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سم شركة العلم ألمن المعلومات( علمركة ش  )المعروفة سابًقا با 

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 الموجزة الموحدةاألولية   الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرائمة ق

 م2021مارس  31في  المنتهية لفترة الثالثة أشهر

 )ريال سعودي( 
 

 

 الموجزة  الموحدةاألولية  من هذه القوائم المالية جزءًا ال يتجزأ (28( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )
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 مارس 31 لفترة  الثالثة أشهر المنتهية في   

 إيضاح 

 2021 

 )غير مراجعة(

 2020 

 )غير مراجعة(

 "2-25معدلة "إيضاح 
      

 509,405,508  773,631,949  18 اإليرادات

       (381,481,994)  (498,168,145)  18 تكلفة اإليرادات 

 127,923,514  275,463,804   إجمالي الربح 

      

      المصاريف

 (16,409,876)  (17,241,652)  14 بيعيه وتسويقية
 -  (8,802,068)   مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 (59,111,626)  (54,571,842)  15 عمومية وإدارية
       (26,840,703)  (26,323,710)   استهالك وإطفاء

       25,561,309  168,524,532   ربح العمليات التشغيلية

 (1,655,016)  (1,334,216)   مصاريف تمويلية
 2,834,043  2,682,111  9 عوائد ودائع قصيرة األجل

 -  (212,556)   صافي الحصة في نتائج  االستثمارات في شركات زميلة
 -  20,532,559  4 الخسارة مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

       2,051,462  948.945  16 إيرادات أخرى

       28,791,798  191,141,375   صافي دخل الفترة قبل الزكاة

 -  (22,271,608)  19 الزكاة

 28,791,798  168,869,767   صافي دخل الفترة 

      
 28,791,798  168,869,767   إجمالي الدخل الشامل للفترة

      

      ربح السهم )بالريال السعودي(: 

      5.11  3.55  21 ربحية السهم األساسية والمخفضة من ربح العمليات التشغيلية 
 

 5.76  3,56  21 ربحية السهم  األساسية والمخفضة من صافي الدخل
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

سم شركة العلم ألمن المعلومات( علمركة ش  )المعروفة سابًقا با 

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 الموجزة الموحدة األولية الماليقائمة المركز 

  م2021مارس  31 كما في

 )ريال سعودي(
 

 

 الموجزة الموحدةاألولية  من هذه القوائم المالية جزءًا ال يتجزأ (28( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )
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 إيضاح 

 م2021مارس  31 

 (غير مراجعة)

 م2020ديسمبر  31 

 (مراجعة)

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة 
 373,732,417  362.725.800   ممتلكات وآالت ومعدات

 108,538,021  115.715.672   دفعات عن أعمال رأسمالية
 131,457,589  129.266.723   استخدام األصولحق 

 82,978,472  80.230.454   موجودات غير ملموسة
 212,556  150,000  24 استثمارات في شركات زميلة

       45,444,261  66,371,670  4 موجودات مالية أخرى

       742,363,316  754,460,319   إجمالي الموجودات غير المتداولة 

      الموجودات المتداولة 
 1,370,495,889  1,490,186,828  5 ذمم مدينة

 269,127,254  453,152,782  6 موجودات العقود
 91,588,234  112,782,391  7 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

 537,968,184  784,145,734  9 ودائع بنكية
       1,013,318,368  720,830,919  8 النقد وما في حكمه

       3,282,497,929  3,561,098,654   إجمالي الموجودات المتداولة 

 4,024,861,245  4,315,558,973   إجمالي الموجودات 

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      حقوق الملكية 

 50,000,000  500,000,000  10 رأس المال المصدر والمدفوع
 450.000.000  -  10 المقترحة لرأس المالالزيادة 

 25,000,000  25,000,000  11 احتياطي نظامي
 (35,371,085)  (35,371,085)   11 احتياطيات أخرى

 1,744,306,794  1,913,176,561   أرباح مبقاة

 2,233,935,709  2,402,805,476   إجمالي حقوق الملكية
      المطلوبات 

      المطلوبات غير المتداولة 
 74,255,782  74,255,782   غير متداولة - مطلوبات شراء عقار

 101,534,296  106,450,680   غير متداولة - التزامات االيجار
 228,121,038  234,060,629  12 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 403,911,116  414,767,091   إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
      المطلوبات المتداولة 

 226,711,828  212,132,885   ذمم دائنة
 24,104,741  30,903,867  17 مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 227,282,520  210,181,361   مطلوبات العقود
 791,359,463  915,069,776  13 مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

 65,690,341  87,961,949  19 زكاة
 23,496,470  23,496,470   متداولة - مطلوبات شراء عقار

 28,369,057  18,240,098   متداولة - التزامات االيجار

 1,387,014,420  1,497,986,406   إجمالي المطلوبات المتداولة 

 1,790,925,536  1,912,753,497   إجمالي المطلوبات 

 4,024,861,245  4,315,558,973   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 



 

سم شركة العلم ألمن المعلومات( علمركة ش  )المعروفة سابًقا با 

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
 

 

 الموجزة الموحدةاألولية  من هذه القوائم المالية جزءًا ال يتجزأ (28( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )
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 رأس المال إيضاح 

الزيادة المقترحة 

 لرأس المال

االحتياطي 

 النظامي

 االحتياطيات

 األرباح المبقاة األخرى

إجمالي حقوق 

     _____ ______       ______  الملكية

 1,509,562,220 1,471,059,713 (36,497,493) 25,000,000 - 50,000,000  م )مراجعة(2020يناير  1الرصيد كما في 

 28,791,798 28,791,798 - - - -  صافي دخل الفترة

 - - - - - -  الدخل الشامل االخر
        ______ _____     

  28,791,798   28,791,798     -     -     -     -   إجمالي الدخل الشامل
        ______ _____     

 416,667,946 - - - 416,667,946 -  القيمة الدفترية الناتجة عن االستحواذ
              

               1,955,021,964 1,499,851,511 (36,497,493) 25,000,000 416,667,946 50,000,000 2-25 م "معدلة" )غير مراجعة(2020مارس  31الرصيد كما في 

        

 2,233,935,709 1,744,306,794 (35,371,085) 25,000,000 450,000,000 50,000,000  م  )مراجعة(2021يناير  1الرصيد كما في 

 168,869,767 168,869,767 - - - -  صافي دخل الفترة

 - - - - - -  الدخل الشامل االخر
        ______ _____     

  168,869,767   168,869,767     -     -     -     -   الدخل الشاملإجمالي 
        ______ _____     

 - - - - (450,000,000) 450,000,000 10 المحول إلى رأس المال
              

 2,402,805,476 1,913,176,561 (35,371,085) 25,000,000 - 500,000,000  م  )غير مراجعة(2021مارس   31الرصيد كما في 
              

        

 

 
                                                                                                                             

            



  

سم شركة العلم ألمن المعلومات( علمركة ش  )المعروفة سابًقا با 

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزةقائمة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
 

 

 الموجزة الموحدةاألولية  من هذه القوائم المالية جزءًا ال يتجزأ (28إلى ) (1تشكل اإليضاحات المرفقة من )
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 م2021مارس  31
 )غير مراجعة(

 م2020 مارس 31 
 )غير مراجعة(

 "2-25إيضاحمعدلة "

    األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 28.791.798  191,141,375 قبل الزكاة  صافي دخل الفترة
    نقدية: تعديالت لبنود غير
 26.840,702  26,323,710 استهالك وإطفاء

 -  8,802,068 خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 
 2.968  71,134 خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

 12.150.208  12,038,659  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص
 -  (20,532,559) الخسارة مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 (2.834.043)  (2,682,111) إيرادات عوائد الودائع البنكية
 1.655.016   1,334,216  مصاريف تمويلية

 216,496,492  66.606.649 
    تسويات رأس المال العامل:

 88.335.539  (128,493,007)  ذمم مدينة
 (6.243.790)  (20,438,369) مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة 

 (88,771,369)  (184,025,528)  موجودات العقود
 (18,023,535)  (14,578,943) ذمم دائنة

 2,153,858  (17,101,159)  مطلوبات العقود
 -   6,799,126  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 12,755,243  123,772,869 مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

 56,812,595  (17,568,519) من العمليات ناتج )مستخدم في( / نقدية 
  2,830,078   943.223 إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة

 (1,993,646)   (6,099,068) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 57,649,027  (22,724,364) األنشطة التشغيليةالناتجة من  لمستخدمة في( /)ا صافي التدفقات النقدية

    األنشطة االستثمارية
 363,403,575  (246,177,550)  ودائع بنكية

 (18,550,800)  (1,244,524) وموجودات ملموسةومعدات  وآالت شراء ممتلكات
 245,672,583  - نقد مستحوذ عليه عند االستحواذ على شركة تابعة

 -  (394,850) في موجودات مالية أخرىاستثمارات 
 (12,328,048)  (10,022,729) دفعات من أعمال رأسمالية

 578,197,310  (257,839,653) األنشطة االستثمارية ي(/ الناتجة منالمستخدمة ف) صافي التدفقات النقدية

    األنشطة التمويلية 
 (7,942,925)  (11,572,317) الرأسماليسداد العنصر الرأسمالي من اإليجار 

 (410,765)  (351,115) مصاريف تمويلية مدفوعة

 (8,353,690)  (11,923,432) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 627,492,647  (292,487,449) وما في حكمه صافي النقص في النقد
 104,827,765  1,013,318,368 بداية الفترة في وما في حكمه  النقد

 732,320,412  720,830,919 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

    
    معامالت غير نقدية هامة:

إلى ممتلكات ومعدات وموجودات غير  من أعمال رأسماليةدفعات محول من 
 ملموسة

2.845.078  - 

 -  6.359.742 إضافات حق استخدام أصول

 

 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 مقفلة()شركة شخص واحد مساهمة سعودية 

   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
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 معلومات عن الشركة -1

)"الشركة"( في مدينة الرياض، بالمملكة  (لم ألمن المعلوماتعالالمعروفة سابًقا باسم )شركة  لمشركة عتأسست  

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

ذو القعدة  3( وتاريخ 90مقفلة بموجب المرسوم الملكي رقـم )م/سعودية شخص واحد مساهمة  تحويلها إلى شركة

. إن الشركة مملوكة بالكامل من 1010069210م(، وهي مقيدة بالسجل التجاري رقم 2007نوفمبر  13هـ )الموافق 1428

قبل صندوق االستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، وبحسب ما نص عليه النظام األساس للشركة، يتكون 

 ة أعضاء ترشحهم وزارة الداخلية.مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء يعينهم صندوق االستثمارات العامة، منهم أربع

 

لقرار صدر  وفًقا، وذلك لمعإلى شركة  شركة العلم ألمن المعلوماتم من 2021يناير  5تم تغيير اسم الشركة في تاريخ 

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

 

والعمل في مجال األعمال اإللكترونية وتبادل المعلومات تتمثل أنشطة الشركة في تقديم خدمات أمن المعلومات 

االئتمانية وإدارة وتشغيل مراكز البيانات والمعلومات واستيراد وتطوير وبيع وصيانة األجهزة واآلليات وقطع الغيار 

مل في والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت وتوفير مواقع للبيع والشراء عن طريق شبكة اإلنترنت والع

 مجال التدريب وتطوير القوى العاملة.

إن النشاط الرئيسي للشركة هو تقديم الخدمات اإللكترونية اآلمنة للقطاعات الحكومية والخاصة واألفراد وذلك من  

خالل توفير مركز لقاعدة بيانات ضخمة تخدم المجتمع ككل مع مراعاة الخصوصية في تلك التعامالت. وتقديم خدمات 

القطاعات.  والتي تختص بإسناد القطاعات العامة لتقديم خدمات مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية لهذةاإلسناد 

وتقديم خدمات حلول تقنية المعلومات والخدمات االستشارية في مجال تقنية المعلومات والمقدمة بشكل أساسي 

 ت األعمال الرئيسية التالية:للقطاع العام. تقوم الشركة بتقديم خدماتها للعمالء عن طريق قطاعا

 قطاع مجموعة المنتجات: يختص بتقديم الخدمات اإللكترونية للقطاع الحكومي والخاص. - 1

 قطاع إسناد األعمال: يختص بإسناد القطاعات العامة لتقديم خدمات مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية. - 2

 حلول تقنية في مجال تقنية المعلومات.قطاع الحلول الرقمية المتخصصة: يختص بتقديم  - 3

 قطاع الخدمات االحترافية: يختص بتقديم حلول تدريب واستشارات في مجاالت متعددة. - 4

 التوطين وبناء القدرات: يختص في تقديم حلول التوطين. قطاع  – 5

 :فيما يلي بعض الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الشركة 

   خدمة تم  -4     خدمة يقين  -1  

 منصة أبشر  -5     خدمة مقيم  -2  

 خدمة ربط التأمين الصحي  -6     خدمة العمرة  -3  

 بعض الخدمات المقدمة من الشركة:لفيما يلي وصف  

الخدمة التحقق اإللكتروني من الهوية، وتقوم بتصحيح وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة   هخدمة "يقين": توفر هذ -1

بشكل آلي، فهي تتيح للمشتركين فيها التحقق من بيانات عمالئهم قبل إدخالها في قواعد البيانات الخاصة بهم، كما 

سجالت مركز المعلومات الوطني.  تمكنهم من تحديث ما سبق إدخاله إلى قواعد بياناتهم طبقا لما هو موجود في

الخدمة كذلك على خدمات فرعية عدة من أهمها خدمة التحقق من هوية المكتتبين والمتعلقة بالشركات  هتشتمل هذ

 التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام.

المستفيدة االطالع على المعلومات خدمة "مقيم": وهي نظام معلوماتي يعمل على شبكة اإلنترنت ويتيح للجهات  -2

الخاصة بمكفوليهم حسب المعتمد لدى المديرية العامة للجوازات. ويقوم النظام بتوفير معلومات عن كل مكفول 

تابع للجهة المستفيدة، كما يساعد الجهات المستفيدة على تحسين إدارة الموارد البشرية من خالل توفير بيانات وتقارير 

ذلك على شكل مجموعات متنوعة من الخدمات.العمالة لديها و



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
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 تتمة -معلومات عن الشركة   -1

": تقوم خدمات العمرة على ربط وزارة الحج بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية لنقل البيانات الخاصة بدخول خدمة "العمرة -3

الحدود. وتقوم هذه الخدمة بالتعاون مع  وخروج المعتمرين آليًا إلى شركات العمرة التي يتبعونها، واإلصدار المسبق لرقم

تقوم خدمات الحج على نقل  وزارة الحج، من خالل الشركات المرخص لها بتقديم البيانات لشركات العمرة المختلفة.

وتسجيل بيانات حجاج الداخل آليًا بحيث يمكن أن تقوم مؤسسات حجاج الداخل بإعطاء رد فوري على طلبات المتقدمين 

 تصاريح حج بالقبول أو الرفض، باإلضافة إلى تسجيل بيانات المقبولين آليًا.للحصول على 

تم": تقوم خدمة "تم" على تقديم بعض خدمات إدارة المرور إلكترونيًا للمستفيدين من القطاعات العامة “خدمة  -4

أساطيل السيارات التي والخاصة لتمكن تلك القطاعات ذات الصلة بقطاع النقل والسيارات من االستعالم عن بيانات 

تمام إيمتلكونها، والقيام بتحديث قواعد المعلومات لدى المرور ببيانات السيارات التي يتاجرون بها ونقل ملكيتها بمجرد 

صفقات البيع، وتجديد استماراتها، وتحديد القائد الفعلي، أو المفوض بالقيادة داخل المملكة وخارجها، وتمكن وكاالت 

 .ار رخصة الملكية ولوحات السيارات بشكل فوريالسيارات من إصد

منصة "أبشر": هي منصة رقمية متكاملة لخدمات وزارة الداخلية السعودية تتيح للجهات الحكومية والمواطنين  -5

والمقيمين وأصحاب المؤسسات تنفيذ الخدمات التابعة للمديرية العامة للمرور ووكالة األحوال المدنية والمديرية العامة 

للجوازات وغيرها عن طريق عمليات إلكترونية تفاعلية تعتمد على الربط مع الجهات المعنية تقنيا وربطها مع مركز 

المعلومات الوطني. وتسهياًل لوصول الخدمات للمستفيدين فقد تم تطوير تطبيق لألجهزة الذكية، كما تم توزيع الخدمات 

 بشر أعمال، وأبشر حكومة.على منصات فرعية حسب االحتياج: أبشر أفراد، وأ

 التابعة اتالشرك

، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم سيس شركة إمداد الخبرات المحدودةقامت الشركة بتأ 

ومقرها الرئيسي الرياض.  علممملوكة بالكامل لشركة و م(2014مايو  21هـ )الموافق 1435رجب  22، بتاريخ 1010414975

ويتمثل نشاط شركة إمداد الخبرات المحدودة الرئيسي في إدارة مراكز االتصال ومراكز الخدمات وتقديم الخدمات 

االستشارية في مجال األعمال اإللكترونية والتشغيل والصيانة واستيراد وتصدير وبيع األجهزة والمعدات والبرامج 

 لة.واألنظمة وتطوير القوى العام
 

قامت الشركة بتأسيس شركة علم لالستثمار التقني، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 

ومقرها الرئيسي الرياض.  علمم( ومملوكة بالكامل لشركة 2019مايو  16هـ )الموافق 1440رمضان  11، بتاريخ 1010069210

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إدارة مراكز االتصال ومراكز الخدمات وبرمجة أنظمة الحاسوب وأنشطة الخبرة 

االستشارية الحاسوبية وخدمات تقنية المعلومات وتجهير البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وبيع معدات 

 .المتاجر المتخصصةت بالتجزئة في المعلومات واالتصاال
 

، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم موارد المستقبل المحدودةقامت الشركة بتأسيس شركة 

إمداد ومملوكة لشركة ، م( ومقرها الرئيسي الرياض2019 نوفمبر 5هـ )الموافق 1441 ربيع األول 8، بتاريخ 1010606896

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في  ،%99.98بنسبة  علم لالستثمار التقنيكة وشر %0.02بنسبة  الخبرات المحدودة

 .وأنشطة البرمجة الحاسوبية في مجال اإلدارةوأنشطة الخبرة االستشارية  الخدمات المالية

 

قامت الشركة بتأسيس شركة علم للمدفوعات الرقمية المحدودة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة 

م( ومقرها الرئيسي الرياض، 2020يناير  1هـ )الموافق 1441جمادى األول  5، بتاريخ 1010619996تجاري رقم مقيدة بسجل 

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في التقنية في الخدمات  %100ومملوكة لشركة موارد المستقبل المحدودة بنسبة 

 المالية. ولم تمارس الشركة أعمالها بعد.
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 تتمة –معلومات عن الشركة  -1

 تتمة –الشركات التابعة 

قامت الشركة بتأسيس شركة العمرة للخدمات المتميزة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل 

م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة 2020سبتمبر  30هـ )الموافق 1442صفر  12، بتاريخ 1010656805تجاري رقم 

شاط الشركة الرئيسي نقل الركاب بالحافالت بين المدن، متعهدي اإلعاشة بالحج والعمرة، ويتمثل ن %100بنسبة  علم

المعاينة والتفتيش لألنظمة المختلفة وقياس أدائها، تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، حجز وحدات اإليواء السياحي 

 ا بعد.وتسويقها، خدمة استقبال وتوديع المعتمرين. ولم تمارس الشركة أعماله
 
مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب المرسوم شركة  " وهيتبادلالسعودية لتبادل المعلومات الكترونًيا "شركة ال

م، ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 2009ديسمبر  31هـ الموافق 1430رجب  7بتاريخ  39الملكي الكريم رقم م/

تبادل في قطاعات تقنية المعلومات واالتصاالت وتركيب وصيانة  يقع مركزها الرئيسي في الرياض، وتعمل، و1010274503

ودعم ومساندة برامج وأنظمة وتطبيقات االتصاالت وتقنية المعلومات. وكذلك امتالك وإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة 

قامت  ة.مرافق االتصاالت وتقنية المعلومات والمشاركة في تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة المناطق التقني

م بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق االستثمارات العامة )المساهم الوحيد في 2020 الشركة خالل العام

بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات، وبحسب االتفاقية المبرمة فإنه يتم  شركة تبادلالشركة( لشراء جميع أسهم 

ريال  450,154,946م. وذلك بالقيمة الدفترية البالغة 2020يناير  1تباًرا من تاريخ احتساب الحقوق وااللتزامات االقتصادية اع

 ريال سعودي.  33,487,000بمبلغ 2019سعودي مخصوًما منها أرباح مستحقة عن عام 

 لموحدةا االولية القوائم المالية مجتمعة بـ "المجموعة" في هذه المذكورة أعاله التابعة لها والشركاتيشار إلى الشركة 

 .الموجزة

  أسس اإلعداد -2

 المعايير المحاسبية المطبقة (أ)

"التقرير المالي األولي" والمعتمد  34تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 

. ال والمحاسبين لمراجعينلفي المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

لية األولية الموحدة الموجزة على جميع اإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة تشمل هذه القوائم الما

السنوية الكاملة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، لذا فإن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة يجب قراءتها 

إضافًة إلى ذلك ال تعبر نتائج   م.2020ديسمبر  31وعة كما في جنًبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجم

 م 2020ديسمبر  31م بالضرورة عن النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 2020مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 أسس توحيد القوائم المالية    )ب(

)"يشار إليهم وشركاتها التابعة علم المرفقة القوائم المالية لشركة الموجزة الموحدة األولية تتضمن القوائم المالية 

 مجتمعين بالمجموعة"(. 

الشركة التابعة هي منشأة تسيطر عليها المجموعة. تسيطر الشركة على منشأة عندما يكون لديها سيطرة على الشركة 

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

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

يتم إدراج نتائج الشركات التابعة التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

 حدة من تاريخ االستحواذ الفعلي أو حتى تاريخ االستبعاد الفعلي، بحسب ما هو مناسب.الشامل اآلخر المو

تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت الجوهرية واإليرادات والمصاريف بين الشركة وشركاتها التابعة عند توحيد القوائم 

 المالية.
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 تتمة -أسس اإلعداد  -2

 تتمة-أسس توحيد القوائم المالية     )ب(

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

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

وعند الضرورة،  .اسات المحاسبية للمجموعةمع السي تتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الشركات التابعة

 يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتوافق مع القوائم المالية للمجموعة.

 القياس ج( أسس)

على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا مستحقات التزامات منافع  الموجزة الموحدةاألولية تم إعداد القوائم المالية 

باإلضافة للموجودات المالية األخرى حيث  ةیلاللتزامات المستقبل ةیالحال مةیالموظفين المحددة حيث يتم احتسابه بالق

العادلة من خالل الربح أو  الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة خالليتم قياسها بالقيمة العادلة وتظهر بالقيمة العادلة من 

 الخسارة.

 وعملة العرضالوظيفية  د( العملة) 

 للمجموعة. العملة الوظيفيةبالريال السعودي الذي يمثل الموجزة الموحدة  األولية يتم عرض هذه القوائم المالية

 التقديراتواالفتراضات  استخدام هـ()
 

لية يتطلب استخدام التقديرات وفقا للمعايير الدولية للتقارير الماالموجزة الموحدة  األولية إن إعداد القوائم المالية

لتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم ن االفتراضات التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عواال

غم من أن هذه التقديرات مبنية على المالية الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وبالر

نظرًا  معرفة اإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف في نهاية المطاف عن تلك التقديرات

 . لظروف خارجة عن سيطرة المجموعة
 

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

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
 

 

10 

 

  الهامة المحاسبية السياسات في التغيرات -3

الموحدة  األولية ما تم ذكره أدناه، فأن السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية باستثناء

 .م2020ديسمبر  31هي نفس تلك المطبقة عند إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في الموجزة 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

 م:2021يناير  1المجموعة منذ لتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي من قبل تم تطبيق ا

  ومعيار 9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  –الفائدة المرجعي )المرحلة الثانية(  معدلإحالل ،

: تقدم هذه 16، والمعيار الدولي للتقرير المالي 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39المحاسبة الدولي 

الفائدة المرجعي الحالي بسعر  معدلالتعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل 

 بديل خالًيا تقريًبا من المخاطر، تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية: فائدة

وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية، التي يتطلبها اإلحالل  -

 د في السوق.الفائدة السائ معدلالفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في  معدلالمباشر، كتغيرات في 

الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق  معدلتسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل  -

 التغطية دون توقف أداة التغطية.

توفر إعفاء مؤقت للمنشآت من ضرورة تلبية المتطلبات التي يممكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم  -

 فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر. بمعدلتخصيص أداة 

 .لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة

 الصادرة ولم تدخل حيز التنفيذالمعايير 

الموحدة الموجزة ئم األولية اوعداد هذه القلم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل مبكر في إ

 يكون لها أثر جوهري في الفترات المستقبلية ومن المتوقع أن ال

 تدخل حيز التنفيذ في أو بعد المعايير الجديدة والمعدلة

)تعديالت على معيار  المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة

 م2022يناير  1 (37المحاسبة الدولي 

 م2022يناير  1 م2020 –م 2018 دورةالتحسينات الدولية السنوية 

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود ) تعديالت 

 م2022يناير  1 (16على معيار المحاسبة الدولي 

 م2022يناير  1 (3المراجع حول إطار المفاهيم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م2023يناير  1 (17المعيار الدولي للتقرير المالي الت على التعديعقود التأمين )

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة وغير متداولة ) تعديالت على معيار 

 (1المحاسبة الدولي 

 م2023يناير  1

و  1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية ) التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 (2للتقرير المالي تطبيق المعايير الدولية 

 م2023يناير  1

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة 

عندما تكون قابلة للتطبيق. ليس من المتوقع أن يكون لتطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، أي أثر 

 القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.جوهري على 
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 موجودات مالية أخرى      -4 

 م2020ديسمبر  31  م2021 مارس 31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

  

    دفعة مقدمة مقابل حق امتالك أسهم مستقبلي 

 6,248,385  - (أ)شركة فوديكس 

 4,923,322  25,455,881 (ب) شركة زد

 5,758,610  5,758,610 شركة حلول الوطن

 6,210,221  6,210,221 شركة سهل المدار 

 37.424.712  23,140,538 

    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

    حقوق ملكية غير مدرجةاستثمارات 

 10,108,716  10,108,716 شركة يونيفونيك

 10,566,851  10,566,851 شركة سيارة

 -  6,248,385 (أشركة فوديكس )

 662,728  1,057,578 شركة بيزات

 965,428  965,428 شركة هيلثفاي مي 

 28.946.958  22,303,723 

    
 66,371,670  45,444,261 

    

في تحول بموجبها حق امتالك األسهم المستقبلي  فاقيةوقعت المجموعة اتم، 2021خالل الربع األول من العام  (أ)

من إجمالي  %1,68سهم تمثل نسبة  134,824، وقد حصلت المجموعة بموجبها على عدد إلى أسهم شركة فوديكس

بداًل من أن مستقباًل تقييم االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبناًء عليه سيكون أسهم الشركة. 

 يكون من خالل قائمة الربح أو الخسارة.

وقعت المجموعة اتفاقية تحول بموجبها حق امتالك األسهم المستقبلي في شركة زد إلى م، 2021أبريل  14في تاريخ  (ب)

 قائمة حق امتالك األسهم المستقبلي ونتج عن ذلك مكاسب من خاللالمجموعة بإعادة تقييم  قامتوقد  أسهم،

 موضحة فيما يلي: الموحدة الربح أو الخسارة

  مستويات القيمة العادلة 

 4,923,322  م2021يناير  1كما في 

 20,532,559 3مستوى  إعادة قياس االستثمار من خالل الربح أو الخسارةمكاسب 

  25,455,881 

 

 

 

 

 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
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 ذمم مدينة -5

 تتكون الذمم المدينة مما يلي:
 

 
 م 2020ديسمبر  31 م 2021مارس  31

 
 )مراجعة( )غير مراجعة(

 ─────────── ─────────── 
 1,079,622,741  1,146,070,258  الذمم الحكومية

 475,419,043  537,464,533  الذمم التجارية
 ─────────── ─────────── 

 1,683,534,791 1,555,041,784 

 (184,545,895) (193,347,963) متوقعة ائتمانية خسائرمخصص 
 ─────────── ─────────── 

 1,490,186,828 1,370,495,889 
 ════════════ ════════════ 

 

 كما يلي:  متوقعةالئتمانية االخسائر ال مخصص كانت الحركة على

  م2020ديسمبر  31 م 2021مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 ─────────── ─────────── 

 174,521,121 184,545,895 رصيد بداية الفترة / السنة

 1,979,093 - الناتج عن االستحواذ

 8,045,681 8,802,068 المخصص المكون خالل الفترة / السنة
 ─────────── ─────────── 

 184,545,895 193,347,963 الفترة / السنةفي نهاية 
 ════════════ ════════════ 

 عقودالموجودات  -6

عن خدمات قامت بها المجموعة ولم تصدر بها فواتير للعمالء حتى تاريخ  المستحقةيرادات اإل موجودات العقودتمثل 

 الالحقة. الفتراتخالل المستحقة الموحدة، وسوف يتم فوترة تلك اإليرادات  األولية الموجزة القوائم المالية
  

 مما يلي: موجودات العقودتتكون 
 

  م2020ديسمبر  31 م 2021مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 ─────────── ─────────── 

 303,722,143 480,997,721 الذمم الحكومية

 25,458,701 32,208,651 الذمم التجارية

 ─────────── ─────────── 

 513,206,372 329,180,844 

 (60,053,590) (60,053,590) ئتمانية متوقعةاخسائر مخصص 
 ─────────── ─────────── 

 453,152,782 269,127,254 
 ════════════ ════════════ 
 
 

 

 

 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
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 تتمة - موجودات العقود -6

 كما يلي:  متوقعةالئتمانية االخسائر الكانت الحركة على مخصص 
 

  م2020ديسمبر  31 م 2021مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 ─────────── ─────────── 
   

 33,306,711 60,053,590 الفترة / السنةرصيد بداية 

 26,746,879 - الفترة / السنةالمخصص المكون خالل 
 ─────────── ─────────── 

 60,053,590 60,053,590 الفترة / السنةفي نهاية 
 ════════════ ════════════ 

 أخرىمصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة  -7

 تتكون المصاريف المدفوعة مقدمًا واألرصدة المدينة األخرى مما يلي:
 

  م2020ديسمبر  31 م 2021مارس  31 

 )مراجعة( مراجعة()غير  
 ─────────── ─────────── 
   

 24,330,173 38,374,633 تكاليف مؤجلة

 30,179,661 28,689,121 تأمين وإيجار مدفوع مقدماً 

 19,184,194 18,606,240 ذمم موظفين

 3,731,988 8,896,604 دفعات مقدمة للموردين

 909,159 2,648,048 عوائد ودائع بنكية مستحقة

  11,670,302   13,934,549  ضريبة القيمة المضافة

 1.582.757 1,633,196 أخرى
 ─────────── ─────────── 

 112,782,391 91,588,234 
 ════════════ ════════════ 

 
 النقد وما في حكمه -8

 يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

  م2020ديسمبر  31 م 2021مارس  31 

 )مراجعة( ()غير مراجعة 
 ─────────── ─────────── 
   

 247.918.068 115.830.919 أرصدة  لدى البنوك

 765,400,300 605.000.000 )أ( ودائع مرابحة قصيرة األجل
 ─────────── ─────────── 

 720.830.919 1.013.318.368 
 ════════════ ════════════ 

 

 يتكون رصيد ودائع مرابحة قصيرة األجل من ودائع قصيرة األجل يتراوح عمرها ما بين شهر واحد إلى ثالثة أشهر.  )أ(
 

 بنكية ودائع -9

وقد تم  ،سنوياً  %1.13من ثالثة أشهر. ويبلغ متوسط العمولة  كثرأعمرها  يكونمن ودائع  بنكيةيتكون رصيد ودائع 

 الفترةريال سعودي خالل  مليون 2,68الموجزة الموحدة بإجمالي إيراد ودائع بلغ  األولية الخسارة أو الربحتحميل قائمة 

 مليون ريال( 2.83م: 2020مارس  31) م2021مارس  31المنتهية في 
 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
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 رأس المال المصدر والمدفوع -10

ريال وذلك عن طريق تحويل مبلغ  450,000,000وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ  م2020العام خالل 

( وذلك 1ريال ناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل )إيضاح  416,667,946ريال من األرباح المبقاة ومبلغ  33,332,054

سهم  45,0000,000م، بإصدار عدد 2021ن العام قامت الشركة خالل الربع األول موقد سهم عادي،  45,000,000بإصدار 

سهم بقيمة  50,000,000رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من  ريال، وبذلك يتكون 10إضافي بقيمة اسمية 

 ريال سعودي لكل سهم. 10إسمية قدرها 
 

 االحتياطيات     -11

 االحتياطي النظامي -أ

المجموعة تقوم تماشًيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة، 

من قيمة رأس المال  %30كاحتياطي نظامي حتى يبلغ  السنوي من صافي الدخل %10بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 

 المصدر، هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهم الشركة.

 االحتياطيات األخرى -ب

باإلضافة إلى بند إعادة تقييم للموظفين يتكون بند احتياطيات أخرى من إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 أنه لم يكن هناك حركة على هذه األرصدة خالل فترة التقرير.خالل الدخل الشامل اآلخر، علًما استثمارات من 

 للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة  -12

 الحركة في القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

 م2020ديسمبر  31 م2021مارس  31 

 ()مراجعة )غير مراجعة( 
 ───────── ───────── 
   

 184,382,388 228,121,038 حيالرصيد االفتتا

 8,080,303 - التكلفة الناتجة عن االستحواذ

  42,669,687   10,833,982  تكلفة الخدمة الحالية

  6,859,155   1,204,677  الخدمة الحاليةتمويل تكلفة 

 (928,020) - تكاليف محولة إلى أعمال إنشائية تحت التنفيذ

 (12,682,800) (6,099,068) المنافع المدفوعة 

 (259,675) - المكاسب )الخسائر( الناتجة عن إعادة القياس 
 ───────── ───────── 

 228,121,038 234,060,629 الرصيد الختامي 
 ══════════ ══════════ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
 

 

15 

 

 خرىأ لتزاماتامصاريف مستحقة الدفع و -13

 األخرى مما يلي: لتزاماتتتكون المصاريف المستحقة الدفع واال

  م2020ديسمبر  31 م 2021مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 ────────── ─────────── 
   

 239,257,606 280,401,181 تكاليف تعاقدية

 187,541,074 224,965,471 مستحقات موظفين

 120,119,986 169,076,461 مشاريع مشاركة بالدخل 

 88,794,120 90,540,954 دفعات مقدمة من العمالء

 23,614,159 24,966,220 تسويق وعموالت بيعية

 10,346,427 9,767,768 مبالغ موردين محتجزة

 15.851.258 15.851.258 مخصصات قانونية

 105.834.833 99.500.463 أخرى
 ────────── ─────────── 
 915,069,776 791.359.463 
 ═══════════ ════════════ 

 

 المصاريف البيعية والتسويقية - 14

 مما يلي: مارس 31المنتهية في  ثالثة أشهرلفترة التتكون المصاريف البيعية والتسويقية 

 م2020 م2021 

 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(

 "2-25"إيضاح معدلة 
 ─────────── ─────────── 
   

  11,828,204  15,071,111 رواتب ومزايا موظفين

 1,104,754 1,525,664  مصاريف خدمة سداد

  2,323,117   342,322  إعالنات ومعارض

 964,056 126,271 عالقات عامة

 189,745 176,284 مصاريف أخرى

 ─────────── ─────────── 

 17,241,652 16,409,876 
 ════════════ ════════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
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 المصاريف العمومية واإلدارية - 15

 مما يلي: مارس 31المنتهية فيالثالثة أشهر  فترةلتتكون المصاريف العمومية واإلدارية 

 م2020 م2021 

 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(

 "2-25معدلة "إيضاح 
 ─────────── ─────────── 
   

 43,887,602 47,205,353 رواتب ومزايا موظفين

 3,133,540 1,814,459 ضيافة وأنشطة

 1.526.669 914.528 مصاريف متعاقدين

  1,475,824   546,565  منافع عامة واتصاالت

 774,746  207,422  وصيانةمصاريف إصالح 

 5,756,169  192,714  خدمات استشارية ومهنية

 2.557.076 3.690.801 مصاريف أخرى

 ─────────── ─────────── 

 54,571,842 59,111,626 
 ════════════ ════════════ 

 

 أخرى إيرادات - 16

 مما يلي: مارس 31المنتهية في  الثالثة أشهر فترةلاإليرادات األخرى  تتكون
 

 م2020 م2021 

 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(

 "2-25معدلة "إيضاح 
 ─────────── ─────────── 

عم ندوق تنمية الموارد البشرية لدمبالغ واردة من ص

 السعودة
1.066.307 - 

 2.051.462 (117.362) أخرى
 ─────────── ─────────── 

 948.945 2.051.462 
 ════════════ ════════════ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -17

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

اإلعتيادية العليا للمجموعة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. وفقًا للظروف 

للتعامالت، تقوم المجموعة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة متضمنة التعامل مع صندوق االستثمارات العامة 

)المساهم الرئيسي( وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وغيرها من الشركات التي يمتلكها صندوق 

الشركات. كل تلك المعامالت تتم وفقًا للشروط المتفق عليها االستثمارات العامة أو األعضاء من مجلس إدارة تلك 

 بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة التالية: الفترةقامت المجموعة خالل  من قبل إدارة المجموعة.
 

 العالقة الجهة
───────────────────── ───────────────────── 

 الجهة المالكة صندوق االستثمارات العامة

 موظفين موظفي اإلدارة العليا

 أعضاء أعضاء مجلس اإلدارة

 شركة زميلة يونيفونكشركة 

 شركة زميلة شركة حلول الوطن
 

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

 :مارس 31المنتهية في  الفترةالمعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل 

  م2020  م2021 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

  المعامالت مع الجهة المالكة
 

 

 5,592,262  6.245.796 إيرادات خدمات

    ة وموظفي اإلدارة العلياراالمعامالت مع مجلس اإلد

 5.340.550  7.615.922 رواتب و مزايا

 2.766.869  2.676.021 مكافآت وبدالت

 292,115  446.843 ة نهاية الخدمةافأمك

    
 

 

 م2020ديسمبر   31  م2021  مارس 31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    األرصدة
مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدينة تجارية عن 

 24.151.452 إيرادات الخدمات

 

24,289,551 

 12.252.434  12,699.277 مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا

  مستحق إلى أطراف ذات عالقة
 

 

 13.895.778  14.052.105 قرض من صندوق االستثمارات العامة

 8.092.751  14,865,262 شركة يونيفونيك

 129.712  - شركة حلول الوطن

 1,986.500  1,986.500 توزيعات أرباح مستحقة

 30.903.867  24.104.741 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
 

 

18 

 

  القطاعية المعلومات -18

 فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:

 المنتهية في الفترة

 م2021مارس  31

 )غير مراجعة( 

 

مجموعة 

 األعمال اسناد المنتجات

الحلول الرقمية 

 المتخصصة

 الخدمات

 االحترافية

 وبناء التوطين

 اإلجمالي القدرات
 ───────── ────────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

  773,631,949   42,107,569   23,299,210   35,593,016   248,058,527   424,573,627  اإليرادات

 (252,427,451)  (3,768,938)  (17,777,166)  (24,268,761)  (120,727,921)  (85,884,665)  تكاليف الموظفين

 (245,740,694) (16,533,130)  (8,036,983)  (11,622,357)  (88,354,183)  (121,194,041) التكاليف المباشرة

 ───────── ────────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 275,463,804  21,805,501  (2,514,939)  (298,102)   38,976,423  217,494,921 إجمالي الربح 
 ═════════ ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 %36 %52 (%11) (%1) %16 %51 الربح إجمالي هامش
 ═════════ ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 4,315,558,973  234,889,081   129,970,220   198,548,883   1,383,747,406   2,368,403,383  مجموع الموجودات
 ═════════ ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 1,915,861,982  104,277,352   57,699,363   88,144,377   614,304,905   1,051,435,985  المطلوباتمجموع 
 ═════════ ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 

 المنتهية في الفترة

 م2020 مارس 31 

 )غير مراجعة(

 "2-25معدلة "إيضاح 

مجموعة 

 اسناد األعمال المنتجات

الرقمية الحلول 

 المتخصصة

الخدمات 

 االحترافية

التوطين وبناء 

 اإلجمالي القدرات
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

  509,405,508   10,418,167   26,906,058   47,376,112   79,855,718   344,849,453  اإليرادات

 (237,628,348)     -  (25,828,355)  (38,108,417)  (84,278,420)  (89,413,156)  تكاليف الموظفين

 (143,853,646)  (6,277,003)  (5,163,361)  (24,714,222)  (25,878,321)  (81,820,739)  التكاليف المباشرة
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

  127,923,514   4,141,164  (4,085,658)  (15,446,527)  (30,301,023)   173,615,558  إجمالي الربح 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 %25 %40 (%15) (%33) (%38) %50 الربح إجمالي هامش

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  3,490,456,076   71,385,476   184,360,813   324,622,006   547,172,874   2,362,914,907  مجموع الموجودات

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  1,535,434,112   31,402,111   81,099,397   142,799,592   240,698,602   1,039,434,410  المطلوباتمجموع 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 الزكاة -19

قامت المجموعة بتقديم اإلقرارات الزكوية وحصلت مقابلها على خطاب تمكين من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى 

م. لم تستلم المجموعة أي ربوط 2021أبريل  30والذي ينتهي في  م2020ديسمبر  31نهاية السنة المالية المنتهية في 

  .م2020سمبر دي 31زكوية عن السنوات السابقة حتى 

 مخصص الزكاة

 م2021مارس  31 

 65.690.341 الرصيد بداية الفترة

 22.271.608 المحمل خالل الفترة

 - المبالغ المدفوعة خالل الفترة

 87,961,949 الرصيد نهاية الفترة
 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
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 محتملة لتزاماتا -20

 ديسمبر 31(. 2021 مارس 31مليون ريال سعودي كما في 39.69بمبلغ ت ضمانات بنكية قائمة المجموعة خطابا لدى

 (.سعودي ريال مليون  2020:66.7

 ربح السهم     -21

 :على المعلومات التالية والمخفضة يعتمد احتساب ربحية السهم األساسية

سهم إضافي، ليكون بذلك إجمالي عدد أسهم  45.000.0000م قامت الشركة بإصدار 2021العام خالل الربع األول من  (أ)

، وبناًء على ذلك سهم( 5,000,000م: 2020مارس  31) مليون سهم 50.000.000 م عدد2021مارس  31كما في  الشركة

سهم في بداية الفترة، معداًل المتوسط المرجح، والمتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة هو عدد األ تم احتساب

تبًعا لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترة مضروًبا في عدد األيام التي تكون فيها األسهم قائمة كنسبة من 

  مجموع عدد أيام الفترة.

 إدارة المخاطر -22

 مخاطر أسعار العموالت -أ 
سعار العموالت أتمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما، نتيجة للتغيرات في 

مرتبطة بالعمولة، ال تخضع المجموعة لمخاطر تقلب  التزاماتنظرًا لعدم وجود أي موجودات أو  السائدة في السوق.

 أسعار العموالت.
 

 مخاطر أسعار الفائدة -ب 

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية 

للمجموعة. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة للشركة من الودائع البنكية والديون البنكية قصيرة األجل والديون طويلة 

لديون والودائع إلعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقب األجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة. وتخضع جميع ا

اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة غير 

 جوهرية بالنسبة للمجموعة. 

 

 

 
 

 

 

 

 م2020مارس  31  م2021مارس   31 

 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(

 "2-25معدلة "إيضاح 

 25.561.309  168,524,532 ربح العمليات التشغيلية للفترة

 28.791.798  168,869,767 صافي دخل الفترة

  عدد األسهم
 

 

 5.000.000  47.500.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم ألغراض ربحية السهم األساسية والمخفضة )أ(

   الشركة )بالريال السعودي(ربح السهم بناًء على ربح الفترة العائد إلى المساهم في 

 5.11  3.55 من ربح العمليات التشغيلية

 5.76  3.56 من صافي دخل الفترة



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
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 تتمة-إدارة المخاطر  -22

 مخاطر االئتمان -ج 

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

تستند معدالت  مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء.

ت السابقة. تم ضرب هذه المعدالت بعوامل الخسارة إلى تجربة الخسائر االئتمانية الفعلية على مدى الثالث سنوا

عددية لتعكس الفروقات بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم فيها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية 

 .ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على مدار األعمار المتوقعة للذمم المدينة

 السيولةمخاطر  -د 

 تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمطلوباتها المالية حال استحقاقها.

 تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر السيولة الذاتية الالزمة بشكل مستمر. 
 

 مخاطر التذبذب في أسعار صرف العمالت -هـ 

مخاطر العمالت، المخاطر الناتجة عن تذبذب اداة مالية ما، نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. لم تقم تمثل 

لم تتعرض . فترةخالل ال األسترليني واليورو هبية عدا الدوالر األمريكي والجنيالمجموعة بمعامالت هامة بعمالت أجن

، وال تتوقع اإلدارة خضوع المجموعة في المستقبل الفترةالمجموعة لمخاطر تذبذب في أسعار صرف العمالت خالل 

 لمعامالت متعلقة بهذه المخاطر بشكل جوهري.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -23

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل ما أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط 

 تعامل عادلة.
 

 المالية الخاصة بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة واإليرادات المستحقة جوداتموتتكون ال

المالية من الذمم الدائنة واإليرادات المؤجلة  لتزامات. بينما تتكون االباإلضافة إلى الموجودات المالية األخرى

 عن قيمتها الدفترية. جوهريالمالية ال تختلف والدفعات المقدمة من مزودي الخدمات. إن القيمة العادلة لألدوات ا
 

 الشركات الزميلة  -24

، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم شركة الدال للخدمات العقاريةقامت الشركة بتأسيس 

( ومقرها الرئيسي الرياض، ويتمثل نشاط الشركة م2021 يناير 13)الموافق  هـ1442 جمادى األول 29، بتاريخ 1010680496

الداللين وسماسرة المزادات لجميع السلع، البيع بالجملة عن طريق االنترنت، أنشطة مزادات بيع البيوت الرئيسي في 

السكنية، المزادات غير المحالت، أنشطة وكالء السماسرة، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، تقديم خدمات 

 منها، علًما وأن الشركة لم تبدأ بممارسة أعمالها بعد. %30نيابة عن الغير. وتمتلك الشركة نسبة  تسويقية
 

 أرقام المقارنة -25

 التصنيف إعادة 25-1

  .األولية الموحدة الموجزة المالية للقوائم الحالية الفترة عرض مع لتتفق المقارنة سنة أرقام بعض تصنيف إعادة تم

بعض بنود حقوق الملكية، من خالل قامت المجموعة بإعادة تصنيف م، 2021مارس  31خالل الفترة المنتهية في 

إعادة تصنيف االحتياطيات الناتجة من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة وإعادة قياس االستثمارات 

وفيما يلي أخرى لتحسين عرض القوائم المالية، يات من خالل الدخل الشامل اآلخر، من األرباح المبقاة إلى احتياط

 تفاصيله:

 

 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2021مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 )ريال سعودي(
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 تتمة - أرقام المقارنة -25

 تتمة- إعادة التصنيف 25-1

 م2020 ديسمبر 31 في كما
الرصيد كما يظهر في 
 القوائم المالية المصدرة

عادة إالرصيد بعد   إعادة التصنيف 
 التصنيف

 (35.371.085)  (35.371.085)  - احتياطيات أخرى
 1.744.306.794  35.371.085  1.708.935.709 أرباح مبقاة

 
 .القوائم المالية لم يكن إلعادة التصنيف أثر على

 التعديل 25-2

بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق االستثمارات العامة )المساهم  م2020أغسطس  2بتاريخ قامت الشركة 

الوحيد في الشركة( لشراء جميع أسهم شركة تبادل بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات، وبحسب االتفاقية 

 ، م2020يناير  1المبرمة فإنه يتم احتساب الحقوق وااللتزامات االقتصادية اعتباًرا من تاريخ 

مشتركة وهو خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ةواذ يعتبر من المعامالت تحت سيطرنظًرا ألن هذا االستح

لتتضمن نتائج   2020ديسمبر  31( ،  تبنت المجموعة سياسة محاسبية في قوائمها المالية للسنة المنتهية في 3رقم )

حدث تحويل حقوق ملكية شركة  تبادل من بداية الفترة  ، كما لوأعمال شركة تبادل للفترة التي يحدث فيها التحويل

المدرجة في هذه  2020مارس  31(. وفًقا لذلك ، تم تعديل أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 2020يناير  1)أي من 

 .يناير 1لتعكس هذا االستحواذ اعتباًرا من  الموجزة األولية الموحدةالقوائم المالية 

 

 تبين الجداول أدناه األثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المعدلة:
 
 :م2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة أ-25-2

 

الرصيد كما يظهر في 

 الرصيد بعد التعديل  التعديل  القوائم المالية المصدرة

 509,405,508   69,575,769   439.829.739 اإليرادات

 (381,481,994)  (40,299,264)   (341.182.730) تكلفة اإليرادات

 127,923,514   29,276,505   98.647.009 إجمالي الربح

      المصاريف

 (16,409,876)  (542,973)   (15.866.903) بيعية وتسويقية

 (59,111,626)  (12,436,031)   (46.675.595) عمومية وإدارية

 (26,840,703)  (3,203,293)   (23.637.410) استهالك وإطفاء

 25,561,309   13,094,208   12.467.101 ربح العمليات التشغيلية

 (1,655,016)  (305,923)   (1.349.093) مصاريف تمويلية

 2,834,043     -   2.834.043 عوائد ودائع قصيرة األجل

 2,051,462   1,740,049   311.413 إيرادات / )مصاريف( أخرى

 28,791,798   14,528,334   14.263.464 صافي الربح

      السهم ) ريال سعودي(ربح 

ربحية السهم األساسية والمخفضة 

 من ربح العمليات التشغيلية

2.49  2.62  5.11 

ربحية السهم األساسية والمخفضة 

 من صافي الدخل 

2.85  2.91  5.76 

 

 



 

 سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا  )المعروفة سابًقا ب علمركة ش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(
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 )ريال سعودي(
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 تتمة - أرقام المقارنة       -25

 :م2020مارس  31كما في  األولية الموحدة الموجزة الماليالمركز قائمة  ب-25-2

 

الرصيد كما يظهر في 

 الرصيد بعد التعديل  التعديل  القوائم المالية المصدرة

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة 
  374,114,873    23,547,453   350.567.420 ممتلكات وآالت ومعدات

  106,667,193    46,192,066   60.475.127 أعمال رأسماليةدفعات عن 
  152,267,187    7,175,399   145.091.788 حق استخدام األصول

  36,351,233    21,718,760   14.632.473 موجودات غير ملموسة
  250,000,000    250,000,000   - استثمارات طويلة األجل
  20,196,697    3,755,200   16.441.497 موجودات مالية أخرى

  939,597,183    352,388,878   587.208.305 إجمالي الموجودات غير المتداولة
      الموجودات المتداولة 

  1,075,844,334   78,504,193   997,340,141 ذمم مدينة

  503,073,469      -   503.073.469 موجودات العقود
  120,960,957    22,066,224   98.894.733 مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى مصاريف مدفوعة

  118,659,720      -   118,659,720 ودائع بنكية
  732,320,413    223,937,196   508,383,217 النقد وما في حكمه

  2,550,858,893   324,507,613   2.226.351.280 الموجودات المتداولة إجمالي 

  3,490,456,076   676,896,491   2.813.559.585 الموجوداتإجمالي 

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

  50,000,000      -   50.000.000 رأس المال المصدر والمدفوع
 416,667,946  416,667,946  - الزيادة المقترحة لرأس المال

  25,000,000      -   25.000.000 نظامياحتياطي 
 (36,497,493)      -   (36,497,493) احتياطيات أخرى

 1,499,851,511  14,528,334  1.485.323.177 أرباح مبقاة

  1,955,021,964    431,196,280   1,523,825,684 إجمالي حقوق الملكية

      المطلوبات 
      المطلوبات غير المتداولة 

  12,672,085    12,672,085   - غير متداول –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
  97,752,252      -   97,752,252 غير متداولة - مطلوبات شراء عقار

  124,047,451    4,778,197   119,269,254 غير متداولة - التزامات االيجار
  202,619,249    8,596,008   194,023,241 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  437,091,037    26,046,290   411,044,747 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
      المطلوبات المتداولة 

  165,562,167    12,751,712   152,810,455 ذمم دائنة
  17,364,760    17,364,760   - مستحق إلى أطراف ذات عالقة

  188,542,957   -  188,542,957 مطلوبات العقود
  690,741,365    187,123,186   503,618,179 مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

  22,895,389      -   22,895,389 متداولة - شراء عقار مطلوبات
  13,236,437    2,414,263   10,822,174 متداولة - التزامات االيجار

  1,098,343,075    219,653,921   878,689,154 إجمالي المطلوبات المتداولة 

  1,535,434,112    245,700,211   1,289,733,901 إجمالي المطلوبات 

  3,490,456,076    676,896,491   2,813,559,585 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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 تتمة - أرقام المقارنة  -25

 م:2020مارس  31الموحدة الموجزة كما في  التدفقات النقديةقائمة ج –25-2

 

الرصيد كما يظهر في 
 القوائم المالية المصدرة

 

 التعديل

 
الرصيد بعد 

 التعديل
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 28.791.798   14,553,881    14,237,917  قبل الزكاة  صافي دخل الفترة
      تعديالت لبنود غير نقدية:

 26.840,702   3,203,292    23,637,410  استهالك وإطفاء
 2.968     -    2,968  خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

 12.150.208   789,613    11,360,595  للموظفين  الخدمة نهاية مكافأة مخصص
 (2.834.043)     -   (2,834,043)  إيرادات عوائد الودائع البنكية

 1.655.016  305,923   1,349,093  تمويليةمصاريف 

  47,753,940    18,852,709   66.606.649 
      تسويات رأس المال العامل:

 88.335.539  (30,425,131)    118,760,670  ذمم مدينة
 (6.243.790)  (9,188,440)    2,944,650  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

 (88,771,369)     -   (88,771,369)  العقودموجودات 
 (18,023,535)  (978,389)   (17,045,146)  ذمم دائنة

 2,153,858     -    2,153,858  مطلوبات العقود
 12,755,243   12,341,687    413,556  مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

 56,812,595  (9,397,564)    66,210,159  نقدية من العمليات 
  2,830,078      -    2,830,078  إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة

 (1,993,646)   (273,904)   (1,719,742)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 57,649,027  (9,671,468)    67,320,495  األنشطة التشغيلية الناتجة من صافي التدفقات النقدية

      األنشطة االستثمارية
 363,403,575     -    363,403,575  ودائع بنكية

 (18,550,800)  (12,038,373)   (6,512,427)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات ملموسة
 245,672,583   245,672,583   - نقد مستحوذ عليه عند االستحواذ على شركة تابعة

 (12,328,048)     -   (12,328,048)  أعمال رأسماليةدفعات من 

 578,197,310   233,634,210    344,563,100  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

      -    األنشطة التمويلية 
 (7,942,925)     -   (7,942,925)  سداد العنصر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي

 (410,765)     -   (410,765)  مصاريف تمويلية مدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 

 التمويلية
 (8,353,690) 

 
 -    

 
(8,353,690) 

 627,492,647   223,962,742    403,529,905  صافي النقص في النقد وما في حكمه
 104,827,765     -    104,827,765  النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 732,320,412   223,962,742    508,357,670  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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 (19-آثار انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد   -26

م، 2019( )"الفيروس"( للمرة األولى في نهاية شهر ديسمبر 19-تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد تم

م أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيفه كجائحة. استمر انتشار الفيروس في جميع أنحاء 2020وخالل شهر مارس 

لك تباطؤ في النشاط االقتصادي واالجتماعي وإغالق العالم تقريًبا بما في ذلك المملكة العربية السعودية ونتج عن ذ

 .لكثير من القطاعات على المستوى العالمي والمحلي
 

واستجابًة لسرعة انتشار الفيروس وما نتج عنه من تعطل لبعض األعمال واألنشطة االجتماعية واالقتصادية، قامت 

والمستقبلية كما اتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية المجموعة بتقييم تأثيره على عملياتها التشغيلية الحالية 

واالحترازية، من ضمنها تفعيل العمل عن بعد حرًصا على سالمة الموظفين وعائالتهم، والقيام بتفعيل تام للحلول 

 .التقنية لضمان استمرار الخدمات القدمة على نفس المستوى
 

المملكة العربية السعودية بالسماح لعودة جميع األنشطة م بدأت حكومة 2020في نهاية الربع الثاني من العام 

 .االقتصادية والتجارية تدريجيًا مع وجوب مراعاة تطبيق جميع التدابير الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي

ة والبدء بتصنيعها م تم اإلعالن عن اكتشاف لقاحات تجاوزت مرحلة االختبارات بفاعلي2020خالل الربع الرابع من العام 

 .وتوزيعها عالمًيا لكثير من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية
 

، لم تتأثر أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية بشكل الموجزة الموحدة األولية وحتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية

 .جوهري من تبعات استمرار تفشي الفيروس
 

على نتائج أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية باستخدام بعض األحكام والتقديرات تم تقييم أثر الجائحة 

واالفتراضات الغير مؤكدة والتي تعتمد بشكل رئيس على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن 

 .التنبؤ بها بشكل موثوق

 

 األحداث الالحقة -27

عن طريق ريال سعودي  300,000,000م، وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 2021يونيو  20بتاريخ  -

 ريال سعودي. 10سهم بقيمة اسمية  30.000.000تحويلها من األرباح المبقاة وذلك بإصدار عدد 

 

 اعتماد القوائم المالية -28

 مايو 25 هـ الموافق1442 شوال 13 بتاريخ لجنة المراجعة تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من قبل

 .م2120

 


