربةثريةللمستفيدوتقليلالعبءعلىاملؤسساتبمايمكنهممنالتركيزعلىتحقيق
أهدافهماإلستراتيجية .

استراتيجية الشركة
تنطلقاستراتيجيةالشركةمنأربعةمحاوررئيسية:
-

-

ك

التركيز على قطاع التعليم كمحرك رئيس ي للنمو ،والعمل على تطوير حلول وخدمات مخصصة لهذا القطاع لتعزيز قدراتنا في
االستفادةمنالفرصالتييتيحهاهذاالقطاعاملتناميورفعحصتناالسوقيةفيه.وضمنهذااملحورتطويرمنصةمدادالسحابية
وتعزيزوضعهاالتنافس ياملحليواإلقليميلتعزيزالحصةالسوقيةعلىالصعيداإلقليميوتمكينالتوسععامليا.
تطويروتحسينحلولاملكتباتوإدارةاألصولاملعرفيةلتعزيزوتأكيدالدورالرياديللشركةفيهذاالقطاع.
االستمرارفيتنميةالحلولالتينقدمهاللقطاعالعاموالشركاتالكبرىباالستفادةمننقاطالقوةوالتناغممعالحلولوالخدمات
التينقدمهالقطاعالتعليموالقطاعالثقافي .
االستفادةمنالبنيةالتنظيميةوالتقنيةالداخليةوإمكاناتهافيتنميةرأساملالالبشريوتعزيزكفاءةاألعمالوالتنافسي ة



نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة
-

هويةتجاريةقويةومعروفة،ومرتبطةبصناعةتقنيةاملعلوماتوأيضاكأحدرواداإلنترنتفياملنطقة،مدعومةبتنوعثريومتجانس
فيخطوطاألعمال.
قاعدةعريضةمنالعمالءتشملكبرياتاملؤسساتالتعليميةواملعرفيةوالثقافيةوالجهاتالحكوميةوالشركاتالكبرىعلىمستوى
الخليجوالعالمالعربي،نتجعنهاالعديدمناملشروعاتاملعرفيةوالتعليميةالكبرىوالحيويةعلىمستوىالعالمالعربي.
خبرةطويلةفيتطويروتنفيذحلولالتعليموحلولإدارةاألصولاملعرفية،وباقةحلول متكاملةللقطاعالتعليميواملعرفي.تواجد
واسعيغطيأرجاءالعالمالعربي،ومنذ1989م،مماأكسبنسيجخبرةومعرفةباألسواقاملحليةلدولاملنطقة.
قدراتداخليةتقنيةعاليةالكفاءةتشملبنيةتقنيةتحتيةمتطورة،خدماتعمالءومابعدالبيعفاعلة،معنضجووضوحفي
إجراءاتسيراألعمالالداخلية،وآلياتإدارةمشاريعالعمالء.

شبكةشراكاتاستراتيجيةمعشركاتتقنيةعامليةرائدةفيمجالالتعليمواملكتباتواملعرفة،تمكنمننقلخبراتونماذجأعمال
عامليةناجحةوأقلمتهالعمالءنسيجفياملنطقة.

ملخص املعلومات املالية
ً
مقرونا بالقوائماملاليةذاتالغرضالخاص للسنةاملاليةاملنتهيةفي  31ديسمبر 2020م لعرض

يجب قراءة ملخصالقوائم املاليةالوارد أدناه 
تحولاملجموعةمناملعاييرالدوليةإلعدادالتقاريراملاليةللمنشآتالصغيرةواملتوسطة إلىاملعاييرالدوليةللتقريراملاليالكاملةوفقاللمعايير
كاإليضاحاتاملرفقةبها.
املعمولبها والقوائماملاليةاألوليةاملوجزةلفترةالتسعةأشهراملنتهيةفي30سبتمبر2021م،بمافيذل 
وقدتماستخراجاألرقاماملقارنةاملنتهيةفي31ديسمبر2019ممنالقوائماملاليةذاتالغرضالخاصلعام2020م لعرضتحولاملجموعةمن
ك
املعاييرالدوليةإلعدادالتقاريراملاليةللمنشآتالصغيرةواملتوسطة إلىاملعاييرالدوليةللتقريراملاليالكاملةوفقاللمعاييراملعمولبها بمافيذل 
اإليضاحاتاملرفقةبها.
ً
وتمإعدادالقوائماملاليةاألوليةاملوجزةللشركةلفترةالتسعةأشهراملنتهيةفي30سبتمبر2021موفقاللمعاييرالدوليةللتقاريراملالية )(IFRS
املعتمدةمنالهيئةالسعوديةللمراجعينواملحاسبين .
كماقامتالشركةبإعدادتقريرذوغرضخاصلتوضيحأثرتطبيقمعاييراملحاسبةالدوليةعلىعناصراملركزاملاليوقائمةالدخلللشركةكما
في31ديسمبر2020م .

السنةاملاليةاملنتهية السنةاملاليةاملنتهية التسعةأشهراملنتهية التسعةأشهراملنتهيةفي
قائمةالدخل
30سبتمبر 2021
في31ديسمبر 2019في31ديسمبر 2020في30سبتمبر 2020
(ريالسعودي) 
(مفحوصة) 
(مفحوصة) 
(ذاتغرضخاص) 
(معدلة)
128,068,687
148,673,853
205,492,288
177,837,137
اإليرادات
)(83,474,293
)(98,668,094
)(135,837,062
)(118,192,777
تكلفةاإليرادات
44,594,394
50,005,759
69,655,226
59,644,360
اجمالي الربح
)(14,729,802
)(17,091,904
)(25,529,147
)(17,448,098
مصاريفعموميةوإدارية
)(10,715,818
)(20,842,728
)(27,930,307
)(36,433,309
مصاريفبيعيةوتسويقية 
19,148,774
12,071,127
16,195,772
5,762,953
الربح التشغيلي
198,960,451
11,969,724
12,381,763
5,586,093
الربحقبلالزكاة
15,580,892
9,950,285
9,626,976
3,470,600
ربح السنة
املصدر:القوائماملاليةذاتالغرضالخاصللسنةاملاليةاملنتهيةفي31ديسمبر2020موالقوائماملاليةاألوليةاملوجزةلفترةالتسعةأشهراملنتهية
في30سبتمبر2021م

ل




كما في  31ديسمبر كما في  31ديسمبر كما في  30سبتمبر
قائمةاملركزاملالي
( 2020ذات غرض  2021
2019
(ريالسعودي) 
(مفحوصة) 
خاص) 
(معدلة) 
166,817,730
183,962,007
 192,201,871
مجموعاألصولاملتداولة
13,848,449
15,023,151
 16,232,530
مجموعاألصولغيراملتداولة
مجموع األصول
180,666,179
198,985,158
208,434,401
68,821,755
102,327,203
 123,495,195
مجموعااللتزاماتاملتداولة
22,393,263
22,509,488
 21,453,509
مجموعااللتزاماتغيراملتداولة
91,315,018
124,836,691
144,948,704
مجموع االلتزامات
89,351,161
74,148,467
 63,485,697
حقوقامللكية
180,666,179
198,985,158
208,434,401
مجموع االلتزامات و حقوق امللكية
املصدر:القوائماملاليةذاتالغرضالخاصللسنةاملاليةاملنتهيةفي31ديسمبر2020موالقوائماملاليةاألوليةاملوجزةلفترةالتسعةأشهراملنتهية
في30سبتمبر2021م

السنةاملاليةاملنتهية السنةاملاليةاملنتهية التسعةأشهراملنتهية التسعةأشهراملنتهية
قائمةالتدفقاتالنقدية
في31ديسمبر 2019في31ديسمبر 2020في30سبتمبر  2020في30سبتمبر 2021
(ريالسعوي) 
(مفحوصة) 
(مفحوصة) 
(ذاتغرضخاص) 
(معدلة) 
صافيالنقدمناألنشطة
)(6,896,636
)(19,047,830
24,021,728
) (11,784,082
التشغيلي ة
صافيالنقداملستخدمفياألنشطة
)(260,609
)(152,292
)(361,262
 120,297
االستثمارية
صافيالنقدمن(املستخدمفي)
)(15,613,340
)(2,679,337
)(2,393,300
 16,274,936
األنشطةالتمويلية
34,838,254
13,759,091
57,696,203
النقدومافيحكمهفيآخرالسنة  35,658,835
املصدر:القوائماملاليةذاتالغرضالخاصللسنةاملاليةاملنتهيةفي31ديسمبر2020موالقوائماملاليةاألوليةاملوجزةلفترةالتسعةأشهراملنتهية
في30سبتمبر2021م

م




مؤشراتاألداءالرئيسي ة 
معدلنمواإليرادات
مصاريفعموميةوإداريةكنسبة
مناإليرادات
هامشاجماليالربح
هامشصافيالرب ح
معدلنموصافيالربح
نسبةاإليراداتالىاجمالياألصول
نسبةاجماليااللتزاماتالىاجمالي
األصو ل
نسبةااللتزاماتالىاجماليحقوق
امللكية
نسبةالتداول(مرة)
نسبةالعائدعلىاألصول
نسبةالعائدعلىحقوقامللكية

السنةاملاليةاملنتهية السنةاملاليةاملنتهية
التسعةأشهراملنتهية التسعةأشهراملنتهيةفي
في31ديسمبر  2019في31ديسمبر2020
في30سبتمبر30  2020سبتمبر 2021
(ذاتغرضخاص) 
(معدلة) 
 -13.9%
الينطبق 
15.6%
الينطبق 
 9.8%

12.4%

11.5%

11.5%

 33.5%
 2.0%
الينطبق 
 85.3%

33.9%
4.7%
177.4%
103.3%

33.6%
6.7%
الينطبق 
74.7%

34.8%
12.2%
 56.6%
70.9%

 69.5%

62.7%

67.9%

54.7%

 228.3%

168.4%

168.4%

102.2%

 1.56
 1.7%
 5.5%

1.80
4.8%
13.0%

1.80
5.0%
13.4%

2.42
8.6%
17.4%


املصدر:القوائماملاليةذاتالغرضالخاصللسنةاملاليةاملنتهيةفي31ديسمبر2020موالقوائماملاليةاألوليةاملوجزةلفترةالتسعةأشهراملنتهية
في30سبتمبر2021م

ن



جدول المحتويات
.1

التعريفات والمصطلحات 1 ..............................................................................

.2

عوامل المخاطرة 6 ........................................................................................

.2.1

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها وباألنظمة التي تخضع لها 6 ......................

.2.2

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة14 ...................................

.2.3

ً
ً
مباشرا في السوق الموازية 15 .......
إدراجا
المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها
الشركة 18 .................................................................................................

.3

.3.1

خلفية عن الشركة 18 ....................................................................................

.3.2

تأسيس الشركة وأهم التطورات في رأس المال 18 ...............................................

.3.3

أنشطة الشركة وطبيعة أعمالها 20 ...................................................................

.3.4

فروع الشركة 21 .........................................................................................

.3.5

إيرادات الشركة 26 .......................................................................................

.3.6

موردي الشركة 28 .......................................................................................

.3.7

تراخيص الشركة 29 ......................................................................................

.3.8

العقارات المملوكة أو المستأجرة للشركة 30 ........................................................

.3.9

العالمات التجارية وحقوق الملكية 31 .................................................................

 3.10.سياسة األبحاث والتطوير 32 ..........................................................................
 3.11.إنقطاع األعمال 32 ......................................................................................
 .3.12الموظفون والسعودة 32 ..............................................................................
.4

س

هيكل الملكية والهيكل التنظيمي 34 .................................................................

.4.1

هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج 34 ...................................................................

.4.2

المساهمون الكبار الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة 34 ...............................

.4.3

الهيكل التنظيمي 35 ....................................................................................



ع

.4.4

أعضاء مجلس اإلدارة 36 ................................................................................

.4.5

لجان مجلس اإلدارة 41 ..................................................................................

.4.6

اإلدارة التنفيذية45 ......................................................................................

.5

سياسة توزيع األرباح 48 .................................................................................

6.

تكاليف اإلدراج المباشر 49 ..............................................................................

.7

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة 49 .......................................................................

.8

المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطه 50 ............................

.8.1

طلب تسجيل األسهم في السوق الموازية 50 .....................................................

.8.2

سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة األسمية لكل سهم 50 ..........................

.8.3

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق سهم الشركة 51 .......................................

.8.4

القرارات والموافقات التي ستدرج بموجبها األسهم 53 ...........................................

.8.5

الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر) 54 ...............................

.8.6

نبذة عن السوق المالية السعودية (تداول) 54 .......................................................

.9

المستندات المتاحة للمعاينة 55 .......................................................................

.10

تقرير المحاسب القانوني 56 ...........................................................................



قائمة الجداول

الجدول رقم ( :)1هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ  1416 /03/11هـ (الموافق 1995/8/8م)18 .....................................................................
الجدول رقم ( :)2هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ  1431/1/3هـ (الموافق 2009/12/20م)18 ........................................................................
الجدول رقم ( :)3هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ  1433/12/27هـ (الموافق 2012/11/12م) 19....................................................................
الجدول رقم ( :)4هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ  1443/1/11هـ (الموافق 2021/8/19م) 19.......................................................................
الجدول رقم ( :)5هيكل الملكية الحالي للشركة20 ……………………………………………………………………………………………………..
الجدول رقم ( :)6فروع الشركة22 ……………………………………………………………………………………………………………………….
الجدول رقم ( :)7الشركات التابعة للشركة25 ........................................................................................................................ .......
الجدول رقم ( :)8إيرادات الشركة 26 ..........................................................................................................................................
الجدول رقم ( :)9إيرادات العقود بحسب العمالء الرئيسيين 27...........................................................................................................
الجدول رقم ( :)10اإليرادات داخل وخارج المملكة 28......................................................................................................................
الجدول رقم ( :)11كبار موردي الشركة28....................................................................................................................................
الجدول رقم ( :)12تراخيص الشركة 29 .......................................................................................................................................
الجدول رقم ( :)13العقارات المملوكة من الشركة 30 ......................................................................................................................
الجدول رقم ( :)14العقارات المستأجرة من الشركة 30 ....................................................................................................................
الجدول رقم ( :)15شهادات تسجيل العالمة التجارية 31 ..................................................................................................................
الجدول رقم ( :)16أعداد موظفي الشركة في كل فروعها 32 ..........................................................................................................
الجدول رقم ( :)17أعداد موظفي الشركة بالسعودية33 ………………………………………………………………………………………………..
الجدول رقم ( :)18الموظفين بالشركة بحسب اإلدارات الرئيسية33 ……………………………………………………………………………………..
الجدول رقم ( :)19هيكل الملكية الحالي للشركة34 ……...................………………………………………………………………………………..
الجدول رقم ( :)20المساهمون الكبار في الشركة34 ………………….................…………………………………………………………………..
الجدول رقم ( :)21أعضاء مجلس اإلدارة36 …….............................………………………………………………………………………………..
الجدول رقم ( :)22السيرة الذاتية لرئيس مجلس اإلدارة عبد العزيز صالح الربدي37.....................................................................................
الجدول رقم ( :)23السيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة عبد الله عواد الطريفي 37...............................................................................
الجدول رقم ( :)24السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود 38 .................................................................
الجدول رقم ( :)25السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة فارس إبراهيم الراشد الحميد39...............................................................................
الجدول رقم ( :)26السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة عبد الجبار عبد الرحمن العبد الجبار 40 .......................................................................
الجدول رقم ( :)27السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة عبد الله بن عبد العزيز بن عدوان 40 ........................................................................
الجدول رقم ( :)28السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة نواف بن محمد بن عدوان 40 ...............................................................................
الجدول رقم ( :)29السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة عبد الرحمن عبد الجبار العبد الجبار 41 .......................................................................
الجدول رقم ( :)30السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة عبدالله سعد السبيعي…41..……………………………………………………………….
الجدول رقم ( :)31أعضاء لجنة المراجعة 42 ..................................................................................................................................
الجدول رقم ( :)32السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة إبراهيم عبدالله الجاسر43......................................................................................
الجدول رقم ( :)33السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة سعيد بن عبدالله المعيذر43……………………………………………………………………..
الجدول رقم ( :)34أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت44...................................................................................................................
الجدول رقم ( :)35اإلدارة التنفيذية للشركة 45 ..............................................................................................................................
الجدول رقم ( :)36السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية حافظ صديق محمد 46 .....................................................................................
الجدول رقم ( :)37السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية محمد عبدالله حسام الدين 46 ............................................................................
الجدول رقم ( :)38السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية ميثم يوسف المسكين 47 ................................................................................
الجدول رقم ( :)39السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية مصطفى محمد اللحام 47 ................................................................................
الجدول رقم ( :)40السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية عبدالعزيز علي الطيار48.....................................................................................
الجدول رقم ( :)41تسلسل الجلسات 51 .....................................................................................................................................

قائمة األشكال
الشكل رقم ( :)1الهيكل التنظيمي للشركة 35 ..............................................................................................................................

ف

 .1التعريفات والمصطلحات
يوضحالجدول
التاليقائمةبالتعريفاتواالختصاراتللعباراتاملستخدمةفيمستندالتسجيلهذا :

املصطلح

التعريف

ُ
الشركة أو املصدر

شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات،شركةمساهمةمقفلة .

اإلدارة أو اإلدارة العليا أو اإلدارة إدارةشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات .
التنفيذية
املجلس أو مجلس اإلدارة

مجلسإدارةالشركةالذينتظهرأسماؤهمفيالصفحةرقم(ج)منهذااملستند .

النظام األساس ي

النظاماألساس يللشركة .
ً
وزارةالتجارة(وزارةالتجارةواالستثمارسابقا)باململكةالعربيةالسعودية .

تسجيل األسهم

تقديمطلبللهيئةلتسجيلأسهمالشركةلغرضاإلدراجاملباشرفيالسوقاملوازية .

اإلدراج املباشر

اإلدراجاملباشرألسهمالشركةفيقائمةالشركاتاملدرجةفيالسوقاملوازيةواملوافقةعلىتداولها .

سعرالسهم االسترشادي عند اإلدراج

()70سبعونريالسعوديللسهمالواحد .

وزارة التجارة

أسهم املساهمين الحاليين قبل اإلدراج %100منمجموعأسهمرأسمالالشركةوالتيتبلغ()5,000,000خمسةماليينسهمعادي .
السهم

سهمعاديبقيمةاسمية عشرة ()10رياالتسعودية منأسهمشركة نسيجلالتصاالتوتقنية
املعلومات .

القيمة االسمية

عشرة()10رياالتسعوديةللسهمالواحد .

حقوق التصويت

للشركةفئةواحدةفقطمناألسهموهياألسهمالعادية،واليتمتعأيمساهمبحقوقأفضليةفي
ً
ً
ً
التصويت،ويمنحكلسهملحاملهصوتاواحدا،ويحقلكلمساهمأياكانعدداألسهمالتييمتلكها
حضورالجمعيةالعامةوالتصويتفيها .

الشخص

الشخصالطبيعيأواالعتباري .

املستثمر

كلشخصيستثمرفياألسهممحلاإلدراجاملباشربعدإدراجهافيالسوقاملوازية .

املساهم أو املساهمون

حملةأسهمالشركةأليفترةمحددةمنالزمن .

املساهمون الحاليون

املساهموناملبينةأسمائهمفيالقسمرقم(")4هيكلامللكيةوالهيكلالتنظيمي"منهذااملستند .

املساهمون الكبار

مساهموالشركةالذينيملكون%5أوأكثرمنأسهمالشركةوالواردةأسمائهمفيصفحة(هـ)من
هذااملستند .

مستند التسجيل  /املستند

مستندالتسجيلهذا،وهوالوثيقةاملطلوبةلتسجيلاألسهملدىالهيئةلغرضاإلدراجاملباشرفي
السوقاملوازية،وذلكبموجبقواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرة .
ُ
السوقالتيتتداولفيهاأسهمالشركةوالتيتمتسجيلهاوقبولإدراجهابموجب"قواعدطرحاألوراق
املاليةوااللتزاماتاملستمرة" و"قواعـداإلدراج"فياململكةالعربيةالسعودية .

املستشارون

مستشاروالشركةاملوضحةأسمائهمعلىالصفحة(هـ) .

املستشاراملالي

شركةالراجحياملالية .

اململكة أو السعودية

اململكةالعربيةالسعودية .

الحكومة

حكومةاململكةالعربيةالسعودية .

هيئة السوق املالية أو الهيئة

هيئةالسوقاملاليةفياململكةالعربيةالسعودية .

السوق املوازية "نمو"
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املصطلح

التعريف

السوق املالية السعودية أو السـوق السوقاملاليةباململكةالعربيةالسعودية(تداول) .
املالية أو سـوق األسـهم أو السـوق
تداول

النظاماآلليلتداولاألسهمالسعودية .

للمراجعين الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين  (Saudi Organization for Certified Public
السعودية
الهيئة
) .Accountants
واملحاسبين ()SOCPA
ً
هيئةالزكاةوالضريبةوالجمارك(مصلحـةالـزكاةوالدخـلسـابقا)هـيإحـدىالجهـاتالحكوميـةالتـي
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ً
ترتبـطتنظيميابوزيـراملاليـة،وهـيالجهـةاملوكلـةبأعمـالجبايـةالـزكاةوتحصيـلالضرائـب .
السنة املالية  /السنوات املالية

هيالفترةالزمنيةلعرضنتيجةنشـاطاملنشـأةواملحددةبدايتهاونهايتهافيعقدالتأسـيسأوالنظام
ً
األساسـيللشـركةاملعنيـة.علمـابـأنالسـنةاملاليـةللشـركةتنتهـيفـي31ديسـمبرمـنكلعـامميالدي .

القوائم املالية

القوائماملاليةاملراجعةللشركةللسنةاملاليةاملنتهيةفي31ديسمبر2020موالقوائماملاليةاملوجزة
لفترةالتسعةأشهراملنتهيةفي30سبتمبر .2021

اإلدراج

إدراجأسهمالشركةفيقائمةالشركاتاملدرجةفيالسوقاملوازيةواملوافقةعلىتداولأسهمها .

املستثمر املؤهل أو املستثمرون فئاتاملستثمريناملؤهلينهي:
املؤهلون
 .1مؤسسةسوقماليةتتصرفلحسابهاالخاص.
 .2عمالء مؤسسةسوقماليةمرخصلها فيممارسةأعمالاإلدارةشريطةأن تكونمؤسسة
السوقاملاليةقدتمتعيينهابشروطتمكنهامناتخاذالقراراتالخاصةبقبولاملشاركةفيالطرح
واالستثمارفيالسوقاملوازيةنيابةعنالعميلدونحاجةإلىالحصولعلىموافقةمسبقة
منه.
 .3حكومةاململكة،أوأيجهةحكومية،أوأيهيئةدوليةتعترفبهاالهيئة،أوالسوق،أوأيسوق
ماليةأخرىتعترفبهاالهيئة،أومركزاإليداع.
الشركاتاململوكةمنالحكومة،مباشرةأوعنطريقمحفظة تديرهامؤسسةسوق

.4
ماليةمرخصلهافيممارسةأعمالاإلدارة.
 .5الشركاتوالصناديقاملؤسسةفيدولمجلسالتعاونلدولالخليجالعربية.
 .6صناديقاالستثمار.
 .7األجانبغيراملقيميناملسموحلهمباالستثمارفيالسوقاملوازيةوالذينيستوفوناملتطلبات
املنصوصعليهافيالدليلاالسترشاديالستثماراألجانبغيراملقيمينفيالسوقاملوازية.
 .8املؤسساتاملاليةاألجنبيةاملؤهلة.
 .9أيأشخاصاعتباريينآخرينيجوزلهمفتححساباستثماريفياململكةوحسابلدىمركز
اإليداع.
 .10أشخاصطبيعيونيجوزلهمفتححساباستثماريفياململكةوحساب لدىمركزاإليداع،
ويستوفونأيمناملعاييراآلتية:
أ .أنيكونقدقامبصفقاتفيأسواقاألوراقاملاليةاليقلمجموعقيمتهاعنأربعينمليون
ً
ريالسعوديوالتقلعنعشرةصفقاتفيكلربعسنةخاللاالثنيعشرشهرااملاضية.
ب .أالتقلقيمةصافيأصولهعنخمسةماليينريالسعودي.
ج .أنيعملأوسبقلهالعملمدةثالثسنواتعلىاألقلفيالقطاعاملالي.
ً
د .أنيكونحاصالعلىالشهادةالعامةللتعاملفياألوراقاملاليةاملعتمدةمنقبلالهيئة.
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املصطلح

التعريف

ً
ه .أنيكونحاصالعلىشهادةمهنيةمتخصصةفيمجالأعمالاألوراقاملاليةمعتمدةمن
ً
جهةمعترفبهادوليا.


 .11أيأشخاصآخرينتحددهمالهيئة .
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات قواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرةالصادرةعنمجلسهيئةالسوقاملاليةبموجب
ً
م)بناءعلىنظامالسوق
القراررقم()2017-123-3بتاريخ1439/04/09هـ(املوافق2017/12/27
املستمرة
املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/بتاريخ1424/06/02هـاملعدلة بقرار مجلس هيئة
السوقاملاليةرقم2022-5-5وتاريخ1443/6/2هـاملوافق2022/1/5م .
قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراجاملوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( )2017-123-3بتاريخ
1439/4/9هـاملوافق (2017/12/27م)واملعدلة بموجب قراره رقم ( )2019-104-1بتاريخ
 1441/2/1هـ املوافق ( 2019/9/30م) واملعدلة بموجب قراره رقم ( )2021-22-1بتاريخ
1442/7/12هـاملوافق2021/2/24م .

نظام الشركات

نظامالشركات الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ1437/01/28هـ(املوافق
2015/11/10م) .

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية
ً
م)بناءعلىنظام
بموجبالقراررقم()2017-16-8بتاريخ1438/05/16هـ(املوافق 2017/2/13
الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/بتاريخ1437/01/28هـ(املوافق2015/11/10م)
املعدلةبقرارمنمجلسهيئةالسوقاملاليةرقم()2021-7-1بتاريخ1442/06/1هـاملعدلةبقرار
مجلسهيئةالسوقاملاليةرقم2021–7–1وتاريخ1442/6/1هـاملوافق2021/01/14م .

نطاقات /برنامج السعودة

لوائحالعملفياململكةالعربيةالسعوديةالتيتفرضعلىالشركاتالعاملةفياململكةتوظيفنسبة
معينةمنالسعوديين.تماعتمادبرنامجالسعودة(نطاقات)بموجبقراروزارةالعملرقم()4040
بتاريخ1422/10/12هـ(املوافق2011/09/10م)القائمعلىقرارمجلسالوزراءرقم()50بتاريخ
1415/05/12هـ(املوافق1994/10/27م) ،وقد أطلقت وزارة العمل باململكة برنامج (نطاقات)
لتقديمالحوافزللمنشآتكيتقومبتوظيفاملواطنينالسعوديين،ويقيمهذاالبرنامجأداءأي
مؤسسةعلىأساسنطاقاتمحددةهيالبالتيني،واألخضرواألصفرواألحمر .

املعاييـر املحاسـبية الدوليـة إلعـداد مجموعةاملعاييراملحاسبيةوتفسيراتهاالصادرةعنمجلسمعاييراملحاسبةالدولية
التقاريـراملاليـة )(IFRS
( .)International Financial Reporting Standards
الدليل االسترشادي الستثمار األجانب الدليلاالسترشاديالستثماراألجانبغيراملقيمينفيالسوقاملوازيةالصادرعنمجلسهيئة
السوقاملاليةبموجبالقراررقم()2017-95-4بتاريخ1439/01/26هـ(املوافق2017/10/16م)
غيراملقيمين في السوق املوازية
ً
بناءعلىنظامالسوقاملاليةالصادرباملرسومامللكيرقم(م)30/بتاريخ1424/06/02هـ(املوافق
2003/07/31م) املعدل بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( )2019-65-3بتاريخ
1440/10/14هـ(املوافق2019/06/17م) .
فترة الحظر

ضريبة القيمة املضافة
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يحظـرعلـىكبـاراملسـاهميناملذكوريـنفـيالصفحـة(ز)فـيهـذااملسـتندالتصـرففـيأسـهمهممـدة
ً
()12اثنـيعشـرشـهرامـنتاريـخبـدءتـداولأسـهمالشـركةفـيالسـوقاملوازيـة،ويجـوزلهـمالتصـرف
فـيأسـهمهمبعـدانتهـاءهـذهالفتـرةدونالحصـولعلـىموافقـةمسبقةمنالهيئـة .
قـرر مجلـس الـوزراء بتاريـخ1438/05/02هـ (املوافـق2017/01/30م) املوافقـة علـى االتفاقيـة
املوحـدةلضريبـةالقيمـةاملضافـة لـدولمجلـسالتعـاون لـدولالخليـجالعربيـة،وهيضريبةغير
ُ
مباشرةتفرضعلىجميعالسلعوالخدماتالتييتمشراؤهاوبيعهامنقبلاملنشآت،معبعض
االستثناءات .وقد التزمت اململكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة املضافة بنسبة%5

املصطلح

التعريف
ً
ابتداءمنتاريخ1439/04/14هـ(املوافق2018/01/01م)وتمفرضضريبةالقيمةاملضافةفيكل
ً
ً
ابتداء من اإلنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيعالنهائي
مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد
ً
ـررتحكومةاململكةالعربيةالسعوديةابتداءمـنشـهريوليـو2020مزيـادة
للسلعةأوالخدمة.وق
نسـبةضريبـةالقيمـةاملضافـة مـن  %5إلى ،%15وقدتماستثناءعددمناملنتجاتمنها(األغذية
األساسيةوالخدماتاملتعلقةبالرعايةالصحيةوالتعليم)،ويدفعاملستهلكتكلفةضريبةالقيمة
املضافةعلىالسلعوالخدماتالتييشتريها.أمااملنشآت،فتدفعللحكومةضريبةالقيمةاملضافة
التييتمتحصيلهامنعملياتشراءاملستهلكين،وتسترداملنشآتضريبةالقيمةاملضافةالتيدفعتها
ملورديها .

السعودة

لوائحالعملفياململكةالعربيةالسعوديةالتيتفرضعلىالشركاتالعاملةفياململكةتوظيفنسبة
معينةمنالسعوديين .

يوم عمل

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

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م51/وتاريخ1426/08/23هـ (املوافق
2005/09/27م) .

هـ

التقويمالهجري 

م

التقويمامليالدي 

الجمعية العامة

الجمعيةالعامةللمساهمينفيالشركة .

الجمعية العامة العادية

الجمعيةالعامةالعاديةللمساهمينفيالشركة .

الجمعية العامة غيرالعادية

الجمعيةالعامةغيرالعاديةللمساهمينفيالشركة .

الجمهور

تعنيفيقواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرةاألشخاصغيراملذكورينأدناه :
ُ
 .1تابعياملصدر.
ُ
 .2املساهمينالكبارفياملصدر .
ُ
أعضاءمجلساإلدارةوكبارالتنفيذيينللمصدر .
.3
ُ
 .4أعضاءمجالساإلدارةوكبارالتنفيذيينلتابعياملصدر .
ُ
 .5أعضاءمجالساإلدارةوكبارالتنفيذيينلدىاملساهمينالكبارفياملصدر .
 .6أيأقرباءلألشخاصاملشارإليهمفي(4،3،2،1أو)5أعاله .
 .7أيشركةيسيطرعليهاأيمناألشخاصاملشارإليهمفي(،5،4،3،2،1أو)6أعاله .
َ
 .8األشـخاصالذيـنيتصرفـونباالتفـاقمعـاويملكـونمجتمعيـن()%5أوأكثـر مـنفئـة
األسـهماملـرادإدراجهـا .

األطراف ذوو العالقة

يقصدبهم :
 .1تابعوالشركة.
 .2املساهمونالكبارفيالشركة.
 .3أعضاءمجلساإلدارةوكبارالتنفيذيينفيالشركة.
 .4أعضاءمجلساإلدارةوكبارالتنفيذيينلتابعيالشركة.
 .5أعضاءمجلساإلدارةوكبارالتنفيذيينلدىاملساهمينالكبارفيالشركة.
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املصطلح

التعريف
 .6أيأقرباءلألشخاصاملشارإليهمفيالبندرقم(4،3،2،1أو)5أعاله.
 .7أيشركةيسيطرعليهاأيشخصمشارإليهفيالبندرقم()6،5،4،3،2،1أعاله .

عوامل املخاطرة

هـيمجموعـةاملؤثـراتاملحتملـةالتـييجـباإلملـامبهـاوالتحـوطلهـاقبـلاتخـاذ قـراراالسـتثمار فـي
األسـهممحـلالتسـجيلواإلدراج .

الريال

الريالسعودي–عملةاململكةالعربيةالسعودية .

رؤية 2030

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة
البتروكيماوياتوتنويعاالقتصادالسعوديوتطويرالخدماتالعامة .
ً
ُ
هومرضفيروس ُ
عدييعرفباسمفيروسكوروناواختصارا"كوفيد،"19حيثبدأباالنتشارفي
يم

الوباء أو فيروس كورونا
(كوفيد )19

معظمدولالعالمومنضمنهااململكةالعربيةالسعوديةوذلكفيمطلعالعام 2020م،وعلىأثر
ذلكصنفتهمنظمةالصحةالعامليةبأنهوباءعاملي .
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 .2عوامل المخاطرة
ً
ً
ً
إناالستثمارفياألسهمالتيسيتمإدراجهاإدراجامباشرافيالسوقاملوازيةينطويعلىمخاطرعاليةوقداليكوناالستثمارفيهامالئماإال
للمستثمرينالقادرينعلىتقييممزاياومخاطرهذااالستثماروتحملأيخسارةقدتنجمعنه .
ً
ً
مباشرا وسيتمتداولهافيالسوق املوازيةدراسةكافةاملعلوماتالتي

يتعينعلىكلمنيرغبفياالستثمارفياألسهمالتيسيتمإدراجهاإدراج ا 
يحتويهاهذااملستندبعناية،بمافيهاعواملاملخاطرةاملبينةأدناهقبلاتخاذأيقرارباالستثمارفياألسهمموضعاإلدراجاملباشر،علمابأناملخاطر
املوضحةأدناهقدالتشملجميعاملخاطرالتييمكنأنتواجههاالشركةبلإنهمناملمكنوجودعواملإضافيةليستمعلومةللشركةفيالوقت
الحاليوالتيمنشأنهاالتأثيرعلىعملياتها .
ً
نشاطالشركةوالظروفاملاليةوالتوقعاتاملستقبليةونتائجالعملياتوالتدفقاتالنقدية،سلبابصورةجوهريةإذاماحدثتأوتحققت

قديتأثر
كباإلضافةإلىأيمخاطرأخرىلميحددهامجلساإلدارة
أيمناملخاطرالتيتضمنهاهذاالقسموالتيترىإدارةالشركةحالياأنهاجوهرية؛ذل 
أويصنفهاحاليابأنهاغيرجوهرية،لكنهاقدتحدثبالفعلوتصبحجوهرية .
وفيحالةحدوثأوتحققأحدعواملاملخاطرةالتيتعتقدإدارةالشركةفيالوقتالحاضربأنهاجوهرية،أوفيحالحدوثأيةمخاطرأخرىلم
يتسن إلدارةالشركةأنتحددها،أوالتيتعتبرهافيالوقتالحاليغيرجوهرية،فإنذلكقديؤديإلىانخفاضسعر سهمالشركة فيالسوق
وإضعافقدرتهاعلىتوزيعأرباحعلىاملساهمينوقديخسراملستثمركاملاستثمارهفيأسهمالشركةأوجزءمنه .

فيهذااإلطارُ ،يقرأعضاءمجلسإدارةالشركةبأنهعلىحدعلمهمواعتقادهم،فإنهالتوجدأيمخاطرجوهريةأخرىكمافيتاريخهذااملستند
ً
ً
مباشرافيالسوقاملوازية.

بخالفتلكاملذكورةفيهذاالقسم،يمكنأنت ؤثرعلىقراراتاملستثمرينباالستثمارفياألسهمالتيسيتمإدراجهاإدراج ا
إناملخاطروالشكوكاملبينةأدناهمقدمةبترتيباليعبرعنمدىأهميتها.كماأناملخاطروالشكوكاإلضافية،بمافيذلكتلكغيراملعلومةحاليا
أوالتيتعتبرغيرجوهرية،قديكونلهاالتأثيراتاملبينةأعاله .
 .2.1املخاطراملتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها وباألنظمة التي تخضع لها
 .2.1.1مخاطرالتغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة
تخضعالشركةكغيرهامنالشركاتالعاملةفياململكةالعربيةالسعودية،لعددمناألنظمةوالقوانينكنظامالشركات،ونظامالعملوأنظمة
البلدياتوالدفاعاملدنيواألنظمةواللوائحالصادرةعنهيئةالسوقاملاليةوغيرها،والتيقدتتغيرأويتمتحديثهامنقبلالجهاتاملختصة.كذلك،
فقدتصدرقوانينوأنظمةجديدةمنالجهاتالرسميةذاتالعالقةمنحينإلى آخر.وعليهفإنأعمالالشركةقدتتأثربشكلسلبيفيحال
حدوثأيتغيرجوهريأليمناألنظمةذاتالعالقةأواستحداثأنظمةإضافية يكو ن لهاتأثيرمباشرعلىأداءوربحيةالشركة .يفرضنظام
الشركاتالصادربموجباملرسومامللكيرقم(م)3/بتاريخ1437/01/28هـ(املوافق2015/11/10م)بعضاملتطلباتالنظاميةالتييتوجبعلى
الشركةااللتزامبها،ويستلزمذلكقيامالشركةباتخاذإجراءاتمحددةومطلوبةلضمانالتزامهابمثلهذهاملتطلباتوالتيقدتؤثرعلى خطة
أعمالالشركة.كمافرضنظامالشركاتالحاليعقوباتأشدصرامةعلىمخالفةأحكامه وقواعدهاإللزامية،بحيثتصلالغراماتعندمخالفة
أيمنأحكامهإلى()500,000خمسمائةألفريالسعودي،وبالتاليفيحالفرضأيمنالعقوباتاملشارإليهانتيجةعدمالتزامهاأونتيجةعدم
يللشركة،فإنذلكسيؤثربشكلسلبيعلىأعمالالشركةووضعها

التزامإدارتهابتلكاألحكام،أوفيحالعدمالتزامهابأحكامالنظاماألساس
املاليونتائجعملياتها .
 .2.1.2املخاطراملتعلقة بصدورنظام الشركات الجديد
تعملوزارةالتجارةعلىمشروعإصدارنظامالشركاتالجديدالذييهدفإلىتيسيراإلجراءاتواملتطلباتالنظاميةلتحفيزبيئةاألعمال ودعم
االستثمار،كمايهدفإلىتحقيقالتوازنبينأصحاباملصالح،وتوفيرإطارفعاللحوكمةالشركاتويتسمبالعدالة،وتكريسالعملاملؤسس ي،
ويساهم في استدامة الكيانات االقتصادية ،بما في ذلك الشركات العائلية ،وجذب االستثمارات املحلية واألجنبية ،وتوافر مصادر تمويلية
مستدامة،ويلبياحتياجاتومتطلباتقطاعريادةاألعمال،ويحفزعلىنمواملنشآتالصغيرةواملتوسطة.وقديتطلبنظامالشركاتالجديدعند
ً
إصدارهعدةتغيراتفياألنظمةوالقوانينالتيتتبعهاالشركةحاليامماقديعودعليهابتكاليفغيرمتوقعة،أويفرضعليهابعضاألنظمةأو
ً
التغيراتالتيتؤثرسلباعلىأعمالهاونتائجعملياتهاوأرباحهاوخططأعمالهااملستقبلية.
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 .2.1.3املخاطراملرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي
املوازيـةكمـافـيتاريـخهـذااملسـتند،
أصـدرمجلـسهيئةالسوقاملاليةالئحـةحوكمـةالشـركاتالتيتعتبـرإسترشاديةللشركاتاملدرجـةفـيالسـوق 
إالأنـهفـيحـالتمتطبيقهـابشـكلإلزامـي،فـإننجـاحالشـركةفـيااللتزامبهابشـكلصحيـحيعتمـدعلـىمـدىاسـتيعابوفهـممجلساإلدارةولجانـه
واإلدارةوالعامليـنفـيالشـركةلهـذهالقواعـدواإلجـراءات.وعليهفـيحـالتـمتطبيـقالئحـةحوكمـةالشـركاتبشـكلإلزامـيعلـىالشـركاتاملدرجـة
فـيالسـوقاملوازيـةفـإنالشـركةسـتكونملزمـةبتطبيـقجميـعاملـواداإللزاميـةفيهـا،وفـيحـالعـدمالتزامهـابذلـكفإنهاستكونعرضةللمخالفـات
ً
الجزائيـةمـنقبـلهيئـةالسـوقاملاليـة،والتـيسـيكونلهـاتأثيـرسـلبيجوهـريعلـىأعمـالالشـركةونتائـجعملياتهـا.وقداتخذتالشركةحديثابعض
اإلجراءاتاملتعلقةبتطبيقبعضبنودالئحةحوكمةالشركاتالصادرةعنهيئةالسوقاملالية،ولذلكقامتبتشكيلمجلسإدارةللشركةوتعيين
لجنةاملراجعةوإقرارهمامنقبلالجمعيةالعامةالتحولية ُ
التيعقدتبتاريخ1443/02/13هـ(املوافق2021/09/20م) .
 .2.1.4املخاطراملرتبطة بقصورالخبرة في إدارة الشركات املدرجة
إننجاحأعمالالشركةيعتمدبشكلأساس يعلىقدرةإدارتهاعلىاتخاذالقراراتاملناسبةوالصحيحةفيمايتعلقبأعمالهاوأنشطتها.وحيثأن
موظفياإلدارةالعلياليستلديهم الخبرة الكافية في إدارة الشركاتاملساهمةوفيكيفيةالتقيدباللوائحواألنظمةالخاصةبالشركاتاملساهمة
ً
املدرجةفيالسوقاملاليةالسعودية ،كااللتزام بمتطلباتاإلفصاحاملستمروإعدادالتقاريراملختلفةوفقاملاهومطلوببموجبهذهاألنظمة
واللوائح،فإنهيتوجبعلىاإلدارةالعلياللشركةبذلجهودإضافيةلضمانالتزامهابالقواعدواألنظمةاملفروضةعلىالشركاتاملدرجة.وفيحال
ً
عدمالتزامالشركةبهذهالقواعد،ستتعرضالشركةللعقوباتوالغراماتالنظاميةوالذيبدورهسوفيؤثرسلباوبشكلجوهريعلىأعمالها
وتوقعاتهاومركزهااملالي .

 .2.1.5املخاطر املتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية
ال يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية حتى تاريخ هذا املستند ،ومنأهممهامإدارة املراجعة الداخلية،إ صدار تقارير دوريةإلى لجنة املراجعة
ف للتنبيه عل أهم املخاطر بشكل فوري
تلخص نتائج جميع مهام التدقيق وتقييمات املخاطر ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة ،والتي تهد 
ك املخاطر .ستقوم الشركة بإنشاء وتعيينإدارة مراجعة داخلية خالل الربعالثالثمن
وتطبيقاإلجراءات التصحيحية لتخفيف تأثر الشركة بتل 
العام 2022م ،وفي حال استمرار عدم إنشاء أ و تفعيل إدارة املراجعة الداخلية ،فإن الشركة ستكون معرضة ملخاطر تشغيلية وإدارية ومالية
ورقابية ال سيمابعد إدراج أسهم الشركة في السوق املالية السعودية املوازية ،وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري عل نتائج وأعمال الشركة
املالية وتوقعاتها املستقبلية.

 .2.1.6املخاطراملتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم
قدتواجهالشركةسوءسلوكأوأخطاءمناملوظفينالتستطيعتالفيهاكالغشواألخطاءاملتعمدةواالختالسواالحتيالوالسرقةوالتزوير،
ً
باإلضافةإلىسوءاستخدامممتلكاتهاوالتصرفنيابةعنهادونالحصولعلىالتفويضاتاإلداريةاملطلوبة.وقديترتبعنتلكالتصرفاتتبعات
ً
ومسؤولياتعلىالشركة،أوعقوباتنظامية،أومسؤوليةمالية،مماسيؤثرسلباعلىسمعةالشركةووضعهااملاليونتائجعملياتها .
 .2.1.7مخاطرعدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية القائمة
حصلتالشركةعلىتسهيالتمصرفية متوافقةمعالشريعةاإلسالمية منبنكالرياضبقيمةقصوىإجماليةوقدرها تسعة وخمسونمليون
((59,000,000ريالسعوديبرسومتمويلمحددةبحسباألسعارالسائدةفيالسوق،وذلكلتمويلالعملياتالتشغيليةللشركة.تتضمنهذه
التسهيالتضماناتواعتماداتمستنديةبحداقص ىستة وأربعونمليون((46,000,000ريالسعودي وتسهيالتنقديةبحدأقص ىثالثةعشر
مليون()13,000,000ريالسعوديوقدقدمتالشركةمقابلهذهالتسهيالتالضماناتالتالية :
•

سندألمربقيمة()63,151,000ريالسعودي.

•

كفالةتضامنيةبالغرمواألداءبقيمة()59,000,000ريالسعوديمنقبلالسيدعبدالجبارعبدالرحمنمحمدالعبدالجبار،السيد
عبدهللاعوادعايدالطريفي،والسيدمحمدعبدهللاعبدالرحمنبنعدوان.
التنازلعنعائداتالعقدعناستخدامالتسهيالتالنقدية.

•
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ً
والتوجدلدىالشركةأيةقروضقائمةأوتسهيالتائتمانيةغيرمسددةمعأيجهاتتمويليةبتاريخهذااملستند.فيحاللجوءالشركةمستقبال
لتمويل نشاطهاعبرالتسهيالت والقروض املمنوحةمناملصارفو/أوالشركاتالتمويلية ،ولمتتمكنمنااللتزامبالتعهداتاملفروضةعليهاأو
ُ
إيفاءالتزاماتهابتاريخاستحقاقها،فإنهاستصبحعرضةللمالحقةواملطالبات،السيماقيامالجهةاملقرضةبإلغاءأوإنهاءالقروضومطالبةالشركة
ً
ً
بسدادكاملاملديونيةفورا،مماسيؤثرسلباوبشكلجوهريعلىأعمالالشركةوأدائهااملاليوتدفقاتهاالنقديةوقدرتهاعلىتنفيذخططها
املستقبلية .
 .2.1.8مخاطرالسيولة
تتمثلمخاطرالسيولةفيعدمقدرةالشركةعلىالوفاءبإلتزاماتهااملاليةحالاستحقاقها،وتتكوناملطلوباتاملاليةللشركةمنقروضوذممدائنة
ومصاريفمستحقة.وقدتقعأيةأحداثطارئةأومفاجئةتتطلبسيولةفوريةأوتتطلببيعموجوداتماليةبسرعةكافيةوبقيمتهاالعادلة
لتغطيةالسيولةاملطلوبة.بلغتنسبةالتداول(إجمالياملوجوداتاملتداولةمنإجمالياملطلوباتاملتداولة)لدىالشركةحوالي42.2مرةكمافي
2021/09/30م،وفيحاللمتكنالشركةقادرةعلىالوفاءبالتزاماتهاالحاليةأواملستقبليةفيمواعيداستحقاقهاالسيماقصيرة األجلمنها،
ً
فإنهاستكونعرضةللتعثراملالي،مماسيؤثرسلباعلىأعمالالشركةوأدائهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية .
 .2.1.9املخاطراملتعلقة بتوفرالتمويل مستقبال
قدتلجأالشركةإلىالحصولعلىقروضوتسهيالتمصرفيةلتمويلخططالتوسعفياملستقبل،ومنالجديرذكرهأنالحصولعلىالتمويلقد
يعتمدعلىرأسمالالشركةومركزهااملاليوتدفقاتهاالنقديةوسجلهااالئتمانيوالضماناتاملقدمة،والتعطيالشركةأيتأكيدأوضمانبشأن
حصولهاعلىالتمويلاملناسبإذااستدعتالحاجةلذلك.إنعدمقدرةالشركةعلىالحصولعلىالتمويلالذيتحتاجهمنجهاتممولة،أو
عدمقدرتهاالحصولعلىالتمويلبشروطتفضيليةمقبولةتتناسبمعالشركة،سيكونلهأثرسلبيعلىأداءالشركةوعملياتهاالتشغيلية
وتدفقاتهاالنقديةوخططهااملستقبلية .
 .2.1.10املخاطراملتعلقة بمتطلبات السعودة
ً
ً
ُ
"،وبالتالييعتبرااللتزامبمتطلباتالسعودةمتطلبانظامياباململكةتلتزم
تولياململكةسياسةتوطينالوظائفأهميةقصوىفيإطار"رؤية2030
بموجبه جميع املنشآت (الشركات واملؤسسات) بتوظيف السعوديين واملحافظة على نسبة معينة من املوظفين السعوديين من مجموع عدد
موظفيها.وكمافي 2021/12/13م،بلغالعدداإلجماليملوظفيها مئتين وخمسةواربعون ()245موظف منهم مائة وثالثةوعشرون ( )123موظف
سعودي ومائة واثنانوعشرون()122موظفغيرسعودي،وبالتاليبلغتنسبةالسعودةلديها (،%)50.7وبذلكتندرج الشركةتحت"النطاق
األخضراملرتفع".وفيحالعدماستطاعةالشركةالحفاظعلىنسبةالسعودةاملطلوبة،أوفيحالقررتوزارةاملواردالبشريةوالتنميةاالجتماعية
ً
مستقبالفرضسياساتتوطينأكثرشدةيصعبعلىالشركةااللتزامبها،فقديؤديذلكلفرضعقوباتعلىالشركةكتعليقطلباتتأشيرات
العملونقلالكفالةللعاملينغيرالسعوديين،والتيسيكونلهاتأثيرسلبيعلىأعمالالشركةونتائجعملياتهاوتوقعاتهااملستقبلية.
 .2.1.11املخاطراملتعلقة بعدم االلتزام بمعايرالجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء
ً
تسعىالشركةدائماللحفاظعلىرضاءعمالئهامنخاللتقديمخدماتهاضمنأعلىمعاييرالجودة.وفيحالعدمقدرةالشركةعلىاالستمرار
ً
بتقديمخدماتهابنفساملستوىاملطلوبأليسببمناألسباب،فإنذلكسوفيؤثرسلباعلىسمعتهالدىعمالئهاوعلىاستمراريتهمبالتعامل
معها،وبالتاليسيؤثربشكلسلبيعلىإيراداتالشركةونتائجعملياتهاالتشغيليةوأداءهااملالي .
 .2.1.12املخاطراملتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
قدتتعرضالشركةأليمنالكوارثالطبيعيةمثلالفيضاناتوالحرائقوالزالزلواألحداثالطبيعيةاألخرىالتيتؤديإلىإصابةمرافقالشركة
ُ
فعةوطائلةعلىالشركة،سيؤثربصورةكبيرةعلىقدرةالشركة
بضرركبير.وفيحالعدمتوفرتغطيةتأمينيةكافية،فقديعودذلكبتكاليفمرت
ً
علىأداءوممارسةنشاطها،وبالتاليسيؤثرسلباعلىعملياتهاالتشغيليةوعلىأدائهااملالي .
 .2.1.13املخاطراملتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة
ً
تمارس الشركة نشاطها حاليا بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح التي تتعلق بنشاطها ،والتي حصلت عليها من قبل الجهات
التنظيميةاملختصةباململكة،وتشملعلىسبيلاملثالالالحصر :شهادةتسجيلالعالمةالتجارية،شهادةعضويةالغرفةالتجارية،التراخيص
البلدية،تصاريحالدفاعاملدني،شهاداتالسعودةوالزكاةوالتأميناتاالجتماعية،وغيرها.وينبغيأنتبقىهذهالتراخيصساريةاملفعولبشكل
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مستمرمنخاللالتزامالشركةباألنظمةوالقوانيناملتعلقةبتلكالتراخيص.فيحالفشلتالشركةفيذلك،فقدالتتمكنمنتجديدالتراخيص
القائمةأوالحصولعلىتراخيصجديدةقدتحتاجهاألغراضأخرىكالتوسع،مماسيؤديإلىتوقفأوتعثرأعمالالشركة،وبالتاليسيكون
لذلكأثرسلبيوجوهريعلىنتائجأعمالالشركةومركزهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية .
 .2.1.14املخاطراملتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية
قدمتالشركةإقراراتها الزكويةوالضريبيةلهيئةالزكاةوالضريبةوالجمارك منذتأسيسهاولغايةعام 2020م ،وعليه فقدحصلتالشركةعلى
الشهادةرقم()1110732250بتاريخ 1442/09/20هـ(املوافق 2021/05/02م)والتيتفيدبأنالشركةقدقدمتإقرارهاعنالفترةاملنتهيةفي
2020/12/31موهيصالحةحتىتاريخ1443/02/29هـ(املوافق2022/04/30م) .
ً
ً
هذاوقدبلغتقيمةالزكاةاملدفوعةعنالفترةاملنتهيةفي 2020/12/31ممبلغاوقدرةمليونانوسبعمائةوخمسةوثالثونألفاوثمانمائةوأربعة
ً
وثالثون()2,735,834رياال .
وقد  وردللشركة ربطزكوينهائيبتاريخ 2021/04/08م عنإقرار الزكاة للفترةاملنتهيةفي 2015/12/31مونتجعنهذاالربطفروقاتزكوية
ً
ً
لصالحالهيئةبمبلغمليونوسبعمائةوتسعونألفاوتسعمائةوواحدوثمانون()1,790,981رياالوتمسدادهابالكاملبتاريخ2021/4/27م .
هذاوقدوردللشركةربطزكوينهائيبتاريخ2022/03/20م عنإقرارالزكاةللفترةاملنتهيةفي2016/12/31مونتجعنهذاالربطفروقاتزكوية
ً
ً
لصالحالهيئةبمبلغخمسةوعشرونألفاومائة وخمسةوعشرون()25,125رياالوتمسدادهابالكاملبتاريخ2021/03/20م .
وتجدراإلشارة إلى أنهاليوجدلدىالشركةمخصصللزكاةكماانهالتوجد أيةنزاعاتاومطالباتبفروقاتزكويةحتىتاريخهذااملستندوفي
حالحدوثأيمطالباتمستقبالستقومالشركةبتحملهذهاملطالبات .
ً
كماأنالشركةالتستطيعأنتتنبـأبـقبولهيئةالزكاةوالضريبةوالجماركتقديراتهـاالزكويـةوالضريبـةعـنكلسـنةماليـةمستقبال،وقـدتفـرض
هيئةالزكاةوالضريبةوالجماركعلـىالشـركةفروقـاتزكويـةجوهريـةتزيـدعـنقيمـةماتدفعهالشـركةوالذيسيكونلهأثـرسـلبيوجوهريعلـى
نتائـجأعمـالالشـركةوأدائهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية .
 .2.1.15املخاطراملتعلقة بالتغيرات في املعاييراملحاسبية املهمة واملعاييرالجديدة
ً
تمإعدادالقوائماملاليةللشركةلعام 2020موفقاللمعاييرالدوليةللتقاريراملاليةللمنشآت املتوسطةوالصغيرةالحجماملعتمدةفياململكة
الع ربيةالسعوديةواملعاييرواالصداراتاالخرىاملعتمدةمنالهيئةالسعوديةللمراجعينواملحاسبين) . (SOCPA
وتمإعدادالقوائماملالية األوليةاملوجزةللشركةللنصفاألولمنعام2021موالقوائماملاليةاألوليةلفترةالتسعةأشهراألولىمنعام2021م
ً
وفقاللمعاييرالدوليةللتقاريراملالية()IFRSاملعتمدةمنالهيئةالسعوديةللمراجعينواملحاسبين.والشركةملزمةبتطبيقالتعديالتأوالتغييرات
ً
التيتطرأعلىهذهاملعاييرمنحينآلخر.وبالتاليفإنأيتغييراتفيهذهاملعاييرأوإلزاميةتطبيقبعضاملعاييرالجديدةمناملمكنأنيؤثرسلبا
علىالقوائماملالية،وبالتاليعلىالنتائجاملاليةللشركةومركزهااملالي .
ً
وفقا ملعايير املحاسبة الدولية
حيثأن القوائماملالية األوليةاملوجزةللشركةللنصفاألولمنعام 2021مهي أو ل قوائم ماليةللشركة معدة 
للتقارير املالية )  ( IFRSاملعتمدة في اململكة،فقد نتج عنالتحول تغير في املعالجات املحاسبية لعدد من البنود في القوائم املالية للسنة املنتهية في
ً
م،ووفقا للقوائم املالية للشركة ،فإن أثر تطبيق معايير املحاسبة الدولية على عناصر قائمة املركز املالي وقائمة الدخل للشركة

2020/12/31
كما في2020/12/31م هو كما يلي:
• انخفاض رصيد مجموع األصول بقيمة  5,588,111ريال سعودي.
•

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

•

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

•

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

•

 .2.1.16مخاطرتركزالعمالء
لدىالشركةعددمنالعقودمعجهات مختلفةفي اململكة العربيةالسعودية وباقي الدول التيتعملبهاالشركة وتتركز اإليرادات من العمالء
الرئيسين كما يلي:
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•

ا إليرادات معأكبرعميل فيعام2020مبلغت36,895,381ريال(%17.95منإجمالياإليرادات) و7,231,992ريالفيالتسعةاشهر
األولىمنعام2021م(%5.65منإجمالياإليرادات).

•

ا إليرادات مع ثانيأكبرعميل فيعام 2020م  بلغت  18,527,829ريال (%9.02منإجمالياإليرادات) و 7,081,709ريال في  التسعة
أشهراألولىمنعام2021م(%5.53منإجمالياإليرادات) .

•

ا إليرادات مع ثالثأكبرعميلفيعام2020م  بلغت 15,026,356ريال(%7.31منإجمالياإليرادات) و5,038,317ريالفيالتسعة
أشهراألولىمنعام2021م(%3,93منإجمالياإليرادات) .

•

ا إليرادات مع رابعأكبرعميل فيعام 2020م بلغت  14,463,983ريال ( %7.04منإجمالياإليرادات)  و 4,941,847ريال في التسعة
أشهراألولىمنعام2021م(%3.86منإجمالياإليرادات) .


نرجوالرجوعللقسم5.3.2ملزيدمنالتفاصيلحولاإليراداتمنهؤالءالعمالءخاللعام2019وخاللفترةالتسعةأشهراألولىمنعام2020م .
ُ
وفيحالعدماملحافظةعلىعالقةجيدةومستمرةمعالعمالءالرئيسيينأوفشلالشركةفيتطويرعالقاتهامعالعمالءالجدد،فسوفيؤثرذلك
بشكلسلبيعلىأعمالالشركةونتائجعملياتهاوأداءهااملالي .

 .2.1.17املخاطراملتعلقة بتركزموردي الشركة
فمحليونأومنخارج
تعتمدالشركةفيعملياتهاعلىمجموعةمناملورديناملستقلينوالذينتقومالعالقةمعهمعلىأسستعاقدية،وهمأطرا 
اململكةالعربيةالسعودية.بلغتمشترياتالشركةمنكباراملوردينوعددهمأربعةمانسبته()31.6%و( )38.1%و (  )32.3%و ()25.9%من
تكلفةاملبيعاتكمافي31ديسمبر2019مو31ديسمبر2020مو30سبتمبر2020مو30سبتمبر2021معلىالتوالي.وفيحالحدوثأيتركز
إضافيلعملياتالشركةمعكباراملوردينوحدوثأيخللأوعطلأو انقطاعفيعملهم،أ و فيحالإيقافالعالقةمعهمأوتغيرالشروطأو
االلتزاماتالتيترعىعالقاتهممعالشركة،سيؤثرذلكبشكلسلبيوجوهريعلىأعمالالشركةوبالتاليعلىنتائجعملياتهاوأدائهااملاليوتوقعاتها
املستقبلية .
 .2.1.18مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين
تعتمدالشركةعلىجهودوإشرافعددمناملوظفينالقياديينلديهاوغيرهممنأفرادطاقمالعملالرئيسيينلتنفيذاستراتيجيتهاوعملياتها
ً ً
اليومية،ويشكلاملوظفونالرئيسيونعنصرامهمالنجاحأعمالالشركة،وبالتاليفإنعدمقدرةالشركةعلىاالحتفاظ بهمأوعلىاستقطاب
ً
أشخاصبنفسالكفاءةسينعكسسلباعلىأعمالالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملالي .
 .2.1.19مخاطراالعتماد على املوظفين األجانب
تشكلنسبةاملوظفينالغيرسعوديين حوالي ( )%49.8منإجمالياملوظفينفيالشركةوالبالغعددهم()245موظفكمافي  1443/05/09هـ
املوافق 2021/12/13م،لذلكسوفتتأثرنتائجأعمال الشركة ووضعهااملاليونتائجهاالتشغيليةبشكلسلبيإذالمتتمكنمناملحافظةعلى
الكوادراملؤهلةمنغيرالسعوديينأوإيجادبدالءعنهمبنفساملهاراتوالخبراتاملطلوبة،السيمافيحالحدوثتغيراتفيسياساتول وائحوأنظمة
وزارةاملواردالبشريةوالتنميةاالجتماعيةيكونلهأثرهعلى وضعالعمالةاألجنبيةلدىالشركة .
 .2.1.20املخاطراملتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غيرالسعوديين
ً
أقـرتحكومـةاململكة عـددا مـنالقـراراتالتـيتهـدفإلجـراءإصالحـات شـاملةلسـوقالعمـل فـياململكـةالعربيـةالسـعودية ،والتـيتضمنتإقـرار
ً
ً
رسـومإضافيـةمقابـلكلموظـفغيـرسـعودييعمـللـدىجهـةسـعوديةاعتبـارامـن2018/01/01مبواقـع()200مائتـيريـالسـعوديشـهرياعـن
ً
ً
كلموظـفغيـرسـعودي،علىأنتزيـدإلـى()400أربعمائـةريالسـعوديشـهريالعـام2019م،ثـم()600سـتمائةريـالسـع وديشـهريالعـام2020م.
وسـيؤديذلكإلـىزيـادةالرسـومالحكوميـةعلىاملوظفينغيرالسعوديين،وزيـادةفـيتكاليـفالشـركةبشـكلعـام،األمـرالـذيسـيؤثربشـكلسـلبي
علـىأعمالهـاوأدائهـااملالـيونتائـجعملياتهـا .
ً
باإلضافـةإلـىذلـك،فقـدأقـرتالحكومـة أيضـارسـومإصـداروتجديـداإلقامـةلتابعـيومرافقـياملوظفيـنغيـرالسـعوديين(رسـوماملقابلاملالي
ً
ً
ً
ً
للمرافقيـن)والتـيأصبحـتنافـذةاعتبـارامـن2017/07/01م،علمـاأنهـاارتفعتتدريجيـامـن()200مائتـيريـالسـعوديشـهريالـكلتابـعفـيعـام
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ً
2017ملتصـلإلـى()400أربعمائـةريـالسـعوديشـهريالـكلتابـعفـيعـام2020م.وعليـه،قدتواجهالشـركةصعوبـةفـياملحافظـةعلـىموظفيهـا
غيـرالسـعوديينمعارتفاعرسـومإصـداروتجديـداإلقامـةوتكلفـةاملعيشـةلديهم،وقدترفـعاألجـورالخاصـةبموظفيهـاغيـرالسـعوديينإلبقائهم،
ً
مماسـيؤديإلـىزيـادةفـيتكاليـفالشـركةويؤثرسـلباعلـىأعمالهـاوأدائهـااملالـيونتائـجعملياتهـا .
 .2.1.21املخاطراملتعلقة بعدم توفرالتغطية التأمينية
أبرمتالشركةعدةعقودتأمينلتغطيةأعمالهاوأصولها،كالتأميناإللزاميعلىاملركباتوالسياراتوالتأمينالطبيللموظفين،غيرأنهقدالتكون
الشركةقدأبرمتالعقودالتأمينيةاملهمةوالالزمةألعمالهاوأصولها،أوقداليكونلديهاالغطاءالتأمينيالكافيفيالحا التالضرورية.إنحدوث
أيظرفمحتملغيرمؤمنعليهينتجعنحوادثمفاجئةأوكوارثطبيعيةعلىسبيلاملثال،سيؤثربشكلسلبيوجوهريعلىأعمالوأصول
الشركةووضعهااملاليوأدائهااملستقبلي .
 .2.1.22املخاطراملتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات
تعتمدالشركةعلىأنظمةتقنيةاملعلوماتإلدارةأعمالها  ،وعليهفإنأيأعطالفيوظائفو/أوإستمراريةعملوفعاليةأنظمةالشركةقديؤثر
ً
جوهرياوبشكلسلبيعلىأعمالالشركةونتائجهااملالية.قدتتعرضأنظمةتقنيةاملعلوماتبالشركةللتلفبسببالفيروسات،أواالختراقات
األمنية،أوقدتتعرض للفقدانأوتلفالبيانات،أواألخطاءالبشريةوغيرهامناألحداثاملماثلة.وبالتالي،فيحالفشلتأنظمةاملعلومات
بالشركةبالعملعلىالنحواملتوقع،أوفيحالفقداناملعلومات،أوإساءةاستخداماملعلوماتالخاصةبالشركةأوعمالئها،فإنذلكسيؤدي
ً
إلىتعطلأعمالالشركة،مماسيؤثرسلباعلى سمعةالشركة و وضعهااملاليونتائجعملياتها.
 .2.1.23املخاطراملتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية
ً
ً
تعتمدالشركةفيتسويق خدماتها وإدارةعملياتهاالتشغيليةعلىسمعةعالمتهاالتجاريةوالتيتمنحهاموقعامتميزابينعمالئهافيالسوق،وقد
سجلتشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتعالمتهاالتجاريةفيعدةدولمنهااململكةالعربيةالسعوديةوالكويت،والبحرين،ومصر،واألردن
واإلماراتالعربيةاملتحدةولبنان،واملغربوعمانوقطر.إنأياستخدامغيرمشروعللعالمةالتجاريةسيؤثرعلىسمعةالشركة،وقديؤديإلى
رفعدعاوىقضائيةضدالشركةأومطالباتأماماملحاكماملختصةلحمايةهذهالحقوق.وفيحالفشلتالشركةفيحمايةعالمتهاالتجاريةبشكل
ً
ً
فعال،فإنذلكسيؤثرسلباعلىقيمةتلكالعالمةالتجارية،مماسينعكسسلباعلىأعمالالشركةونتائجهااملاليةوأدائهافياملستقبل .
 .2.1.24املخاطراملتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة
إن أداء الشركة املستقبلي يعتمد عل ى قدرتها ونجاحها في تنفيذ خطة عملها وتطبيق استراتيجية النمو املستهدفة ،وعليه في حال لم تتمكن الشركة
من تنفيذ خططها املستقبلية بنجاح ألي سبب من األسباب كنقص التمويل أ و عدم توفر العمالة أ و عدم الحصول على التراخيص الالزمة أ و
ً
ك إذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ
غيرها ،فإن ذلك سيؤثر سلبا وبشكلجوهري على أدائها املستقبلي ومن ثم نتائج عملياتها ووضعها املالي .وكذل 
خطط التوسع وفقا للجدول الزمني املحدد والتكاليف املقدرة لها ،أ و في حال عدم تحقيق الربحية املرجوة من عمليات التوسع والذي قد يعود
ق وقت تنفيذ التوسع أ و في حالوجود خلل في دراسة الجدوى ،فإن ذلك سيؤثر سلبا على الوضع التنافس ي
ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السو 
للشركة ،وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها املستقبلية.
 .2.1.25مخاطرأثرضريبة القيمة املضافة وفرض ضرائب جديدة
قررمجلسالوزراءالسعوديفيالثانيمنجمادىاألولى 1438هـ املوافقةعلىاالتفاقيةاملوحدةلضريبةالقيمةاملضافةلدولمجلسالتعاون
ً
لدولالخليجالعربية،والتيبدأالعملبهااعتبارامناألولمنيناير2018م،كضريبةجديدةتضافلبقيةالضرائبوالرسوماألخرىعلىقطاعات
محددةباململكة،بمافيذلكالقطاعالذيتعملفيهالشركة.بماأنضريبةالقيمةاملضافةبطبيعتهايتمتحملهامنقبلالعميل،فإنهمناملتوقع
أنتقومالشركةبرفعرسومخدماتهالتعكسقيمةالضريبةاملضافة،ممايؤديإلىزيادةسعرخدماتالشركةبمقدارالضريبة.وعليهفيحال
تمكنتالشركةمنتحميلضريبةالقيمةاملضافةبالكاملعلىالعميل،فإنأسعارخدماتهاستزيدممايؤديإلىخفضالطلبعلىتلكالخدمات
ً
ً
وبالتاليتتأثرعملياتالشركةوأرباحهابشكلسلبي.أمافيحاللمتتمكنالشركةمنتحويلقيمةالضريبةاملضافةكلياأوجزئياللعميلبسبب
عواملاملنافسةأوغيرها،فإنهاستضطرلتحمل قيمةالضريبةغيراملحصلةمنالعمالء ،مماسيؤثربشكلسلبيعلىأرباحالشركةونتائج
عملياتها.وفيحالرفعتالحكومةنسـبةضريبـةالقيمـةاملضافـةمرةأخرىفياملستقبلأوفرضترسوموضرائبأخرىعلىالشركات،فسوف
يؤثرذلكبشكلسلبيعلىأرباحالشركةوأدائهااملالي.وبالرغممنأنالشركةالتخضعفيالوقتالراهنألينوعمنالضرائببخالفالزكاة
الشرعيةوضريبةالقيمةاملضافةالبالغة  %15منرسومالخدماتالتيتقدمهاالشركة،إالأنهمناملحتملفرضرسومأخرىأوضرائبعلى
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ً
الشركاتمنقبلالحكومةفياملستقبل.وعليهفيحالتمفرضضرائبجديدةعلىالشركاتأورسومبخالفاملطبقةحاليا،سيؤثرذلكبشكل
سلبيمباشرعلىاألرباحالصافيةللشركة .
 .2.1.26املخاطراملتعلقة باإللتزامات املحتملة
إنأيإلتزاماتمحتملةعلىالشركة،مثلالتكاليفاملتعلقةبالزكاةوالضرائبوالدعاوىالقضائية،وغيرهامناإللتزاماتأوالتكاليفاألخرى
ً
املتعلقةبنشاطالشركة،فيحالتحققهافإنهاستؤثرسلباعلىالوضعاملاليللشركةومركزهااملاليونتائجعملياتهاوتوقعاتهااملستقبلية.
 .2.1.27املخاطراملتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
الشـركةمعرضـةللدعـاوىوالشـكاوىخاللممارسةأعمالهاالتشغيلية،وهيالتسـتطيعأنتتوقـعبشـكلدقيـقحجـمتكلفـةالدعـاوىأواالجراءات
ُ
ُ
القضائيـةالتـييمكـنأنتقيمهـاأوتقـامضدهـا،أوالنتائـجالنهائيـةلتلـكالدعـاوىأواألحـكامالتـيقدتصـدربحقهاومـا تتضمنـه مـنتعويضـات
ً
وجـزاءات.وبالتالـي،فـإنأينتائـجسـلبيةملثـلهـذهالقضايـاقـدتؤثـرسـلباعلـىالشـركةونتائـجعملياتهـا.وقـدتشـملهـذهالدعـاوىعلـىسـبيلاملثـال
الالحصـر،املسـائلالزكويـةوالضريبيـةونظـامالعمـلوالتأميناتاالجتماعيةوالتعاقدمعالعمالءواملوردينواألضراراألخرىا لتيتنجـمعـناإلهمالأو
ً
ستؤثرسلباعلى
االحتيـالمـنقبـلأشـخاصأوكياناتبشـكليكـونخـارجعـننطـاقسـيطرةالشـركة.بالتاليفإنأينتائجسلبيةملثلهذهالقضايا 
أعمالالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية .
 .2.1.28املخاطراملتعلقة بالتشغيل والتوقف غيراملتوقع لألعمال
تعتمدالشركةعلىفعاليةأعمالهاالتجاريةالتشغيليةالستمرارعملياتها،وإنأيتوقفأوانقطاعلهذهالعملياتأليسببكانعلىسبيلاملثال
الالحصر:صدورمتطلباتنظاميةجديدةأوأيقصوريصيبأجهزةالحاسباآلليأوغيرهمنا ألمورالتيقدتؤديإلىانقطاعهذهالعمليات،
ُ
مماسيؤثربشكلسلبيجوهريعلىأعمالالشركةووضعهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية .
 .2.1.29املخاطراملتعلقة بتغييرآلية إحتساب الزكاة وضريبة الدخل
أصدرتهيئةالزكاةوالضريبةوالجماركالتعميمرقم 1438/16/6768بتاريخ 1438/03/05هـ(املوافق 2016/12/04م)الذييلزمالشركات
السعوديةاملدرجةفيالسوقاملاليةبحسابالدخلوالزكاةعلىأساسجنسيةاملساهمينوامللكيةالفعليةبيناملواطنينالسعوديينوالخليجيين
وغيرهم،وذلكعلىالنحوالواردفي«نظامتداوالتي»فينهايةالعام.وقبلإصدارهذاالتعميم،كانتالشركاتاملدرجةفيالسوقاملاليةخاضعة
ً
بشكلعاملدفعالزكاةأوالضريبةعلىأساسملكيةمؤسسيهاوفقالنظامهااألساس ي،ولميتماألخذباالعتبارأثراألسهماملدرجةفيتحديدوعاء
الزكاة.وكانمناملقررتطبيقهذاالتعميمفيالسنةاملنتهيةفي 2016/12/31موالسنواتالالحقةلذلك.ولكنأصدرتهيئةالزكاةوالضريبة
والجماركخطابهارقم  1438/16/12097بتاريخ 1438/04/19هـ(املوافق 2017/01/17م)الذييقض يبتأجيلتنفيذالتعميمللسنةاملالية
املنتهيةفي2017/12/31موالسنواتالتيتليها.وإلىأنتصدرهيئةالزكاةوالضريبةوالجماركتوجيهاتهافيمايتعلقبآلياتوإجراءاتتنفيذهذا
التعميم،فإنتنفيذهذاالتعميمبمافيذلكاملتطلباتالنهائيةالتييجبالوفاءبهاالتزالقيدالنظر،وكذلكالقواعدالتيتفرضضريبةالدخل
على جميع املقيمين غير الخليجيين املساهمين في الشركات السعوديةاملدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة
باملساهمينغيراملقيمينبغضالنظرعنجنسياتهم.ولمتقمالشركةبتقييماألثراملاليلهذاالتعميمواتخاذالخطواتالكافيةلضمانااللتزامبه
ً
حيثأنهاشركةمساهمةمقفلةمملوكةبالكاملمنقبلمساهمينسعوديين،وفيحالكاناألثراملاليلهذاالتعميمعندتطبيقهكبيرا،أوفيحال
ً
تكبدت الشركةتكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمةلضمان االلتزامبه،فسيؤثر ذلك سلبا علىأعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املالي
وتوقعاتهااملستقبلية.
 .2.1.30املخاطراملتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد )19
قامتحكومةاململكةالعربيةالسعوديةبفرضتدابيرصحيةواقتصاديةالحتواءتبعاتتزايدتفش يفيروسكورونااملستجدكوفيدCOVID-(19
 )19مثلكثيرمندولالعالمواملنطقة،وشملتالتدابيرالصحيةفرضحظـرالتجـولالجزئـيأوالكامـل فـيبعـض مـدنومحافظـاتاململكـة
واإلغالقالكاملوالجزئيلألنشطةاالقتصاديةوالحكومية وإغـالقمراكـزالتسـوقومعـارضالبيـعبالتجزئـة وإغـالقاملجمعـاتالتجاريـة معظم
األنشـطةداخلهـا وتقليـص عـدد سـاعاتالعمـللبعـضالقطاعـاتأوالـزامبعضهـابالعمـل عـنبعـد كما وتعليـقجميـعرحـالتالطيـرانالداخلـي
والحافـالتوسـياراتاألجـرةوالقطـارات،وتعليـقالدخـولألغـراضالعمـرةوزيـارةاملسـجدالنبـويمـنخـارجاململكـة .
بينماتضمنتالتدابيراالقتصاديةالدعماملاليللمواطنينواملتضررينمنجائحةكورونا،واإلجازاتالعائليةواملرضيةاملدفوعةمنالدولة،
والتوسعفيتعويضاتالبطالة،وتأخيرمدفوعاتالضرائب،وتدابيرأخرىلدعمالشركات .
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معأنالشركةملتزمةبالتعليماتالصادرةعنوزارةالصحةووزارةاملواردالبشريةوالتنميةاالجتماعيةبتطبيقاإلجراءاتواالحترازاتالوقائيةمن
تطبيقالتباعداالجتماعيفيمكانالعملوقياسدرجةالحرارةلكلموظفعنددخولمقرالشركةولبسالكمامةعندالدخولوالتواجدفيمقر
افقها،إالأنالشركةالتضمنعدمإصابةأحدموظفيهابالفيروسمماقديؤديإلىتعطلهعنالعملأونقلالعدوىلزمالئه،

الشركةأوأحدمر
ممـاقـديـؤديإلـىتعطـلعمليـةالتشغيل،وبالتالـييؤثربشـكلسـلبيعلـىأعمـالالشـركةونتائـجعملياتهـاووضعهـااملالـيوتوقعاتهـااملسـتقبلية .
ً
بالرغممنصدورالقرارامللكيبعودةالحياةإلىطبيعتهاورفعمنعالتجولجزئيافيجميعمناطقاململكة،يخضعالوضعالصحيفياململكةخالل
فترةاعداد مستند التسجيل هذا إلىاملتابعةاليوميةمنقبلوزارةالصحةبإصدارالتقريراالحصائياليوميملتابعةأعداداإلصاباتوحاالت
الشفاءوالوفيات،وتخضعجميعمناطقومدناململكةالعربيةالسعوديةإلىالتقييماملستمرمنقبلوزارةالصحة.وفيحالتزايدأعداداإلصابات
منجديد،قديتمإعادةفرضاالغالقالكاملأوالجزئيفيبعضمدناململكة.بالتاليفـإنالشـركةاليمكنهـاتقديـرحجـمالخسـائرو/أوالتأثيرات
ً
االقتصاديةالسلبيةالناجمـة أوالتيقدتنجم عـن هـذهالجائحـةوتبعاتهـا فـياملسـتقبل،ممـا قد ـيؤثر سـلباوبشـكلجوهـريعلـىأعمـالالشـركة
ومركزهـااملالـيونتائـجعملياتهـااملسـتقبلية.
 .2.1.31املخاطراملتعلقة باألخطاء في تقديرتكلفة أداء الخدمات واملشاريع
يعتمدتسعيراملشاريعوالخدماتالتيتتقدمالشركةبعروضلها،علىاالفتراضاتوالتقديراتالتييضعهااملختصونفيالشركة،وتتسمبعض
املشاريعوالخدماتاملقدمةبالتعقيدمماقديؤديإلىأخطاءفيتقديراتالتكاليفواالفتراضاتوالتنبؤاتالتيتبنىعليها،وبالتاليينعكسذلكفي
التسعيراتالتيتقدمهاالشركة،والتيقدالتكونمربحةأوينتجعنهاخسارة.وتعتمدالشركةمنهجيةوآليةلتسعيراملشاريعتحاولأنتتفادىأو
تقللمنهذهاألخطار،إالأنهذهاالحتماليةتضلممكنةممايمكنأنينتجعنهاانخفاضفيالربحيةأ وخسارةلبعضاملشاريعوالذيسيكون
لهتأثيرسلبيوجوهريعلىاعمالالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية .
 .2.1.32املخاطراملتعلقة بجودة الخدمات والحلول التي تقدمها الشركة
تقومالشركةبتوفيرخدماتومنصاترقمية،ويمرإصداراإلصداراتاملطورةلهذهالخدماتواملنصاتبإجراءاتومراحلمتعددةلضمانكفاءتها
وخلوهامنالعيوبواألخطاء،إالأناحتمالوجودعيوبأوأخطاءواردمماقدينتجعنهتوقفلهذهالخدماتواملنصاتأوإعادةسحبلهذه
اإلصدارات الخاصةبها،كماقدينتجعنهاتضررللمستخدمينوعدمرضاهم،وكلهذهالحاالتقدينتجعنهافقدللعمالءأوتحملتكاليفأو
خسائرإضافيةأوتأخرخططإطالقمنتجاتتؤثرعلىتحققالدخلاملستهدفوتؤثرعلىربحيةالشركة.إضافةإلىأنوجودالعيوبأواألخطاء
فيالخدماتاملقدمةللعمالءضمناملشاريعالتيتنفذهاالشركة،يؤديإلىتأخيرفيتنفيذاملشاريعوزيادةكلفتهاإضافةإلىعدمرض ىالعمالء،كل
تفاعالكلفةوانخفاضاألرباحأوفقدأعمالمنالعمالءاملتأثرين.وتسعىالشركةإلىضبطجودةاألعماللتقليلفرص

ذلكقدينعكسعلىار
هذهاألخطاءوتقليلأثرها،إالأناحتمالحدوثهاواردوالذيسيكونلهتأثيرسلبيوجوهريعلىاعمالالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملالي
وتوقعاتهااملستقبلية .
 .2.1.33املخاطراملتعلقة بالهجمات اإللكترونية
نظرالطبيعةالقطاعالتيتمارسفيهالشركةاعمالهافإنهاتكونعرضةللهجماتاإللكترونيةبأنواعهامثلالبرامجالضارةمنبرمجياتخبيثة
َ
امجالفديةوالفيروساتوأيضاتصيداملعلوماتوهجومالوسيطوهجومرفضالخدمةوالتيقدتؤثرعلىسريةأنظمة
وبرامجالتجسسوبر

املعلوماتوبياناتاالعمالالخاصةبهاوتجدراإلشارةاالانماتقومبهالشركةمنجهودملراقبةوتطويرخدماتامناملعلوماتوتدريبوتثقيف
العاملينلديهاغيركافيملواجهةالتهديداتاملستجدةمنالهجماتاإللكترونيةبشكلفعال .
وقدينتجعنالهجماتاإللكترونيةنشرغيرمصرحملعلوماتالشركةوبياناتعمالئهاممايؤثربشكلسلبيفيقدرةالشركةالتنافسيةوحصتها
السوقيةوالذيسيكونلهتأثيرسلبيوجوهريعلىاعمالالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملاليوتوقعاتهااملستقبلية.
 .2.1.34املخاطراملتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعاملالشركةفيسياقأعمالهااملعتادمععددمناألطرافذاتالعالقة،بمافيذلكالشركاتاململوكةبشكلجزئيللشركة ،وقدبلغ إجمالي
التعامالتخاللالتسعةاشهراملنتهيةفي 30سبتمبر 2021موالسنةاملاليةاملنتهيةفي  31ديسمبر 2020م والسنةاملاليةاملنتهيةفي31ديسمبر
2019م  ( )27,542ريالسعوديو()124,294ريالسعودي و( )323,478ريالسعودي علىالتواليوالتي تتمثلفيمصروفاتباإلنابة وتشكل
نسبةأقلمن%1منتعامالتوعقودالشركةفيتلكالفترات،كمابلغ الرصيداملستحقمناألطرافذاتالعالقة()720,341ريالسعوديفي
30سبتمبر2021مو()747,883ريالسعوديفي31ديسمبر2020مو()773,543ريالسعوديفي31ديسمبر2019م .
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كماتجدراإلشارة أنالشركة حصلتعلىقرضمنالشركاء لتمويلالعملياتالتشغيلية خاللالربعاألولمنالعاماملالي2019مبمبلغعشرة
ماليين()10,000,000ريالسعوديوقدتمسدادالقرضبالكاملفي2021/04/12م .
كماتجدراإلشارةإلىأنالشركةحصلتعلىموافقةالجمعيةعلىجميعالتعامالتمعاألطرافذاتالعالقة .

َ
ف ذات
عقودا مع أيةأطرا 

وتقومجميعتعامالتالشركةواتفاقياتهامعاألطرافذاتالعالقةعلىأسستجاريةبحتة،وفي حال أبرمت الشركة
ف ذات عالقة بالشركة دون وجه حق ،فقديؤثر ذلك
ك التعامالت نقل مزايا ألطرا 
عالقة على أسس غير تجارية بحتة و  /أ و في حال يترتب على تل 
ً
سلبا على تكاليف الشركة وإيراداتها ،األمر الذي سيؤثر بدوره ،وبشكل سلبي وجوهري ،على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املاليوتوقعاتها

املستقبلية .
وفي حال عدم تجديد التعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة في املستقبل عند انتهاء مددها أ و عدم موافقة مجلس إدارة الشركة أ و الجمعية
ً
ك التعامالت والعقود من جهة أو عدم موافقة األطراف ذات العالقة على تجديدها وفقا للشروط الحالية أو بشروط
العامةللشركة على تجديد تل 
مجدية للشركة،فقد ال تتمكن الشركة من إبرام تعامالت وعقود بديلة بنفس الشروط أو بشروط مقبولة للشركة ،مما سيؤثر بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركةووضعه ا املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية .

 .2.2املخاطراملتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة
 .2.2.1املخاطراملتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
يعتمـداألداءاملسـتقبلياملتوقـعللشـركةعلـىعـددمـنالعوامـلاملرتبطةباألوضاعاالقتصاديةفـياململكـةبشـكلعـاموتشـمل،علـىسـبيلاملثـالال
الحصـر،عوامـلالتضخـمونمـوالناتـجاملحلـيومتوسـطدخـلالفـردوماإلىذلك.ويعتمـداقتصـاداململكـةالكلـيوالجزئـيبشـكلأساسـيعلـىالنفـط
والصناعـاتالنفطيـةوالتـيال تـزالتسـيطرعلـىحصـةكبيـرة مـنالناتـجاملحلـياإلجمالـي.وعليـه ،فـإنأيتقلبـاتغيـرمواتيـة فـيأسـعارالنفـط
ً
ً
ً
ً
سـيكونلهـاأثرامباشـراوجوهـرياعلـىخطـطنمـواقتصـاداململكـةبشـكلعـاموعلـىمعـدالتاإلنفـاقالحكومـي،والـذيبدورهسيؤثرسـلباعلـىأداء
الشـركة املالـي وتوقعاتهـا املسـتقبلية.كمـا يعتمـد اسـتمرار نمـو اقتصـاد اململكـة علـى عـدة عوامـل أخـرى ،بمـا فيهـا اسـتمرار النمـو السـكاني،
واسـتثماراتالقطاعيـنالحكومـيوالخـاص فـيالبنيـةالتحتيـة ،لـذا فـإنأيتغييـر سـلبي فـيأي مـن هـذهالعوامـل ،سـيكون لـهتأثيـركبيـرعلـى
االقتصـادوبالتالـيسـيؤثربشـكلسـلبيوجوهـريعلـىأعمـالالشـركةونتائجهـااملاليـةوتطلعاتهااملسـتقبلية .
 .2.2.2املخاطراملتعلقة بعدم االستقرارالسياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
تمارسالشركةنشاطهافيعدةدولفيمنطقةالخليجالعربيوالشرقاألوسطبمافيهااإلماراتالعربيةاملتحدةوالكويتومصرواملغرب ولبنا ن
واألردن.وتجدراإلشارةفيهذاالسياقالىأنالعديـدمـندولمنطقـةالشـرقاألوسـطتعانيمـنعـدماالسـتقرارالسياسـيو/أواألمنـيفـيالوقـت
الحاضـر.واليوجـدضمانـاتبـأنالظـروفاالقتصاديـةوالسياسـيةفـيتلـكالبلـدانأوأيبلـدانأخـرىلـنيكـونلهـاتأثيـرسـلبيعلـىأعمـالالشـركة
ونتائـجعملياتهـاووضعهـااملالـيوتوقعاتهـااملسـتقبلية .
 .2.2.3املخاطراملتعلقة بالبيئة املنافسة
تعملالشركةفيمجالتقنيةاملعلوماتويتسمهذااملجالبالديناميكيةالعاليةواملنافسةاملفتوحة،وبالتاليفإنظهورخدماتمنافسةملاتقدمه
الشركةمنمنافسينقائمينأوجدد،قديؤديإلىخفضحصةالشركةفيالسوقوبالتاليالتأثيرسلباعلىأرباحهاونتائجعملياتهاومركزهااملالي،
وبالتاليفإنهفيحالقياماملنافسينالحاليينأواملحتملينبتقديمأسعارأوشروطتنافسيةأوحلولأفضلمنتلكالتيتقدمهاالشركة،لنتكون
ً
الشركةقادرةعلىمنافسةتلكالشركات،ممايؤديإلىخفضحصةالشركةفيالسوقوبالتاليالتأثيرسلباعلىأرباحهاونتائجعملياتهاومركزها
املالي .
 .2.2.4املخاطراملتعلقة بتذبذب أسعارصرف العمالت
تخضعمعامالتالشركةللريالالسعوديوالدوالراألمريكيواليورو،إضافةإلىعمالتالبلدانالتيتعملبهامثلالدرهماإلماراتيوالدينارالكويتي
والدينارالبحرينيوالديناراالردنيوالريالالعمانيوالريالالقطريوالجنيهاملصريوالدرهماملغربي،لذافإنالشركةعرضةملخاطرتذبذبأسعار
صرفالعمالتفيمايتعلقبالتزاماتهاومصروفاتهااملرتبطةبعملةغيرعملةاململكة.وكجزءمنسياسةاململكة،فإنالريالالسعوديحتىتاريخ
هذااملستند،مربوطبالدوالراألمريكيبسعرصرفيقدر بـ  3.75ريالسعوديمقابل  1دوالرأمريكي،إالأنهاليوجدتأكيداتعلىثباتسعر
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ً
صرفالريالالسعوديمقابلالدوالراألمريكيمستقبال.وقدتؤديالتقلباتفيقيمةالريالالسعوديمقابلالعمالتاألجنبية(بمافيذلكالدوالر
األمريكي)التيتستخدمهاالشركةإلىزيادةالنفقات،مماسيكونلهأثرسلبيوجوهريعلىأعمالالشركةونتائجعملياتهاومركزهااملاليوتوقعاتها
املستقبلية .
 .2.2.5مخاطرتذبذب أسعارالفائدة
ً
ً
ً
ً
،سواءالثابتةأواملتغيرةالتيتستحقللجهاتاملمولة
قدتتغيرأسعارالفائدةتبعاللمتغيراتاالقتصاديةأوالسياسيةأوالتنظيميةمحلياأوعامليا
للشركةوبالتاليسوفيؤديذلكإلى زيادةتكاليفالتمويلالذيتحتاجهالشركة،مماسيكونلهأثرسلبيعلىأعمالالشركةونتائجعملياتها
وأدائهااملاليوربحيتها .
 .2.2.6مخاطرفرص النمو
تعتمدقدرةالشركةفيتطويرأعمالهاعلىمستوىاملنافسةفيالسوق،وتوفراملوارداملاديةوالبشرية،وقدرةفريقإدارتها،واألنظمة القانونية،
وغيرها.وليسهنالكضمانباملحافظةعلىمستوىمنالنمومتواصل،حيثإنالشركةقدتواجهصعوباتفيتوسعةنشاطهاوتنميةحصتها
السوقيةوزيادةمبيعاتها،وعليهفإنهفيحاللمتتمكنالشركةمنإدارةنموهابشكل إيجابي فقدتتأثرقدرتهافيتطويرنشاطهاوزيادةحصتها
السوقيةأوالحفاظعليهاوزيادةأرباحهاوتعزيزالعوائدملساهميها،ممايعنيتأثرالوضعاملاليللشركةبشكلسلبي.
 .2.3املخاطراملتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق املوازية
 .2.3.1املخاطراملتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعرالسهم
ً
قديتعرضسعرسهمالشركةلدرجةعاليةمنالتذبذباتبعداإلدراجوقداليكونمستقرانتيجةلعدةعواملمنهـاعلىسبيلاملثالالالحصـر
ظروفالسوقاملتعلقةباألسهم،وأيتغييراتتنظيميةفيالقطاع،وتدهورنتائجأعمالالشركة،وعدمالقدرةعلىتنفيذالخططاملستقبلية،
.كماينبغيالتنبهإلىأنالسعراالسترشادي

ودخولشركاتمنافسةجديدةوالتغيـرفـيرؤيـةأوتقديـراتالخبـراءواملحلليـنلسـوقاألوراقاملاليـة
ً
ألسهمالشركة عنداإلدراج ليسمؤشراللسعرالسوقيلهابعد اإلدراج،وليسهنالكأيضمانبأناليقلالسعرالسوقيألسهمالشركةفور
ً
إدراجهافيالسوقاملاليةعنالسعراالسترشادي،ممايؤثرسلباعلىاملستثمرين.
 .2.3.2مخاطرسيولة أسهم الشركة
ً
اليوجدحالياولميسبقوجودسوقماليلتداولأسهمالشركة،والتوجدأيتأكيداتبشأنوجودسوقفاعلةومستمرةلتداولأسهمالشركة
ً
ً
بعدانتهاءعمليةاإلدراج،وإذالميكنالسوقسوقانشطاوذاسيولةعاليةلتداو ل أسهمالشركة ،سيتأثر كلمن سيولةوسعرتداولأسهم
الشركةبشكلسلبيجوهري.
 .2.3.3مخاطراقتصارالتداول في السوق املوازية على املستثمرين املؤهلين
تنويالشركةإدراجأسهمهافيالسوقاملوازيةوالتييقتصرالتداولفيهاعلىفئةاملستثمريناملؤهلينفقطدونغيرهم ،الش يءالذييقللمن
أعداداملتداولينوبالتاليحجمالتداولفيالسهم،مماسيؤثربشكلسلبيجوهريعلىسيولةوسعرتداولسهمالشركة .
 .2.3.4املخاطراملتعلقة بالبيانات املستقبلية
اليمكـنالتأكدبشكلفعليودقيقمنالنتائـجاملسـتقبليةوبيانـاتاألداءاملتوقعةللشـركة،وقـدتختلـفعـناملوجـودةفـيهـذااملسـتند.وعليه،فإن
ف البيانـات الفعليةعنتلكاملتوقعةيمثل أحد املخاطـرالتـي ينبغي علـىاملسـاهم معرفتها قبلاتخاذهألي
عـدم تحققالنتائـجاملتوقعةأواختال 
قـراراسـتثماري .
 .2.3.5مخاطربيع أو طرح أسهم إضافية مستقبال
فيحالقررتالشركة زيادة رأسمالهاعنطريقإصدارأسهمجديدةفياملستقبللغرضالتوسعفيأنشطةالشركةأوإلطفاءخسائر،فمن
ً
املحتملأنيؤديذلكإلىالتأثيرسلباعلىسعرالسهمفيالسوقأوتدنينسبةملكيةاملساهمينفيالشركةفيحالعدماستثمارهمفياألسهم
الجديدةفيذلكالحين .
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 .2.3.6مخاطرعدم توزيع األرباح لحاملي األسهم
يعتمد التوزيع املستقبلي لألرباح على عدة عوامل تشمل على سبيل املثال ال الحصر األرباح املستقبلية والوضع املالي ومتطلبات رأس املال
واحتياطياتالشركةالقابلةللت وزيعواألوضاعاالقتصاديةالعامةوتحليلالفرصواالحتياجاتاالستثماريةوغيرهامنالعواملذاتالصلةوالتي
قديعتبرهامجلساإلدارةمهمةبينالحينواآلخر،والتيعلىأساسهاسوفيقررمجلساإلدارةفيماإذاكانسيرفعأيتوصيةللجمعيةالعامة
للمساهمينبتوزيعأرباحفياملستقبلأمال.التقدمالشركةأيضمانعلىاإلطالقبأنمجلساإلدارةسيوص يبتوزيعأرباحأوأنهستتماملوافقة
منقبلاملساهمينفياجتماعاتالجمعيةالعامةعلىتوصيةمجلساإلدارةبتوزيعأيأرباح،كماالتقدمأيضمانبشأنمقداراملبالغالتيسيتم
دفعهاكتوزيعاتأرباحفيأيعاممحدد .
 .2.3.7املخاطراملرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد اإلدراج
بعـد االنتهـاء مـن عمليـة اإلدراج ،قـد يتمكـنعدد مناملسـاهمون الحاليـونبالتوافق بينهم،مـن السـيطرة علـى القـرارات التـي تتطلـب موافقـة
املسـاهمين،كعمليـاتاالندمـاجواالسـتحواذوبيـعاألصـول،وانتخـابأعضـاءمجلـساإلدارة،وزيـادةرأساملـالأوتخفيضـه،وإصـدارأوعـدمإصـدار
أسـهمإضافيـة،أوتوزيـعاألربـاح،أوأيتغييـر فـيالشـركة.وفـي حـالتعـارضت مصالـح هؤالء املسـاهمين مـعمصالـحمسـاهمياألقليـة ،قـد يضـع
ً
مسـاهمياألقليـةفـيوضـعليـسفـيصالحهـم،وقـديمـارساملسـاهمونذاتاألكثريةسـيطرتهمعلـىالشـركةبطريقـةتؤثـرسـلباوبشـكلجوهـريعلـى
أعمـالهاووضعهـااملالـيونتائـجعملياتهـاوتوقعاتهـااملسـتقبلية .
 .2.3.8املخاطراملرتبطة ببيع عدد كبيرمن األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج
ً
إنبيععددكبيرمنأسهمالشركةفيالسوقاملاليةبعداكتمـالعمليـةاإلدراجأوتوقعمثلهذهالعمليةسوفيؤثرسلباعلىأسعارهذهاألسهم
فيالسوق.وقـديـؤديبيـعاملسـاهمينالحالييـن(السـيمااملسـاهمينالكبـارالذيـنيملكـون%5أوأكثـرمـنأسـهمالشـركةالذينيحـقلهـمالتصـرف
ً
بأسـهمهمبعـدانتهـاءفتـرةالحظـر)لعـددكبيـرمـناألسـهمإلـىالتأثيـرسـلباعلـىأسـهمالشـركة،وبالتالـيانخفـاضسـعرهافـيالسـوق .
 .2.3.9مخاطرعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال إلى السوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية
قدترغبالشركةبعدمض يالفترةالنظاميةبموجبقواعداإلدراجباالنتقالإلىالسوقالرئيسية،ولتتمكنالشركةمناالنتقاليجبعليها
استيفاءاملتطلباتالنظاميةالصـادرةعـنهيئـةالسـوقاملاليـةوعـنشركةشركةتداولالسعودية(تداولالسعودية)بن ًـاءعلـىقواعـدطـرحاألوراق
املاليـةوااللتزامـاتاملسـتمرةوقواعـداإلدراج،واملتعلقـةبانتقـالالشـركاتاملدرجـةفـيالسـوقاملوازيـةإلـىالسـوقالرئيسـية،وبالتاليفإنهفيحال
عدمتمكنالشركةمناستيفاءتلكاملتطلباتأوأيمتطلباتنظاميةإضافيةمستقبليةقدتفرضهاالجهاتالرقابيةعلىالشركةأوالسوق،لن
تتمكن الشركة مناالنتقالإلىالسوقالرئيسية.وبماأنالسوقاملوازيةحتىتاريخمسـتندالتسـجيلهذاهيسوقيقتصرفيهاالتداولعلى
ً
املستثمريناملؤهلينفقط،فإنحجمالتداولاليوميوالسيولةسيكونأقلمنهفيالسوقالرئيسيةوبالتاليالتأثيرسلباعلىسيولةأسهمالشركة
وقيمتهاالسوقية .
 .2.3.10املخاطراملرتبطة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع
كمنحيثعدموجودتحديدمسـبقلعدد
يختلفاإلدراجاملباشـرألسـهمالشـركةفيالسـوقاملوازيةعناإلدراجمنخاللالطرحالعاماألولي،وذل 
األسـهماملخصصةللبيع ،إذ أنه بعـداإلدراجاملباشـريحـقلجميـعاملسـاهمينالحالييـن فـيالشـركة عـرضاألسـهمالتـييملكونهـاللبيـع (فيماعدا
املسـاهمينالكبـارالذيـنيملكـون%5أوأكثـرمـنأسـهمالشـركةوالذيـناليحـقلهـمالتصـرفبأسـهمهمإالبعدانتهـاءفتـرةالحظـر).وقـديترتـبعلـى
ً
عـدموجـودعـددمحـددمـناألسـهممخصصـةللبيـعأنيكونالعـرضأوالطلـبفيالسوقمحـدود اممـايؤثرعلـىسـعرالسـهم.وعليهفإنهفيحال
لـمتكـنهنـاكسـوقنشـطةلتـداولأسـهمالشـركة،فإنسـيولةوسـعرتـداولأسـهمالشـركةستتأثرانبشـكلسـلبيملحوظ .
 .2.3.11مخاطراختالف األسعارالتاريخية لصفقات بيع وشراء أسهم الشركة عن سعراالفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة
في السوق املوازية
لـميسـبقوجـودسـوقمالـيلتـداولأسـهمالشـركة،كمـاأنـهالتوجـدعالقـةعلـىاإلطـالقبيـناألسـعارالتاريخيـةلصفقـاتالبيـعوالشـراءالتـيتمـت
علـىأسـهمالشـركةفـيالسـابقوبيـنسـعراالفتتـاحفـيأوليـومتـداولألسـهمالشـركةفـيالسـوقاملوازيـة،والتوجـدأيتأكيـداتبشـأنوجـودسـوق
فعالـةومسـتمرةلتـداولأسـهمالشـركةبعـدا إلدراج،وقـديترتـبعلـىاإلدراجاملباشـروجـودعـرضأوطلـبمحـدود،ممـايؤثرعلـىسـعرالسـهم،وفي
حاللـمتكـنهنـاكسـوقنشـطةلتـداولأسـهمالشـركة،فإنسـيولةوسـعرتـداولأسـهمالشـركةستتأثرانبشـكلسـلبيملحوظ .
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 .2.3.12مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا أوليا لعدم وجود سعر
محدد للطرح في حالة اإلدراج املباشر
يختلفاإلدراجاملباشـرألسـهمالشـركةفيالسـوقاملوازيةبشكلكبيرعناإلدراجمنخاللالطرحالعاماألولي،وذلكمـنحيـثعـدموجـودسـعر
محـددلطـرحاألسهمعنـداإلدراجوتكـونآليـةتحديـدالسـعراالسترشـاديموضحـةفـيهـذااملسـتند ويتـمتحديـدالسـعراالفتتاحـيبن ًـاءعلـىآلية
ً
ـبقا،الش يءالذيقديؤديإلىحدوثتقلباتكبيرةفيسـعرسـهمالشـركة،السـيما
العـرضوالطلـبعلـىالسـهمواليكـونهنالكسـعرمحددمس 
ً
ً
أننسـبةالتذبذباتاليوميةاملسـموحبهافيالسـوقاملوازيةهي()%30ارتفاعاوهبوط ـا.وبالتالي،فإنـهاليوجدضمانبأناملسـاهمسـوفيتمكـنمـن
بيـعأسـهمهبسـعريسـاويسـعرالشـراءأويزيـدعنـهفـياملسـتقبل .
 .2.3.13مخاطراختالف اإلدراج املباشرعن اإلدراج من خالل الطرح األولي
يختلفاإلدراجاملباشـرألسـهمالشـركةفيالسـوقاملوازيةبشكلكبيرعناإلدراجمنخاللالطرحالعاماألولي،وذلكمـنحيـثعـدموجـودطـرح
لعـددمعيـنمـنأسـهمالشـركةللبيـعقبـلاإلدراجوعـدموجـودمتعهـدللتغطيـة،وعـدموجـودعمليـةبنـاءسـجلأوامـرلتحديـدسـعرالسـهم،وعـدم
وجـودآليـةاسـتقرارسـعري،حيـثأنهسيتمكناملسـاهمينالحالييـنفـيالشـركة(فيماعدااملسـاهمينالكبـارالذيـنيملكـون%5أوأكثـرمـنأسـهم
ً
الشـركةوالذيـناليحـقلهـمالتصـرفبأسـهمهمإالبعـدانتهـاءفتـرةالحظـر)واملسـتثمريناملؤهليـنمـنبيـعوشـراءأسـهمالشـركةبعـدإدراجهـاإدراجا
ً
مباشرا فـيالسـوقاملوازيـة.بالتالي ،ال توجـدأي ضمانات بشـأنوجـودطلـبعلـىأسـهمالشـركةبعدإدراجهافيالسـوقاملوازية ،وال يوجدضمان
ً
ق.تبعالذلك،قداليتمكـناملسـاهممـن
بتداو لا ألسـهمعندسـعرمحددعنداإلدراج،كمااليوجدضمانباسـتقرارالسـعرعنداإلدراجفيالسـو 
ً
ً
بيـعأسـهمهكلياأوجزئيافـيحـالرغبتـهبالبيـع،مماي ؤثـرعلىسـيولةوسـعرتـداولأسـهمالشـركةبشـكلسـلبيجوهريبعـداإلدراج .
 .2.3.14املخاطرالخاصة برغبة الشركة في االستمرارفي السوق املوازية
بعداإلدراجفيالسوقاملوازية،وبعدمض يالفترةالنظاميةبموجبقواعداإلدراجقدتكونالشركةمستوفيةللشروطالخاصةباالنتقالإلى
السوقالرئيسية،ولكنهاترغبفياالستمراركشركةمدرجةفيالسوقاملوازيةوعدماالنتقالللسوقالرئيسية.وبماأنالسوقاملوازيةحتىتاريخ
مسـتندالتسـجيلهذاهيسوقيقتصرفيهاالتداولعلىاملستثمريناملؤهلينفقط،فإنحجمالتداولاليوميوالسيولةسيكونأقلمنهفيالسوق
ً
الرئيسيةوبالتاليالتأثيرسلباعلىسيولةسهمالشركةوقيمتهالسوقية .
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 .3الشركة
 .3.1خلفية عن الشركة
شركة نسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات (هيشركةمساهمةمقفلةسعوديةبموجبالسجلالتجاريرقم ( )1010137106الصادرمن
مدينة الرياضبتاريخ 1416/03/11هـ(املوافق1995/8/8م).يبلغرأسمالالشركة خمسينمليون ()50,000,000ريالسعوديمقسمإلى
خمسةماليين () 5,000,000سهمعاديمدفوعةالقيمةبالكاملوبقيمة اسمية عشرة ()10رياالتللسهمالواحد.يتمثلنشاطالشركة
الرئيسفيتكنولوجيااملعلومات ،ويقعمقرالشركةالرئيسفيمدينةالرياضبالعنوانالتالي :
شركة نسيج لالتصاالت وتقنية املعلومات
7593مبنىأساسعبرالخليجوحدة،203حيالربوة،شارعاإلحساء .
الرياض 2948–12813
اململكةالعربيةالسعودية 
ص.ب20129الرياض 11455
 .3.2تأسيس الشركة وأهم التطورات في رأس املال
نشأتشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات (ويشارإليها في ما يلي بـ"الشركة" أو "املصدر" أو"نسيج") فيالعام1989موكانتمؤسسةفردية
مسجلةباسمعبدالجبارالعبدالجباروتحولتفيالعام  1995إلىشركةذاتمسؤوليةمحدودةباسمشركةالنظمالعربيةاملتطورةبموجب
السجلرقم()1010137106الصادرمنمدينةالرياضبتاريخ1416/03/11هـ (املوافق 1995/8/8م) ،وبرأسمالقدرهمليون()1,000,000
ً
ريالسعوديمقسماالىألف()1,000حصةبقيمةألف()1,000ريالسعوديللحصةالواحدة .
عندالتحولالىشركةذاتمسؤوليةمحدودة ،كانتأسهمالشركةموزعةعلىالنحوالتالي :
الجدولرقم(:)1هيكلملكيةالشركةكمافيتاريخ1416/03/11هـ(املوافق1995/8/8م) 
عدد الحصص في
القيمة اإلسمية لألسهم إجمالي قيمة الحصص
اسم الشريك
الشركة
شركة عدوان للتجارة
 440,000
 1,000
 440
واملقاوالت 
عبد الجبار عبد الرحمن
 440,000
 1,000
 440
محمدالعبدالجبار 
 120,000
 1,000
 120
لطيفةعيادالشمري 
1,000,000
1,000
100
اإلجمالي

النسبة
 %44
 %44
 %12
%100

بتاريخ1431/1/3هـ(املوافق2009/12/20م)،قررتجمعيةالشركاءباإلجماعزيادةرأسمالالشركةمن()1,000,000مليونريالسعودي
الى عشرةماليين ( )10,000,000ريالسعودي مقسمإلى عشرةآالف ( )10,000حصة،قيمةكلحصة ألف ( )1,000ريال سعودي،وعليه
ً
أصبحرأسمالالشركةموزعاعلىالنحوالتالي :
الجدولرقم(:)2هيكلملكيةالشركةكمافيتاريخ1431/1/3هـ(املوافق2009/12/20م) 
عدد الحصص في
إجمالي قيمة الحصص
إسم الشريك
الشركة
 4,400,000
 4,400
شركةعدوانللتنميةاملحدودة 
عبد الجبار عبد الرحمن محمد العبد
 4,400,000
 4,400
الجبار 
 1,200,000
 1,200
لطيفةعيادالشمري 
10,000,000
10,000
اإلجمالي
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النسبة
 %44
 %44
 %12
%100

بتاريخ 1433/12/27هـ (املوافق 2012/11/12م)تنازلتالسيدةلطيفةعيادالشمري،التيتملكألفومئتين ( )1,200حصة فيالشركة،عن
ثمانمائة()800حصةفيالشركةإلىالسيدعبدهللاعوادالطريفيوتنازلتعنمئتين()200حصةلصالحشركةعدوانللتنميةاملحدودة ومئتين
ً
()200حصةلصالحالسيدعبدالجبارعبدالرحمنمحمدالعبدالجباروعليهتمتعديلعقدتأسيسالشركةليصبحرأسمالالشركةموزعاعلى
النحوالتالي :
الجدولرقم(:)3هيكلملكيةالشركةكمافيتاريخ1433/12/27هـ (املوافق2012/11/12م) 
في
عدد الحصص
إجمالي قيمة الحصص اإلسمية النسبة
إسم الشريك
الشركة
 %46
 4,600,000
 4,600
شركةعدوانللتنميةاملحدودة 
عبد الجبار عبد الرحمن محمد العبد
 %46
 4,600,000
 4,600
الجبار 
 %8
 800,000
 800
عبدهللاعوادالطريفي 
%100
10,000,000
10,000
اإلجمالي

بتاريخ1443/1/11هـ(املوافق2021/8/19م)قررتجمعيةالشركاءباالجماعاملوافقةعلىتخارجشركةعدوانللتنميةاملحدودةمنالشركةمن
خالل التنازلعن كامل ا ألربعةآالفوستمئة( )4,600حصة اململوكةمنهافيالشركةكالتالي:ألفيوثالثمئة ( )2,300حصة لصالحالسيدعبد
العزيزعبد هللاعبدالرحمنبنعدوان،وألفيوثالثمئة((2,300حصة لصالحالسيدمحمدعبدهللاعبدالرحمنبنعدوان،وعليهتمتعديل
ً
نظامالشركةوأصبحرأسمالالشركةموزعاعلىالنحوالتالي :

الجدولرقم(:)4هيكلملكيةالشركةكمافيتاريخ1443/1/11هـ(املوافق2021/8/19م) 
النسبة
عدد الحصص في إجمالي قيمة الحصص
إسم الشريك
الشركة
عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن
 %23
 2,300,000
 2,300
بنعدوان 
محمدبنعبد هللابنعبد الرحمن بن
 %23
 2,300,000
 2,300
عدوان 
عبد الجبار عبد الرحمن محمد العبد
 %46
 4,600,000
 4,600
الجبار 
 %8
 800,000
 800
عبدهللاعوادالطريفي 
%100
10,000,000
10,000
اإلجمالي
وبتاريخ1443/02/09هـاملوافق2021/09/13مقررالشركاءالذينيمثلونكاملرأساملالتحويلالشركةمنشركةذاتمسؤوليةمحدودة
إلىشركةمساهمةمقفلةبمالهامنحقوقوماعليهامنالتزاماتورفعرأسمالهاإلى(50,000,000ر.س)خمسونمليونريالسعوديمقسم
ً
ً
الىخمسماليين()5,000,000سهمسهماعاديابقيمة()10عشرةرياالتسعوديةللسهمالواحدوتماالكتتابفيكاملعدداألسهمالبالغة
خمسةماليين()5,000,000سهمواملدفوعةقيمتهابالكامل.تمإثباتالتغيراتاملذكورةوتحويلالشركةإلىشركةمساهمةمقفلةبموجبقرار
معاليوزيرالتجارةرقم ()535بتاريخ 1443/02/13هـ(املوافق 2021/09/20م) معاإلبقاءعلىنفسالسجلالتجاريرقم()1010137106
الصادرمنمدينةالرياضبتاريخ1416/03/11هـ(املوافق1995/8/8م).ويوضحالجدولالتاليهيكلملكيةاملساهمينالحاليينبالشركةقبل
اإلدراج :
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الجدولرقم(:)5هيكلامللكيةالحاليللشركة 


املساهمون 

عدد األسهم 

إجمالي القيمة
اإلسمية

النسبة املئوية
من امللكية
املباشرة 

نسبة امللكية
غيراملباشرة

1

عبدالجبارعبدالرحمنمحمدالعبدالجبار 

 2,024,000

 20,240,000

 %40.48

-

  2محمدبنعبدهللابنعبدالرحمنبنعدوان 
  3عبدهللاعوادعايدالطريفي 
  4عبدهللابنعبدالعزيزبنعدوان 
  5عبدالرحمنعبدالجبارالعبدالجبار 
  6عبدالعزيزصالحعبدهللاالربدي 
  7لطيفةعيادالشمري 
  8سعادعبدالعزيزالعوهلي 
  9نوافبنمحمدبنعدوان 
  10الجوهرةبنتعبدالعزيزبنمعمر 
  11الجمهور(62مساهم) 
املجموع
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 

 1,012,000
 352,000
 151,000
 8,000
 8,000
 7,500
 6,000
 6,000
3,000
 1,422,500
5,000,000

 10,120,000
 3,520,000
1,510,000
 80,000
 80,000
 75,000
 60,000
 60,000
 30,000
 14,225,000
50,000,000

 %20.24
 %7.04
 %3.02
 %0.16
 %0.16
 %0.15
 %0.12
 %0.12
 %0.06
 %28.45
%100

-

 .3.3أنشطة الشركة وطبيعة أعمالها
تتمثلأنشطةالشركةأساسابحسبسجلهاالتجاريفيتكنولوجيااملعلومات،وتتضمنأنشطةالشركةبحسبنظامهااألساس ي :
-

نشرالكتب 
نشرالبرمجيات 
أنشطةالبرمجةالحاسوبية 
أنشطةالخبرةاالستشاريةالحاسوبيةوإدارةاملرافقالحاسوبية 
تجهيزالبياناتواستضافةاملواقععلىالشبكةومايتصلبذلكمنأنشطة 
تقنياتالذكاءاالصطناعي 
تقنياتالواقعاالفتراض ياملعزز 
تقنياتالبياناتالضخمةوعلموتحليلالبيانات 
أنشطةخدماتتكنولوجياتاملعلوماتوالحواسيباألخرى 
بيعالحواسيبواملعداتالطرفيةللحواسيبوالبرمجياتبالجملة 
بيعاآلالتواملعداتاألخرىبالجملة 

يتمثلنشاطالشركةالحاليفيأنشطةالبرمجةالحاسوبية و أنشطةالخبرةاالستشاريةالحاسوبيةوإدارةاملرافقالحاسوبيةوتقنياتالذكاء
االصطناعيوتقنياتالواقعاالفتراض ياملعززوتقنياتالبياناتالضخمةوعلموتحليلالبياناتوأنشطةخدماتتكنولوجياتاملعلوماتوبيع
الحواسيبواملعداتالطرفيةللحواسيبوالبرمجيات .
التمارسالشركةأنشطتهاإالبعدالحصولعلىالتراخيصالنظاميةالتيتتطلبهااألنظمةالسائدةواملعمولبهافياململكةالعربيةالسعودية.
وقدحصلتالشركةعلىجميعالتراخيصالنظاميةاملطلوبةوالزالتتلكالتراخيصجميعهاساريةاملفعولحتىتاريخهذااملستند .
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وتوفرنسيجحلولوخدماتتحولرقميمتكاملةملؤسساتالتعليموللمراكزالثقافيةواملعرفيةوالجهاتالحكوميةوالشركات؛منخاللحلول
التعليموحلولإدارةاألصولاملعرفيةومنصاتالخدماتاإللكترونيةحيثتقدمالخدماتالتالية :

الخدمات التي تقدمها
خطوط األعمال
حلول إدارة التعلم
• اإلدارةاألكاديمية

• التعلماإللكتروني
•

االعتمادوالتقويم

•

إدارةالتدريبااللكتروني

•

إدارةاملواهبوتطويرها
املحتوىالتفاعلي 

•

إدارةاملكتبات

•

ت
حمايةوإدارةحركةاملقتنيا 
املحتوىااللكتروني

•

ف
إدارةاملتاحفواألرشي 

•

إدارةاملعرفة 

•

تطويرالخدماتاإللكترونية 

•

أتمتةإجراءاتالعمل

•

التكامل

•

ذكاءاألعمال

•

تطويرتطبيقاتالهواتفالذكية 

•
حلول إدارة األصول املعرفية


•

حلول منصات الخدمات
االلكترونية



وتعملنسيجعلىتطويرمنصةمدادالسحابية،ضمنسعيهالتمكينالتحولالرقميفيإدارةاملعرفةوالتعلم ،وتمكين الجامعاتوالكليات
ومؤسساتالتعليمالعاليوالجهاتالحكوميةوالشركاتبمختلفأحجامهامنمواءمةإجراءاتهااألكاديميةواإلداريةوالتدريبيةمعأحدث
التقنيات،ودعممبادراتهاللتحولالرقمي،بمايفسحالطريقلإلبداعواالبتكاراملؤسس ي؛إذتتيحمنصةمدادتنسيقالجهودفيكافةاملستويات
املؤسسيةممايؤديإلىتطويرحلولوخدماتإلكترونيةتعاونيةموحدةلتدعيممساعيالتميزاملؤسس ي.
وتزاولالشركةأنشطتهاالرئيسيةمنخاللمقرهاالرئيس يفيمدينة الرياض ،ومنخاللفروعهافياإلماراتالعربيةاملتحدة(دبيوأبوظبي)،
الكويت،املغرب،ومصرولبنان .
وليسلدىالشركةنيةإلجراءأيتغييرجوهريلنشاطهاأوإضافةأيمنتجاتأونشاطاتجديدةمهمةفيالوقتالحالي .

 .3.4فروع الشركة
لدىالشركةسبعةفروعتقدمخدماتهامنخاللهافيمختلفأنحاءالخليجالعربيومنطقةالشرقاألوسط،السيماالدولالتالية:اإلماراتالعربية
ً
ً
املتحدة(دبيوأبوظبي)،الكويت،املغرب،ومصرولبنان .وفيمايليجدول يوضح تفاصيلفروعالشركة والتيالتمثل جزء ا جوهري ا منأصول
الشركة :
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الجدولرقم(:)6ف روعالشرك ة 
 اسم الفرع

العنوان

نوع الكيان

تاريخ التسجيل

تاريخ االنقضاء

النشاط

فرع شركة 1997/7/24م 
ذات
مسؤولية
كنادي
مكتبرقم - 220مل 
محدود ة 
الشباب/أمنيات–املمزر .

2022/7/23م 

تجارة نظم
وبرامج
الحاسب
اآللي
وأجهزة
االتصال500147  .

شركة
نسيج
للتصاالت
وتقنية
صب20378دبي 
  1املعلومات
ش .ذ.م.م هاتف+97142389894:
– دبي
اإلماراتالعربيةاملتحدة 

شركة
النظم
  2العربية
املتطورة

تجارة
أجهزة
الحاسب
اآللي
ولوازمه 

فرع شركة 2020/7/06م 
شارع الكورنيش – وحدة ذات
شرق  1ق  – 24طابق  – 9مسؤولية
املكتب–904املالكالشيخ محدود ة 
سلطانبنحمدان .

2022/09/14م 

هاتف971506117487:
اإلماراتالعربيةاملتحدة 
شركة ذات 2020/10/6م 
مسؤولية
محدود ة 
شركة
النظم
  3العربية
املتطورة

هاتف +20225980500:
جمهوريةمصرالعربية 
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استشارات
تقنية
املعلومات .
خدمات
حقول
ومنشأت
النفط
والغاز
البرية
والبحرية 

أبوظبي 

 253القطاعالثاني – مركز
مدينةالقاهرةالجديدة .

رقم التسجيل

2025/10/5م 

1001610
CN

تطوير
وتوريدوبيع
وتركيب
أجهزة
ونظم
املعلومات
واملكتبات  155130
واألرشيف
وتوفير
اشتراكات
قواعد
املعلومات
والدوريات 

-

 اسم الفرع

العنوان

نوع الكيان

قبلة–ق–1مبنى4ب– شركة
الشخص
شركة
مكتب-4الدوراألول 
الواحد 
نسيج للبيع
الصفاة ص.ب، 3410  .
بالتجزئة
الرمز البريدي  - 13035
  4للحواسيب
الكويت 
وملحقاتها
هاتف+9652241680 :

تاريخ التسجيل

تاريخ االنقضاء

2021/10/05م  2025/10/16م 

النشاط

رقم التسجيل

تجارة
أجهزة
الكمبيوتر 
 452449

دولةالكويت 
شركة ذات 2008/6/4م 
مسؤولية
محدود ة 

2028/6/4م 

شركة
النظم
العربية
  5املتطورة
ش.م.م –
هاتف+9611305489:
لبنان
لبنان 

الطابقاألول-بلوك-Bبناية
الصباح  -كورنيشاملزرعة –
بولفار صائب سالم –
املصيطبة-بيروت 

شركة
النظم
  6العربية
املتطورة

عمارة رقم ،6شقة رقم ،7شركة ذات  2009/9/26
زنقة ضاية عوا ،أغدال ،مسؤولية
محدود ة 
الرباط .
ص.ب )10090_(.
هاتف+212537680139:
ب
املغر 
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 2108/9/26

قواعد
املعلومات
– نظم
تطبيقه –
الكتب
اإللكترونية
– تجارة
أجهزة
الحاسب  1008220
اآللي
وملحقاته
–
البرمجيات
– بيع
وشراء
وتصدير
واستيرا د 
تصميم
الكمبيوتر 
وبيع
(معدات
 2936
الكمبيوتر) 

 اسم الفرع

العنوان

تاريخ التسجيل

تاريخ االنقضاء

النشاط

رقم التسجيل

  7الفهرس
العربي
املوحد
للحاسب
اآللي

الرياض–حيالربوة–شارع سجلفرعي  1438/5/8هـ 
اإلحساء – مبنىاساسعبر
الخليج

1443/5/08هـ 

بيع
بالجملة
للكتب
والصحف
والوسائل
التعليمية
املساعدة
ويشمل
استيراد
اإلنتاج
الفكري
املكتوب أو
املرسوم أو
املصورة ،
نشر
الكتب
الورقية
والقواميس
واألطلس
والخرائط
ويشمل
استيراد
وإنتاج
األوعية
الفكرية
املكتوبة
واملرسومة
واملصورة،
تصميم
وبرمجة
البرمجيات
الخاصة 

 1010467905

هاتف+966114770477 :
اململكةالعربيةالسعودية 

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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نوع الكيان

الشركاتالتابعةللشركة :
الجدولرقم(:)7الشركاتالتابعةللشركة 
نسبة امللكية
النشاط الرئيس ي

الدولة

شركة نسيج للبيع بالتجزئة للحواسيب خدمةتقنيةمعلومات  الكويت 
وملحقاتها 

كما في  31ديسمبر
2019م

كما في 31
ديسمبر
2020م

 %100

 %100

 %100

شركةالنظمالعربيةاملتطورةلبنان 

خدمةتقنيةمعلومات  لبنان 

 %100

 %100

 %100

شركةالنظمالعربيةاملتطورةمصر 

خدمةتقنيةمعلومات  مصر 

 %100

 %100

 %100

شركةالنظمالعربيةاملتطورةاملغرب 

خدمةتقنيةمعلومات  املغرب 

 %100

 %100

 %100

مؤسسةالنظمالعربيةاملتطورة 

خدمةتقنيةمعلومات  قطر 

 %100

 %100

 %100

شركة النظم العربية املتطورة سوريا* 

ت  سوريا 
خدمة تقنية املعلوما 

 %100

 %100

 %100

شركةالتدخلالسريعللبرمجيات** 

خدمةتقنيةمعلومات  األردن 

-

 %60

 %60

*لمتمارسالشركةأيةأعمالمنذسنة2011م .
**خاللعام 2020م،استحوذتاملجموعةعلىشركةتابعةجديدةفي1يناير 2020م،وذلكملتابعةتنويعاملركزواستكشافأسواقجغرافيةجديدة .

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 
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كما في 30
سبتمبر 2021م

 .3.5إيرادات الشركة
 .3.5.1اإليرادات بحسب األنشطة
يوضحالجدولالتاليتوزيعإيراداتالشركةبحسباألنشطةالرئيسيةلديها :
الجدولرقم(:)8إيراداتالشركةبحسباألنشط ة 
(األرقام بالريال السعودي)
حلولإدارةاألصول
املعرفي ة
النسبةمنإجمالي
ت
اإليرادا 
حلولالتعليم 
النسبةمنإجمالي
ت
اإليرادا 
منصاتالخدمات
االلكترونية 
النسبةمنإجمالي
ت
اإليرادا 
اإلجمالي

السنة املالية
املنتهية في
2019/12/31م
(معدلة)

السنة املالية
املنتهية في
2020/12/31م
(ذات غرض
خاص)

التسعة أشهر
األولى من السنة
املالية املنتهية
 2020/12/31م
(غيرمراجعة)

التسعة أشهر
األولى من السنة
املالية املنتهية
 2021/12/31م
(مفحوصة)

 114,607,417

 117,280,197

80,044,934

 68,823,256

64.4%

57.1%

53.8%

53.7%

 22,037,970

 28,093,941

22,670,581

 23,245,986

12.4%

13.7%

15.2%

18.2%

 41,191,750

 60,118,150

45,958,338

 35,999,446

23.2%

29.3%

30.9%

28.1%

177,837,137

205,492,288

148,673,853

128,068,687

املصدر :القوائماملاليةذاتالغرضالخاصللسنةاملاليةاملنتهيةفي  31ديسمبر 2020موالقوائماملاليةاألوليةاملوجزة  لفترةالتسعةأشهراملنتهيةفي 30
سبتمبر2021م 


26

 .3.5.2اإليرادات بحسب العمالء الرئيسيين
تعاقدتالشركةمعجهاتمختلفةداخلاململكةوفيمختلفالدول،بحيثتتوزعأعمالالشركةومبيعاتهاعلىعددكبيرمنالعمالءيقارب500
عميلمتوزعينعلىالدولالتيتعملبها.ويوضحالجدولالتالياإليراداتمنالعمالءالرئيسيينللشركة :
الجدولرقم(:)9ا إليراداتبحسبالعمالءالرئيسيين 
السنة املالية املنتهية في
2019/12/31م

السنة املالية املنتهية في
2020/12/31م

التسعة أشهراألولى من السنة
املالية املنتهية  2020/12/31م

التسعة أشهراألولى من السنة
املالية املنتهية  2021/12/31م

االيرادات من أكبر عميل
(بالريالالسعودي) 

10,198,371

 36,895,381

 17,881,311

 7,231,992

النسبةمنإجمالياإليرادات 

%5.73

 %17.95

 %12.00

 %5.65

اإليراداتمنثانيأكبرعميل
(بالريالالسعودي) 

10,059,594

 18,527,829

 14,081,010

 7,081,709

النسبةمنإجمالياإليرادات 

%5.66

 %9.02

 %9.50

 %5.53

االيراداتمنثالثأكبرعميل
(بالريالالسعودي) 

9,351,788

 15,026,356

 13,740,783

 5,038,317

النسبةمنإجمالياإليرادات 

%5.26

 %7.31

 %9.20

 %3.93

اإليراداتمن رابعأكبرعميل
(بالريالالسعودي) 

8,093,158

 14,463,983

 12,858,967

 4,941,847

النسبةمنإجمالياإليرادات 

%4.55

 %7.04

 %8.60

 %3.86

باقيالعمال ء 

140,134,227

 120,578,740

 90,111,782

 103,774,821

النسبةمنإجمالياإليرادات 

%78.80

 %58.68

 %60.60

 %81.03

اإلجمالي

177,837,137

205,492,288

148,673,853

128,068,687


املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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 .3.5.3اإليرادات داخل وخارج اململكة
تجدراإلشارةإلىأنالشركةتحققنسبةمنإيراداتهامنخارجاململكة،ويوضحالجدولالتالياإليراداتداخلوخارجاململكة :
الجدولرقم(:)10اإليراداتداخلوخارجاململكة 
السنة املالية
املنتهية في
201/12/31
9م

(األرقام بالريال السعودي)

داخل اململكة العربية
السعودية 
النسبةمنإجمالياإليرادات 
خارج اململكة العربية
السعودية 

التسعة أشهر
األولى من
السنة املالية
املنتهية
2020/12/31
م

السنة املالية
املنتهية في
2020/12/31م

التسعة أشهر
األولى من
السنة املالية
املنتهية
2021/12/31
م

 108,945,909

 129,720,121

111,936,946

 94,104,237

61.3%

63.1%

75.3%

73.5%

 68,891,228

 75,772,167

 36,736,907

33,964,450

النسبةمنإجمالياإليرادات

38.7%

36.9%

24.7%

26.5%

املجموع

177,837,137

205,492,288

148,673,853

128,068,687

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات


 .3.6موردي الشركة
تعتمدالشركةفيعملياتهاعلىمجموعةمناملورديناملستقلينوالذينتقومالعالقةمعهمعلىأسستعاقدية،وهمأطراف 
محليونأومنخارجاململكةالعربيةالسعودية.يوضحالجدولالتاليمشترياتالشركةمنأكبرأربعةموردين :
الجدولرقم(:)11كبارمورديالشركة
(األرقام بالريال
السعودي)

السنة املالية املنتهية
في 2019/12/31م

السنة املالية املنتهية في
2020/12/31م

التسعة أشهراألولى من
السنة املالية املنتهية
 2020/12/31م

التسعة أشهراألولى من
السنة املالية املنتهية
 2021/12/31م

مورد 1

8,364,551

22,172,86

12,262,892

12,301,210

النسبةمنتكلفةاملبيعات( )%

6.86%

16.61%

12.43%

14.74%

مورد2

11,771,511

10,340,792

5,280,768

5,808,741

النسبةمنتكلفةاملبيعات( )%

9.65%

7.74%

5.35%

6.96%

مورد3

9,845,010

9,338,714

7,391,254

1,795,667

النسبةمنتكلفةاملبيعات( )%

8.07%

6.99%

7.49%

2.15%

مورد4

8,542,073

9,068,122

6,947,875

1,726,219

النسبةمنتكلفةاملبيعات( )%

7.00%

6.79%

7.04%

2.07%

اإلجمالي

38,523,144

50,920,490

31,882,789

21,631,838

النسبةمنتكلفةاملبيعات( )%

31.59%

38.14%

32.31%

25.92%

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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 .3.7تراخيص الشركة
حصلتشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتعلىالترخيصالالزمةللقيامبأعمالهاكماهوموضحبالجدولالتالي:
الجدولرقم(:)12تراخيص الشرك ة 
نوع التراخيص

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ الصالحية

1

ترخيص إعالمي

 70466

1441/2/16هـ(املوافق
2019/10/15م) 

1444/2/16هـ(املوافق2022/09/12م) 

2

رخصة بلدية
(نشاط تجاري)

 40102422569



1444/12/20هـ(املوافق
2023/07/08م) 

3

رخصة دفاع مدني

 41-000553169-1

1442/02/05هـ(املوافق
2020/09/22م)

1443/02/05هـ(املوافق
2021/09/12م) 

4

شهادة السجل
التجاري

 1010137106

1442/04/22هـ(املوافق
2020/12/07م) 

1444/03/10هـ(املوافق
2022/10/06م) 

5

شهادة تسجيل في
مكتب العمل

 7001377774

1442/08/26هـ(املوافق
2021/04/08م) 

اليوجد 

6

شهادة التأمينات
االجتماعية

 13249849

1443/07/29هـ(املوافق
2022/03/02م) 

1443/08/28هـ(املوافق
2022/03/31م) 

7

شهادة السعودة

 20002106003273

1443/05/24هـ(املوافق
 )2021/12/28

1443/08/25هـ(املوافق
2022/03/28م) 

8

شهادة التسجيل في
ضريبة القيمة
املضافة

 300049331500003

1442/02/04هـ(املوافق
2020/09/21م) 

اليوجد 

9

شهادة الزكاة

 1110732250

1442/09/20هـ(املوافق
2021/05/02م) 

1443/09/29هـ(املوافق
2022/04/30م) 

10

شهادة تصنيف
املقاولين

 20187

1442/5/9هـ(املوافق2020/12/24م)  1446/5/9هـ(املوافق2024/11/11م) 

11

شهادة التزام بحماية
األجور

 2001210601782

1443/06/13هـ(املوافق
2022/01/16م) 

1443/08/13هـ(املوافق
2022/03/16م) 

12

شهادة منشئات

 2040622839

1442/04/04هـ
(املوافق2020/11/19م) 

اليوجد 
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 .3.8العقارات اململوكة أو املستأجرة للشركة
دخلتشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتفيعدةعقودإيجارمنأهمهاعقوداستئجاراملراكزالرئيسيةللشركةفيالرياض،كماأنهاتملك
عددمنالعقارات :
الجدولرقم(:)13العقاراتاململوكةللشركة
العقار

مالك العقار

تفاصيل العقار

1

ذا سكوير–املمزر-دبي–اإلمارات العربية الطابقالثانيبلوكجمكتب220املساحة 2858.26:شركة النظم العربية
املتطورة 
ت
م2ثالثمواقفللسيارا 
املتحدة 
شركة النظم العربية
املتطورة 

2

العقاررقم–8شارعهمدان–الجيزة-مصر 

الشقةرقم1الطابقالثانياملساحة276.53م 2

3

العقاررقم–8شارعهمدان–الجيزة-مصر 

شركة النظم العربية
الشقةرقم1الطابقالثالثعشراملساحة350:م 2
املتطورة

4

العقاررقم  – 253القطاعالثاني  -مركزاملدينة مساحةاألرض1886.99:م2مساحةالطابقاإلداري :شركة النظم العربية
املتطورة 
1100م 2
–القاهرةالجديدة-مصر 
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الجدولرقم(:)14العقاراتاملستأجرة
املأجور
1

مبنىتجاري

روض الجواء ،الدار البيضاء ،الرياض– من2021/2/15م إلى2022/12/14م
3160

2

مبنىتجاري

األحساء،حيالربوة،الرياض 2948،7593من2021/2/1م 
إلى2022/1/31م 
–12913

3

مبنىتجاري

األحساء،حيالربوة،الرياض 2948،7593من2021/4/1م 
إلى2022/3/31م 
–12913

4

مبنىسكني 

على بن عثمان ،حي الزهراء ،الرياض ،من2021/3/10م 
إلى2022/2/27م 
 12812–2522،6604
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املوقع

مدة اإليجار

 .3.9العالمات التجارية وحقوق امللكية
تعتمدالشركةفيتسويقخدماتهاعلىاسمهاالتجاريوعالمتها التجارية ،ولقدقامتالشركةبحمايةملكيتهاالفكريةمنخاللتسجيلعالمتها
التجاريةفيعدةدولويوضحالجدولالتاليتفاصيلالعالمةالتجارية:


الجدولرقم(:)15شهاداتتسجيلالعالمةالتجارية 
البلد

رقم التسجيل
 118700
 118701
1447
 143402398
 1463
 1463
1463

1

الكويت 

2

السعودية 

3

البحرين 

4

مصر 

285535

5

األردن 

6

لبنان 

تاريخ التسجيل

بداية الحماية

مدة الحماية

فئة العالمة

 2013/02/27

10 2023/02/26  2013/02/27سنوات 

فئةرقم 41
فئةرقم 42
فئةرقم 23
فئةرقم 24
فئةرقم 35
فئةرقم 41
فئةرقم42

1434/08/03
1434/02/10
1434/08/25
 1434/08/25
1434/08/25
1442/07/09

1442013668
 1442013669
 2016/05/05
96593
 96594
2015/10/11

 1434/02/20



نهاية الحماية

10 1444/02/19سنوات




 1452/04/29


 1442/04/30

10  2023/03/03  2013/03/03سنوات 
2013/02/21

 2023

فئةرقم 35
فئةرقم 42
فئةرقم 41
فئةرقم 21

10سنوات 

فئةرقم 41
فئةرقم35

فئةرقم 42
فئةرقم 35
فئةرقم 42

10سنوات

فئةرقم 41
فئةرقم 42

فئةرقم 35
فئةرقم 42
فئةرقم 41
فئةرقم 42


429633
429634
429635
429636
 127345
 127790

399-15
399-18
 148758

 2013/03/28

تحتالتسجيل 
تحتالتسجيل 
تحتالتسجيل 
تحتالتسجيل 
2013/2/14م   2023


تحتالتسجيل 
تحتالتسجيل 
 2028  2013/03/28

7

ب
املغر 

149978

 2013/02/19

10  2023/02/19  2013/02/19سنوات 

فئةرقم 41
فئةرقم 42

8

عمان 

9

قطر 

79239
 79240
79744
 79745

 2014/04/17

2023  2013/02/25

10سنوات 

 2015/04/16

2023  2013/02/21

10سنوات 

فئةرقم 41
فئةرقم 42
فئةرقم 41
فئةرقم 42
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2020/12/13

2014/01/21


2020/12/19

15سنة 

البلد
10

رقم التسجيل

دولةاإلماراتالعربيةاملتحدة  186852
 186853
341346
 341347

تاريخ التسجيل

بداية الحماية

مدة الحماية

فئة العالمة

نهاية الحماية

2015/07/12


 2021/03/09

10 2023/02/14  2013/02/14سنوات 






 2030/12/16  2020/12/16

فئةرقم 41
فئةرقم 42

فئةرقم35
فئةرقم 42

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات

 .3.10سياسة األبحاث والتطوير
ليسلدىالشركةإدارةمتخصصةباألبحاثوالتطويرملنتجاتجديدةإالإنهانشطةفيتطويراملنتجات .وتعتبرالشركةمنالشركاتالرائدةفي
تقديمخدمات االنترنت فياملنطقةفيالعام1997م،وتعمل نسيجبشكل مستمر على تطوير حلول ومنتجات حديثة تتوافق معاحتياجات
املستفيدينفياملنطقةوتلبيحاجاتهم وتواكبتط وراتالعصربمافيذلكالحلول السحابية والحلول املبنيةعلىالذكاءاالصطناعيوالبيانات
لتعزيزالتحولالرقمي .

 .3.11إنقطاع األعمال
ً
ً
ُيقرمجلسإدارةالشركةبأنهلميحدثأيانقطاعفيأعمالالشركةيمكنأنيؤثرأويكونقدأثرتأثيراملحوظافيالوضعاملاليللشركةخالل
ً
فترةاالثنيعشر()12شهرااألخيرة.

 .3.12املوظفون والسعودة
 .3.12.1املوظفون
بلغعدداملوظفينفيشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتفيكلفروعها(فيالسعوديةوخارجها) ()416موظفكمافي 2021/12/13م،
ويوضحالجدولالتاليأعداداملوظفينفيكلفروعالشركةخاللاألعوام2019م،و2020م وكمافي2021/12/13م:
الجدولرقم(:)16أعدادموظفيالشركةفيكلفروعها 
2019م

2020م

2021/12/13م

اإلدارة
اإلدارةالتنفيذية 

4

4

3

التنفيذواملشاريع 

 219

 213

 239

اإلدارةاملالية

 11

9

 11

ي
املواردالبشرية واإلسناداالدار 

 21

 21

 21

تطويراملنتجاتوالتسويق

 113

 118

 83

املبيعات 

50

51

46

تقنيةاملعلومات 

13

14

13

املجموع

431

430

416
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كما بلغ عدد املوظفين في شركة نسيج لالتصاالت وتقنية املعلومات في السعودية املسجلين في التأميناتاالجتماعية ( )245موظف كما في
2021/12/13م،ويوضحالجدولالتاليأعداداملوظفينونسبالسعودةللشركةخاللاألعوام2019م ،و2020موكمافي2021/12/13م:
الجدولرقم(:)17أعدادموظفيالشركةبالسعودية 
2019م

2021/12/13م

2020م

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

السعوديون 

 118

 %45

 107

 %45

 123

%50.2

غيرالسعوديين 

 143

 %55

 133

 %55

 122

 %49.8

املجموع

261

%100

240

%100

245

%100
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ويوضحالجدولالتاليأعداداملوظفيناملسجلينفيالتأميناتاالجتماعيةفي السعوديةبحسبإداراتالشركةخاللاألعوام 2019م و2020م
وكمافي2021/12/13م :
الجدولرقم(:)18املوظفينبالشركةبحسباإلداراتالرئيسي ة 
2019م
اإلدارة 

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلدارةالتنفيذية 

2

2

4

2

2

4

2

1

3

التنفيذواملشاريع 

 85

 73

158

 80

 69

149

 99

 79

178

اإلدارةاملالية

4

7

11

4

5

9

6

4

10

املواردالبشريةواالسناد
االداري

5

2

7

4

3

7

4

3

7

تطويراملنتجاتوالتسويق

 10

 37

47

8

 34

42

5

 17

22

املبيعات 

11

17

28

8

16

24

6

14

20

تقنيةاملعلومات 

1

5

6

1

4

5

1

4

5

املجموع

118

143

261

107

133

240

123

122

سعودي

غير
سعودي

2020م
اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

2021/12/13م
اإلجمالي

245
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 .3.12.2السعودة
ً
م)،وذلكبناء
تماعتمادبرنامجالسعودة"نطاقات"بموجبقرارمعاليوزيرالعملرقم()4040بتاريخ1432/10/12هـ(املوافق 2011/09/10
علىقرارمجلسالوزراءرقم()50بتاريخ1415/05/21هـ(املوافق1994/10/27م)،وجرىتنفيذبرنامجنطاقاتبتاريخ1432/10/12هـ(املوافق
2011/09/10م).وقدبدأتوزارةالعملفيتطبيقبرنامجنطاقاتلتشجيعاملؤسساتعلىتوظيفاملواطنينالسعوديين.ومنخاللالبرنامجيتم
ً
تقييمأداءأيشركةاستناداإلىفئاتمحددة"نطاقات"،وتشمل:النطاقالبالتيني،والنطاقاألخضر(مقسمإلىفئاتفرعية،أي:فئةمنخفضة
وفئةمتوسطةوفئةمرتفعة)،والنطاقاألصفروالنطاقاألحمر.وتعتبرالشركاتالتيتكونضمنالنطاقالبالتينيأواألخضرقدأوفتبمتطلبات
السعودة،وبالتالييحقلهاعددمناملزايا،كتمكينالعاملينغيرالسعوديينمنالحصولعلىوتجديدتأشيراتالعملأوتغييرمهنهم(باستثناء
ً
املهناملخصصةحصرياللمواطنينالسعوديين).وفيمايتعلقبالشركاتالتيتكونفيوضعأدنىمنالنطاقاألصفرأوفيالنطاقاألحمر(ب ً
ناءعلى

33

ً
مدىعدمتقيدهاباملتطلباتاملحددة)،فإنهاتعتبرقدخالفتمتطلباتالسعودة،وقدتخضعلبعضاإلجراءاتالجزائية،مثالالحدمنقدرتها
علىتجديدتأشيراتعملاملوظفيناألجانبأوالحصولعلىتأشيراتعملجديدة .
والجديربالذكرأنهقدتمتصنيفالشركةضمنالنطاقاألخضراملرتفعكمافي()2021/12/13م،حيثإنالشركةقدتمكنتمنتحقيقنسبة
توطينبلغت( .%)50.2
 .4هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
 .4.1هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج
يبلغرأسمالالشركةالحالي()50,000,000خمسونمليونريالسعوديمقسمإلى()5,000,000خمسةماليينسهمعاديمدفوعةالقيمة
بالكاملوبقيمةاسميةقدرها()10عشرةرياالتللسهمالواحد.ويوضحالجدولالتاليهيكلملكيةاملساهمينالحاليينبالشركةقبلاإلدراج :
الجدولرقم(:)19هيكلامللكيةالحاليللشركة 
املساهمون

عدد األسهم

إجمالي القيمة
اإلسمية

النسبة
املئوية من
امللكية
املباشرة

نسبة
امللكية غير
املباشرة

عبدالجبارعبدالرحمنمحمدالعبدالجبار 

 2,024,000

 20,240,000

 %40.48

-

محمدبنعبدهللابنعبدالرحمنبنعدوان 
2
عبدهللاعوادعايدالطريفي 
3
عبدهللابنعبدالعزيزبنعدوان 
4
عبدالرحمنعبدالجبارالعبدالجبار 
5
عبدالعزيزصالحعبدهللاالربدي 
6
ي
لطيفةعيادالشمر 
7
سعادعبدالعزيزالعوهلي 
8
نوافبنمحمدبنعدوان 
9
الجوهرةبنتعبدالعزيزبنمعمر 
 10
الجمهور(62مساهم) 
 11
املجموع

 1,012,000
 352,000
 151,000
 8,000
 8,000
 7,500
 6,000
 6,000
 3,000
 1,422,500
5,000,000

 10,120,000
 3,520,000
1,510,000
 80,000
 80,000
 75,000
 60,000
 60,000
 30,000
 14,225,000
50,000,000

 %20.24
 %7.04
 %3.02
 %0.16
 %0.16
 %0.15
 %0.12
 %0.12
 %0.06
 %28.45
%100

-

1
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 .4.2املساهمون الكبارالذين يملكون  %5أو أكثرمن أسهم الشركة
يوجدلدىالشركة()3مساهمينكبارممنيمتلكون%5أوأكثرمنأسهمالشركةكمابتاريخهذااملستند،ويوضحالجدولالتاليعددأسهمهم
ونسبةملكيتهم:
الجدولرقم(:)20املساهمونالكبارفيالشرك ة 
 املساهمون الكبار
  1عبدالجبارعبدالرحمنالعبدالجبار 
  2محمدبنعبدهللابنعدوان 
  3عبدهللاعوادالطريفي 
املجموع
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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عدد األسهم اململوكة
 2,024,000
 1,012,000
 352,000
3,388,000

النسبة املئوية من امللكية املباشرة
 %40.480
 %20.240
 %7.040
 %67.76

 .4.3الهيكل التنظيمي
يوضحالشكلالتاليالهيكلالتنظيميلشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات :
الشكلرقم( :)1الهيكلالتنظيميللشركة







الجمعية العامة للمساهمين
President, Founder

مجلس اإلدارة
أمين سر
المجلس
لجنة الترشيحات
والمكافآت

لجنة المراجعة

الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس
التنفيذي

إدارة تطوير المنتجات
والتسويق

إدارة الموارد
البشرية

إدارة المشاريع
والتنفيذ

اإلدارة المالية
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إدارة تقنية
المعلومات

 .4.4أعضاء مجلس اإلدارة
يتولىإدارةشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتمجلسإدارةمؤلفمنثمانية()8أعضاءتنتخبهمالجمعيةالعامةالعاديةللمساهمينملدة
التزيدعن()3ثالثسنوات ،ويجوزإعادةانتخابأعضاءمجلساإلدارة ملددإضافية .ابتدأت مدةعضويةأولمجلسإدارةمنتاريخصدور
القرارالوزاريبإعالنتحويلالشركةإلىشركةمساهمةمقفلة.وقدتمتعيينأعضاءمجلساإلدارةمنقبلالجمعيةالتح وليةللشركةالتيعقدت
ً
بتاريخ1443/02/13هـاملوافق2021/09/20مملدة()3ثالثةسنوات.ويعقدمجلساإلدارةاجتماعاتهمرتين()2سنوياعلىاألقل .
مسؤوليات مجلس اإلدارة
معمراعاةاالختصاصاتاملقررةللجمعيةالعامة،يكونملجلساإلدارةأوسعالسلطاتوالصالحياتفيإدارةالشركةورسمسياساتهاوتحديد
استثماراتهاواإلشرافعلىأعمالهاوأموالهاوتصريفامورهاوالقيامبكافةاألعمالوالتصرفاتداخلاململكةوخارجهاالتيمنشأنهاتحقيق
أغراضالشركة .التوجيهاالستراتيجي العامومراقبةاإلدارةالتنفيذيةلتحقيقاألهدافوالنتائجالتيقامتمنأجلهاالشركة بمايحققتنمية
العوائدللمساهمينعلىاملدىالبعيد،ويحافظعلىحقوقهمواستثماراتهمومصالحهم،والتعاملمعفئاتهمبالعدل .
ويوضحالجدولالتاليأعضاءمجلساإلدارة :
الجدولرقم(:)21أعضاءمجلساإلدارة 
االسم

352,000

 %7.040

-

-

-

-

عبدالعزيزصالحالربدي 

رئيسمجلس
اإلدارة 

غيرتنفيذي-
مستق ل 

ي
سعود 

عبدهللاعوادالطريفي 

تنفيذي-غير
نائبرئيس
مجلساإلدارة  مستق ل 

ي
سعود 

 59

فيصلبنعبدهللااملشاري
آلسعود 

عضومجلس غيرتنفيذي-
مستق ل 
اإلدارة 

ي
سعود 

 61

غيرتنفيذي-
ي
سعود 
مستق ل 

 50

فارسإبراهيمالراشد
الحميد 

36

 59

8,000

 %0.160

-

املنصب

الصفة

عبد الجبارعبد الرحمن
العبد الجبار 

عضومجلس
اإلدارة 


الجنسية

عدد األسهم

نسبة
امللكية
املباشرة

نسبة امللكية
غيراملباشرة

العمر

-

عضومجلس
اإلدارة
تنفيذي-غير
ي
سعود 
املنتدب
مستق ل 
والرئيس
التنفيذي 

 59

2,024,000

-

-

 -  %40.480

عبدهللابنعبدالعزيزبن
عدوان 

عضومجلس غيرتنفيذي-
غيرمستق ل 
اإلدارة 

ي
سعود 

 33

151,000

 %3.020

-

نوافبنمحمدبنعدوان 

عضومجلس غيرتنفيذي-
غيرمستق ل 
اإلدارة 

ي
سعود 

 32

6,000

 %0.120

-

عبدالرحمنعبدالجبار
العبدالجبار 

عضومجلس غيرتنفيذي-
غيرمستق ل 
اإلدارة 

ي
سعود 

 28

8,000

 %0.160

-

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:
الجدولرقم(:)22السيرةالذاتيةلرئيسمجلساإلدارةعبدالعزيزصالحالربدي :
االسم:
العمر:

عبد العزيزصالح الربدي
59

تاريخ التعيين:

2021

املنصب:

رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات
واملكافآت

الجنسية:

ي
سعود 

املؤهالت العلمية

• بكالوريوسإدارةصناعيةمنجامعةامللكفهدللبترولواملعادن 1985

الخبرات العملية

• املؤسس ومديرعامعبدالعزيزصالحالربديلالستشاراتاملالية(إيأسآر)منذ.2003
• الرئيسالتنفيذيلشركةنادك2003-2000
• عضواللجنةالتنفيذيةللشركةاالستثماريةإلعادةالتدويرمنذ.2018
• رئيسلجنةاملراجعةفيشركةالعبيكانللزجاجمنذ.2008
• عضومجلساإلدارةفيالشركةالسعوديةلالستثمارالزراعيواإلنتاجالحيواني–سالك2019-2017
• عضولجنةاالستثمارفيالشركةالسعوديةلالستثمارالزراعيواإلنتاجالحيواني–سالكمنذ.2017
• عضومجلساإلدارةورئيسلحنةاملراجعةلشركةأسواقعبدهللاالعثيم.2021-2009
• عضومجلساإلدارةفيشركةأسواقعبدهللاالعثيم2021–2008
• عضومجلساإلدارة،عضولجنةاملكافآتوالترشيحاتوعضولجنةاملراجعةفيشركةمجموعةعبداملحسن
الحكيرللسياحةوالتنمية2021-2013
• عضومجلساإلدارةفيشركةالحماديللتنميةواالستثمار2018-2013
• عضومجلساإلدارةفيشركةتكويناملتطورةللصناعات.2016-2011
• عضومجلساإلدارةفيالشركةالسعوديةاملتحدةللتأمينالتعاوني"والء"2015-2007
• املديرالعامملجموعةالزورديعام1999-1996
• رئيسوحدةائتمان–صندوقالتنميةالصناعية 1995-1993

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

• رئيسمجلسإدارةالشركةالوطنيةللتنميةالزراعيةمنذ.2021
• عضومجلسإدارةشركةالعبيكانللزجاجمنذ.2008

السعوديةاالستثماريةإلعادةالتدويرمنذ 2018

• عضومجلساإلدارةالشركة
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 
الجدولرقم(:)23السيرةالذاتيةلنائبرئيسمجلساإلدارةعبدهللاعوادالطريفي :
االسم:
العمر:

عبد هللا عواد الطريفي
59

تاريخ التعيين :

2008

املنصب:

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -نائب الرئيس
التنفيذي

الجنسية:

ي
سعود 

املؤهالت العلمية

• بكالوريوسهندسةالنظممنجامعةامللكفهدللبترولواملعادنعام 1986

الخبرات العملية

• نائبالرئيسالتنفيذيفيشركةنسيجمنذعام 2008
• مديرإدارةاملعلوماتلدىديوانسمووليالعهد2007-2004
• مهندسنظملدىمركزالدراساتاملتخصصةللحرسالوطني 2004-1986

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

• شركةالنظمالعربيةاملتطورة–مصر 2008-.
• شركةالنظمالعربيةاملتطورة–لبنان2008-

• شركةالنظمالعربيةاملتطورة–املغرب  2009-
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 
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الجدولرقم(:)24السيرةالذاتيةلعضومجلساإلدارةفيصلبنعبدهللااملشاريآلسعود :
االسم:
العمر:

فيصل بن عبدهللا املشاري آل سعود
61

املؤهالت العلمية

تاريخ التعيين

2021

املنصب:

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة
الترشيحات واملكافآت

الجنسية:

ي
سعود 

• دكتوراهفيالهندسةاملدنية–هندسةإنشاءات–جامعةبوردو–الوالياتاملتحدةاألمريكية.1989،
• ماجستيرالعلومفيالهندسةاملدنية-جامعةامللكسعود .1986،
• بكالوريوسالعلومفيالهندسةاملدنية–جامعةامللكسعود،بتقديرممتازمعمرتبةالشرفاألولى .1983،

الخبرات العملية

• مستشارأمينعاممؤسسةامللكعبدالعزيزورجالهللموهبةواإلبداع-2021اآلن .
• رئيسهيئةتقويمالتعليمومديرتنفيذيللمركزالوطنيللقياس .2019–2018،
• املؤسسوالرئيسالتنفيذيللمركزالوطنيللقياسوالتقويم.2019-2001،
• مستشارمعاليوزيرالتعليمالعاليومديرمركزالبحوثوالدراساتاالستراتيجيةبوزارةالتعليمالعالي-1999
 .2001
• وكيلكليةالهندسة–جامعةامللكسعود 1996-1993،
• أستاذمشاركبقسمالهندسةاملدنية–كليةالهندسة–جامعةامللكسعود .2012-1998
• أستاذمساعدبقسمالهندسةاملدنية–كليةالهندسة–جامعةامللكسعود 1998-1990
• محاضربقسمالهندسةاملدنية–كليةالهندسة–جامعةامللكسعود 1990-1986
• معيدبقسمالهندسةاملدنية–كليةالهندسة–جامعةامللكسعود 1986-1983

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

اليوجد


املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 


38

الجدولرقم(:)25السيرةالذاتيةلعضومجلساإلدارةفارسإبراهيمالراشدالحميد :
االسم:
العمر:

فارس الراشد الحميد
تاريخ التعيين:

50

2021

املنصب:

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة

الجنسية:

ي
سعود 

• برنامجعضويةمجلساالدارةمعهداعضاءمجالساالدارات2015

املؤهالت العلمية

• برنامجالسعوديةأكسفوردللقيادةواإلدارةاملتقدمة.2011
• برنامجتطويرريادةاالعمالكامبريدجكليةسيلونلالدارة 2009
• بكالوريوسعلومحاسبمنجامعةامللكسعود .1994
• –2019تاريخه :شريكومؤسسشركةالسندالرقميلالتصاالتوتقنية

الخبرات العملية

• –2019تاريخه :مستثمروعضومجلساالدارةشركةرسال
• –2019تاريخه :شريكومؤسسشركةصبارللتوظيف
• –2018تاريخه :مؤسسورئيسمجلسإدارةمؤسسةوتينالوقفية
• –2018تاريخه:شريكومؤسسشركةهالالتجارية((هلله))
• –2011تاريخه:مؤسسورئيسمجلسالنظارةوقفعقولواموال((عقال))
• :2021–2018عضومجلسادارةشركةعبدهللاعبدالعزيزالراجحي
• :2020–2013شريكومؤسسشركةكريمالسعودية 
• :2019–2011عضومجلسادارةورئيسلجنةاملراجعةشركةدلةالصحيةالقابضة
• :2018–2012عضومجلسادارةشركةالصغيرونللمقاوالت 
• :2018–2008مديرعامشركةنالاالستثمارية 
• :2015–2010عضومجلسادارةونائبرئيسلجنةاملراجعةشركةاسمنتالقصيم
• :2007–2006مديرعامشركةحديدالرياض 
• :2006–2000مديرعامشركةالدوالجللتقنية
• :2004– 2003شركةهايتيكللتقنية-فيمجالمساعدةاملدارسعلىاستخدامالتقني ة
• :2000– 1996مركزفيوتشركيدزالسعودية-فيمجالمساعدةاملدارسعلىاستخدامالتقنية
• :1996–1994محاضرفيالكليةالتقنية-بريدة 

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

• شركةالحسنغازيإبراهيم منذعام 2016
• شركةالسندالرقميلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتمنذعام 2019
• شركةدرايةاملاليةمنذعام 2013
• صندوقدرايةللرعايةالصحيةمنذعام 2017
• صندوقدرايةفنتشرزمنذعام2019
• املركزالتشيكيللعالجالطبيعيمنذعام 2018
• الشركةالسعوديةلتمويلاملساكنمنذعام 2016
• شركةأبناءإبراهيمالراشدالحميدمنذعام 2009
• شركةاملهباجالشاميةمنذعام 2014
• شركةتناميالعربيةمنذعام2021
• صندوقدرايةللملكيةالخاصةمنذعام 2021

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 
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الجدولرقم(:)26السيرةالذاتيةلعضومجلسا إلدارةاملنتدبوالرئيسالتنفيذيعبدالجبارعبدالرحمنالعبدالجبار :
االسم:

عبد الجبارعبد الرحمن العبد الجبار

العمر:

تاريخ التعيين :

 59

 1989

املنصب:

عضو مجلس اإلدارة املنتدب-الرئيس
التنفيذي

الجنسية:

ي
سعود 

املؤهالت العلمية

• بكالوريوسهندسةالنظممنجامعةامللكفهدللبترولواملعادنعام 1986

الخبرات العملية

• املؤسسوالرئيسالتنفيذيلشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتمنذعام 1989
• الرئيسالتنفيذيلشركةهندسةالنظمالدولية2005-2003
• مهندسنظمفيشركةأرامكوالسعودية 1992-1987

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

الشركةاملتحدةلإللكترونيات(اكسترا)–السعودية– 2017

•
• شركةالنظمالعربيةاملتطورة–لبنان2008-
• شركةالتدخلالسريعللبرمجيات-األردن2019-
• شركةبياناتالرقميةلتكنولوجيااملعلومات-األردن2013-
• شركةالنظمالعربيةاملتطورة–املغرب2009-
• شركةالنظمالعربيةاملتطورة–مصر–2008

• شركةانفوسيستكلتكنولوجيانظماملعلومات–مصر 2008-
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 
الجدولرقم(:)27السيرةالذاتيةلعضومجلساإلدارةعبدهللابنعبدالعزيزبنعدوان :
عضو مجلس إدارة
املنصب:
عبد هللا بن عبد العزيزبن عدوان
االسم:
ي
الجنسية :سعود 
2021
تاريخ التعيين:
33
العمر:
املؤهالت العلمية
• ماجستيرفيإدارةاالعمالمنكليةلندنلألعمال-اململكةاملتحدة–2021
• شهادةالتعاملفياألوراقاملالية(2019-)CME-1
• بكالوريوسادارةماليةمنجامعةاألميرسلطان–  2011
الخبرات العملية

• رئيساالستثماراتفيشركةعدوانللصناعاتالكيماويةمنذ.2018
• مديرتطويراالعمالفيشركةأصيللالستثمارمنذ .2016

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

• عضومجلسإدارةشركةعدوانللتنميةمنذ.2012
• عضومجلسإدارةشركةأساسلالستثمارالصناعيمنذ .2013

• عضومجلسإدارةشركةأصيللالستثمارمنذ .2016
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 

الجدولرقم( :)28السيرةالذاتيةلعضومجلساإلدارةنوافبنمحمدبنعدوان :
عضو مجلس اإلدارة
املنصب:
نواف بن محمد بن عدوان
االسم:
ي
الجنسية :سعود 
2013
تاريخ التعيين:
32
العمر:
املؤهالت العلمية
• بكالوريوساإلدارةاملاليةمنجامعةاألميرسلطانعام 2011
الخبرات العملية

• الرئيسالتنفيذيلشركةاألساليباملبتكرةللتسويقاإللكترونيمنذعام 2018

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

• عضومجلسإدارةلدىشركةاألساليباملبتكرةللتسويقاإللكترونيمنذعام 2018

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
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الجدولرقم(:)29السيرةالذاتيةلعضومجلساإلدارةعبدالرحمنعبدالجبارالعبدالجبار :
االسم:
العمر:

عبد الرحمن عبد الجبارالعبد الجبار
تاريخ التعيين:

 28

 2018

املنصب:

عضو مجلس اإلدارة

الجنسية:

ي
سعود 

املؤهالت العلمية

• بكالوريوسإدارةاعمالمنجامعةساندييقو 2016

الخبرات العملية

• مديروحدة–مصرفيةالشركات–البنكالسعوديالفرنس يمنذسبتمبر2021
• مديرعالقةأول–مصرفيةالشركات–البنكالسعوديالفرنس ي2021–2020
• مديرعالقة–مصرفيةالشركات–البنكالسعوديالفرنس ي2020-2019
• مساعدمسؤولعالقة-مصرفيةالشركات–البنكالسعوديالفرنس ي 2019–2016

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

• اليوجد .

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 
أمين سرمجلس اإلدارة
تمتعييناألستاذعبدهللاسعدالسبيعيكأمينسرملجلساإلدارةبناءعلىقرارمجلساإلدارةبتاريخ1443/02/19هـ(املوافق2021/09/27م)،
وهو يختص بتسجيل محاضــراجتماعات مجلس اإلدارة ،وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها ،إلى جانب ممارسة
االختصاصاتاألخرىالتييوكلهاإليهمجلساإلدارة.وفيمايليملخصالسيرةالذاتيةألمينسرمجلساإلدارة:
جدولرقم(:)30السيرةالذاتيةألمينسرمجلساإلدارةعبدهللاسعدالسبيعي:
االسم:
العمر:

عبدهللا سعد السبيعي
 37

املؤهالت العلمية

تاريخ التعيين:

 2021

املنصب:

أمين سرمجلس اإلدارة

الجنسية:

ي
سعود 

• ماجستيرإدارةاعمال–جامعةساثرنيوتاه,الوالياتاملتحدةاألمريكية2013
• بكالوريوسمحاسبة–جامعةامللكسعود 2008

الخبرات العملية

• مستشارمالي -شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات2021حتىتاريخه
• مستشارماليمستقل2021-2019
• قائدفريقعالقاتكباراملكلفين–الهيئةالعامةللزكاةوالدخل2019-2017
• مديرعالقةمصرفيةالشركات–البنكاألول2017-2013
• محاسب–شركةمضافلالتصا التوتقنيةاملعلومات 2009-2007

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

اليوجد 

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 

 .4.5لجان مجلس اإلدارة
تتمثل سياسة الشركة فيتبني معايير متقدمة فيحوكمة الشركاتبما في ذلك منفصلملسؤوليات ومهام مجلساإلدارة واإلدارة التنفيذية
والسياساتالتيتضمنعملمجلسإدارةالشركةبمايحققمصالحاملساهمين .
 .4.5.1لجنة املراجعة
ً
ُ
شكلتلجنةاملراجعةوفقاللمادة ()54منالئحةح وكمةالشركاتالصادرةعنهيئةالسوقاملالية،وقدوافقتالجمعيةالعامةالتحوليةفي
اجتماعهااملنعقدبتاريخ 1443/02/13هـاملوافق 2021/09/20م علىتشكيللجنةمراجعةوتحديدمهامهاوضوابطعملهاومكافآتأعضائها.

41

تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من س المة ونزاهة التقارير والقوائم املاليةوأنظمة الرقابة الداخلية فيها ،وتتلخص مهام
اللجنة ما يلي :
•

دراسةالقوائماملاليةاألوليةوالسنويةقبلعرضهاعلىمجلساإلدارةوإبداءالرأيوالتوصيةفيشأنها.

•

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

•

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة واإلشرافعلىإدارةاملراجعةالداخلية للتحققمنمدى
فاعليتها.

•

التوصيةملجلساإلدارةبتعييناملحاسبينالقانونيينبعدالتأكدمناستقالليتهموتحديدأتعابهم.
متابعةأعمالاملحاسبينالقانونيين،واعتمادأيعملخارجنطاقأعمالاملراجعةالتييكلفونبهاأثناءقيامهمبأعمالاملراجعة.

•

دراسةخطةاملراجعةمعاملحاسبالقانونيوإبداءمالحظاتاللجنةعليها.

•

دراسةمالحظاتاملحاسبالقانونيعلىالقوائماملاليةومتابعةماتمفيشأنها.

•

ويوضحالجدولالتاليأعضاءلجنةاملراجعة :
الجدو لرقم(:)31أعضاءلجنةاملراجعة :
االسم

املنصب

عضومجلساإلدارة
فارسإبراهيمالراشد
ورئيسلجنةاملراجع ة 
الحميد 
إبراهيمعبدهللاالجاسر  عضولجنةاملراجع ة 
سعيدبنعبدهللااملعيذر  عضولجنةاملراجع ة 

الصفة

الجنسية

العمر

غيرتنفيذي/مستقل 

ي
سعود 

 50

عضومنخارجاملجلس 
عضومنخارجاملجلس 

ي
سعود 
ي
سعود 

 52
 46

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات
وفيما يلي السيرالذاتية ألعضاء لجنة املراجعة:
يمكنالرجوعللجدولرقم()24للحصولعلىالسيرةالذاتيةلرئيسلجنةاملراجعةاألستاذفارسالراشدالحميد .
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جدولرقم(:)32السيرةالذاتيةلعضولجنةاملراجعةإبراهيمعبدهللاالجاسر :
املنصب :عضولجنةاملراجع ة 
إبراهيمعبدهللاالجاسر 
االسم:
ي
الجنسية :سعود 
 2021
سنة التعيين:
 52
العمر:
املؤهالت العلمية
• دراساتأخرى-جامعةاالباما-الوالياتاملتحدةاألمريكية1995
• بكالوريوسادارهصناعيه–محاسبةمنجامعةامللكفهدللبترولواملعادن 1994
الخبرات العملية

• عضواللجنةالتنفيذية -شركةيوماركمنذ2019
• عضولجنةاملراجعة-الشركةالسعوديةلتبادلاملعلوماتإلكترونيامنذ2019
• مديرمالي–شركةاملياةالوطنيةمنذ2018
• مديرمالي–شركةقنوات–شركةاالتصاالتالسعودية–2018-2016
• مديرمالي–مجموعةالهوشان2016-2011
• نائبالرئيسلإلدارةاملالية–الشركةالسعوديةلإلمداداتواملساندةالفنية2011-2009
• مديرمالي-شركةعبدهللافؤادالقابضة2009-2007
• مديراإلدارةاملالية–مجموعةجوهرةالبابطينالقابضة2007-2005
• مديراإلدارةاملالية–مجموعةبنسعيدان2005-2004
• مديراولمصرفيةالشركات–مجموعةسامبااملالية2004-2001
• نائباملراقباملالي–مجموعةالفيصلية2001-1999
• مديرالتقاريراملالية-مجموعةسامبااملالية1999-1997
• مراجعخارجي–ديلويت 1997-1995
• اليوجد 

في
العضويات
مجالس إدارة أخرى
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 

جدولرقم(:)33السيرةالذاتيةلعضولجنةاملراجعةسعيدبنعبدهللااملعيذر :
املنصب :عضولجنةاملراجع ة 
سعيدبنعبدهللااملعيذر 
االسم:
ي
الجنسية :سعود 
 2021
سنة التعيين:
 46
العمر:
املؤهالت العلمية
• درجةاملاجستيرفيالهندسةمنجامعةدلهاوس يهاليفاكس,كندا–2009
• درجةالبكالوريوسفيالهندسةالكيميائيةمنجامعةامللكسعود– 1999
الخبرات العملية

• عضولجنةاملراجعة-شركةالعبيكانللزجاجمنذ2018
• الرئيسالتنفيذي-الشركةالسعوديةللصناعاتاملتطورةمنذ2017
• نائبالرئيسالتنفيذيلالستثماروتطويراالعمال-الشركةالسعوديةللصناعاتاملتطورة2017-2015
• مديرإدارةتطويراالعمال-الشركةالسعوديةللصناعاتاملتطورة2015-2014
• مديرمشاريع-الشركةالسعوديةللصناعاتاألساسية(سابك) 2014-2000
• عضومجلسإدارةشركةالعبيكانأيجيس يمنذ 2017

في
العضويات
مجالس إدارة أخرى
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 
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 .4.5.2لجنة الترشيحات واملكافآت
وافقمجلساإلدارةفياجتماعهاملنعقدبتاريخ 1443/02/19هـاملوافق 2021/09/27معلىتشكيللجنةالترشيحاتواملكافآتوالتيتتلخص
مهامهاومسؤولياتهافيمايلي :
• إعدادوصفللقدراتواملؤهالتاملطلوبةلعضويةمجلساإلدارةوشغلوظائفاإلدارةالتنفيذية 
ً
• التوصيةملجلساإلدارةبترشيحأعضاءفيهوإعادةترشيحهموفقاللسياساتواملعاييراملعتمدة .
• إعداد سياسة واضحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية وكبار
التنفيذيينومراجعتهابشكلدوري .
• التوصيةملجلساإلدارةبمكافآتأعضاءاملجلسواللجاناملنبثقةعنهوكبارالتنفيذيينبالشركةوفقاللسياسةاملعتمدة .
• املراجعةالسنويةلالحتياجاتالالزمةمناملهاراتأوالخبراتاملناسبةلعضويةمجلساإلدارةووظائفاإلدارةالتنفيذية .
• مراجعةهيكلمجلساإلدارةواإلدارةالتنفيذيةورفعالتوصياتفيشأنالتغييراتالتييمكنإجراؤها .
• التأكدبشكلسنويمناستقالليةاألعضاءاملستقلين،وعدموجودأيتعارضمصالح .
• إعدادالتقاريرالسنويةالتيتوضحماتقاضتهاإلدارةالتنفيذيةخاللالعاموتضمينذلكفيالتقريرالسنوي .

ويوضحالجدولالتاليأعضاءلجنةالترشيحاتواملكافآت :


الجدولرقم(:)34أعضاءلجنةالترشيحاتواملكافآت :
االسم

املنصب

عضومجلساإلدارة
فيصلبنعبدهللابن
ورئيسلجنةالترشيحات
املشاريآلسعود 
واملكافآت 
رئيسمجلساإلدارة
عبدالعزيزصالحالربدي  وعضولجنةالترشيحات
واملكافآت 
عضولجنةالترشيحات
سعيدبنعبدهللااملعيذر 
واملكافآت 

الصفة

الجنسية

العمر

غيرتنفيذي/مستقل 
ي
سعود 

 61

غيرتنفيذي/مستقل 

عضومنخارجاملجلس 

ي
سعود 

 59

ي
سعود 

 46

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات


يمكنالرجوعللسيرةالذاتيةلرئيسلجنةالترشيحاتواملكافآتاألستاذفيصلبنعبدهللابناملشاريآلسعودفيالجدولرقم()23والسيرة
الذاتيةلعضولجنةالترشيحاتواملكافآتاألستاذعبدالعزيزصالحالربديفيالجدولرقم(،)21والسيرةالذاتيةلعضولجنةالترشيحات
واملكافآتاألستاذسعيدبنعبدهللااملعيذرفيالجدولرقم( .)32
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 .4.6اإلدارة التنفيذية
لدىشركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتعددمناإلداراتالرئيسيةالتيتعملعلىإدارةأعمالالشركةوتطويرهاكلحسبدورها،ويتعين
علىكلإدارةتنفيذالواجباتواملهامالتيتقعتحتمسؤوليتهالتفعيلاألداءالكليللشركةوتحقيقرؤيةورسالةوأهدافواستراتيجياتالشركة
علىاملدىالقصيروالطويل.ويوضحالجدولالتاليأعضاءاإلدارةالتنفيذيةللشركة :
الجدولرقم(:)35اإلدارةالتنفيذية :
االسم
عبدالجبارعبدالرحمن
العبدالجبار 
عبدهللاعوادالطريفي 
حافظصديقمحمد 
محمدعبدهللاحسامالدين 
ميثميوسفاملسكين 
مصطفىمحمداللحام 
عبدالعزيزعليالطيار 

املنصب

سنة االنضمام
للشركة

الجنسية

العمر

الرئيسالتنفيذي 

ي
سعود 

 59

 1989

نائبالرئيسالتنفيذي 
املديراملالي 
مديرتطويراملنتجاتوالتسويق 
مديراملواردالبشرية 
مديرتقنيةاملعلومات 
مديراملشاريعوالتنفيذ 

ي
سعود 
س وداني 
سوري 
ي
سعود 
فلسطيني 
ي
سعود 

 59
 58
 51
 39
 34
 33

 2008
 1998
 1994
 2021
 2010
 2018

املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 

وفيما يلي السيرالذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:
السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي األستاذ عبدالجبارعبدالرحمن العبدالجبار:
يرجىالرجوعللجدولرقم()25للحصولعلىالسيرةالذاتيةللرئيسالتنفيذياألستاذعبدالجبارعبدالرحمنالعبدالجبار 

السيرة الذاتية لنائب الرئيس التنفيذي األستاذ عبدهللا عواد الطريفي:
يرجىالرجوعللجدولرقم()22للحصولعلىالسيرةالذاتيةلنائبالرئيسالتنفيذياألستاذعبدهللاعوادالطريفي .


45


الجدولرقم(:)36السيرةالذاتيةلعضواإلدارةالتنفيذيةحافظصديقمحمد :
املنصب :املديراملالي
حافظ صديق محمد
االسم:
الجنسية :سوداني 
االنضمام  1998
سنة
 58
العمر:
للشركة:
املؤهالت العلمية
• ماجستيراملراجعةواملحاسبةمنجامعةالسودان2021-2020
• محاسبإدارةمعتمدمنالوالياتاملتحدةاألمريكيةعام.2009
• بكالوريوسدراساتاألعمالمنجامعةالسودانعام 1986
الخبرات العملية

• مديرمالي–شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلوماتمنذ2015
• رئيسقسماملحاسبة–شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات2015-2009
• محاسبأول-شركةفينسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات2009-2004
• محاسب-شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 2004-1998
• مديرمالي-شركةوفرةللتخزينالحديث-السودان1998-1994
• مديرمالي-شركةالسليتلإلنتاجالغذائياملحدودة-السودان 1994-1992
• مساعدمديرعام -الشركةالسودانيةللتجارةواالستثمار-السودان  1992-1990

العضويات
في اليوجد 
مجالس إدارة أخرى
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 




الجدولرقم(:)37السيرةالذاتيةلعضواإلدارةالتنفيذيةمحمدعبدهللاحسامالدين :
املنصب :مديرتطويراملنتجات والتسويق
محمد عبدهللا حسام الدين
االسم:
الجنسية :سوري 
االنضمام  1994
سنة
 51
العمر:
للشركة:
املؤهالت العلمية
• بكالوريوسالعلوممنجامعةامللكفهدللبترولواملعادنعام 1994
الخبرات العملية

• مديرإدارةتطويراملنتجاتوالتسويق–شركةنسيج–منذ2020
• مديرإدارةاألصولاملعرفية 2020-2007
• مديرمكتبفرعدبيشركةنسيج-عام1997م 
• مديرحساباتالعمالءشركةنسيج -عام1994م 

العضويات
في اليوجد 
مجالس إدارة أخرى
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 
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الجدولرقم(:)38السيرةالذاتيةلعضواإلدارةالتنفيذيةميثميوسفاملسكين :
املنصب:
ميثم يوسف املسكين
االسم:
الجنسية:
االنضمام  2021
سنة
 39
العمر:
للشركة:
املؤهالت العلمية
• ماجستيراإلدارةالدوليةمنجامعةليفربولعام .2012
الخبرات العملية

مديراملوارد البشرية
ي
سعود 

• مديراملواردالبشرية–شركةنسيجمنذ2021
• مديراملواردالبشرية-شركةالواحةللمقاوالت 2020-2019
• مديراملواردالبشرية-شركةداراملصطفى 2019-2017
• مستشارأولللمواردالبشرية-شركةسيدرل 2016-2014
• مشرفمواردبشرية-شركةترانساوشين .2013-2012
• مسؤولمواردبشريةأول-شركةمجموعةاملعجل .2012-2008

في اليوجد 
العضويات
مجالس إدارة أخرى
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 

الجدولرقم(:)39السيرةالذاتيةلعضواإلدارةالتنفيذيةمصطفىمحمداللحام :
املنصب :مديرإدارة تقنية املعلومات
مصطفى محمد اللحام
االسم:
الجنسية :فلسطيني 
االنضمام  2010
سنة
 34
العمر:
للشركة:
املؤهالت العلمية
• بكالوريوسالحاسوبوتكنولوجيااملعلوماتمنالجامعةالعربيةاملفتوحةعام2009م
• دبلومهندسةاالتصاالتوشبكاتالحاسوبمنجامعةامللكسعود2009م 
الخبرات العملية

• مديرادارةتقنيةاملعلومات–شركةنسيجمنذ2016
• قائدفريقتقنيةاملعلومات–شركةنسيج2015-2013
• مهندسعمليات–شركةنسيج– 2013-2010

في اليوجد 
العضويات
مجالس إدارة أخرى


املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 
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الجدولرقم(:)40السيرةالذاتيةلعضواإلدارةالتنفيذيةعبدالعزيزعليالطيار :
املنصب:
عبدالعزيزعلي الطيار
االسم:
الجنسية:
 2018
سنة االنضمام
 33
العمر:
للشركة:
املؤهالت العلمية
• شهادةاجتيازبرنامجتطويرالقادةاملقدممنهدف 2021

مديرإدارة املشاريع والتنفيذ
ي
سعود 

• شهادةPMPإدارةاملشاريعاالحترافية–معهدإدارةاملشاريعاألمريكي PMI 2020
• شهادةCAPMمديرمشاريعمشارك–معهدإدارةاملشاريعاألمريكي PMI 2019
• شهادةمطورحلول–MCSDمايكروسوفت 2013
• شهادةمطورحلولمشارك–MCSAمايكروسوفت 2013
• شهادةالدبلومفيبرمجةالحاسب–معهداإلدارةالعامة .2012


الخبرات العملية

• مدير املشاريعوالتنفيذ–نسيجمنذ2021
• مديرمشروع–شركةنسيج2021-2018
• قائدفريقتطوير–وزارةالشؤونالبلديةوالقروية2018-2017
• محللنظموقائدفريقتطوير–مركزاملعلوماتالوطني2017-2015
• مطوربرمجيات–مركزاملعلوماتالوطني 2015-2012

في اليوجد 
العضويات
مجالس إدارة أخرى 
املصدر:شركةنسيجلالتصاالتوتقنيةاملعلومات 

 .5سياسة توزيع األرباح
ً
تمنحاألسهمحامليهاالحقفيالحصولعلىاألرباحالتيتعلنعنهاالشركة.ووفقاللنظاماألساس يللشركة،فإنأيقراربتوزيعأرباحنقدية،يجب
ً
أنيصدرمنقبلالجمعيةالعامةالعاديةبناءعلىتوصيةمنمجلساإلدارةالذييأخذفياالعتبارعندإصدارهلهذهالتوصيةمختلفالعوامل
السائدةوقتها،بمافيهاأرباحالشركة،والوضعاملالي،والقيودالتيتخضعلهاعمليةتوزيعاألرباحبموجباتفاقياتالتمويلوالدين،ونتائجنشاطات
ً
ً
الشركة،واحتياجاتالشركةمنالنقدحالياومستقبال،وخططالتوسعومتطلباتاستثماراتالشركة .
ً
التقدمالشركةأيضماناتبأنهاستدفعأرباحا،والتضمنقيمةتلكاألرباحالتيتعتزمتوزيعهافيأيسنةمحددة،وتخضععمليةتوزيعاألرباح
ً
إلىقيودمعينةوفقالنظامالشركةاألساس ي،حيثنصتاملادة()49التاسعةواألربعونمنالنظاماألساس يللشركةعلىأنيتمتوزيعأرباحسنوية
صافيةبعدخصمكافةاملصاريفوتكويناالحتياطياتعلىالنحوالتالي :
أ .يجنب()%10منصافياألرباحلتكويناالحتياطيالنظاميللشركة،ويجوزأنتقررالجمعيةالعامةالعاديةوقفهذاالتجنيبمتىبلغ
االحتياطياملذكور()%30منرأساملالاملدفوع.
ب .للجمعيةالعاديةبناءعلىاقتراحمجلساإلدارةانتجنب()%10منصافياألرباحلتكويناحتياطياتفاقييخصصلغرضأواغراضمعينة 
ج.للجمعيةالعامةالعاديةأنتقررتكويناحتياطياتأخرى،وذلكبالقدرالذييحققمصلحةالشركةأويكفلتوزيعأرباحثابتةقدراإلمكان
علىاملساهمين،وللجمعيةاملذكورةكذلكأنتقتطعمنصافياألرباحمبالغإلنشاءمؤسساتاجتماعيةلعامليالشركةأوملعاونةمايكون
ً
قائمامنهذهاملؤسسات.
د .يوزعمنالباقيبعدذلكعلىاملساهميننسبةتمثل()%5منرأسمالالشركةاملدفوع .
ه .يستحقاملساهمحصتهفياألرباحوفقالقرارالجمعيةالعامةالصادرفيهذاالشأنويبينالقرارتاريخاالستحقاقوتاريخالتوزيعوتكون
أحقيةاألرباحملالكياألسهماملسجلينفيسجالتاملساهمينفينهايةاليوماملحددلالستحقاق.
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و .معمراعاةاألحكاماملقررةفياملادةالثامنةواألربعون()48والتاسعةواألربعون()49منالنظاماألساس يللشركة،واملادةالسادسةوالسبعين
()76مننظامالشركات،تتكونمكافأةمجلساإلدارةبحسباملادة()20عشرونمنالنظاماألساس يللشركةمنالنسبةاملنصوصعليها
فياملادة()48منالنظامفيحدودمانصعليهنظامالشركاتولوائحه،كمايجوزللشركةدفعمبلغمقطوعألعضاءمجلساإلدارةكمكافأة
ً
سنويةوذلكبمااليخالفنظامالشركات،باإلضافةإلىبدلحضوروبدلانتقالوفقاملايحددهمجلساإلدارةمعمراعاةاألنظمة
والقراراتوالتعليماتاملرعيةفياململكةالصادرةمنالجهاتاملختصة.ويجبأنيشتملتقريرمجلساإلدارةإلىالجمعيةالعامةالعادية
علىبيانشامللكلماحصلعليهأعضاءمجلساإلدارةخاللالسنةاملاليةمنمكافآتوبدلمصروفاتوغيرذلكمناملزايا،وأن
يشتملكذلكعلىبيانماقبضهأعضاءاملجلسبوصفهمعاملينأوإداريينأوماقبضوهنظيرأعمالفنيةأوإداريةأواستشاراتوأن
ً
يشتملأيضاعلىبيانبعددجلساتاملجلسوعددالجلساتالتيحضرهاكلعضومنتاريخآخراجتماعللجمعيةالعامة .
ولميتمإعالنأوتوزيعأرباحعنالسنةاملاليةاملنتهيةفي2019/12/31م والسنةاملاليةاملنتهيةفي2020/12/31موالسنةاملاليةاملنتهية
في2021/12/31م.

 .6تكاليف اإلدراج المباشر
يتوقعأنتبلغإجماليتكاليفاإلدراجاملباشرألسهمالشركةفيالسوقاملوازيةحواليمليونوستمائةوخمسينألف()1,650,000ريالسعودي.
وتشملتكاليفاإلدراجاملباشر وأتعاباملستشاراملاليوأتعاباملستشارالقانونيوغيرهامناملصاريفاألخرىاملتعلقةباإلدراجاملباشرفيالسوق
املوازية.وتتحملالشركةكافةتكاليفاإلدراج ،والتيسيتمتضمينهاضمنمصروفاتالشركةفيقائمةالدخل .

 .7إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة
ُيقرأعضاءمجلسإدارةالشركةبمايلي :
.1
.2
.3
.4

الشركةملتزمةبجميعأحكامنظامالشركاتكمافيتاريخهذااملستند
ً
ً
ُ
لميكنهناكأيانقطاعفيأعمالاملصدرأوشركاتهالتابعةيمكنأنيؤثرأويكونقدأثرتأثيراملحوظافيالوضعاملاليخاللاالثنيعشر
ً
()12شهرااألخيرة .
ُ
ُ
لمتمنحأيعموالتأوخصوماتأوأتعابوساطةأوأيعوضغيرنقديمنقبلاملصدرأوشركاتهالتابعةخاللالسنةالسابقةمباشرة
لتاريخطلبالتسجيلفيمايتعلقبإصدارأوطرحأيأسهم .
لميكنهناكأيتغيرسلبيجوهريفيالوضعاملاليوالتجاري ُ
للمصدرأوشركاتهالتابعةخاللالسنةالسابقةمباشرةلتاريختقديمطلب
التسجيل .

 .5بإستثناءماهومبينفيهذااملستندالسيماالقسم(")3-2تأسيسالشركةوأهمالتطوراتفيرأساملال"،ليسألعضاءمجلساإلدارةأو
ُ
أليمنأقربائهمأيأسهمأومصلحةمنأينوعفياملصدرأوشركاتهالتابعة.
ٍ
 .6أنالشركةوشركاتهاالتابعةليستخاضعةأليدعاويأوإجراءاتقانونيةحوهرية .
 .7اليشتركأيمنأعضاءمجلس إدارةالشركةأوشركاتهاالتابعةفيأعمالمنافسةللشركة .
 .8تقرالشركةبأنهالتوجدلديها أولدىأيمنالشركاتالتابعةلها أيةعقودأوترتيباتساريةاملفعوليكونفيهامصلحةلرئيسمجلس
اإلدارة،أوأحدأعضاءمجلساإلدارةأوالرئيسالتنفيذي،أومديراإلدارةاملالية،أوغيرهممناألطرافذاتالعالقة .
 .9التوجدأيوقائعأخرىيمكنأنتؤثرفيطلبتسجيلاألسهملميتمتضمينهافيهذااملستند .
 .10أنالشركةحاصلةعلىجميعالتراخيصواملوافقاتاألساسيةاملطلوبةملمارسةأنشطتها .
 .11أنالشركةقدحصلتعلىجميعاملوافقاتالالزمةإلدراجأسهمهافيالسوقاملوازية .
 .12أنالشركةالتخضعألينزاعاتأومطالباتبفروقاتزكويةقائمةمنقبلهيئةالزكاةوالضريبةوالجمارككمافيتاريخهذااملستند.
 .13التوجدأيرهوناتأوحقوقأوأيأعباءأوتكاليفعلىممتلكاتالشركةكمافيتاريخهذهالنشرة .
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 .14باستثناءماوردفيقسمعواملاملخاطرة،فإنأعضاءمجلساإلدارةليسواعلىعلمبأيمخاطرجوهريةأخرىمناملمكنأنتؤثرفيقرار
املستثمريناملحتملينفيأسهمالشركة .
ً
 .15اليخضعأعضاءمجلساإلدارةأليإجراءاتقانونيةقدتؤثربمفردهاأوبمجملهاجوهريافيأعمالالشركةأوفيوضعهااملالي .
 .16التوجدأيصالحيةتعطيأحدأعضاءمجلساإلدارةأوالرئيسالتنفيذيحقالتصويتعلىمكافآتتمنحلهم .
ُ
اضمناملصدر .

 .17التوجدأيصالحيةتجيزألعضاءمجلساإلدارةأوكبارالتنفيذيينحقاالقتر
ً
منأعضاءاإلدارةالتنفيذيةبالشركةأوأمينسرمجلساإلدارة

 .18لميتماإلعالنعنإفالسأيعضومنأعضاءمجلسإدارةالشركةأوأيا
ولميسبقأليمنهمأنخضعأليإجراءاتإفالس.
 .19أنالشركةحصلتعلىموافقةالجمعيةعلىجميعالتعامالتمعاألطرافذاتالعالقة.
ك خالل الربعالثالثمنالعام  2022م.
 .20أن الشركة ملتزمة بإنشاءوتعيينإدارة مراجعة داخلية وذل 

 .8المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطه
 .8.1طلب تسجيل األسهم في السوق املوازية
تقدمتالشركةبطلبتسجيلاألسهممحلهذااملستندإلىهيئةالسوقاملاليةالسعودية،وتمتقديمجميعاملستنداتاملطلوبةإلىالجهاتذات
العالقةواستيفاء كافة املتطلبات .كما تمالحصولعلىجميعاملوافقاتاملتعلقةبعمليةالتسجيلواإلدراجاملباشرألسهمالشركةفيالسوق
املوازية،بمافيذلكموافقةالهيئةعلىمستندالتسجيلهذا .
 .8.2سعرالسهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة األسمية لكل سهم
ً
التوجدصفقاتطرحخاصتمتمؤخراعلىسهمالشركة،وفيحالحدثتمثلهذهالصفقاتفإنهيتمنقلامللكيةبموجبعقدبيعبينالطرفين
والتكونالشركةعلىمعرفةبسعرالبيعالذيتمبينهما .
تمتحديدالسعراالسترشاديلسهمالشركةمنخاللاحتسابالقيمةالسوقيةالعادلةللشركةوالذيقامتبهشركةالراجحياملاليةبصفتها
ً ً
مستشاراماليالإلدراج.حيثبلغالسعراالسترشاديلسهمالشركة()70سبعونريالسعودي،وتبلغالقيمةاالسميةللسهم()10عشرةريا الت
سعودية.والجديربالذكرأنرأسمالالشركةيبلغ( )50,000,000خمسينمليونريالسعوديمقسمإلى( )5,000,000خمسةماليينسهم
عادي .
يتمتحديدسعراالفتتاحللسهمبناءعلىالعرضوالطلبعلىالسهمعنطريقآليةمزاداالفتتاحوهيفترةتسبقافتتاحالسوق(منالساعة
ً
ً
صباحا)،ويمكنللمستثمرينخاللهذهالفترةإدخالأوامرالبيعوالشراء،ومنثميق ومنظامالتداولبإيجاد

 ۹:۳۰صباحا إلىالساعة  10:00
السعرالعادلالذييتمعندهتنفيذاألوامربعدمطابقتهافيفترةاملزاد،ويكونسعرالتنفيذهوسعراالفتتاحمعنسبةتذبذبيوميةمسموحبها
ً
ً
تبلغ(%30ارتفاع اوهبوط ا).ويعتبرالسعراالسترشاديكمرجعفقطللقيمةالسوقيةالعادلةوهوسعراإلدراجلليوماألولفقط،وتحسبالسوق
أسعاراالفتتاحواإلغالقكمايلي :
 .1يحددنظامالتداولسعرالحداألقص ىمنالكميةالتييمكنتداولهامناألوراقاملالية .
 .2إذاكانهناكسعرانأوأكثرقديتداوالنالكميةنفسها،يحددنظامالتداولالسعرالذييتركأقلحدأدنىمتبقي،وهوعدداألوراقاملالية
غيراملطابقةبهذاالسعر .
كسعرانأوأكثربنفسالحداألدنىاملتبقي،يحددنظامالتداولالسعروفقاآلتي :
 .3إذاكانهنال 
ً
أ .األعلىسعراعندعدمتوازنالكميةغيراملطابقةفيطرفالشراءفقط .
ً
ب .األقلسعراعندعدمتوازنالكميةغيراملطابقةفيطرفالبيعفقط .
ج .متوسطأسعار(أ)و(ب)عندعدمتوازنالكميةغيراملطابقةفيالطرفين(البيعوالشراء).يقربمتوسطالسعرينإلىأقربوحدة
تغيرسعرعنداإلمكان.
يكونتداولاألسهممنيوماألحدإلىيومالخميس،باستثناءالعطالتالرسميةفياململكة.ويتبعيومالتداولتسلسلالجلساتاملحددفيالجدول
اآلتي :
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الجدولرقم(:)41تسلسلالجلسات 
الجلسة 
الجلسةاألولى:مزادمفتوح 
الجلسةالثانية:السوقمفتوح-تنفيذ 
ق
الجلسةالثالثة:مزاداإلغال 
ق
الجلسةالرابعة:التداولعلىسعراإلغال 
الجلسةالخامسة:السوقمغلق 

الجدولالزمني 
ً
ً
9:30صباحا–10:00صباحا 
ً
صباحا–ً 15:00
مساء 
10:00
مساء–ً 15:10
ً 15:00
مساء 
مساء–ً 15:20
ً 15:10
مساء 
مساء–ً 16:00
ً 15:00
مساء 

املصدر:إجراءاتالتداولوالعضوية-تداول 

-

يتاحتمريروتعديلوإلغاءاألوامرخاللالجلسةاألولىوالجلسةالثانيةوالجلسةالثالثةوالجلسةالرابعة،ويتاحتعديلصالحيةاألمروإلغاؤه
خاللالجلسةالخامسة،ويتاحتعطيلاألوامرغيراملنفذةخالليومالتداول .
تعرضاألوامرمجتمعةبحسبالسعرعندمستوىسعريمحدد(عرضالسوقبحسبالسعر)خاللالجلسةاألولىوالجلسةالثالثة .
تطابقاألوامرفينهايةالجلسةاألولىوالجلسةالثالثةوخاللالجلسةالثانيةوالجلسةالرابعة.
يحددوقتانتهاءالجلستيناألولىوالثالثةبشكلمتغيريومياخالل۳۰ثانيةوفقاألوقاتاملحددةللجلستينفيالجدولأعاله.


 .8.3األوقات والظروف التي يجوزفيها تعليق سهم الشركة
 .8.3.1تعليق اإلدراج أو إلغائه
ً
أ .يجوزللهيئةتعليقالتداولفيسهمالشركةأوإلغاءاإلدراجفيأيوقتحسبماتراهمناسبا،وذلكفيأيمنالحاالتالتالية :
ً
 .1إذارأتضرورةذلكحمايةللمستثمرينأوللمحافظةعلىسوقمنتظمة .
ً
ً
 .2إذاأخفقاملصدرإخفاقاتراهالهيئةجوهريافيااللتزامبنظامالسوقاملاليةأولوائحهالتنفيذيةأوقواعدالسوق .
ُ
 .3إذالميسدداملصدرأيمقابلماليمستحقللهيئةأوالسوقأوأيغراماتمستحقةللهيئةفيمواعيدها .
 .4إذارأتأناملصدرأوأعمالهأومستوىعملياتهأوأصولهلمتعدمناسبةالستمرارإدراجأوراقهاملاليةفيالسوق .
ُ
 .5عنداإلعالنعناستحواذعكس ياليتضمنمعلوماتكافيةبشأنالصفقةاملقترحة.وفيحالأعلناملصدرعنمعلوماتكافيةتتعلق
ُ
بالكيان املستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن املصدر ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة املقترحة
لالستحواذالعكس ي،فللهيئةاتخاذقراربعدمتعليقالتداولفيهذهاملرحلة .
ُ
 .6عندتسربمعلوماتعنالصفقةاملقترحةلالستحواذالعكس ي،ويتعذرعلىاملصدرتقييموضعهاملاليبدقةويتعذرعليهإبالغالسوق
ً
وفقالذلك .
 .7إذالمتستوفمتطلباتالسيولةاملحددةفيالفقرة(ب)مناملادةالحاديةواألربعينمنقواعداإلدراجبعدمض ياملدةاملحددةفيالفقرة
الفرعية()1منالفقرة(د)مناملادةالثانيةواألربعينمنقواعداإلدراج .
 .8عندقيدطلبافتتاحإجراءإعادةالتنظيماملاليللمصدرالذيبلغتخسائرهاملتراكمة%50فأكثرمنرأسمالهلدىاملحمكةبموجب
نظاماإلفالس
ُ
 .9عندقيدطلبافتتاحإجراءالتصفيةأواجراءالتصفيةاإلداريةللمصدرلدىاملحكمةبموجبنظاماإلفالس .
ُ
 .10عندصدورحكماملحكمةالنهائيبإنهاءإجراءإعادةالتنظيماملاليوافتتاحإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةا إلداريةللمصدربموجب
نظاماإلفالس.
ُ
 .11عندصدورحكماملحكمةالنهائيبافتتاحإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةاإلداريةللمصدربموجبنظاماإلفالس.
ب .يخضعرفعتعليقالتداولاملفروضبموجبالفقرة(أ)املذكورةأعالهلالعتباراتالتالية :
ً
التعليقبشكلكاف،وعدموجودضرورةالستمرارالتعليقحمايةللمستثمرين .
 .1معالجةاألوضاعالتيأدتإلى
ٍ
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.2
.3
.4

.5

أنرفعالتعليقمناملرجحعدمتأثيرهفيالنشاطالعاديللسوق .
ُ
التزاماملصدربأيشروطأخرىتراهاالهيئة .
ُ ً
ُ
اإلفالسمالميكنموقفاعنمزاولةنشاطاته
اءإعادةالتنظيماملاليللمصدربموجبنظام
عندصدورحكماملحكمةالنهائيبافتتاحإجر
منقبلالجهةاملختصةذاتالعالقة،وذلكفيحالكانالتعليقوفقالفقرةالفرعية()13منالفقرة(أ)مناملادةالسادسةوالثالثين
لقواعداإلدراج.
ً
عندصدورحكماملحكمةالنهائيبرفضافتتاحإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةاإلداريةبموجبنظاماإلفالسمالميكنموقفاعن
مزاولةنشاطاتهمنقبلالجهةاملختصةذاتالعالقة،وذلكفيحالكانالتعليقوفقالفقرةالفرعية()14منالفقرة(أ)مناملادة
السادسةوالثالثينلقواعداإلدراج

ُ
اقاملاليةللمصدرفيأيمنالحاالتاآلتية :
ج .تعلقالسوقتداولاألور
ُ
 .1عندعدمالتزاماملصدرباملواعيداملحددةلإلفصاحعنمعلوماتهاملاليةالدوريةوفقاللوائحالتنفيذيةذاتالعالقة .
ُ
اجعالحساباتعلىالقوائماملاليةللمصدررأيمعارضأوامتناععنإبداءالرأي .
 .2عندمايتضمنتقريرمر
ُ
 .3إذالمتستوفمتطلباتالسيولةاملحددةفيالبابينالثانيوالثامنمنقواعداإلدراجبعدمض ياملهلةالتيتحددهاالسوقللمصدر
لتصحيحأوضاعهمالمتوافقالهيئةعلىخالفذلك .
ُ
ارعنالجمعيةالعامةغيرالعاديةللمصدربتخفيضرأسمالهوذلكليوميالتداولالتاليينلصدورالقرار .
 .4عندصدورقر
د .ترفعالسوقالتعليقاملشارإليهفيالفقراتالفرعية()1و()2و()3منالفقرة(ج)أعاله،بعدمض يجلسةتداولواحدةتليانتفاءسبب
ُ
التعليق،وفيحالةاتاحةتداولأسهماملصدرخارجاملنصة،ترفعالسوقالتعليقخاللمدةالتتجاوزخمسجلساتتداولتليانتفاءسبب
التعليق .
ه.
و.
ز.
ح.

يجوزللسوقفيأيوقتأنتقترحعلىالهيئةتعليقتداولأيأوراقماليةمدرجةأوإلغاءإدراجهاإذارأتمناملرجححدوثأيمنالحا الت
الواردةفيالفقرة(أ)أعاله .
ُ
يجبعلىاملصدرالذيتمتعليقتداولأوراقهاملاليةاالستمرارفيااللتزامبالنظامولوائحهالتنفيذيةوقواعدالسوق .
ُ
إذااستمرتعليقتداولاألوراقاملاليةمدة()6أشهرمندونأنيتخذاملصدرإجراءاتمناسبةلتصحيحذلكالتعليق،فيجوزللهيئةإلغاء
ُ
اقاملاليةللمصدر .
إدراجاألور
ُ
ُ
عندإكمالاملصدرلعمليةاستحواذعكس ي،يلغىإدراجأسهماملصدر.وإذارغباملصدرفيإعادةإدراجأسهمه،فعليهتقديمطلبجديد
ً
إلدراجأسهمهوفقالقواعداإلدراجواستيفاءاملتطلباتذاتالعالقةاملنصوصعليهافيقواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرة .

ً
اجالناتجعنخسائرالشركةبناءعلىاللوائحالتنفيذيةوقواعدالسوقذاتالعالقة .
ط .التخلهذهالبنودبتعليقالتداولأوإلغاءاإلدر

 .8.3.2اإللغاء أو التعليق االختياري للدراج
ُ
أ .اليجوزملصدرأدرجتأوراقهاملاليةفيالسوقإلغاءاإلدراجإالبموافقةمسبقةمنالهيئة.وللحصولعلىموافقةالهيئة،يجبعلىاملصدر
تقديمطلباإللغاءإلىالهيئةمعتقديمإشعارمتزامنللسوقبذلك،وأنيشملالطلباملعلوماتاآلتية :
 .1األسباباملحددةلطلباإللغاء .
 .2نسخةمناإلفصاحاملشارإليهفيالفقرة(د)أدناه .
نسخةمناملستنداتذاتالعالقةونسخةمنكلوثيقةمرسلةإلىاملساهمين،إذاكانإلغاءاإلدراجنتيجةعمليةاستحواذأوأي

.3
ُ
إجراءآخريتخذهاملصدر .
 .4أسماءومعلوماتاالتصالالخاصةباملستشاراملاليواملستشارالقانونياملعينينبموجباللوائحالتنفيذيةذاتالعالقة .
ً
يجوزللهيئةبناءعلىتقديرهاقبولطلباإللغاءأ ورفضه .
ب.
ُ
ج .يجبعلىاملصدرالحصولعلىموافقةالجمعيةالعامةغيرالعاديةعلىإلغاءاإلدراجبعدحصولهعلىموافقةالهيئة .
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د.

أ.

ب.
ج.

د.
ه.

ُ
ُ
ً
اجبناءعلىطلباملصدر،يجبعلىاملصدرأنيفصحللجمهورعنذلكفيأقربوقتممكن.ويجبأنيتضمناإلفصاح
عندإلغاءاإلدر
ُ
علىاألقلسبباإللغاءوطبيعةالحدثالذيأدىإليهومدىتأثيرهفينشاطاتاملصدر .
 .8.3.3التعليق املؤقت
ً
ُ
يجوزللمصدرأنيطلبمنالسوقتعليقتداولأوراقهاملاليةمؤقتاعندوقوعحدثخاللفترةالتداوليجباإلفصاحعنهمندونتأخير
ُ
بموجبنظامالسوقاملاليةأولوائحهالتنفيذيةأوقواعدالسوقواليستطيعاملصدرتأمينسريتهحتىنهايةفترةالتداول،وتقومالس وق
ُ
بتعليقتداولاألوراقاملاليةلذلكاملصدرفورتلقيهاللطلب .
ً
ُ
ُ
مؤقتا ً
عندتعليقالتداول
بناءعلىطلباملصدر،يجبعلىاملصدرأنيفصحللجمهورفيأقربوقتممكنعنسببالتعليقواملدةاملتوقعة
ُ
لهوطبيعةالحدثالذيأدىإليهومدىتأثيرهفينشاطاتاملصدر .
ً
ُ
ُ
يجوزللهيئةأنتعلقالتداولمؤقتامندونطلبمناملصدرعندمايكونلديهامعلوماتأوتكونهناكظروفقدتؤثرفينشاطاتاملصدر
وترىأنتلكالظروفربماتؤثرفينشاطالسوقأوتخلبحمايةاملستثمرين.ويجبعلىاملصدرالذيتخضعأوراقهاملاليةللتعليقاملؤقت
للتداولاالستمرارفيااللتزامبنظامالسوقاملاليةولوائحهالتنفيذيةوقواعدالسوق .
ُ
للسوقأنتقترحعلىالهيئةممارسةصالحيتهاوفقالفقرة(ج)املذكورةأعالهإذاتبينلهامعلوماتأوظروفقدتؤثرفينشاطاتاملصدر
ومناملحتملأنتؤثرفينشاطالسوقأوفيحمايةاملستثمرين .
يرفعالتعليقاملؤقتللتداولعندانتهاءاملدةاملحددةفياإلفصاحاملشارإليهفيالفقرة(ب)أعاله،مالمترالهيئةأوالسوقخ الفذلك .
 .8.3.4رفع التعليق

يخضعرفعتعليقالتداولاملفروضوفقاللفقرة(أ)منالقسم(")1-3-8تعليقاإلدراجأوإلغائه"لالعتباراتاالتية :
ً
معالجةاألوضاعالتيأدتإلىالتعليقبشكلكاف،وعدموجودضرورةالستمرارالتعليقحمايةللمستثمرين .
أ.
ٍ
ب .أنرفعالتعليقمناملرجحعدمتأثيرهفيالنشاطالعاديللسوق .
ُ
ج .التزاماملصدربأيشروطأخرىتراهاالهيئة.
وإذااستمرتعليقتداولاألوراقاملاليةمدةستةأشهرمندونأنتتخذالشركةإجراءاتمناسبةلتصحيحذلكالتعليق،فيجوزللهيئةإلغاء
إدراجاألوراقاملاليةللشركة .
 .8.3.5إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
ً
ُ
إذارغباملصدرفيإعادةإدراجأسهمهبعدإلغائها،فعليهتقديمطلبجديدإلدراجأسهمهوفقالق واعداإلدراجواستيفاءاملتطلباتذاتالعالقة
املنصوصعليهافيقواعدطرحاألوراقاملاليةوااللتزاماتاملستمرة .
 .8.4القرارات واملو افقات التي ستدرج بموجبها األسهم
تتمثلالقراراتواملوافقاتالتيستدرجأسهمالشركةبموجبهافيمايلي :
 .1قرارمجلسإدارةالشركةبإدراجأسهمالشركةفيالسوقاملوازية 
أوص ىمجلسإدارةالشركةفياجتماعهاملنعقدبتاريخ1442/02/19هـاملوافق2021/09/27م)باإلدراجاملباشرألسهمالشركةفيالسوق
املوازية،وذلكبعدالحصولعلىاملوافقاتالنظاميةالالزمة .
 .2موافقةشركةتداولالسعودية(تداولالسعودية)علىاإلدراج 
تم الحصول على موافقة من شركةتداولالسعودية(تداولالسعودية)على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية بتاريخ
1443/08/17هـ(املوافق2022/03/20م)،وهذهاملوافقةمشروطةبالحصولعلىموافقةهيئةالسوقاملالية .
 .3موافقةهيئةالسوقاملالية 
تمالحصولعلىموافقةهيئةالسوقاملاليةعلىطلباإلدراجاملباشرألسهمالشركةفيالسوقاملوازية.وقدتماإلعالنعنتلكاملوافقةفي
املوقعاإللكترونيللهيئةبتاريخ1443/08/25هـ(املوافق2022/03/28م) .
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 .8.5الترتيبات القائمة ملنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر)
ً
يحظرعلىكباراملساهميناملذكورينفيالصفحة(ز)منهذااملستندالتصرففيأسهمهمملدةاثنيعشر()12شهرامنتاريخبدءتداولأسهم
الشركةفيالسوقاملوازية،ويجوزلهمالتصرففيأسهمهمبعدانتهاءهذهالفترةدونالحصولعلىموافقةمسبقةمنهيئةالسوقاملالية.وبخالف
فترةالحظراملفروضةمنالهيئةعلىكباراملساهمين،التوجدأيترتيباتقائمةأخرىتمنعالتصرففيأسهممعينة .
 .8.6نبذة عن السوق املالية السعودية (تداول)
تمتأسيسنظامتداولفيعام2001م،كنظامبديللنظاممعلوماتاألوراقاملاليةاإللكتروني،وكانقدبدأتداولاألسهماإللكترونيفياململكة
ً
ً
عام1990م.وتتمعمليةالتداول
منتنفيذالصفقةوانتهاءبالتسوية،ويتمالتداولكليومعملمنأيام
منخاللنظامإلكترونيمتكاملابتداء
ً
ً
األسبوعمناألحدإلىالخميسعلىفترةواحدةمنالساعة  10صباحاوحتى  3عصراويتمخاللهاتنفيذاألوامر.أماخارجهذهاألوقاتفيسمح
ً
ً
بإدخالاألوامروتعديلهاوإلغائهامنالساعة9:30صباحاوحتىالساعة10صباحا،تتغيرهذهاألوقاتخاللشهررمضانويتماإلعالنعنطريق
تداول .
ً
ق ً
أوال(وهي
ويتمتنفيذالصفقاتمنخاللمطابقةآليةلألوامر،ويتماستقبالوتحديدأولويةاألوامروفقاللسعر.وبشكلعامتنفذأوامرالسو 
ً
األوامراملشتملةعلىأفضلاألسعار)،وتليهااألوامرمحددةالسعر،وفيحالإدخالعدةأوامربنفسالسعرفإنهيتمتنفيذهاوفقا لتوقيت
اإلدخال .
يقومنظامتداولبتوزيعنطاقشاملمناملعلوماتمنخاللقنواتمختلفةأبرزهاموقعتداولعلىاإلنترنت،ويتمتوفيربياناتالسوقبشكل
فوريملزودياملعلوماتاملعروفينمثلرويترز.وتتمتسويةالصفقاتخالليوميعمل(،)T+2أيأننقلامللكيةلألسهميتمبعدتنفيذالصفقة
بيوميعمل .
وينبغيعلىاملصدراإلفصاحعنجميعالقراراتواملعلوماتذاتاألهميةللمستثمرينعبرنظامتداول.وتقععلىعاتقإدارةتداولمسؤولية
مراقبةالسوقبهدفضمانعدالةالتداولوكفاءةعملياتالسوق .
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 .9المستندات المتاحة للمعاينة
ستكوناملستنداتالتاليةمتاحةللمعاينةفياملقرالرئيسللشركةفيمدينة الرياض وفياملقرالرئيسللمستشاراملاليفيمدينةالرياض،وذلك
خاللأيامالعملمنيوم األحد 1443/09/23ه (املوافق 2022/04/24م)إلىيوم الخميس  1443/10/11ه (املوافق 2022 /05 /12م)،بين
ً
صباحاإلىالساعةً 04:00
مساءخاللفترةالتقلعن7أيامقبلاإلدراج :
الساعة09:00
-

السجلالتجاريالرئيس يللشركة .

-

النظاماألساس يللشركةوعقدالتأسيس .

-

موافقةهيئةالسوقاملاليةعلىتسجيلأسهمالشركةفيالسوقاملوازيةكنسخةمطبوعةمنموقعهيئةالسوقاملالية .

-

موافقةشركةشركةتداولالسعودية(تداولالسعودية)علىاإلدراجفيالسوقاملوازية .

-

موافقةمجلسإدارةالشركةعلىاإلدراجاملباشرألسهمالشركةفيالسوقاملوازية .
ً
اآلليةالتيتمبناءعليهاتحديدالسعراالسترشاديلتداولأسهمالشركةفيالسوقاملوازية(تقريرالتقييماملاليللشركةاملعدمنقبل

-

املستشاراملالي) .
-

القوائماملاليةاملراجعةللشركةللسنةاملاليةاملنتهيةفي2020/12/31م.

-

القوائماملاليةاألوليةاملوجزةلفترةالتسعةأشهراملنتهيةفي30سبتمبر2021م .

-

القوائماملاليةلغرضخاصوالتيتمإعدادهاللسنة املاليةاملنتهيةفي 2020/12/31م لعرضتحولاملجموعةمناملعاييرالدولية
ً
إلعدادالتقاريراملاليةللمنشآتالصغيرةواملتوسطةإلىاملعاييرالدوليةللتقريراملاليالكاملةوفقاللمعاييراملعمولبها.

-

يلهذالكلمن :
خطاباتاملوافقةعلىتضميناالسموالشعارواإلفادةفيمستندالتس ج
ٍ
أ.

املستشاراملاليللشركة(شركةالراجحياملالية)

ب .املحاسبالقانونيللشركة(الدكتورمحمدالعمريوشركاه) 
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 .10تقرير المحاسب القانوني
1-10القوائماملاليةاملراجعةللشركةللسنةاملاليةاملنتهيةفي2020/12/31م.

 2 -10القوائماملاليةلغرضخاص والتيتمإعدادهاللسنةاملاليةاملنتهيةفي 2020/12/31م لعرضتحولالشركةمناملعاييرالدوليةإلعداد
ً
التقاريراملاليةللمنشآتالصغيرةواملتوسطة إلىاملعاييرالدوليةللتقريراملاليالكاملةوفقاللمعاييراملعمولبها .
3-10القوائماملاليةاألوليةاملوجزةلفترةالتسعةأشهراملنتهيةفي30سبتمبر2021م .

4-10القوائماملاليةاملراجعةللشركةللسنةاملاليةاملنتهيةفي2021/12/31م 
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسئولية محدودة)

ً
(سابقا شركة النظم العربية المتطورة «نسيج»)
القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020م
وتقرير مراجعي الحسابات
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسئولية محدودة)

ً
(سابقا شركة النظم العربية المتطورة «نسيج»)
القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاص
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020م
وتقرير المراجع المستقل

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية املعلومات
(شركة ذات مسئولية محدودة)
القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020

الصفحة

الفهرس

3-2

تقرير املراجع املستقل
قائمة املركز املالي املوحدة

4

قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة

5

قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة

6

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

7

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

88

43 - 8

1

89

90

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية املعلومات
(شركة ذات مسئولية محدودة)
قائمة املركزاملالي املوحدة ذات الغرض الخاص كما في  31ديسمبر2020م
 31ديسمبر2020م
املوجودات
املوجودات غيراملتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
موجودات غير ملموسة
استثمارات في شركات زميلة
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أصوول ضريبية مؤجلة
إجمالي املوجودات غيراملتداولة
املوجودات املتداولة
مشروعات تحت التنفيذ
مخزون
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مدينون تجاريون
أصول عقود
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
إجمالي املوجودات املتداولة
إجمالي املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق الشركاء
رأس املال
احتياطي نظامي
إحتياطي ترجمة
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق الشركاء
حقوق امللكية غير املسيطرة
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات غيراملتداولة
التزام إيجار – جزء غير متداول
التزامات املنافع املحددة للموظفين
إجمالي املطلوبات غيراملتداولة
املطلوبات املتداولة
قروض قصيرة االجل
قرض من مساهم
دائنون تجاريون
مستحقات وذمم دائنة أخرى
التزامات عقود
التزام إيجار – جزء متداول
الزكاة وضريبة الدخل املستحقة
إجمالي املطلوبات املتداولة
إجمالي املطلوبات
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

إيضاح

ريال سعودي

 31ديسمبر2019م
معدلة (إيضاح )8
ريال سعودي

9
10

4,070,518
1,838,387
48,224
8,793,889
272,133
15,023,151

4,784,827
2,522,855
8,616,917
277,778
30,153
16,232,530

4,729,517
3,207,323
8,472,445
1,055,771
17,465,056

13

17,339,895
3,836,068
747,883
87,049,354
4,905,539
12,387,065
57,696,203
183,962,007
198,985,158

21,045,754
1,202,219
773,543
119,447,560
2,854,140
11,219,820
35,658,835
192,201,871
208,434,401

17,775,075
784,796
840,408
74,132,161
3,391,046
10,932,032
29,937,384
137,792,902
155,257,958

18
19

10,000,000
5,000,000
1,823,549
57,031,381
73,854,930
293,537
74,148,467

10,000,000
5,000,000
713,249
47,772,448
63,485,697
63,485,697

10,000,000
5,000,000
()56,953
44,374,071
59,317,118
59,317,118

10
21

1,129,848
21,379,640
22,509,488

1,693,683
19,759,826
21,453,509

2,165,939
17,739,754
19,905,693

22
14

5,038,089
10,000,000
16,133,622
13,381,303
54,240,926
778,476
2,754,787
102,327,203
124,836,691
198,985,158

6,971,900
10,000,000
8,948,909
31,535,059
63,059,367
864,467
2,115,493
123,495,195
144,948,704
208,434,401

24,065,700
18,243,963
30,481,698
954,810
2,288,976
76,035,147
95,940,840
155,257,958

11
12

14
15
16
17

20

23
10
24

تعتبر اإليضاحات املختارة من اإليضاح رقم ( )1حتى رقم ( )34جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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 1يناير 2019م
معدلة (إيضاح )8
ريال سعودي

4

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
شركة ذات مسؤولية محدودة

قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخراملوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م

إيضاح
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية

205,492,288
()135,837,062
69,655,226
()27,930,307
()25,529,147
()53,459,454
16,195,772
()2,991,837
()646,573
197,804

177,837,137
()118,192,777
59,644,360
()36,433,309
()17,448,098
()53,881,407
5,762,953
2,100
()93,888
110,213

12
29

()373,403
12,381,763

139,585
()334,870
5,586,093

24

()2,754,787
9,626,976

()2,115,493
3,470,600

25
26
27

ربح من العمليات الرئيسية
إيرادات أخرى
تكوين مخصص خسائر متوقعة -مشروع اكسبورتال
مصاريف اخرى
حصة في أرباح اإلستثمارات في شركات زميلة
أرباح محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
تكاليف تمويل
ربح السنة قبل الزكاة والضرائب

28
11

الزكاة والضريبة للشركة والشركات التابعة
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
ً
بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
إعادة قياس التزامات املنافع املحددة للموظفين

21

ً
بنود يتم او يمكن اعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
األنشطة األجنبية – فروقات ترجمة
إجمالي الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
معدلة (إيضاح )8
ريال سعودي
ريال سعودي

()242,682
1,110,300
867,618
10,494,594

توزيع صافي الربح
مساهمي الشركة االم
حقوق امللكية غير املسيطرة

9,501.615
125,361
9,626,976

توزيع الدخل الشامل للسنة
مساهمي الشركة االم
حقوق امللكية غير املسيطرة

10,369,233
125,361
10,494,594

()72,223
770,202
697,979
4,168,579

3,470,600
3,470,600
4,168,579
4,168,579

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

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة ذات الغرض الخاص عن السنة املنتهية في  31ديسمبر2020م

رأس املال
ريال سعودي

()56,953

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
كما في  31ديسمبر( 2019معدل)

ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
االضافات من خالل االستحواذ على شركة تابعة
كما في  31ديسمبر2020

العائد للشركاء بالشركة االم
األرباح
املبقاة
إحتياطي نظامي احتياطي ترجمة
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي

49,736,718

()56,953
770,202
770,202
713,249
1,110,300
1,110,300
1,823,549

إجمالي حقوق الشركاء
ريال سعودي

64,679,765
()5,362,647
44,374,071
3,470,600
()72,223
3,398,377
47,772,448
9,501,615
()242,682
9,258,933
57,031,381

حقوق امللكية غير
املسيطرة
ريال سعودي

()5,362,647
59,317,118
3,470,600
697,979
4,168,579
63,485,697
9,501,615
867,618
10,369,233
73,854,930

إجمالي حقوق امللكية
ريال سعودي

64,679,765
125,361
125,361
168,176
293,537

الرصيد في  31ديسمبر ( 2018املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت
10,000,000
الصغيرة واملتوسطة الحجم)
األثر الناتج عن التطبيق الكامل للمعايير الدولية للتقرير املالي
(إيضاح )8
كما في  1يناير( 2019معدل)

()5,362,647
59,317,118
3,470,600
697,979
4,168,579
63,485,697
9,626,976
867,618
10,494,594
168,176
74,148,467

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

6

شركة نسيج لإلتصاالت وتنقنية املعلومات
شركة ذات مسؤولية محدودة
قائمة التدفقات النقدية املوحدة ذات الغرض الخاص عن السنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
دخل السنة قبل الزكاة والضرائب
تعديالت لتسوية صافي دخل السنة قبل الزكاة:
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك موجودات حق االستخدام
مخصص مشاريع تحت التنفيذ
(الربح) الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
عكس مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
ارباح من بيع استثمارات
حصة الشركة من استثمارات شركات زميلة
التزامات املنافع املحددة للموظفين
تكاليف تمويل

9
10
15
15
11
21

التغيرفي املوجودات واملطلوبات التشغيلية
مشروعات تحت التنفيذ
مخزون
مدينون تجاريون
إيرادات لم يقدم بها فواتير
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة الدفع
إيرادات مؤجلة
أصوول ضريبية مؤجلة
مبالغ مع جهات ذات عالقة  ،صافي
الناتج من العمليات
التزامات املنافع املحددة املدفوعة للموظفين
زكاة مدفوعة
تكاليف تمويل -مدفوعة
صافي النقد من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
متحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات
اضافات اصول غير ملموسة
استحواذ على شركة تابعة
متحصل من بيع استثمارات
صافي النقد (املستخدم في) من األنشطة االستثمارية

21
24

9

11

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
قروض طويلة األجل ،صافي
التزامات إيجار مسددة
صافي الحركة على حقوق امللكية غير املسيطرة
صافي الحركة على مبالغ مستحقه إلى الشركاء
صافي النقد من (املستخدم في) األنشطة التمويلية
صافي التغيرفي النقد لدى البنوك
فروقات ترجمة العمالت االجنبية
النقد لدى البنوك في بداية السنة
النقد لدى البنوك في نهاية السنة

17

 31ديسمبر 2020
ريال سعودي

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي

12,381,763

5,586,093

935,214
684,468
()2,991,837
()15,718
13,548,858
()3,692,025
197,804
2,939,764
373,403
24,361,694

905,093
684,468
34,817
4,246,790
()5,936,007
()139,585
()110,213
2,596,023
334,870
8,202,349

6,697,696
()2,633,849
21,969,386
()2,051,399
()1,167,245
7,184,713
()18,153,756
()8,818,441
30,153
25,660
27,444,612
()1,037,188
()2,115,493
()270,203
24,021,728

()3,270,679
()417,423
()44,198,478
536,906
()287,788
()15,116,791
13,291,096
32,577,669
()30,153
66,865
()8,646,427
()648,174
()2,288,976
()200,505
()11,784,082

()265,339
68,346
()164,269
()361,262

()749,359
302
()48,224
917,578
120,297

()1,933,811
()753,026
293,537
()2,393,300
21,267,166
770,202
35,658,835
57,696,203

6,971,900
()696,964
10,000,000
16,274,936
4,611,151
1,110,300
29,937,384
35,658,835

تعتبر اإليضاحات املختارة من اإليضاح رقم ( )1حتى رقم ( )34جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية .
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

التكوين واألنشطة
-1
شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية املعلومات املعروفة سابقا بشركة النظم العربية املتطورة ("الشركة") ،شركة ذات مسئولية محدودة ،مسجلة في الرياض
باململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010137106وتاريخ  11ربيع االول 1416هو (املوافق  8اغسطس 1995م) .قرر الشركاء في
الشركة تغير اسم الشركة من شركة النظم العربية املتطورة إلى شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية املعلومات وذلك بناءا على القرار بتاريخ  18يوليو 2020م
يقع العنوان املسجل للشركة في الرياض ،ص ب  ،20129الرياض  ،11455اململكة العربية السعودية.
يتمثل نشاط الشركة في خدمات الحاسب األلي (قواعد البيانات – نظم املعلومات) والنشر والتوزيع وفقا للترخيص الصادر من وزرة االعالم رقم ()16581
وتاريخ 24ذو القعدة 1422هو املوافق  7يونيو 1991م  ،تمارس الشركة اعمالها من خالل فروعها التالية:

-2

اسم الفرع

موقع الفرع

رقم السجل التجاري

شركة النظم العربية املتطورة
شركة النظم العربية املتطورة
شركة النظم العربية املتطورة

جدة
الرياض
الرياض -الفهرس العربي

4030120853
2051021589
1010467905

أسس اإلعداد للقوائم املالية املوحدة

بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية واملعتمدة في اململكة
العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين (يشار إليهم مجتمعين بو"املعايير الدولية للتقرير املالي
املعتمدة في اململكة العربية السعودية").
تم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص لعرض تحول املجموعة من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
إلى املعايير الدولية للتقرير املالي الكاملة وفقا للمعايير املعمول بها وهي مخصصة فقط لتقديمها لهيئة السوق املالية وألي أغراض أخرى تتعلق باإلدراج
املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية (نمو) ولالستخدام الداخلي لإلدارة.
قامت الشركة بإصدار قوائمها املالية النظامية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
الصادر عن مجلس معايير املحاسبة الدولية واملعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واالصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
واملحاسبين .تمثل هذه القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2020أول قوائم مالية قامت الشركة بإعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي
املعتمدة في اململكة العربية السعودية .انظر اإليضاح ( )8لالطالع على املعلومات بشأن تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ألول مرة املعتمدة في اململكة
العربية السعودية.

األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم املالية ،طبقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،استخدام بعض التقديرات املحاسبية الهامة.
كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبيق السياسات املحاسبية للشركة .انظر اإليضاح (.)5

أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة على أساس التكلفة التاريخية ،فيما عدا بعض املوجودات واملطلوبات املالية والتي تتمثل في موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة  ،واالعتراف بمستحقات التزامات منافع املوظفين املحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام طريقة ائتمان الوحدة
املتوقعة كما هو موضح في السياسات املحاسبية أدناه .يتم تحديد التكلفة التاريخية بشكل عام على أساس القيمة العادلة للعوض املدفوع.

العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض القوائم املالية بالريال السعودي ،باعتباره العملة الوظيفية للشركة.
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
أسس توحيد القوائم املالية
-3
 1-3الشركات التابعة
تشمل هذه القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج اعمال شركة نسيج لالتصاالت وتقنية املعلومات وشركاتها التابعة (يشار اليها مجتمعة مع الشركة
باملجموعة) كما يلي:
نسبة امللكية املباشرة وغير
املباشرة %
الدولة

النشاط الرئيس ي للشركة

2020

2019

اسم الجهة التابعة

الكويت

خدمة تقنية املعلومات

%100

%100

شركة النظم العربية املتطورة لبنان

لبنان

خدمة تقنية املعلومات

%100

%100

شركة النظم العربية املتطورة مصر

مصر

خدمة تقنية املعلومات

%100

%100

شركة النظم العربية املتطورة املغرب

املغرب

خدمة تقنية املعلومات

%100

%100

مؤسسة النظم العربية املتطورة

قطر

خدمة تقنية املعلومات

%100

%100

شركة النظم العربية املتطورة سوريا *

سوريا

خدمة تقنية املعلومات

%100

%100

شركة التدخل السريع للبرمجيات **

االردن

خدمة تقنية املعلومات

%60

-

مؤسسة النظم العربية املتطورة للحاسب
األلي

* لم تمارس الشركة اية اعمال منذ سنة 2011م.
** خالل السنة ،استحوذت املجموعة على شركة تابعة جديدة في  1يناير 2020م .تم خالل العام  2020االستحواذ على حصص شركة التدخل السريع للبرمجيات في االردن
بنسبة  %60حيث قامت الشركة باالستحوذ على اساس القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ (إيضاح .)32
الشركة التابعة هي الشركة التي تسيطر عليها املجموعة .تسيطر املجموعة على الشركة املستثمر بها عندما يكون لها الحق في الحصول على عوائد مختلفة نتيجة مشاركتها في
الشركة املستثمر بها ،ولديها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة املستثمر بها .وبشكل خاص ،فإن املجموعة تسيطر على الشركة
املستثمر بها إذا ،وفقط إذا ،كان لدى املجموعة:
 نفوذ على الشركة املستثمر بها (على سبيل املثال :تمتلك الحق الذي يعطيها القدرة الحالية للتحكم بالنشاطات ذات العالقة بالشركة املستثمر بها). التعرض للمخاطر ولديها الحق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها بالشركة املستثمر بها.-

القدرة على استخدام نفوذها على الشركة املستثمر بها للتأثير على عوائدها.

بشكل عام ،هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة .ولتدعيم هذا االفتراض وعندما يكون لدى املجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت
أو حقوق مشابهة في الشركة املستثمر بها ،فإن املجموعة تأخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات العالقة عند تقييم ما إذا كان لدى املجموعة سيطرة على الشركة
املستثمر بها ،وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:
 االتفاقيات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت بالشركة املستثمر بها.-

الحقوق الناتجة عن االتفاقيات التعاقدية األخرى.
حق املجموعة بالتصويت وحقوق التصويت املحتملة.

أي حقائق أو ظروف إضافية تدل على أن املجموعة لديها أو ليس لديها القدرة الحالية للتحكم بالنشاطات ذات العالقة بالوقت الذي يتطلب اتخاذ القرار ومنها حاالت
التصويت في االجتماعات السابقة لحاملي األسهم.
تقوم املجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة املستثمر بها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر
واحد أو أكثر من عناصر السيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عند سيطرة املجموعة على الشركة التابعة ويتم التوقف عند تخلي املجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل السنة في القوائم املالية املوحدة اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة إلى
املجموعة وحتى تخلي املجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
يتعلق الدخل وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بالشركاء في الشركة األم وحقوق امللكية غير املسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق امللكية غير املسيطرة.
تشتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للشركة والشركات التابعة لها كما في  31يوليو  .2020يتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس الفترة املالية
للشركة وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
عندما يكون من الضروري ،يتم تعديل القوائم املالية للشركات التابعة ليتم توحيد سياساتها املحاسبية لتتماش ى مع السياسات املحاسبية للمجموعة.
جميع الحسابات الوسيطة باملجموعة مثل املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية والدخل واملصروفات والتدفقات النقدية الناتجة عن العمليات بين شركات املجموعة ،يتم
حذفها بالكامل عند توحيد القوائم املالية.
يتم اعتبار أي تغير في حصص امللكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وفي حالة فقدان املجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،فإنها
تتوقف عن إثبات املوجودات واملطلوبات ذات العالقة وحقوق امللكية غير املسيطرة وعناصر حقوق امللكية األخرى ،ويتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة
األرباح أو الخسائر املوحدة .يتم إثبات االستثمار املحتفظ به بالقيمة العادلة.
في حال فقدت املجموعة السيطرة على الشركات التابعة فإنه:
•

يتم استبعاد املوجودات (بما فيها الشهرة) واملطلوبات املرتبطة بالشركة التابعة.
استبعاد القيمة الحالية ألي حقوق غير مسيطر عليها.

•

استبعاد فروق األرصدة التراكمية املسجلة بحقوق امللكية.
االعتراف بالقيمة العادلة لألصول املستلمة.

•

االعتراف بالقيمة العادلة ألية استثمارات متبقية.

•

االعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح والخسائر.

•
•

إعادة تصنيف حصة الشركة األم في الشركات التابعة التي تم االعتراف بها سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة األرباح أو الخسائر املوحدة أو األرباح املبقاة كما هو
مناسب ،كما يصبح متطلب حال قامت املجموعة بالتخلص بشكل مباشر من املوجودات واملطلوبات ذات العالقة.
 2-3الشركات الزميلة
نسبة امللكية املباشرة وغير
املباشرة %
اسم الجهة الزميلة

الدولة

النشاط الرئيس ي للشركة

2020

2019

البيانات الرقمية لتكنولوجيا املعلومات

االردن

خدمة تقنية املعلومات

%45

%45

إنفوسيستك لنظم املعلومات "أى أس تى"

مصر

خدمة تقنية املعلومات

%50

%50
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
-4

املعاييروالتفسيرات والتعديالت على املعاييرالحالية

 4.1املعاييرو التفسيرات و التعديالت الجديدة السارية في العام الحالي
فيما يلي املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على املعايير السارية في السنة الحالية وذات الصلة باملجموعة.
العنوان
املعيار
عرض القوائم املالية – تعديالت بشأن تعريف األهمية
معيار املحاسبة الدولي 1
النسبية
السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات املحاسبية
معيار املحاسبة الدولي 8
واألخطاء
تصحيح قياس سعر الفائدة
املعيار الدولي للتقرير املالي ،9ومعيار املحاسبة الدولي ،39و املعيار الدولي
للتقرير املالي رقم 7
تعديل إلعفاء املستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز
املعيار الدولي للتقرير املالي16
اإليجار املتعلق بكوفيد 19-هو تعديل لإليجار
اإلطار املفاهيمي املعدل للتقارير املالية

تاريخ السريان
 1يناير 2020م
 1يناير 2020م
 1يناير 2020م
 1يونيو 2020م
 1يناير 2020م

معياراملحاسبة الدولي  – 1عرض القوائم املالية
تعديالت على تعريفها للمواد لتسهيل إصدار األحكام النسبية على الشركات ،وتعتمد األهمية النسبية على طبيعة املعلومات ،أو حجمها ،أو كليهما .وتقيم املنشأة ما إذا كانت
املعلومات ،سواء فردية أو باالقتران بمعلومات أخرى جوهرية ،في سياق قوائمها املالية ككل.
معياراملحاسبة الدولي  – 8السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء
تهدف التعديالت إلى تسهيل فهم تعريف الجوهري وال تهدف إلى تغيير املفهوم األساس ي لألهمية النسبية في املعايير الدولية للتقرير املالي .باإلضافة إلى ذلك ،أصدر مجلس
معايير املحاسبة الدولية أيضا إرشادات حول كيفية إصدار أحكام جوهرية عند إعداد القوائم املالية لألغراض العامة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي.
التعديالت على املعيارالدولي للتقريراملالي  ،7واملعيارالدولي للتقريراملالي ،9ومعياراملحاسبة الدولي  – 39تصحيح قياس سعرالفائدة
توفر التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي  9واملعيار الدولي للمحاسبة  39األدوات املالية :االعتراف والقياس عددا من اإلعفاءات ،والتي تنطبق على جميع عالقات
التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتصحيح قياس سعر الفائدة .وتتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حالة من عدم التأكد بشأن توقيت و  /أو مبلغ التدفقات النقدية
على أساس املعيار للبند املغطى أو أداة التحوط.
التعديالت على املعيارالدولي للتقريراملالي  - 16بشأن امتيازات اإليجاراملتعلق بكوفيد19-
في  28مايو 2020م ،أصدر مجلس املعايير الدولية للمحاسبة امتيازات إيجار متعلقة بوفيروس (كوفيد - )19-تعديل على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم " 16عقود اإليجار".
توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16بشأن محاسبة تعديل عقد اإليجار المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لفيروس
(كوفيد  ) 19-كوسيلة عملية ،قد ال يختار املستأجر تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار املرتبط بوفيروس (كوفيد )19-من املؤجر يعد تعديال لعقد اإليجار .ويحسب املستأجر
الذي يقوم بهذا االختيار بالحسابات ألي تغيير في مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار املرتبط بوفيروس (كوفيد )19-بنفس الطريقة التي يفسر بها التغيير بموجب املعيار
الدولي للتقرير املالي رقم  ،16إذا لم يكن التغيير تعديال لعقد اإليجار .ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في  1يونيو 2020م أو بعدهُ .ويسمح بالتطبيق
املبكر.
اإلطاراملفاهيمي للتقاريراملالية الصادرة في  29مارس 2018م
اإلطار املفاهيمي ليس معيارا ،وال تتجاوز أي من املفاهيم الواردة فيه املفاهيم أو املتطلبات في أي معيار .والغرض من اإلطار املفاهيمي هو مساعدة مجلس املعايير الدولية
للمحاسبة في وضع املعايير ،ومساعدة املعدين على وضع سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق ،ومساعدة جميع األطراف على فهم املعايير
وتفسيرها.
وسيؤثر ذلك على املنشآت التي طورت سياساتها املحاسبية بناء على اإلطار املفاهيمي .ويتضمن اإلطار املفاهيمي املعدل بعض املفاهيم الجديدة ،والتعاريف املحدثة ،ومعايير
االعتراف باملوجودات واملطلوبات ،ويوضح بعض املفاهيم املهمة.
ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم املالية للمجموعة .باستثناء املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16وتم اإلفصاح عن تفاصيل التأثير في اإليضاح  17من هذه
القوائم املالية.
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 4.2املعاييرالجديدة والتعديالت والتفسيرات غيرالسارية بعد
املعيار
املعيار الدولي للتقرير املالي ،9ومعيار املحاسبة
الدولي ،39واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم ، 7
16 ،4
معيار املحاسبة الدولي37
معيار املحاسبة الدولي 16

معيار املحاسبة الدولي 1

العنوان
تصحيح قياس سعر الفائدة – املرحلة 2

تاريخ السريان
 1يناير 2021م

املخصصات واملطلوبات املحتملة واملوجودات املحتملة – تعديالت بشأن التكاليف
املتضمنة عند تقييم ما إذا كان العقد ملزم.
املمتلكات واملعدات – التعديالت التي تمنع املجموعة من خصم مبالغ من تكلفة املمتلكات
واملعدات املستلمة من بيع مواد منتجة أثناء إعداد املجموعة لألصل لالستخدام املقصود
له.

 1يناير 2022م
 1يناير 2022م

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية 2018-2020

 1يناير 2022م

عرض القوائم املالية – تعديالت بشأن تصنيف املطلوبات.

 1يناير 2023م

 -5ملخص السياسات املحاسبية الهامة
نورد فيما يلي السياسات املحاسبية الهامة املطبقة عند إعداد هذه القوائم املالية:
تصنيف املوجودات واملطلوبات كمتداولة وغيرمتداولة
تقوم الشركة بإظهار املوجودات واملطلوبات في قائمة املركز املالي على أساس متداول /غير متداول .تعتبر املوجودات متداولة وذلك:
(أ) عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية،
(ب) في حالة اقتنائها بشكل أساس ي ألغراض املتاجرة،
(ج) عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا بعد الفترة املالية؛ أو
(د) عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات ملدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد الفترة املالية.
تصنف كافة املوجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تعتبر املطلوبات متداولة وذلك:
(أ) عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
(ب) في حالة اقتنائها بشكل أساس ي ألغراض املتاجرة،
(ج) عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا بعد الفترة املالية ،أو
(د) عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد املطلوبات ملدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد الفترة املالية.
تصنف الشركة كافة املطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات ،فيما عدا األراض ي اململوكة واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ،بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض املتراكمة في القيمة ،إن
وجدت .تشتمل هذه التكاليف على تكلفة استبدال أجزاء من املعدات وتكاليف االقتراض املتعلقة باملشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات.
وإذا كان مطلوبا استبدال أجزاء هامة من املمتلكات واملعدات على مراحل ،تقوم الشركة باستهالكها بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية املحددة .وعند إجراء كل
فحص رئيس ي ،يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباتها .يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.
تظهر األراض ي اململوكة واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم االنخفاض املتراكم في القيمة ،إن وجد ،وتمثل كافة التكاليف املتعلقة بصورة مباشرة أو غير
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
مباشرة بشراء أو إنشاء املوجودات حيث تكون عملية الشراء أو اإلنشاء تحت التنفيذ ،ويتم تحويلها إلى الفئة ذات العالقة من املمتلكات واملعدات بمجرد اكتمالها.
تستهلك التكلفة ناقصا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات واملعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات اعتبارا من تاريخ توفرها
لالستخدام ،وذلك على النحو التالي:
األعمار اإلنتاجية
فئة املمتلكات واملعدات
 20سنة
املباني
 4سنوات
السيارات
 20-10سنة
اثا مكتبي
 10-5سنوات
املعددات املكتبية
 4سنوات
الحاسب االلي
 20سنوات
تحسينات على املباني
يتم التوقف عن اثبات أي بند من بنود املمتلكات واملعدات وأي جزء من األجزاء الهامة تم إثباتها أصال وذلك عند االستبعاد (أي بتاريخ حصول املستلم على السيطرة) أو عند
عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد .تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي يتم احتسابها كفرق بين صافي
متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن تكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتوزيع واملصاريف العمومية
واإلدارية وذلك عند التوقف عن اثبات األصل.
يتم مراجعة القيمة املتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك املمتلكات واملعدات في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها بأثر مستقبلي ،إذا كان ذلك مالئما.
املوجودات غيرامللموسة
تظهر املوجودات غير امللموسة بالتكلفة ناقصا االطفاءات املتراكم واالنخفاض في القيمة إن وجد ،يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة على مدى عمرها اإلنتاجي واملقدر
باستخدام طريقة القسط الثابت.
الشهرة
الشهرة هي املبلغ الذي ينتج عندما تتجاوز القيمة العادلة للمقابل املحول لألعمال املستحوذ عليها صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واإللتزامات املحتملة املعترف
بها .عندما تقوم الشركة بتجميع أعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ .يتم توزيع الشهرة من تاريخ دمج األعمال على الوحدات املولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج
األعمال .تمثل كل وحدة مولدة للنقد أدنى مستوى تم فيه مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية وال تزيد أبدا عن قطاع التشغيل.
اختباراالنخفاض في الشهرة
تقوم إدارة الشركة بإجراء اختبار للشهرة سنويا للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة القابلة لالسترداد أم
ال .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس املعلومات املستخدمة في خطط األعمال املتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية لتاريخ القوائم املالية والتدفقات النقدية
املتعلقة بها ،ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية ملدة خمس سنوات استنادا إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير
التدفق النقدي وفقا ألحد املوازنات التقديرية املعتمدة من اإلدارة.
عقود اإليجار
تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .وذلك ،إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل
محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك.
الشركة كمستأجر
تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار ،فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار املوجودات منخفضة القيمة .تقوم الشركة بإثبات
التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام املوجودات املعنية.
 )1موجودات حق االستخدام
تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توفر األصل املعني لالستخدام) .تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ،ناقصا
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات اإليجار .تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار
املثبتة ،ودفعات اإليجار املسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ،ناقصا أي حوافز إيجار مستلمة .يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى
فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات ،أيهما أقصر ،وذلك على النحو التالي:
األعمار اإلنتاجية
 5سنوات

فئة اإليجار
املباني وتحسينات املباني املستأجرة

 )2التزامات اإليجار
بتاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار املقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على مدى فترة اإليجار .تشتمل دفعات اإليجار
على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) التي تعتمد على معدل ما.
ُ
وبعد تاريخ بدء اإليجار ،يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة ،وتخفض لتعكس دفعات اإليجار املسددة .إضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية
اللتزامات اإليجار إذ ا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار (أي تغيير دفعات اإليجار املستقبلية نتيجة التغير في املؤشر أو املعدل املستخدم
في تحديد تلك الدفعات) أو وجود تغير في تقويم خيار شراء األصل املعني.
تكاليف االقتراض
ترسمل تكاليف االقتراض املتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتا طويال كي يكون جاهزا للغرض الذي أنش ئ من أجله أو للبيع
كجزء من تكلفة ذلك األصل .يتم إثبات كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف خالل الفترة التي تتكبد فيها .تتكون تكاليف االقتراض من العموالت والتكاليف األخرى التي
تتكبدها املنشأة فيما يتعلق بالحصول على القروض.
يتم قيد كافة تكاليف القروض األخرى في الفترة التي تكبدت فيها ضمن قائمة الربح او الخسارة .تتكون تكاليف القروض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة
فيما يتعلق باإلقتراض.
األدوات املالية
األداة املالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي ملنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى.
 )1املوجودات املالية
األثبات األولي والقياس
تصنف املوجودات املالية ،عند االثبات األولي لها ،كمقاسة الحقا بالتكلفة املطفأة ،وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .يتوقف تصنيف املوجودات املالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املالي ونموذج أعمال الشركة إلدارتها.
ولتصنيف وقياس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من املبلغ
األصلي والعمولة على املبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم بو "اختبار الدفعات فقط من املبلغ األصلي والعمولة" ،ويتم إجراؤه على مستوى األداة املالية .يتم تصنيف
وقياس املوجودات املالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات من املبلغ األصلي والعمولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج
األعمال.
يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة املوجودات املالية إلى كيفية إدارة هذه املوجودات املالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية .يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت
التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع املوجودات املالية أو كالهما .يتم االحتفاظ باملوجودات املالية املصنفة واملقاسة بالتكلفة املطفأة
ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء املوجودات املالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،بينما يتم االحتفاظ باملوجودات املالية املصنفة واملقاسة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناؤها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع املوجودات املالية – التي تتطلب تسليم املوجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك املتعارف عليها بالسوق (املعامالت
االعتيادية) – بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف املوجودات املالية إلى أربع فئات هي:
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
• املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة (أدوات الدين)
• املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر املتراكمة (أدوات الدين)
• املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر املتراكمة عند التوقف عن اإلثبات (أدوات حقوق امللكية)
• املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة (أدوات الدين)
تقاس املوجودات املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة الحقا باستخدام طريقة العمولة الفعلية ،وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة .يتم إثبات األرباح أو الخسائر ضمن الربح
أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
تتمثل طريقة العمولة الفعلية في احتساب التكلفة املطفأة ألصل مالي (أو مجموعة من املوجودات املالية) وتوزيع دخل أو مصروف العمولة على مدى الفترة املعنية.
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق.
املدينون التجاريون واملوجودات املالية املتداولة األخرى
تقاس الذمم املدينة التجارية واملوجودات املالية املتداولة األخرى بالتكلفة املطفأة وتتكون من الذمم املدينة التجارية والدفعات املقدمة للموردين واملقاولين وذمم املوظفين
واملوجودات املالية املتداولة األخرى.
املبالغ املستحقة من الجهات ذات العالقة
تقاس املبالغ املستحقة من الجهات ذات العالقة بالتكلفة املطفأة ويتم سدادها خالل  30إلى  45يوما.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(أدوات الدين)
بالنسبة ألدوات الدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثبات دخل العمولة وإعادة تقويم تحويل العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة
في قائمة الربح أو الخسارة وتحتسب بنفس طريقة املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة .يتم إثبات تغيرات القيمة العادلة املتبقية في الدخل الشامل اآلخر .وعند
التوقف عن اإلثبات األولي لها ،يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة املتراكم املثبت في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
ال يوجد لدى الشركة أي أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(أدوات حقوق امللكية)
عند االثبات األولي ،يجوز للشركة أن تختار بشكل ال رجعة فيه ،تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق امللكية كمقتناه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك
عند الوفاء بضوابط تعريف أدوات حقوق امللكية الواردة في معيار املحاسبة الدولي  – 32األدوات املالية :العرض ،وأال تكون مقتناة ألغراض املتاجرة .يحدد التصنيف على
أساس كل أداه على حدة.
ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه املوجودات املالية مطلقا إلى الربح أو الخسارة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند
اإلقرار بأحقية دفعها ،إال إذا كانت الشركة تستفيد من هذه املتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل املالي ،وفي هذه الحالة ،تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر.
إن االستثمارات في أدوات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقويم االنخفاض في القيمة.
ال يوجد لدى الشركة أي أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تقيد املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة املركز املالي بالقيمة العادلة ،ويدرج صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو
الخسارة.
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تشتمل هذه الفئة على املوجودات املالية التي لم تصنفها الشركة بشكل ال رجعة فيه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
التوقف عن اإلثبات
يتم التوقف عن إثبات األصل املالي (أو ،إذ ينطبق ذلك ،جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابهة) (أي استبعاده من قائمة املركز املالي للشركة) عند:
• انتهاء الحقوق املتعلقة باستالم التدفقات النقدية من املوجودات
أو
• قيام الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية املستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات
فورية" وإذا ما (أ) قامت الشركة بتحويل كافة املخاطر واملنافع املصاحبة لألصل ،أو (ب) لم تقم بالتحويل أو اإلبقاء على معظم املنافع واملخاطر املصاحبة لألصل،
ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنه يجب عليها تقويم فيما إذا وألي مدى قامت
باالحتفاظ باملنافع واملخاطر املصاحبة للملكية.
وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم املخاطر واملنافع املصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األصل ،تستمر الشركة في إثبات األصل بقدر
ارتباط الشركة املستمر به .وفي تلك الحالة ،تقوم الشركة أيضا بإثبات املطلوبات املصاحبة لها .يتم قياس املوجودات املحولة واملطلوبات املصاحبة لها وفق نفس األساس
الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة.
يتم قياس االرتباط املستمر الذي يكون على شكل ضمان على املوجودات املحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقص ى للمبلغ الذي يجب على الشركة دفعه،
أيهما أقل.
االنخفاض في القيمة
تقوم الشركة بإثبات مخصص خسائر االئتمان املتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير املقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تحدد خسائر االئتمان املتوقعة
على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التعاقدية التي تتوقع الشركة استالمها ،مخصومة بما يقارب معدل
العمولة الفعلي األصلي .تشتمل التدفقات النقدية املتوقعة على التدفقات النقدية من بيع الضمانات الرهنية املحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءا ال
يتجزأ من الشروط التعاقدية.
يتم إثبات خسائر االئتمان املتوقعة على مرحلتين .بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها ،يجنب
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة لقاء الخسائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر املحتملة خالل الو  12شهرا التالية (خسائر االئتمان املتوقعة على مدى  12شهرا) .أما
التعرضات االئتمانية التي تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها ،فإنه يجب تجنيب مخصص خسارة لخسائر االئتمان املتوقعة على مدى
العمر املتبقي للتعرض للمخاطر بصرف النظر عن وقت التعثر (خسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر).
بالنسبة للذمم املدينة التجارية ،تقوم الشركة بتطبيق الطريقة املبسطة عند احتساب خسائر االئتمان املتوقعة .عليه ،ال تقوم الشركة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان
ولكن تقوم بدال من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناء على خسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية .قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات
استنادا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل املستقبلية الخاصة باملدينين والبيئة االقتصادية.
يتم شطب األصل املالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
 )2املطلوبات املالية
األثبات األولي والقياس
تصنف املطلوبات املالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض وتسهيالت أو ذمم دائنة ،حسبما هو مالئم.
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يتم ،في األصل ،إثبات كافة املطلوبات املالية بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف املعامالت املتعلقة بها مباشرة.
تشتمل املطلوبات املالية الخاصة بالشركة على الدائنين التجاريين واآلخرين والقروض واملبالغ املستحقة إلى الجهات ذات العالقة .في  31سبتمبر  ،2018تم تصنيف كافة
املطلوبات املالية الخاصة بالشركة بالتكلفة املطفأة.
القياس الالحق
بعد االثبات األولي لها ،تقاس القروض املرتبطة بعمولة الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند
التوقف عن إثبات املطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي .تحسب التكلفة املطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك
األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي .ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر.
تنطبق هذه الفئة عموما على القروض املرتبطة بعمولة.
الدائنون التجاريون واآلخرون
يتم إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها في املستقبل عن البضاعة أو الخدمات املستلمة ،سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل املوردين.
املبالغ املستحقة إلى الجهات ذات العالقة واملبالغ املستحقة إلى شركاء
تقاس املبالغ املستحقة إلى الجهات ذات العالقة واملبالغ املستحقة إلى الشركاء بالتكلفة املطفأة ويتم سدادها خالل  30إلى  60يوما.
القروض
تقاس القروض بالتكلفة املطفأة وتتكون من القروض قصيرة األجل والقروض طويلة األجل.
التوقف عن اإلثبات
يتم التوقف عن اثبات املطلوبات املالية عند سداد االلتزام املحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل االلتزامات املالية بأخرى من نفس الجهة املقرضة بشروط
مختلفة تماما ،أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية ،عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة .يتم إثبات
الفرق بين القيم الدفترية املعنية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن املصاريف العمومية واإلدارية.
 )1مقاصة األدوات املالية
تتم مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية وتدرج بالصافي في مستقل قائمة املركز املالي عند وجود حق نظامي ملزم ملقاصة املبالغ املثبتة وعند وجود نية لتسوية
املوجودات مع املطلوبات على أساس الصافي ،أو تحقيق املوجودات وسداد املطلوبات في آن واحد.
املخزون
يتم قياس املخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .تحدد التكلفة باستخدام طريقة املتوسط املرجح .تشتمل التكلفة على املصاريف املتكبدة للحصول على
البضاعة وتشمل التكاليف األخرى املتكبدة إلحضار البضاعة إلى حالتها وموقعها الحالي.
يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصا تكاليف اإلكمال املقدرة والتكاليف املقدرة الالزمة إلتمام عملية البيع.
االنخفاض في قيمة املوجودات غير املالية
تقوم الشركة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون
مطلوبا إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة
األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية ،ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات
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نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن املوجودات األخرى أو مجموعات املوجودات .وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية عن القيمة القابلة
لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له .وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى
قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ملا قبل الزكاة والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا
تكاليف البيع ،يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه املعامالت ،يتم استخدام طرق تقويم مالئمة .إن عمليات االحتساب هذه
مدعمة بمضاعفات التقويم ،وأسعار األسهم املتداولة للشركات املدرجة ،واملؤشرات األخرى املتوفرة عن القيمة العادلة.
تقوم الشركة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس آخر ملوازنات والتوقعات ،والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحدة مدرة للنقدية في الشركة والتي يخصص إليها
األصل .تغطي هذه املوازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات.
يتم إثبات خسائر انخفاض قيمة العمليات املستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن فئات املصاريف وبما يتماش ى مع وظيفة األصل الذي انخفضت
قيمته.
بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية للتأكد من وجود دليل على عدم وجود خسائر االنخفاض املثبتة سابقا أو نقصانها .وفي
حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية .يتم عكس قيد خسائر االنخفاض املثبتة سابقا فقط في حالة
وجود تغيير في االفتراضات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة .إن عكس القيد يعتبر محدودا بحيث ال تزيد القيمة
الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي كان من املفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في
القيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ما لم يتم قيد األصل بمبلغ إعادة التقويم ،وفي هذه الحالة يتم
اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة تقويم.
املخصصات
يتم إثبات املخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحدا سابقة ،وأنه من املحتمل ان يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع
اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير ملبلغ االلتزام بشكل موثوق به .وفي الحاالت التي تتوقع فيها الشركة تعويض بعض أو كل املخصصات ،على سبيل املثال
بموجب عقد تأمين ،فإنه يتم إثبات التعويض كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم املؤكد بأن املنشأة ستحصل على التعويض .يتم عرض املصروف املتعلق
باملخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،بعد خصم أية مبالغ مستردة.
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،فإنه يتم خصم املخصصات باستخدام معدل ما قبل الزكاة الحالي والذي يعكس ،عندما يكون مالئما ،املخاطر املتعلقة بااللتزام.
وعند استخدام الخصم ،يتم إثبات الزيادة في املخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل .تتم مراجعة املخصصات بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،ويتم تعديلها لتعكس
أفضل التقديرات الحالية .وإذا لم يعد من املحتمل أن يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام ،فإنه يتم عكس قيد املخصص في قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
االلتزامات املحتملة
ال يتم إثبات االلتزامات املحتملة في القوائم املالية ،ويتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق موارد تنطوي على منافع اقتصادية احتمال بعيد .تقيد االلتزامات املحتملة
في القوائم املالية ضمن الدائنين واملبالغ املستحقة الدفع .ال يتم إثبات املوجودات املحتملة في القوائم املالية لكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من املحتمل تدفق منافع
اقتصادية منها.
الزكاة
يتم تجنيب مخصص للزكاة وفقا ألنظمة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية .كما يتم تقدير مخصص الزكاة وتحميله على قائمة الدخل
الشامل ،فيما تقيد أي فروقات في التقديرات عند اعتماد الربوط النهائية ويتم في ذلك الوقت إجراء التسوية الالزمة للمخصص.
ضريبة القيمة املضافة
يتم اثبات املصاريف واملوجودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة املضافة ،فيما عدا الحاالت التالية:
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•

إذا كانت ضريبة القيمة املضافة املتكبدة بشأن شراء املوجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية ،وفي هذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة
املضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند ،حيثما ينطبق ،و

•

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

يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة املضافة القابل لالسترداد من أو املستحق الدفع إلى السلطات الضريبية كجزء من أرصدة املدينين أو الدائنين في قائمة املركز املالي.
توزيعات األرباح
تقوم الشركة بتحديد االلتزامات املتعلقة بدفع توزيعات األرباح النقدية إلى الشركاء في الشركة عند اعتماد التوزيع .وفقا لنظام الشركات السعودي ،يتم اعتماد توزيعات
األرباح عند املوافقة عليها من قبل الشركاء .يتم إثبات املبلغ املقابل مباشرة ضمن حقوق امللكية.
التزامات املنافع املحددة للموظفين
االلتزامات قصيرة األجل
يتم إثبات االلتزامات املتعلقة بالرواتب واألجور ،بما في ذلك املنافع غير النقدية واإلجازات املتراكمة وتذاكر السفر وبدالت تعليم األبناء ،التي من املتوقع سدادها بالكامل في
غضون اثني عشر شهرا بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها املوظفون الخدمة ذات الصلة ،وذلك فيما يتعلق بخدمات املوظفين حتى نهاية الفترة املالية ،ويتم قياسها باملبالغ
املتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات .يتم عرض املطلوبات ضمن الذمم الدائنة واملبالغ مستحقة الدفع واملطلوبات املتداولة األخرى في قائمة املركز املالي.
التزامات ما بعد التوظيف
برامج املنافع املحددة:
يوجد لدى الشركة بصورة رئيسية مكافأة نهاية الخدمة املؤهلة لإلثبات كبرنامج منافع محددة.
يتم إعادة قياس التزام املنافع املحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة .يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام املنافع
املحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة املستقبلية املقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة املسجلة بالعملة التي سيتم دفع املنافع بها ،ولها
شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة .وفي البلدان التي ال يوجد فيها أسواق عميقة لهذه السندات ،تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية .يتم احتساب
صافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزامات املنافع املحددة والقيمة العادلة ملوجودات البرنامج .يتم إدراج هذه التكلفة في مصروف منافع املوظفين
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
يتم احتساب تكاليف التزام املنافع املحددة للفترات على أساس سنوي باستخدام معدل تكلفة البرنامج املحدد اكتواريا في نهاية السنة السابقة ،واملعدل بالتقلبات الهامة التي
تطرأ على السوق وبأي أحدا هامة تقع ملرة واحدة ،مثل تعديالت أو تقليص البرنامج والتسويات .وفي حالة عدم وجود تلك التقلبات الهامة في السوق واألحدا التي تقع ملرة
واحدة ،فإنه يتم ترحيل االلتزامات اإلكتوارية استنادا إلى االفتراضات في بداية السنة .وفي حالة وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة ،فإنه يؤخذ بعين
االعتبار إعادة قياس تلك املطلوبات.
يتم اثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة املتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف فورا في قائمة الربح أو الخسارة والشامل اآلخر ،بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت
الخصم املستخدمة كتكلفة تمويل .إن أي تغيرات في صافي املطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتواري والتغيرات في االفتراضات يتم إدراجها كإعادة قياس في الدخل الشامل
اآلخر.
وفيما يتعلق بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين في اململكة العربية السعودية ،تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل والعمال السعودي وكذلك
سياسة الشركة.
االحتياطي النظامي
طبقا لنظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي ربح السنة حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي  %30من رأس املال .وحيث أنه قد تم تحقيق ذلك،
فقد قررت الشركة التوقف عن إجراء هذا التحويل .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
املعامالت بالعمالت األجنبية
تحول املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ املعامالت .ويعاد تحويل أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة
بعمالت أجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة املركز املالي.
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اإليرادات
تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل املادي املستلم أو املستحق من تقديم الخدمات في السياق الطبيعي ألنشطة الشركة مع االخذ بعين االعتبار شروط الدفع املحددة
تعاقديا .يتم قيد اإليرادات بالصافي بعد الخصومات والحوافز والتخفيضات.
يتم إثبات اإليراد عندما يكون من املمكن قياسه بشكل موثوق وعندما يكون من املرجح أن تؤول املنفعة االقتصادية إلى الشركة وعندما تتحقق معايير محددة لكل من أنشطة
الشركة كما هو موضح أدناه.
تعترف الشركة باإليرادات بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )15باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالية:
الخطوة  :1تحديد العقد مع العميل
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء
الخطوة  :3تحديد سعر املعاملة
الخطوة  :4تخصيص سعر املعاملة

الخطوة  :5اإلعتراف باإليرادات

ُي ّ
عرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينش ئ حقوقا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد املعايير لكل عقد
التي يجب الوفاء بها.
التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.
سعر املعاملة هو مبلغ املقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في نظير نقل السلع أو الخدمات التي
ُوعد بها العميل ،باستثناء املبالغ املحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.
بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،تقوم الشركة بتوزيع سعر املعاملة على كل التزام
أداء بمبلغ يحدد مبلغ املقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات
األداء.
ُ
تحقق الشركة اإليرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات التي وعد
بها العميل بموجب العقد.

إيرادات العقود طويلة االجل
يتم اثبات ايرادات العقود طويلة االجل عندما يكون من املمكن تقدير النتائج بشكل موثوق باستخدام طريقة حصر االعمال املنفذة استنادا الى نسبة انجازه فعليا من اعمال
العقد ،وتقال االعمال املنفذة بالتقييم الفني ملدير املشروع بناء على الكميات التعاقدية واسعار بيع تلك الكميات.
إيرادات أخرى
تقيد اإليرادات األخرى عند تحققها.
املصروفات
تتكون جميع املصروفات املباشرة واملتعلقة بتحقيق ايرادات النشاط من رواتب وأجور وتكاليف الغير املباشرة واملحملة على تكلفة االيرادات ،ويتم تصنيف باقي املصروفات
ضمن مصروفات البيع والسويق واملصروفات العمومية واإلدارية ،كما يتم توزيع املصروفات املشتركة بين تكلفة االيرادات واملصروفات العمومية واإلدارية .يتم توزيع
املصروفات املشتركة وفقا ألسس ثابتة.
املعلومات القطاعية
إن القطاع التشغيلي هو أحد املكونات :أ) الذي يزاول أنشطة تجارية من املمكن أن يحقق منها إيرادات ويتكبد بشأنها مصاريف ،بما في ذلك اإليرادات واملصاريف املتعلقة
باملعامالت مع أي مكون من املكونات األخرى للشركة؛ ب) يتم بانتظام تحليل نتائج عملياته من قبل رئيس العمليات بصفته صانع القرار التخاذ قرارات بشأن تخصيص
املوارد وتقييم األداء؛ ج) والتي تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة .إن نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها إلى رئيس العمليات بصفته صانع القرار تشتمل على البنود
التي تتعلق مباشرة بالقطاع باإلضافة إلى تلك البنود التي يمكن توزيعها على أساس معقول.
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 -6التقديرات واالفتراضات واألحكام املحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم املالية للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات واملصاريف واملوجودات واملطلوبات املسجلة
واإلفصاح عن االلتزامات املحتملة بتاريخ إعداد القوائم املالية .وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية
للموجودات أو املطلوبات التي ستتأثر بذلك في الفترات املستقبلية.
التقديرات واالفتراضات
تم أدناه عرض االفتراضات األساسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم املالية ،والتي قد ينتج عنها فروقات
جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التالية .استخدمت الشركة هذه االفتراضات والتقديرات املتاحة عند إعداد القوائم املالية .ومع ذلك،
قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة واملتعلقة بالتطورات املستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة الشركة .يتم إظهار هذه التغيرات
في االفتراضات عند حدوثها.
األحكام
عند تطبيق السياسات املحاسبية للشركة ،لم تقم اإلدارة بإجراء أي أحكام بمعزل عن تلك املتضمنة في التقديرات ،والتي لها أثر جوهري على املبالغ املثبتة في القوائم املالية.
االستمرارية
أجرت إدارة الشركة تقييما لقدرة الشركة على االستمرار وفقا ملبدأ االستمرارية ،ولديها قناعة أن لدي الشركة املوارد الكافية الستمرار اعمالها في املستقبل القريب .إضافة
الى ذلك ،فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرارية .لذلك فأنه اليزال يتم اعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية.
مخصص خسائراالئتمان املتوقعة بشأن الذمم املدينة التجارية واملوجودات املالية املتداولة األخرى
تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان املتوقعة بشأن الذمم املدينة التجارية واملوجودات املالية املتداولة األخرى .يتم تحديد نسب املخصص بناء
على أيام التأخر في السداد ملجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة.
يتم في األصل تحديد مصفوفة املخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها .وستقوم الشركة بمعايرة املصفوفة لتعديل خسائر االئتمان السابقة
باملعلومات املستقبلية .على سبيل املثال ،إذا كان من املتوقع تدهور األوضاع االقتصادية على مدى السنة القادمة ،مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التعثر في السداد ،فإنه
يتم تعديل معدالت التعثر السابقة .وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات املستقبلية.
إن عملية تقويم العالقة املتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف االقتصادية املتوقعة وخسائر االئتمان املتوقعة تمثل تقديرا هاما .إن مبلغ خسائر
االئتمان املتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية املتوقعة .كما أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالشركة والظروف االقتصادية املتوقعة قد ال تكون
مؤشرا على التعثر الفعلي للعميل في املستقبل.
االنخفاض في قيمة املوجودات غير املالية
يحد االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد
أو القيمة الحالية ،أيهما أعلى .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس البيانات املتاحة ملعامالت البيع امللزمة ،التي تمت بشروط تعامل عادل،
ملوجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل .يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية
املخصومة .يتم تحديد التدفقات النقدية من املوازنة التقديرية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات
املستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة املدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة .تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم املستخدم في طريقة
التدفقات النقدية املخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة املستقبلية املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض االستقراء.
املخصصات
تعتمد املخصصات ،بحسب طبيعتها ،على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات ،بما في ذلك تقدير املبالغ املحتمل سدادها .تستند
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف ،بعد األخذ بعين االعتبار ،املشورة القانونية وغيرها من املعلومات املتاحة حاليا .كما تتضمن مخصصات مكافأة نهاية
الخدمة وتكاليف املغادرة ،إن وجدت ،حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة املتوقعة لدفع مكافأة نهاية الخدمة وإغالق املواقع أو تكاليف املغادرة األخرى.
تتضمن املخصصات املتعلقة باملطلوبات غير املؤكدة ،أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من املحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة.
األعماراإلنتاجية للممتلكات واملعدات واملوجودات غيرامللموسة
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات واملوجودات غير امللموسة بناء على األعمار االقتصادية للممتلكات واملعدات واملوجودات غير امللموسة ،وبناء أيضا على
التقويم الجماعي ملمارسات القطاع ،والخبرة باملوجودات املماثلة .يتم ،بتاريخ إعداد القوائم املالية ،مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات واملوجودات غير
امللموسة وتحديثها في حالة اختالف التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة االستهالك العادي أو التقادم الفني والتجاري للممتلكات واملعدات .وعلى الرغم من ذلك ،فإنه
من املحتمل أن يتأثر األداء املالي املستقبلي بصورة جوهرية بالتغيرات في التقديرات الناتجة عن التغيرات في أي من العوامل املذكورة أعاله .وسوف تتأثر املبالغ وتوقيت
املصاريف املسجلة ألي فترة بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.
تحديد مدة عقود اإليجارالتي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء – الشركة كمستأجر
تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء ،باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من املؤكد بصورة
معقولة ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان من املؤكد بصورة معقولة عدم ممارسته.
يوجد لدى الشركة عقود إيجار تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء .تطبق الشركة األحكام عند تقويم ما إذا كان من املؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد أو االنهاء
من عدمه ،أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي من شأنها إيجاد حافز اقتصادي ملمارسة خيار التجديد أو اإلنهاء .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،تقوم الشركة
بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة وقوع حد هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء
(على سبيل املثال ،إنشاء التحسينات املهمة على املباني املستأجرة أو التخصيص املهم حسب الطلب لألصل املستأجر).
عقود اإليجار– تقديرمعدل االقتراض اإلضافي
ال يمكن للشركة تحديد معدل العمولة الضمني في عقود اإليجار بسهولة ،وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات اإليجار .يمثل معدل االقتراض اإلضافي
معدل العمولة الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة ،وذلك على مدى
فترة مماثلة وبضمان مماثل.
وبالتالي ،فإن معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يتعين على الشركة دفعه ،وهو ما يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما يتعين تعديلها لتعكس
شروط وأحكام عقد اإليجار .تقوم الشركة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام املدخالت القابلة للمالحظة (مثل معدالت العموالت السائدة في السوق) عند توفرها،
ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة باملنشأة.

برامج املنافع املحددة
يتم تحديد تكلفة برامج املنافع املحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام عمليات التقويم االكتواري .يتضمن التقويم االكتواري إجراء العديد من االفتراضات التي قد
تختلف عن التطورات الفعلية في املستقبل .والتي تشتمل على تحديد معدل الخصم ،والزيادات املستقبلية في الرواتب ،ومعدالت الوفيات .ونظرا للطبيعة املعقدة للتقويم
وطبيعته طويلة األجل ،فإن التزام املنافع املحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قوائم مالية.
يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم املالئم ،تأخذ اإلدارة بعين االعتبار أسعار العموالت على سندات الشركات املسجلة بعمالت
تتوافق مع العمالت املسجل بها التزام منافع ما بعد التوظيف وذلك على األقل بدرجة تصنيف (أأأ) أو فما فوق طبقا ملا هو محدد من قبل وكالة تصنيف دولية معترف بها،
ويتم استقراؤها عند الحاجة مع معدل العائد لتتماش ى مع املدة املتوقعة اللتزام املنافع املحددة .كما يتم أيضا مراجعة جودة السندات املعنية .يتم استبعاد تلك السندات
التي لها هوامش ائتمان عالية من تحليل السندات الذي تم على أساسه تحديد معدل الخصم ،وذلك على اعتبار أنها ال تمثل سندات ذات جودة عالية.
يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات املتاحة للجمهور في اململكة العربية السعودية .تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقا للتغيرات
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
الديموغرافية .تحدد زيادات الرواتب واملنافع املستقبلية بناء على معدالت التضخم املستقبلية املتوقعة للمملكة العربية السعودية.
قياس القيمة العادلة لألدوات املالية
في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية املسجلة في قائمة املركز املالي على أساس األسعار املتداولة في أسواق نشطة ،تحدد قيمتها
العادلة باستخدام طرق تقويم تشتمل على نموذج التدفقات النقدية املخصومة .إن املدخل إلى هذه النماذج يتم من خالل األسواق القابلة باملالحظة ،إذا كان ذلك ممكنا،
وإذا لم يكن ذلك مجديا فإنه يجب استخدام درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة .تشتمل األحكام على اعتبارات تتعلق باملدخالت مثل مخاطر السيولة ،ومخاطر
االئتمان ،والتقلبات .إن تغير االفتراضات املتعلقة بهذه العوامل قد يؤثر على القيمة العادلة املسجلة لألدوات املالية.

 -7أثر تطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية
كما هو موضح بالكامل في اإليضاح ( ،)2قامت الشركة بإصدار قوائمها املالية النظامية للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت
الصغيرة واملتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية ،وبتاريخ 15ديسمبر  ،2020قرر الشركاء القيام باالكتتاب في السوق املوازي ،وطلبت هيئة السوق املالية
من الشركة إعداد القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2020وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية .تمثل هذه القوائم املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2020أول قوائم مالية قامت الشركة بإعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية .وعليه ،قامت الشركة
بإعداد قوائم مالية تتوافق مع املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملطبقة كما في  31ديسمبر  ،2020مع بيانات فترة املقارنة للسنة املنتهية
في  31ديسمبر  2019كما هو مبين في ملخص السياسات املحاسبية الهامة .وعند إعداد القوائم املالية ،تم إعداد قائمة املركز املالي االفتتاحية للشركة كما في  1يناير 2019م،
تاريخ تحول الشركة إلى املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية .يبين هذا اإليضاح التعديالت التي أجرتها الشركة عند تعديل قوائمها املالية من
املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية إلى املعايير الدولية للتقرير املالي الكاملة املعتمدة في اململكة العربية
السعودية.
يسمح املعيار الدولي للتقرير املالي ( )1ملتبعي املعايير الدولية للتقرير املالي ألول مرة ببعض اإلعفاءات من تطبيق بعض املتطلبات بأثر رجعي طبقا للمعايير الدولية للتقرير
املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية .لم تستفد الشركة من أي إعفاء متاح عند تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ألول مرة.
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -8تطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية
 1-8أثرتطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي على قائمة املركزاملالي كما في  1يناير( 2019تاريخ التحول إلى املعاييرالدولية للتقريراملالي)
املبالغ املصرح عنها سابقا
طبقا للمعيار الدولي
إعادة التصنيف
للمنشآت الصغيرة
وإعادة القياس
واملتوسطة الحجم
ريال سعودي
ريال سعودي
إيضاح
املوجودات
املوجودات غيراملتداولة
4,729,517
ممتلكات ومعدات
3,207,323
- 11-8
موجودات حق االستخدام
8,472,445
استثمارات في شركات زميلة
1,055,771
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
3,207,323
14,257,733
إجمالي املوجودات غيراملتداولة
املوجودات املتداولة
7,148,612
10,626,463 10-8
مشروعات تحت التنفيذ
784,796
مخزون
840,408
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مدينون تجاريون
()153,933
74,286,094 10-8
()12,357,326
15,748,372 10-8
إيرادات لم يقدم بها فواتير
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
()86,574
11,018,606 11-8
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
29,937,384
()5,449,221
143,242,123
إجمالي املوجودات املتداولة
()2,241,898
157,499,856
إجمالي املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
10,000,000
رأس املال
5,000,000
احتياطي نظامي
()56,953
إحتياطي ترجمة
()5,362,647
49,736,718 4-8
أرباح مبقاة
()5,362,647
64,679,765
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات غيراملتداولة
التزام إيجار – جزء غير متداول
2,165,939
- 11-8
17,739,754
التزامات املنافع املحددة للموظفين
2,165,939
17,739,754
إجمالي املطلوبات غيراملتداولة
املطلوبات املتداولة
دائنون تجاريون
24,065,700
18,243,963
مصاريف مستحقة الدفع
30,481,698
إيرادات مؤجلة
ل
954,810
- 11-8
التزام إيجار – جزء متداو
2,288,976
مصاريف الزكاة وضريبة الدخل املستحقة
954,810
75,080,337
إجمالي املطلوبات املتداولة
3,120,749
92,820,091
إجمالي املطلوبات
()2,241,898
157,499,856
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
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طبقا للمعايير الدولية
للتقرير املالي كما في 1
يناير 2019
ريال سعودي
4,729,517
3,207,323
8,472,445
1,055,771
17,465,056
17,775,075
784,796
840,408
74,132,161
3,391,046
10,932,032
29,937,384
137,792,902
155,257,958
10,000,000
5,000,000
()56,953
44,374,071
59,317,118
2,165,939
17,739,754
19,905,693
24,065,700
18,243,963
30,481,698
954,810
2,288,976
76,035,147
95,940,840
155,257,958

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 2-8أثرتطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي على قائمة املركزاملالي كما في  31ديسمبر 2019

املوجودات
املوجودات غيراملتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
استثمارات في شركات زميلة
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أصوول ضريبية مؤجلة
إجمالي املوجودات غيراملتداولة
املوجودات املتداولة
مشروعات تحت التنفيذ
مخزون
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مدينون تجاريون
إيرادات لم يقدم بها فواتير
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
إجمالي املوجودات املتداولة
إجمالي املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق الشركاء
رأس املال
احتياطي نظامي
إحتياطي ترجمة
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات غيراملتداولة
التزام إيجار – جزء غير متداول
التزامات املنافع املحددة للموظفين
إجمالي املطلوبات غيراملتداولة
املطلوبات املتداولة
قروض قصيرة االجل
قرض من مساهم
دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة الدفع
إيرادات مؤجلة
التزام إيجار – جزء متداول
مصاريف الزكاة وضريبة الدخل املستحقة
إجمالي املطلوبات املتداولة
إجمالي املطلوبات
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
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إيضاح

11-8

10-8
10-8
10-8
11-8

4-8
11-8

11-8
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املبالغ املصرح عنها سابقا
طبقا للمعايير الدولية
طبقا للمعيار الدولي
للمنشآت الصغيرة إعادة التصنيف وإعادة للتقرير املالي كما في 31
ديسمبر 2019
القياس
واملتوسطة الحجم
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
4,784,827
8,616,917
277,778
30,153
13,709,675

2,522,855
2,522,855

4,784,827
2,522,855
8,616,917
277,778
30,153
16,232,530

10,130,006
1,202,219
773,543
120,710,666
18,750,449
11,306,394
35,658,835
198,532,112
212,241,787

10,915,748
()1,263,106
()15,896,309
()86,574
()6,330,241
()3,807,386

21,045,754
1,202,219
773,543
119,447,560
2,854,140
11,219,820
35,658,835
192,201,871
208,434,401

10,000,000
5,000,000
713,249
54,137,984
69,851,233

()6,365,536
()6,365,536

10,000,000
5,000,000
713,249
47,772,448
63,485,697

19,759,826
19,759,826

1,693,683
1,693,683

1,693,683
19,759,826
21,453,509

6,971,900
10,000,000
8,948,909
31,535,059
63,059,367
2,115,493
122,630,728
142,390,554
212,241,787

864,467
864,467
2,558,150
()3,807,386

6,971,900
10,000,000
8,948,909
31,535,059
63,059,367
864,467
2,115,493
123,495,195
144,948,704
208,434,401

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 3-8أثرتطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي على قائمة املركزاملالي كما في  31ديسمبر 2020
املبالغ املصرح عنها سابقا
طبقا للمعيار الدولي
للمنشآت الصغيرة إعادة التصنيف وإعادة
القياس
واملتوسطة الحجم
ريال سعودي
ريال سعودي
إيضاح
املوجودات
املوجودات غيراملتداولة
4,070,518
ممتلكات ومعدات
1,838,387
- 11-8
موجودات حق االستخدام
48,224
موجودات غير ملموسة
8,793,889
استثمارات في شركات زميلة
272,133
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
1,838,387
13,184,764
إجمالي املوجودات غيراملتداولة
املوجودات املتداولة
8,595,263
8,744,632 10-8
مشروعات تحت التنفيذ
3,836,068
مخزون
747,883
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مدينون تجاريون
()10,544,424
97,593,778 10-8
()5,390,763
10,296,302 10-8
إيرادات لم يقدم بها فواتير
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
()86,574
12,473,639 11-8
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
57,696,203
()7,426,498
191,388,505
إجمالي املوجودات املتداولة
()5,588,111
204,573,269
إجمالي املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
10,000,000
رأس املال
5,000,000
احتياطي نظامي
1,823,549
إحتياطي ترجمة
()7,496,435
64,527,816
4-8
أرباح مبقاة
ق
()7,496,435
81,351,365
إجمالي حقو الشركاء
293,537
حقوق امللكية غير املسيطرة
()7,496,435
81,644,902
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات غيراملتداولة
التزام إيجار – جزء غير متداول
1,129,848
- 11-8
21,379,640
التزامات املنافع املحددة للموظفين
1,129,848
21,379,640
إجمالي املطلوبات غيراملتداولة
املطلوبات املتداولة
5,038,089
قروض قصيرة االجل
10,000,000
قرض من مساهم
دائنون تجاريون
16,133,622
13,381,303
مصاريف مستحقة الدفع
54,240,926
إيرادات مؤجلة
التزام إيجار – جزء متداول
778,476
- 11-8
2,754,787
مصاريف الزكاة وضريبة الدخل املستحقة
778,476
101,548,727
إجمالي املطلوبات املتداولة
1,908,324
122,928,367
إجمالي املطلوبات
ق
()5,588,111
204,573,269
إجمالي املطلوبات وحقو امللكية
 4-8أثرتطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي على إجمالي حقوق الشركاء
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طبقا للمعايير الدولية
للتقرير املالي كما في 31
ديسمبر 2020
ريال سعودي
4,070,518
1,838,387
48,224
8,793,889
272,133
15,023,151
17,339,895
3,836,068
747,883
87,049,354
4,905,539
12,387,065
57,696,203
183,962,007
198,985,158
10,000,000
5,000,000
1,823,549
57,031,381
73,854,930
293,537
74,148,467
1,129,848
21,379,640
22,509,488
5,038,089
10,000,000
16,133,622
13,381,303
54,240,926
778,476
2,754,787
102,327,203
124,836,691
198,985,158

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

إجمالي حقوق الشركاء املصرح عنها طبقا للمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة
واملتوسطة الحجم
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة – املعيار الدولي للتقرير املالي 9
تعديل ايرادات – املعيار الدولي للتقرير املالي 15
تعديل تكاليف االيارادات – املعيار الدولي للتقرير املالي 15
مصروف استهالك موجودات حق االستخدام – معيار املحاسبة الدولي 16
مصروف العمولة على التزامات اإليجار – معيار املحاسبة الدولي 16
تعديل مصاريف االيجارات – معيار املحاسبة الدولي 16
إجمالي حقوق الشركاء طبقا للمعايير الدولية للتقرير املالي

 31ديسمبر 2020
ريال سعودي

إيضاح
9-8
10-8
10-8
11-8
11-8
11-8

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
54,137,984
()1,263,106
()15,896,309
10,915,748
()684,468
()134,365
696,964
47,772,448

64,527,816
()10,544,424
()5,390,763
8,595,263
()1,368,936
()237,565
1,449,990
57,031,381

 5-8أثرتطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرللسنة املنتهية في  31ديسمبر2019
املبالغ املصرح عنها
ً
ً
سابقا طبقا للمعيار
الدولي للمنشآت
أثرالتحول إلى املعايير
الصغيرة واملتوسطة
الدولية للتقريراملالي
الحجم
ريال سعودي
ريال سعودي
إيضاح
()3,538,983
181,376,120 7-8
اإليرادات
3,767,136
)121,959,913( 7-8
تكلفة اإليرادات
228,153
59,416,207
إجمالي الربح
()36,433,309
مصاريف بيع وتوزيع
()412,209
)16,351,421( 7-8
مصاريف عمومية وإدارية
()684,468
7-8
استهالك موجودات حق االستخدام
()868,524
6,631,477
ربح من العمليات الرئيسية
إيرادات أخرى
2,100
مصاريف اخرى
()93,888
110,213
حصة في أرباح اإلستثمارات في شركات زميلة
أرباح محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
139,585
الربح أو الخسارة
()134,365
)200,505( 7-8
تكاليف تمويل
()1,002,889
6,588,982
ربح السنة قبل الزكاة
()2,115,493
الزكاة والضريبة للشركة والشركات التابعة
()1,002,889
4,473,489
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر

ً
بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
إعادة قياس التزامات املنافع املحددة للموظفين

ً
بنود يتم او يمكن اعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
العمالت االجنبية – فروقات ترجمة العمالت االجنبية
إجمالي الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة
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 1يناير 2019
ريال سعودي
49,736,718
()153,933
()12,357,326
7,148,612
44,374,071

ً
املبالغ املصرح عنها وفقا
للمعاييرالدولية للتقرير
املالي

ريال سعودي

177,837,137
()118,192,777
59,644,360
()36,433,309
()16,763,630
()684,468
5,762,953
2,100
()93,888
110,213
139,585
()334,870
5,586,093
()2,115,493
3,470,600

()72,223

-

()72,223

770,202
697,979
5,171,468

()1,002,889

770,202
697,979
4,168,579
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
6-8

أثرتطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرللسنة املنتهية في  31ديسمبر2020
املبالغ املصرح عنها سابقا
طبقا للمعيار الدولي
أثر التحول إلى املعايير
للمنشآت الصغيرة
الدولية للتقرير املالي
واملتوسطة الحجم
ريال سعودي
ريال سعودي
إيضاح

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
استهالك موجودات حق االستخدام
ربح من العمليات الرئيسية
مصاريف اخرى
حصة في أرباح اإلستثمارات في شركات زميلة
تكاليف تمويل
ربح السنة قبل الزكاة
الزكاة والضريبة للشركة والشركات التابعة
ربح السنة

7-8
7-8
7-8
7-8

7-8

10,505,546
()2,320,485
8,185,061
()8,528,292
()684,468
()1,027,699
()103,200
()1,130,899
()1,130,899

194,986,742
()133,516,577
61,470,165
()27,930,307
()16,316,387
17,223,471
()3,638,410
197,804
()270,203
13,512,662
()2,754,787
10,757,875

املبالغ املصرح عنها وفقا
للمعايير الدولية للتقرير
املالي

ريال سعودي

205,492,288
()135,837,062
69,655,226
()27,930,307
()24,844,679
()684,468
16,195,772
()3,638,410
197,804
()373,403
12,381,763
()2,754,787
9,626,976

الدخل الشامل اآلخر

ً
بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
إعادة قياس التزامات املنافع املحددة للموظفين

ً
بنود يتم او يمكن اعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
العمالت االجنبية – فروقات ترجمة العمالت االجنبية
إجمالي الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة

7-8

()242,682

-

()242,682

1,110,300
867,618
11,625,493

()1,130,899

1,110,300
867,618
10,494,594

تسوية إجمالي الدخل الشامل

إيضاح
ً
ربح السنة املصرح عنه طبقا للمعيارالدولي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة – املعيار الدولي للتقرير املالي 9
تعديل ايرادات – املعيار الدولي للتقرير املالي 15
تعديل تكاليف االيارادات – املعيار الدولي للتقرير املالي 15
مصروف استهالك موجودات حق االستخدام – معيار املحاسبة الدولي 16
مصروف العمولة على التزامات اإليجار – معيار املحاسبة الدولي 16
تعديل مصاريف االيجارات – معيار املحاسبة الدولي 16
ً
ربح السنة املصرح عنه وفقا للمعاييرالدولية للتقريراملالي
الدخل الشامل األخر
ً
إجمالي الدخل الشامل للسنة طبقا للمعاييرالدولية للتقريراملالي

9-8
10-8
10-8
11-8
11-8
11-8

2020
ريال سعودي
10,757,875
()9,281,318
10,505,546
()2,320,485
()684,468
()103,200
753,026
9,626,976
867,618
10,494,594

2019
ريال سعودي
4,473,489
()1,109,173
()3,538,983
3,767,136
()684,468
()134,365
696,964
3,470,600
697,979
4,168,579

 8-8تسوية قائمة الدفقات النقدية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2017
ال يوجد تأثير كبير نتيجة التحول من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم إلى املعايير الدولية للتقرير املالي في قائمة التدفقات النقدية:
114
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3,001,607
3,001,607

()863,629
()153,960
3,880
()1,013,709

املباني
ريال سعودي

64,900
64,900

()64,900
()64,900

1,987,898

السيارات
ريال سعودي

3,023,180
41,369
()28,383
629
3,036,795
()2,477,452
()143,104
7,111
()92
()2,613,537

0.00

معدات مكتبية
ريال سعودي

2,185,385
17,032
()9,180
235
2,193,472
()2,142,489
()30,920
9,180
31,579
()2,132,650

423,258

حاسب
ريال سعودي

تحسينات على مباني
ريال سعودي

8,803,498
206,938
()44,731
()529
8,965,176
()7,596,321
()550,492
13,375
()27,508
()8,160,946

60,822

اإلجمالي
ريال سعودي

1,134,763
()283,715
()56,738
()340,453

804,230

1,134,763
-

18,213,333
265,339
()82,294
335
18,396,713
()13,428,506
()935,214
29,666
7,859
()14,326,195
794,310

أثاث مكتبي
ريال سعودي

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 - -9املمتلكات واملعدات

التكلفة
في  1يناير 2020م
اإلضافات خالل السنة
اإلستبعادات خالل السنة
تسويات ترجمة فروق عملة
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
اإلستهالكات
في  1يناير 2020م
املحمل على السنة
اإلستبعادات خالل السنة
تسويات ترجمة فروق عملة
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
صافي القيمة الدفترية :
كما في  31ديسمبر 2020م

4,070,518
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2,696,639
304,968
3,001,607

()641,051
()143,330
()79,248
()863,629

2,137,978

املباني
ريال سعودي
64,900
64,900
()64,900
()64,900
-

السيارات
ريال سعودي
2,635,976
471,259
()96,889
12,834
3,023,180
()2,447,756
()91,249
62,652
()1,099
()2,477,452
545,728

معدات مكتبية
ريال سعودي
1,652,528
47,100
()13,383
499,140
2,185,385
()1,588,858
()35,182
12,430
()530,879
()2,142,489
42,896

حاسب
ريال سعودي
9,335,271
231,000
()840,855
78,082
8,803,498
()7,821,043
()578,569
840,926
()37,635
()7,596,321
1,207,177

تحسينات على مباني
ريال سعودي
1,134,763
1,134,763
()226,952
()56,763
()283,715
851,048

اإلجمالي
ريال سعودي
17,520,077
749,359
()951,127
895,024
18,213,333
()12,790,560
()905,093
916,008
()648,861
()13,428,506
4,784,827

أثاث مكتبي
ريال سعودي

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

ممتلكات واملعدات (تتمة)

التكلفة
في  1يناير2019م
اإلضافات خالل السنة
اإلستبعادات خالل السنة
تسويات ترجمة فروق عملة
في  31ديسمبر2019م
اإلستهالكات
في  1يناير 2019م
املحمل على السنة
اإلستبعادات خالل السنة
تسويات ترجمة فروق عملة
في  31ديسمبر 2019م
صافي القيمة الدفترية :
كما في  31ديسمبر 2019م

ممتلكات واملعدات (تتمة)
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

ممتلكات واملعدات (تتمة)

املباني
ريال سعودي

السيارات
ريال سعودي

اإلجمالي

في  1يناير 2018م

اإلضافات خالل السنة

اإلستبعادات خالل السنة

تسويات ترجمة فروق عملة

في  31ديسمبر 2018م

أثاث مكتبي
ريال سعودي

2,717,182

-

-

()20,543

2,696,639

معدات مكتبية
ريال سعودي

-

-

-

64,900

حاسب
ريال سعودي

2,702,428
27,105
()92,855.00
()702
2,635,976

العالمة التجارية
ريال سعودي

تحسينات على مباني
ريال سعودي

1,680,841
13,152
()42,961.00
1,496
1,652,528

التكلفة
8,817,827
1,466,262
()946,467
()2,351
9,335,271

64,900

137,292
137,292.00

1,134,763
1,134,763.00

17,255,233
1,506,519
()1,082,283
()22,100
17,657,369
()170,212
()56,740

()107,060
()30,232
-

()8,275,635
()489,741
942,810

()1,518,196
()112,043
42,857

()2,422,452
()117,112
91,567

()64,900

-

-

()510,075

()135,346

في  1يناير 2018م

املحمل على السنة

اإلستهالكات
()13,068,530
()941,214
-

()137,292.00
-

1,523
()7,821,043
1,514,228

()1,476
()1,588,858
63,670

241
()2,447,756
188,220

-

()64,900

-

4,370

()641,051

2,055,588

تسويات ترجمة فروق عملة

في  31ديسمبر 2018م

صافي القيمة الدفترية :
كما في  31ديسمبر 2018م

اإلستبعادات خالل السنة

1,077,234

()226,952
907,811

4,658
()12,927,852
4,729,517
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
املمتلكات واملعدات (تتمة)
تم توزيع قسط االستهالك للسنة على النحو التالي:
 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
935,214

مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )28

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
905,092

────────

────────

════════

════════

935,214

905,092

 -10موجودات حق االستخدام
يوجد لدى الشركة عقود إيجار بشأن مباني ومكاتب يتم استخدامها في العمليات الخاصة بها .إن التزامات الشركة بموجب عقود اإليجار مضمونة بصك ملكية املؤجر
للموجودات املستأجرة .وبشكل عام ،يحظر على املجموعة التنازل عن املوجودات املؤجرة أو تأجيرها من الباطن.
كما في  31يوليو  ،2020كان لدى املجموعة موجودات مؤجرة بموجب عقود إيجار قصيرة األجل بقيمة  100,980ريال سعودي .تطبق املجموعة إعفاءات اإلثبات على عقود
اإليجار هذه فيما يتعلق "بعقود اإليجار قصير األجل" و "عقود إيجار املوجودات منخفضة القيمة".
فيما يلي بيان القيمة الدفترية ملوجودات حق االستخدام املثبتة والحركة كما في:
 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
تكلفة
كما في بداية املدة
كما في نهاية املدة
االستهالك
كما في بداية املدة
مصروف استهالك محمل على السنة
كما في نهاية املدة
صافي القيمة الدفترية كما في نهاية املدة
فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار املثبتة والحركة كما في:

كما في بداية املدة
مصروف العمولة على التزامات اإليجار (إيضاح )29
مبالغ مسددة
كما في نهاية املدة
متداولة
غير متداولة
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 31ديسمبر 2019
ريال سعودي

 1يناير 2019
ريال سعودي

3,207,323
────────
3,207,323
────────

3,207,323
────────
3,207,323
────────

3,207,323
────────
3,207,323
────────

684,468
684,468
────────
1,368,936
────────
1,838,387
════════

684,468
────────
684,468
────────
2,522,855
════════

────────
────────
3,207,323
════════

 31ديسمبر 2020
ريال سعودي

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي

 1يناير 2019
ريال سعودي

2,558,150
103,200
()753,026
────────
1,908,324
════════
778,476
1,129,848

3,120,749
134,365
()696,964
────────
2,558,150
════════
864,467
1,693,683

3,120,749
────────
3,120,749
════════
954,810
2,165,939
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -11االستثمارات في شركات زميلة
البيان
شركة البيانات الرقيمة لتكولوجيا املعلومات
شركة إنفو سيستك لنظم املعلومات

نسبة امللكية
ديسمبر
2020م
%45
%50

نسبة امللكية
ديسمبر
2019م
%45
%50

نسبة امللكية
يناير 2019م
%45
%50

 31ديسمبر
2020م
7,781,123
1,012,766

─────
═════

═════

 31ديسمبر2020م
بالريال السعودي
8,616,917
197,804
()20,832
8,793,889

رصيد اول السنة
الحصة في األرباح
خسائر تحويل العمالت األجنبية
رصيد اخر السنة
-12

8,616,917

8,472,445

─────

8,793,889

تتمثل الحركات في األتي:

 31ديسمبر 2019م
7,591,730
1,025,187

 1يناير 2019م
7,581,921
890,524

 31ديسمبر2019م
بالريال السعودي
8,472,445
110,213
34,259
8,616,917

─────
═════

 1يناير  2019م
بالريال السعودي
8,358,938
116,241
()2,734
8,472,445

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 31ديسمبر 2020م
بالريال السعودي

272,133
272,133

إي أف جي هرمز
مركز األسكندرية للوسائط املتعددة واملكتبات – مصر
رصيد اخر السنة

 31ديسمبر 2019م
بالريال السعودي

277,778
277,778

 1يناير  2019م
بالريال السعودي
938,267
117,504
1,055,771

 -13مشروعات تحت التنفيذ
تشمل املشاريع قيد التنفيذ مبلغ  9,98مليون ريال سعودي يتعلق بمشروع التصدير ("املشروع") لوزارة الخارجية ("وزارة الخارجية") .تم إنهاء املشروع بموجب قرار وزارة
الخارجية بعدم اإلستحواذ على املشروع املذكور .وفقا لإلتفاقية املبرمة مع وزارة الخارجية .يحق للشركة استالم التكلفة اإلجمالية املتكبدة في املشروع باإلضافة الى هامش
ربح بنسبة  %20يمثل التكاليف غير املباشرة واألرباح ,على التكلفة املتكبدة الفعلية .طلبت وزارة الخارجية من الشركة تنفيذ اإلجراء املتفق عليه لتسوية املبلغ املتفق عليه
من قبل مراجع خارجي بشأن املصروفات املتكبدة على املشروع أعاله والذي تم اإلنتهاء منه على النحو الواجب وتقديمه إلى وزراة الخارجية في  30مارس 2020م  ,تجرى
َ
الشركة مفاوضات مع وزارة الخارجية من أجل استرداد التكاليف باإلضافة إلى هامش الربح املتفق عليه ,واليزال القرار معلقا من وزارة الخارجية ومع ذلك ,فقد قدمت
الشركة كونها حذرة مبلغ  2,99مليون ريال سعودي مقابل الذمم املدينة والذي يمثل  %30من املبلغ املستحق.
-14

اإلفصاحات املتعلقة بالجهات ذات العالقة

تمثل الجهات ذات العالقة الشركات الزميلة والشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه املعامالت من قبل
إدارة الشركة ،كما إن األرصدة أدناه غير خاضعة للعمولة ،وال يوجد هناك شروط محددة للسداد.
تتمثل أهم التعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يلي:
العالقة مع الشركة
اسم األطراف ذات العالقة
شركة إنفو سيستك

زميلة

شركة البيانات الرقيمة
لتكولوجيا املعلومات

زميلة

119

طبيعة املعاملة

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

 1يناير2019م

املصروفات التي دفعتها الشركة
املصاريف املتكبدة نيابة عن الشركة
استالم دفعة
املصاريف املتكبدة نيابة عن الشركة

49,317
()26,400
()25,500
-

128,307
()165,540
()29,631

179,654
()124,720
()26,500

استالم دفعة

()26,077

-

-
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
نورد فيما يلي األرصدة لدى الجهات ذات العالقة املدرجة في قائمة املركز املالي:

أ)

املبالغ املستحقة من الجهات ذات العالقة

فيما يلي تحليال باملبالغ املستحقة من الجهات ذات العالقة:
مستحق من األطراف ذات العالقة
شركة البيانات الرقيمة لتكولوجيا املعلومات
شركة إنفو سيستك

العالقة مع الشركة
شركة زميلة
شركة زميلة

معامالت مع املساهمين
مساهمات إضافية من املساهمين

ب)

 31ديسمبر2020م
396,790
351,093
───────
747,883
───────

 31ديسمبر 2019م
422,867
350,676
───────
773,543
───────

 1يناير 2019م
452,498
387,910
───────
840,408
───────

10,000,000

10,000,000

-

تعويضات كبارموظفي اإلدارة

يشمل كبار موظفي اإلدارة بالشركة موظفي اإلدارة العليا الذين لديهم السلطة واملسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة .فيما يلي تعويضات كبار موظفي
اإلدارة:
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2020
 1يناير 2019م
ريال سعودي
ريال سعودي
3,384,916

منافع كبار املوظفين

2,336,940

2,336,940

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

الشروط واألحكام الخاصة باملعامالت مع الجهات ذات العالقة
إن األرصدة القائمة كما في نهاية السنة بدون ضمانات وبدون عمولة ويتم سدادها نقدا .لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن املبالغ املستحقة من أو إلى الجهات ذات
العالقة .نشأت األرصدة القائمة في نهاية السنة خالل دورة األعمال العادية .للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  2019و 1يناير  ،2019لم تنخفض قيمة املبالغ
املستحقة من الجهات ذات العالقة.
 -15املدينون التجاريون
 1يناير 2019
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
املدينون التجاريون
83,495,358
126,967,607
103,163,128
()9,363,197
()7,520,047
()16,113,774
ناقصا :مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
────────
────────
────────
74,132,161
119,447,560
87,049,354
════════
════════
════════

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

في بداية السنة
خسائر االئتمان املتوقعة (إيضاح .)27
مبالغ مشطوبة
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 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
7,520,047
12,285,752
()3,692,025
────────
16,113,774
════════
34

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
9,363,197
4,092,857
()5,936,007
────────
7,520,047
════════

 1يناير 2019
ريال سعودي
15,132,817
2,629,558
()8,399,178
────────
9,363,197
════════

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
فيما يلي تحليال ألعمار الذمم املدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها:
من  0حتى  90يوما
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي
 31ديسمبر 2020
 31ديسمبر 2019
 1يناير 2019
-16

103,163,128
126,967,607
83,495,358

49,205,069
82,813,525
38,496,772

 91حتى  180يوما
ريال سعودي
11,009,454
7,490,939
7,714,306

 181حتى  270يوما  271حتى  365يوما
ريال سعودي
ريال سعودي
8,645,901
4,890,938
2,683,321

دفعات مقدمة من املوردين
تأمينات خطابات الضمان
امانات لدى الغير
سلف موظفين
مدينون اخرون
مصاريف مدفوعة مقدما

214,452
7,264,674
176,304
841,389
2,569,411
1,320,835
────────
12,387,065
════════

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
1,803,644
6,417,857
223,699
1,058,042
262,309
1,454,269
────────
11,219,820
════════

 1يناير 2019
ريال سعودي
1,133,256
7,390,240
75,632
551,471
290,140
1,491,293
────────
10,932,032
════════

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
نقد لدى البنوك
نقد في الصندوق

-18

32,629,663
27,863,029
28,083,861

ً
املصاريف املدفوعة مقدما واملوجودات األخرى
 31ديسمبر 2020
ريال سعودي

-17

1,673,041
3,909,176
6,517,098

أكثر من  365يوما
ريال سعودي

182,403
57,513,800
────────
57,696,203
════════

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
1,802,638
33,856,197
────────
35,658,835
════════

 1يناير 2019
ريال سعودي
181,307
29,756,077
────────
29,937,384
════════

رأس املال

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

 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
شركة عدوان للتنمية املحدودة
السيد/عبدالجيارعبدالرحمن محمد العبدالجبار
السيد/عبدهللا عواد الطريفي
اإلجمالــي
-19

احتياطي نظامي
121

%46
%46
%8
════════
%100
════════
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 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
%46
%46
%8
════════
%100
════════

 1يناير 2019
ريال سعودي
%46
%46
%8
════════
%100
════════

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
طبقا لنظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي ربح السنة حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي  %30من رأس املال .وحيث أنه قد تم تحقيق ذلك،
فقد قررت الشركة التوقف عن إجراء هذا التحويل .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
 -20استحواذ على شركات تابعة
في  1يناير 2020م  ,استحوذت املجموعة على  %60من أسهم حق التصويت في شركة التدخل السريع للبرمجيات  ,وهى شركة مقرها األردن ومتخصصة في خدمات تكنولوجيا
املعلومات استحوذت املجموعة على هذه األعمال ملتابعة تنويع املركز واستكشاف موارد جغرافية جديدة اختارت املجموعة قياس حصة غير املسيطرة في الشركة املستحوذ
عليها هلى أساس الحصة املتناسبة من حصتها في صافي األصول املحددة للشركة املشتراه.
كانت القيمة العادلة لألصول واإللتزامات التي يمكن تحديدها لشركة التدخل السريع للبرمجيات كما في تاريخ اإلستحواذ كما يلي-:

نقد ونقد مماثل
ذمم مدينة تجارية
أصول أخرى
ممتلكات ومعدات
مجموع األصول

القيمة العادلة املعترف بها عند
اإلستحواذ
464,757
106,827
13,436
38,833
623,853

ذمم دائنة تجارية
إلتزامات أخرى
مستحق الى اطراف ذات عالقة
ضريبة مستحقة
مجموع اإللتزامات

3,769
9,412
188,102
2,130
203,413

إجمالي صافي األصول املحددة بالقيمة العادلة
حصة غير مسيطرة( 40%من صافي األصول )
الشهرة الناشئة من اإلستحواذ
املبلغ املحول مقابل الشراء

420,440
()168,176
48,224
300,488

صافي النقد املكتسب من الشركة التابعة
النقدية املدفوعة
صافي التدفق النقدي عند اإلستحواذ

464,757
()300,488
164,269

 - -21التزامات املنافع املحددة للموظفين
 31ديسمبر 2020م
بالريال السعودي

 31ديسمبر 2019م
بالريال السعودي

17,739,754
19,759,826
رصيد بداية السنة
2,598,412
2,414,420
مخصص خالل السنة
72,223
242,682
(األرباح) /الخسائر اإلكتوارية
()648,174
()1.037.188
مدفوع خالل السنة
()2389
()100
تسوية فروقات
19,759,826
21,379,640
الرصيد في  31ديسمبر
تم إجراء أحد تقويم اكتواري من قبل خبير اكتواري مؤهل مستقل ،باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة.
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 1يناير  2019م
بالريال السعودي
15,899,297
2,275,353
374,814
()809,710
17,739,754

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
فيما يلي االفتراضات األساسية املستخدمة ألغراض التقويم االكتواري:
 31ديسمبر 2020
%
%4
%3,5

معدل الخصم
معدل الزيادات في الرواتب

 31ديسمبر 2019
%
%4
%3,5

يتم اثبات كافة التغيرات في التزامات املنافع املحددة للموظفين في الربح أو الخسارة ،فيما عدا األرباح االكتوارية والتي يتم اثباتها في الدخل الشامل اآلخر.
 -22قروض قصيرة االجل
حصلت الشركة على قرض قصير األجل من أحد البنوك املحلية لتمويل متطلبات رأس املال العامل والبالغة  2.46مليون ريال سعودي بمعدل ربح  ٪5.3سنويا  ،تستحق
الدفع بتاريخ  12نوفمبر  31( 2020ديسمبر  6.97 :2019مليون ريال سعودي بمعدل ربح قدره  ٪5.7سنويا على القرض املستحق  ،يتم دفعها على  12قسطا شهريا حتى
 22يوليو  .)2020بسبب جائحة كورونا  ،19-تمت إعادة جدولة هذه القروض مع البنك املحلي وفقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي لجميع البنوك في اململكة
العربية السعودية .وعليه  ،فإن هذه القروض مستحقة الدفع بحلول يونيو  .2021كما في  31ديسمبر  2020م بلغ إجمالي القرض  5.04مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر
 6.97 :2019مليون ريال سعودي).
-23

مستحقات وإلتزامات أخرى

رواتب مستحقة والتزامات اخرى
مستحقات مقابل فواتير مشتريات غير مستلمة
مخصصات
دفعات مقدمة من العمالء
أخرى
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 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
8,195,319
1,881,977
96,550
3,207,457
────────
13,381,303
════════
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 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
9,731,410
15,397,275
2,628,479
95,427
3,682,468
────────
31,535,059
════════

 1يناير 2019
ريال سعودي
6,375,764
4,696,418
3,780,187
15,980
3,375,614
────────
18,243,963
════════

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
الزكاة وضريبة الدخل املستحقة

-24

 31ديسمبر 2020م
بالريال السعودي
مخصص الزكاة وضريبة الدخل للشركة والشركات التابعة
صافي الدخل املعدل:
صافي الدخل قبل الزكاة
تسويات
صافي الدخل املعدل

يتكون وعاء الزكاة من األتى:
حقوق امللكية اول السنة
صافي الدخل املعدل
مخصصات
أخرى

2,754,787

2,115,493

13,512,662
5,661,543
19,174,205

6,588,982
5,582,096
12,171,078

69,851,233
19,174,205
21,287,454
10,000,000
120,312,892

يخصم :
عقارات ومعدات  ,بعد التسوية
استثمارات في شركات زميلة

 31ديسمبر 2019م
بالريال السعودي

64,679,765
12,171,078
20,362,340
163,034
97,376,217

وعاء الزكاة طريقة حقوق امللكية

()4,070,518
()8,793,889
()12,864,407
107,448,485

()4,784,827
()8,616,917
()13,401,744
83,974,473

الزكاة الشرعية بواقع %2,58 - %2,5

2,754,787

2,092,975

حركة مخصص الزكاة
رصيد اول السنة
املكون خالل السنة
مخصص السنة السابقة
املسدد خالل السنة
رصيد نهاية السنة

2,115,493
2,754,787
()16,131
()2,099,362
2,754,787

-25

2,288,976
2,115,493
()2,288,976
2,115,493

تكلفة اإليرادات

تكلفة ايرادات العقود مع العمالء
تكلفة االيرادات من اوامر املبيعات املباشرة
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 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
76,997,389
58,839,673

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
70,720,143
47,472,634

─────────
135,837,062

─────────
118,192,777

═════════

═════════

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
مصاريف البيع والتوزيع

-26

 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
رواتب واجور ومزايا اخرى
مصروفات تسويقية
مصروفات سفر
أخرى

-27

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي

23,964,314
998,746
230,257
2,736,990

29,732,856
3,127,049
784,151
2,789,253

─────────
27,930,307

─────────
36,433,309

═════════

═════════

املصاريف العمومية واإلدارية
 31ديسمبر 2020
ريال سعودي

رواتب واجور وما في حكمها
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة (إيضاح )15
ايجارات
استهالكات ممتلكات ومعدات (إيضاح )10
استهالك موجودات حق االستخدام
مصاريف مكتب
منافع وخدمات
اتصاالت
اتعاب مهنية
صيانة وإصالح
سفر ورحالت عمل
قرطاسية ومطبوعات
اشتراكات
أخرى

6,827,684
12,285,752
265,412
935,214
684,468
152,657
210,404
352,734
348,540
192,988
69,745
94,204
917,455
2,191,890
─────────
25,529,147
═════════

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
6,167,416
4,092,857
343,677
905,092
684,468
163,981
285,119
408,237
411,613
113,715
180,657
127,150
745,531
2,818,585
─────────
17,448,098
═════════

املصاريف االخرى

-28

فروقات اسعار العمالت
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 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
646,573

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
93,888

─────────
646,573
═════════

─────────
93,888
═════════

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
تكاليف التمويل

-29

 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
270,203
103,200
─────────
373,403
═════════

التزامات املنافع املحددة للموظفين (إيضاح )20
التزامات إيجار (إيضاح )9

-30

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
200,505
134,365
─────────
334,870
═════════

املوجودات املالية واملطلوبات املالية

 1-30املوجودات املالية
املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة:
املدينون التجاريون
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
إجمالي املوجودات املالية
2-30

 31ديسمبر 2020
ريال سعودي

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي

87,049,354
747,883
272,133
57,696,203
─────────
145,765,573
═════════

119,447,560
773,543
277,778
35,658,835
─────────
156,157,716
═════════

املطلوبات املالية
معدل العمولة الفعلي

املطلوبات املتداولة املرتبطة بعمولة
دائنون تجاريون
قروض قصيرة االجل
قرض من مساهم

بدون عمولة
عمولة
بدون عمولة

تاريخ االستحقاق
أقل من سنة
أقل من سنة
أقل من سنة

 31ديسمبر 2020
ريال سعودي
16,133,622
5,038,089
10,000,000
31,171,711

 31ديسمبر 2019
ريال سعودي
8,948,909
6,971,900
10,000,000
25,920,809

 3-30القيمة العادلة
تقوم الشركة بقياس األدوات املالية ،مثل أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ كل قائمة مركز مالي.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل التزام ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس
القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع االصول أو تحويل االلتزامات قد تمت إما:
•
•

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

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

126

40

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة املتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أو
من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق ليقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل .تستخدم الشركة أساليب التقييم التي تتناسب مع الظروف والتي تتوفر لها بيانات
كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك لزيادة استخدام املدخالت القابلة للمالحظة املعنية ،والتقليل من استخدام املدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة االصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم املالية ضمن التسلسل الهرمي ملستويات القيمة العادلة .وفيما يلي شرحا لذلك:
األسعار املعلنة (غير املعدلة) في سوق نشط لالصول أو االلتزامات املتماثلة.
• املستوى األول
طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة قابال للرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• املستوى الثاني
طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة غير قابال للرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• املستوى الثالث
تم إدراج القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة التي يتم بموجبها تبادل األداة املالية في معاملة ما بين أطراف راغبة في ذلك ،وليس في معاملة بيع قسري أو
تصفية.
تتكون املوجودات املالية الخاصة بالشركة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق ،والذمم املدينة التجارية واملوجودات املالية األخرى واملبالغ املستحقة من الجهات
ذات العالقة ،بينما تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة والقروض واملبالغ املستحقة إلى شركاء.
تم إدراج القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة التي يتم بموجبها تبادل األداة املالية في معاملة ما بين أطراف راغبة في ذلك ،وليس في معاملة بيع قسري أو
تصفية .إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير نظرا لتواريخ
األستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات
 4-30أهداف وسياسات إدارة مخاطراألدوات املالية
تتكون املطلوبات املالية الرئيسية الخاصة بالشركة من الذمم الدائنة واملطلوبات األخرى واملبلغ املستحق للشركاء واملبالغ املستحقة إلى الجهات ذات العالقة والقروض.
تشمل املوجودات املالية الخاصة بالشركة األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والذمم املدينة واملوجودات األخرى واملبالغ املستحقة من الجهات ذات العالقة،
والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من أعمالها العادية وناتجة مباشرة عنها.
تتعرض الشركة ملخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .تقوم اإلدارة العليا بالشركة باإلشراف على إدارة هذه املخاطر .تقوم اإلدارة العليا بمراجعة واعتماد
السياسات الخاصة بإدارة كافة هذه املخاطر كما هو ملخص أدناه:

مخاطرالسوق
تمثل مخاطر السوق املخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار السائدة في السوق .تتعرض
الشركة لنوعين من مخاطر السوق :مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت األجنبية .تشتمل األدوات املالية التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض قصيرة األجل
والذمم الدائنة املسجلة بعملة أجنبية .لم تكن هناك أي تغييرات في هذه الظروف عن السنة السابقة.

مخاطرأسعارالعموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق .تتميز قروض الشركة قصيرة األجل
بفترة قصو و وويرة وتحمل معدل عمولة عائم ويتم قيدها بالتكلفة املطفأة .وعليه ،تعتقد اإلدارة أن الشو و ووركة ال تخضو و ووع ألية مخاطر أسو و ووعار عموالت هامة ألنه من سو و ووياسو و ووة
الشركة تسوية جميع التزامات الديون قصيرة األجل بتاريخ االستحقاق الذي يكون عادة شهرا واحدا.

مخاطرالعمالت
هي مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ،إن معامالت املجموعة األساسية هي بالريال السعودي والدوالر األمريكي،
تراقب اإلدارة تقلبات أسعار العمالت.

مخاطراالئتمان
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسائر مالية ،وتسعى املجموعة لتقليل مخاطر االئتمان من خالل املتابعة
الدورية ألية ذمم معلقة .كما يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات سمعة ائتمانية جيدة .تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان على أرصدة النقد لدى البنوك والذمم
املدينة واملطلوب من اطراف ذات عالقة.

مخاطرالسيولة
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية حال استحقاقها .وتتمثل طريقة الشركة في إدارة مخاطر السيولة ،وذلك بالتأكد ،قدر املستطاع،
بأن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها خالل الظروف العادية وغير العادية ،دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض ملخاطر تضر بسمعة الشركة.
-31

إدارة رأس املال

إن سياسة الشركة هي الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة املستثمرين والدائنين والسوق واملحافظة على التطور املستقبلي لألعمال ،تتمثل في تجنب
املخاطر املرتبطة بمكوناته من موجودات وإلتزامات متداوله واملتمثلة في مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة وتغير اسعار الصرف واسعار العموالت وما إلى ذلك  ،وذلك من
خالل االشراف املباشر واملتابعة اللصيقة لتقليل املخاطر واخذ التحوطات الالزمة من ضمانات واعتمادات مستندية جيدة واتباع سياسة البيع النقدى والتحصيل املقدم
وتوظيف السيولة التي تتوفر التوظيف املناسب مع االحتفاظ بالقدر املناسب للوفاء بااللتزامات الحالة واملتوقعة ،كما تحتفظ الشركة بتسهيالت بنكية كبيرة متعاقد
عليها مع بنك الرياض لضمان تمويل متطلبات راس املال العامل بتكاليف اقراض مناسبه.
 - 32املعلومات القطاعية:
ألغراض إدارية وتسويقية تم تنظيم الشركة إلى قطاعات أعمال على أساس الخدمات املقدمة بحيث يكون لديها القطاعات التالية:
 وحدة حلول ادارة األصول املعرفية وحدة حلول التعليم وحدة الحلول اإللكترونيةتراقب اإلدارة الوحدات املختلفة بصورة منفصلة بغرض إتخاذ القرارات املناسبة حول نتائج األداء مقارنة مع املوارد املرصودة لتلك القطاعات من خالل التقارير الداخلية
املصممة لهذا الغرض .وقد تم إعتماد هذه القطاعات من قبل إدارة الشركة.
وفيما يلي املعلومات من العمليات لهذه القطاعات:
قطاع حلول
قطاع حلول ادارة
األصول املعرفية التعليم
كما في  31ديسمبر2020
إجمالي املوجودات
أجمالي املطلوبات

113,421,540
71,156,914

للسنة املنتهية في  31ديسمير 2020
اإليرادات
تكلفة االيرادات
إجمالي االرباح

117,280,197
71,228,212
46,051,985

27,857,922
17,477,137

28,093,941
20,009,483
8,084,458

قطاع حلول ادارة
128

قطاع الحلول
اإللكترونية

42

قطاع حلول

اإلجمالي

57,705,696
36,202,640

60,118,150
44,599,367
15,518,783
قطاع الحلول

198,985,158
124,836,691

205,492,288
135,837,062
69,655,226

شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة ذات الغرض الخاص للسنة املنتهية في  31ديسمبر2020م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
األصول املعرفية
كما في  31ديسمبر2019
إجمالي املوجودات
أجمالي املطلوبات

135,482,361
94,216,658

للسنة املنتهية في  31ديسمير 2019
اإليرادات
تكلفة االيرادات
إجمالي االرباح

114,607,417
73,579,152
41,028,265

التعليم

اإللكترونية

25,012,128
17,393,844

22,037,970
14,144,799
7,893,171

اإلجمالي

47,939,912
33,338,202

41,191,750
30,468,826
10,722,924

208,434,401
144,948,704

177,837,137
118,192,777
59,644,360

 -33األحدا الالحقةقامت الشركة بعد نهاية السنة املالية بتغيير الشكل النظامي من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة وتم اكمال جميع املتطلبات
النظامية في هذا الخصوص.
كما قامت الشركة بعد نهاية السنة املالية بزيادة رأس املال من  10مليون ريال سعودي (يتكون من  10,000سهم بقيمة اسمية  1000ريال للسهم) الى  50مليون ريال سعودي
(يتكون من  5مليون سهم بقيمة اسمية  10ريال للسهم) كما تم استكمال جميع املتطلبات النظامية في هذا الخصوص.

 -34اعتماد القوائم املالية
تم اعتماد إصدار هذه القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2020من قبل اإلدارة بتاريخ  13ربيع األول  1443هو (املوافق  19اكتوبر .)2021
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة ذات مسئولية محدودة)

القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
الفترة المنتهية في  30سبتمبر  2021م

وتقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل
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شركة نسيج لإلتصاالت وتقنية المعلومات
(شركة مساهمة مقفلة)

القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
وتقرير المراجع المستقل

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
اﻟﺼﻔﺤﺔ

اﻟﻔﻬﺮس

149



ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ



ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻮﺣﺪة

٤



ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﳌﻮﺣﺪة

٥



ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة

٦



ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة

٧



إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة

٣-٢

٤١-٨

150

151

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰاﳌﺎﻟﻲ اﳌﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
إﻳﻀﺎح
اﻷﺻﻮل
اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮاﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
أﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺸﻬﺮة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
أﺻـﻮل ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

١٣
١٤

٢٬٧٦١٬٣٨٤
٢٬٢٧١٬٠٠٩
٤٨٬٢٢٤
٩٬٤٦٤٬٧٢٧
٢٧١٬٢٧٨
٤٧٬٦٧٨
١٤٬٨٦٤٬٣٠٠

٣٬٢٧٦٬٢٠٨
٢٬٦٣٢٬٦٩٧
٤٨٬٢٢٤
٨٬٧٩٣٬٨٨٩
٢٧٢٬١٣٣
١٥٬٠٢٣٬١٥١

١٢

١٧٬٤٥١٬٥٠٧
٢٬٠٥٦٬٨١٧
٦٨٣٬٠٨٨
٧٩٬٤٩٠٬٥٥٤
٢٢٬٣٥٥٬٦٣٥
١٢٬٤٨٩٬٧٥٩
٤٣٬٣٥٤٬٧٧٨
١٧٧٬٨٨٢٬١٣٨
١٩٢٬٧٤٦٬٤٣٨

١٧٬٣٣٩٬٨٩٥
٣٬٨٣٦٬٠٦٨
٧٤٧٬٨٨٣
٨٧٬٠٤٩٬٣٥٤
٤٬٩٠٥٬٥٣٩
١٢٬٣٨٧٬٠٦٥
٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣
١٨٣٬٩٦٢٬٠٠٧
١٩٨٬٩٨٥٬١٥٨

٢٢

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٧٬٠٨٧٬٧٥٦
١٬٥٣٣٬٨٩٠
٣٤٬٩٥٥٬٩٤٣
٩٣٬٥٧٧٬٥٨٩
٤٦٣٬٥٨١
٩٤٬٠٤١٬١٧٠

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٨٢٣٬٥٤٩
٥٧٬٠٣١٬٣٨١
٧٣٬٨٥٤٬٩٣٠
٢٩٣٬٥٣٧
٧٤٬١٤٨٬٤٦٧

١٤
٢١

٦٩٣٬٥٠٤
٢٢٬٧٩٣٬٨١٤
٢٣٬٤٨٧٬٣١٨

١٬١٢٩٬٨٤٨
٢١٬٣٧٩٬٦٤٠
٢٢٬٥٠٩٬٤٨٨

١٧
١١

١٥٬١٠٧٬٤٨٧
١٠٬٠٦٩٬٩٨٤
٤٥٬٨٢٥٬١٨٩
٨٤٠٬٠٨٧
٣٬٣٧٥٬٢٠٣
٧٥٬٢١٧٬٩٥٠
٩٨٬٧٠٥٬٢٦٨
١٩٢٬٧٤٦٬٤٣٨

٥٬٠٣٨٬٠٨٩
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٦٬١٣٣٬٦٢٢
١٣٬٣٨١٬٣٠٣
٥٤٬٢٤٠٬٩٢٦
٧٧٨٬٤٧٦
٢٬٧٥٤٬٧٨٧
١٠٢٬٣٢٧٬٢٠٣
١٢٤٬٨٣٦٬٦٩١
١٩٨٬٩٨٥٬١٥٨

١٥
١٦

اﻷﺻﻮل اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺨﺰون
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
أﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ
ً
ﻣﻘﺪﻣﺎ وأﺻﻮل أﺧﺮى
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻨﻘﺪ و اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

١١
٨
٩
١٠
٧

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
رأس اﳌﺎل
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ
أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة
ّ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﳌﻼك اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮاﳌﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﺘﺰام إﻳﺠﺎر – ﺟﺰء ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاول
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن

٢٤

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﻗﺮوض ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﻴن
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺘﺰام إﻳﺠﺎر – ﺟﺰء ﻣﺘﺪاول
اﻟﺰﻛﺎة اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ

١٨
١٩
١٤
٢٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١إﻟﻰ )ً (٣٧
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٤

152

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮاﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

إﻳﻀﺎح

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

اﻹﻳﺮادات
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻳﺮادات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ

٢٨
٢٩

١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣
)(١٣٣٬٥٩٣٬٨١٤
٦٠٬٨٢٧٬٨٥٩

٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨
)(١٣٥٬٨٣٧٬٠٦٢
٦٩٬٦٥٥٬٢٢٦

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺑﻴﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإدارﻳﺔ
رﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

٢٣
٢٥

)(١٩٬٣٢٦٬٢٢٤
)(١٦٬٣٨٦٬٦٠٣
٢٥٬١١٥٬٠٣٢

)(٢٧٬٩٣٠٬٣٠٧
)(٢٥٬٥٢٩٬١٤٧
١٦٬١٩٥٬٧٧٢

ﺣﺼﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى
دﺧﻞ آﺧﺮ
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ

١٥
٢٧

٧٩٠٬٨١٠
)(٦٨٨٬٢٨٨
)(٣٤٬٦٠٤
٩٤٥٬٨٣٦
٢٦٬١٢٨٬٧٨٦

١٩٧٬٨٠٤
)(٣٧٣٬٤٠٣
)(٣٬٦٣٨٬٤١٠
١٢٬٣٨١٬٧٦٣

اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

٢٠

)(٥٬٢٥١٬٢٣٠
٢٠٬٨٧٧٬٥٥٦

)(٢٬٧٥٤٬٧٨٧
٩٬٦٢٦٬٩٧٦

٢٦

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ:
ً
ﺑﻨﻮد ﻟﻦ ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة:
إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﺧﺴﺎرة ﻣﻨﺎﻓﻊ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺨ�ﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن

٢١

ً
ﺑﻨﻮد ﻗﺪ ُﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة:
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ)اﻟﺨﺴﺎرة(  /اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ:
ّ
ﻣﻼك اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة

٢٢

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ:
ّ
ﻣﻼك اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة

٢٤

رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺨﻔﻀﺔ

٣٠

)(٤٣٣٬٣٦٧
)(٢٨٩٬٦٥٩
)(٧٢٣٬٠٢٦
٢٠٬١٥٤٬٥٣٠

١٬١١٠٬٣٠٠
٨٦٧٬٦١٨
١٠٬٤٩٤٬٥٩٤

٢٠٬٧٠٧٬٥١٢
١٧٠٬٠٤٤
٢٠٬٨٧٧٬٥٥٦

٩٬٥٠١٬٦١٥
١٢٥٬٣٦١
٩٬٦٢٦٬٩٧٦

١٩٬٩٨٤٬٤٨٦
١٧٠٬٠٤٤
٢٠٬١٥٤٬٥٣٠
٤٫١٤

١٠٬٣٦٩٬٢٣٣
١٢٥٬٣٦١
١٠٬٤٩٤٬٥٩٤
١٫٩

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١إ ﻟﻰ )ً (٣٧
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

ّ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﳌﻼك اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷم
٦٣٬٤٨٥٬٦٩٧
٩٬٥٠١٬٦١٥
٨٦٧٬٦١٨
١٠٬٣٦٩٬٢٣٣
٧٣٬٨٥٤٬٩٣٠
اﻷرﺑﺎح
اﳌﺒﻘﺎة
٤٧٬٧٧٢٬٤٤٨
٩٬٥٠١٬٦١٥
)(٢٤٢٬٦٨٢
٩٬٢٥٨٬٩٣٣
٥٧٬٠٣١٬٣٨١

)(٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٠٬٧٠٧٬٥١٢
)(٢٬٠٨٧٬٧٥٦
)(٦٩٥٬١٩٤
)(٢٢٬٠٧٥٬٤٣٨
٣٤٬٩٥٥٬٩٤٣

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ
٧١٣٬٢٤٩
١٬١١٠٬٣٠٠
١٬١١٠٬٣٠٠
١٬٨٢٣٬٥٤٩

)(٢٨٩٬٦٥٩
)(٢٨٩٬٦٥٩
١٬٥٣٣٬٨٩٠

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٬٠٨٧٬٧٥٦
٢٬٠٨٧٬٧٥٦
٧٬٠٨٧٬٧٥٦

رأس اﳌﺎل
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠م
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

اﳌﺤﻮل اﻟﻰ رأس اﳌﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح
اﳌﺒﻘﺎة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﳌﺤﻮل إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮاﳌﺴﻴﻄﺮة إﺟﻤﺎﻟﻲ
٦٣٬٤٨٥٬٦٩٧
٩٬٦٢٦٬٩٧٦
١٢٥٬٣٦١
٨٦٧٬٦١٨
١٠٬٤٩٤٬٥٩٤
١٢٥٬٣٦١
١٦٨٬١٧٦
١٦٨٬١٧٦
٧٤٬١٤٨٬٤٦٧
٢٩٣٬٥٣٧

٢٠٬٧٠٧٬٥١٢
)(٩٨٤٬٨٥٣
١٩٬٧٢٢٬٦٥٩
٩٣٬٥٧٧٬٥٨٩

٢٠٬٨٧٧٬٥٥٦
)(٩٨٤٬٨٥٣
١٩٬٨٩٢٬٧٠٣
٩٤٬٠٤١٬١٧٠

١٧٠٬٠٤٤
١٧٠٬٠٤٤
٤٦٣٬٥٨١

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ ) (١إﻟﻰ )ً (٣٧
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

إﻳﻀﺎح

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ:

اﺳ��ﻼ�  -ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
اﺳ��ﻼ�  -أﺻﻞ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺨﺴﺎرة) /اﻟﺮﺑﺢ( ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻋﻜﺲ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎدات إﻳﺠﺎر
ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺨﺰون
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
أﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ
ً
ﻣﻘﺪﻣﺎ وأﺻﻮل أﺧﺮى
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﺪ
أﺻـﻮل ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أرﺻﺪة اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻨﻘﺪاﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
اﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﺴﺪدة
ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر
ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﺴﺪدة
ﻗﺮوض اﳌﺴﺎهﻤﻴن اﳌﺴﺪدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

١٣
١٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

٢٦٬١٢٨٬٧٨٦

١٢٬٣٨١٬٧٦٣

٨١٥٬٨٥٧
٦٩٢٬٢٢١
٣٬٥٩٥
٣٬١٣٩٬٠٧٧
)(٤٬٩٨١٬٩٥٥
)(٨٬١٣٢
٧٩٠٬٨١٠
٢٬٢٩٩٬٦٢٩
٦٨٨٬٢٨٨
٢٩٬٥٦٨٬١٧٦

٩٣٥٬٢١٤
٦٨٤٬٤٦٨
)(٢٬٩٩١٬٨٣٧
)(١٥٬٧١٨
١٣٬٥٤٨٬٨٥٨
)(٣٬٦٩٢٬٠٢٥
١٩٧٬٨٠٤
٢٬٦٦٩٬٥٦١
٣٧٣٬٤٠٣
٢٤٬٠٩١٬٤٩١

)(١١١٬٦١٢
١٬٧٧٩٬٢٥١
٧٬٥٥٨٬٨٠٠
)(١٦٬٨٦٩٬٥٤٥
)(١١٥٬٧٦٣
)(١٬٠٢٦٬١٣٥
)(٣٬٣١١٬٣٥٩
)(٨٬٩٩٦٬٢٨٧
)(٤٧٬٦٧٨
٦٤٬٧٩٥
٨٬٤٩٢٬٦٤٣
)(١٬٩٢٧٬٨٤٩
)(٤٬٦٣٠٬٨١٤
١٬٩٣٣٬٩٨٠

٦٬٦٩٧٬٦٩٦
)(٢٬٦٣٣٬٨٤٩
٢١٬٩٦٩٬٣٨٦
)(١٬٧٥٧٬٨٦٢
)(١٬١٦٧٬٢٤٥
٧٬١٨٤٬٧١٣
)(١٨٬١٥٣٬٧٥٦
)(٨٬٨١٨٬٤٤١
٣٠٬١٥٣
٢٥٬٦٦٠
٢٧٬٤٦٧٬٩٤٦
)(١٬٠٣٧٬١٨٨
)(٢٬١١٥٬٤٩٣
٢٤٬٣١٥٬٢٦٥

)(٢٧٨٬٩٩٩

)(٢٧٨٬٩٩٩

)(٧٦٣٬٨٩٥
)(٥٬٠٣٨٬٠٨٩
)(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
)(١٥٬٨٠١٬٩٨٤
)(١٤٬١٤٧٬٠٠٣
)(١٩٤٬٤٢٢
٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣
٤٣٬٣٥٤٬٧٧٨

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ ) (١إﻟﻰ )ً (٣٧
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
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)(٢٦٥٬٣٣٩
٦٨٬٣٤٦
)(١٦٤٬٢٦٩
)(٣٦١٬٢٦٢
)(١٬٩٣٣٬٨١١
)(٧٥٣٬٠٢٦
)(٢٬٣٩٣٬٣٠٠
٢١٬٢٦٧٬١٦٦
٧٧٠٬٢٠٢
٣٥٬٦٥٨٬٨٣٥
٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻷﻧﺸﻄﺔ
-١
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ،هﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ،ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠١٣٧١٠٦ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١١
رﺑﻴﻊ اﻷول ١٤١٦هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٨أﻏﺴﻄﺲ ١٩٩٥م(ّ .
ﻏﻴﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  ٢٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ٢٠٢١م اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ
ﻣﻘﻔﻠﺔ.
ﻳﺘﻜﻮن
ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻦ  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي،
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ٥٠
ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  ١٨أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢١م زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ١٠
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ )إﻳﻀﺎح .(٢٠
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﯩﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ )ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت – ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت( واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﺻﻴﺎﻧﺔ أﺟﻬﺰة
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ واﻟﺸﺒﻜﺎت ،وﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻸﺛﺎث اﳌﻜﺘﺒﻲ وﺗﺠﻬﻴﺰات اﳌﻜﺘﺒﺎت ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻹﻋﻼم رﻗﻢ ) (١٦٥٨١ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٤ذو اﻟﻘﻌﺪة
١٤٢٢هـ اﳌﻮاﻓﻖ  ٧ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٩٩١م.
ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻨﻮان اﳌﺴﺠﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ،ص .ب ،٢٠١٢٩ .اﻟﺮﻳﺎض  ،١١٤٥٥اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 ١٫١اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ %
اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﯩﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﺒﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﻣ�ﺤﻘﺎ��ﺎ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﻟﺒﻨﺎن

ﻟﺒﻨﺎن

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

١٠٠

١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﻣﺼﺮ

ﻣﺼﺮ

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

١٠٠

١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة اﳌﻐﺮب

اﳌﻐﺮب

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

١٠٠

١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﺳﻮرﻳﺎ*

ﺳﻮرﻳﺎ

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

١٠٠

١٠٠

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة

ﻗﻄﺮ

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

١٠٠

١٠٠

اﻷردن

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

٦٠

٦٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﳌﺤﺪودة

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
١٠٠

* ﻟﻢ ﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ ّأﻳﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٢٠١١م.
 ٢٫١اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ %
اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﯩﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻷردن

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

٤٥

إﻧﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻚ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت "أى أس ﺗﻰ"

ﻣﺼﺮ

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

٥٠

 ٣٫١اﻟﻔﺮع
اﺳﻢ اﻟﻔﺮع
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة – ﻓﺮع اﻟﺮﻳﺎض

٤٥
٥٠

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﺮع

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

اﻟﺮﻳﺎض

١٠١٠٤٦٧٩٠٥

٢٠١٧م

٨
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 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 ٤٫١ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-
ً
ّ
ً
ﻟﻢ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ  ١٩-اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﺛﺮت أﻳﻀﺎ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ .وﻗﻴﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﻗ ّﻴﻤﺖ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻵﺛﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﺬﻛﻮر ،وأﺧﺬت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض:
 هﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ " ،٣٦هﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ".إﺛﺒﺎت أﺻﻮل واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ .١٦ اﳌﺨﺼﺼﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  ٣٧ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﻏﻴﺮ اﳌﺠﺪﻳﺔاﻓﺘﺮاض اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻔﺼﻞ أﺟﺮﺗﮫ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻜﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ،وﻣﺪى ﻛﻮﻓﻴﺪ-
 ،١٩وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ -إن وﺟﺪ -ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺑﻴﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ
-٢
ّ
ً
أﻋﺪت هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ،واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ )واﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﺳﻢ "اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ"( ،واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﻴن واﳌﺤﺎﺳﺒﻴن.
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ،واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
-٣
 ١٫٣اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ،و اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ،و اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺪت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م أو ﺑﻌﺪهﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ هﺬﻩ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ أي ﻣﻌﻴﺎر آﺧﺮ ،أو ﺗﻔﺴﻴﺮ ،أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﺎدر وﻏﻴﺮ ﺳﺎري ﺑﻌﺪ.
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺆﺷﺮﺳﻌﺮاﻟﻔﺎﺋﺪة – اﳌﺮﺣﻠﺔ  )٢اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ ١٦و  ٩و ٧و ٤واﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .(٣٩
ُ
ﺧﺎل ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ،
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻋﻔﺎءات ﻣﺆﻗﺘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻌﺮوض ﺑﻴن اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺪﻳﻞ ﺷﺒﮫ ٍ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،أو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠ��ﺎ اﻹﺻﻼح ﻣﺒﺎﺷﺮة؛ ﻟﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ��ﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺘﻐﻴﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﺧﺎل ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ؛ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺤﻮط دون وﻗﻒ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
 ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠ��ﺎ إﺻﻼح ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ٍ
ُ
ﺧﺎل ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ
 ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻋﻔﺎء ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺼﺺ أداة ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ٍ
ﻛﺘﺤﻮط ﳌﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻌﺘﺰم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إذا أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮاﳌﺎﻟﻲ ١٦ﺑﻌﺪ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢١م ﺑﺸﺄن اﻣﺘﻴﺎزات اﻹﻳﺠﺎراﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ١٩-
أﺻ ـ ـ ــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳـ ـ ــﺒﺔ ﻓﻲ  ٢٨ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٢٠م ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﺑﺸ ـ ـ ــﺄن اﻣﺘﻴﺎزات اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ - ١٩-ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ
" ١٦ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر"ُ .ﺗ ّ
ً
إﻋﻔﺎء ﻟﻠﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ١٦ﺑﺸ ـ ـ ـ ــﺄن ﻣﺤﺎﺳ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎت اﻷﺟﺮة
ﻘﺪم اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ  .١٩-ﻗﺪ ﻳﺨﺘﺎر اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻣﺘﻴﺎز اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑـ ـ ــﻔﻴﺮوس ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﻣﻦ اﳌﺆﺟﺮ
ً
ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر  .وﻳﺤ ِﺴ ـ ـﺐ اﳌﺴـ ــﺘﺄﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ��ﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻣﺘﻴﺎز اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
ً
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ُﻳ ّ
ﻔﺴﺮ ��ﺎ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ١٦إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر.
ً
ﻛ ــﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌ ــﺪﻳ ــﻞ ﺣﺘﻰ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢١م ،وﻟﻜﻦ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﺟ ــﺎﺋﺤ ــﺔ ﻛﻮﻓﻴ ــﺪ ١٩-ﻣ ــﺎزال ﻣﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻤﺮا ﻓﻲ  ٣١ﻣ ــﺎرس ٢٠٢١م ،ﻓﻤ ــﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌ ــﺎﻳﻴﺮ اﻟ ــﺪوﻟﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٢م .وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١أﺑﺮﻳﻞ ٢٠٢١م أو ﺑﻌﺪﻩ .وﻣﻊ ذﻟﻚ،
ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻣﺘﻴﺎزات اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ ،١٩ -وﻟﻜ��ﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إذا أﺻ ـ ـ ــﺒﺤﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺴ ـ ـ ــﻤﻮح ��ﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 ٢٫٣ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ،وﺗﻔﺴﻴﺮات ،وﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﺻﺎدرة وﻏﻴﺮ ﺳﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﻨﻮان
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل – ﺗﻌﺪﻳﻼت ُﻣ ّ
ﺤﺪﺛﺔ ﳌﺮﺟﻊ اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎهﻴﻤﻲ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٣
اﳌﺨﺼﺼﺎت ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ،واﻷﺻﻮل اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ  -ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ٣٧
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴ��ﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪي
اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات  -ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ١٦
واﳌﻌﺪات اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻮاد ﻣﻨﺘﺠﺔ أﺛﻨﺎء إﻋﺪاد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﮫ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ١و  ٩و١٦
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٢٠١٨م – ٢٠٢٠م
و٤١
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  ١و ﺑﻴﺎن
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٢
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ٨
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ١٢

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﺣﺪة

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٣م

 ٣٫٣أﺧﺮى
ً
ً
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻷي ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﺮى ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻟﻜ��ﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد
-٤
 ١٫٤اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﻋﺪت هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺲ اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺤﺪدة ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،واﻹﻳﺮادات ،واﳌﺼﺮوﻓﺎت.
ُ
ﺗﻮﺻﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ إﻳﻀﺎح .٦
ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إداراة اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﺣﻜﺎم
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
ُ
ﺳﻴﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓ��ﺎ اﻷﺣﻜﺎم و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻓﻲ إﻳﻀﺎح .٥
أﻋﺪت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.



اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة.
اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة.

 ﺧﻄﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.
 ٢٫٤أﺳﺲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎ��ﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م.
ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل
ّ
ُﺗﺤﺎﺳﺐ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮل اﻟﺴﻴﻄﺮة إﻟﻰ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻳﻘﺎس اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺤﻮل ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﺸﻜﻞ
ُ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤ��ﺎُ .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄي ﻣﻜﺴﺐ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ
ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﻘﺘﻨﺎة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ .ﺗﺨﺘﺒﺮ اﻟﺸﻬﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ
ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺮاء ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر .ﺗﺼﺮف ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪهﺎ ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﺳﻨﺪات دﻳﻦ أو ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ،إن
وﺟﺪت.
ً
ُ
ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺤﻮل اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ .ﻳﻌﺘﺮف ��ﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ُ
ُﻳﻘﺎس أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮاء .إذا ُ
ﺻ ّﻨﻒ اﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻳﻠﺒﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻌﺎد ﻗﻴﺎﺳﮫ،
١٠
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
ُوﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ .ﺑﺨﻼف ذﻟﻚُ ،ﻳﻌﺎد ﻗﻴﺎس اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺤﺘﻤﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮُ ،وﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ �ﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠ��ﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﺴﻄﻴﺮ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ،أو ﻳﻜﻮن ﻟﺪ��ﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺘﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛ��ﺎ
ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎن ،وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮ��ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﺎنُ .ﺗ ّ
ﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺪء اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧ��ﺎء اﻟﺴﻴﻄﺮة.
اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة
ُﺗﻘﺎس اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﺑﺤﺼ��ﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮاءُ .ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻛﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ.
ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻓ���ﺎ ﺗﻠ�ﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻮل واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،وأي ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة ذات ﺻﻠﺔ ،وﻣﻜﻮﻧﺎت ﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺧﺮىُ .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄي ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﺗﻘﺎس أي ﺣﺼﺔ ﻣﺤﺘﻔ� ��ﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ
ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة.
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺴﺘﺒﻌﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ُ
ُﺗﺤﺬف اﻷرﺻﺪة واﳌﻌﺎﻣﻼت داﺧﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ وأي إﻳﺮادات وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت داﺧﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﺤﺬف اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﻘﻘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ُ
ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ��ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ ﺣﺪ ﺣﺼﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ��ﺎ .ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ
ُ
اﳌﺤﻘﻘﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺬف ��ﺎ اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﳌﺤﻘﻘﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﮫ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ هﺒﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ.
 ٣٫٤اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ.
 ٤٫٤اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض
ﺗﻌﺮض هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ،وهﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘـﺪﻳﺮات
-٥
ً
ﺗﻘﻮم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﺣﺪا� اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ أ��ﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت.
ﺧﻠﺼﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أن ﻛﻮﻓﻴﺪ  ١٩ -ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻷﺣﻜﺎم وأ��ﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﻓﺼﺢ ﻋ��ﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
ﺗﻮﺿﺢ أدﻧﺎﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮاﻟﺠﻮهﺮي
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٪٢٠ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﻜﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪ��ﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﻔﻮذ أﻛﺒﺮ ،ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺸﺮﻛﺔ
ً
زﻣﻴﻠﺔ .وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪٢٠ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ )وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  (٪٥٠وﻻ ﺗﻤﺎرس اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ً
ﺟﻮهﺮﻳﺎ ،ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺗﺄﺛﻴﺮا
ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
هﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺗﻘﻴﺲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮّ .
ﻳﻘﺪر ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وأﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ
اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ،ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻠﮫ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﻴن ،واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ .وﻳﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓ��ﺎ اﳌﺪﻳﻨﻮن
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻈﺮوف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ً
ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮدي.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
اﻷﻋﻤﺎراﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳ��ﻼ� اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات واﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮاﳌﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺗﻘﺪر اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات واﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻷﻏﺮاض ﺣﺴﺎب اﻻﺳ��ﻼ� واﻹﻃﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .ﺗﻮﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻸﺻﻮل ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨ�ﺮة واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈ��ﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮهﺎ.
اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ُ
ﺗﺜﺒﺖ ﺧﺴﺎرة هﺒﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﺰﻳﺪ ﺑﮫ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادﻩ .وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد،
ّ
ﺗﻘﺪر اﻹدارة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺪ وﺗﺤﺪد ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .ﺗﻀﻊ إدارة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ .ﺗﺮﺗﺒﻂ هﺬﻩ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎﻷﺣﺪاث واﻟﻈﺮوف اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎزاﳌﺸﺎرﻳﻊ
ً
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧ�ﺮا��ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴن واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺧ�ﺮ��ﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ؛ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .ﺗﺮاﺟﻊ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﺤﺪث ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ��ﺎ ﻹﻛﻤﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻄﺎق اﳌﺸﺮوع أﻛﺜﺮ دﻗﺔ وﺗﺤﻠﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.
ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﻮﻇﻔﻴن
ﺗﺤﺪد ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﻮﻇﻔﻴن وﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻛﺘﻮاري .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ وﺿﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺰﻳﺎدات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐً .
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌ��ﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﺰام ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﻮﻇﻔﻴن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت .ﺗﺮاﺟﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺪﺧﻼت ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻘﺪﻳﺮاﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺆﺟﻠﺔ
إن اﻟﺰﻛﺎة ورﺳﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ هﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺆﺟﻠﺔ .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺣﺘﺴﺎب زﻛﺎة اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠ��ﺎ ً
ً
��ﺎﺋﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو -ﺣﺴﺐ
اﻻﻗﺘﻀﺎء -ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ رﺳﻤﻲ.
اﻹﺛﺒﺎت وﻗﻴﺎس اﳌﺨﺼﺼﺎت
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺼﺼﺎت ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌ��ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﺛﺒﺎت ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﻴﺖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺨﺼﺼﺎت ﻟﻸﻣﻮر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،واﻟﺨﻄﻮرة  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﯩﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺎﺣﺔ.
اﻹﻳﺠﺎرات
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ،وذﻟﻚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺄﻛﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓ��ﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ِ
ﺧﻴﺎرات اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر.
 ١٫٥ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻻﻓﺼﺎﺣﺎت ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ّ
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن .وﺗﺼﻨﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ً
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﺴﻞ هﺮﻣﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ )ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺪﻟﺔ( ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
 اﳌﺴﺘﻮى اﻷول:
ﻣﺪﺧﻼت ﻏﻴﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮى اﻻول واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈ��ﺎ ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻣﺜﻞ
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻷﺳﻌﺎر( أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ )أي اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر(.
ﻣﺪﺧﻼت اﻷﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ )ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ(.
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻓﻴ ّ
ﺻ ّﻨﻔﺖ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔُ ،
ﻓﻲ ﺣﺎل ُ
ﺼﻨﻒ
ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺘﻮى ذاﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﻊ ﻓﻴﮫ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﻘﻴﺎس.
ُ
ﺗﺜﺒﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺑﻴن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﺮات.
١٢
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ
-٦
ﻃﺒﻘﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺘﺮات اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘ��ﺎ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة:
اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ُ
ُﺗ ّ
ﺤﻮل اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ُﺗﺠﺮى ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻼت )ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻮري( .ﻳﻌﺘﺮف
ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ هﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻼت و�ﻋﺎدة ﻗﻴﺎس اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة.
ُ
ﻻ ُﻳﻌﺎد ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ )ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ( ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ُﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺘﻲ ُﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﺗ ّ
ﺤﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺗﺘﺮﺟﻢ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺸﻬﺮة واﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﺗﺘﺮﺟﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮادات واﳌﺼﺮوﻓﺎت إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف.
ُﺗﺜﺒﺖ ﻓﺮوق اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،وﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ُﻳ ّ
ﺨﺼﺺ ﻓﻴﮫ ﻓﺮق اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻮق
ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة.
ُ
ُ
ً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﻘﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﻄﺮة ،أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﻬﻢ ،أو اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻛﺠﺰء ﻣﻦ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺟﺰء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺼ��ﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ّ
ﻳﺤﻮل اﻟﺠﺰء ذو اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺼ��ﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك أو ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻬﺎم أو اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺸﺘﺮﻛﺔُ ،ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات
اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻘﻴﺎس
ً
ُﺗﻘﺎس ﺑﻨﻮد اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﳌﺮﺳﻤﻠﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻻﺳ��ﻼك اﳌﺘﺮاﻛﻢ وأي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ .إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺟﺰاء
ُ
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﻟﻬﺎ ﻋﻤﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒُ ،
ﻓﺴﺘﺤﺘﺴﺐ ﻛﺒﻨﻮد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ )اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ( ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات .ﺗﺜﺒﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺻﻼح
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪهﺎ.
ﻧﻔﻘﺎت ﻻﺣﻘﺔ
ُﺗﺮﺳﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﺪﻓﻖ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت.
إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺒﺎت
ُ
ُﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﻨﺪ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ أو ﺑﻴﻌﮫ .ﻳﺜﺒﺖ أي ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔاﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
اﻻﺳ��ﻼ�
ً
ُﻳﺤﺘﺴ ــﺐ اﻻﺳ ــ��ﻼك ﻟﺸ ــﻄﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﻮد اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﻧﺎﻗﺼ ـﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑﺎﺳ ــﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴ ــﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮهﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﻘﺪر،
ُوﺗﺜﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .وﻻ ﺗﺴ��ﻠﻚ اﻷراﺿﯩﻲ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻌﺪل اﻻﺳ��ﻼك ّ
اﳌﻘﺪر ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﻘﺎرﻧﺔ:
اﻷﻋﻤﺎراﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻷﺻﻞ
 ٢٠ﺳﻨﺔ
اﳌﺒﺎﻧﻲ
 ٤ﺳﻨﻮات
اﻟﺴﻴﺎرات
 ٢٠-١٠ﺳﻨﺔ
أﺛﺎث ﻣﻜﺘﺒﻲ
 ١٠-٥ﺳﻨﻮات
اﳌﻌﺪات اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ
 ٤ﺳﻨﻮات
اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
ُ
ُ
ّ
ً
وﻃﺮق
اﺳ��ﻼك اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﺪل ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ.
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ،واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
اﻟﺸﻬﺮة
ّ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻬﺮة اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﳌﺤﻮل ﻟﻸﻋﻤﺎل اﳌﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠ��ﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ،وأدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ،إن وﺟﺪت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ أي ﺣﺼﺺ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﺘﻨﺎة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ .ﻳ ّ
ﻀﻤﻦ
اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء  ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﺎرئ اﳌﺼﻨﻒ ﻛﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﻌﺎد ﻗﻴﺎﺳﮫ ً
ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ُ
ﺗﺮﺳﻤﻞ اﻟﺸﻬﺮة ﻛﺄﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻊ إدراج أي هﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﳌﻮﺣﺪة .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﳌﺪﻓﻮعّ ،
ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﳌﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ.
 اﺧﺘﺒﺎر هﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮة
ُ
ً
ﺗﺠﺮي اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺸﻬﺮة ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد هﺒﻮط ﻓﻲ ﻗﻴﻤ��ﺎ ،وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮة أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد
أم ﻻُ .ﺗ ّ
ﺤﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
ً
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎُ ،وﻳﺠﺮى اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻬﺒﻮط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ً
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪث اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت .واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ.
ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل
ُ
ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ .ﺗﻘﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ أ��ﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺤﻮل اﻟﺬي ﻳﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ وﻗﻴﻤﺔ أي
ﺣﺼﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﺘﺮاة .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل ،ﺗﺨﺘﺎر اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﺘﺮاة ﺳ ُﺘﻘﺎس
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﺘﺮاةُ .ﺗ ّ
ﺴﺠﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪهﺎ وﺗﺪرج ﺿﻤﻦ
اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳﺔ.
ً
اﻷﺻﻮل
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﻌﻴﻴن اﳌﻨﺎﺳﺒﻴن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،واﻟﻈﺮوف
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ،ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﺸﺮوط ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ .ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﻓﺼﻞ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﺘﺮاة.
ﺳﻴﺪرج أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ّ
ُ
ﻳﺤﻮﻟﮫ اﳌﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذُ .ﻳﻘﺎس اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺤﺘﻤﻞ اﳌﺼﻨﻒ ﻛﺄﺻﻮل أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺬي ﻳﻌﺪ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻧﻄﺎق اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ " ٩اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ"ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ إدراج اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ.
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ّ
ُ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ��ﺎ ،ﻓﺘﺼﻨﻒ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ��ﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ��ﺎ.


ﺗﻜﻮن اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ��ﺎ.



ﻗﺪرة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻄﺘﮫ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻐﻴﺮة.

إن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ هﻲ ﻣﺠﻤﻮع:


اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﺎدل ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻜﺒﺪة أو اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،وأدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ.

 أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﱡ
ﻋﻴن  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻛﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎ��ﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄة اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻳﺠﺎر أو ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر .وذﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻣﺤﺪد ﻟﺴﻨﺔ ﻣﺤﺪدة ً
ﻧﻈﻴﺮا ﻟﺬﻟﻚ.
 اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ُ
ُﺗ ّ
ﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻹﺛﺒﺎت وﻗﻴﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ،وﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر اﻷﺻﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻟﺴﺪاد دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر وأﺻﻞ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل اﳌﻌﻨﻴﺔ.
 أﺻﻞ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ُ
ُ
ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎ��ﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أﺻﻞ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر )أي ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺻﻞ اﳌﻌﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام( .ﺗﻘﺎس أﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
ُ
ﻧﺎﻗﺼﺎ اﻻﺳ��ﻼك اﳌﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎ�ﺮ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وﺗ ّ
ً
ﻌﺪل ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﺻﻞ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ُ
ً
ﻧﺎﻗﺼﺎ أي ﺣﻮاﻓﺰ إﻳﺠﺎر ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ .ﺗﺴ��ﻠﻚ أﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ
اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺜﺒﺘﺔ ،ودﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺴﺪدة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻹﻳﺠﺎر أو ﻗﺒﻠﮫ،
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﻳﺠﺎر أو اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﻟﻸﺻﻮل ،أ��ﻤﺎ أﻗﺼﺮ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ�
اﻷﻋﻤﺎراﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ٥ﺳﻨﻮات

ﻓﺌﺔ اﻹﻳﺠﺎر
أﺻﻞ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام

 اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر
ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴن ﺳﺪادهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﻳﺠﺎر .ﺗﺸﺘﻤﻞ دﻓﻌﺎت
اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮهﺎ( اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﺎ.
ُ
وﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻹﻳﺠﺎر ،ﺗﺰداد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻟﺘﻌﻜﺲ زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﻮﻟﺔُ ،وﺗﺨﻔﺾ ﻟﺘﻌﻜﺲ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺴﺪدة .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺎد ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر إذا ﻛﺎن هﻨﺎك ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر ،أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر )أي ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮ
ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺧﻴﺎر ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ اﳌﻌﻨﻲ.
أو اﳌﻌﺪل اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻓﻌﺎت( ،أو وﺟﻮد ٍ
اﳌﺨﺰون
ُﻳﻘﺎس اﳌﺨﺰون ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ،أ��ﻤﺎ أﻗﻞ .ﺗﺤﺪد اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻹﺣﻀﺎر اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟ��ﺎ وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ً
ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻛﻤﺎل اﳌﻘﺪرة واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻘﺪرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ.
ﻳﻤﺜﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻓﻲ إدارة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ .وهﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﳌﻮﻇﻔﻴن ،واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﺤﻮل هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج .إﻧﮫ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺣﺴﺎب أﺻﻮل اﳌﺨﺰون ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔّ .
ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﺸﻄﺔ ،وﻓﻲ اﻟ��ﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت.
أﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ
ً
ُ
ﺗﺜﺒﺖ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ��ﺎ ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻣﺖ اﳌﻨﺸﺄة ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﺸﺮوﻃﺎ
ﺑﺸﯩﻲء أﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻮم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﺄن أﺣﺪ اﻷﺻﻮل ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﺜﻞ هﺬا اﳌﺆﺷﺮ ،أو إذا
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺳﻨﻮي ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻷﺣﺪ اﻷﺻﻮل ،ﺗﻘﺪر اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ .إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد
ً
ﻟﻸﺻﻞ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أ��ﻤﺎ أﻋﻠﻰ ،وﺗﺤﺪدهﺎ ﻷﺣﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﺮدﻳﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم
ﻗﻴﺎم اﻷﺻﻞ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ داﺧﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻷﺻﻮل أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻷﺻﻞ ﻣﺎ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ وﺣﺪات ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ،ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﺻﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد.
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔُ ،ﺗﺨﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻘﺪرة إﻟﻰ ﻗﻴﻤ��ﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
ً
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮال وأي ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ،ﺗﺆﺧﺬ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ً
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت.
ﺗﺪﻋﻢ هﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،أو أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻮم ،أو اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ُ
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪ��ﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻮازﻧﺎت اﳌﻔﺼﻠﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ
ﻟﺪى اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗﺨﺼﺺ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻠ��ﺎ .ﺗﻐ�ﻲ هﺬﻩ اﳌﻮازﻧﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.
ﺗﺜﺒﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎرﻳﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ وﻇﻴﻔﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﮫ.
ً
ُ
ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺻﻮل ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻬﺮة ،ﻳﺠﺮى ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﺑﺄن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ُ
ﻣﻮﺟﻮدة أو أن ﻗﻴﻤ��ﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﺜﻞ هﺬا اﳌﺆﺷﺮ ،ﺗﻘﺪر اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ أو ﻟﻮﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ .ﺗﻌﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻟﻬﺒﻮط
ً
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻨﺬ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺧﺮ ﺧﺴﺎرة هﺒﻮط ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻳﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻌﻜﺲ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ،وﻻ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ،
ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻻﺳ��ﻼك ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ُﺗﺜﺒﺖ ﺧﺴﺎرة اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻﻧﻌﻜﺎس ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة و اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ.
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
 (١اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
ً
ﺗﺼﻨﻒ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎﻩ ،اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﻗﺘﻨﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ .إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ
ﻓﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
ﺗﺪرج اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻊ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة ،ودﺧﻞ وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﺗﺪرج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻊ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ وﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ،ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻒ أي رﺻﻴﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﳌﺒﻘﺎة وﻻ ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻔﮫ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
ُﺗﺜﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺪاد ﻣﻊ إدراج أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻴن ﺗﺎرﻳﺦ
اﳌﺘﺎﺟﺮة وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
ﺗﻨﺸﺄ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء ،و ﺗﺘﻀﻤﻦ ً
أﻳﻀﺎ ً
أﻧﻮاﻋﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﯩﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ُ
ً
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ
��ﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ هﻲ ﻣﺠﺮد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻮاﺋﺪ .ﺗﺜﺒﺖ
زاﺋﺪا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﺣﻴﺎز��ﺎ أو إﺻﺪارهﺎُ ،وﺗﺪرج ً
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ً
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲً ،
ﻧﺎﻗﺼﺎ
ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﺨﺼﺼﺎت هﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺒﺴﻂ ﻓﻲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ٩ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ .ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم دﻓﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺿﺮب هﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺨﺴﺎرة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﺒﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﻴن اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴن .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ،ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ هﺬﻩ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻊ إدارج اﻟﺨﺴﺎرة ﻛﺒﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ،ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺨﺼﺺ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ.
ُﺗﺜﺒﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎت هﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺒﺴﻂ ﺿﻤﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ٩ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ .ﺗﺘﻘﻴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪم دﻓﻊ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﺛﻢ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ هﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺪار اﻟﺨﺴﺎرة
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ،ﻳﺸﻄﺐ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺨﺼﺺ ذي اﻟﺼﻠﺔ.
ُﺗﺜﺒﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔً ،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺧﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻄﻠﻌﻴﺔ .ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﳌﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ هﻨﺎك زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺰد ﻓ��ﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲُ ،ﺗﺜﺒﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﳌﺪة اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ً
ﺷﻬﺮا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ زادت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺪ��ﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮُ ،ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ّ
ً
ﺣﺪدوا ﻋﻠﻰ أ��ﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﻮن
اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺎُ ،ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﺧﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ.
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻋﻠﻰ ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى ،واﺳﺘﺜﻤﺎرات ،وﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ،واﻟﻨﻘﺪ
وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻮﺣﺪة.
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
ُﺗﻘﺎس ً
ﻻﺣﻘﺎ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة:
 اﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ��ﺪف إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.
 ﺗﺆدي اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﺤﺪدة إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﯩﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
ُﺗﻘﺎس ً
ﻻﺣﻘﺎ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ:
ُ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﻳﺘﺘﺤﻘﻖ هﺪﻓﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 ﺗﺆدي اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﺤﺪدة إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﯩﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
ُﺗﻘﺎس ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ اﻓﺘﺮاﺿﯩﻲ ً
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻋﺮض اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ُ
ﻟﻸﺻﻮل
ﻟﻸﺻﻮل
.ﺗﻌﺮض ﺧﺴﺎﺋﺮ هﺒﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺗﺨﺼﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وأﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ ،واﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
ّ
ﺗﻠﻐﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ إﺛﺒﺎت اﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮل اﻷﺻﻞ اﳌﺎﻟﻲ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻷﺻﻞ إﻟﻰ ﻛﻴﺎن أﺧﺮ .إذا ﻟﻢ ّ
ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﺰاﻳﺎ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﳌﺤﻮل ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺜﺒﺖ
ﺣﺼ��ﺎ اﳌﺤﺘﻔﻆ ��ﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ واﻻﻟﺘﺰام اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻴن ﻋﻠ��ﺎ دﻓﻌﻬﺎ.
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ً
اﻋﺘﻤﺎد ا ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي َ
أﻗﺘﻨﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ .إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻛﻤﺎ
ﺗﺼﻨﻒ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﻔﺌﺘﻴن أدﻧﺎﻩ،
ﻳﻠﻲ:
١٧
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
ﺗﺼﻨﻒ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻟﻴﺲ ﻟﺪى اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺘﻔ� ��ﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة وﻟﻢ ﺗﺤﺪد أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
ُ
ً
ﺗﺜﺒﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ إﺻﺪار اﻷداة .ﺗﻘﺎس هﺬﻩ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ً
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ أن أي ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻮاﺋﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺳﺪادهﺎ
ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻌﺪل ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ
وأﻳﺔ ﻋﻼوة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺮداد ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻓﺎﺋﺪة أو ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺣﻴن أن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ.
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﺪرج ً
ً
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺧﺮى ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ُﺗﺜﺒﺖ
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ،و اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى ،وﻣﺴﺘﺤﻖ إﻟﻰ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ.
إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺒﺎت
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌُﻘﺮض ﺑﺸﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ أو ﺣﻴن ّ
ﺗﻌﺪل ﺷﺮوط اﻟﺘﺰام ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮيُ ،
ﻓﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬا اﻟﺘﺒﺎدل
أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ وإﺛﺒﺎت اﻟﺘﺰام ﺟﺪﻳﺪُ .ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺠﺮى ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ُوﻳﺴﺠﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن هﻨﺎك ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﳌﻘﺎﺻﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ
اﳌﺜﺒﺘﺔ وﻛﺎن هﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎف؛ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﺻﻮل وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ.
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ُ
ّ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ )وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﺴﻴﻄﺮة( ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻴﺎن آﺧﺮ ،ﻓﺘﺼﻨﻒ ﻛﺸﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ .ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣﺒﺪﺋﻴ ﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔُ .ﻳﺤﺎﺳﺐ ً
ً
ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺤﺼﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
أرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاء واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ(.
ﺗﺮﺳﻤﻞ أي ﻋﻼوة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ ﻓﻮق اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺤﺼﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﳌﻘﺘﻨﺎة وﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ ﻗﺪ هﺒﻄﺖ ﻗﻴﻤﺘﮫُ ،ﺗﺨﺘﺒﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻬﺒﻮط ﻓﻲ
ُ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺒﺮ ��ﺎ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ،واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ﻳﻤﺜﻞ رأس اﳌﺎل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺼﺎدرة.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷرﺑﺎح اﳌﺒﻘﺎة ﺟﻤﻴﻊ أرﺑﺎح اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ّ
ﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ ،إن وﺟﺪت.
ﺗﺴﺠﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺿﻤﻦ
 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺧﺮى
ﺗﺘﻜﻮن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﯩﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻳﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ  ٪١٠ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  ٪٣٠ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ .هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴن.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
ﻣﻨﺎﻓﻊ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن
 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔﻴن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ُﻳﺜﺒﺖ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ ،واﻹﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،وﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻄﻴﺮان ،واﻹﺟﺎزات اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ
ﺗﺴﻮﻳ��ﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ً
ﺷﻬﺮا ﺑﻌﺪ ��ﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪم ﻓ��ﺎ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔُ .ﻳﺴﺠﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﺒﻠﻎ ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺼﻮم ﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ اﳌﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﻬﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ.


ﺧﻄﻂ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة

ُﻳﺤﺪد ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﻳﺾ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻣﻊ إﺟﺮا� اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺮﻳﺮ .ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻊ وﺟﻮد رﺳﻮم أو اﺋﺘﻤﺎن ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ
ُ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓ��ﺎ .ﻟﻦ ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔُ .ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺤﺪدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻨﻈﺎم أو ﺗﻘﻠﻴﺼﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻛﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔُ .ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام أو أﺻﻞ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺤﺪدةُ .ﺗﺼﻨﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:


ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(.



ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ.



إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس.

ﺗﻌﺮض اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أول ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﳌﻜﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﳌﺨﺼﺼﺎت
ُ
ﺗﺜﺒﺖ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺆدي اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﺪث ﺳﺎﺑﻖ إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮫ.
وﻗﺪ ﻳﻈﻞ ﺗﻮﻗﻴﺖ أو ﻣﻘﺪار اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ .وﻳﻨﺸﺄ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺿﻤﻨﻲ ﻧﺎﺷﯩﺊ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻮد
ﻏﻴﺮ اﳌﺠﺪﻳﺔ.
ً
اﺳﺘﻨﺎد ا إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ُﺗﻘﺎس اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﻘﺪرة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ً
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ
واﻟﺸﻜﻮك اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ��ﺬا اﻻﻟﺘﺰام .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﺗﺘﺤﺪد اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺨﺎرج
ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻜﻞ .ﺗﺨﺼﻢ اﳌﺨﺼﺼﺎت إﻟﻰ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد ﺟﻮهﺮﻳﺔ.
ﺗﺮاﺟﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺗﻌﺪل ﻟﺘﻌﻜﺲ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘ�ﺮ ﻓ��ﺎ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺨﺎرج اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ أو ﺑﻌﻴﺪ ،ﻻ ُﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄي اﻟﺘﺰام ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل.
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﻮد
ُ
ُﻳﺜﺒﺖ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻼم دﻓﻌﺔ أو اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴﺪاد )أ��ﻤﺎ أﺳﺒﻖ( ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﻮم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﺪ
ﻛﺈﻳﺮادات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ )أي ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ(.
اﻟﻀﻤﺎن
ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺿﻤﺎن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  ٪٥ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ً
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎ��ﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة ً
وﻓﻘﺎ ﻷﻧﻈﻤﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺠﻤﺎرك )"اﻟﻬﻴﺌﺔ" ﺳﺎﺑﻘﺎ "اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ"( ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔّ .
ﺗﺴﺠﻞ أﻳﺔ ﻓﺮوﻗﺎت ﺑﻴن اﳌﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ واﻟﺮﺑ� اﻟ��ﺎ�ﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟ��ﺎ�ﻲ ،ﻋﻨﺪ إﻗﻔﺎل اﳌﺨﺼﺺ .ﺗﺨﺼﻢ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓ��ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(


اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ .إن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ هﻮ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳌﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﮫ أو اﺳﺘﻼﻣﮫ واﻟﺬي
ُ
ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،إن وﺟﺪ .وﺗﻘﺎس ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺿﺮاﺋﺐ
ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح.


اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ

ُ
ُ
ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﻴن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻷﻏﺮاض إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاض ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ .ﻻ ﺗﺜﺒﺖ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ:


ﻟﻠﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺒﺎت اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ أو اﻟﺨﺎﺿﻊ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.



ﻟﻠﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ،واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﻘﺪرة اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻧﻌﻜﺎس
اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﺢ أ�ﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر.



ﻟﻠﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻹﺛﺒﺎت اﳌﺒﺪﺋﻲ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮة.

ُﺗﺜﺒﺖ اﻷﺻﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،واﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﮫ ﻣﻦ
اﳌﺮﺟﺢ ﺗﻮﻓﺮ أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .ﺗﺤﺪد اﻷرﺑﺎح اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ وﻋﻜﺲ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔُ .ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺨﻔﺾ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ
ً
ً
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ �ﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﻣﺮا ﻣﺮﺟﺤﺎ .ﻳﻌﻜﺲ هﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﺴﻦ اﻷرﺑﺎح اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.
ُ
ﺗﻌﺎد ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ ﺗﻮﻓﺮ أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
ُﺗﻘﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ أو اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .
ﻳﻌﻜﺲ ﻗﻴﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣ�ﻬﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﺳﺘﺮداد أو ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ
واﻟﺘﺰاﻣﺎ�ﻬﺎ.
اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ً
ﺗﺠﺮي اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد ﻛﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد أي دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻞ ﻣﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﺗﻘﺪر اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺻﻞ .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ً
ﻟﻼﺳﺘﺮداد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ ،ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ
ً
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺻﻮل .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ،ﻓﺈن اﻷﺻﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻳﺨﻔﺾ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﮫ .وﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔُ ،ﺗﺨﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻘﺪرة إﻟﻰ ﻗﻴﻤ�ﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﳌﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد واﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻼزﻣﺔ
ً
ﻟﻸﺻﻞ .وﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﻊ ،ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر أﺧﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻼت،
ُ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮق ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ .إن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﺴﺎب هﺬﻩ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ،وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ،واﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻮﻓﺮة
ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
ُ
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷﺧﺮى ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺨﺼﺺ
ﻟﻬﺎ اﻷﺻﻞ .ﺗﻐﻄﻲ هﺬﻩ اﳌﻮازﻧﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻋﺎدة ﻓﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ُ
ﺗﺜﺒﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺎت اﳌﺼﺎرﻳﻒ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﯩﻰ ﻣﻊ وﻇﻴﻔﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﮫ.
ً
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺸﻬﺮة ،ﻳﺠﺮى ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد ﻛﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳌﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ أو
ً
ﻧﻘﺼﺎ��ﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﺗﻘﺪر اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ .ﻳﻌﻜﺲ ﻗﻴﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳌﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ً
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻣﻨﺬ إﺛﺒﺎت أﺧﺮ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .إن ﻋﻜﺲ اﻟﻘﻴﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺪودا
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﮫ وﻻ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻻﺳ��ﻼ� ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ
ُ
ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔُ .ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻜﺲ اﻟﻘﻴﺪ هﺬا ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻴﺪ اﻷﺻﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ
إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻜﺲ اﻟﻘﻴﺪ ﻛﺰﻳﺎدة إﻋﺎدة ﺗﻘﻮﻳﻢ.
اﳌﺨﺼﺼﺎت
ُﺗﺜﺒﺖ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﺘﺰاﻣﺎت )ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وأﻧﮫ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ ان ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد ﺗﻨﻄﻮي
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳌﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮫ .وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻓ��ﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺴﺪاد اﻻﻟﺘﺰام وأﻧﮫ ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء
ٍ
ُ
ﻳﻜﻮن
ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﳌﺆﻛﺪ ﺑﺄن اﳌﻨﺸﺄة ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﳌﺨﺼﺼﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴن ،ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﺄﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﳌﺼﺮوف اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺮدة.
ً
ﺟﻮهﺮﻳﺎ ،ﻓﺈن اﳌﺨﺼﺼﺎت ﺗﺨﺼﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ً
ﻣﻼﺋﻤﺎ ،اﳌﺨﺎﻃﺮ
وإذا ﻛﺎن أﺛﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد
ُ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام .وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺼﻢ ،ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﳌﺨﺼﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ .ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد ﻛﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ،
ّ
وﺗﻌﺪل ﻟﺘﻌﻜﺲ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺴﺪاد اﻻﻟﺘﺰام ،ﻓﺈﻧﮫ
ﻳﻌﻜﺲ ﻗﻴﺪ اﳌﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
اﻹﻳﺮادات
ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ  ١٥ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ً
ُﻳ ّ
اﻟﺨﻄﻮة  :١ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻌﺮف اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﻧﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﻴن ﻃﺮﻓﻴن أو أﻛﺜﺮ ﻳﻨﺸﯩﺊ ﺣﻘﻮﻗﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ وﻳﺤﺪد اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ
اﻟﺨﻄﻮة  :٢ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء
اﻟﺨﻄﻮة  :٣ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮاﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺨﻄﻮة  :٤ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻌﺮاﳌﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺨﻄﻮة  :٥اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻹﻳﺮادات

اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ��ﺎ.
اﻟﺘﺰام اﻷداء هﻮ وﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻞ ﻟﻨﻘﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
ُ
ﺳﻌﺮ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ هﻮ ﻣﺒﻠﻎ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﻋﺪ
��ﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺤﺼﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام أداء ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺳﻌﺮ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﺰام أداء
ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء.
ﺗﺤﻘﻖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻳﺮادات ﻋﻨﺪﻣﺎ )أو ﻛﻠﻤﺎ( أوﻓﺖ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻷداء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ُوﻋﺪ
��ﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ.

ﺗﻔﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻷداء وﺗﺜﺒﺖ اﻹﻳﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﺣﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:




إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮهﺎ أداء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ وﻗﺎم ﺑﺎﺳ��ﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷداء.
إذا ﻛﺎن أداء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﻨﺸﯩﺊ أو ﻳﺤﺴﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ُﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أو ُﻳ ّ
ﺤﺴﻦ.
ً
إذا ﻛﺎن أداء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻﻳﻨﺸﯩﺊ أﺻﻼ ﻟﮫ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻛﺎن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻖ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷداء اﳌﻜﺘﻤﻞ
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﮫ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
إذا ﻛﺎن واﺟﺐ اﻷداء ﻻﻳﻮﻓﻰ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺈن اﻹﻳﺮاد ُﻳﺜﺒﺖ ﺑﻮاﺟﺐ اﻷداء ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ً
أﺻﻼ ً
ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷداء .ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮاﺟﺐ اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻮﻋﻮدة  ،ﻓﺈ��ﺎ ﺗﻨﺸﯩﺊ
ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻳﺮادات اﳌﺜﺒﺘﮫ ��ﺎ  ،ﻓﺈن هﺬا ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ.
ُ
ً
ﺗﻘﺎس اﻹﻳﺮادات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﳌﺴﺘﻠﻢ أو اﳌﺴﺘﺤﻖ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺤﺪدة ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ،واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم.
ُﺗﺜﺒﺖ إﻳﺮادات ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﳌﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
ُﺗﺜﺒﺖ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت .ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﻋﻘﻮد "اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻮاد
وﻋﻘﻮد "اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ"ُ .ﺗﺜﺒﺖ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻳﺤ ّﻮل اﻟﺘﺤﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞُ .ﺗﺜﺒﺖ إﻳﺮادات اﻟﻌﻘﺪ
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ذات اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎز ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻜﺒﺪة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﮫ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻹﺗﻤﺎم
اﻟﻌﻘﻮد ﻛﻤﺎ ّ
ﻗﺪر��ﺎ اﻹدارة .ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﳌﺜﺒﺘﮫ ��ﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻹﻛﻤﺎل اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ.
ُ
ﻻ ُﻳﺜﺒﺖ أي إﻳﺮاد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟ��ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل .ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ُﺗﺜﺒﺖ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.
إﻳﺮادات أﺧﺮى
ُ
ﺗﺜﺒﺖ اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺴﺎ��ﺎ.
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ُﺗﺜﺒﺖ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄ��ﺎ.
اﻟﺒﻴﻊ ،واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ ،وﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى
ُ
ً
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﻊ ،واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ ،واﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻳﺮادات .ﺗﺠﺮى
اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﺑﻴن اﻟﺒﻴﻊ ،واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ ،واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى وﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت -ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء -ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑﺖ.
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ إﺣﺪى اﳌﻜﻮﻧﺎت:




اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺪر ﻣ��ﺎ إﻳﺮادات وﺗﺘﻜﺒﺪ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻳﺮادات واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أي ﻣﻜﻮن آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ّ
ﺗﺤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎ��ﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء.
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋ��ﺎ إﻟﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﻋﻨﺎﺻﺮ ذات ﺻﻠﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �ﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
-٧

اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
١٩٠٬١٨٦
٤٣٬١٦٤٬٥٩٢
٤٣٬٣٥٤٬٧٧٨

ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻧﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠
١٨٢٬٤٠٣
٥٧٬٥١٣٬٨٠٠
٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣

 -٨اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٩٣٬٧٦١٬٤٥٠
)(١٤٬٢٧٠٬٨٩٦

اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

٧٩٬٤٩٠٬٥٥٤

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
١٠٣٬١٦٣٬١٢٨
)(١٦٬١١٣٬٧٧٤
٨٧٬٠٤٩٬٣٥٤

ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
اﳌﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﳌﺸﻄﻮب ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

١٦٬١١٣٬٧٧٤
٣٬١٣٩٬٠٧٧
)(٤٬٩٨١٬٩٥٥

٧٬٥٢٠٬٠٤٧
١٢٬٢٨٥٬٧٥٢
)(٣٬٦٩٢٬٠٢٥

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ

١٤٬٢٧٠٬٨٩٦

١٦٬١١٣٬٧٧٤

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺧﺴﺎرة اﳌﺨﺼﺺ

ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
٪٧٫٦٧
٥٥٬١٧٥٬٨٩٨
٤٬٢٣٣٬٣٥٧

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠ﻳﻮم
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
٪١٤٫٢٢
١٩٬٧٤٧٬٤١٣
٢٬٨٠٧٬٦١٥

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٨٠
ﻳﻮم
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
٪٣٥٫٠٤
١٥٬٣٦٢٬٢٩١
٥٬٣٨٢٬٦٧٩

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٦٥
ﻳﻮم
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
٪٥٣٫١٥
٣٬٤٧٥٬٨٤٨
١٬٨٤٧٬٢٤٥

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺧﺴﺎرة اﳌﺨﺼﺺ

ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
٪٥٫٣٨
٤٩٬٢٠٥٬٠٦٨
٢٬٦٤٨٬٨٢٢

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٠
ﻳﻮم
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
٪٢٦٫٨٨
١١٬٠٠٩٬٤٥٤
٢٬٩٥٨٬٩٤٠

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٨٠
ﻳﻮم
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
٪٢٩٫٨٤
١٠٬٣١٨٬٩٤٣
٣٬٠٧٨٬٦٨٨

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٦٥
ﻳﻮم
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
٪٢٢٫٧٦
٣٢٬٦٢٩٬٦٦٣
٧٬٤٢٧٬٣٢٤
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اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٩٣٬٧٦١٬٤٥٠
١٤٬٢٧٠٬٨٩٦

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٠٣٬١٦٣٬١٢٨
١٦٬١١٣٬٧٧٤

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
-٩

أﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
٤٬٩٠٥٬٥٣٩
٩١٬٧٣٨٬٧٥٢
)(٧٤٬٢٨٨٬٦٥٦
٢٢٬٣٥٥٬٦٣٥

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
١٨٬٧٥٠٬٤٤٩
٩٧٬٥١١٬٧٣١
)(١١١٬٣٥٦٬٦٤١
٤٬٩٠٥٬٥٣٩

ً
ﻣﻘﺪﻣﺎ واﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى
 -١٠اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
ً
ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
ﺳﻠﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻔﺮ
ذﻣﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴن
هﻮاﻣﺶ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن
وداﺋﻊ
أﺧﺮى

١٬٥٣٨٬٥٣٨
٧٥٤٬٩٠٣
٥٤٣٬٤٦٦
٦٬٨٠٢٬٩٢٠
٦٩٬٣٨٥

٢٬٧٨٠٬٥٤٧

١٢٬٤٨٩٬٧٥٩

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
١٬٣٢٠٬٨٣٥
٢١٤٬٤٥٢
٨٤١٬٣٨٩
٧٬٢٦٤٬٦٧٤
١٧٦٬٣٠٤
٢٬٥٦٩٬٤١١
١٢٬٣٨٧٬٠٦٥

 -١١اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷرﺻﺪة
ﺗﺠﺮي اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط .ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط هﺬﻩ
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮاﺗﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺎﺣﺔ ،أو اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ُﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ،ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴن واﻟﺸﺮﻛﺎت ذات
اﻟﺼﻠﺔ.
ُ
ّ
ً
ّ
إن اﻷرﺻﺪة اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم هﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﺴﻮى ﻧﻘﺪا .ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أو ﺗﺴﺘﻠﻢ أي ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﻴن أو اﻟﺪاﺋﻨﻴن ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ.
اﳌﻌﺎﻣﻼت:
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻷرﺻﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:
اﺳﻢ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ إﻧﻔﻮ ﺳﻴﺴﺘﻚ ﻷﻧﻈﻤﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻴﻤﺔ
ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
زﻣﻴﻠﺔ

زﻣﻴﻠﺔ

اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ دﻓﻌ��ﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﺳﺘﻼم اﻟﺪﻓﻌﺔ
اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﺳﺘﻼم اﻟﺪﻓﻌﺔ
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 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

)(٢٧٬٥٤٢

٤٩٬٣١٧
)(٢٦٬٤٠٠
)(٢٢٬٥٠٠

)(٣٧٬٢٥٣

)(٢٦٬٠٧٧

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺮﻛﺔ إﻧﻔﻮ ﺳﻴﺴﺘﻚ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
٣٥٩٬٥٣٧
٣٢٣٬٥٥١
٦٨٣٬٠٨٨

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
٣٩٦٬٧٩٠
٣٥١٬٠٩٣
٧٤٧٬٨٨٣

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﳌﺴﺎهﻤﻴن
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
ﻣﺴﺎهﻤﻴن
ﻗﺮض ﻣﻦ اﳌﺴﺎهﻤﻴن*
ُ
* ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٩م ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤ��ﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ .دﻓﻊ هﺬا اﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٢١م.
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻛﺒﺎرﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة هﻮ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻓﻮع ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪ��ﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴ�وﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ ،وﺗﻮﺟﻴﮫ ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﻣﺪﻳﺮ )اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ( .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﳌﺰاﻳﺎ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ .ﺗﺸﺘﻤﻞ
اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴن وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺑﻤﺒﻠﻎ ١٫٥ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م ١ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .اﳌﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﻨﺎﻓﻊ ﻛﺒﺎر اﳌﻮﻇﻔﻴن
هﻮ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
٣٬٣٨٤٬٩١٦

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺒﺎر اﳌﻮﻇﻔﻴن

٢٬٨٨٤٬٩١٦

 -١٢ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﻠﻎ  ٩٬٩٨ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ )"اﳌﺸﺮوع"( ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )"وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ"( .أﻧﻬﻲ اﳌﺸﺮوع ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺮار وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع اﳌﺬﻛﻮرً .
وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻓﻲ
اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ هﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٠ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻷرﺑﺎح ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻜﺒﺪة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻃﻠﺒﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻹﺟﺮاء اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺸﺄن اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﺘﻜﺒﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ،واﻟﺬي َ
أﻧﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺟﺐ ،وﺗﻘﺪﻳﻤﮫ إﻟﻰ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﻣﺎرس ٢٠٢٠م .وﺗﺠﺮى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺮداد اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ ،وﻻﻳﺰال اﻟﻘﺮار
ً
ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٬٩٩ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ  ٪٣٠ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺤﻖ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �ﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

 -١٣ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ

ﻣﻌﺪات ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ

أﺛﺎث ﻣﻜﺘﺒﻲ

اﻟﺴﻴﺎرات

اﳌﺒﺎﻧﻲ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
اﻻﺳ��ﻼ� اﳌﺘﺮاﻛﻢ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م
اﳌﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٣٬٠٠١٬٦٠٧
٧٧٬٥٩٩
٣٬٠٧٩٬٢٠٦
)(١٬٠١٣٬٧٠٩
)(١٥٣٬٩٦٠
)(٢٦٬٢٠٧
)(١٬١٩٣٬٨٧٦

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٦٤٬٩٠٠
٦٤٬٩٠٠
)(٦٤٬٩٠٠
)(٦٤٬٩٠٠

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٣٬٠٣٦٬٧٩٥
١٩٬٧٠٨
)(٨٥٩٬٠٤٦
٣٬٦٣٩
٢٬٢٠١٬٠٩٦
)(٢٬٦١٣٬٥٣٧
)(١٤١٬٤٣٤
٨٥٩٬٠٤٣
)(١٣٬٧٢٦
)(١٬٩٠٩٬٦٥٤

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٢٬١٩٣٬٤٧٢
٢٥٬٣٤٩
)(٤٧٠٬٩٢٢
٣٬٢٢٩
١٬٧٥١٬١٢٨
)(٢٬١٣٢٬٦٥٠
)(٢١٬٨٧٣
٤٧٠٬٩٢٢
)(١٠٬٧٩٦
)(١٬٦٩٤٬٣٩٧

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٨٬٩٦٥٬١٧٦
٢٣٣٬٩٤٢
)(٣٬٩٣٣٬٥٧٦
١٣٬٠٥٤
٥٬٢٧٨٬٥٩٦
)(٨٬١٦٠٬٩٤٦
)(٤٩٨٬٥٩٠
٣٬٩٢٩٬٩٨٢
)(٢١٬١٦١
)(٤٬٧٥٠٬٧١٥

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

١٧٬٢٦١٬٩٥٠
٢٧٨٬٩٩٩
)(٥٬٢٦٣٬٥٤٤
٩٧٬٥٢١
١٢٬٣٧٤٬٩٢٦
)(١٣٬٩٨٥٬٧٤٢
)(٨١٥٬٨٥٧
٥٬٢٥٩٬٩٤٧
)(٧١٬٨٩٠
))(٩٬٦١٣٬٥٤٢

٢٦
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ٢٠٢٠م
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م
اﻻﺳ��ﻼ� اﳌﺘﺮاﻛﻢ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ٢٠٢٠م
ّ
اﳌﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﺴﻮﻳﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮوق ﻋﻤﻠﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
١٧٬٠٧٨٬٥٧٠
٢٦٥٬٣٣٩
)(٨٢٬٢٩٤
٣٣٥
١٧٬٢٦١٬٩٥٠
)(١٣٬١٤٤٬٧٩١
)(٨٧٨٬٤٧٦
٢٩٬٦٦٦
٧٬٨٥٩
)(١٣٬٩٨٥٬٧٤٢

اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٨٬٨٠٣٬٤٩٨
٢٠٦٬٩٣٨
)(٤٤٬٧٣١
)(٥٢٩
٨٬٩٦٥٬١٧٦
)(٧٬٥٩٦٬٣٢١
)(٥٥٠٬٤٩٢
١٣٬٣٧٥
)(٢٧٬٥٠٨
)(٨٬١٦٠٬٩٤٦

ﻣﻌﺪات ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٢٬١٨٥٬٣٨٥
١٧٬٠٣٢
)(٩٬١٨٠
٢٣٥
٢٬١٩٣٬٤٧٢
)(٢٬١٤٢٬٤٨٩
)(٣٠٬٩٢٠
٩٬١٨٠
٣١٬٥٧٩
)(٢٬١٣٢٬٦٥٠
٥٦٬٧٣١
٦٠٬٨٢٢

أﺛﺎث ﻣﻜﺘﺒﻲ
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٣٬٠٢٣٬١٨٠
٤١٬٣٦٩
)(٢٨٬٣٨٣
٦٢٩
٣٬٠٣٦٬٧٩٥
)(٢٬٤٧٧٬٤٥٢
)(١٤٣٬١٠٤
٧٬١١١
)(٩٢
)(٢٬٦١٣٬٥٣٧
٢٩١٬٤٤٢
٤٢٣٬٢٥٨

اﻟﺴﻴﺎرات
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٦٤٬٩٠٠
٦٤٬٩٠٠
)(٦٤٬٩٠٠
)(٦٤٬٩٠٠
-

اﳌﺒﺎﻧﻲ
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٣٬٠٠١٬٦٠٧
٣٬٠٠١٬٦٠٧
)(٨٦٣٬٦٢٩
)(١٥٣٬٩٦٠
٣٬٨٨٠
)(١٬٠١٣٬٧٠٩
١٬٨٨٥٬٣٣٠
١٬٩٨٧٬٨٩٨

٢٬٧٦١٬٣٨٤
٣٬٢٧٦٬٢٠٨

٥٢٧٬٨٨٠
٨٠٤٬٢٣٠

٢٧

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 -١٤أﺻﻮل ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر
ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﻧﻲ وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ��ﺎ .إن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺼﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺟﺮ
ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺆﺟﺮة أو ﺗﺄﺟﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺜﺒﺘﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
٢٠٢٠م
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
٤٬٣٤٢٬٠٨٦
٤٬٣٤٢٬٠٨٦
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
٦٢٢٬٣٥١
اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
)(٦٥٧٬٩٢٠
اﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
٤٬٣٤٢٬٠٨٦
٤٬٣٠٦٬٥١٧
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﺳ��ﻼ� اﳌﺘﺮاﻛﻢ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

١٬٧٠٩٬٣٨٩
٦٩٢٬٢٢١
)(٣٦٦٬١٠٢
٢٬٠٣٥٬٥٠٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ

٢٬٢٧١٬٠٠٩

٩٦٨٬١٨٣
٧٤١٬٢٠٦
١٬٧٠٩٬٣٨٩
٢٬٦٣٢٬٦٩٧

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﳌﺜﺒﺘﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﺟﺪﻳﺪة
اﺳﺘﺒﻌﺎد إﻳﺠﺎر
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﻳﺠﺎر
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

١٬٩٠٨٬٣٢٤
٦٠٩٬٨٥١
)(٢٩٩٬٩٥٠
٧٩٬٢٦١
)(٧٦٣٬٨٩٥
١٬٥٣٣٬٥٩١

٢٬٥٥٨٬١٥٠
١٠٣٬٢٠٠
)(٧٥٣٬٠٢٦
١٬٩٠٨٬٣٢٤

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

٦٩٣٬٥٠٤
٨٤٠٬٠٨٧

١٬١٢٩٬٨٤٨
٧٧٨٬٤٧٦

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﺎن إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺧﻼل  ً ٣إﻟﻰ
ﺧﻼل ٣
اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺳﻨﻮات
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﺳﻨﺘﺎن
ﺷﻬﻮر أو أﻗﻞ  ١٢ﺷﻬﺮا
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر

١٬٥٣٣٬٥٩١

١٬٥٣٣٬٥٩١

٤٤٧٬١٩٨

٤٦٧٬٨٣٩

٥٨٣٬١٢٨

٣٥٬٤٢٦

-

١٬٩٠٨٬٣٢٤

١٬٩٠٨٬٣٢٤

٣٤٠٬٦٦٩

٣٨٦٬٣٩٨

٥٦٢٬٧٠٣

٦١٨٬٥٥٤

-

٢٨
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 -١٥اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ
دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
٪٤٥
٪٥٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺮﻛﺔ إﻧﻔﻮ ﺳﻴﺴﺘﻚ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ
دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م
٪٤٥
٪٥٠

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢١م
٨٬٠٧١٬١٩٩
١٬٣٩٣٬٥٢٨
٩٬٤٦٤٬٧٢٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠٢٠م
٧٬٧٨١٬١٢٣
١٬٠١٢٬٧٦٦
٨٬٧٩٣٬٨٨٩

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
٨٬٧٩٣٬٨٨٩
٧٩٠٬٨١٠
)(١١٩٬٩٧٢
٩٬٤٦٤٬٧٢٧

رﺻﻴﺪ أول اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
رﺻﻴﺪ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
٨٬٦١٦٬٩١٧
١٩٧٬٨٠٤
)(٢٠٬٨٣٢
٨٬٧٩٣٬٨٨٩

أﺣﺪث اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ هﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﻠﺪ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت

ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل

اﻹﻳﺮادات

اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

٢٠٢١م
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺮﻛﺔ إﻧﻔﻮ ﺳﻴﺴﺘﻚ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻷردن
ﻣﺼﺮ

١١٬٤٦٤٬٧٢٢
١٬٩٩٣٬٣٧٢

٥٬٢٠١٬١٢٥
٣٤٦٬٣٣٦

٦٬٢٦٣٬٥٩٧
١٬٦٤٧٬٠٣٦

٨٬٥١٤٬١٩٠
٢٬٤٤٨٬٤١٥

٨٤١٬٧٦٤
٨٢٤٬٠٣٢

٢٠٢٠م
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺮﻛﺔ إﻧﻔﻮ ﺳﻴﺴﺘﻚ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻷردن
ﻣﺼﺮ

١١٬٠٨٩٬٥٩٥
١٬٢٨٣٬٢٢٤

٧٬٥٧٦٬٠٧٩
٣٥٩٬١٨٣

٣٬٥١٣٬٥١٦
٩٢٣٬٩٦٧

٧٬٧٥٦٬٩٦٩
١٬٦٩٠٬٥٣٠

٦٠٬٤٥٢
٣٤١٬٢٠١

 -١٦اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
٢٧١٬٢٧٨

ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة واﳌﻜﺘﺒﺎت – ﻣﺼﺮ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
٢٧٢٬١٣٣

 -١٧ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١٩ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ؛ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ١٠٫١٩ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺑﻤﻌﺪل
ً
ﻗﺴﻄﺎ ﺷﻬﺮ ًﻳﺎ ﺣﺘﻰ  ٢٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  .٢٠٢٠ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻓﻴﺪ  ،١٩-أﻋﻴﺪت ﺟﺪوﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺤﻠﻲ ً
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ١٢
رﺑﺢ ٪٥٫٣
ّ
ُ
اﻟﺴﻌﻮدي اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺪل ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻦ  ٢٢ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠٢٠م إﻟﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢١م .ﺳﺪد اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل
ﻋﺎم ٢٠٢١م.
 -١٨ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
رواﺗﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى
٨٬١٩٥٬٣١٩
٥٬٦٦٣٬٩٢٦
١٬٨٨١٬٩٧٧
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
٩٦٬٥٥٠
٧٦٬٦٣٣
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء
٢٬٩٢٦٬٤٣٧
٣٬٣٧٨٬٣١٨
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
أﺧﺮى
٢٨١٬٠٢٠
٩٥١٬١٠٧
١٣٬٣٨١٬٣٠٣
١٠٬٠٦٩٬٩٨٤
٢٩
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 -١٩اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﺪ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
٥٤٬٢٤٠٬٩٢٦
١١٬٤٦٥٬٧٩٥
)(١٩٬٨٨١٬٥٣٢
٤٥٬٨٢٥٬١٨٩

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺴﺘﻠﻢ ً
ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺤﻮل إﻟﻰ اﻹﻳﺮادات
رﺻﻴﺪ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
٦٣٬٠٥٩٬٣٦٧
٨٬٣٣٩٬٥٤١
)(١٧٬١٥٧٬٩٨٢
٥٤٬٢٤٠٬٩٢٦

 -٢٠اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة
ّ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻌﺪل:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة
ﺗﻌﺪﻳﻼت
ّ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻌﺪل
ﻳﺘﻜﻮن وﻋﺎء اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻵﺗﻰ:
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ّ
اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ّ
اﳌﻌﺪل
ﻣﺨﺼﺼﺎت
أﺧﺮى
ﻳﺨﺼﻢ :
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات ،ﺑﺼﻴ���ﺎ اﳌﻌﺪﻟﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ )إﻳﻀﺎح (١٥
وﻋﺎء اﻟﺰﻛﺎة ﻃﺮﻳﻘﺔ )ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ(
اﻟﺰﻛﺎة اﳌﺤﻤﻞ ﺑـ ٪٢٬٥

ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
اﳌﺨﺼﺺ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﳌﺴﺪد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
٣٬٣٧٥٬٢٠٣

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
٢٬٧٥٤٬٧٨٧

٢٦٬١٢٨٬٨٠٩
٦٬٠٥٧٬٩٩٣
٣٢٬١٨٦٬٨٠٢

١٣٬٥١٢٬٦٦٢
٥٬٦٦١٬٥٤٣
١٩٬١٧٤٬٢٠٥

٧٤٬١٤٨٬٤٦٧
٣٢٬١٨٦٬٨٠٢
٣٠٬٥٨٣٬٦١٠
٢٢٬٩١٨
١٣٦٬٩٤١٬٧٩٧

٦٩٬٨٥١٬٢٣٣
١٩٬١٧٤٬٢٠٥
٢١٬٢٨٧٬٤٥٤
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٢٠٬٣١٢٬٨٩٢

)(٥٬٠٣٢٬٣٩٣
)(٥٬٠٣٢٬٣٩٣
١٣١٬٩٠٩٬٤٠٤
٣٬٣٧٥٬٢٠٣

)(٤٬٠٧٠٬٥١٨
)(٨٬٧٩٣٬٨٨٩
)(١٢٬٨٦٤٬٤٠٧
١٠٧٬٤٤٨٬٤٨٥
٢٬٧٥٤٬٧٨٧

٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

٢٬٧٥٤٬٧٨٧
٣٬٤٦٠٬٢٤٩
١٬٧٩٠٬٩٨١
)(٤٬٦٣٠٬٨١٤
٣٬٣٧٥٬٢٠٣

٢٬١١٥٬٤٩٣
٢٬٧٥٤٬٧٨٧
)(١٦٬١٣١
)(٢٬٠٩٩٬٣٦٢
٢٬٧٥٤٬٧٨٧

ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟ��ﺎ��
اﻛﺘﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ هﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺠﻤﺎرك ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٢٠٢٠م .وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰﻛﺎة اﻟ��ﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات
ﺣﺘﻰ ٢٠٢٠م .ﺗﻘﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮارات اﻟﺰﻛﺎة ،وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،أو ﻛﻼهﻤﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺰاع ﻳﺘﻄﻠﺐ أي أﺣﻜﺎم
إﺿﺎﻓﻴﺔ.
٣٠
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 -٢١ﻣﻨﺎﻓﻊ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

٢١٬٣٧٩٬٦٤٠

١٩٬٧٥٩٬٨٢٦

ّ
اﳌﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ:
ﺧﺴﺎرة إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس

٢٬٩١٨٬٩١٧
)(١٠٬٢٦١
٢٬٩٠٨٬٦٥٦

٢٬٤١٤٬٤٢٠
)(١٠٠
٢٬٤١٤٬٣٢٠

٤٣٣٬٣٦٧

٢٤٢٬٦٨٢

اﳌﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

)(١٬٩٢٧٬٨٤٩

)(١٬٠٣٧٬١٨٨

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ

٢٢٬٧٩٣٬٨١٤

٢١٬٣٧٩٬٦٤٠

رﺻﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ّ
اﳌﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة:
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻼت

أﺟﺮى ﺧﺒﻴﺮ اﻛﺘﻮاري ﻣﺆهﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ أﺣﺪث ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻛﺘﻮاري ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻻﻛﺘﻮاري:
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت

٪٢٫٥
٪٢
٪١٠

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ
ﻣﻌﺪل دوران اﳌﻮﻇﻔﻴن

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
٪٤
٪٣٬٥
٪١٥

ُ
ُ
ﺗﺜﺒﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻹﺣﺪى اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﳌﻨﺎﻓﻊ
اﳌﺤﺪدة ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎﻩ.
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٢١م
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ )ﺣﺮﻛﺔ (٪١
ﻧﻤﻮ اﻟﺮاﺗﺐ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ )ﺣﺮﻛﺔ (٪١
ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )ﺣﺮﻛﺔ (٪١٠

ﻧﻘﺺ

زﻳﺎدة
)(٢١٬٦٣٧٬٩٠٦
٢٤٬٠٩٠٬٣٤٢

٢٤٬٠٩٧٬٠٦٤
)(٢١٬٦٢١٬٧٣٦

)(٢٢٬٧٤٩٬٨٥٧

٢٢٬٨٣٩٬٣١٣

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
ﻧﻘﺺ
زﻳﺎدة
)(٢٢٬٧٣١٬٣٦٦
٢٠٬١١٧٬٣٢٣
)(٢١٬٤٣٢٬٢٧١

٢٠٬٠٩٥٬٣٦٧
)(٢٢٬٧٣٣٬٤٤٠
٢١٬٢٩٩٬٨٧٠

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺨﻄﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻘﺮ ًﻳﺒﺎ ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﳌﻮﺿﺤﺔ.

 -٢٢رأس اﳌﺎل
ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  ١٨أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢١م زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ  ١٠ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ  ٥٠ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي  ،ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢّ .
ﺣﻮﻟﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ رأس اﳌﺎل ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﳌﺒﻘﺎة ،واﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠ��ﺎ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
٣١
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 -٢٣ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
١٦٬٦٢٧٬٢٤٣
٧٥١٬٠١٨
٣٧٩٬٥٠٢
١٬٥٦٨٬٤٦١
١٩٬٣٢٦٬٢٢٤

رواﺗﺐ ،وأﺟﻮر ،وﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺳﻔﺮ
أﺧﺮى

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٢٣٬٩٦٤٬٣١٤
٩٩٨٬٧٤٦
٢٣٠٬٢٥٧
٢٬٧٣٦٬٩٩٠
٢٧٬٩٣٠٬٣٠٧

 -٢٤اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮاﳌﺴﻴﻄﺮة
اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
اﻷﺻﻮل اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل
ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮاﳌﺴﻴﻄﺮة

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٪٤٠
٥٩٬٣٢٢
١٬٢٦٠٬٣٨٨
)(١٦٠٬٧٥٨
١٬١٥٨٬٩٥٢

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٪٤٠
٥٣٬٤٤٢
٨٥٥٬٤٤٣
)(١٧٥٬٠٤٢
٧٣٣٬٨٤٣

٤٦٣٬٥٨١

٢٩٣٬٥٣٧

اﻹﻳﺮادات
اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة

١٬٩٤٨٬٥١٣
٤٢٥٬١١٠
٤٢٥٬١١٠
١٧٠٬٠٤٤

١٬٣٦٦٬٩٤١
٣١٣٬٤٠٣
٣١٣٬٤٠٣
١٢٥٬٣٦١
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 -٢٥اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
رواﺗﺐ ،وأﺟﻮر ،وﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
اﺳ��ﻼ�
أﺗﻌﺎب ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﺷﺘﺮاﻛﺎت
ﻋﻤﻮﻻت
ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺧﺪﻣﺎت
ﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺳﻔﺮ
إﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ
إﻳﺠﺎرات
أﺧﺮى

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٦٬٣٥٩٬١٢٦
٣٬١٣٩٬٠٧٧
١٬٥٠٨٬١١٥
١٬٣٦٢٬٢٩٢
٦٠٤٬٨٩٣
٣٩٠٬٢٠٠
٢٦٣٬٥٥٨
١٦٢٬١٦٣
٩٢٬٥٤٠
٧٤٬٣٠٠
٥٧٬٤٥١
٢٬٣٧٢٬٨٨٨

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٦٬٨٢٧٬٦٨٤
١٢٬٢٨٥٬٧٥٢
١٬٦١٩٬٦٨٢
٣٤٨٬٥٤٠
٩١٧٬٤٥٥
٣٥٢٬٧٣٤
٢١٠٬٤٠٤
٩٤٬٢٠٤
١٥٢٬٦٥٧
٦٩٬٧٤٥
١٩٢٬٩٨٨
٢٦٥٬٤١٢
٢٬١٩١٬٨٩٠

١٦٬٣٨٦٬٦٠٣

٢٥٬٥٢٩٬١٤٧

 -٢٦اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٣٤٬٦٠٤
٣٤٬٦٠٤

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ -ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ )إﻳﻀﺎح (١٢
ﻓﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٢٬٩٩١٬٨٣٧
٦٤٦٬٥٧٣
٣٬٦٣٨٬٤١٠

 -٢٧ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٦٠٩٬٠٢٧
٧٩٬٢٦١
٦٨٨٬٢٨٨

ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن
ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﻳﺠﺎر

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٢٧٠٬٢٠٣
١٠٣٬٢٠٠
٣٧٣٬٤٠٣

 -٢٨اﻹﻳﺮادات
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
٨٢٬٨٠١٬٣٨٩
١١١٬٦٢٠٬٢٨٤
١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣

إﻳﺮاد ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
إﻳﺮاد ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى زﻣﻨﻲ
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 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
٨٠٬١٥٧٬٢٦٦
١٢٥٬٣٣٥٬٠٢٢
٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻳﺮادات:
اﻟﺴﻮق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
أﺳﻤﺎء اﳌﻜﻮﻧﺎت

اﻷﺳﺎﺳﯩﻲ

ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻹﻳﺮادات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

١٦٧٬٧٨٨٬٠٩٢

١٧٨٬٣٠١٬٣٠٤

ﻧﺴﻴﺞ ﻟﺘﺠﺎرة أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

١٤٬٤٦٥٬٦٩٠

١١٬٨١٥٬٩٦٣

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﻟﺒﻨﺎن

ﻟﺒﻨﺎن

١٬١٢٥٬٣٢١

٢٬٠٥٨٬٤٠٦

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﻣﺼﺮ

ﻣﺼﺮ

٧٬٦٣٩٬٤٦٢

٨٬٠٦٣٬١٤٩

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة اﳌﻐﺮب

اﳌﻐﺮب

١٬٤٥٤٬٥٩٥

١٬٤٥١٬٥٥٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﺳﻮرﻳﺎ

ﺳﻮرﻳﺎ

-

-

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة

ﻗﻄﺮ

-

٢٬٤٣٤٬٩٧٢

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺤﺪودة

اﻷردن

١٬٩٤٨٬٥١٣

١٬٣٦٦٬٩٤٠

١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣

٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻳﺮادات:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
اﻹﻳﺮادات

ﻗﻄﺎع ﺣﻠﻮل إدارة
اﻷﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻗﻄﺎع اﻟﺤﻠﻮ ل
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٠٩٬٤٨١٬٤٨٩

٣٨٬٤٠٨٬٤٧٠

٤٦٬٥٣١٬٧١٤

١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م
اﻹﻳﺮادات

١١٧٬٢٨٠٬١٩٧

٢٨٬٠٩٣٬٩٤١

٦٠٬١١٨٬١٥٠

٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨

 -٢٩ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻳﺮادات
ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻳﺮادات اﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٥٥٬٦٠٩٬٣٦٠
٧٧٬٩٨٤٬٤٥٤

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٧٦٬٩٩٧٬٣٨٩
٥٨٬٨٣٩٬٦٧٣

١٣٣٬٥٩٣٬٨١٤

١٣٥٬٨٣٧٬٠٦٢

 -٣٠رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎس واﳌﺨﻔﺾ
ُﺗﺤﺘﺴﺐ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﳌﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﳌﺴﺎهﻤﻴن اﻟﻌﺎدﻳﻴن و اﳌﻌﺪل اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻨﺴﻮب ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴن اﻟﻌﺎدﻳﻴن
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)اﳌﻌﺪﻟﺔ(
٩٬٥٠١٬٦١٥
٢٠٬٧٠٧٬٥١٢
اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻨﺴﻮب ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴن اﻟﻌﺎدﻳﻴن
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ �ﻲ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
١٫٩٠
٤٫١٤
اﻷﺳﺎﺳﯩﻲ و اﳌﺨﻔﺾ
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 -٣١اﻷدوات اﳌـﺎﻟﻴﺔ  -إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺘﻌﺮض اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎ��ﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

-

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ

-

ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻷﺧﺮى

ﺗﺘﻌﺮض اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى .وﻳﻮﺿﺢ هﺬا اﻹﻳﻀﺎح أهﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺳﻴﺎﺳﺎ��ﺎ،
وﻋﻤﻠﻴﺎ��ﺎ ﻹدارة ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ .ﺗﻌﺮض ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ��ﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
ﻟﻢ ﺗﻄﺮأ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮض اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وأهﺪاﻓﻬﺎ ،وﺳﻴﺎﺳﺎ��ﺎ ،وﻋﻤﻠﻴﺎ��ﺎ ﻹدارة ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ أو اﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻳﻀﺎح.
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘ� ﺑﺴﺒ��ﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:


ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ.



اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ.




اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ و ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ أﺧﺮى.



أرﺻﺪة ﻣﻊ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ.

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻘﻴﺲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ��ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ هﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ أﺻﻞ ﻣﺎ أو دﻓﻌﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴن ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻴﺎس .ﻳﺤﺪد ﻗﻴﺎس
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺘﺮاض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻘﻊ إﻣﺎ:



ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﯩﻲ ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻮاق ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق رﺋﻴﺴﯩﻲ.

ُ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺎح ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﯩﻲ أو اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة .ﺗ ﻘﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺎﻻﻓﺘﺮاض اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻴن ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻷﺻﻮل أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،وﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أ��ﻢ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻳﺄﺧﺬ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﺜﻞ وأﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺻﻞ
أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻌﮫ إﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻣﺜﻞ .ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻟﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﺧﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ.
ُ
ّ
ﺗﺼﻨﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ أو ﻳﻔﺼﺢ ﻋ��ﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻟﻐﺮض إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺣﺪدت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ
ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼﻩ
ﻟﻐﺮض إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،ﺣﺪدت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺒﻴﻌﺔ ،وﺧﺼﺎﺋﺺ ،وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ،وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼﻩ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �ﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
أﺻﻮل ﻋﻘﻮد
ً
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ وأﺻﻮل أﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﳌﻄﻔﺄة

٢٧١٬٢٧٨

-

٢٧١٬٢٧٨

٦٨٣٬٠٨٨
٧٩٬٤٩٠٬٥٥٤
٢١٬٧٧٥٬٠٨٤
٧٬٣٣٧٬٩٥١
٤٣٬٣٥٤٬٨٠٢
١٥٢٬٦٤١٬٤٧٩

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٢٧١٬٢٧٨
٦٨٣٬٠٨٨
٧٩٬٤٩٠٬٥٥٤
٢١٬٧٧٥٬٠٨٤
٧٬٣٣٧٬٩٥١
٤٣٬٣٥٤٬٨٠٢
١٥٢٬٩١٢٬٧٥٧

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى

-

١٥٬١٠٧٬٤٨٧
٥٬٦٦٣٬٢٩٦

١٥٬١٠٧٬٤٨٧
٥٬٦٦٣٬٢٩٦

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

-

٢٠٬٧٧٠٬٧٨٣
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة

٢٠٬٧٧٠٬٧٨٣

اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢٠م
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﳌﺘﺪاوﻟﺔ:
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
أﺻﻮل ﻋﻘﻮد
ً
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ وأﺻﻮل أﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺘﺪاوﻟﺔ:
ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﻗﺮوض ﻣﻦ اﳌﺴﺎهﻤﻴن
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

٢٧٢٬١٣٣
٢٧٢٬١٣٣

-
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٧٤٧٬٨٨٣
٨٧٬٠٤٩٬٣٥٤
٤٬٩٠٥٬٥٣٩
٨٬١٠٦٬٥١٣
٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣
١٥٨٬٥٠٥٬٤٩٢

٥٬٠٣٨٬٠٨٩
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٦٬١٣٣٬٦٢٢
٨٬١٩٥٬٣١٩
٣٩٬٣٦٧٬٠٣٠

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٧٢٬١٣٣
٧٤٧٬٨٨٣
٨٧٬٠٤٩٬٣٥٤
٤٬٩٠٥٬٥٣٩
٨٬١٠٦٬٥١٣
٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣
١٥٨٬٧٧٧٬٦٢٥

٥٬٠٣٨٬٠٨٩
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٦٬١٣٣٬٦٢٢
٨٬١٩٥٬٣١٩
٣٩٬٣٦٧٬٠٣٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮاﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎﻳﻌﺎدﻟﮫ ،واﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى ،واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
اﻷﺧﺮى ،واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ،وأرﺻﺪة اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔً .
ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌ��ﺎ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ،ﻓ�ن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷدوات ﺗﻘﺎر� ﻗﻴﻤ��ﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴن اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.
اﻷهﺪاف ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ أهﺪاف وﺳﻴﺎﺳﺎت إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻘﺎرﻳﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻄﺒﻘﺔ وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻷهﺪاف واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ.
اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم ﳌﺠﻠﺲ اﻹدارة هﻮ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ��ﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ أﻗﺼﯩﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وﻣﺮوﻧ��ﺎ .ﻳﻮﺿﺢ أدﻧﺎﻩ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت:
ﻣﺨﺎﻃﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن هﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إذا ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﻟﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ .ﺗﺘﻌﺮض اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ
ّ
اﳌﻄﺒﻘﺔ ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺠﺪد ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد.
اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﯩﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ،واﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻻ
ُﻳﻘﺒﻞ ﺳﻮى اﻷﻃﺮاف اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ذات اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ "أ" ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ.
ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﯩﻰ ﻟﺘﻌﺮض اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎﻩ.:
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
أﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ
ً
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ وأﺻﻮل أﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﯩﻰ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
إن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺤﺪودة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:


ُﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ذات اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.



ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺼﺺ هﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.



اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻸﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮ.
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 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
٢٧١٬٢٧٨
٦٨٣٬٠٨٨

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
٢٧٢٬١٣٣
٧٤٧٬٨٨٣

٧٩٬٤٩٠٬٥٥٤

٨٧٬٠٤٩٬٣٥٤

٢١٬٧٧٥٬٠٨٤

٤٬٩٠٥٬٥٣٩

٧٬٣٣٧٬٩٥١

٨٬١٠٦٬٥١٣

٤٣٬٣٥٤٬٨٠٢
١٥٢٬٩١٢٬٧٥٧

٥٧٬٦٩٦٬٢٠٣
١٥٨٬٧٧٧٬٦٢٥

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ً
ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎﻃﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﺧل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻔﺮدة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺣددة ﺑﻌﻣﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﯾﺛﻣﺎ أﻣﮐن،
ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻟذي ﺗوﻟد ﻣن ﻋﻤﻠﻴﺎ��ﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ��ﺬ� اﻟﻌﻣﻟﺔ.
ً
ﺗﺘﻌﺮض اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء واﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ اﳌﺰودﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴن واﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﺪرهﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،واﻟﺠﻨﻴﺔ اﳌﺼﺮي ،واﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ ،واﻟﻠﻴﺮة
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺪرهﻢ اﳌﻐﺮﺑﻲ ،واﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮري ،واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲُ .ﺗﺠﺮى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء واﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ هﺆﻻء اﳌﻮردﻳﻦ واﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺮﻛﺰي .ﻻ ﺗﺪﺧﻞ إدارة
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت .وﻣﻊ ذﻟﻚُ ،ﺗﺮﺻﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ هﺬ� اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺤﺪدة�� ،ﺪف اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،وإدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ّ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ ��ﺎ اﻹﻳﺮادات وﺗﺘﻜﺒﺪ اﳌﺼﺮوﻓﺎت.
ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻌﺮض اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﮫ إﻟﻰ إدارة اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ:
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻌﺮض اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻛﻤﺎ ﺗﻢ أﺑﻠﻎ ﻋ��ﺎ ﻹدارة اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ:

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎﻳﻌﺎدﻟﮫ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
أﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
زﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

اﻟﺪرهﻢ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ
١٤٬٤٧٠٬٩٠٥
٦٬٣١٨٬٣٥٦
٣٬٠١٦٬٦٦٤
)(١٬٦٥٥٬٢٨٠
-

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰاﳌﺎﻟﻲ

٢٢٬١٥٠٬٦٤٥

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎﻳﻌﺎدﻟﮫ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
أﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
زﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰاﳌﺎﻟﻲ

اﻟﺪرهﻢ
اﻻﻣﺎراﺗﻲ
١٢٬٢٨١٬٢٩١
٥٬٨١٢٬٢١٠
٢٬٩٠١٬٢٠١
)(١٬٢٩١٬٢٩١
١٩٬٧٠٣٬٤١١

اﻟﺪﻳﻨﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
٥٬٦١٠٬٠١٥
٦٬٨٨٤٬٦٨٧
)(٣٠٧٬٢٣٢
)(٤٬٠٧٩٬٤٢٠
٨٬١٠٨٬٠٥٠

اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
٥٬٤٨٣٬٣٥٧
٨٬٠٠٥٬٥٥٢
٨٨٥٬٨٥١
)(٣٬٤٣٨٬٧١٣
١٠٬٩٣٦٬٠٤٧

اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
٦٣٢٬٧٥٨
)(١٦١٬٦٥٤
)(٢٥٨٬١٤٨
٢١٢٬٩٥٦

اﻟﺠﻨﻴﺔ
اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﺼﺮي
٥٧٧٬٥٣١
٩١٥٬٠٠٥
٣٬٣٤٨٬٣٣٥
٢٧٤٬٩٥٨
)- (٥٢٣٬٥٣٢
٣٬٩٢٥٬٨٦٦
٦٦٦٬٤٣١
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اﻟﺠﻨﻴﺔ
اﳌﺼﺮي
٩٩٦٬٥٨٣
٢٬٢٢٧٬٢٦٦
٢٢٤٬٧٦٧
)(١٧٨٬٦٨٤
٣٬٢٦٩٬٩٣٢

اﻟﺪرهﻢ
اﳌﻐﺮﺑﻲ
٥١٧٬٨٩٠
٦٢٥٬١٨١
)(٤٠٣٬٧٤٤
-

اﻟﻠﻴﺮة
اﻟﺴﻮري
١٠٬٧٥٨
-

٧٣٩٬٣٢٧

١٠٬٧٥٨

اﻟﺪﻳﻨﺎر
اﻷردﻧﻲ
٩٤٥٬٢٢٢
٢٦٢٬٦٥٤
)(٥١٬٠٠٦
١٬١٥٦٬٨٧
٠

اﻟﺪرهﻢ
اﳌﻐﺮﺑﻲ
٧٤١٬٩٥٦
٤٤٢٬٥٧٨
)(١٩٩٬٥٩١
)(١٨٣٬٩٨٣
٨٠٠٬٩٦٠

اﻟﻠﻴﺮة
اﻟﺴﻮري
١٠٬٧٥٨
٧٠٬١٤٣
٨٠٬٩٠١

اﻟﺪﻳﻨﺎر
اﻻردﻧﻲ
٣٩١٬٢٨١
٤٤٠٬٥٢١
)(٥٠٬٩٦٨
)(١٬٩١٦
٧٧٨٬٩١٨

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
إن اﻻرﺗﻔﺎع )اﻻﻧﺨﻔﺎض( اﳌﺤﺘﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرهﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،واﻟﺠﻨﻴﺔ اﳌﺼﺮي ،واﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ ،واﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺪرهﻢ اﳌﻐﺮﺑﻲ ،واﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮري ﻓﻲ �ﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ  ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﺰﻳﺪ) /ﻳﻨﻘﺺ( ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻈﺎهﺮة أدﻧﺎﻩ .ﻳﻔﺘﺮض هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻘﺎء
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﻳﺘﺠﺎهﻞ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت واﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ،
ارﺗﻔﺎع

اﻧﺨﻔﺎض

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
اﻟﺪرهﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ )(٪١
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )(٪١
اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺒﻨﺎﻧﻲ )(٪١
اﻟﺠﻨﻴﺔ اﳌﺼﺮي )(٪١
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﳌﻐﺮﺑﻲ )(٪١
اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮري )(٪١
اﻟﺪرهﻢ اﻷردﻧﻲ )(٪١

٢٢١٬٥٠٦
٨١٬٠٨١
٢٬١٣٠
٣٢٬٦٩٩
٧٬٣٩٣
١٠٨
١١٬٥٦٩

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
اﻟﺪرهﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ )(٪١
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )(٪١
اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺒﻨﺎﻧﻲ )(٪١
اﻟﺠﻨﻴﺔ اﳌﺼﺮي )(٪١
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﳌﻐﺮﺑﻲ )(٪١
اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮري )(٪١
اﻟﺪرهﻢ اﻻردﻧﻲ )(٪١

١٩٧٬٠٣٤
١٠٩٬٣٦٠
٦٬٦٦٤
٣٩٬٢٥٩
٨٬٠١٠
٨٠٩
٧٬٧٨٩

)(٢٢١٬٥٠٦
)(٨١٬٠٨١
)(٢٬١٣٠
)(٣٢٬٦٩٩
)(٧٬٣٩٣
)(١٠٨
)(١١٬٥٦٩

)(١٩٧٬٠٣٤
)(١٠٩٬٣٦٠
)(٦٬٦٦٤
)(٣٩٬٢٥٩
)(٨٬٠١٠
)(٨٠٩
)(٧٬٧٨٩

ﻣﺨﺎﻃﺮاﻷﺳﻌﺎراﻷﺧﺮى
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪدة ﻟﻸداة ااﳌﺎﻟﻴﺔ ،أو ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ،أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﺧﻄﺮاﻟﺘﺮﻛﻴﺰاﳌﻔﺮط
ﻳﻨﺸﺄ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﳌﻔﺮط ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴن ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،أو أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،أو ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺳﻤﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﻬﺎ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﺮ ﻗﺪر�ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ�ﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أو ﻏﻴﺮهﺎ .ﺗﺸﻴﺮ
اﻟﺘﺮﻛﺰات إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷداء اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰات اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺰاﺋﺪة ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ إرﺷﺎدات ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺰات ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﳌﺤﺪدة وإدار�ﻬﺎ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﺘﺪاول ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺪاول
ً
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﺘﺪاول  /ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺪاول.
ﺗﻌﺮض اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ
ً
ﻳﻜﻮن اﻷﺻﻞ ﻣﺘﺪاوﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن:
• ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ،أو ُﻳﻌﺘﺰم ﺑﻴﻌﮫ ،أو اﺳ��ﻼﻛﮫ ﻓﻲ دورة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

• ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ً
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻐﺮض اﳌﺘﺎﺟﺮة.
• ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ً
ﺷﻬﺮا ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ً
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪاوﻟﮫ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﳌﺪة اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
•
ّ
• ﺗﺼﻨﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى ﻛﺄﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
ً
وﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺘﺪاوﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
• ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﺘﮫ ﻓﻲ دورة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
ً
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻐﺮض اﳌﺘﺎﺟﺮة.
• ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ
• ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﺗﺴﻮﻳﺘﮫ ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ً
ﺷﻬﺮا ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
• ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﳌﺪة اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ً
ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 -٣٢اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
إﻳﻀﺎح
١٤
١٤
١٤
١٤
٢١

إﺿﺎﻓﺎت ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل
إﺿﺎﻓﺎت اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل ،ﺻﺎﻓﻲ
إ��ﺎء اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ��ﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
٦٢٢٬٣٥١
٦٠٩٬٨٥١
٢٩١٬٨١٨
٢٩٩٬٩٥٠
٤٣٣٬٣٦٧

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
٢٤٢٬٦٨٢

 -٣٣اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﺪى اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٫٥ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ) ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م ١٫٤ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
 -٣٤إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
أﻋﻴﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﺾ أرﻗﺎم اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ﺑﻐﺮض ﻋﺮض أﻓﻀﻞ.
ﻣﻦ

إﻟﻰ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة  -ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

أﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام  -ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

١٬١٣٤٬٧٦٣

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة  -اﻻﺳ��ﻼ� اﳌﺘﺮاﻛﻢ

أﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام – اﻻﺳ��ﻼ� اﳌﺘﺮاﻛﻢ

٣٤٠٬٤٥٣

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة – ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﺳ��ﻼ�

أﺻﻮل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام – ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﺳ��ﻼ�

٥٠٬٨٥٦

 -٣٥اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋ��ﺎ هﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻳﺼﺪر ﻋﻨﮫ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﻴن أدﻧﺎﻩ .ﻳﺴﺘﺨﺪم رﺑﺢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻘﻴﺎس
اﻷداء؛ ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺘﻘﺪ أن هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت هﻲ اﻷوﺛﻖ ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �ﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
)ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﺮﺑﺢ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻹﻳﺮادات
ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻹﻳﺮادات
 ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى زﻣﻨﻲاﻷﺳﻮاق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻷﺧﺮى
ﺑﻠﺪان أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻗﻄﺎع ﺣﻠﻮل إدارة
ﻗﻄﺎع ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
٣٨٬٤٠٨٬٤٧٠
١٠٩٬٤٨١٬٤٨٩
٣٬٩٨١٬٥٧٦
١١٬٣٤٩٬٢٩٠
٣٨,٠٧٧,٥٢٨
١٠٨٬٥٣٨٬١٤٢
١٩٬٤٩٩٬٤٦٤
٥٥٬٥٨٢٬٢٧٩

ﻗﻄﺎع اﻟﺤﻠﻮل
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
٤٦٬٥٣١٬٧١٣
٤٬٨٢٣٬٦٦٤
٤٦٬١٣٠٬٧٧٣
٢٣٬٦٢٣٬٥٢٥

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣
٢٠٬١٨٢٬٣٦١
١٩٢٬٧٣٨٬٠٠٣
٩٨٬٦٦٩٬٠٠٢

٤٠٬٧٠٥٬٨٨٥
٦٨٬٧٧٥٬٦٠٤

١٨٬٥٦٣٬٢١٣
١٩٬٨٤٥٬٢٥٧

٢٢٬٧١٤٬٠١٥
٢٣٬٨١٧٬٦٩٨

٨١٬٩٨٣٬١١٣
١١٢٬٤٣٨٬٥٥٩

٦٠٬٤٨١٬١٣٢
١٠٬٦٤٠٬٥٠٤
٣٨٬٣٥٩٬٨٥٣
١٠٩٬٤٨١٬٤٨٩

٣٣٬٤١٣٬٧٤٧
١٬٥٨٥٬٠٠٧
٣٬٤٠٩٬٧١٦
٣٨٬٤٠٨٬٤٧٠

٤٦٬٥٠١٬٨١٢
٢٦٬١٦٩
٣٬٧٣٣
٤٦٬٥٣١٬٧١٤

١٤٠٬٣٩٦٬٦٩١
١٢٬٢٥١٬٦٨٠
٤١٬٧٧٣٬٣٠٢
١٩٤٬٤٢١٬٦٧٣

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻗﻄﺎع ﺣﻠﻮل إدارة
ﻗﻄﺎع ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
٢٨٬٠٩٣٬٩٤١
١١٧٬٢٨٠٬١٩٧
١٬٤٣٤٬٧٧٢
٥٬٩٨٩٬٥٥٨
٢٧٬٨٥٧٬٩٢٢
١١٣٬٤٢١٬٥٤٠
١٧٬٤٧٧٬١٣٧
٧١٬١٥٦٬٩١٤

ﻗﻄﺎع اﻟﺤﻠﻮل
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
٦٠٬١١٨٬١٥٠
٣٬٠٧٠٬٢٦٤
٥٧٬٧٠٥٬٦٩٦
٣٦٬٢٠٢٬٦٤٠

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨
١٠٬٤٩٤٬٥٩٤
١٩٨٬٩٨٥٬١٥٨
١٢٤٬٨٣٦٬٦٩١

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﺮﺑﺢ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻹﻳﺮادات
ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻹﻳﺮادات
٧٣٬٣٣٥٬١٩٦
٩٬٥١٧٬١٨٧
٢٬٨٩٩٬٢٢١
٦٠٬٩١٨٬٧٨٨
 ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ١٣٢٬١٥٧٬٠٩٢
٥٠٬٦٠٠٬٩٦٣
٢٥٬١٩٤٬٧٢٠
٥٦٬٣٦١٬٤٠٩
 ﻋﻠﻰ ﻣﺪى زﻣﻨﻲاﻷﺳﻮاق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
١٢٣٬٠٠٦٬٣٢٨
٥٩٬٩٨٩٬٣٠٣
٢٠٬٨٧٢٬٢٥٧
٤٢٬١٤٤٬٧٦٨
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻷﺧﺮى
٦٥٬٧٤٢٬٩١٩
١٢٨٬٨٤٧
٣٬٠٦٧٬٩٤٢
٦٢٬٥٤٦٬١٣٠
ﺑﻠﺪان أﺧﺮى
١٦٬٧٤٣٬٠٤١
٤٬١٥٣٬٧٤٢
١٢٬٥٨٩٬٢٩٩
٢٠٥٬٤٩٢٬٢٨٨
٦٠٬١١٨٬١٥٠
٢٨٬٠٩٣٬٩٤١
١١٧٬٢٨٠٬١٩٧
إﺟﻤﺎﻟﻲ
 -٣٦اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻻﺗﻮﺟﺪ أﺣﺪاث ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﺣﺘ� ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹﻓﺼﺎح أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 -٣٧اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٦ﺷﻌﺒﺎن ١٤٤٣هـ اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠٢٢م.
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