










































 جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات شركة 
 (مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 ية الموحدة المختصرة القوائم المالية األولإيضاحات 
 )غير مراجعة( 

 م2021سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في عن فترة 
 )لاير سعودي( 

19  

 رأس المال )يتبع(  -10
 بالبيع  والوعد الحسن القرض إتفاقية الغاء

  المساهم   حساب   من  سعودي  لاير  مليون  26  قدره   البالغ  الحسن  القرض  من  المتبقي  المبلغ  تحويل  قررالمساهمينم   2021  فبراير  28  بتاريخ

 في  مساهم  كل  ملكية  نسبة  مع  بالتناسب  بالشركة  الدائنة  المساهمين  لحسابات   المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  تأثير  أصول  حفظ"شركة    الدائن

  القرض   إتفاقية   إلغاء   على  الموافقة   إلى   باإلضافة م  2020  ديسمبر  17  بتاريخ  للشركة  التحويلية   الجمعية   تاريخ  من  اعتبارا  وذل   المال   رأس 

 م 2020 ديسمبر 17 بتاريخ التحويلية العمومية الجمعية تاريخ من اعتبارا الحسن

 
 المال  رأس هيكل تعديل

  رأس  بزيادة اإلدارة مجلس قرار على  للمساهمين  العادية غير العمومية الجمعية وافقتهس 1442 شوال 15 الموافقم 2021 مايو 27  بتاريخ

 االرباح  من  سعودي  لاير   63,500,000مبلغ   تحويل  مقابل  وذل   جديدة  أسهم  إصدار  طريق  عن  سعودي  لاير   96,000,000  ليصبح  المال

 من  سعودي  لاير  1,500,000  ومبلغ)المساهمين(    عالقة  ذات  ألطراف  المستحق  حسابات  من  سعودي  لاير  26,000,000  مبلغ   المبقاه

 . النظامي االحتياطي حساب

 

  9,600,000  على  موزعة  سعودي   لاير  96,000,000  الشركة  مال  رأس  بلغ  هس1443صفر    23الموافق    م2021سبتمبر    30  بتاريخ

 .عادية  أسهم وجميعها  سعودية رياالت 10 منها كل قيمة القيمة  متساوية سهم

 

 : يلي كما م 2021سبتمبر  30في   كماتوزيع ملكية رأس المال  إن

 

 المال  رأس  األسهم  عدد  المساهم 

 57,600,000  5,760,000  المحدودة  الدولية عالمات شركة

 38,400,000  3,840,000  المعلومات  وتقنية لالتصاالت  تأثير أصول حفظ  شركة

  9,600,000  96,000,000 

 

 المال  رأس هيكل تعديل

  رأس   بزيادة  اإلدارة  مجلس  قرار   على  للمساهمين  العادية  غير  العمومية  الجمعية  وافقتهس  1442شوال    28م الموافق  2021يوليو    9بتاريخ  

رياالت سعودية للسهم الواحد    10سهماً جديداً بقيمة اسمية تبلغ    891,803  إصدارلاير سعودي عن طريق    104,918,030  ليصبح  المال

دة  وجميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية يتم طرحها على مساهمين جدد لالكتتاب العام  وال تزال االجراءات النظامية الالزمة لتطبيق الزيا

  على   المالية  السوق  هيئة  موافقة  على  بالفعل  حصلت  قد  الشركة  أن  بالذكر   وجدير  م2021سبتمبر    30في رأس المال مستمرة حتى تاريخ  

 . م2021سبتمبر 29 بتاريخ الموازىة بالسوق اسهمها من %13 طرح

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -11
 تقوم حيث   واإلدارة العليا  للمساهمينالمملوكة    والشركات الشقيقة   بالمجموعة  المساهمينمع   االعتيادية معامالتها سياق في المجموعة تتعامل

 مع المحددة وفقاً للشروط المعامالت هذه بالنيابة عن الشركات الشقيقة وتتم  وسداد مصروفات  خدماتللحصول على   عقود بنبرام المجموعة

 واألرصدة الناتجة عنها:  الفترة  وفيما يلي بيان بقيمة المعامالت التي تمت خالل   العالقة ذات األطراف

 
 ذات عالقة  األطرافالمعامالت مع  (أ )

 م 2021  سبتمبر 30

 المعاملة  حجم  المعاملة  طبيعة  العالقة  طبيعة  العالقة  ذو الطرف

 1,720,573  ايجار وخدمات عقود   شقيقة  شركة  القابضة  ذروة  شركة 

 1,606  باإلنابة عن الشركة التابعة  في شركة تابعة  شري   العريفي  سعود  طالل

  لتوجيه الدولية هللة شركة

  النقل مركبات

  الرئيس لنائب مملوكة شركة

 7,885,740     لوجستية خدمات  التنفيذي 

  لتوجيه الدولية هللة شركة

  النقل مركبات

  الرئيس لنائب مملوكة شركة

 5,908,173  تحصيل باإلنابة  التنفيذي 

 3,551,233   إيداع بالمحفظة   شقيقة  شركة  المحدودة  هللة شركة

 

 

 

 

 

 

 












