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 معلومات عن الشركة  -1

)"الشركة"( في مدينة الرياض، بالمملكة العربية  (ألمن المعلوماتالعلم المعروفة سابًقا بإسم )شركة  شركة علمتأسست 

م(. وقد تم تحويلها إلى 1988يونيو  8هـ )الموافق 1408شوال  24السعودية كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 

هـ )الموافق 1428ذو القعدة  3( وتاريخ 90مقفلة بموجب المرسوم الملكي رقـم )م/سعودية شركة شخص واحد مساهمة 

. إن الشركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق االستثمارات 1010069210م(، وهي مقيدة بالسجل التجاري رقم 2007نوفمبر  13

 العامة بالمملكة العربية السعودية

والخدمات االستشارية  ة،االلكتروني عمالاأل مجال في والعمل المعلومات منأ خدمات تقديمتتمثل أنشطة الشركة في 

 والبرمجيات جهزةاأل وصيانة وبيع وتطوير وتشغيل مراكز البيانات والمعلومات واستيراد وإدارة االئتمانيةوتبـادل المعلومات 

 التدريب مجال في والعمل االنتـرنت ةشبك طريق عن والشراء للبيع مواقع وتوفير االتصاالت وشبكات المعلومات ونظم

 .العاملة القوى وتطوير

 وفًقا وذلك علم، شركة إلى المعلومات ألمن العلم شركة من قانوني بشكل م 2021يناير 5 تاريخ في الشركة اسم تغيير تم

  م.2020نوفمبر 10 بتاريخ المنعقد العادية غير الجمعية اجتماع خالل صدر لقرار

م( أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب الشركة في 2021ديسمبر  22)الموافق  ه1443 األولى جمادى 18 بتاريخ

 .الشركة أسهم من %30 تمثل العام لالكتتاب سهم 24,000,000طرح 

م(، في مدينة 2021ديسمبر  16هـ )الموافق  1443جمادى الثاني  12وتاريخه  4030446307بسجل تجاري رقم تمتلك الشركة فرع 

 جدة.

 التابعة اتالشرك

رجب  22، بتاريخ 1010414975شركة إمداد الخبرات المحدودة ، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم  -

مملوكة بالكامل لشركة علم ومقرها الرئيسي الرياض. ويتمثل نشاط شركة إمداد و م(2014مايو  21هـ )الموافق 1435

إدارة مراكز االتصال ومراكز الخدمات وتقديم الخدمات االستشارية في مجال األعمال الخبرات المحدودة الرئيسي في 

 اإللكترونية والتشغيل والصيانة واستيراد وتصدير وبيع األجهزة والمعدات والبرامج واألنظمة وتطوير القوى العاملة.

رمضان  11، بتاريخ 1010069210ي رقم شركة علم لالستثمار التقني ، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجار -

م( ومملوكة بالكامل لشركة علم ومقرها الرئيسي الرياض. ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي 2019مايو  16هـ )الموافق 1440

في إدارة مراكز االتصال ومراكز الخدمات وبرمجة أنظمة الحاسوب وأنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وخدمات تقنية 

ت وتجهير البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وبيع معدات المعلومات واالتصاالت بالتجزئة في المتاجر المعلوما

 لم تمارس الشركة أعمالها بعد المتخصصة.

 8، بتاريخ 1010606896، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم  موارد المستقبل المحدودةشركة  -

بنسبة  ومملوكة لشركة إمداد الخبرات المحدودة، م( ومقرها الرئيسي الرياض2019 نوفمبر 5الموافق هـ )1441 ربيع األول

 وأنشطة الخبرة الخدمات الماليةويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في  ،%99.98بنسبة  علم لالستثمار التقنيوشركة  0.02%

 رس الشركة أعمالها بعد.لم تما .وأنشطة البرمجة الحاسوبية في مجال اإلدارة االستشارية

 

، 1010656805وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم  المتميزة، للخدمات العمرةشركة  -

ويتمثل  %100م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة علم بنسبة 2020سبتمبر  30هـ )الموافق 1442 صفر 12بتاريخ 

 لألنظمة والتفتيش المعاينة والعمرة، بالحج اإلعاشة متعهدي المدن، بين بالحافالت الركاب نقلالرئيسي  نشاط الشركة

 استقبال خدمة وتسويقها، السياحي اإليواء وحدات حجز الغير، عن نيابة تسويقية خدمات تقديم أدائها، وقياس المختلفة

. لم تمارس الشركة أعمالها بعد.المعتمرين وتوديع



 

 شركة العلم ألمن المعلومات(اسم )المعروفة سابقًا بشركة علم 

 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)

 )تتمة( – حول القوائم المالية الموحدةإيضاحات 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  الريال السعوديبجميع المبالغ 
 

 

11 

 تتمة - معلومات عن الشركة  -1

 تتمة– التابعة اتالشرك

بسجل تجاري رقم  مقيدةشركة مساهمة سعودية مقفلة  وهيالسعودية لتبادل المعلومات الكترونًيا )"تبادل"(،  الشركة -

وتعمل  م(2009 ديسمبر 31هـ )الموافق 1430 رجب 7 بتاريخ 39/م رقم الملكي المرسوم بموجب تأسست، 1010274503

تبادل في قطاعات تقنية المعلومات واالتصاالت وتركيب وصيانة ودعم ومساندة برامج وأنظمة وتطبيقات االتصاالت 

وتقنية المعلومات. وكذلك امتالك وإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة مرافق االتصاالت وتقنية المعلومات والمشاركة في 

 التقنية.تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة المناطق 

صندوق مع اتفاقية بيع وشراء أسهم  بتوقيعتبادل  شركة على باالستحواذ م2020أغسطس  2 بتاريخ شركة علمقامت 

تبادل بكل مالها من حقوق وماعليها من شركة )المساهم الوحيد في الشركة( لشراء جميع أسهم  االستثمارات العامة

كزيادة وتم تسجيل صافي القيمة الدفترية لشركة تبادل  مال شركة علموذلك مقابل زيادة رأس ،دون عوض مالي ،التزامات

وبحسب االتفاقية  لم يتولد من عملية االستحواذ موجودات شهرة. .2020ديسمبر  31كما في  مقترحة في رأس المال

م، وذلك بالقيمة الدفترية مخصوًما 2020يناير  1المبرمة فإنه يتم احتساب الحقوق وااللتزامات االقتصادية اعتباًرا من تاريخ 

 م.2019منها أرباح مستحقة عن عام 

ات االستحواذ نتج عن هذه المعاملة حصول الشركة على السيطرة على شركة تبادل، وتقوم الشركة بالمحاسبة عن عملي

 للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة باستخدام طريقة تجميع الفائدة لألعمال.
 

 :في تاريخ االستحواذ فيما يلي تفاصيل القيمة الدفترية لشركة تبادل
 

 245,672,582 النقد وما في حكمه
  24,482,756  ممتلكات ومعدات

  34,179,151  دفعات عن أعمال رأسمالية
  7,765,481  االستخدامموجودات حق 

  23,371,213  موجودات غير ملموسة
  48,079,063  ذمم مدينة

  16,632,984  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
  250,000,000  ودائع مرابحة

 (4,778,197)  غير متداولة -التزامات االيجار 
 (8,080,303)  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (14,281,354)  ذمم دائنة
 (12,672,085)   طويل األجل -مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 (14,521,087)   قصير األجل -مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 (143,280,995)  مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى
 (2,414,263)  متداولة –التزامات االيجار 
  450,154,946   القيمة الدفترية

 (33,487,000)  توزيعات أرباح مدفوعة 
  416,667,946  زيادة رأس المال عوض الشراء في شكل 

قانون الشركات التجارية في دبي مقيدة  بموجبحرة ذات مسؤولية محدودة  منطقةوهي شركة  ،ديجيتال أسدامشركة  -

 موارد، ومملوكة لشركة دبيم( ومقرها الرئيسي 2021سبتمبر  16هـ )الموافق 1443صفر  9، بتاريخ 99019بسجل تجاري رقم 

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في خدمات االستشارات وخدمة العمالء وتطوير وتقديم . %100بنسبة  المحدودة المستقبل

 ودعم مقدمي الخدمات لألنظمة التقنية. لم تمارس الشركة أعمالها بعد.الحلول 

  ه1426ربيع ثاني  15، بتاريخ 1010209530وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم  ركانأعلم شركة  -

في ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي  %60( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة علم بنسبة م2005 مايو 23 )الموافق

درارة ومراقبة إتحليل النظم وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وتطوير التطبيقات وحلول التقنية المالية وتقديم خدمة 

ة وخدمات كمن السيبراني وإقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبشبكات االتصاالت والمعلومات و األ

 عمالها بعد.أا بأن الشركة لم تمارس علًم  نات واألنشطة المتصلة بذلكتجهيز البيا
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 تتمة - معلومات عن الشركة  -1

 تتمة– التابعة اتالشرك 1-1

شركة علم للمدفوعات الرقمية المحدودة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم  -

م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة موارد 2020يناير  1)الموافق هـ 1441جمادى األول  5، بتاريخ 1010619996

يونيو  7تاريخ  في، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في التقنية في الخدمات المالية %100المستقبل المحدودة بنسبة 

 .أعمالها تمارس لم بأنها علًماشركة علم للمدفوعات الرقمية المحدودة، ل التجاري السجل شطبتم م 2021

 .القوائم المالية الموحدة مجتمعة بـ "المجموعة" في هذه المذكورة أعاله التابعة لها والشركاتيشار إلى الشركة 

 أسس اإلعداد -2

 وأسس اإلعداد االلتزامبيان  2-1

العربية السعودية والمعايير إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة تم 

 .واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 (37 إيضاح)عيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية أ

 أسس توحيد القوائم المالية  2-2 

 )"يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة"(. شركاتها التابعة و لشركة علمالمرفقة القوائم المالية  تتضمن القوائم المالية الموحدة

 المنشأةعلى  سيطرةعندما يكون لديها ما الشركة التابعة هي منشأة تسيطر عليها المجموعة. تسيطر الشركة على منشأة 

المستثمر بها وعندما تتعرض الشركة لعوائد متغيرة أو لديها حقوق في هذه العوائد نتيجة مشاركتها مع المنشأة كما يكون 

 لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل النفوذ الذي تمارسه على المنشأة. 

 الموحدةقائمة الربح أو الخسارة عادها خالل السنة في ستباستحواذ عليها أو تائج الشركات التابعة التي تم االيتم إدراج ن

 ، بحسب ما هو مناسب.ستبعاد الفعليستحواذ الفعلي أو حتى تاريخ االمن تاريخ اال خر الموحدةالدخل الشامل اآل قائمةو

والمصاريف والتدفقات النقدية  يراداتإلافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية وكاتم استبعاد ي

 عند توحيد القوائم المالية. لكاملت المجموعة باكات بين شرالبالمعام المتعلقة

يتم تحديد الحقوق غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية الشركة. بما أن 

 أية حقوق غير مسيطرة لإلفصاح عنها. التابعة مملوكة بالكامل للشركة، فليست هناك اتالشرك

التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة .وعند الضرورة، يتم  الشركاتتتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل 

 التابعة لتتوافق مع القوائم المالية للمجموعة. اتإجراء تعديالت على القوائم المالية للشرك

الشهرة،  بما في ذلك) قةالبات الموجودات ذات العثتوقف عن إال يتمعلى شركة تابعة ما، ف السيطرة علموفي حالة فقدان 

الناتجة  الخسائر وأرباح األخرى، وتدرج األوالمطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية (، إذا انطبق ذلك

 الموحدة. الربح أو الخسارةعند ذلك في قائمة 

 القياسأسس  2-3

حيث يتم  التزامات منافع الموظفين المحددةعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا القوائم المالية الموحدة عداد إتم 

للموجودات المالية باإلضافة  باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ةیلاللتزامات المستقبل ةیالحال مةیبالق ااحتسابه

وتظهر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل  بالقيمة العادلةحيث يتم قياسها األخرى 

 .الربح أو الخسارة

 و عملة العرض الوظيفية العملة 2-4

 للمجموعة. الوظيفيةالعملة الذي يمثل وبالريال السعودي  القوائم المالية الموحدةيتم عرض هذه 
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 تتمة - أسس اإلعداد  -2

 م المحاسبية الهامةاكحاألو التقديراتاالفتراضات و استخدام 2-5

 األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية 1- 2-5

فيما يلي األحكام الهامة، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات قامت بها إدارة المجموعة خالل عملية تطبيق السياسات 

 على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة: تأثير مهم وكبير المحاسبية للمجموعة والتي لها

 ()االستثمارات بطريقة حقوق الملكية تحديد التأثير الهام

بشكل مباشر أو غير مباشر )على سبيل المثال عن طريق شركات تابعة( المستثمر فيها  الشركاتهي جميع  الزميلةت كاإن الشر

تمتلك تأثيرًا بأن المجموعة  اإلدارة. تعتبر ولكن ال تملك سيطرة أو سيطرة مشتركة تأثيرًا هامًا عليها المجموعةتملك التي و

العوائد المتغيرة ناتجة جزء هام من على منشأة ما عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في هام 

ير ثللتأ على الشركة المستثمر فيهاحداث تغييرات إارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما يكون لديها القدرة على  عن

ت المستثمر كاقة للشرالنشطة ذات العاألتوجيه المشاركة في ل قدرتها على العلى تلك العوائد من خأو المشاركة في التأثير 

 فيها.

 الشركات قة وحقوق المجموعة فيالذات الع األنشطةوقف على طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بيت التأثير الهامإن تحديد 

 المستثمر فيها.

تأثير يؤدي إلى قد حقوق التصويت(  %20من أعلى )عادة صويت حقوق الت جزء مؤثر من الكبأن امت بشكل عام، هناك افتراض

 . هام

المالية الموحدة  القوائمفي ه الالمذكورة أع طالتي اســتوفت الشــرو المســتثمر فيها الشركاتب باالعترافقامت المجموعة 

 .ضمن استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية للمجموعة

 

   تحديد السيطرة
إن الشركات التابعة هي جميع الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر اإلدارة بأن المجموعة تسيطر على 

منشأة ما عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في معظم العوائد المتغيرة ناتجة عن ارتباطها 

ن لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على تلك بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما يكو

 للشركات المستثمر فيها. العالقةالعوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة ذات 

إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف على طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق المجموعة في 

 شركات المستثمر فيها.ال

بشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. وتأييدًا لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى 

المجموعة حقوق تصويت مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق 

، ويشمل ذلك الترتيبات أم ال إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ماعلقة بذلك عند تقويم والظروف المت

 التعاقدية واألخرى التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عائدات الشركات المستثمر فيها.

المذكورة أعاله كجزء من القوائم المالية ، قامت المجموعة بتوحيد الشركات المستثمر فيها، والتي استوفت الشروط وقد

 الموحدة للمجموعة.
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 تتمة -األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية  1- 2-5

 العمل كأصيل مقابل العمل كوكيل
يم للترتيبات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل ومن ثم تقوم بعرض اإليرادات على يالمجموعة بإجراء تققامت 

يم، أخذت المجموعة بعين االعتبار يأساس إجمالي أو كوكيل ومن ثم تقوم بعرض اإليرادات على أساس الصافي. في هذا التق

دمات المنصوص عليها قبل انتقالها إلى العميل، وكذلك المؤشرات األخرى الحصول على السيطرة من عدمه على السلع أو الخ

مثل الطرف المسؤول بشكل رئيسي عن الوفاء والتقدير عند تحديد السعر.  وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بأنشطة 

تقوم المجموعة فقط بإثبات  متعلقة بالوكالة وفقا لعقد بموجبه يستلم العميل النهائي إدارة المشروع ودعم التنسيق،

 .صافي دخل العمولة حيث تقوم بالترتيب لطرف آخر لتحويل السلع أو الخدمات بموجب هذا الترتيب وبالتالي تعمل كوكيل
 

 تحديد مدة اإليجار للعقود التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء
 لغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديدإللغير القابلة  اإليجارعلى أنها مدة عقد  اإليجارتحدد المجموعة مدة عقد 

 ن منكا، إذا اإليجارشمولة بخيار إنهاء عقد ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مصورة معقولة ن من المؤكد باكاإليجار إذا عقد 

 المؤكد عدم ممارسته.

يم يتق عند مكااألح. تقوم المجموعة بتطبيق اإلنهاءتمديد والتي تشــمل بنود ال اإليجاريوجد لدى المجموعة العديد من عقود 

العوامل  فةكا عتباراالأو إنهائه. أي أنها تأخذ بعين  اإليجارمن المؤكد بصــورة معقولة ممارســة خيار تجديد عقد  كانما إذا 

المجموعة  ، تقوماإليجار. وبعد تاريخ بدء اإلنهاءقة التي من شــأنها إيجاد حافز اقتصــادي لممارســة خيار التجديد أو الذات الع

على قدرتها على  رثفي حالة وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت ســيطرتها وتؤ اإليجاريم مدة عقد يبإعادة تق

 ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد.

 والتقديرات فتراضاتاال استخدام 2-5-2

فتراضات التي تؤثر لية يتطلب استخدام التقديرات واالوفقا للمعايير الدولية للتقارير الما القوائم المالية الموحدةإن إعداد 

ومبالغ  القوائم المالية الموحدةلتزامات المحتملة كما في تاريخ ن االعلى مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح ع

هذه التقديرات مبنية على معرفة اإلدارة باألحداث  اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وبالرغم من أن

نظرًا لظروف خارجة عن سيطرة  واإلجراءات الحالية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف في نهاية المطاف عن تلك التقديرات

المحاسبية فتراضات األساسية بشكل مستمر، ويتم إثبات التعديالت على التقديرات تتم مراجعة التقديرات واال. المجموعة

في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترات 

 المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

يسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في فترة فيما يلي االفتراضات الهامة التي تتعلق بالفترات المستقبلية والمصادر الرئ

التقرير المالي التي قد يكون لها مخاطر كبيرة ينتج عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات للسنة 

 المالية التالية:

 وسة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملم

ستهالك ت غير الملموسة ألغراض احتساب االيتم تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودا

يتم تحديد القيمة المتبقية واإلطفاء، على التوالي. يتم إجراء تلك التقديرات بناًء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية. 

 يانات التي يمكن مالحظتها عندما تكون متاحة.على أساس الخبرة والب
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 متداولةالالمستخدمة في تقدير انخفاض الموجودات غير  فتراضاتاال

نخفاض في القيمة للموجودات غير المتداولة يتطلب عمل قيمة مستخدمة للموجودات غير المتداولة أو الوحدة تحديد اال إن

المدرة للنقد حيثما تنتمي الموجودات غير المتداولة. إن القيمة المستخدمة لالحتساب تتطلب من اإلدارة القيام بعمل تقدير 

ودات غير المتداولة أو الوحدة المدرة للنقد ومعدل خصم مناسب من أجل من الموج قعةللتدفقات النقدية المستقبلية المتو

لتدفقات النقدية المستقبلية ااض في القيمة جوهرية عندما تكون نخفاال احتساب القيمة الحالية. قد تكون الخسارة الناتجة من

 الفعلية أقل من المتوقع.

 تزامات المحددة للمجموعةلاالمعدل الخصم المستخدم في تحديد القيمة الدفترية لمنافع 

 لتزامات المعاشالتزامات المحددة للمجموعة بنسبة محددة بالرجوع إلى عوائد السوق المالي على مؤشر يتم خصم منافع اال

شتقاق ال لتزام كما في تاريخ نهاية التقرير. يتطلب وضع أحكام مهمة عند تحديد معاييرالتقاعدي لمدة مساوية لفترة اال

 بما في ذلك عالوة مخاطر الدولة وتحديد التعديالت التي يتم استبعادها.العائد 

 الزكاة مخصص

أساس سنوي ، وعلى )"الهيئة"( والضريبة والجماركلزكاة ا هيئةفي نهاية كل فترة تقرير وفقا ألنظمة  يتم تقدير مخصص الزكاة

تسجيل التعديالت الناتجة عن الربط الزكوي النهائي خالل فترة التقرير التي يتم فيها  ويتم .الهيئة يتم تقديم إقرارات الزكاة إلى

 .الهيئة اعتماد هذا الربط من

  المتوقعة االئتمانية ئرمخصص الخسا حساب

 .3يضاح رقم إالمحاسبية الموضحة بالتفصيل في  يتم احتساب تقدير مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة وفًقا للسياسة

 وموجوداتالذمم المدينة لغرض احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لكل من حسابات  ةتستخدم المجموعة مصفوفة مخصص

. تعتمد هذه المصفوفة بداية على المعدالت التاريخية للتعثر في السداد. تقوم المجموعة بمعايرة وذمم الموظفين دوالعق

تاريخ كل تقرير مالي ، في ستقباًل ما في االعتبار المعلومات المتوقعة أخذً  ئتمانالمصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسائر اال

كما تقوم اإلدارة بتقدير  .تقوم المجموعة بتحديث معدالت التعثر التاريخية ويتم عكس ذلك في التقديرات المستقبلية

 الخسارة االئتمانية لحاالت محددة بشكل منفصل.

و الخسارة الموحدة. سيتم االعتراف بالفرق بين المبالغ المحصلة أالمتوقعة في قائمة الربح يتم االعتراف بخسائر االئتمان 

 .فعليًا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 المحددة الموظفين منافع التزاماتالمستخدمة لتحديد قيمة  االفتراضات

لتزامات منافع الموظفين المحددة. تم اإلفصاح عن تلك عددة لتحديد القيمة االكتوارية الالمجموعة بعمل تقديرات مت قامت

 .26التقديرات في اإليضاح رقم 

 اإليرادات لقياس المستخدمة االفتراضات

 البيانات على بناءً  وذلك والتفتيش، الرقابة لمشاريع المتوقع التحصيل متوسط أساساإليرادات على   بتقدير المجموعة تقوم

 .المشاريع بهذه المرتبطة التاريخية
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 اإلضافي لعقود اإليجار االقتراضمعدل  

 اإلضافي االقتراضبسـهولة، وعليه تسـتخدم معدل  اإليجاريمكن للمجموعة تحديد معدل العمولة الضـمني في عقود  ال

 قتراضالمعدل العمولة الذي يتعين على المجموعة دفعه  اإلضافي االقتراض. يمثل معدل اإليجارلقياس التزامات عقود 

 لة، وذلك على مدى فترةثة اقتصادية ممائفي بي ستخداماالصل حق أللة ثصل ذو قيمة ممازمة للحصول على أالالموال األ

 طعندما يتعين تعديلها لتعكس شرو حظة أوالت قابلة للمالالتقدير عند عدم توفر معدذلك  ل. ويتطلبثلة وبضــمان مماثمما

ت الحظة مثل معدالللمالقابلة  تالستخدام المدخضافي بااإل االقتراض. تقوم المجموعة بتقدير معدل اإليجارم كاوأح

 بالمنشأة. ت الســائدة في الســوق عند توفرها، ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصــةالالعمو

  السياسات المحاسبية الجوهرية -3

 المتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمها المالية الموحدة:  السياسات المحاسبية الجوهريةفيما يلي بيانًا ب

 تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ "متداولة" و "غير متداولة" 3-1

الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات  بعرضتقوم المجموعة 

 متداولة وذلك:

 بيعها أو يتم استنفاذها خالل دورة العمليات العادية ىعندما يتوقع تحققها أو ينو. 

 ها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.ئفي حالة اقتنا 

  عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرًا بعد الفترة المالية، أو 

  عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال

 شهرًا بعد الفترة المالية. ةتقل عن اثني عشر
 

 صنف كافة الموجودات األخرى كـ "غير متداولة". ت

 تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية. 

 ها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.ائفي حالة اقتن 

  عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرًا بعد الفترة المالية، أو 

  مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرًا بعد الفترة المالية.عند عدم وجود حق غير 
 

 خرى كـ "غير متداولة".تصنف كافة المطلوبات األ
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 تتمة - السياسات المحاسبية الجوهرية -3

 قياس القيمة العادلة  3-2

أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما 

نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل 

 المطلوبات ستتم إما:

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 

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

 إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو 

 لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.المطلوبات وأنهم يسعون 

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية 

عن طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل 

 د.وبأقصى ح

يم مالئمة وفقًا للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام يتستخدم المجموعة طرق تق

 المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

ضمن  القوائم المالية الموحدةفصاح عنها في تم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي ي

دناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة أالتسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة 

 العادلة ككل:

  المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد

 ألسعار(ا

 قابلة للمالحظة  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –يم تعتبر مدخالت المستوى األدنىيالمستوى الثاني: طرق تق

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 غير قابلة  -الهامة لقياس القيمة العادلة  –يم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنىيالمستوى الثالث: طرق تق

 للمالحظة.

بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة  القوائم المالية الموحدةجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في بالنسبة للمو

يم التصنيف )على أساس مدخالت يس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقبالتأكد فيما إذا تم التحويل بين المستويات الهرمية لقيا

 دلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العا

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص 

 ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

 الخاضعة لسيطرة مشتركة للمنشآتعمليات تجميع األعمال  3-3

يتم المحاسبة عنها باستخدام  مشتركة والتي ال تتضمن عوضأعمال خاضعة لسيطرة التي تشمل  عمليات تجميع األعمال

في دفاتر المالك الرئيسي،  طريقة تجميع الفائدة لألعمال، والتي يتم فيها تسجيل الموجودات والمطلوبات بقيمتها الدفترية

يتم المحاسبة عنها  مشتركة والتي تتضمن عوضأعمال خاضعة لسيطرة التي تشمل  ات تجميع األعمالأما فيما يخص عملي

يتم عرض القوائم المالية الموحدة بعد االستحواذ منذ تاريخ التجميع المعلن، دون . المحاسبية االستحواذ طريقةباستخدام 

اتجة عن االستحواذ. ويتم تسجيل أي تكاليف متكبدة في دمج أو إعادة عرض أرقام سنة المقارنة، وال يتم تسجيل شهرة ن

  عملية االستحواذ في حقوق الملكية بشكل مباشر.
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 تتمة - السياسات المحاسبية الجوهرية -3

  زميلة شركاتفي  استثمارات 3-4

الهام  مشتركة عليها. التأثيرا هاًما وليست مسيطرة أو لديها سيطرة شركة تمارس المجموعة عليها تأثيرً الشركة الزميلة هي 

تعتبر  هو قدرة المجموعة على المشــاركة في القرارات والســياســات المالية والتشــغيلية في الشــركة المســتثمر بها، وال

 .سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات

بنســـبة من حق التصــويت للشــركة  –غير مباشـــر بشـــكل مباشـــر أو  –إن االعتبارات في تحديد التأثير الهام هي االحتفاظ 

المســتثمر فيها، التمثيل في مجلس اإلدارة أو جهات حوكمة مماثلة في الشــركة المســتثمر فيها، المشــاركة في صــنع 

الجوهرية بين  لمعامالتاألخرى، ارباح أو التوزيعات ي القرارات المتعلقة بتوزيعات األالســياســات، بما في ذلك المشــاركة ف

 المجموعة والمنشــأة المســتثمر فيها، تبادل الموظفين اإلداريين أو توفير المعلومات التقنية األساسية. 

للمجموعة باســــتخدام طريقة حقوق  القوائم المالية الموحدةسـتثمارات في الشـركات الزميلة في تتم المحاسـبة عن اال

عتراف باالســــتثمار في الشــــركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة يتم اال، حقوق الملكيةلكية. وفقا لطريقة الم

نخفاض منه أي اا لشركة الزميلة مطروحً ا عتراف بحصــة المجموعة في ربح أو خسارةالبا ا بالتكلفة ويتم تعديله الحقاً مبدئي

، تقوم ن حقوق ملكية الشــركة الزميلةضــم مباشــرًة تغير  ةثبات أيإفي حالة  لى ذلك،ســتثمارات. إضــافة إفي قيمة صــافي اال

الملكية الموحدة. عندما تزيد تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق  ةالمجموعة بإثبات حصــتها في أي

صص طويلة يلة )التي تتضمن أي حفي تلك الشركات الزم يلة عن حصة ملكيتهاشركات الزمحصة المجموعة في خسائر ال

ع مشتركة(، تتوقف المجموعة عن شكل جزءا صافي استثمار المجموعة في شركات زميلة أو مشاريألجل، في جوهرها، تا

 .عتراف بحصتها في الخسائر اإلضافيةاال

لمجموعة التزامات قانونية أو بالخســـائر اإلضـــافية وإثباتها كالتزامات فقط إلى الحد الذي يكون فيه لدى ا االعترافيتم 

 متوقعة أو قامت بتسديد دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة. 

ســتبعاد المكاســب أو الخســائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشــركة الزميلة بقدر حصة المجموعة ايتم 

 في الشركة الزميلة. 

بات ثات أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبوإ ، تقوم المجموعة بقياسالشــركة الزميلةير الهام على ثعند فقدان التأ

ت من الالمحتفظ به والمتحصـ ستثمارلالير الهام والقيمة العادلة ثأي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأ

 .قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في ستبعاداال

ير الهام، ثالتأالسيطرة أو وفقا لطريقة حقوق الملكية بســبب فقدان  ستثماراالدما تتوقف المجموعة عن المحاســبة عن عن

قائمة الربح أو القيمة الدفترية في  بات التغير فيثيعاد قياس أي حصـة محتفظ بها في المنشـأة بالقيمة العادلة، ويتم إ

الحصة المحتفظ بها كشركة  عن الحقاً غراض المحاسبة ألولية األلعادلة القيمة الدفترية . تصبح هذه القيمة االخسارة الموحدة

لك المنشأة تتم بتالشامل اآلخر فيما يتعلق  زميلة أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، فإن أية مبالغ مثبتة سابقا في الدخل

قة. وقد يعني هذا أن الالمطلوبات ذات الع ات أوالمحاسبة عنها كما لو أن المجموعة قد قامت مباشًرة باستبعاد الموجود

أو قائمة المركز  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خر يتم إعادة تصنيفها إلىاآلباتها سابقا في الدخل الشامل ثالمبالغ التي تم إ

 .المالي الموحدة مباشرة
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 تتمة - السياسات المحاسبية الجوهرية -3

 يرادات ثبات اإلإ 3-5

 اإليرادات من العقود مع العمالء

 (:15المعيار الدولي للتقرير المالي ) عليها باتباع الخطوات التي نصتقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود مع العمالء 

 ( تحديد 1الخطوة:)يعرف العقد بأنه اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقًا والتزامات : )العقود( مع العميل العقد

 واجبة النفاذ وتوضح األسس والمعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد. 

 ( تحديد التزامات األداء في العقد2الخطوة:): لتزام األداء هو عبارة عن تعهد ينص عليه العقد مع العميل بتحويل ان إ

 لعميل. سلعة أو خدمه إلى ا

 ( تحديد سعر المعاملة: يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه 3الخطوة:)

مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف 

 ثالثة. 

 ( تخصيص سعر المعاملة على 4الخطوة:)بالنسبة للعقود التي تشتمل  :لتزامات األداء المنصوص عليها في العقدا

المبلغ على  بناءً على أكثر من التزام أداء، تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء وذلك 

 داء. األ اللتزام المستقل

 ( إثبات اإليرادات عند وفاء المنشأة بالتزام األداء.5الخطوة :) 

 

 تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى زمني، إذا ما تم الوفاء بأحد الضوابط التالية:  

ال ينشئ أداء المجموعة أصاًل له استخدام بديل للمجموعة، وأن للمجموعة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء  أ (

 المكتمل حتى تاريخه. 

ئ أو يحسن األصل الذي يسيطر عليه العميل في الوقت نفسه الذي يتم فيه تشييد األصل أو أداء المجموعة ينش ب(

 تحسينه.

 يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المنشأة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداء.  ج(

أو على بالنسبة اللتزامات األداء، فانه في حالة عدم الوفاء بأي من الشروط أعاله، يتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن 

 .لوفاء بالتزام األداءمدى زمني وفقا لطريقة ا

نشاء أصل مبني في حالة وفاء المجموعة بالتزام األداء عن طرق تقديم الخدمات التي تم التعهد بها، فإن ذلك يؤدي إلى إ

العميل عن مبلغ اإليرادات التي تم استالمه من على عقد مقابل العوض المكتسب من األداء. وفي حالة زيادة العوض الذي 

تأخذ المجموعة في االعتبار انتقال السيطرة على األصل )أو الخدمة( محل الوفاء  تم إثباتها، فقد ينشأ عن ذلك التزام عقد.

 كان ذلك ممكنًا. بالتزام األداء، اذا

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض، بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المتعاقد عليها، 

وبعد استبعاد الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة للتأكد فيما إذا كانت تعمل 

 وكيل. كأصيل أو
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 تتمة - السياسات المحاسبية الجوهرية -3

 تتمة – اإليراداتثبات إ 3-5

يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق عنه المنافع االقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف، 

 إذ ينطبق ذلك، بشكل موثوق به.

 قطاع:فيما يلي طريقة إثبات اإليرادات لكل 

من نوعين: منتجات ومشاريع، يتم االعتراف بإيرادات المنتجات  األعمال الرقميةتتكون إيرادات قطاع  :األعمال الرقمية

المتعلقة باالشتراكات على مدى زمني أما فيما يخص العمليات فيتم االعتراف بها عند نقطة من الزمن. بينما يتم االعتراف 

 في العقد. بناًء على طبيعة التزام األداء المحدد على مدى زمني وعند نقطة من الزمن بإيرادات المشاريع

تتكون إيرادات قطاع إسناد األعمال من مشاريع. ويتم االعتراف باإليرادات على مدى زمني وعند نقطة من  :األعمال إسناد

 الزمن بناًء على طبيعة التزام األداء المحدد في العقد.

تتكون إيرادات قطاع الخدمات االحترافية من مشاريع. ويتم االعتراف باإليرادات على مدى زمني وعند  الخدمات االحترافية:

 نقطة من الزمن بناًء على طبيعة التزام األداء المحدد في العقد.

 

 العمالت األجنبية 3-6

 األرصدة والمعامالت األجنبية

في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية  يتم

 المعنية بالتاريخ الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة أواًل لإلثبات. 

لعملة الوظيفية بتاريخ يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة ل

قائمة الربح أو الخسارة ثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في إإعداد القوائم المالية الموحدة. يتم 

 .الموحدة

اريخ المعامالت ويل السائدة بتتحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية، المسجلة بعملة أجنبية، بأسعار التح

ولية. تحول البنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ األ

رباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة األ

ثبات فروقات التحويل إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي يتم إلقيمة العادلة بما يتفق مع با

 الربح أو الخسارةخر أو قائمة الشامل اآل الدخل في قائمةعلى البنود التي يتم قياس أرباحها أو خسائرها بالقيمة العادلة 

 التوالي(.على  الموحدة،
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 تتمة – السياسات المحاسبية الجوهرية  -3

 ممتلكات ومعدات 3-7

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل 

نشائية طويلة االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلهذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف 

والمعدات مطلوبًا على مراحل،  الممتلكاتثبات. وإذا كان استبدال أجزاء هامة من األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإل

رئيسي،  ستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية. وبالمقابل، فعند إجراء فحصاتقوم المجموعة ب

ثبات كافة تكاليف إثباته. يتم إوالمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير  للمتلكاتثبات تكلفته في القيمة الدفترية إيتم 

صالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل اإل

  ثبات المتعلقة بإثبات المخصص.بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإل( )إن وجدتما 

ثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند إيتم التوقف عن 

ثبات أي إاح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن أو االستبعاد. تدرج أية أربعدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال 

أصل )التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 ثبات فيها.التي يتم التوقف عن اإل للسنة

نتاجية، وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم إجراء اإلعمار يتم مراجعة القيمة المتبقية واأل

 التعديالت مستقباًل، إذا كان ذلك مالئمًا.

تظهر المشاريع تحت اإلنشاء بالتكلفة المتكبدة لحين إعداد األصل للغرض الذي أنشئ من أجله. وبعد ذلك يتم رسملة هذه 

على تكلفة المقاولين والمواد والخدمات والدفعات المقدمة  بشكل أساس . تشتمل التكلفةالتكلفة على الموجودات المعنية

 الرأسمالية. 

فتراضية ر الممتلكات والمعدات االفيما يلي أعما. باستخدام القسط الثابت معداتالممتلكات وتقوم المجموعة باستهالك ال

 والتي تستخدمها المجموعة:

 سنة 33 – 25: مباني  سنوات 5 - 3: المعلومات تقنية أجهزة 
 سنوات 5: مستأجرة مباني تحسينات 

 أو مدة العقد، أيهما أقل

  سنوات 7 - 4: تجهيزات و أثاث  سنوات 5 - 4: سيارات 

 

 موجودات غير ملموسة 3-8

تكلفة الموجودات تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل 

غير الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع منشآت القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد 

يتم رسملة الموجودات غير  .م وخسائر االنخفاض المتراكمةالموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراك

 ًيا.الملموسة المطورة داخل

 

ها للتأكد من وجود تتطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجع

انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير 

األقل في نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي  الملوسة التي لها عمر محدد على

محاسبيًا وذلك بتعديل فترة أو طريقة  –المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل  دع أو طريقة استنفاالمتوق

سبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحا

 التي لها عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنويًا للتأكد من عدم وجود انخفاض في 

 وذلك للتأكد يم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنوياً يوحدة توليد النقد. يتم مراجعة تققيمتها وذلك لوحدها أو على مستوى 

ه للعمر اإلنتاجي غير المحدد ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير من "عمر محدد" إلى يم الذي تم إجراؤيفيما إذا كان التق

 "عمر غير محدد" على أساس مستقبلي.
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 تتمة - السياسات المحاسبية الجوهرية -3

 تتمة - موجودات غير ملموسة 3-8

ستبعاد الملموسة كفرق بين صافي متحصالت االتقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير 

 والقيمة الدفترية لألصل، ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

 ، والمنصاتبرامج الحاسب اآللي

. تشتمل التكلفة التاريخية القيمةفي بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض والمنصات تقيد برامج الحاسب اآللي 

 على المصاريف المتعلقة مباشرًة بشراء البنود.

من  طوربالتكلفة المتكبدة لحين إعداد األصل للغرض الذي  ةالمتعلقة بالموجودات غير الملموستظهر المشاريع تحت اإلنشاء 

رخص البرامج على تكلفة  يبشكل أساس أجله. وبعد ذلك يتم رسملة هذه التكلفة على الموجودات المعنية. تشتمل التكلفة

 .ومصاريف رواتب المطورين

قد يحمل وعلى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة بطريقة القسط الثابت  الموحدةيحمل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة 

 .إذا مثل جزء من التكاليف الخاصة بهاوجودات المعنية المعلى 

 .محددغير مالم يكن لها عمر استخدام  سنوات 5على فترة والتراخيص واألنظمة اإللكترونية  برامج الحاسب اآللييتم إطفاء 

 اليةالمنخفاض في الموجودات غير اال 3-9

يم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة يبإجراء تقكل قوائم مالية موحدة، بتاريخ إعداد  تقوم المجموعة

أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبًا إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، 

لقيمة العادلة ا من لالسترداد القيمة األعلىتقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة 

القيمة الحالية، ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي  وأناقصًا تكاليف االستبعاد  (أو الوحدة المدرة للنقدية)لألصل 

مجموعة  مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو ةلم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية وارد

ن إعن القيمة القابلة لالسترداد، ف للنقدية ةالدفترية لألصل أو الوحدة المدر الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة

 األصل يعتبر منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.

ة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما عند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدر

قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة 

د مثل هذه ناقصًا تكاليف البيع، فإنه يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت بالسوق عند توفرها. وفي حالة عدم إمكانية تحدي

 يم مالئمة.يتخدام طرق تقالمعامالت، يتم اس
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 تتمة -الية المنخفاض في الموجودات غير اال 3-9

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية 

في المجموعة التي يخصص إليها األصل. إن المعلومات  لنقدمدرة ل ةوالتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحدوالتوقعات 

المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات تغطي عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل نمو طويل األجل 

 لخامسة.وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة ا

ضمن المصاريف وبما  الموحدة في القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة االنخفاضيتم إثبات خسائر 

 شى مع وظيفة األصل منخفض القيمة.ايتم

مؤشر على يم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، للتأكد من وجود أي يفيما عدا الشهرة، يتم إجراء تق بالنسبة للموجودات

عدم وجود خسائر االنخفاض المثبتة سابقًا أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة 

لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقًا فقط في حالة وجود تغيير في 

لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر  االفتراضات المستخدمة

محدودًا بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض 

ت خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس فيما لو لم يتم إثبا –بعد خصم االستهالك  –تحديدها 

 .الموحدة القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا إما بشكل 

قدية، حسب االقتضاء، وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض فردي أو على مستوى الوحدة المدرة للن

 قيمتها.

 وما في حكمه النقد 3-10

وودائع النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق  يشمل

 أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.استحقاق أصلية ثالثة فترة بقصيرة األجل  مرابحة

قصيرة  وودائع مرابحةعلى النقد في الصندوق شتمل النقد وما في حكمه ي، قائمة التدفقات النقدية الموحدة لغرض إعداد

تعتبر جزءًا من إدارة النقد األجل كما هو موضح أعاله بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك )إن وجدت( حيث أنها 

 للمجموعة.

 ودائع مرابحة 3-11

. تعد ودائع من ثالثة أشهر كثرأفترة استحقاق أصلية لدى بنوك باألجل  طويلةودائع  علىاألجل  طويلة مرابحةودائع تشتمل 

 عند استحقاقها.  الخسارةكأداة إدارة نقد للمجموعة، يتم المحاسبة عن عوائد الودائع في قائمة الربح أو المرابحة 

 توزيعات األرباح 3-12

تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم 

وطبقًا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية عند  يعد تحت تصرف المجموعة.

 المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية. 
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 تتمة - السياسات المحاسبية الجوهرية -3

 المخصصات 3-13

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل 

خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به التدفق الأن 

بعض أو كل المخصصات سيتم استردادها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة أن 

يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ المستردة مؤكدة تقريبا. يتم عرض المصروف 

كان أثر القيمة الزمنية للنقود إذا  المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة.

عندما يكون  جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، المخاطر الخاصة بااللتزام

 . عند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.ذلك مالئماً 

 التقارير القطاعية 3-14

األعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف قطاع 

 عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي تقاس وفقًا للتقارير التي تستخدمها اإلدارة التنفيذية.

عتها من قبل المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية. تتوافق اإلفصاحات عن التقارير القطاعية مع المعلومات التي تم مراج

تقوم المنشأة باإلفصاح عن معلومات عن أسس القياس المطبقة، مثل طبيعة وتأثير أي فروقات بين القياسات المستخدمة 

 في المعلومات عن القطاعات التي يصدر عنها تقارير وتلك القياسات المستخدمة.

 المحددةمنافع الموظفين  التزامات 3-15

 تقوم المجموعة بتقديم مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والمؤهلة كبرنامج منافع محددة.

إن صافي موجودات أو مطلوبات البرنامج التقاعدي المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة هي القيمة العادلة 

 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية لموجودات البرنامج، إن وجدت، ناقصاً 

 .الموحدة

وطول العمر  ت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتباليتعين على المجموعة إجراء افتراضات متعلقة بالمتغيرات مثل معد

فتراضات اال ينطبق ذلك. يمكن أن يكون للتغيرات في حيثماليف الرعاية الصحية المستقبلية، كاومعدل دوران الموظفين وت

فتراضات بتاريخ اال فةكاليف منافع الموظفين المحددة. يتم مراجعة كاير هام على التزامات المنافع المتوقعة وتثساسية تأاأل

 قوائم مالية موحدة. كل

تقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان يتم إعادة قياس التزامات المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مس

المتوقعة. تحدد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار 

مسجلة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط أو سندات حكومية العموالت لسندات شركات عالية الجودة 

ارب شروط االلتزامات ذات العالقة. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزامات المنافع تق

قائمة الربح أو المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف منافع الموظفين في 

 الموحدة. خراآلالخسارة والدخل الشامل 
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يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة للفترات األولية على أساس سنوي باستخدام معدل تكلفة المعاشات 

التي تطرأ على السوق وأية أحداث هامة  الهامةا في نهاية السنة السابقة، بعد تعديلها بالتقلبات التقاعدية المحددة اكتواريً 

تقع لمرة واحدة، مثل تعديالت البرامج أو تقليص األيدي العاملة والسداد. وفي غياب مثل هذه التقلبات الهامة في السوق 

هناك تغيرات  واألحداث التي تتم مرة واحدة، ترحل المطلوبات االكتوارية استنادا إلى االفتراضات في بداية السنة. إذا كانت

 جوهرية على االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة األولية، يؤخذ بعين االعتبار إعادة قياس تلك المطلوبات.

قائمة يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في 

إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تسويات أو تقليص البرنامج . يتم خراآلالشامل  دخلال

 الموحدة كتكاليف خدمة سابقة. خراآل مباشرة في قائمة الدخل الشامل

االئتمان المتوقعة. يم لاللتزامات بموجب هذه البرامج من قبل اكتواريين مستقلين استنادا إلى طريقة وحدة ييتم إجراء تق

تتكون التكاليف المتعلقة بهذه البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية للمنافع المتعلقة، على أساس متساٍو، بكل سنة 

 من سنوات الخدمة والعموالت على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.

سابقة المتعلقة بمنافع ما بعد إنتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية وال

الموحدة بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف تمويلية. إن أي  اآلخروالدخل الشامل 

 الدخليم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في يتغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التق

  خر.الشامل اآل

يم االكتواري بعين يفي المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التق

 المجموعة.  اتاالعتبار نظام العمل السعودي وكذلك سياس

 المالية دواتاأل 3-16

 يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لألداة. 

 لتصنيف، إثبات وقياس األدوات المالية:فيما يلي أهم السياسات المحاسبية التي تتبعها المجموعة 

 

 الموجودات المالية -أ

 األولي واإلثبات التصنيف 1-أ

لموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص بالمجموعة إلدارة موجوداتها المالية لواإلثبات األولي تصنيف اليعتمد 

 موجوداتها المالية كما يلي:وإثبات والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. تقوم المجموعة بتصنيف 

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو 

  من خالل الربح أو الخسارة، أو بالقيمة العادلةموجودات مالية مقاسة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر. موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

 :تصنيف واإلثبات األولي لكل من البنود المذكورة أعالهالأدناه بيان تفصيلي عن 
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 مقاسة بالتكلفة المطفأةالمالية الموجودات ال

بالقيمة كأصل مقاس  يتم تحديدها لمواألصل المالي بالتكلفة المطفأة، إذا استوفى كال الشرطين التاليين  إثباتتصنيف ويتم 

 الربح أو الخسارة: من خاللالعادلة 

 االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و األصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى 

 تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. يشار إلى هذا التقويم  هينتج عن

 .لماليةعلى مستوى األداة ا ء هذا التقييملعمولة"، ويتم إجرابـ"اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي وا

، المحتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية والمتوقع أن ينتج عنها تدفقات وموجودات العقود يتم قياس الذمم المدينة

المبلغ على  تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولةأو  نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي

 .المعاملة، بتكلفة والتي ال تحمل جزء تمويلي مهم األصلي

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة قيمةمقاسة بالالمالية الموجودات ال

 الملكية حقوق أدوات

قياس تصنيف وحقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل ال رجعة فيه  ألدوات األوليعند االثبات 

 على أساس كل استثمار على حدة. راالختياتلك االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إجراء هذا 

 أدوات الدين

 يتم تحديدها لمأداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشروط التالية و إثباتتصنيف ويتم 

 الربح أو الخسارة: من خاللبالقيمة العادلة كأدوات دين 

 االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع هدف إلى كاًل من األصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال ي

 األصول المالية؛ و

 ت من المبلغ األصلي تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فقط دفعا

 المبلغ األصلي.على والعمولة 

 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة قيمةمقاسة بالالمالية الموجودات ال

بالقيمة بالتكلفة المطفأة أو موجودات مالية مقاسة ك يتم تحديدها التي لمجميع الموجودات المالية و إثباتتصنيف ويتم 

 الربح أو الخسارة. من خاللقيمة العادلة كموجودات مالية بالالدخل الشامل اآلخر العادلة من خالل 

متطلبات  تنطبق عليه، قد تختار المجموعة بشكل ال رجعة فيه تحديد أصل مالي األوليإضافة إلى ذلك، عند االثبات 

بالقيمة  للشامل اآلخر بقياس ذلك األصالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل ا

 .جوهريالمحاسبي بشكل  تقليل االتساقأو  يؤدي الى الغاء القيام بخالف ذلكالعادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان 

بإدارة تغيير نموذج األعمال المتعلق بقامت المجموعة  إذاال إ، األولي إثباتهاال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد 

  موجوداتها المالية.
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 القياس الالحق 2-أ

 ات وهي:ئف ثالثة، تصنف الموجودات المالية إلى لموجودات الماليةحق لألغراض القياس الال

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 الدين أدوات -

في  لالنخفاضباستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، وتخضع  الحقاتقاس الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة 

عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض الموحدة الربح أو الخسارة قائمة القيمة. يتم إثبات األرباح أو الخسائر ضمن 

 قيمته.

 .دين أدوات موجودات ةأي المجموعة لكتتم ال الموحدة، المالية القوائم هذه إعداد تاريخ في كما
 

 وموجودات العقود المدينة الذمم -

، المحتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية والمتوقع أن ينتج عنها تدفقات وموجودات العقود يتم قياس الذمم المدينة

المبلغ على  تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولةأو  األصلينقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ 

في  االنخفاض في القيمة. تم إيضاح ما يتعلق بالقياس الالحق والمعاملة، بتكلفة والتي ال تحمل جزء تمويلي مهم األصلي

 أدناه. االنخفاض في القيمةإيضاح 

 ل قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في نهاية كل فترة تقرير دون خصم تكاليف المعاملة  الموجوداتيتم قياس 

 .المالية في المستقبل الموجوداتالتي قد تتكبدها المجموعة عند البيع أو التخلص من أي من 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نهاية كل فترة تقرير وال يتم خصم تكاليف  الموجودات يتم قياس

 .في المستقبل الموجوداتالمعامالت التي تتكبدها المجموعة عندما يتم التخلص من 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة العلم ألمن المعلومات(اسم )المعروفة سابقًا بشركة علم 

 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)

 )تتمة( – حول القوائم المالية الموحدةإيضاحات 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  الريال السعوديبجميع المبالغ 
 

 

28 

 تتمة - السياسات المحاسبية الجوهرية -3

 تتمة – دوات الماليةاأل 3-16

 تتمة - الموجودات المالية -أ

 التوقف عن اإلثبات 3-أ

 :يتم التوقف عن إثبات أصل مالي أو جزء من أصل مالي عند

  التدفقات النقدية من األصل، أو باستالمانتهاء الحقوق المتعلقة 

  بالكاملالتدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة  استالمقيام المجموعة بتحويل حقوق 

 :خر دون أي تأخير وفق ترتيبات "فورية" وإذا ماأإلى طرف 

 ، أو لألصلقامت المجموعة بتحويل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة  (أ

، ولكنها قامت بتحويل السيطرة لألصلعلى معظم المنافع والمخاطر المصاحبة  اإلبقاءلم تقم المجموعة بالتحويل أو  (ب

 .على األصل

يكون الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من األصل  ،عند التوقف عن االعتراف بأصل مالي

( أي مكسب أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها في 2م و)( العوض المستل1الذي تم التوقع عن االعتراف عنه( ومجموع )

 الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 

 القيمة في االنخفاض 4-أ

 العقودلذمم المدينة وموجودات لالمتوقعة المصاحبة  االئتمانتقوم اإلدارة بناء على النظرة المستقبلية، بتقويم خسائر 

 .وذمم الموظفين

تقوم اإلدارة بتتبع التغيرات في  الالمتوقعة. عليه،  االئتمانتقوم اإلدارة بتطبيق الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر 

المتوقعة على مدى العمر بتاريخ  االئتمانخسائر  على من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناءً  اًل ، لكن تقوم بداالئتمانمخاطر 

، االئتمانإلى الخبرة السابقة بشأن خسائر  اً ائم مالية موحدة. قامت اإلدارة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادقو كلإعداد 

كما تقوم اإلدارة بشكل دوري بدراسة مخاطر  .االقتصاديةة ئوالتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبي

 االئتمان لحاالت محددة.

 

 األعمالتقييم نموذج  5-أ
، على مستوى مجموعة األصول باألصلتحتفظ المجموعة بموجبه تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي 

 هاتقديموالطريقة التي تدار بها األعمال، األصول" الطريقة األمثل لعكس  محفظةترا اإلدارة المعاملة "التقييم على مستوى 

 إلى اإلدارة.

 :في تقييم نموذج األعمال المعلومات التاليةعند النظر في االعتبار تشمل المعلومات التي تأخذها اإلدارة 

  تلك السياسات في الممارسة العملية. على وجه ب كيفية العملواألصول السياسات واألهداف المعلنة لمحفظة

سعر فائدة معين،  فئةلفوائد التعاقدية، أو الحفاظ على الخصوص، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات ا

أو مطابقة مدة األصول المالية مع مدة االلتزامات التي تمول تلك األصول أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع 

 األصول؛

 كيف يتم تقييم أداء المحفظة وتقديم التقارير إلى إدارة المجموعة؛ 

  نموذج األعمال )واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذه المخاطر التي تؤثر على أداء

 المخاطر؛

  على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يعتمد على القيمة العادلة لتلك األصول المدارة  -كيف يتم تعويض مديري األعمال

 أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
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 تتمة - األعمالتقييم نموذج  5-أ
بشأن نشاط المبيعات المستقبلي. ومع  التوقعاتحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب هذه المبيعات و• 

ذلك، ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بمعزل عن غيرها، ولكن كجزء من األصول المالية المحتفظ بها 

 يتم للمتاجرة والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة ألنها ال

االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول 

  المالية.

الضغط دون أخذ سيناريوهات "أسوأ الحاالت" أو "حالة ذات توقعيه معقولة سيناريوهات باألخذ بيعتمد تقييم نموذج األعمال 

بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن  األولي اإلثباتإذا تحققت التدفقات النقدية بعد   عتبار." في االالعالي

هذه  تأخذ باالعتبارالمجموعة ال تغير تصنيف األصول المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا، ولكنها 

 .مستقباًل  اً لمنشأة حديثاأو يم األصول المالية المشتراة المعلومات عند تقي

من المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة  الموجودات

ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات  الربح أو الخسارة ألنها خالل

 المالية. الموجوداتالنقدية التعاقدية وبيع 

 

 لمبلغ األصلي والعمولةلمدفوعات  فقط تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي 6-أ

 العوض مقابل" هي العمولة. "األثبات األولي" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند المبلغ األصلي" التقييم،ألغراض هذا 

القائم خالل فترة معينة  األصلياألخرى المرتبطة بالمبلغ  األساسيةالقيمة الزمنية للنقود واالئتمان ومخاطر اإلقراض 

 ة(، إلى جانب هامش الربح.األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلداري األساسيةوتكاليف اإلقراض 

، تأخذ المجموعة في االعتبار العمولةو األصليعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات المبلغ 

الشروط التعاقدية لألداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو 

. عند إجراء العمولة"و األصليمدفوعات المبلغ افتراض "في بتال الى الحد الذي يجعلها مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية 

 تأخذ المجموعة في االعتبار: التقييم،

 من شأنها تغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛التي  محتملةالحداث األ 

  الرفع.خصائص 

 شروط الدفع المسبق والتمديد. 

  المجموعة بالتدفقات النقدية من أصول محددة )على سبيل المثال، ترتيبات األصول التي  أحقيةالشروط التي تحد من

 ع(؛ وليس لها حق الرجو

  على سبيل المثال إعادة تعيين أسعار الفائدة بشكل دوري. -القيمة الزمنية للنقود اعتبارات الخصائص التي تعدل 
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 اإلثبات األولي والقياس 1-ب

 أي من الفئتين التاليتين:يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن 

  وقائمة الربح أو الخسارة الموحدةمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ، 

 .مطلوبات مالية أخرى يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي 

 على فئتين فرعيتين: ح أو الخسارة الموحدةقائمة الربتشتمل فئة المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  قائمة الربح أو الخسارة مخصصة: مطلوبات مالية مخصصة من قبل المنشأة كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 عند اإلثبات األولي، و الموحدة

  المتعلق باألوراق المالية مقتناة ألغراض المتاجرة: مطلوبات مالية مصنفة كمقتناة ألغراض المتاجرة، مثل االلتزام

المقترضة في عملية بيع قصيرة، والتي يجب إعادتها في المستقبل. تتضمن هذه الفئة أيضا األدوات المالية المشتقة 

المبرمة من قبل المجموعة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط. يتم تصنيف المشتقات المدمجة المنفصلة كمقتناة 

 ألغراض المتاجرة.

األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام وااللتزامات التعاقدية ألداة مالية  يتم، في

 ما. تقيد المطلوبات بالقيمة العادلة.

كما في تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ال تملك المجموعة أي مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 .ائمة الربح أو الخسارة الموحدةق

 القياس الالحق 2-ب

بالقيمة العادلة، وتدرج  قائمة الربح أو الخسارة الموحدةيستمر تسجيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

القروض، بعد اإلثبات األولي لها، فإنه يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة بالنسبة للمطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك 

باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن 

 إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.

ة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءًا ال تحسب التكلف

يتجزأ من طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة 

 الموحدة.

في األصل بالقيمة العادلة، وتقاس الحًقا  ومطلوبات العقود. يتم إثبات الذمم الدائنة ات العقودومطلوبأما عن الذمم الدائنة 

 بالتكلفة المطفأة.

 

 التوقف عن اإلثبات 3-ب

  أو انتهاء صالحيته. يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام أو إلغائه
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 تتمة - السياسات المحاسبية الجوهرية -3

 يجارود اإلعق 3-17

تحديد ما إذا كان و، اإليجارتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يستند إلى أو يحتوي على عقد مستند إلى مفهوم عقد 
.  يمثل الترتيب عقد إيجار أو يحتوي اإليجارالترتيب يستند إلى أو يحتوي على عقد إيجار يستند إلى جوهر الترتيب في بداية عقد 

 استخدام أصل أو أصول معينة ويقدم الترتيب حقًا في استخدام األصل أو حق على عقد إيجار إذا كان الترتيب يستند إلى 
 حتى إن لم يكن هذا الحق مصرح به بوضوح في الترتيب.لفترة محددة األصول 

 

 كمستأجر المجموعة -أ

 االستخدامحق  موجودات

 المقابلة لها وذلك بالتاريخ الذي تكون فيه الموجودات تزاماتااللكموجودات حق استخدام إضافة إلى  اإليجارعقود  إثباتيتم 
وخسائر  االستهالكبالتكلفة ناقصًا مجمع  االستخداميتم قياس حق من قبل المجموعة.  ستخداملالالمستأجرة متاحة 
اإليجار المعترف بها  التزاماتمبلغ  ستخداماالتتضمن تكلفة أصول حق إعادة قياس اللتزامات العقود، بأي الهبوط، ومعداًل 
 .أي حوافز إيجار مستلمة اً فوعة في أو قبل تاريخ البدء ناقصودفعات اإليجار المدالمتكبدة،  المباشرةوالتكاليف األولية 

على أساس القسط  اإليجارصل أو مدة عقد لألالمقدر نتاجي اإل على مدى العمر ستخداماالك موجودات حق التم استهي
إذا كانت ملكية األصل المؤجر ستنتقل إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو كانت تكلفة حق اإلستخدام  .الثابت، أيهما أقصر

 نتاجي المقدر لألصل.يتم استهالك االصل على مدى العمر اإلحينها ، األصل المؤجر تعكس ممارسة المجموعة لخيار شراء

  اراإليج عقود التزامات

سدادها  الواجبالتزامات عقود اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار  بإثباتفي تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة 

 . فترة اإليجارخالل 

( ناقصًا ذلك الدفعات الثابتة في جوهرهابما في ) القيمة الحالية للدفعات الثابتة ، على صافياإليجارعقود تشتمل التزامات 

لمؤشر أو معدل ما، والمبالغ المتوقع  قاً المتغيرة التي يتم تحديدها وف اإليجارودفعات  السدادأي حوافز إيجار مستحقة 

معقولة  بصورةمتأكدًا  أجرالمست كاندفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية، وسعر ممارسة خيار الشراء إذا 

يتم  .الخيار تعكس ممارسة المستأجر لذلك اإليجارمدة  كانتإذا  اإليجارمن ممارسة ذلك الخيار، ودفعات غرامات إنهاء عقد 

 فيها. تدثحوفات في الفترة التي االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصر

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالتمويل في  فةكلت إثباتفة التمويل. يتم كلوت االلتزامبين  اإليجارفة دفعات كايتم توزيع 

 .اإليجارعلى مدى فترة عقد 

 لموجودات منخفضة القيمةاإيجار  عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود

 منخفضة القيمة تلك البنودشهر أو أقل. تمثل الموجودات  12هي عقود إيجار لها مدة إيجار تبلغ  األجلقصيرة  اإليجارعقود 

للموجودات  اإليجاروعقود  األجلقصيرة  اإليجاربات الدفعات المرتبطة بعقود ث. ويتم إالتي ال تبلغ حد الرسملة لدى المجموعة

 .أو الخسارة الموحدةقائمة الربح منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت في 

 المجموعة كمؤجر -ب

صل كعقود ايجار األفة المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية كاتحول المجموعة بموجبها  الالتي  اإليجارتصنف عقود 

 األخرى يراداتاإل، ويدرج ضمن اإليجاروفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة  اإليجارتشغيلية. يتم المحاسبة عن دخل 

ناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ثولية التي يتم تكبدها أاألليف المباشرة كا. تضاف التقائمة الربح أو الخسارة الموحدةفي 

 إيجار.  مصروفسس كاألوفق نفس  اإليجارها على مدى فترة إثباتويتم  ،ألصل المؤجرلايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية 

 الزكاة 3-18

لزكاة لة العامة ئنظمة الهيألة أو الوعاء الزكوي، أيهما أعلى، وفقا كاة على أســاس الدخل المعدل الخاضــع للزكايتم جباية الز

تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة في في المملكة العربية الســعودية.  (ة"ئ"الهي) والضريبة والجمارك

يتم تسجيل التعديالت  في المملكة العربية السعودية.هيئة اللزكاة الصادرة عن قوائمها المالية الموحدة وفًقا ألنظمة ولوائح ا

  .ةئالهيالناتجة عن الربط النهائي خالل فترة التقرير التي يتم فيها اعتماد هذا الربط من 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة -4

)ما لم يذكر م2021يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد طبقت المجموعة ألول مرة معايير وتعديالت معينة تسري 

خالف ذلك(. لم تقم المجموعة مبكرًا بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يصبح ساري المفعول 

 بعد.

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة -أ

 –)إحالل سعر الفائدة المرجعي -( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -

 المرحلة الثانية 

القياسية بأسعار  األسعار، بما في ذلك استبدال اإلصالحاتالتي تنشأ عن تنفيذ  المشكالتالمرحلة الثانية  تعديالتتعالج 

المرحلة الثانية إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة  تعديالتبديلة. توفر 

  .ح مؤشر سعر الفائدةالالتحوط المتأثرة بشكل مباشر بإص عالقاتعلى  9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  39الدولي رقم 

  19 -امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  -( "عقود اإليجار"16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -

م، نشر مجلس معايير المحاسبة 2020تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو  (19-كوفيد)نتيجة لجائحة فيروس كورونا 

يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز  16المالي رقم  على المعيار الدولي للتقرير تعدياًل الدولي 

يعد تعدياًل لعقد اإليجار. نشر مجلس معايير الماحسبة الدولي تعدياًل إضافًيا لتمديد التاريخ 19-المتعلق بفيروس كوفيد اإليجار

، ينتج الحاالتفي كثير من  المحاسبة عن امتيازات اإليجار. م.يمكن للمستأجرين اختيار2022يونيو  30م إلى 2021يونيو  30من 

التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى  (الفترات)كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة  االمتيزاتعن ذلك المحاسبة عن 

 .إلى حدوث الدفعة المخفضة

 .السنة خالل لموحدةا المالية القوائم على جوهري تأثير أي له ليس التعديالت هذه تطبيق إن

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول   -ب

 عرض القوائم المالية"، على تصنيف المطلوبات." 1على معيار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت -

عرض القوائم المالية " ، على أن المطلوبات يتم " 1ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم  التعديالتتوضح هذه 

ف بتوقعات يتأثر التصني الأو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير.  تصنيفها على أنها متداولة

ا ما يعنيه معيار ًض . يوضح التعديل أي(بتعهد إخاللتنازل أو  استالمالمثال،  على سبيل)بعد تاريخ التقرير  باألحداثالمنشأة أو 

 شير إلى "تسوية " التزام.عندما ي 1م لدولي رقالمحاسبة ا

 37و  16و معايير المحاسبة الدولية رقم  3ت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم العديت     -

المفاهيمي  لإلطار  3المالي رقم لتقرير لمعيار الدولي لفي  إلشارة" تحديث األعمالاندماج " 3ار الدولي للتقرير المالي رقم المعي

 .األعمال الندماجدون تغيير المتطلبات المحاسبية ، للتقارير المالية

والمعدات" على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات و  والعقاراتالممتلكات "16حظر معيار المحاسبة الدولي رقم ي

المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء عن ذلك، سوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات  بداًل  والمعدات المبالغ والعقارات 

. بداًل من ذلك سوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات وهذه التكاليف في ستخدام المقصود منهالل لألصلتحضير الشركة 

 قائمة الربح أو الخسارة.

ي تتضمنها الشركة عند المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة" التكاليف الت" 37الدولي رقم  ةيحدد معيار المحاسب

 العقد سيتسبب في خسارة. تقييم ما إذا كان

 8اسبة الدولي رقم ومعيار المح 2بيان الممارسة رقم و 1على معيار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت  -

إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغييرات  التعديالتتهدف 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية. في التقديرات المحاسبية
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 يراداتاإل -5

 :حسب قطاع األعمال وعةمالمج إليرادات تحليل يلي فيما

 

 في المنتهية للسنة

  م2021ديسمبر  31

 في المنتهية للسنة

 م2020ديسمبر  31
    

  1,727,089,898    2,102,369,815  األعمال الرقمية

  652,488,583    1,635,184,409  حلول إسناد األعمال

 86,486,728  90,096,045 الخدمات االحترافية
    

 3,827,650,269  2,466,065,209 

 

 :مصادر اإليرادات

 

 في المنتهية للسنة

  م2021ديسمبر  31

 في المنتهية للسنة

 م2020ديسمبر  31
    

  1,895,495,624    2,767,528,617  حكوميةجهات  من إيرادات

  570,569,585    1,060,121,652  خاصة جهات من إيرادات
    

 3,827,650,269  2,466,065,209 

 

 وقت تسجيل اإليرادات:

 

 في المنتهية للسنة

  م2021ديسمبر  31

 في المنتهية للسنة

 م2020ديسمبر  31
    

  1,750,931,619    2,767,528,617  عند نقطة من الزمن

  715,133,590    1,060,121,652  على مدى زمني
    

 3,827,650,269  2,466,065,209 

 

 تكلفة اإليرادات -6

 تكاليف النشاط مما يلي:تتكون 

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020ديسمبر  31
    

 905,334,872  1,165,293,301 نرواتب ومزايا موظفي

 723,732,260  1,466,960,139 تكاليف مباشرة
    
 2,632,253,440  1,629,067,132 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة العلم ألمن المعلومات(اسم )المعروفة سابقًا بشركة علم 

 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)

 )تتمة( – حول القوائم المالية الموحدةإيضاحات 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  الريال السعوديبجميع المبالغ 
 

 

34 

 والتسويقيةالمصاريف البيعية  -7

 ما يلي:متتكون المصاريف البيعية والتسويقية 

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020ديسمبر  31
    

 66,201,399  83,486,302 رواتب ومزايا موظفين

 10,683,843  10,047,848 إعالنات ومعارض

 5,943,056  6,843,475 مصاريف خدمة سداد

 3,721,906  3,927,086 عالقات عامة

 800,640  1,673,856 مصاريف أخرى
    

 105,978,567  87,350,844 

 المصاريف العمومية واإلدارية -8

 ما يلي:متتكون المصاريف العمومية واإلدارية 

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020ديسمبر  31
    

 187,148,019  212,215,967 ومزايا موظفينرواتب 

 18,819,941   15,734,522  خدمات استشارية ومهنية

 4,872,527   9,246,693  االشتراكات والعضويات

 4,943,163  7,033,216 مصاريف متعاقدين

 8,783,160   5,970,488  ضيافة وأنشطة

 4,478,167   3,767,325  منافع عامة واتصاالت

 4,656,815   1,258,523  مصاريف إصالح وصيانة

 13,235,965   13,913,186  مصاريف أخرى
    

 269,139,920  246,937,757 
 
 بالصافي ، خرىاأل يراداتاإل -9

 يلي: مماخرى األمصاريف( ال)تتكون اإليرادات 

 

 في المنتهية للسنة

  م2021ديسمبر  31

 في المنتهية للسنة

 م2020ديسمبر  31
    

 4,722,212  6,546,041 السعودة برامج مبالغ واردة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم

    -  (5,000,000) اتتبرع

 3,000,401     - (*) قانونية قضايا مخصص عكس

 690,028  417,261 ىرأخ
    

 1,963,302  8,412,641 

   

 وقد سعودي، ريال مليون 3 مبلغب إيجار مبالغ بدفع المطالبة تتضمن الشركة على قضية رفعت م،2018 أغسطس 9 بتاريخ* 

خالل عام مليون ريال سعودي  3بمبلغ  المخصص عكس بناء على ذلك تمو القضية في المجموعة لصالح نهائي حكم صدر

 م.2020
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 ممتلكات ومعداتال -10

 )أ( يأراض 

 

 مباني )أ(

 أجهزة تقنية 

 المعلومات

 أثاث 

 وتجهيزات

 تحسينات مباني 

 مستأجرة

 

 السيارات

 

 اإلجمالي

                            التكلفة 
               525,529,717  8,171,615  105,791,799  35,631,576  67,421,246  282,753,481  25,760,000 م2020 يناير 1الرصيد كما في 
 36,875,356  1,738,500  -  7,168,260  1,643,596  18,325,000  8,000,000 استحواذتكلفة ناتجة عن 

 22,727,021  1,023,288  22,500  828,189  20,821,379  31,665  - إضافات خالل السنة
 19,824,340  -  8,010,743  1,126,571  10,687,026  -  -  أعمال رأسماليةمحول من 

               (2,946,055)  (2,700,499)  -  (9,729)  (235,827)  -  - استبعادات خالل السنة
               602,010,379  8,232,904  113,825,042  44,744,867  100,337,420  301,110,146  33,760,000 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 14,227,512  5,801,468  10,560  236,853  7,963,967  214,664  - إضافات خالل السنة
 17,621,207  -  -  490,755  17,130,452  -  - رأسماليةمحول من أعمال 

               (11,316,125)  (3,051,500)  -  (182,336)  (356,056)  (7,726,233)  - )ب( استبعادات خالل السنة
               622,542,973  10,982,872  113,835,602  45,290,139  125,075,783  293,598,577  33,760,000 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

              االستهالك المتراكم
              

               170,697,290  6,029,206  69,921,373  27,909,342  51,190,948  15,646,421  - م2020 يناير 1الرصيد كما في 
 12,392,600  658,315  -  3,669,249  1,468,036  6,597,000  - استهالك متراكم ناتج عن استحواذ

 48,131,157  1,319,131  19,421,558  6,031,294  12,053,991  9,305,183  - االستهالك خالل السنة
               (2,943,085)  (2,700,498)  -  (9,729)  (232,858)  -  - استبعادات خالل السنة

 228,277,962  5,306,154  89,342,931  37,600,156  64,480,117  31,548,604  - م 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 51,886,660  1,949,811  18,491,415  2,589,208  19,795,820  9,060,406  - االستهالك خالل السنة
               (4,182,131)  (2,981,431)  -  (182,348)  (354,989)  (663,363)  - استبعادات خالل السنة

               275,982,491  4,274,534  107,834,346  40,007,016  83,920,948  39,945,647  - م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
                            صافي القيمة الدفترية

               346,560,482  6,708,338  6,001,256  5,283,123  41,154,835  253,652,930  33,760,000 م2021ديسمبر  31كما في 
 373,732,417  2,926,750  24,482,111  7,144,711  35,857,303  269,561,542  33,760,000 م2020ديسمبر  31كما في 
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 تتمة – ممتلكات ومعداتال -10

 

مليون ريال  228 ومليون ريال سعودي  25بمبلغ  للشركة رئيسيرض ومبنى أبشراء  شركة علم، قامت م2011خالل عام  (أ)

دفعة خر آ، حيث تكون البيع عقد فيعلى أن يتم سداد المبلغ وفقًا لجدول دفعات متفق عليه التوالي.  علىسعودي 

والمبنى للشركة عند سداد أخر دفعة. قامت الشركة بإضافة تعديالت على  رضاألوسوف يتم نقل ملكية  م2024بعام 

 مليون ريال سعودي.  278مليون ريال سعودي ليصبح تكلفة المبنى  50المبنى بمبلغ 

 لتالي:في قائمة المركز المالي كا عقارالشراء  يتم عرض مطلوبات

 

 

  م2021ديسمبر  31

 

 م2020ديسمبر  31
    

 74,255,782  50,142,450 الجزء الغير متداول – شراء عقار مطلوبات

 23,496,470  24,113,331 الجزء المتداول – شراء عقار مطلوبات

 74,255,781  97,752,252 
 

 :الموحدة ةالخسار وأح وتم تحميلها على قائمة الربتخص العقار التي تمويلية المصاريف فيما يلي ال

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020ديسمبر  31
    

 3,411,390  2,816,775 مصاريف تمويلية
 

 :القادمة السنوات خالل المستحقةبناًء على التدفقات النقدية غير المخصومة  الدفعات بجدول بيان يلي فيما

 القيمة  

 26,062,795  األولى السنة

 26,062,795  الثانية السنة

 26,062,795  الثالثة السنة

  78,188,385 

 
 ناتجةلتلك التكلفة مليون من تلكفة المباني، والذي يمثل تسوية  7م قامت المجموعة باستبعاد مبلغ 2021العام  خالل (ب)

  .قانونية قضية كسب عن

 تحت التنفيذ أعمال رأسمالية -11

 :الكترونية، نوضح حركتها فيما يليوأنظمة من منصات  تحت التنفيذ ألعمال الرأسماليةاتتكون 
 

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020ديسمبر  31
    

 48,147,079  108,538,021 السنة بدايةرصيد 

 34,179,151  - (1)إيضاح  االستحواذ عن الناتج صافي

 121,321,653  70,318,339 اإلضافات

 (19,824,340)  (17,621,207) (10 يضاحإ) لممتلكات ومعداتالمحول 

 (65,883,959)  (103,203,509) (13 يضاحإ) المحول لموجودات غير ملموسة

 (9,401,563)     - استبعادات خالل السنة
    

 108,538,021  58,031,644 نهاية السنة  رصيد
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 يجاراإلعقود  ومطلوبات ستخداماالموجودات حق  -12

 خالل السنة: موجودات حق االستخدامفيما يلي حركة 

 

مباني ال

 واألراضي

 

 الطابعات

 

 السيارات

 

 اإلجمالي
        

 153,909,953   1,458,936   1,848,867  150,602,150 م2020 يناير 1 في الرصيد

 7,765,481  -       -       7,765,481 (1)إيضاح  االستحواذ عن الناتج  صافي

 7,427,586  -  -  7,427,586 السنة خالل إضافات

 (37,645,431)  (1,458,936)  (672,148)  (35,514,347) السنة خالل استهالك
         

  131,457,589  -   1,176,719  130,280,870 م2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 
        

 9,651,580     -     -  9,651,580 السنةخالل  إضافات

 (33,025,018)     -  (672,148)  (32,352,870) السنةخالل  استهالك
        

 108,084,151     -  504,571  107,579,580 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 
 
 

 من التالي: موجودات حق االستخدام في تتكون المطلوبات المتعلقة

 

 

  م2021ديسمبر  31

 

 م2020ديسمبر  31
    

 101,534,296  87,396,354 ةغير متداول–عقود إيجار   مطلوبات

 28,369,057  19,432,853 متداولة – عقود إيجار  مطلوبات
    
 106,829,207  129,903,353 

 

. تم إعداد الجدول بناًء على اإليجارلشركة اللتزامات عقود على االمتبقي  النقدييوضح الجدول التالي تفاصيل االستحقاق 

 :بالسداد فيه. المجموعةبناًء على أقرب تاريخ يمكن مطالبة  اإليجارالتدفقات النقدية غير المخصومة اللتزامات 

 اإلجمالي  الطابعات  المباني واألراضي 
      

 20,507,495  522,726  19,984,769 األولى السنة

 14,621,001  -  14,621,001 الثانية السنة

 2,821,703  -  2,821,703 الثالثة السنة

 3,603,125  -  3,603,125 الرابعة السنة

 2,753,125  -  2,753,125 الخامسة السنة

 79,749,772  -  79,749,772 سنوات 5 من أكثر بعد
      

 123,533,495  522,726  124,056,221 
 

  :قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالتي تم تحميلها على  فيما يلي المصاريف التمويلية

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020ديسمبر  31
    

 1.738.828  1,237,492 مصاريف تمويلية
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 ملموسةالموجودات غير ال -13

 

 للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020ديسمبر  31 
    

    التكلفة

 131,831,189  345,055,898 السنة بداية في الرصيد

 146,459,956  - (1الناتجة عن استحواذ )إيضاح  التكلفة

 65,883,959   103,203,509  (11تحت التنفيذ )إيضاح  رأسمالية أعمال  من محول

 880,794   9,828,683  السنة خالل إضافات
     

 345,055,898  458,088,090 السنة نهاية في التكلفة
    

    المتراكم اإلطفاء

 (113,153,937)  (262,077,426) السنة بداية في الرصيد

 (123,088,743)     - (1المتراكم الناتج عن استحواذ )إيضاح  اإلطفاء

 (25,834,746)  (30,743,937) السنةطفاء خالل اإل
    
 (262,077,426)  (292,821,363) السنة نهاية في المتراكم طفاءاإل
     

 82,978,472  165,266,727 السنة نهاية في الدفترية القيمة
    
 

 زميلة شركات في ستثماراتاال -14

 الملكية حصة نسبة    

 الزميلة الشركة اسم

 
 /المنشأ بلد
 العمليات مكان

 
 

  م2021 ديسمبر 31
 

        م2020ديسمبر  31

 %30  %30  السعوديةالمملكة العربية   )أ( التجارية المدار سهل شركة
 لتقنية الذكية الوطن حلول شركة
 )ب( المعلومات نظم

 
 السعوديةالمملكة العربية 

 
24%  24% 

 -  %30  السعوديةالمملكة العربية   (تالعقارية ) شركة الدال للخدمات

. يتمثل 1010586820مؤسسة بموجب قانون الشركات السعودية بموجب سجل تجاري رقم الشركة سهل المدار التجارية  (أ

سعودي مليون ريال  06,نشاط الشركة في توجيه مركبات نقل البضائع، وسطاء الشحن. وقامت المجموعة باستثمار مبلغ 

بموجبه على نسبة ملكية تمثل  المجموعة تمثل استثمار بطريقة حقوق ملكية حصلتسعودي الف ريال  60مقسمة إلى 

 سعودي  مليون ريال 45.9من الشركة، ودفعة مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في الشركة تمثل المبلغ المتبقي  30%

مؤسسة بموجب قانون الشركات في السعودية بموجب سجل تجاري الشركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات  (ب

األنشطة الرئيسة للشركة في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وصيانة برمجيات وتصميم صفحات . تتمثل 1010463892رقم 

مثل استثمار بطريقة حقوق ملكية تالف ريال  49، مليون ريال مقسمة إلى 4.9المواقع. وقامت المجموعة باستثمار مبلغ 

مة لحقوق تملك مستقبلية في الشركة من الشركة، ودفعة مقد %24بموجبه على نسبة ملكية تمثل المجموعة حصلت 

 .مليون ريال 4.85تمثل المبلغ المتبقي 
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 تتمة – زميلة شركات في استثمارات -14

جمادى  29، بتاريخ  1010680496شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم  شركة الدال للخدمات العقارية، وهي (ت

ومقرها الرئيسي الرياض، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الداللين وسماسرة (م 2021يناير  13الموافق ) ه 1442ألول ا

البيع بالجملة عن طريق االنترنت، أنشطة مزادات بيع البيوت السكنية، المزادات غير المحالت، أنشطة  المزادات لجميع السلع،

 يابة عن الغير. عل ما بأن الشركة لم تبدأالسماسرة، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، تقديم خدمات تسويقية ن وكالء

 .بممارسة أعمالها بعد

 الحركة على رصيد االستثمارات في شركات زميلة كما يلي: كانت

 

 في المنتهية للسنة

  م2021ديسمبر  31

 في المنتهية للسنة

 م2020ديسمبر  31
    

 -  212,556 رصيد بداية السنة  

 108,960  150,000 السنة خالل إضافات

 103,596  3,134,668 الزميلة الشركات نتائج في الحصة
     

 212,556  3,497,224 رصيد نهاية السنة

 خرىاألمالية ال موجوداتال -15

 تتكون ارصدة الموجودات المالية األخرى للمجموعة من:

  

  م2021ديسمبر  31

 

 م2020ديسمبر  31
    

    مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  موجودات

 -  491,545,452 صناديق أسواق النقد )أ(

 23,140,538  16,385,703 دفعة مقدمة مقابل حق امتالك أسهم مستقبلي )ب(

 507,931,155  23,140,538 
    

    مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  موجودات

  22,303,723  103,994,838 )ت( مدرجة غير ملكية حقوق استثمارات
    
 611,925,993  45,444,261 

    :يتم عرض الموجودات المالية األخرى في قائمة المركز المالي كما يلي

 -  491,545,452 متداولة

 45,444,261  120,380,541 متداولة غير

 611,925,993  45,444,261 

    
عام، يهدف إلى تحقيق عائدات منخفضة المخاطر  مرابحة ستثمار في صندوقااالستثمار في صناديق أسواق النقد،  يمثل (أ)

ان هناك مكاسب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو وكلحاملي الوحدات مع الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة، 

 ريال سعودي. مليون 1,5الخسارة مدرجه ضمن مستوى القيمة العادلة الثاني بمبلغ 

الدفعة المقدمة مقابل حق امتالك األسهم المستقبلي، مبالغ قامت المجموعة بدفعها تستهدف من خاللها  تمثل (ب)

وفًقا  أدوات دينتعتبر  الدفعات المقدمة، إن جميع الشركات لهذه القادمة ةاالستثماري الجوالت فيالحصول على أسهم 

وتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق مختلفة مثل نماذج التدفقات النقدية ، 9للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 وطرق المضاعفات.
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 تتمة - أخرىمالية  موجودات -15

مدرجة، استثمارات رأس المال الجريء لشركات تعمل في قطاع تقنية الملكية غير الاالستثمارات في حقوق  تمثل  (ت)

طرق المضاعفات لة لها باستخدام طرق مختلفة مثل وتم تحديد القيمة العاد، المعلومات في السعودية وخارجها

 .والجوالت االستثمارية

 :يلي كما العام لخال العادلة بالقيمةالمالية المقاسة  الموجوداتالحركة في  كانت

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020ديسمبر  31
    

 20,196,697  45,444,261  رصيد بداية السنة 
 20,785,284  525,941,166 إضافات

 3,595,548  24,694,883 مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
     866,732  15,845,683 األخر الشامل خالل من لالستثمارات العادلة القيمة في التغيرمكاسب  

 45,444,261  611,925,993 السنةنهاية  رصيد

 ذمم مدينة -16

 تتكون الذمم المدينة مما يلي:

 

 
  م2021ديسمبر  31

 
     م2020ديسمبر  31

 1,079,622,741   1,224,653,696  * الذمم الحكومية
     475,419,043   693,369,225  الذمم التجارية

 1,918,022,921  1,555,041,784 
     (184,545,895)  (263,216,898) متوقعة ائتمانية خسائرمخصص 

 1,654,806,023  1,370,495,889 
 

 24,3م: 2020سعودي ) ريالمليون  48.5رصيد الذمم المدينة الحكومية مبالغ لصندوق االستثمارات العامة بمبلغ  ضمنيت* 

 .31ريال سعودي( كما في إيضاح  مليون

 

 وفيما يلي أعمار الذمم المدينة:
 م2020ديسمبر  31   م2021ديسمبر  31  

 ذمم تجارية  ذمم حكومية  ذمم تجارية  ذمم حكومية 
        
 287,301,629  388,315,404  254,248,034  428,806,570 يوم 90إلى  0
 29,226,888  81,414,336  110,725,094  68,264,549 يوم 180إلى  91
 40,722,881  64,167,595  111,680,930  97,877,587 يوم 365إلى  181

         118,167,645  545,725,406  216,715,167  629,704,990 يوم 365أكثر من 
 1,224,653,696  693,369,225  1,079,622,741  475,419,043 

 كما يلي:  متوقعةالئتمانية االخسائر ال مخصص كانت الحركة على

 

 للسنة المنتهية في
  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في
     م2020ديسمبر  31

 174,521,121  184,545,895 رصيد بداية السنة 
 1,979,093  - (1الناتج عن االستحواذ )إيضاح 

 8,045,681  79,838,252 (أ -35)إيضاح  السنة المخصص المكون خالل
     -  (1,167,249) السنةعكس مخصص خالل 

 184,545,895  263,216,898 السنةنهاية  رصيد

  



 

 شركة العلم ألمن المعلومات(اسم )المعروفة سابقًا بشركة علم 

 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 موجودات العقود -17

القوائم  هذه إيرادات محققة عن خدمات قامت بها المجموعة ولم تصدر بها فواتير للعمالء حتى تاريخ موجودات العقودتمثل 

 الحقة.مالية  فتراتخالل سيتم فوترتها اإليرادات  هذهالمالية الموحدة، 

 مما يلي:تتكون موجودات العقود 

 

 

  م2021ديسمبر  31

 

 م2020ديسمبر  31
    

 308,461,643  695,977,283 الحكومية موجودات العقود
     25,498,813  35,268,742 التجارية موجودات العقود

 731,246,025  333,960,456 
     (60,053,590)  (70,947,564) ئتمانية متوقعةاخسائر مخصص 

 660,298,461  273,906,866  
 

 كما يلي:  متوقعةال ئتمانيةاالخسائر الكانت الحركة على مخصص 
 

 

 المنتهية فيللسنة 

  م2021ديسمبر  31

 المنتهية فيللسنة 

 م2020ديسمبر  31
    

 33.306,711  60,053,590 السنةرصيد بداية 
     26,746,879  10,893,974 (أ -35إيضاح ) المخصص المكون خالل السنة

 60,053,590  70,947,564 السنةنهاية رصيد 
 

 متداولة أخرى موجوداتومصاريف مدفوعة مقدمًا  -18

 األخرى مما يلي: والموجودات المتداولةتتكون المصاريف المدفوعة مقدمًا 

 

 

  م2021ديسمبر  31

 

 م2020ديسمبر  31
    

 33,911,649  48,868,887 مصاريف مدفوعة مقدًما
 24,330,173   44,291,639  تكاليف مؤجلة
 19,184,194   18,275,169  ذمم موظفين

 909,159   1,933,161  مستحقة ودائع مرابحةعوائد 
 8,473,447  9,951,705 أخرى

 123,320,561  86,808,622 

 مرابحة ودائع -19

 سنويا %1.4 العمولةومتوسط  ،من ثالثة أشهر كثرأعمرها  يكونمرابحة من ودائع  األجل طويلة مرابحةيتكون رصيد ودائع 

 ريال مليون 9,0بلغ بممرابحة ودائع بإجمالي إيراد الموحدة  الخسارة أو الربحوقد تم تحميل قائمة  ،(سنوياً  %1.21: م2020)

تستحق جميع ودائع المرابحة خالل  (.سعودي ريال مليون 10.9 :م2020) م2021 ديسمبر 31في المنتهية  السنةسعودي خالل 

 سنة واحدة.

 
 

  



 

 شركة العلم ألمن المعلومات(اسم )المعروفة سابقًا بشركة علم 

 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 النقد وما في حكمه -20

 حكمه كما في مما يلي: يتكون النقد وما في

 

 

  م2021ديسمبر  31

 

 م2020ديسمبر  31
    

 247,918,068   86,676,813  أرصدة لدى البنوك

 765,400,300   1,275,542,649  ودائع مرابحة قصيرة األجل*
    
 1,362,219,462  1,013,318,368 

 

 سنوي بلغ عمولةمتوسط ب قصيرة األجل عمرها ثالثة أشهر فأقلمرابحة * يتكون رصيد ودائع مرابحة قصيرة األجل من ودائع 

 .(%0.80م: 2020) 1.4%

المجموعة، حيث موجودات ضمن  إثباتهمليون ريال مقيد في حساباتها البنكية لم يتم  135 بمبلغ ** يوجد لدى الشركة رصيد

نظمة تقنية لغرض تحويلها بين األطراف أبخدمات تقوم الشركة فيها بربط هذه الحسابات البنكية بيتعلق هذا المبلغ 

 المستفيدة من هذه الخدمات.

 
 

 رأس المال  -21

سهم قيمة إسمية  5,000,000 :م2020سهم )لريال سعودي ل 10سهم بقيمة إسمية قدرها  80,000,000 يتكون رأس المال من

 .(سهملريال سعودي ل 10

 

 المال لرأس المقترحة الزيادة -22

وذلك سعودي، ريال  450,000,000على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ العامة غير العادية وافقت الجمعية  م2020العام خالل 

سهم إضافي  45,0000,000م، بإصدار عدد 2021وقد قامت الشركة خالل الربع األول من العام سهم عادي،  45,000,000بإصدار 

 ريال سعودي للسهم. 10بقيمة إسمية 

تحويلها من  ريال سعودي عن طريق 300,000,000م، وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 2021و يوني 20بتاريخ 

اكتملت اإلجراءات النظامية لزيادة   ريال سعودي. 10سمية إبقيمة  إضافي سهم 30.000.000األرباح المبقاة وذلك بإصدار عدد 

 .م2021يوليو  1رأس المال في تاريخ 

 

 احتياطي نظامي  -23

بتكوين احتياطي  الشركةتماشًيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة، تقوم 

هذا االحتياطي غير إن من قيمة رأس المال،  %30من صافي الدخل السنوي كاحتياطي نظامي حتى يبلغ  %10نظامي بنسبة 

  .الشركة يعلى مساهمقابل للتوزيع 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة العلم ألمن المعلومات(اسم )المعروفة سابقًا بشركة علم 

 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 احتياطيات أخرى -24

 تتكون االحتياطيات األخرى مما يلي: 

 للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020 ديسمبر 31
    

    الخدمة نهاية مكافأة مخصص قياس إعادة
 (38,230,379)  (37,970,704) بداية السنةرصيد 

     259,675  (7,014,049) القياسمكاسب إعادة )خسائر( / 
 (44,984,753)  (37,970,704) 

    األخرى المالية الموجودات تقييم إعادة احتياطي
 1,732,887  2,599,619 بداية السنةرصيد 

 866,732  15,845,683 مكاسب إعادة التقييم
     

 18,445,302  2,599,619     

 (35,371,085)  (26,539,451)         رصيد نهاية السنة

 

 ربحية السهم -25

السنة، على عدد األسهم القائمة  حربمن العمليات التشغيلية وصافي  الربح، وذلك بقسمة للسنةتم حساب ربحية السهم 

 :التالية المعلومات على والمخفضة األساسية السهم ربحية احتساب يعتمد في نهاية السنة.

 

 في للسنة المنتهية

  م2021 ديسمبر 31

 للسنة المنتهية في

 م2020 ديسمبر 31
    

 355,608,807  614,598,008 ربح العمليات التشغيلية 

 306,579,136  566.891.419  الربحصافي 

    عدد األسهم

 احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم ألغراض

 80,000,000  80,000,000 ربحية السهم األساسية والمخفضة )أ(

    ربح السهم بناًء على ربح الفترة العائد إلى المساهم في الشركة 

  4.45   7.68 من ربح العمليات التشغيلية

  3.83   7.09 السنةمن صافي دخل 

 المقترحة الزيادة من المحولة المال رأس في الزيادات إثر رجعي بأثر المقارنة سنة أسهم لعدد المرجح المتوسط تعديل تم

 .المال لرأس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة العلم ألمن المعلومات(اسم )المعروفة سابقًا بشركة علم 

 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 المحددة الموظفين منافع التزامات -26

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020 ديسمبر 31
    

    االفتراضات المالية:
    
 %2.20 - %1.50  %2.15 - %2.40 صافي معدل الخصم -

 %8.00 - %5.00  %8.00 - %5.00 معدل زيادة الراتب -

 

 :الحركة في القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020 ديسمبر 31
    

  184,382,388    228,121,038  رصيد بداية السنة
  8,080,303      -  استحواذ عن الناتجة القيمة

  42,669,687   45,767,793  تكلفة الخدمة الحالية
  6,859,155   4,836,748  الخدمة الحاليةتمويل تكلفة 

 (928,020)  (596,174)  تكاليف محولة 
 (12,682,800)  (22,086,013)  المنافع المدفوعة 

     (259,675)   7,014,049  االكتوارية )المكاسب(  /الخسائر 
 263,057,441  228,121,038 

 

 

 وفيما يلي تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية :

 

 للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر  31 

 للسنة المنتهية في  

 م2020ديسمبر  31

 نقص  زيادة  نقص  زيادة بنسبة تغير 
         

 25,726,246  (21,659,636)  25,726,246  (22,850,300) %1 معدل الخصم
 (22,220,456)  25,900,660  (23,469,997)  26,882,060 %1 معدل زيادة الرواتب

 2,970,074  (2,758,826)  3,450,971  (3,185,249) %10 معدل دوران الموظفين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة العلم ألمن المعلومات(اسم )المعروفة سابقًا بشركة علم 

 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 دائنة ذمم -27

مبالغ مستحقة لموردين لم يتم سدادها حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة. وقد نتجت هذه  القائمة منالذمم الدائنة تتكون 

 االلتزامات عن تعامالت مع موردين مرتبطة بالعمليات التشغيلية للمجموعة والتوسعات الرأسمالية. 

 

 متداولة أخرى ومطلوباتمصاريف مستحقة الدفع  -28

 األخرى مما يلي: المتداولة مطلوباتتتكون المصاريف المستحقة الدفع وال

 

 

  م2021ديسمبر  31

 

 م2020ديسمبر  31
    

 131,207,572  418,179,490 المشاركة بالدخل مستحقات 

 337,262,446  411,965,675 تكاليف تعاقدية

 187,541,074  253,325,121 مستحقات موظفين

 88,794,120  179,049,660 دفعات مقدمة من العمالء

 23,614,159  28,892,316 تسويق وعموالت بيعية

 15,851,258  15,851,258 *مخصصات قانونية

 10,346,427  9,510,414 مبالغ موردين محتجزة

 33,205,481  9,084,019 ضريبة قيمة مضافة 

 7,141,155  9,357,399 أخرى
    
 1,335,215,352  834,963,692 

 

ديسمبر  31في قضايا قانونية إما كمدعي أو مدعى عليه، كما في  طرف المجموعةتكون * في سياق األعمال االعتيادية، 

 15.8م: 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 15,8م قامت المجموعة بتسجيل مخصص ضد القضايا القانونية بمبلغ 2021

خرضات هذه القضايا وال تتوقع اإلدارة أن يكون هناك أي التزام إضافي مليون ريال سعودي( وهو أفضل تقدير لإلدارة على م

 المسجل كمخصص لهذه القضايا.عن المبلغ 

 عقود مطلوبات -29

حتى تاريخ  لم تستحقلت مقدمًا عن عقود لم تقم المجموعة باالنتهاء من تنفيذها أو ص  إيرادات ح   مطلوبات العقودتمثل 

 القوائم المالية الموحدة، وذلك طبقًا لشروط التعاقد. ويتوقع أن تتحقق هذه اإليرادات في فترات الحقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة العلم ألمن المعلومات(اسم )المعروفة سابقًا بشركة علم 
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 الزكاة -30

 والضريبي الموقف الزكوي 30-1

م مع سداد الزكاة المستحقة بناًء على تلك اإلقرارات 2020حتى نهاية عام  ةالزكوي هااتإقرار جميع المجموعة قدمت -

 .حتى تاريخ إعداد القوائم المالية زكوية ربوطوتسلمت شهادة الزكاة لتلك السنة. ولم تتسلم المجموعة أي 

جميع السنوات  تقوم المجموعة بسداد ضريبة القيمة المضافة شهرًيا وتم تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن -

م، وتم 2020م و2019م و2018ضريبي عن عام فحص . خضعت المجموعة إلى م2021و م2020م و2019م و 2018المالية 

 فحص اإلقرارات الضريبية المقدمة عن هذه السنوات ولم ينتج عنها أي فروقات ضريبية. عملية إقفال 

 

 وعاء الزكاة 30-2

وفًقا لقواعد وأسس الزكاة في المملكة العربية  الزكاة على الوعاء الزكويتقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص 

 السعودية والتي كانت تفاصيلها كما يلي:

 للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020 ديسمبر 31
    

 50.000.000  50,000,000 رأس المال بداية السنة

    اإلضافات:

 1.434.562.220  1,744,306,796 بداية السنة –األرباح المبقاة واالحتياطيات 

 -  450,000,000 المحول إلى رأس المال

 416.667.946     - الزيادة المقترحة لرأس المال

 414.586.814  440,960,200 مخصصات واحتياطيات

 506.423.876  486,633,252 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 465,574,278  819,513,117  صافي الربح المعدل 
    

 3.287.815.134  3,991,413,365  إجمالي حقوق المساهمين المعدل
    

    االستبعادات:

 (731.088.013)  (796,069,228) صافي الممتلكات )المعدل( واالستثمارات

 (731.088.013)  (796,069,228) إجمالي االستبعادات المعدل
    

 2,091,152,843  2,375,831,020 وعاء الزكاة
    

53,269,169,39  وعاء الزكاة خالل السنة   2,627,613,658 
    

 65,690,341  81,729,235  من وعاء الزكاة خالل السنة %2.5الزكاة بواقع 

  



 

 شركة العلم ألمن المعلومات(اسم )المعروفة سابقًا بشركة علم 

 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)
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 تتمة - الزكاة -30

 مخصص الزكاة 30-3

 :يلي كما السنة خالل الزكاة مخصص في الحركة كانت

 للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر  31
    

 -  65,690,341 الرصيد بداية السنة

 65,690,341  81,729,235 المحمل خالل السنة

 -  (43,954,431) المدفوع خالل السنة
    

 65,690,341  103,465,145 الرصيد نهاية السنة

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -31

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهم في المجموعة، والشركات الزميلة والشقيقة والمديرين وموظفي اإلدارة العليا 

للمجموعة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. وفقًا للظروف اإلعتيادية للتعامالت، تقوم 

الرئيسي( وأعضاء  المالكالمجموعة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة متضمنة التعامل مع صندوق االستثمارات العامة )

مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وغيرها من الشركات التي يمتلكها صندوق االستثمارات العامة أو األعضاء من مجلس إدارة 

تظهر أرصدة األطراف ذات  تلك الشركات. كل تلك المعامالت تتم وفقًا للشروط المتفق عليها من قبل إدارة المجموعة.

 مقاصتها. العالقة بالصافي بعد

 كما في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة كانت األرصدة مع األطراف ذات العالقة غير مضمونة.

 

 بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة التالية: السنةقامت المجموعة خالل 

 العالقة  الجهة
   

 مالك رئيسي  صندوق االستثمارات العامة

 موظفين  العلياموظفي اإلدارة 

 أعضاء  أعضاء مجلس اإلدارة

 شركة زميلة  شركة يونيفونيك

 شركة زميلة  شركة حلول الوطن
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 تتمة - المعامالت مع األطراف ذات العالقة -31
 

إن التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتشابه مع التعامالت التجارية مع األطراف الخارجية. فيما يلي تفاصيل المعامالت 

 :السنةالجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل 

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020ديسمبر  31
    

  المعامالت 
 

     
  المالك الرئيسيالمعامالت مع 

 
 

 26,248,524  44,278,595 إيرادات خدمات

 33.487.000     - مدفوعةتوزيعات أرباح 
    

    شركة يونيفونيك

 19,561,849  39,717,754 تكاليف خدمات
    

    شركة حلول الوطن

 173,250  8,505,614 تكاليف خدمات
    

    
  اإلدراة وموظفي اإلدارة العلياالمعامالت مع مجلس 

 
 

 22,537.340  23,028,824 رواتب و مزايا

 12.914.366  17,522,788 مكافآت وبدالت

 1.664.641  2,625,532 ة نهاية الخدمةأفامك

  
 

     
 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 األرصدة

    
  

 
 

مدرج ضمن ذمم مدينة  صندوق االستثمارات العامةمستحق من 

 56,072,372 ومصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى حكومية

 

24,289,551 
    

    متداول–مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 13.895.778     - (1صندوق االستثمارات العامة )

 8.092.751  12,895,453 شركة يونيفونيك

 129.712  1,913,554 شركة حلول الوطن

 1,986,500  1,986,500 توزيعات أرباح مستحقة
    
 16,795,507  24,104,741 
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 تتمة - المعامالت مع األطراف ذات العالقة -31
 

 مبلغ يوجد بأنه علًما، "شركة تابعة" بين صندوق االستثمارات العامة وشركة تبادل بدون عوائداتفاقية سداد تمويل يمثل ( 1)

 المصاريف بند ضمن تظهر (ريال مليون 1.2 : م2020ديسمبر  31) م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في   مليون ريال 0.7

 م.2021من العام األول ، تم سداد القرض بالكامل خالل النصف القرض تخص الموحدة الخسارة أو الربح قائمة في التمويلية

 

 القطاعية المعلومات -32

يتطلب حيث  ،8المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة المبينة أدناه وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي إن المعلومات 

غيلية على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي شالمعيار تحديد القطاعات الت

 للمجموعة.

ادية المقدمة للحلول الرقمية المتكاملة، وخاصة في مجال التحول إلى الحكومات تعد الشركة من أكبر الشركات القي

نماذج  خاللمن  المجاالتخصصة في العديد من ت. تقدم الشركة مجموعة كبيرة من الحلول الرقمية الجاهزة والماإللكترونية

والتي  العمالء. وتشمل الحلول الجاهزة المنتجات التي تخدم شريحة عريضة من العمالءعمل متنوعة ومرنة تتناسب مع رغبات 

 المشاريع الحلول المتخصصةباقات متنوعة تناسب كل عميل واحتياجه. بينما تشمل  خالليمكن لهم أن يشتركوا فيها من 

 . وتتضمن أعمال الشركة اآلتي:وفق احتياجاتهم لعمالءهاالتي تقدمها الشركة 

على شكل خدمات تقنية وبوابات وتطبيقات إلكترونية وما قد يتعلق بها  لالستخدامهي حلول جاهزة  :األعمال الرقمية -1

من أعمال مساندة، تم تطويرها في الشركة بالتعاون مع عدد كبير من المنشآت في القطاعين العام والخاص بهدف إيجاد 

سهم في حل مشكلة  قائمة أو سد ثغرة خدمات متكاملة تغطي شريحة كبيرة من المجتمع، عبر ابتكار خدمات متطورة ت 

 متكاملةقنية أعمال تباإلضافة إلى  .إلكترونية معامالتالتقليدية إلى  اإلجراءاتتحويل  خاللخدمية موجودة، وذلك من 

من  للعمالءالتقنية المتكاملة  األعمالالمجموعة بتقديم حلول  خاللهارقمية، تقوم من ومنصات  استحقاقومحركات 

 .القطاعين العام والخاص

تسعى المجموعة عبر حلول إسناد األعمال إلى تعزيز الميزة التنافسية لها في مجال التشغيل وتقديم  :األعمال إسناد حلول -2

محددة،  مجاالتوالتشغيل الكلي للخدمات، أو الدعم الجزئي لها في  اإلدارة خالل؛ وذلك من االختصاص مجاالتالخدمة في 

 .والتدرج بها نحو التصور الرقمي

، والتي تقوم االصطناعيفي تحليل البيانات والذكاء  االحترافيةوالخدمات  االستشاريةتشمل الخدمات : االحترافية الخدمات-3

 .العمالءبفهم مشاكل المنشأة ووضع خطة عمل شاملة لتطوير أدائها العام ورفع مستويات رضا  خاللهاالمجموعة من 
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 تتمة - القطاعية المعلومات -32

 

 لهذه القطاعات: المختصرةما يلي البيانات المالية  في

 

 للسنة المنتهية في 

   2021ديسمبر  31 

 للسنة المنتهية في 

  2020ديسمبر  31 

    االيرادات

  1,727,089,898   2,102,369,815  األعمال الرقمية

  652,488,583   1,635,184,409 حلول إسناد األعمال

  86,486,728   90,096,045 الخدمات االحترافية

 3,827,650,269   2,466,065,209  

    التكاليف
 (1,629,067,132)   (2,632,253,440) تكلفة اإليرادات

 باستثناء االستهالك (مصاريف التشغيل  
 (334,288,601)   (375,118,487) )مانية المتوقعةئتوالخسائر اال واالطفاء

 (35,489,335)    (90,024,719) خسائر ائتمانية متوقعة مصروف  

 (111,611,334)   (115,655,615) مصاريف استهالك وإطفاء  

 16,660,670  34,022,646 )مصاريف( / إيرادات أخرى

 (65,690,341)   (81,729,235) زكاة  

 (3,260,758,850)   (2,159,486,073) 

  306,579,136  566,891,419 صافي الربح

 

 ما يلي تحليل إلجمالي الربح حسب القطاعات: في

 

 للسنة المنتهية في 

   2021ديسمبر  31 

 للسنة المنتهية في 

  2020ديسمبر  31 

  727,816,413    703,693,924  األعمال الرقمية

  115,147,656    502,542,014  حلول إسناد األعمال

 (5,965,992)   (10,839,109)  الخدمات االحترافية

 1,195,396,829   836,998,077  

 

 وفي ما يلي تحليل موجودات ومطلوبات المجموعة على أساس القطاعات:

 

 للسنة المنتهية في 

   2021ديسمبر  31 

 للسنة المنتهية في 

  2020ديسمبر  31 

    موجودات

  2,818,780,774    2,853,008,836  األعمال الرقمية

  1,064,925,615    2,219,017,574  حلول إسناد األعمال

  141,154,856    122,264,318  الخدمات االحترافية

  5,194,290,728    4,024,861,245  

    مطلوبات

  1,254,260,994    1,309,501,802  األعمال الرقمية

  473,855,461    1,018,506,314  حلول إسناد األعمال

  62,809,081    56,118,069  الخدمات االحترافية

 2,384,126,185   1,790,925,536  
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 البنكية التسهيالت -33

ودعم متطلبات أعمال  رأس المال العامل بنوك محلية لتلبية متطلبات تسهيالت مع اتفاقيات يوجد لدى المجموعة

 31كما في  ريال سعودي مليون 401 لها األقصى الحدمستندية المجموعة على شكل سحوبات نقدية وخطابات ضمان 

في االتفاقيات قامت المجموعة باستخدام جزء من هذه .مليون ريال سعودي( 401: م2020ديسمبر  31م )2021ديسمبر 

 .(34كما هو موضح في إيضاح رقم ) القائمةاستخراج ضمانات بنكية لمشاريعها 
 

 محتملة التزامات -34

: م2020 ديسمبر 31) م2021 ديسمبر 31سعودي كما في  مليون ريال 38قائمة بمبلغ بنكية  المجموعة خطابات ضمان لدى

ديسمبر  31ريال سعودي )مليون  538كما يوجد لدى المجموعة التزامات تشغيلية ورأسمالية بقيمة  (.سعودي ريال مليون 66.7

 مليون ريال سعودي( 439: 2020
 

 إدارة المخاطر -35

المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة والقيمة العادلة ومخاطر  لعدد منأنشطة المجموعة  تتعرض

معدل الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر األسعار( ، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة 

خاطر هي مخاطر االئتمان ومخاطر العملة ومخاطر العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. أهم أنواع الم

 القيمة العادلة.

 ةاإلدارة التنفيذية مسؤول إنيتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة مخاطر المجموعة. 

ومشكالت االمتثال من خالل  ويتم إبالغ مجلس اإلدارة بأي تغييرات ،عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة

 .المراجعةلجنة 

بالمجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر للمجموعة ومراجعة  المراجعةتشرف لجنة 

لجنة  ةالداخلي قسم المراجعةمدى كفاية إطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يساعد 

بإجراء مراجعات منتظمة ومخصصة لضوابط  قسم المراجعة الداخليةبالمجموعة في القيام بدورها الرقابي. يقوم  المراجعة

 .المراجعةوإجراءات إدارة المخاطر ويتم إبالغ نتائجها إلى لجنة 
 

 مخاطر االئتمان - أ

حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن  تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في

  .باإلضافة إلى الموظفين الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء
  

 ، تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان موجودات العقودللذمم المدينة و إن القيم الدفترية

وذمم موجودات العقود فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في القيمة فيما يخص الذمم المدينة التجارية 

  :خالل السنةالموظفين 

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 م2020ديسمبر  31
    

 207,827,832   245,296,260   رصيد بداية السنة 
 1,979,093  - (1)إيضاح  استحواذالناتج عن 

 8,045,681  79,838,252 (16مخصص الذمم المدينة )إيضاح 
 26,746,879   10,893,974  (17مخصص موجودات العقود )إيضاح 

 696,775   459,742  مخصص ذمم الموظفين
     -  (1,167,249)  (16)إيضاح   السنةعكس مخصص خالل 

 245,296,260  335,320,979 السنةنهاية رصيد 
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 تتمة - إدارة المخاطر -35

 تتمة - مخاطر االئتمان - أ

 (نوع العميل )حكومي أو غير حكومي حسب موجودات العقودكان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية و 

 كما يلي:

 موجودات العقود  الذمم المدينة 

 

 

  م2021ديسمبر  31

 

 م2020ديسمبر  31

  

  م2021ديسمبر  31

 

 م2020ديسمبر  31
        

 308,461,643  695,977,283   1,079,622,741      1,224,653,696  حكومية

 25,498,813  35,268,742   475,419,043        693,369,225  تجارية
        

 1,918,022,921  1,555,041,784  731,246,025  333,960,456 

 

 تعرض الجداول التالية معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة:

 الحكومية المدينة الذمم 

 م2020ديسمبر  31   م2021ديسمبر  31  

 

 القيمة إجمالي

  الدفترية

 خسارة مخصص

  القيمة في االنخفاض

إجمالي القيمة 

  الدفترية

مخصص خسارة 

 االنخفاض في القيمة
        

  740,446    1,048,446,761    900,959    1,141,476,792  مخاطر منخفضة

 31,175,980   31,175,980   83,176,904   83,176,904  خسارة
        

 1,224,653,696  84,077,863  1,079,622,741  31,916,426 

 

 التجارية المدينة الذمم 

 م2020ديسمبر  31   م2021ديسمبر  31  

 

 القيمة إجمالي

  الدفترية

 خسارة مخصص

  القيمة في االنخفاض

إجمالي القيمة 

  الدفترية

مخصص خسارة 

 االنخفاض في القيمة
        
 -  287,301,629   178,766   254,248,034 يوم 1-90

  10,225,271   29,226,888   3,479,143   110,725,094 يوم 180 -91

  28,143,776   40,722,881   15,811,500   111,680,930 يوم 365 – 181

  114,260,422   118,167,645  159,669,626   216,715,167 يوم 365أكثر من 
        

 693,369,225  179,139,035  475,419,043  152,629,469 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة العلم ألمن المعلومات(اسم )المعروفة سابقًا بشركة علم 

 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  الريال السعوديبجميع المبالغ 
 

 

53 

 تتمة - إدارة المخاطر -35

 تتمة – مخاطر االئتمان - أ

 تعرض الجداول التالية معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة لموجودات العقود:

 الحكومية موجودات العقود 

 م2020ديسمبر  31   م2021ديسمبر  31  

 

إجمالي القيمة 

  الدفترية

 خسارة مخصص

  القيمة في االنخفاض

 القيمة إجمالي

  الدفترية

مخصص خسارة 

 االنخفاض في القيمة
        

  423,412   257,437,704  455,800  638,753,630 مخاطر منخفضة

  51,023,939    51,023,939   57,223,653   57,223,653  خسارة
        

 695,977,283  57,679,453  308,461,643  51,447,351 

 

 التجارية موجودات العقود 

 م2020ديسمبر  31   م2021ديسمبر  31  

 

إجمالي القيمة 

  الدفترية

 خسارة مخصص

  القيمة في االنخفاض

 القيمة إجمالي

  الدفترية

مخصص خسارة 

 االنخفاض في القيمة
        

    -   16,892,574     -   22,000,631 مخاطر منخفضة

  8,606,239    8,606,239    13,268,111    13,268,111  خسارة
        

 35,268,742  13,268,111  25,498,813  8,606,239 

 

 31ريال سعودي كما في  1,165,517كما يتضمن مبلغ مخصص خسارة االئتمان مخصصات تتعلق بذمم الموظفين بمبلغ 

 ريال سعودي(  696,775م: 2020ديسمبر  31م )2021ديسمبر 

 

 وموجودات الذمم المدينةلغرض احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لكل من حسابات  ةمصفوفة مخصصتستخدم المجموعة 

د. تعتمد هذه المصفوفة بداية على المعدالت التاريخية للتعثر في السداد. تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل والعق

تاريخ كل تقرير مالي تقوم المجموعة ، في ستقبالما في االعتبار المعلومات المتوقعة أخذً  التجربة التاريخية لخسائر االئتمان

باحتساب  المجموعة ، إضافًة لذلك تقومبتحديث معدالت التعثر التاريخية ويتم عكس ذلك في التقديرات المستقبلية

 مخصصات إضافية لحاالت محددة.
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 تتمة - إدارة المخاطر -35

 تتمة - مخاطر االئتمان - أ

 الموجودات المالية منخفضة القيمة

يعتبر األصل المالي منخفض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك 

 األحداث التالية:األصل المالي. األدلة على أن األصل المالي منخفض القيمة تتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول 

  صعوبات مالية كبيرة لمصدر األوراق أو المقرض 

 خرق للعقد، مثل حدوث تأخر أو تعثر عن السداد 

  منح المقرض )المقرضون( المقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض، امتياز )أو

 امتيازات( ال يأخذها المقرض باالعتبار.

 محتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية اخرى؛ و أن يصبح من ال 

 .إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية 

 تعريف التعثر عن السداد

لسابقة دارة مخاطر االئتمان داخليا ألن التجارب اإاث تعثر عن السداد، وذلك لغايات ن األمور التالية هي أحدأتعتبر المجموعة 

 تشير أن الذمم المدينة التي تستوفي أيا من المعايير التالية هي ذمم مدينة غير قابلة لالسترداد عموما. 
 

 عندما يكون هناك عدم التزام بالتعهدات المالية للطرف المقابل؛ أو 

  أنه من غير المحتمل عدادها داخليا أو التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى إالمعلومات التي يتم

 .أن يقوم المدين بتسديد دينه )دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ بها المجموعة(

 سياسة الشطب

تقوم المجموعة بشطب األصل المالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل في ضائقة مالية شديدة 

عندما يكون الطرف المقابل تحت التصفية أو دخل في إجراءات وليس هناك احتمال واقعي للتعافي. على سبيل المثال: 

اإلفالس. قد تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالمجموعة، مع 

 أو الخسارة الموحدة.مراعاة المشورة القانونية حيثما كان ذلك مناسبا. يتم االعتراف بأي مبالغ مستردة في قائمة الربح 
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 تتمة - إدارة المخاطر -35

 مخاطر السيولة - ب

استحقاقها. تقلل  حالالمالية  بمطلوباتهاقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة متمثل مخاطر السيولة عدم 

المجموعة من مخاطر السيولة من خالل ضمان توفر السيولة الالزمة بشكل مستمر. باستثناء االلتزام بشراء الممتلكات 

 .التالية 12، من المتوقع تسوية جميع المطلوبات المالية األخرى في األشهر الـ عقود اإليجاروالتزامات 

لديها النقدية الكافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك تقوم المجموعة بالتأكد بأنه يوجد 

خدمة التزاماتها المالية، وال يشمل ذلك األثر المحتمل للظروف الطارئة التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول كالكوارث 

 الطبيعية. إضافة إلى ذلك، تحتفظ المجموعة بخطوط ائتمان مختلفة.

المجموعة بمراقبة مخاطر النقص في السيولة باستخدام نماذج التوقعات لتحديد أثار األنشطة التشغيلية على توفر  تقوم

السيولة بشكل كلي. يتمثل هدف المجموعة في الحفاظ على التوازن بين استمرار التمويل والمرونة من خالل استخدام 

 خرى ان دعت الحاجة لذلك.التسهيالت االئتمانية المتجددة ومصادر السيولة األ

 لخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة:ي

 

 م2021ديسمبر  31

 ةخالل سن

  واحدة

 ةسن أكثر من

 5وأقل من 

  سنوات

 من أكثر

 اإلجمالي  سنوات 5 
        

 ومطلوباتمصاريف مستحقة الدفع 
 712,777,545  -  -  712,777,545 متداولة أخرى

 249,301,715  -  -  249,301,715 ذمم دائنة
 78,188,385  -  52,125,590  26,062,795 شراء عقار مطلوبات
 16,795,507  -  -  16,795,507 عالقة ذات أطراف إلى مستحق
         124,056,221  79,749,772  23,798,954  20,507,495 عقود إيجار مطلوبات

 1,025,445,057  75,924,544  79,749,772  1,181,119,373 

 

 

 م2020ديسمبر  31

 ةخالل سن

  واحدة

 ةسن أكثر من

 5وأقل من 

  سنوات

 من أكثر

 اإلجمالي  سنوات 5 
        

 ومطلوباتمصاريف مستحقة الدفع 
 591,969,587  -  -  591,969,587 متداولة أخرى

 183,107,599  -  -  183,107,599 ذمم دائنة
 104,251,180  -  78,188,385  26,062,795 شراء عقار مطلوبات
 24,104,741  -  -  24,104,741 عالقة ذات أطراف إلى مستحق
         149,620,710  82,502,897  38,748,756  28,369,057 عقود إيجار مطلوبات

 853,613,779  116,937,141  82,502,897  1,053,053,817 
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 تتمة - إدارة المخاطر -35

 مخاطر السوق -ـ ج

 مخاطر التذبذب في أسعار صرف العمالت إدارة

داة مالية ما، نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. لم تقم المجموعة أالناتجة عن تذبذب  تمثل مخاطر العمالت، المخاطر

.لم تتعرض المجموعة لمخاطر  فترةخالل ال والجنية األسترليني واليوروبمعامالت هامة بعمالت أجنبية عدا الدوالر األمريكي 

ي المستقبل لمعامالت متعلقة بهذه ، وال تتوقع اإلدارة خضوع المجموعة فالفترةتذبذب في أسعار صرف العمالت خالل 

 المخاطر بشكل جوهري.

 مخاطر أسعار الفائدة

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. 

قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي تكون  مرابحةمن الودائع البنكية والديون  للمجموعةوتنشأ مخاطر أسعار الفائدة 

بأسعار فائدة معومة. وتخضع جميع الديون والودائع إلعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على 

 للمجموعة. أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة غير جوهرية بالنسبة 

 الفائدة سعر حساسية تحليل

 إن، يتم إعداد التحليل على افتراض أن مبلغ اإليداع القائم في نهاية فترة التقرير كان مستحًقا طوال العام. لنسبة للودائعبا

 تقييم اإلدارة للتغير المعقول المحتمل في أسعار الفائدة. تمثلنقطة أساس  50الزيادة أو النقصان بمقدار 

نقطة أساس مع  50، إذا كانت أسعار الفائدة على الودائع قصيرة األجل للمجموعة أعلى / أقل بمقدار  م2021ديسمبر  31في 

مليون ريال سعودي أعلى / أقل ، كنتيجة أساسية من دخل  6.8بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ، فإن ربح السنة سيكون 

 مليون ريال سعودي(. 6.5: م2020ئع )الفوائد المرتفع / المنخفض على الودا

 المال رأس إدارة - د

حتى  يتمثل هدف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية

رأسمالية قوية  وللحفاظ على قاعدة اآلخرين؛تتمكن من االستمرار في توفير عائدات للمساهمين ومزايا ألصحاب المصلحة 

 لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.

 القيمة العادلة لألدوات المالية -36

يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل 

المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة  القيمة العادلة، وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات

مالية ال موجوداتإعادة تصنيف لليكن هناك خالل العام أي  لم، إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة

 التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة:مقاسة بالقيمة العادلة من خالل ال
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 تتمة – القيمة العادلة لألدوات المالية -36

 

 
 

 م2021ديسمبر  31 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 
 

 بالقيمة العادلة

بالتكلفة  
 المطفأة

 
 المستوى األول  اإلجمالي

 
 المستوى الثاني

المستوى  
 الثالث

 
 اإلجمالي

               
               الموجودات المالية

               
 611,925,993  120,380,541  491,545,452  -  611,925,993  -  611,925,993  أخرى  مالية موجودات

 1,654,806,023  -  -  -  1,654,806,023  1,654,806,023  -  مدينة م ذم
مصاريف مدفوعة مقدمًا 

 متداولة أخرى موجوداتو
 

-  27,766,080  27,766,080  -  -  -  27,766,080 
 100,280,000  -  -  -  100,280,000  100,280,000  -  ودائع مرابحة

 1,362,219,462  -  -  -  1,362,219,462  1,362,219,462  -  نقد وما في حكمه
               

 3,756,997,558  120,380,541  491,545,452  -  3,756,997,558  3,145,071,565  611,925,993  اإلجمالي
               

               المطلوبات المالية
               

 249,301,715  -  -  -  249,301,715  249,301,715  -  ذمم دائنة
مستحق إلى أطراف ذات 

 عالقة
 

-  16,795,507  16,795,507  -  -  -  16,795,507 
مصاريف مستحقة الدفع 

 متداولة أخرى ومطلوبات
 

-  
712,777,545 

 
712,777,545 

 -  -  -  
712,777,545 

 74,255,781  -  -  -  74,255,781  74,255,781  -   شراء عقارمطلوبات 
 106,829,207  -  -  -  106,829,207  106,829,207  -   عقود إيجار مطلوبات 
               

 1,159,959,755  -  -  -  1,159,959,755  1,159,959,755  -  اإلجمالي
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 تتمة - القيمة العادلة لألدوات المالية -36

 

 
 

 م2020ديسمبر  31 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 
 

 بالقيمة العادلة

بالتكلفة  
 المطفأة

 
 المستوى األول  اإلجمالي

 
 المستوى الثاني

المستوى  
 الثالث

 
 اإلجمالي

               
               الموجودات المالية

               
 45,444,261  45,444,261  -  -  45,444,261  -  45,444,261  أخرى  مالية موجودات

 1,370,495,889  -  -  -  1,370,495,889  1,370,495,889  -  مدينة م ذم
مصاريف مدفوعة مقدمًا 

 متداولة أخرى موجوداتو
 

-  20,093,353  20,093,353  -  -  -  20,093,353 
 537,968,184  -  -  -  537,968,184  537,968,184  -  ودائع مرابحة

 1,013,318,368  -  -  -  1,013,318,368  1,013,318,368  -  نقد وما في حكمه
               

 2,987,320,055  45,444,261  -  -  2,987,320,055  2,941,875,794  45,444,261  اإلجمالي
               

               المطلوبات المالية
               

 183,107,599  -  -  -  183,107,599  183,107,599  -  ذمم دائنة
مستحق إلى أطراف ذات 

 عالقة
 

-  24,104,741  24,104,741  -  -  -  24,104,741 
مصاريف مستحقة الدفع 

 متداولة أخرى ومطلوبات
 

-  591,969,587  591,969,587  -  -  -  591,969,587 
 97,752,252  -  -  -  97,752,252  97,752,252  -   شراء عقارمطلوبات 

 129,903,353  -  -  -  129,903,353  129,903,353  -   عقود إيجار  مطلوبات 
               

 1,026,837,532  -  -  -  1,026,837,532  1,026,837,532  -  اإلجمالي
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 أرقام المقارنة -37

 التصنيف إعادة 

 . والموحدة المالية للقوائم الحالية الفترة عرض مع لتتفق المقارنة سنة أرقام بعض تصنيف إعادة تم

م، قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض بنود حقوق الملكية، من خالل إعادة 2021 ديسمبر 31 المنتهية في السنة خالل

تصنيف االحتياطيات الناتجة من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة وإعادة قياس االستثمارات من خالل الدخل 

وفيما يلي نيف بعض بنود قائمة المركز المالي، باإلضافة إلى إعادة تصالشامل اآلخر، من األرباح المبقاة إلى احتياطيات أخرى، 

 :التفاصيل

 

 
 الرصيد كما يظهر في

  إعادة التصنيف  م2020ديسمبر  31
 إعادةالرصيد بعد 
 التصنيف

      الموجودات
 45,444,261  11,171,707  34,272,554 غير متداولة –موجودات مالية أخرى 
 -  (11,171,707)  11,171,707 متداولة -موجودات مالية أخرى 

 273,906,866  4,779,612  269,127,254 موجودات العقود
مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات 

 متداولة أخرى
79,917,932  6,890,690  86,808,622 

 394,489,447  11,670,302  406,159,749 
      

      الملكية حقوق
 (36,497,492)  (36,497,492)  - احتياطيات أخرى

 1,471,059,712  36,497,492  1,434,562,220 أرباح مبقاة

 1,434,562,220  -  1,434,562,220 

      المطلوبات
 183,107,599  (43,604,229)  226,711,828 ذمم دائنة

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات 
 متداولة أخرى

779,689,161  55,274,531  834,963,692 

 1,006,400,989  11,670,302  1,018,071,291 

  موجودات كانت تظهر بعكس طبيعتها ضمن بنود المطلوبات. 11,670,302يمثل مبلغ 

 موضحة أدناه:قائمة الربح أو الخسارة باإلضافة لما ذكر أعاله كان هناك إعادة تصنيف لبعض البنود 

 
 الرصيد كما يظهر في

  إعادة التصنيف  م2020ديسمبر  31
 إعادةالرصيد بعد 
 التصنيف

 1,629,067,132  (10,423,456)  1,639,490,588 تكلفة اإليرادات
 87,350,844  10,423,456  76,927,388 مصاريف بيعية وتسويقية

 

 لم يكن إلعادة التصنيف تأثير على صافي موجودات المجموعة.

 

 (19-)كوفيد  كورونا فيروس انتشار آثار -38

إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، لم تتأثر أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية بشكل جوهري من تبعات حتى تاريخ 

 استمرار تفشي الفيروس.

تم تقييم أثر الجائحة على نتائج أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات الغير 

 شكل رئيس على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.مؤكدة والتي تعتمد ب
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 الالحقة األحداث -39

 السعودية المالية السوق فيأسهمها  دراجإب الشركة قامتم( 2022فبراير  16هـ )الموافق 1443جمادى الثاني  15تاريخ  في

 .)"تداول"(

 الماليةاعتماد القوائم  -40

 م(2022 مارس 12 هـ )الموافق 1443شعبان  8 بتاريخاإلدارة مجلس تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل 


