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 التابعة لها اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 الموحدة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرائمة ق

 م2020ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 )ريال سعودي( 
 

 

  الموحدة من هذه القوائم المالية جزءًا ال يتجزأ (36( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )
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 2019 ديسمبر 31  2020 ديسمبر 31 إيضاح 
      

 2,102,019,057 2,466,065,209 27 اإليرادات
       (1,420,650,808) (1,639,490,588) 22 تكلفة اإليرادات 

 681,368,249 826,574,621  إجمالي الربح 
    

    المصاريف
 (84,355,264) (76,927,388) 23 بيعيه وتسويقية

 - (35,489,335) 31 ئتمانية متوقعةاخسائر مخصص 
 (209,649,116) (246,937,757) 24 عمومية وإدارية

       (86,856,721) (111,611,334) 8, 7, 5 استهالك وإطفاء

     300,507,148 355,608,807  ربح العمليات التشغيلية

 (4,898,047) (6,373,912) 7, 5 مصاريف تمويلية
 12,148,779 10,922,797 15،  14 عوائد ودائع قصيرة األجل

 - 103,596 9 صافي الحصة في نتائج شركات زميلة
 - 3,595,548 10 الخسارةالتغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح أو 

        (576,324) 8.412.641 25 أخرى( مصاريف)إيرادات 

     307,181,556 372,269,477  الربح قبل الزكاةصافي 

        - (65,690,341) 28 الزكاة

 307,181,556 306,579,136  صافي الربح
      

    للسنةالدخل الشامل اآلخر 
    تصنيفها الحًقا إلى قائمة الربح أو الخسارةبنود لن يعاد 

    
 1,732,887 866,732 10 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

       (11,659,634) 259,675 18 إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 297,254,809 307,705,543  للسنةإجمالي الدخل الشامل 
      

    ربح السهم )بالريال السعودي(: 

    

 والمخفضة  األساسيةربحية السهم 

 60.10 71.12 33 للسنةالعمليات التشغيلية  ربح من 
    

 والمخفضة  األساسيةربحية السهم  

 61.44 61.32 33 الربح من صافي 

      

 

 

 

 

 



 التابعة لها اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 الموحدة قائمة المركز المالي

 م2020ديسمبر  31 كما في

 )ريال سعودي(
 

 

  الموحدة من هذه القوائم المالية جزءًا ال يتجزأ (36( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )
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 م2019ديسمبر  31 م2020 ديسمبر 31 إيضاح 
      

    الموجودات
    الموجودات غير المتداولة 
 354,832,427 373,732,417 5 ممتلكات وآالت ومعدات

 48,147,079 108,538,021 6 دفعات عن أعمال رأسمالية
 153,909,953 131,457,589 7 حق استخدام األصول

 18,677,252 82,978,472 8 موجودات غير ملموسة
 - 212,556 9 استثمارات في شركات زميلة

       16,441,497 34,272,554 10 موجودات مالية أخرى
       592,008,208 731,191,609  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

    الموجودات المتداولة 
 1,116,100,812 1,370,495,889 11 مدينةذمم 

 414,302,099 269,127,254 21 موجودات العقود
 99,018,546 79,917,932 31 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

 3,755,200 11,171,707 10 موجودات مالية أخرى
 482,063,295 537,968,184 41 ودائع بنكية

       104,827,765 1,013,318,368 51 النقد وما في حكمه
       2,220,067,717 3,281,999,334  إجمالي الموجودات المتداولة 

       2,812,075,925 4,013,190,943  إجمالي الموجودات 
    حقوق الملكية والمطلوبات 

    حقوق الملكية 
 50,000,000 50,000,000 16 رأس المال المصدر والمدفوع
 - 450,000,000 17 الزيادة المقترحة لرأس المال

 25,000,000 25,000,000  احتياطي نظامي
       1,434,562,220 1,708,935,709  أرباح مبقاة

       1,509,562,220 2,233,935,709  إجمالي حقوق الملكية
    المطلوبات 

    المطلوبات غير المتداولة 
 97,752,252 74,255,782 5 غير متداولة - مطلوبات شراء عقار

 119,269,254 101,534,296 7 غير متداولة - االيجارالتزامات 
       184,382,388 228,121,038 18 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

       401,403,894 403,911,116  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
    المطلوبات المتداولة 

 169,304,351 226,711,828 19 ذمم دائنة
 2.537.750 24,104,741 26 مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 186,389,099 227,282,520 20 مطلوبات العقود
 501,218,123 779,689,161 21 مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

 - 65,690,341 28 زكاة
 22,895,389 23,496,470 5 متداولة - مطلوبات شراء عقار

       18,765,099 28,369,057 7 متداولة - االيجارالتزامات 
       901,109,811 1,375,344,118  إجمالي المطلوبات المتداولة 

       1,302,513,705 1,779,255,234  إجمالي المطلوبات 
       2,812,075,925 4,013,190,943  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 



 التابعة لها اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
  

  الموحدة من هذه القوائم المالية جزءًا ال يتجزأ (36( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )
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 رأس المال  إيضاح 

الزيادة المقترحة 

            ______  إجمالي حقوق الملكية األرباح المبقاة االحتياطي النظامي لرأس المال

 1,212,307,411 1,137,307,411 25,000,000 - 50,000,000  م2019يناير  1الرصيد في 

 307,181,556 307,181,556 - - -  صافي دخل السنة

 (9,926,747) (9,926,747) - - -  الدخل الشامل االخر
             

             1,509,562,220 1,434,562,220 25,000,000 - 50,000,000  م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

       

 1,509,562,220 1,434,562,220 25,000,000 - 50,000,000   م2020يناير  1 الرصيد كما في

 416,667,946 - - 416,667,946 - 17،  1 الناتجة عن االستحواذالقيمة الدفترية 

 - (33,332,054) - 33,332,054 - 17 محول من األرباح المبقاة إلى رأس المال

 306,579,136 306,579,136 - - -  السنةدخل صافي 

  1,126,407   1,126,407  - - -  الشامل االخرالدخل 
               

 2,233,935,709 1,708,935,709 25,000,000 450.000.000 50,000,000  م 2020  ديسمبر 31 يكما فالرصيد 
            

       

 
 
 
 
 

                                                                                                                             
             

  



 التابعة لها اتشركة العلم ألمن المعلومات والشرك

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
 

 

  الموحدة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (36( إلى )1تشكل اإليضاحات المرفقة من )
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 م2019 ديسمبر 31  م2020 ديسمبر 31 إيضاح 

     األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 
 307,181,556  372,269,477  السنةصافي دخل 

     تعديالت لبنود غير نقدية:
 86,856,721  111.611.334 8,7,5 استهالك وإطفاء

  -  35,489,335 31 ئتمانية متوقعةخسائر امخصص 
 2,008,424  2.967  خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

 38,316,848  48,600,822 18  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص
 -  (3,595,548) 10 مكاسب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  (103,596) 9 حصة الشركة من مكاسب شركات زميلة
 (12,148,779)   (10,922,797)  إيرادات عوائد الودائع البنكية

   4,898,047  6,188,174 7، 5 مصاريف تمويلية

  559,540,168  427,112,817 
     تسويات رأس المال العامل:

 (24,090,856)  (214,361,695)   ذمم مدينة
 (21,351,068)  16,726,344  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

 (90,614,822)  118,427,966  موجودات العقود
 (40,215,778)  43,126,123  ذمم دائنة

 (13,695,263)  40,649,437  مطلوبات العقود
 (16,688,679)  154,409,683  مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

 -  7,671,213  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 220,456,351  726,189,239  نقدية من العمليات 
 9,566,164  10,013,638  إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة

 (9,623,065)  (12,682,800) 18 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 220,399,450  723,520,077  األنشطة التشغيليةالناتجة من صافي التدفقات النقدية 

     األنشطة االستثمارية
 (140,565,085)  194,095,111 14 ودائع بنكية

 -  245,672,582 1 تابعةنقد مستحوذ عليه عند االستحواذ على شركة 
 (27,630,953)  (23,607,815) 8، 5 ملموسةغير وموجودات ومعدات  وآالت شراء ممتلكات

 -  (108,960)  استثمارات في شركات زميلة
 (10,014,235)  (20,785,284) 10 موجودات مالية أخرى

 (41,127,108)  (111,920,090) 6 دفعات من أعمال رأسمالية

 (219,337,381)  283,345,544  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثماريةصافي 

     األنشطة التمويلية 
 (37,552,110)  (22,829,121)  العنصر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي دفعات
 (22,309,685)  (22,895,389)  مطلوبات شراء عقار دفعات

 -  (14,521,087)  دفعات ألطراف ذات عالقة
 (4,691,388)  (4,642,421)  مصاريف تمويلية مدفوعة
 (26,142,756)  (33,487,000)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 (90,695,939)  (98,375,018)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 (89,633,870)   908,490,603  وما في حكمه صافي النقص في النقد
 194,461,635  104,827,765 15  السنةبداية في وما في حكمه  النقد

 104,827,765   1,013,318,368  السنةنهاية النقد وما في حكمه في 

     معامالت غير نقدية هامة:

 (1,732,887)  866,732 10 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

 (11,659,634)  259,676 18 إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

المبالغ المحولة من مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
 (3,485,853)  -  إلى حق استخدام األصول

ممتلكات وآالت ومعدات تحويل من دفعات أعمال رأسمالية إلى 
 -  85.708.299 6 وموجودات غير ملموسة

 -  909,159  مصاريف تمويلية

 -  13.895.778  الحركة على حساب المستحق إلى أطراف ذات عالقة

   7.427.586  إضافات حق استخدام األصول 

 -  (33.332.054)  المقترحة لرأس المالالمبقاة إلى الزيادة  محول من األرباح 
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 عن الشركة معلومات -1

الرياض، بالمملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات تأسست شركة الِعلم ألمن المعلومات )"الشركة"( في مدينة  

مساهمة  شخص واحد م(. وقد تم تحويلها إلى شركة1988يونيو  8هـ )الموافق 1408شوال  24مسؤولية محدودة بتاريخ 

م(، وهي 2007نوفمبر  13هـ )الموافق 1428ذو القعدة  3( وتاريخ 90سعودية بموجب المرسوم الملكي رقـم )م/مقفلة 

مة بالمملكة . إن الشركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العا1010069210مقيدة بالسجل التجاري رقم 

للشركة، يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء يعينهم صندوق  وبحسب ما نص عليه النظام األساس ،العربية السعودية

 الداخلية.االستثمارات العامة، منهم أربعة أعضاء ترشحهم وزارة 

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

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

صاالت وتوفير مواقع للبيع والشراء عن طريق شبكة اإلنترنت والعمل في والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات االت

 مجال التدريب وتطوير القوى العاملة.

للشركة هو تقديم الخدمات اإللكترونية اآلمنة للقطاعات الحكومية والخاصة واألفراد وذلك من  يإن النشاط الرئيس 

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

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

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

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

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

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

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

 في مجاالت متعددة. واستشارات : يختص بتقديم حلول تدريبفيةالخدمات االحتراقطاع  - 4

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

 :فيما يلي قائمة لبعض الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الشركة 

   خدمة تم  -4     خدمة يقين  -1  

 أبشرخدمة   -5     خدمة مقيم  -2  

 خدمة ربط التأمين الصحي  -6     خدمة العمرة  -3  

 الخدمات المقدمة من الشركة:بعض لفيما يلي وصف  

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

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

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

تشتمل هذة الخدمة كذلك على خدمات فرعية عدة من أهمها خدمة التحقق من هوية المكتتبين والمتعلقة بالشركات 

 سهمها لالكتتاب العام.التي تطرح أ

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

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

لجهات المستفيدة على تحسين إدارة الموارد البشرية من خالل توفير بيانات وتقارير للجهة المستفيدة، كما يساعد ا

 العمالة لديها وذلك على شكل مجموعات متنوعة من الخدمات.

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

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

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

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

 للحصول على تصاريح حج بالقبول أو الرفض، باإلضافة إلى تسجيل بيانات المقبولين آليًا.
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  تتمة -  معلومات عن الشركة -1

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

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

تمام إر ببيانات السيارات التي يتاجرون بها ونقل ملكيتها بمجرد يمتلكونها، والقيام بتحديث قواعد المعلومات لدى المرو

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

 .السيارات من إصدار رخصة الملكية ولوحات السيارات بشكل فوري

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

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

ت المعنية تقنيا وربطها مع العامة للجوازات وغيرها عن طريق عمليات إلكترونية تفاعلية تعتمد على الربط مع الجها

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

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

 التابعة اتالشرك

، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم الخبرات المحدودةسيس شركة إمداد قامت الشركة بتأ 

مملوكة بالكامل لشركة العلم ألمن المعلومات ومقرها و م(2014مايو  21هـ )الموافق 1435رجب  22، بتاريخ 1010414975

تصال ومراكز الخدمات وتقديم الرئيسي الرياض. ويتمثل نشاط شركة إمداد الخبرات المحدودة الرئيسي في إدارة مراكز اال

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

 والبرامج واألنظمة وتطوير القوى العاملة.

 

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

م( ومملوكة بالكامل لشركة العلم ألمن المعلومات 2019مايو  16هـ )الموافق 1440رمضان  11، بتاريخ 1010069210

مراكز االتصال ومراكز الخدمات وبرمجة أنظمة ومقرها الرئيسي الرياض. ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إدارة 

الحاسوب وأنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وخدمات تقنية المعلومات وتجهير البيانات واستضافة المواقع على 

 ولم تمارس الشركة أعمالها بعد .ت بالتجزئة في المتاجر المتخصصةالشبكة وبيع معدات المعلومات واالتصاال

 

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

ومملوكة لشركة ، ومقرها الرئيسي الرياضم( 2019 نوفمبر 5هـ )الموافق 1441 ربيع األول 8، بتاريخ 1010606896رقم 

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي  ،%99.98بنسبة  التقنيعلم لالستثمار وشركة  %0.02بنسبة  إمداد الخبرات المحدودة

ولم تمارس الشركة  .الحاسوبيةوأنشطة البرمجة  في مجال اإلدارةوأنشطة الخبرة االستشارية  الخدمات الماليةفي 

 أعمالها بعد.

 

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

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

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

 ولم تمارس الشركة أعمالها بعد. المالية.

 

، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة العمرة للخدمات المتميزةقامت الشركة بتأسيس شركة 

( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة م2020سبتمبر   30 هـ )الموافق1442 صفر 12، بتاريخ 1010656805بسجل تجاري رقم 

هدي عنقل الركاب بالحافالت بين المدن، متلرئيسي ويتمثل نشاط الشركة ا %100بنسبة  العلم ألمن المعلوماتلشركة 

المعاينة والتفتيش لألنظمة المختلفة وقياس أدائها، تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، اإلعاشة بالحج والعمرة، 

 ولم تمارس الشركة أعمالها بعد. .حجز وحدات اإليواء السياحي وتسويقها، خدمة استقبال وتوديع المعتمرين
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 تتمة -  معلومات عن الشركة         -1

 تتمة– التابعة اتالشرك

 الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونًيا )تبادل( –االستحواذ على شركة تابعة 

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

الوحيد في الشركة( لشراء جميع أسهم الشركة السعودية لتبادل المعلومات )"تبادل"( بكل مالها من حقوق وماعليها 

م. 2020يناير  1احتساب الحقوق وااللتزامات االقتصادية اعتباًرا من تاريخ  وبحسب االتفاقية المبرمة فإنه يتم ،من التزامات

 33,487,000بمبلغ 2019اح مستحقة عن عام ريال سعودي مخصوًما منها أرب 450,154,946لغة البا الدفتريةقيمة ذلك بالو

  ريال سعودي.

 

إن شركة تبادل شركة سعودية يقع مركزها الرئيسي في الرياض، وتعمل تبادل في قطاعات تقنية المعلومات 

ت وتقنية المعلومات. وكذلك امتالك واالتصاالت وتركيب وصيانة ودعم ومساندة برامج وأنظمة وتطبيقات االتصاال

وإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة مرافق االتصاالت وتقنية المعلومات والمشاركة في تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة 

 وإدارة المناطق التقنية.

 

تبادل، وتقوم الشركة بالمحاسبة عن عمليات االستحواذ  شركة صول الشركة على السيطرة علىحنتج عن هذه المعاملة 

 تجميع الفائدة لألعمال.طريقة باستخدام للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة 

 

 فيما يلي تفاصيل القيمة الدفترية لشركة تبادل:

 

 245,672,582 النقد وما في حكمه

  24,482,756  ممتلكات وآالت ومعدات

  34,179,151  دفعات عن أعمال رأسمالية

  7,765,481  حق استخدام األصول

  23,371,213  موجودات غير ملموسة

  48,079,063  ذمم مدينة

  16,632,984  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

  250,000,000  ودائع بنكية

 (4,778,197)  غير متداولة -التزامات االيجار 

 (8,080,303)  للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 (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   الدفترية القيمة

 (33,487,000)  توزيعات أرباح مدفوعة 

  416,667,946   (17زيادة رأس المال )إيضاح عوض الشراء في شكل 

 

 .القوائم المالية الموحدة مجتمعة بـ "المجموعة" في هذه المذكورة أعاله التابعة لها والشركاتيشار إلى الشركة 
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  أسس اإلعداد -2

 المحاسبية المطبقة المعايير (أ)

لمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لتم 

 .لهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمن اوالمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 

 أسس توحيد القوائم المالية     )ب(  

)"يشار  شركاتها التابعة و علم ألمن المعلوماتاللشركة تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية 

 إليهم مجتمعين بالمجموعة"(. 

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

الشركة 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. 

ستبعادها خالل السنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل اليها أو ستحواذ عتائج الشركات التابعة التي تم االيتم إدراج ن

 ، بحسب ما هو مناسب.ستبعاد الفعليستحواذ الفعلي أو حتى تاريخ االالموحدة من تاريخ اال خرشامل اآلال

وحيد تها التابعة عند تاتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت الجوهرية واإليرادات والمصاريف بين الشركة وشرك

 القوائم المالية.

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

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

التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة .وعند  الشركاتتتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل 

 التابعة لتتوافق مع القوائم المالية للمجموعة. اتالضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشرك

 )ج(    أسس القياس 

افع الموظفين التزامات منمستحقات عداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا إتم 

حيث يتم للموجودات المالية األخرى باإلضافة  ةیلاللتزامات المستقبل ةیالحال مةیبالقحيث يتم احتسابه  المحددة

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

 .الخسارة

 و عملة العرض الوظيفيةالعملة )د(     

 للمجموعة. الوظيفيةالعملة الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل  يتم عرض هذه القوائم المالية
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 تتمة -اد أسس اإلعد -2

 التقديرات فتراضات واال استخدام    )هـ( 

 األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية 1-هـ 

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

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

 

 للمجموعةتزامات المحددة لمعدل الخصم المستخدم في تحديد القيمة الدفترية لمنافع اال

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

لتزام كما في تاريخ نهاية التقرير. يتطلب وضع أحكام مهمة عند تحديد التقاعدي لمدة مساوية لفترة اال المعاش

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

 

 التقديرات فتراضات واال استخدام 2-هـ 

فتراضات التي لية يتطلب استخدام التقديرات واالإن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير الما

لتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ن االتؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح ع

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

ظرًا لظروف خارجة ن باألحداث واإلجراءات الحالية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف في نهاية المطاف عن تلك التقديرات

 . عن سيطرة المجموعة

 

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

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

 ة إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.المستقبلي

 

فيما يلي االفتراضات الهامة التي تتعلق بالفترات المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات 

ية للموجودات في فترة التقرير المالي التي قد يكون لها مخاطر كبيرة ينتج عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفتر

 والمطلوبات للسنة المالية التالية:

 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة 

ت غير الملموسة ألغراض يتم تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودا

ستهالك واإلطفاء، على التوالي. يتم إجراء تلك التقديرات بناًء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية. احتساب اال

 يتم تحديد القيمة المتبقية على أساس الخبرة والبيانات التي يمكن مالحظتها عندما تكون متاحة.

 

 متداولةالالمستخدمة في تقدير انخفاض الموجودات غير  فتراضاتاال

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

أو الوحدة المدرة للنقد حيثما تنتمي الموجودات غير المتداولة. إن القيمة المستخدمة لالحتساب تتطلب من اإلدارة 

من الموجودات غير المتداولة أو الوحدة المدرة للنقد  ةقعالقيام بعمل تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتو

اض في القيمة جوهرية نخفاال ومعدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية. قد تكون الخسارة الناتجة من

 لتدفقات النقدية المستقبلية الفعلية أقل من المتوقع.اعندما تكون 
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 تتمة -اد أسس اإلعد -2

 تتمة - التقديرات األفتراضات و استخدام 2-هـ  

 

  ئتمانية المتوقعةئر االمخصص الخسا حساب

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

 .3رقم 

  

تعتمد على افتراضات  ةالمجموعة باستخدام معلومات تطلعيعند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، تقوم 

المحركات المستقبلية لمختلف العوامل االقتصادية، والكيفية التي تؤثر بها هذه المحركات على بعضها البعض. كما 

 تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر.

  

على الفرق بين  خسارة الناتجة عن التعثر عن السداد، وهي تعتمدللعند التعثر عن السداد هي تقدير ن الخسارة إ

خذ التدفقات النقدية من الضمانات أد التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض استالمها بع

 والتحسينات الجوهرية في االئتمان.

 

اف يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. سيتم االعتر

بالفرق بين المبالغ المحصلة فعليًا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

 الشامل اآلخر الموحدة.

 

 التزامات منافع الموظفين المحددةقيمة  المستخدمة لتحديد فتراضاتاال

لتزامات منافع الموظفين المحددة. تم اإلفصاح ال عددة لتحديد القيمة االكتواريةالمجموعة بعمل تقديرات مت قامت

 .18عن تلك التقديرات في اإليضاح رقم 

 

 االفتراضات المستخدمة لقياس اإليرادات

قامت المجموعة بمراجعة التقديرات المتعلقة باالعتراف باإليراد لعقد الشراكة مع أمانة منطقة الرياض للقيام بأعمال 

الرقابة البلدية والتفتيش وتنمية وتحصيل إيراداتها "إجادة". كانت المجموعة تقوم بتقدير اإليراد آخذًة في االعتبار 

عدم وجود معلومات أو مؤشرات كافية لنسبة التحصيل المتوقع للخدمات عدم تسجيل المبالغ غير المحصلة، وذلك ل

التحصيل المتوقع عن طريق تحليل البيانات التاريخية نسبة م، قامت المجموعة بتقدير 2020المقدمة. خالل العام 

يراد على م وذلك الحتساب معدل التحصيل المتوقع، وبناًء على ذلك تم االعتراف باإل2020حتى  2018 من للسنوات

 ت هذه مليون ريال. وفي حال تغير 18.1بلغت أساس التحصيل المتوقع، وقد نتج عن هذه التقديرات إيرادات إضافية 

 التقديرات للسنوات القادمة، سيتأثر اإليراد بناًء عليها.
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 السياسات المحاسبية الهامة  -3

 فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمها المالية الموحدة: 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ "متداولة" و "غير متداولة" 

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

 الموجودات 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 

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

 ال تقل عن اثني عشر شهرًا بعد الفترة المالية.
 

 تصنف كافة الموجودات األخرى كـ "غير متداولة". 

 تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية. 

 ي ألغراض المتاجرة.في حالة اقتناؤها بشكل أساس 

  ،عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرًا بعد الفترة المالية 

 أو 

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

 خرى كـ "غير متداولة".تصنف كافة المطلوبات األ

 قياس القيمة العادلة 

عادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب القيمة ال

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

 الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

  أو المطلوبات، أوفي السوق الرئيسي للموجودات 

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

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

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

 الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

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

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

 على النحو األفضل وبأقصى حد.

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

 استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

  



 التابعة لها اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 سعودي()ريال 
 

 

 

14 

   تتمة - المحاسبية الهامةالسياسات  -3
 
 تتمة -قياس القيمة العادلة  

 الموحدة فصاح عنها في القوائم الماليةتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي ي

الهامة دناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى أضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة 

 لقياس القيمة العادلة ككل:

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

 األسعار(

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

 مباشرة. بصورة مباشرة أو غير

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

 للمالحظة.
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم 

يم التصنيف يس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقالتحويل بين المستويات الهرمية لقياالمجموعة بالتأكد فيما إذا تم 

 )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.
 

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

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

 

 للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدةعمليات تجميع األعمال 

يتم المحاسبة عنها  والتي ال تتضمن عوض أعمال خاضعة لسيطرة واحدةالتي تشمل  عمليات تجميع األعمال

في دفاتر  ريقة تجميع الفائدة لألعمال، والتي يتم فيها تسجيل الموجودات والمطلوبات بقيمتها الدفتريةطباستخدام 

 والتي تتضمن عوض أعمال خاضعة لسيطرة واحدةالتي تشمل  المستحوذ، أما فيما يخص عمليات تجميع األعمال

القوائم المالية الموحدة بعد االستحواذ منذ يتم عرض . المحاسبية االستحواذ طريقةيتم المحاسبة عنها باستخدام 

تاريخ التجميع المعلن،دون دمج أو إعادة عرض أرقام سنة المقارنة، واليتم تسجيل شهرة ناتجة عن االستحواذ. ويتم 

  ل مباشر.ية االستحواذ في حقوق الملكية بشكتسجيل أي تكاليف متكبدة في عمل

  االستثمارات في الشركات الزميلة

 ا هاًما وليست مسيطرة أو لديها سيطرة مشتركة عليها. التأثيرشركة تمارس المجموعة عليها تأثيرً الزميلة هي  الشركة

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

 سياساتوالتعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك ال

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

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

رباح أو التوزيعات األخرى،  ي القرارات المتعلقة بتوزيعات األفي ذلك المشــاركة ففي صــنع الســياســات، بما 

المعامالت الجوهرية بين المجموعة والمنشــأة المســتثمر فيها، تبادل الموظفين اإلداريين أو توفير المعلومات التقنية 

  .األساسية
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   تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -3

 تتمة - في الشركات الزميلةاالستثمارات 

سـتثمارات في الشـركات الزميلة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة باســــتخدام طريقة تتم المحاسـبة عن اال

عتراف باالســــتثمار في الشــــركات الزميلة أو المشــاريع المشــتركة يتم اال، لكية. وفقا لطريقة حقوق الملكيةحقوق الم

عتراف بحصــة المجموعة في قائمة الربح أو لال ا بالتكلفة ويتم تعديله الحقاً المركز المالي الموحدة مبدئيفي قائمة 

لى ســتثمارات. إضــافة إنخفاض في قيمة صــافي االمنه أي اا الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة مطروحً 

 ة، تقوم المجموعة بإثبات حصــتها في أيملكية الشــركة الزميلةن حقوق ضــم مباشــرًة تغير  ةثبات أيإذلك، في حالة 

الملكية الموحدة. عندما تزيد حصة المجموعة في خسائر تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق 

ويلة صص طفي تلك الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة )التي تتضمن أي ح صة ملكيتهايلة عن حشركات الزمال

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

 .عتراف بحصتها في الخسائر اإلضافيةعن اال

ة يتم اإلعتراف بالخســـائر اإلضـــافية وإثباتها كالتزامات فقط إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزامات قانوني.

  .أو متوقعة أو قامت بتسديد دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة

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

  .المشتركالمشترك بقدر حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع 

 يرادات ثبات اإلإ 

 اإليرادات من العقود مع العمالء

تباع طريقة مكونة من خمس خطوات وكما هي مذكورة اتقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود مع العمالء ب

 (:15في المعيار الدولي للتقرير المالي )

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

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

ويل لتزام األداء هو عبارة عن تعهد ينص عليه العقد مع العميل بتحان إتحديد التزامات األداء في العقد.  (:2الخطوة )

 سلعة أو خدمه إلى العميل. 

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. 

لتزامات األداء المنصوص عليها في العقد. بالنسبة للعقود التي تشتمل اتخصيص سعر المعاملة على  (:4الخطوة )

على أكثر من التزام أداء، ستقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ 

 كون لها الحق فيه مقابل الوفاء بكل التزام أداء. يالذي تتوقع المجموعة أن 

تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات  إثبات اإليرادات عند وفاء المنشأة بالتزام األداء.  :(5طوة )الخ

 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  أ (

 دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه. 
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -3

 تتمة -اإليرادات ثبات إ

ه الذي يتم فيه تشييد األصل أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل الذي يسيطر عليه العميل في الوقت نفس ب(

 أو تحسينه.

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

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

 .م الوفاء بالتزام األداء فيهاالتي يت

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

مبني على عقد مقابل العوض المكتسب من األداء. وفي حالة زيادة العوض الذي يستلمه العميل عن مبلغ اإليرادات 

 التي تم إثباتها، فقد ينشأ عن ذلك التزام عقد. 

س اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض، بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد تقا

المتعاقد عليها، وبعد استبعاد الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة 

 للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.

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

 والتكاليف، إذ ينطبق ذلك، بشكل موثوق به.

شتراك في الخدمة. أما يرادات االشتراكات على مدى زمني هو فترة االإ إثباتاإللكترونية، فيتم  للمنتجاتبالنسبة 

وهي التي يتم إيراداتها على النقطة من الزمن إثبات واستخدام النقاط المدفوعة مسبقًا فيتم  إيرادات العمليات

 تقديم الخدمة فيها.

 .اإليراد عند الوفاء بالتزامات أداء العقد، تحقق أما بالنسبة إليرادات المشاريع، فيتم إثبات 

 العمالت األجنبية

 األرصدة والمعامالت األجنبية

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

 الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة أواًل لإلثبات. 
 

للعملة الوظيفية يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة 

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

 أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.
 

ويل السائدة بتاريخ تحتحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية، المسجلة بعملة أجنبية، بأسعار ال

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

رباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة األ

ثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة إغير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع 

الشامل  دخلالثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباحها أو خسائرها بالقيمة العادلة في إللبند )أي يتم 

 الموحدة ، على التوالي(. الربح أو الخسارةخر أو قائمة اآل
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 الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن 

التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة  وجدت. تشتمل هذه

ثبات. وإذا كان استبدال أجزاء هامة من اآلالت نشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلبالمشاريع اإل

ستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية. اوالمعدات مطلوبًا على مراحل، تقوم المجموعة ب

ثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة إوبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم 

رة والدخل الشامل صالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخساثبات كافة تكاليف اإلإثباته. يتم إالوفاء بمعايير 

بعد استخدامه ضمن )إن وجدت( الموحدة عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما اآلخر 

 ثبات المتعلقة بإثبات المخصص.تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإل
 

لمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند ثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت واإيتم التوقف عن 

اح أو خسائر ناتجة االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أية أرب

 ثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل(إعن التوقف عن 

 ثبات فيها.التي يتم التوقف عن اإل للسنةالموحدة  اآلخر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
 

نتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة عمار اإليتم مراجعة القيمة المتبقية واأل

 مالية ويتم إجراء 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 التكلفة على الموجودات المعنية. تشتمل التكلفة على تكلفة المقاولين والمواد والخدمات والدفعات المقدمة 

 الرأسمالية. 

 فتراضية والتي تستخدمها المجموعة:والمعدات االر الممتلكات واآلالت فيما يلي أعما

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

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

 الموجودات غير الملموسة

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

الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع منشآت القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات 

ملة يتم رسم وخسائر االنخفاض المتراكمة. األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراك

 .الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً 
 

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

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

جودات غير الملوسة التي لها عمر محدد على األقل في نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية. يتم معالجة التغيرات المو

محاسبيًا وذلك  –المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل  دع أو طريقة استنفافي العمر اإلنتاجي المتوق

يتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، و

الموحدة اآلخر إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

 كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
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 تتمة - الموجودات غير الملموسة
 

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

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

يم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي غير المحدد ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير يا إذا كان التقوذلك للتأكد فيم

 من "عمر محدد" إلى "عمر غير محدد" على أساس مستقبلي.
 

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

الموحدة عند اآلخر ستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اال

 التوقف عن إثبات األصل.
 

 برامج الحاسب اآللي

. تشتمل التكلفة في القيمةتقيد برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التابعة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض 

 يخية على المصاريف المتعلقة مباشرًة بشراء البنود.التار

يحمل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف على 

 الموجودات المعنية ناقصًا القيمة المتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة.

 .سنوات 5واألنظمة اإللكترونية على فترة  برامج الحاسب اآللييتم إطفاء 

 نخفاض في الموجودات غير الماليةاال

يم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في يكل قوائم مالية موحدة، بإجراء تقتقوم المجموعة، بتاريخ إعداد 

االختبار السنوي للتأكد من وجود قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبًا إجراء 

االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد 

القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصًا تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية، ويتم 

مستقلة بشكل كبير عن تلك  ةل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية واردتحديدها لك

الدفترية لألصل أو الوحدة  الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة

 عتبر منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.ن األصل يإعن القيمة القابلة لالسترداد، ف للنقدية ةالمدر
 

وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل 

ند تحديد الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وع

القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، فإنه يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت بالسوق عند توفرها. وفي حالة عدم إمكانية 

 يم مالئمة.يتخدام طرق تقتحديد مثل هذه المعامالت، يتم اس
 

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

مدرة للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها  ةالتفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحد

األصل. إن المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات تغطي عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب 

 ة المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.معدل نمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدي
 

نخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة يتم إثبات خسائر اإل

 ضمن المصاريف وبما يتمشى مع وظيفة األصل منخفض القيمة.
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 الموجودات غير الماليةنخفاض في اال  

يم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، للتأكد من وجود أي ي، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقبالنسبة للموجودات

مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض المثبتة سابقًا أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة 

سترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقًا فقط بتقدير القيمة القابلة لال

في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في 

صل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدودًا بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لأل

فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض  –بعد خصم االستهالك  –القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها 

 في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.
 

ار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا يتم اختب

إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدية، حسب االقتضاء، وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة 

 الدفترية قد تنخفض قيمتها.

 

 وما في حكمه النقد

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

والودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في 

 القيمة.
 

في حكمه على النقد في الصندوق والودائع قصيرة شتمل النقد وما ي، قائمة التدفقات النقدية الموحدة لغرض إعداد

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

 إدارة النقدية للمجموعة.

 توزيعات األرباح

ذلك عند الموافقة على التوزيع وأن تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات و

وطبقًا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم إثبات توزيعات  التوزيع لم يعد تحت تصرف المجموعة.

 األرباح النهائية عند المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية. 

 

 المخصصات

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

خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء التدفق الالمحتمل أن 

بعض أو كل المخصصات سيتم استردادها، على سبيل تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة أن 

المثال بموجب عقد تأمين، يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ المستردة 

الموحدة  اآلخر مؤكدة تقريبا. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

 ي مبالغ مستردة.بعد خصم أ
 

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، 

عندما يكون ذلك مالئمًا، المخاطر الخاصة بااللتزام. عند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور 

 الوقت كتكلفة تمويل.
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 التقارير القطاعية

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

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

ق اإلفصاحات عن التقارير القطاعية مع المعلومات التي تم مراجعتها من قبل المسؤول عن اتخاذ القرارات تتواف

التشغيلية. تقوم المنشأة باإلفصاح عن معلومات عن أسس القياس المطبقة، مثل طبيعة وتأثير أي فروقات بين 

 رير وتلك القياسات المستخدمة.القياسات المستخدمة في المعلومات عن القطاعات التي يصدر عنها تقا

 إلتزامات منافع الموظفين المحددة

 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 

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

 القوائم المالية.

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

فع المحددة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام المتوقعة. تحدد القيمة الحالية اللتزامات المنا

أسعار العموالت لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط 

تزامات تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد ال

المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف منافع الموظفين في 

 الموحدة.خر اآلقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

عاشات يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة للفترات األولية على أساس سنوي باستخدام معدل تكلفة الم

التقاعدية المحددة اكتواريا في نهاية السنة السابقة، بعد تعديلها بالتقلبات الهامه التي تطرأ على السوق وأية أحداث 

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

احدة، ترحل المطلوبات االكتوارية استنادا إلى االفتراضات في بداية السنة. إذا في السوق واألحداث التي تتم مرة و

كانت هناك تغيرات جوهرية على االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة األولية، يؤخذ بعين االعتبار إعادة قياس تلك 

 المطلوبات.

تراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االف

اإليرادات الشاملة األخرى. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تسويات أو 

 الموحدة كتكاليف خدمة سابقة. خراآل تقليص البرنامج مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

يم لاللتزامات بموجب هذه البرامج من قبل اكتواريين مستقلين استنادا إلى طريقة وحدة االئتمان يإجراء تقيتم 

المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذه البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية للمنافع المتعلقة، على أساس 

لتزام فيما يتعلق بخدمات الموظفين في السنوات متساٍو، بكل سنة من سنوات الخدمة والعموالت على هذا اال

 السابقة.

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

اليف الموحدة بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاآلخر الخسارة والدخل الشامل 

يم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة يتمويلية. إن أي تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التق

 خر.الشامل اآل الدخلقياسها في 

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

 العتبار نظام العمل السعودي وكذلك سياسة المجموعة. بعين ا
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  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لألداة.

يتم إضافة تكاليف المعامالت التي تعود  بالقيمة العادلة.تم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا 

مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات مالية ومطلوبات مالية )باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة 

لمالية، أيهما العادلة من خالل الربح أو الخسارة( أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات ا

يتم االعتراف بتكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية أو مطلوبات  أنسب، عند االعتراف األولي.

مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة مباشرة والدخل الشامل اآلخر مباشرة في قائمة الربح أو 

 لموحدة.الخسارة والدخل الشامل اآلخر ا

 الموجودات المالية

يتم االعتراف بكافة الموجودات المالية مبدئيا بالتكلفة ويتم الحقا قياسها إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، 

 اعتمادا على التصنيف.

 تصنيف الموجودات المالية

 يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحقا بالتكلفة المطفأة:

 ن األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل يهدف الى االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع التدفقات النقدية أ

 التعاقدية؛ و

  الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي ينتج عنها تدفقات في تواريخ محددة والتي تمثل لوحدها دفعات

 .دمن أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي غير المسد

 يتم الحقا قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:

 ن األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل تم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أ

 األصول المالية؛ و

  تنتج عنها تدفقات في تواريخ محددة والتي تمثل لوحدها دفعات الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي

 من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي غير المسدد.

 بشكل افتراضي، يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 فيه عند االعتراف األولي بأصل مالي: ةوم باختيار/ بتصنيف ال رجعأن تق وعلى الرغم مما وورد أعاله، يجوز للمجموعة

  يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة الستثمار حقوق ملكية

 في قائمة الدخل الشامل اآلخر إذا تم استيفاء معايير محددة؛ و

  و تستوفي أتستوفي معايير التكلفة المطفأة  ال رجعة فيه والتي بشكليمكن للمجموعة أن تصنف استثمار الدين

معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى 

 تقليل عدم التطابق المحاسبي أو تقليله بشكل ملحوظ.
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بالنسبة لألدوات المالية غير الموجودات المشتراة أو غير الموجودات المالية ذات القيمة المتدنية، فإن سعر الفائدة 

الفعلي هو السعر الذي يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع 

المستلمة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة الرسوم والنقاط المدفوعة أو 

 ع لاللتزام المالي أو حيثما يكونوأقساط أو خصومات أخرى( باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة من خالل العمر المتوق

جودات المالية المشتراة أو ذات بالنسبة للمو مالئما فترة أقصر، إلى صافي القيمة المدرجة عند االعتراف األولي.

القيمة المتدنية، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في 

 تكلفة إطفاء أداة الدين عند االعتراف األولي.خسائر االئتمان المتوقعة، إلى  ذلك

 التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلية
اف األولي مطروحا منه تتمثل التكلفة المطفأة لألصل المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل عند االعتر

فعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ ساسية، مجموعا له اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الالدفعات األ

  ساسي ومبلغ االستحقاق، معداًل بأي مخصص خسارة.األ

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألدوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة  إن

 المرتبطة بها.

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة 

بالنسبة للموجودات المالية بخالف الموجودات المالية  دخل الشامل اآلخر.المطفأة والقيمة العادلة من خالل ال

المشتراة أو منخفضة القيمة، يتم حساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة 

 دناه.كما هو موضح أي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة الدفترية لألصل المالي، باستثناء الموجودات المالية الت

بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق 

إذا تحسنت مخاطر االئتمان ألداة مالية منخفضة القيمة  معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي.

يرادات الفوائد عن طريق تطبيق إل المالي منخفض القيمة، يتم قيد صبحيث ال يكون األائم مالية الحقة في فترات قو

 معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي.

بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة، تعتـرف المجموعة بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة 

الحساب بعكس اإلجمالي  يتمال  لمعدل باالئتمان على التكلفة المطفـأة لألصل المالي من االعتراف األولي.الفعلي ا

 حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية الحًقا بحيث ال يعود األصل المالي منخفض القيمة.

الموحدة وتكون مشمولة ضمن بند  الشامل اآلخريتم االعتـراف بإيرادات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

 يرادات الفوائد". إ -يرادات التمويل إ"

 أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

على حدة( لتصنيف االستثمارات ساس كل أداة أالقيام بخيار ال رجعة فيه )على  عند االعتراف األولي، يجوز للمجموعة

داة بالقيمة العادلة من خالل ن تصنيف األإ دوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.أفي 

الدخل الشامل اآلخر غير مسموح إذا كان استثمار حقوق الملكية محتفظ به للمتاجرة أو إذا اعتـرف المشتري بالمقابل 

 في عملية تجميع أعمال.الذي سيتم دفعه 
 

لى إضافة إدلة من خالل الدخل الشامل اآلخر دوات حقوق الملكية مبدئيا بالقيمة العاأيتم قياس االستثمارات في 

وبعد ذلك، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتـراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في  تكاليف المعاملة.

وال يتم إعادة تصنيف  الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.القيمة العادلة في 

الربح أو الخسارة المتراكمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند بيع استثمارات األسهم، 

  بقاة.بل سيتم تحويلها إلى األرباح الم
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دوات حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل أيعات األرباح من االستثمارات في يتم االعتـراف بتوز

رباح بوضوح استرداد لجزء من تكلفة ما لم تمثل توزيعات األ 9الي رقم للتقرير الم ر الدولياآلخر الموحدة وفقا للمعيا

يرادات التمويل" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل إمن بند "رباح مشمولة ضتكون توزيعات األ االستثمار.

 اآلخر الموحدة.

 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية

دوات الدين التي يتم قياسها أمان المتوقعة من االستثمارات في تعتـرف المجموعة بمخصص خسارة لخسائر االئت

يتم  ـلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم المدينة التجارية وموجودات العقد.بالتك

تعديل قيمة خسارة االئتمان المتوقعة بتاريخ كل قوائم مالية إلظهار التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف 

 األولي لألداة المالية ذات العالقة.

 

يتم تقدير  ة باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة للذمم المدينة التجارية وأصول العقود.تستمر المجموع

خسائر االئتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصصات بناًء على تجربة الخسارة 

ف االقتصادية العامة، وتقييم كل من االتجاه االئتمانية السابقة للمجموعة، معدلة بعوامل خاصة بالمدينين، والظرو

 الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ القوائم المالية، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند الحاجة.

 

ان منذ االعتراف األولي تعتـرف المجموعة بخسائر ائتمانية متوقعة طوال فترة وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتم

د مخاطر االئتمان على األدوات المالية بشكل كبير منذ االعتراف االولي، تقوم لكن إذا لم تز المالية.دوات لكافة األ

تمثل خسارة االئتمان  شهرا. 12المجموعة بقياس مخصص الخسارة لألدوات المالية بمبلغ خسارة ائتمان لفترة 

جميع األحداث االفتراضية المحتملة على مدى المتوقعة مدى الحياة الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتج عن 

شهرًا الجزء من خسائر االئتمان طول الحياة  12وبالعكس، تمثل خسارة االئتمان البالغة  العمر المتوقع لألداة المالية.

قوائم شهًرا بعد تاريخ ال 12المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج عن حاالت تعثر افتراضية على أداة مالية ممكنة خالل 

 المالية.

 

 تعريف التعثر عن السداد

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

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

 

 أو عندما يكون هناك عدم التزام بالتعهدات المالية للطرف المقابل؛ 

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

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

  



 التابعة لها اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 سعودي()ريال 
 

 

 

24 

 تتمة -المحاسبية الهامة السياسات  -3

 تتمة - دوات الماليةاأل

 يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية : 

 

الموجودات المالية 

 بالتكلفة المطفأة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات إيرادات الفائدة يتم تخفيض 

وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم 

 إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

 

 الموجودات المالية -االنخفاض في القيمة 

بنموذج "الخسارة  39نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  9لي للتقرير المالي يستبدل المعيار الدو

االئتمانية المتوقعة". والذي يتطلب تقديرًا كبيرًا بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج 

 مال المرجح.الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي يتم تحديدها على أساس االحت

 

يتم تطبيق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستثناء االستثمارات في أدوات الملكية.

  

 الموجودات المالية منخفضة القيمة

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

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

 التالية:

 صعوبات مالية كبيرة لمصدر األوراق أو المقرض  

  تعثر عن السدادخرق للعقد، مثل حدوث تأخر أو 

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

 امتيازات( ال يأخذها المقرض باالعتبار.

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

 صل المالي بسبب صعوبات مالية.إختفاء سوق نشط لذلك األ 

 

 سياسة الشطب

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

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

قد تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد  س.في إجراءات اإلفال

يتم االعتراف بأي مبالغ مستردة في قائمة  الخاصة بالمجموعة، مع مراعاة المشورة القانونية حيثما كان ذلك مناسبا.

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة واالعتراف بها

يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التعثر عن السداد، أو الخسارة االفتراضية )بمعنى حجم الخسارة 

يستند تقييم احتمالية التعثر عن السداد والخسارة  السداد.إذا كان هناك تعثر عن السداد( والتعرض عند التعثر عن 

 أما بالنسبة للتعرض االفتراضية على البيانات التاريخية المعدلة بواسطة معلومات مستقبلية كما هو موضح أعاله.

اريخ بت للموجوداتإلجمالیة لمخاطر التعثر عن السداد بالنسبة للموجودات المالية، فيتمثل ذلك بالقيمة الدفترية ا

اللتزامات القروض، فيشمل التعرض لمخاطر المبلغ المسحوب في تاريخ القوائم المالية القوائم المالية. وبالنسبة 

نماط السابقة، داد الذي يتم تحديده بناء على األوأية مبالغ إضافية يتوقع سحبها في المستقبل بتاريخ التعثر عن الس

  خرى.وغيرها من المعلومات المنظورة األتقبلية المحددة للمدينين، وفهم المجموعة للحاجات التمويلية المس

بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خسارة االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية 

، والتي يتم التعاقدية المستحقة للمجموعة وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها

 خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

 

عندما يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة بشكل جماعي لمعالجة الحاالت التي قد ال يتوفر 

فيها دليل على حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان على مستوى األداة الفردية، يتم تجميـع األدوات المالية وفقا 

 لألسس التالية:

 طبيعة األدوات المالية  

 متأخرة السداد؛ و  

 طبيعة المقترضين وحجمه والقطاع الذي يعمل فيه  

دارة للتأكد من أن عناصر كل مجموعة ال زالـت تشترك في خصائص إلتتم مراجعة عملية التجميع بانتظام من قبل ا

  مخاطر ائتمان مماثلة.

سارة ألداة مالية بقيمة تعادل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة في إذا قامت المجموعة بقياس مخصص الخ

فترة القوائم المالية السابقة لكنها تحدد بتاريخ القوائم المالية الحالية بأن شروط خسارة االئتمان المتوقعة مدى 

رة االئتمان المتوقعة شهرا لخسا 12الحياة غير مستوفاة، عندها تقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل 

  في فترة القوائم المالية الحالية.

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو 

إذا لم تقم  ة بملكية األصل إلى جهة أخرى.عندما تقوم بتحويل األصل المالي وكافة المخاطر والمنافع المرتبط

المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السيطرة على األصل المحول، تقوم 

المجموعة بإثبات حصتها المحتفظ بها في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بها عن المبالغ التي قد تضطر 

المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتراف إذا احتفظت  لتسويتها.

 باألصل المالي كما تعترف أيضا بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة.
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بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل لغاء االعتراف بالموجودات المالية المقاسة إعند 

داة دين ألغاء االعتراف باستثمار في إضافة لذلك، عند إ ومجموع المقابل المستلم والمستحق في الربح أو الخسارة.

راكمة التي سبق مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المت

لغاء إوبالعكس، عند  تجميعها في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الربح أو الخسارة.

االعتراف باالستثمار في أداة حقوق الملكية التي اختارتها المجموعة عند االعتراف األولي لقياسها بالقيمة العادلة 

تم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة سابًقا في احتياطي القيمة العادلة من من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال ي

 بقاة.إلى األرباح الم خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة، ولكن يتم تحويلها

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

  التصنيف كدين أو حقوق ملكية

الملكية الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق 

  مع جوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية.
 

  أدوات حقوق الملكية

يتم  مطلوباتها.إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح كافة 

  تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة.
 

ال يتم  يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وخصمها مباشرة من حقوق الملكية.

لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء رباح أو خسائر في قائمة اأاالعتراف بأي 

 أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.
 

  المطلوبات المالية

 تقاس المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 

 المطفأةالمطلوبات المالية المقاسة الحقا بالتكلفة 

( محتفظ بها 2عمال، )أتمل من المستحوذ في عملية تجميع ( مقابل مح1يتم قياس المطلوبات المالية التي ليست )

( مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 3للمتاجرة، أو )

  الفعلية.

هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على إن طريقة الفائدة الفعلية 

إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية  الفترة المرتبطة بها.

ال يتجزأ من معدل  المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءا

الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى( من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي أو حيثما يكون 

 مالئما فترة أقصر، إلى التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.

 لغاء االعتراف بالمطلوبات الماليةإ

لمالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات ا

ن الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق، إ صالحيتها.

 الخسارةو أ الربجئمة عة، يتم االعتراف به في قابما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متوق

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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 حق استخدام األصوال والتزامات عقود اإليجار

(، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يستند إلى أو يحتوي على عقد 16بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

اإليجار، تحديد ما إذا كان الترتيب يستند إلى أو يحتوي على عقد إيجار يستند إلى جوهر الترتيب مستند إلى مفهوم عقد 

في بداية عقد اإليجار.  يمثل الترتيب عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار إذا كان الترتيب يستند إلى استخدام أصل أو 

 حتى إن لم يكن هذا الحق مصرح به بوضوح في الترتيب. أصول معينة ويقدم الترتيب حقًا في استخدام األصل أو األصول

 كمستأجر

قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار سابًقا على أنها عقود إيجار تشغيلية أو تمويلية بناًء على تقييمها لما إذا كان 

، م2019ديسمبر  31عقد اإليجار ينقل جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل األساسي إلى المجموعة. للسنة المنتهية في 

(، تعترف 16صنفت المجموعة جميع عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلي. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

المركز أي أن عقود اإليجار هذه مدرجة في -المجموعة بحق استخدام األصول والتزامات اإليجار لمعظم عقود اإليجار 

 .المالي

(، قررت المجموعة عدم تطبيق متطلبات المعيار الدولي 16لمعيار الدولي للتقرير المالي )لكجزء من التطبيق األولي 

شهًرا من تاريخ التطبيق األولي. في مثل هذه الحاالت،  12 خالل( على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها 16للتقرير المالي )

ة بها كمصروفات بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.  يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المرتبط

وباإلضافة إلى ذلك، استخدمت المجموعة أيًضا أدوات عملية لتطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود اإليجار 

 ذات خصائص مماثلة واستبعدت التكاليف المباشرة من قياس حق استخدام األصل في تاريخ التطبيق األولي.

 عتراف األولي اال

 .يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناتجة عن عقد اإليجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية

 :يتم قياس حق استخدام الموجودات بالتكلفة التي تتألف مما يلي. 1

 قيمة القياس األولي اللتزامات اإليجار. 

  ناقصًا أية حوافز إيجار مستلمةالعقد في أو قبل تاريخ بدء  م سدادها ت يةإيجار دفعاتأي. 

 مبدئية. أي تكاليف مباشرة 

  التجديد.تكاليف 

 :تشمل التزامات عقود اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية. 2

  عقود إيجار مدينة ز، ناقصًا أي حواف(بما في ذلك المدفوعات الثابتة في مضمونها)المدفوعات الثابتة. 

  اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدلمدفوعات عقود. 

 المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. 

 سعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار. 

 سة المستأجر لهذا الخياردفع غرامات إنهاء العقد إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممار. 
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 القياس الالحق 

 أصول استخدام حق

 :تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقيس األصل المتعلق بحق االستخدام بالقيمة عند االعتراف األولي

 .المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمةبعد خصم االستهالك  (أ

 .التعديل بعد أي إعادة قياس اللتزامات اإليجار لتعديالت اإليجار   (ب

 التزام عقد اإليجار   

 :تقيس الشركة التزامات اإليجار بعد تاريخ البدء من خالل

 .زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات اإليجار      (أ

 .القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمتتخفيض  (ب

 .إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل لعقد اإليجار (ت
 

 الزكاة

تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي في قوائمها المالية الموحدة وفًقا 

ويتم تسجيل التعديالت الناتجة عن الربط النهائي خالل فترة التقرير  السعودية. ألنظمة الزكاة في المملكة العربية

  كاة والدخل.التي يتم فيها اعتماد هذا الربط من الهيئة العامة للز

 

  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة -4

 سارية المفعول للعام الحاليالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  4-1

الموحدة هي نفس السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية ستثناء ما تم ذكره أدناه، فأن اب

 .م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموحدة عند إعداد القوائم المالية المطبقة  تلك

 2020يناير  1السنوية الى تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات فيما يلي المعايير 

  األدوات المالية": اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم"

 ."األدوات المالية" فيما يتعلق بأمور اإلستبدال المسبق في سياق تغيير سعر الفائدة بين البنوك 9

  19 جرة المتعلقة بكوفيدأل: تخفيضات ا16لي للتقرير المالي على المعيار الدوتعديالت. 

  38و  37و  34و  8و  1ومعايير المحاسبة الدولية رقم  14و  6و  3و  2التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 32وتفسير لجنة تفسير المعايير رقم  22و  20و  19و  12وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  رقم 

لتحديث هذه البيانات فيما يخص اإلشارة إلى والنقل عن إطار مفاهيم التقرير المالي، أو لإلشارة إلى المكان الذي يشيرون 

 فيه إلى إصدار مختلف من إطار مفاهيم التقرير المالي.

 .التعديالت لتوضيح تعريف النشاط التجاري 

 علقة بتعريف األهمية.التعديالت المت 

 

 .الموحدةلم يكن للمعايير أو التعديالت أو التفسيرات أعاله تأثير جوهري على القوائم المالية 
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 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة غير سارية المفعول بعد     4-2

 .2021يناير  1سارية المفعول للفترات السنوية الى تبدأ في أو بعد المعايير فيما يلي 

  عقود التأمين".17المعیار الدولي للتقریر المالي رقم" : 

  28"القوائم المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي  رقم  10التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

(" المتعلقة بمعالجة البيع أو المساهمة في الموجودات 2011الزميلة والمشاريع المشتركة )"االستثمار في الشركات 

 من المستثمر لشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

 دمج األعمال". 3 رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي" 

 دات" المتعلقة بالمتحصالت قبل معت وال"الممتلكات والمنشآ 16 رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي

 ستخدام المرجو من األصول.اال

 المتعلقة المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" 37رقم  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي "

 .عقود الغير مجديةللتكلفة الوفاء بالعقد ب

  تعديالت على المعيار الدولي , (2020 -2018دورة المعايير لتقرير المالي )لالتحسينات السنوية على المعايير الدولية

 9رقم ، والمعيار الدولي للتقرير المالي  "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" 1 رقم للتقرير المالي

 ."الزراعة" 41، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  "عقود اإليجار" 16 رقم ، والمعيار الدولي للتقرير المالي "األدوات المالية"

  

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

ثر جوهري ن يكون لتطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، أي أأليس من المتوقع  تكون قابلة للتطبيق.

 على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التابعة لها اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 آالت ومعداتوممتلكات ال -5

 مباني )أ( أراضي )أ( 

 أجهزة تقنية

 المعلومات

 أثاث

 وتجهيزات

 تحسينات مباني

 اإلجمالي السيارات مستأجرة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

        التكلفة 

  505,072,907  7,363,260  102,901,528  33,392,137  54,990,782  280,665,200  25,760,000 م2019يناير  1الرصيد كما في 

 24,180,766  1,413,305  2,890,271  3,036,352 14,752,557  2,088,281 - إضافات خالل السنة

 (3,723,956) (604,950) - (796,913) (2,322,093) - - استبعادات خالل السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

  525,529,717 8,171,615 105,791,799 35,631,576 67,421,246 282,753,481 25,760,000 م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

                

 36,875,356 1,738,500    -  7,168,260  1,643,596   18,325,000   8,000,000  (1عن االستحواذ  )إيضاح  التكلفة الناتجة

 22,727,021 1,023,288  22,500   828,189  20,821,379  31,665     -  السنةإضافات خالل 

  19,824,340     -   8,010,743   1,126,571   10,687,026     -     -  محول من أعمال إنشائية تحت التنفيذ

 (2,946,055)  (2,700,499)    -  (9,729)  (235,827)     -     -  السنةاستبعادات خالل 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

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

        االستهالك المتراكم

 129,234,912 5,350,005 51,625,212 23,308,987 41,820,484 7,130,224 - م2019يناير  1الرصيد كما في 

  43,177,910  1,132,721  18,296,161  4,986,031  10,246,800  8,516,197 - السنةاالستهالك خالل 

 (1,715,532) (453,520)    - (385,676) (876,336) - - استبعادات خالل السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 170,697,290 6,029,206 69,921,373 27,909,342 51,190,948 15,646,421 - م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
        
        

  12,392,600   658,315     -  3,669,249 1,468,036  6,597,000     -  (1)إيضاح  الناتج عن االستحواذاالستهالك المتراكم 

  48,131,157   1,319,131   19,421,558   6,031,294   12,053,991   9,305,183     -  السنةاالستهالك خالل 

 (2,943,085)  (2,700,498)     -  (9,729)  (232,858)     -     -  السنةاستبعادات خالل 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

  228,277,962   5,306,154   89,342,931   37,600,156   64,480,117   31,548,604     -  م 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

                صافي القيمة الدفترية
  373,732,417  2,926,750  24,482,111   7,144,711   35,857,303   269,561,542   33,760,000  م2020ديسمبر  31كما في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
  354,832,427  2,142,409  35,870,426  7,722,234  16,230,298  267,107,060  25,760,000 م2019ديسمبر  31كما في 

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



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 تتمة – آالت ومعداتوممتلكات ال -5

و مليون ريال سعودي  25بمبلغ  رئيسي للشركةرض ومبنى ألم ألمن المعلومات بشراء ِع الشركة ، قامت م2011عام خالل  (أ)

، حيث تكون في عقد البيععلى أن يتم سداد المبلغ وفقًا لجدول دفعات متفق عليه على التوالي. مليون ريال سعودي  228

لمبنى للشركة عند سداد أخر دفعة. قامت الشركة بإضافة تعديالت وا رضاألو سوف يتم نقل ملكية  م2024دفعة بعام خر آ

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

 من التالي:شراء عقار مطلوبات تتكون 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ───────── ───────── 

 97,752,252 74,255,782 الغير متداولالجزء  –مطلوبات شراء عقار 

 22,895,389 23,496,470 الجزء المتداول –مطلوبات شراء عقار 
 ────────── ────────── 

 

 سنوات القادمة:الفيما يلي بيان بجدول الدفعات المستحقة خالل 

 

 القيمة السنة
──────── ──────── 

 23,496,470  م2021

 24,113,331  م2022

 24,746,387  م2023

 25,396,064  م2024
 ──────── 
 97.752.252 
 ════════ 

 

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

 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  
 ───────── ───────── 

 3,990,910 3,411,390 مصاريف تمويلية
 ───────── ───────── 
 

 

  



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 الدفعات عن األعمال الرأسمالية -6

 :من منصات ومنتجات الكترونية، نوضح حركتها فيما يلي عن األعمال الرأسماليةتتكون الدفعات 
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  
 ───────── ───────── 

 7,019,971 48,147,079 رصيد أول السنة

 - 34,179,151 (1)إيضاح  االستحواذالناتج عن  صافي

 47,254,118 121,321,653 اإلضافات

 - (19,824,340)  (5 يضاحإ) لممتلكات وآالت ومعداتالمحول 

 (1,496,987) (65,883,959)  (8 يضاحإ) المحول لموجودات غير ملموسة

 (4,630,023) (9,401,563)  استبعادات خالل السنة
 ───────── ───────── 

 48,147,079 108,538,021 في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 
 
 حق استخدام األصول -7

 فيما يلي حركة حق استخدام األصول خالل السنة:
 

 

 مبانيال

 اإلجمالي سياراتال طابعاتال واألراضي
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 - - - - م2019يناير  1الرصيد في 

 61.086.752 - 2.521.015 58.565.737 16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي أثر 

 117.985.564 2.917.873 - 115.067.691 إضافات خالل السنة

 (25.162.363) (1.458.937) (672.148) (23.031.278) استنفاد خالل السنة

 - - - - استبعادات خالل السنة
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

 153,909,953  1,458,936   1,848,867  150,602,150 م2019 ديسمبر 31الرصيد كما في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
     

 7.765.481 - - 7.765.481 (1صافي الناتج عن االستحواذ )إيضاح 

 7,427,586 - - 7,427,586 السنةخالل إضافات 

 (37,645,431)  (1,458,936) (672,148) (35,514,347) السنةخالل استنفاد 

 - - - - السنةخالل  استبعادات
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

  131,457,589    -   1,176,719  130,280,870 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 من التالي: حق استخدام األصول في تتكون المطلوبات المتعلقة

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ───────── ───────── 

 119,269,254 101,534,296 الجزء الغير متداول –التأجيرالتزامات 

  18,765,099 28,369,057 الجزء المتداول – التأجيرالتزامات 
 ────────── ────────── 

 

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والتي تم تحميلها على فيما يلي المصاريف التمويلية 
 

 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ───────── ───────── 

 907,137 1.738.828 يةمصاريف تمويل
 ───────── ───────── 



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 موجودات غير ملموسة -8

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ───────── ───────── 

   التكلفة

 128,381,002 131,831,189 الرصيد في بداية السنة

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

 - 65,883,959 محول من أعمال إنشائية تحت التنفيذ

 3,450,187 880,794 إضافات خالل السنة
  ───────── ───────── 

 131,831,189 345,055,898 نهاية السنةفي  التكلفة
 ══════════ ══════════ 
   اإلطفاء المتراكم   

 (94,637,489) (113,153,937) الرصيد في بداية السنة

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

 (18,516,448) (25,834,746) السنةطفاء خالل اإل
 ───────── ───────── 
 (113,153,937) (262,077,426) طفاء المتراكم في نهاية السنةاإل
  ───────── ───────── 

 18,677,252 82,978,472 القيمة الدفترية في نهاية السنة
 ══════════ ══════════ 

 
 استثمارات في شركات زميلة -9

يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة المذكورة وفق طريقة حقوق الملكية فيما يخص الجزء المتعلق   

باالستثمار في رأس مال الشركة، أما الجزء الذي يمثل دفعة مقدمة لحقوق تملك مستقبلية فيتم إعادة تقييمه وفق ماينص 

 .(10)إيضاح  اف بالمكاسب أو الخسائر من خالل قائمة الربح أو الخسارةواالعتر 9عليه المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تفاصيل الشركات الزميلة 9-1

 نسبة حصة الملكية اسم الشركة الزميلة

 م2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 

 -  %30 )أ( شركة سهل المدار التجارية

 -  %24 )ب( شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات
 
مؤسسة بموجب قانون الشركات الفي شركة سهل المدار التجارية اتفاقية استثمار م 2020أغسطس  16بتاريخ  الشركة أبرمت (أ

. يتمثل نشاط الشركة في توجيه مركبات نقل البضائع، وسطاء الشحن. 1010586820في السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

الف ريال تمثل استثمار بطريقة حقوق  60,000إلى جزئين  ةمقسم مليون ريال 6.000.000وقامت المجموعة باستثمار مبلغ 

حقوق تملك مستقبلية في الشركة تمثل ودفعة مقدمة ل ،من الشركة %30حصلت بموجبه على نسبة ملكية تمثل  الملكية 

 ريال. 60,000تراف بخسائر بمبلغ أن الشركة حققت خسائر خالل السنة، وتم االععلًما ب .مليون ريال 5.940.000المبلغ المتبقي 

مؤسسة الفي شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات اتفاقية استثمار م 2020نوفمبر  1بتاريخ  الشركة أبرمت  (ب

. تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة في تصميم 1010463892بموجب قانون الشركات في السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

مليون ريال  4.900.000الخاصة وصيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع. وقامت المجموعة باستثمار مبلغ  وبرمجة البرمجيات

من  %24الف ريال تمثل استثمار بطريقة حقوق الملكية  حصلت بموجبه على نسبة ملكية تمثل  48.960مقسمة إلى جزئين 

الشركة  بأنعلًما  مليون ريال. 4.851.040لمبلغ المتبقي الشركة، ودفعة مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في الشركة تمثل ا

 ريال. 163,596حققت أرباح خالل السنة، وتم االعتراف بربح بمبلغ 

 

 

 

 



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 أخرىموجودات مالية        -10

 1920ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 

 3,755,200  23,140,538  (1-10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )

 16,441,497   22,303,723  (2-10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )

    
 45,444,261  20,196,697 

    
 16,441,497  34,272,554 غير متداولة

 3,755,200  11.171.707 متداولة

 الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  10-1

تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة دفعات مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في عدد من 

 الشركات موضحة أدناه:

 
 الشركة توفر. 000001640بموجب سجل تجاري رقم  ظبي أبو"زد" مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في  شركة (أ

 والتوصيل الدفع طرق وتحديد إلكترونية بوابة إعداد المستخدم يستطيع حيث التجزئة، لقطاع متكاملة تكنولوجية حلول

 كدفعة مقدمة سعودي ريال مليون 3,755,200 مبلغ باستثمار علم شركة وقامت. إلكترونية منصة خالل من لعمالئه

 .الحق وقت في أسهم شراء حق مقابل

. 1941071البريطانية بموجب سجل تجاري رقم شركة "فوديكس" مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن  (ب

توفر الشركة منصة سحابية موحدة إلدارة خدمات المطاعم، مما يمكن المطعم من إدارة مبيعاته واستقبال المدفوعات 

مليون ريال سعودي كدفعة مقدمة مقابل حق شراء أسهم في  4,998,750الرقمية. وقامت شركة علم باستثمار مبلغ 

 وقت الحق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زد شركة

 )أ( 

  فودكس شركة

 )ب(

سهل  شركة

 المدار

 (9إيضاح ) 

شركة حلول 

 الوطن

 اإلجمالي (9إيضاح )

 3.755.200 - - - 3.755.200 م2019يناير  1الرصيد كما في 

 - - - - - إضافات خالل السنة

 - - - - - خالل السنة  التغير في القيمة العادلة

 3.755.200 - - - 3.755.200 م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 15,789,790 4,851,040 5,940,000 4,998,750 -  السنةإضافات خالل 

 3,595,548 907,570 270,221 1,249,635 1,168,122 السنةالتغير في القيمة العادلة خالل 

 4,923,322 6,248,385 6,210,221 5,758,610 23,140,538 



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش
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 تتمة -موجودات مالية أخرى         -10

 الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  10-2
 

 : بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر الموجودات الماليةرصيد فيما يلي حركة 

 
 . 1924624اري رقم جبموجب سجل ت " مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانيةسيارةشركة " )أ(

ومشتري السيارات عن طريق منصة "سيارة أونالين" والتي تعتبر منصة  يالعديد من الخدمات المقدمة لبائعالشركة  وتوفر

  سهم9.331.12 عدد األسهم المملوكة  وبلغتسوق متكاملة توفر لعمالئها خدمات تمويل وتسويق وتقرير موجز وغيرها. 

 .المدفوعة األسهم إجمالي من% 10يشكل نسبة  ما هوسهم ولل سعودي ريال 535.37 بقيمة 
 
 بأستطاعة حيثتأمين  حلولالشركة  وتوفر. كايمان" مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر بيزات" شركة )ب( 

 المواردوكذلك توفر الشركة عبر منصتها أنظمة  بيزاتالمستخدم مقارنة واختيار الخيار األمثل حسب متطلباته عبر منصة 

ريال سعودي لكل سهم  766,75أسهم ممتازة بقيمة  6,521لوكة . وبلغ عدد األسهم الممآمنبشكل  وأتمتتهاالبشرية 

 .لمدفوعةا الممتازة األسهم إجمالي من% 1.7نسبة  مايشكلوهو 

بموجب سجل تجاري رقم  مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية "يونيفونك" شركة )ج(

وتوفر الشركة أحدث التقنيات لتطوير اتصاالت قوية عبر اعتماد واجهة برمجة تطبيقات آمنة ومعّرفة عن طريق . 1887019

الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والتحقق ثنائي المعيار والتحري عن األرقام بهدف ضمان قنوات اتصال موثوقة بين 

يشكل  ما هولكل سهم و سعودي ريال 3.0044بقيمة  سهم  1.562.500عدد األسهم المملوكة   بلغوالشركات والعمالء. 

 المدفوعة. األسهم إجمالي من% 1.2نسبة 

 .R  201435901مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في سنغافورة بموجب سجل تجاري رقممي"  هيلثفاي" شركة)د( 

للهواتف الذكية يساعد المستخدمين على متابعة نشاطهم الرياضي ونظامهم الغذائي ويربطهم  وتوفر الشركة تطبيق

 4,995سهم بقيمة  89,262. وبلغ عدد األسهم المملوكة مع مختصي تغذية ولياقة من مختصين بشريين أو ذكاء اصطناعي

 % من إجمالي أسهم الشركة.1,4مليون ريال وهو مايشكل نسبة 

 
ثمارت المذكورة أعاله تعتبر شركات غير مدرجة وتم تحديد القيمة العادلة لها عن طريق مقارنتها بشركات إن جميع اإلست

 .13مماثلة النشاط في أسواق نشطة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 

 

 

 
 

 شركة 

 سيارة

 )أ( 

 شركة

 بيزات 

 )ب(

 شركة

 يونيفونك

 (ج) 

 شركة 

هيلثيفاي مي 

 )د(

 اإلجمالي

 4.694.375 - 4.694.375 - - م2019يناير  1الرصيد كما في 

 10.014.235 - - 5.006.902 5.007.333 إضافات خالل السنة

 1.732.887 - 1.936.468 (4,052,832) 3.849.251 خالل السنة  التغير في القيمة العادلة

 16,441,497 - 6,630,843 954,070 8,856,584 م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 4,995,494 4,995,494 - - -  السنةإضافات خالل 

 866.732 (4,030,066) 3,477,873 (291,342) 1,710,267 السنةالتغير في القيمة العادلة خالل 

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

 22,303,723 965,428 10,108,716 662,728 10,566,851 م2020ديسمبر   31الرصيد كما في 

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



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 ذمم مدينة -11

 تتكون الذمم المدينة مما يلي:
 
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ─────────── ─────────── 

 823,733,424 1,079,622,741 * الذمم الحكومية
 466,888,509 475,419,043 الذمم التجارية

 ─────────── ─────────── 
 1,555,041,784 1,290,621,933 

 (174,521,121) (184,545,895) متوقعة ائتمانية خسائرمخصص 
 ─────────── ─────────── 
 1,370,495,889 1,116,100,812 
 ════════════ ════════════ 

  
مليون ريال كما في  24,289,551ضمن رصيد الذمم المدينة الحكومية مبالغ لصندوق االستثمارات العامة بمبلغ * يت

 .26إيضاح 
 

 :أعمار األرصدة المدينة المستحقة فيما يلي و

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

 ذمم تجارية ذمم حكومية ذمم تجارية حكوميةذمم  
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
 156,404,879 331,838,066 287,301,629 388,315,404 يوم 90إلى  0

 73,415,563 88,288,553 29,226,888 81,414,336 يوم 180إلى  91

 31,202,114 82,495,379 40,722,881 64,167,595 يوم 365إلى  181

 205,865,953 321,111,426 118,167,645 6545,725,40 يوم 365أكثر من 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 1,079,622,741 475,419,043 823,733,424 466,888,509 
 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 

 كما يلي:  متوقعةالئتمانية اإلخسائر ال مخصص الحركة علىكانت   

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ─────────── ─────────── 

 184,430,197 174,521,121  رصيد بداية السنة
 - 1,979,093 الناتج عن االستحواذ

 - 8,045,681 (31)إيضاح  السنة المخصص المكون خالل
 (9,909,076) - السنةعكس مخصص خالل 

 ─────────── ─────────── 
 174,521,121 184,545,895 السنةفي نهاية 

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



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 موجودات العقود -12

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

 الالحقة. الفتراتالقوائم المالية الموحدة، وسوف يتم فوترة تلك اإليرادات خالل 

 

 مما يلي: موجودات العقودتتكون 
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ─────────── ─────────── 

 376,123,937 303,722,143 الحكوميةالذمم 

 71,484,873 25,458,701 الذمم التجارية

 ─────────── ─────────── 

 329,180,844 447,608,810 

 (33,306,711) (60,053,590) ئتمانية متوقعةاخسائر مخصص 
 ─────────── ─────────── 

 269,127,254 414,302,099 
 ════════════ ════════════ 

 

 كما يلي:  متوقعةالئتمانية اإلخسائر الكانت الحركة على مخصص                
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ─────────── ─────────── 
   

 23,397,635 33.306,711 السنةرصيد بداية 

  9,909,076 26,746,879 السنةالمخصص المكون خالل 
 ─────────── ─────────── 

 33,306,711 60,053,590 السنةفي نهاية 
 ════════════ ════════════ 

 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى -13
 

 تتكون المصاريف المدفوعة مقدمًا واألرصدة المدينة األخرى مما يلي:   

 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ─────────── ─────────── 
   

 31,583,129 30,179,661 مدفوع مقدماً تأمين وإيجار 

 29,478,608 24,330,173 تكاليف مؤجلة

 31,275,516 19,184,194 ذمم موظفين

 3,261,470 3,731,988 دفعات مقدمة للموردين

 2,824,882 909,159 عوائد ودائع بنكية مستحقة

 594,941 1,582,757 أخرى
 ─────────── ─────────── 

 79,917,932 99,018,546 
 ════════════ ════════════  

 ودائع بنكية -14

 ومتوسط العمولة من ثالثة أشهر. كثرأعمرها  يكوناألجل  طويلةاألجل من ودائع  طويلة بنكيةيتكون رصيد ودائع 

 10.9بلغ بمودائع الموحدة بإجمالي إيراد  والدخل الشامل اآلخر الخسارة أو الربحوقد تم تحميل قائمة  ،سنوياً  1.21%

 .م2020 ديسمبر 31في المنتهية  السنةسعودي خالل  ريال مليون
 



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 النقد وما في حكمه -15

 مما يلي:ديسمبر  31يتكون النقد وما في حكمه كما في 
 
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ─────────── ─────────── 
   

 104,827,765  247.918.068 أرصدة  لدى البنوك

 - 765,400,300 ودائع مرابحة قصيرة األجل*
 ─────────── ─────────── 

 1.013.318.368  104,827,765 
 ════════════ ════════════ 
 

  متوسط العمولة  سنوياً و. فأقل * يتكون رصيد ودائع مرابحة قصيرة األجل من ودائع قصيرة األجل عمرها ثالثة أشهر

0.56%. 

 المصدر والمدفوعرأس المال  -16

 ريال سعودي لكل سهم. 10سهم بقيمة إسمية قدرها  5,000,000يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 

 
 الزيادة المقترحة لرأس المال -17

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

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

 م.2021، وقد تم إكمال اإلجراءات النظامية المرتبطة بهذه الزيادة خالل العام عادي سهم 45,000,000ر ابإصد
 
 لمحددةالتزامات منافع الموظفين ا -18

 
 م2019 ديسمبر 31 م2020ديسمبر  31 
 ───────── ───────── 
   

   االفتراضات المالية:
   
 ٪3.5 %2.2 صافي معدل الخصم -

 ٪5 %5 معدل زيادة الراتب -

 

 الحركة في القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

 

 م2019 ديسمبر 31 م2020ديسمبر  31 
 ───────── ───────── 
   

 144,028,971 184,382,388 للموظفين الخدمة القيمة الحالية لمخصص نهاية -الرصيد االفتتاحي 

 - 8,080,303 (1إيضاح القيمة الناتجة عن االستحواذ )

 31,117,775  42,669,687  الخدمة الحالية تكلفة

 7,199,073  6,859,155  الخدمة الحاليةتمويل تكلفة 

 - (928,020)  إلى أعمال إنشائية تحت التنفيذتكاليف محولة 

 (9,623,065) (12,682,800) المنافع المدفوعة 

 11,659,634 (259,675) الخسائر االكتوارية الناتجة عن االلتزام )المكاسب( / 
 ───────── ───────── 

 184,382,388 228,121,038 لمخصص نهاية الخدمة للموظفين القيمة الحالية
 ══════════ ══════════ 

 

 



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 تتمة -التزامات منافع الموظفين المحددة  -18

 وفيما يلي تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية :  

 م2019 ديسمبر 31  م2020 ديسمبر 31 

 نقص زيادة  نقص زيادة 

 21,342,758 (17,949,074)  25,726,246 (21,659,636) (٪1تغير بنسبة )معدل الخصم 

 (18,455,549) 21,545,048  (22,220,456) 25,900,660 (٪1تغير بنسبة )معدل زيادة الرواتب 

 32,569 (32,480)  41,452 (41,338) (٪10تغير بنسبة )معدل الوفيات 

 2,623,137 (2,444,782)  2,970,074 (2,758,826) ٪(10تغير بنسبة )دوران الموظفين  معدل
 
 ذمم دائنة -19

الذمم الدائنة في مبالغ مستحقة للموردين لم يتم سدادها حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة. وقد نتجت هذه تتمثل 

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

 سداد المبالغ القائمة للموردين خالل فترة تقل عن سنة.
 

 مطلوبات العقود -20

لت مقدمًا عن عقود لم تقم المجموعة باالنتهاء من تنفيذها أو لم يتحقق عنها ّص إيرادات ح   مطلوبات العقودتمثل 

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

 الحقة تّقل عن السنة.
 
 خرىأ لتزاماتإمصاريف مستحقة الدفع و -21

 األخرى مما يلي: لتزاماتتتكون المصاريف المستحقة الدفع واال

 

 م2019ديسمبر  31 م2020 ديسمبر 31 
 ─────────── ─────────── 
   

 ,207096232, 239,257,606 تكاليف تعاقدية

 159,813,799 187,541,074 مستحقات موظفين

 17,142,295 120,119,986 مشاريع مشاركة بالدخل 

 55,031,244 88,794,120 دفعات مقدمة من العمالء

 23,933,062 23,614,159 تسويق وعموالت بيعية

 7,745,459 10,346,427 مبالغ موردين محتجزة

 5,456,057 110.015.789 أخرى
 ─────────── ─────────── 
 779,689,161 501,218,123 
 ════════════ ════════════ 

 
 تكلفة اإليرادات -22

 مما يلي:ديسمبر  31المنتهية في  للسنةتتكون تكاليف النشاط 
 
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ─────────── ─────────── 
   

 828,237,831  915,758,328 رواتب ومزايا موظفين

 592,412,977  723,732,260 تكاليف مباشرة
 ─────────── ─────────── 

 1,639,490,588  1,420,650,808 
 ════════════ ════════════ 



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 المصاريف البيعية والتسويقية -23

 ما يلي:م ديسمبر 31في المنتهية  للسنةتتكون المصاريف البيعية والتسويقية 
 

 م2019 ديسمبر 31 م2020ديسمبر  31 
 ─────────── ─────────── 
   

 59,812,699 55,777,943 رواتب ومزايا موظفين

 10,932,066 10,683,843 إعالنات ومعارض

 5,360,692 5,943,056 مصاريف خدمة سداد

 7,191,423 3,721,906 عالقات عامة

 1,058,384 800,640 مصاريف أخرى

 ────────── ─────────── 

 76,927,388 84,355,264 
 ════════════ ════════════ 

 المصاريف العمومية واإلدارية -24

 ما يلي:م ديسمبر 31في المنتهية  للسنةتتكون المصاريف العمومية واإلدارية 
 

 م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31  
  ─────────── ─────────── 
    

 148,780,763 187,148,019  رواتب ومزايا موظفين

 19,703,639 18,819,941  خدمات استشارية ومهنية

 16,870,395 8,783,160  ضيافة وأنشطة

 5,162,271 4,656,815  مصاريف إصالح وصيانة

 3,923,867 4,478,167  منافع عامة واتصاالت

 6.370.181 4.943.163  مصاريف متعاقدين

 8.838.000 18.108.492  مصاريف أخرى

  ─────────── ─────────── 

  246,937,757 209,649,116 
  ════════════ ════════════  

 األخرى اإليرادات والمصاريف -25

 يلي: مما ديسمبر 31المنتهية في  للسنةاإليرادات األخرى  (اريف)المص تتكون
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31 
 ─────────── ─────────── 
   

 813,221 4,722,212 لدعم السعودةمبالغ واردة من صندوق تنمية الموارد البشرية 

 (2,271,000) 13,000,40 قضايا قانونية )أ()تكوين( مخصص   عكس

 881,455 690,028 أخرى
 ─────────── ─────────── 

 8.412.641 (576,324) 
 ════════════ ════════════ 

 

 مراكز بأحد تتعلق إيجار مبالغ بدفع المطالبة تتضمن الشركة على قانونية قضية رفعت ،م2018أغسطس  9 بتاريخ

القضية  مليون ريال سعودي، وقد صدر حكم نهائي لصالح المجموعة في 3.0المدنية بمبلغ  األحوال لمشروع الخدمة

 .كإيرادات أخرى مليون ريال سعودي 3.0بمبلغ  عكس المخصصالقانونية المرفوعة ضدها ونتج عن ذلك 

 

 



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 العالقةالمعامالت مع األطراف ذات  -26
 

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 

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

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

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

 بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة التالية: ةلسنةاالمجموعة.قامت المجموعة خالل 

 

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

 المالك صندوق االستثمارات العامة

 موظفين موظفي اإلدارة العليا

 أعضاء أعضاء مجلس اإلدارة

 شركة زميلة يونيفونيكشركة 

 شركة زميلة شركة حلول الوطن

 

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

 :ديسمبر 31المنتهية في  السنةالمعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل 
 

  

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31  
  ─────────── ─────────── 

    المعامالت مع الجهة المالكة
 24,799,593 26,248,524  إيرادات خدمات

  ─────────── ──────────── 

 - 33.487.000  (1توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
  ═══════════ ════════════ 

    العلياالمعامالت مع مجلس اإلدراة وموظفي اإلدارة 
 15,191,107 22,537.340  رواتب و مزايا

 12,982,224 12.914.366  مكافآت وبدالت

 1,947,433 1.664.641  مكأفاة نهاية الخدمة

  ─────────── ──────────── 



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 تتمة – المعامالت مع األطراف ذات العالقة -26

 
 

 شركة تبادل.بين صندوق االستثمارات العامة ومليون ريال في اتفاقية سداد تمويل  13.8يتمثل رصيد القرض البالغ  (1)

 مليون ريال تكاليف تمويلية محملة على قائمة الربح و الخسارة تخص القرض. 1.2هناك مبلغ  بأنعلًما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31 
 ─────────── ─────────── 

   األرصدة
   

مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدينة تجارية عن 

 10,231,463 24,289,551 إيرادات الخدمات

 10,239,791 12.252.434 مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا

   مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 - 13.895.778 (1قرض من صندوق االستثمارات العامة )

 551.250 8.092.751 شركة يونيفونيك

 - 129.712 شركة حلول الوطن

 1.986.500 1,986.500 توزيعات أرباح مستحقة
 ───────── ───────── 

 24.104.741 2.537.750 



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 المعلومات القطاعية -27

 فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات: (أ
 

 

 المنتهية فيللسنة 

 م2019ديسمبر  31

مجموعة 

 إسناد األعمال المنتجات

مجموعة 

المشاريع 

 التقنية

الخدمات 

 االحترافية

التوطين وبناء 

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

 2,102,019,057    -   138,047,078   339,890,326   432,865,791   1,191,215,862 اإليرادات

 (828,237,831)    -  (114,035,074)  (189,727,201)  (266,982,571)  (257,492,985)  تكاليف الموظفين

 (592,412,977) (502,055)  (21,782,237)  (166,832,498)  (186,465,941)  (216,830,246)  التكاليف المباشرة

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 
 681,368,249 (502,055) 2,229,767 (16,669,373) (20,582,721) 716,892,631 )الخسارة( / إجمالي الربح 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 %32 %0 %2 (%5) (%5) %60 )الخسارة( / هامش الربح

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 2,812,075,925 - 184,679,041 454,704,442 579,086,791 1,593,605,651 مجموع الموجودات

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 1,302,513,705 - 85,540,714 210,612,652 268,224,792 738,135,547 المطلوباتمجموع 

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

 اإليراداتمعلومات عن مصادر   (ب
 

 
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31

 ─────────── ─────────── 
 1,165,844,702  1,461,265,505 الحكومية اإليرادات

 936,174,355   1,004,799,704  التجارية اإليرادات
 ─────────── ─────────── 

 2,466,065,209  2,102,019,057 
 ════════════ ════════════ 

 
خطاب من مركز المعلومات الوطني بخصوص مستحقات شركة علم مقابل تطوير وتشغيل نظام خالل العام، تسلمت المجموعة 

خدمات التطوير والتشغيل  تنفيذتمثل هامش ربح  والتي مليون ريال 91م بمبلغ 2019وحتي ديسمبر م 2016أبشر للفترة من يونيو 

م 2020اق هذا الربح. عليه تم تسجيله خالل العام لدى المجموعة معلومات في ذلك الوقت تفيد باستحقيكن لتلك الفترة. لم 

 وذلك بعد استالم الخطاب.
 

 المنتهية في السنة

 م2020ديسمبر  31 

مجموعة 

 إسناد األعمال المنتجات

مجموعة 

المشاريع 

 التقنية

الخدمات 

 االحترافية

التوطين وبناء 

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

 2,466,065,209  121,670,170   86,486,728   154,646,229  530,818,413 1,572,443,669 اإليرادات

 (915,758,328) (7,760,593) (71,774,938) (130,139,140) (351,921,451) (354,162,206) تكاليف الموظفين

 (723,732,260) (59,020,918)  (20,677,782)  (113,719,164)  (118,637,965) (411,676,431) التكاليف المباشرة
 ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── 

  826,574,621   54,888,659  (5,965,992)  (89,212,075)   60,258,997   806,605,032  )الخسارة( /إجمالي الربح 
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 %34 %45 (%7) (%58) %11 %51 )الخسارة( /الربح  هامش
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

  4,013,190,943   198,001,911   140,745,570   251,666,032   863,835,895   2,558,941,535 مجموع الموجودات
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 1,779,255,234  87,784,493   62,399,795   111,576,576   382,983,157   1,134,511,213 المطلوباتمجموع 

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



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 الزكاة -28

 الموقف الزكوي 28-1

هـ، تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحصيلها من الشركات 29/6/1442( بتاريخ 35657إشارة إلى األمر الملكي رقم )

بشكل مباشر أو غير مباشر، على أال تخضع للزكاة الشركات المقيمة التي يملكها صندوق االستثمارات العامة بالكامل 

 31في المملكة العربية السعودية ومافي حكمها التي يملكها الصندوق بالكامل للسنوات المالية التي تنتهي بتاريخ 

 م.2019ديسمبر 

 وعاء الزكاة 28-2

وفًقا لقواعد وأسس الزكاة في المملكة  تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة على الوعاء الزكوي

 :والتي كانت تفاصيلها كما يلي م2020ديسمبر  31العربية السعودية للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر  31 

 50.000.000 رأس المال بداية السنة

  اإلضافات:

 1.434.562.220 بداية السنة –األرباح المبقاة واالحتياطيات والمخصصات 

 416.667.946 المقترحة لرأس المالالزيادة 

 414.586.814 مخصصات واحتياطيات

 506.423.876  ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

 465,574,278 صافي الربح المعدل 

 3.287.815.134 إجمالي حقوق المساهمين المعدل

  االستبعادات:

 (731.088.013) صافي الممتلكات )المعدل( واالستثمارات

 (731.088.013) االستبعادات المعدلإجمالي 

  
 2,091,152,843 وعاء الزكاة

  
 2,627,613,658 وعاء الزكاة خالل السنة

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

  

 مخصص الزكاة 28-3

 م2020ديسمبر  31 

 - الرصيد بداية السنة

 65,690,341 المحمل خالل السنة

 - لمدفوعة خالل السنةاالمبالغ 

 65,690,341 الرصيد نهاية السنة

 

 

 

 

 

 

 



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 التسهيالت البنكية -29

بنوك محلية لتلبية متطلبات رأس المال العامل ودعم متطلبات أعمال المجموعة  تسهيالت معيوجد لدى المجموعة 

مليون ريال سعودي. لم تقم المجموعة بإستخدام  401على شكل سحوبات نقدية وخطابات ضمان مستندية بمبلغ 

 م. 2020ديسمبر  31تسهيالت سحوبات نقدية كما في 

 
 لتزامات محتملةإ -30

 ديسمبر 31(. م2020 ديسمبر 31سعودي كما في  مليون ريال  66.7قائمة بمبلغ بنكية  المجموعة خطابات ضمان لدى

مليون ريال  439بقيمة  وتشغيلية كما يوجد لدى المجموعة التزامات رأس مالية (.سعودي ريال مليون 82.1: م2019

 م.2020ديسمبر  31كما في 

 

 إدارة المخاطر -31

 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  السوق.السائدة في 

 أسعار العموالت.
 

 مخاطر أسعار الفائدة -ب 

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

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

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

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

 جوهرية بالنسبة للمجموعة. 

 

 مخاطر االئتمان -ج 

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

باإلضافة إلى  المجموعة من العمالءمالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات 

  .الموظفين

تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. إن خسائر االنخفاض  موجودات العقودللذمم المدينة و إن القيم الدفترية

  المثبتة ضمن الربح أو الخسارة كانت كما يلي:وذمم الموظفين  موجودات العقودفي قيمة الذمم المدينة و

 

 
 م2019 م2020   خسائر إئتمانية متوقعةمخصص 

 ─────────── ──────── 

 - 8,045,681  مدينةذمم 

 - 26,746,879 موجودات العقود

 - 696,775 ذمم موظفين
 ─────────── ──────── 
 35.489.335 - 
 ════════════ ═════════ 

 

 

 

 



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 تتمة - إدارة المخاطر -31

حسب نوع  موجودات العقودم، كان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية و 2020ديسمبر  31في 

 كما يلي: العميل )حكومي أو غير حكومي (
 
 موجودات العقود  الذمم المدينة  

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31   م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31   

 
 ─────────── 

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

 376,123,937 303,722,143  823,733,424  1,079,622,741   الذمم الحكومية

 71,484,873 25,458,701  466,888,509  475,419,043   الذمم التجارية

  
─────────── ───────────  

─────────── ─────────── 

  1,555,041,784 1,290,621,933  329,180,844 447,608,810 

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

تقوم المجموعة بتوزيع كل تعرض على درجة مخاطر االئتمان استنادًا إلى المعلومات التي يتم تحديدها بناء علي تنبؤ 

المالية المراجعة وحسابات اإلدارة بمخاطر الخسارة )ويشمل ذلك وال يقتصر على كال من التصنيفات الخارجية والقوائم 

وتوقعات التدفقات النقدية والمعلومات المتوفرة عن العمالء( وتطبيق الحكم االئتماني الذي تمت تجربته. يتم 

 تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية التي تكون مؤشرًا على مخاطر التعثر في السداد.

ئر باستخدام طريقة "معدل الدوران" استنادًا إلى احتمالية تقدم الذمم المدينة يتم احتساب معدالت الخسا

من خالل مراحل متتالية من التقصير إلى الشطب. يتم احتساب معدالت الدوران بصورة مستقلة  موجودات العقودو

 للتعرضات في قطاعات مختلفة استنادًا إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة.
 

الخسارة إلى تجربة الخسائر االئتمانية الفعلية على مدى الثالث سنوات السابقة. تم ضرب هذه  تستند معدالت

المعدالت بعوامل عددية لتعكس الفروقات بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم فيها جمع البيانات التاريخية 

 .مار المتوقعة للذمم المدينةوالظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على مدار األع

خالل  موجودات العقودفيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في القيمة فيما يخص الذمم المدينة التجارية 

 السنة. 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 ─────────── ─────────── 

 207,827,832 207,827,832   رصيد بداية السنة

 - 1,979,093 (1االستحواذ )إيضاح الناتج عن 

 - 34,792,560 السنة المخصص المكون خالل

 - - السنةعكس مخصص خالل 
 ─────────── ─────────── 

 207,827,832 244,599,485   السنةفي نهاية 
 ════════════ ════════════ 

 
 مخاطر السيولة -د 

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

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

 مخاطر التذبذب في أسعار صرف العمالت -هـ 

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

لم تتعرض . فترةخالل ال المجموعة بمعامالت هامة بعمالت أجنبية عدا الدوالر األمريكي والجنية األسترليني واليورو

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

 لمعامالت متعلقة بهذه المخاطر بشكل جوهري.



 هاالتابعة ل اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 القيمة العادلة لألدوات المالية -32

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل إلتزام في معاملة منظمة 

يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر 

باستخدام تقنية تقييم أخرى. عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو التزام، تقوم الشركة باألخذ باالعتبار خصائص األصل 

أو االلتزام إذا أخذ المتعاملون في السوق تلك الخصائص بالحسبان عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس. 

 لقيمة العادلة ألغراض القياس أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية الموحدة على هذا األساس.يتم تحديد ا

بناء على  3أو  2أو  1اضافة لذلك، ألغراض اعداد التقارير المالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستويات 

ة المدخالت في قياس القيمة العادلة بكاملها، الدرجة التي يمكن مالحظتها في مدخالت قياس القيمة العادلة وأهمي

 والتي تم توضيحها كما يلي:
 

وهي  األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات  1مدخالت المستوى رقم •

 المتماثلة التي يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛

، والتي يمكن مالحظتها لألصل 1مدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى رقم وهي  2مدخالت المستوى رقم •

 أو االلتزام، بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات. 3مدخالت المستوى  •

ية بما في ذلك مستوياتها في يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المال

تسلسل القيمة العادلة، وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال 

 تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة:

 

 



 

 التابعة لها اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 م2020ديسمبر  31 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  اإلجمالي بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة 
 ─────────── ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

         المالية  الموجودات
  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
 19.184.194    -     -     -   19.184.194 19.184.194 - مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

  537,968,184     -     -     -    537,968,184   537,968,184  - ودائع بنكية
  1,013,318,368     -     -     -    1,013,318,368   1,013,318,368  - نقد وما في حكمه

 ─────────── ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
 2,986,410,896 45.444.261    -     -   2,986,410,896 2,940,966,635 45.444.261 اإلجمالي

         
         

         المطلوبات المالية
  226,711,828     -     -     -    226,711,828   226,711,828     -  ذمم دائنة

  24,104,741     -     -     -    24,104,741   24,104,741     -  مستحق إلى أطراف ذات عالقة
  779,689,161     -     -     -    779,689,161   779,689,161     -  مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

  97,752,252     -     -     -    97,752,252   97,752,252     -   مطلوبات شراء عقار
  129,903,353     -     -     -    129,903,353   129,903,353     -   االيجارالتزامات  
 ─────────── ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 1,258,161,335    -     -     -   1,258,161,335 1,258,161,335    -  اإلجمالي



 

 التابعة لها اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 م2019ديسمبر  31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  اإلجمالي بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة 
 ────────── ─────────── ──────────  ────────── ────────── ─────────── ─────────── 

         المالية  الموجودات
  20,196,697  20,196,697    -     -   20,196,697    -  20,196,697 أخرى  مالية موجودات

  1,116,100,812     -     -     -    1,116,100,812   1,116,100,812     -  مدينة م ذم
  31,275,516     -     -     -   31,275,516 31,275,516    -  ة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرىمصاريف مدفوع

  482,063,295     -     -     -    482,063,295   482,063,295     -  ودائع بنكية
  104,827,765     -     -     -    104,827,765   104,827,765     -  نقد وما في حكمه

 ────────── ─────────── ──────────  ────────── ────────── ─────────── ─────────── 
 1,754,464,085  20,196,697    -     -   1,754,464,085 1,734,267,388 20,196,697 اإلجمالي

         
         

         المطلوبات المالية
  169,304,351     -     -     -    169,304,351   169,304,351     -  ذمم دائنة

  2,537,750     -     -     -    2,537,750   2,537,750     -  مستحق إلى أطراف ذات عالقة
  501,218,123     -     -     -    501,218,123   501,218,123     -  مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

  120,647,641     -     -     -    120,647,641   120,647,641     -   مطلوبات شراء عقار
  138,034,353     -     -     -    138,034,353   138,034,353     -   االيجارالتزامات  
 ────────── ─────────── ──────────  ────────── ────────── ─────────── ─────────── 

 931,742,218    -     -     -   931,742,218 931,742,218    -  اإلجمالي



 التابعة لها اتركة العلم ألمن المعلومات والشركش

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )ريال سعودي(
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 ربحية السهم -33

على عدد األسهم  لية وصافي دخل السنة،، وذلك بقسمة الدخل من العمليات التشغيللسنةتم حساب ربحية السهم 

 . قائمة في نهاية السنةال

 (19-المستجد )كوفيد آثار انتشار فيروس كورونا  -43

م، وخالل 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 العالم تقريًبا بما 2020شهر مارس 

بية السعودية ونتج عن ذلك تباطؤ في النشاط االقتصادي واالجتماعي وإغالق لكثير من القطاعات في ذلك المملكة العر

 .على المستوى العالمي والمحلي
 

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

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

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

 .لضمان استمرار الخدمات القدمة على نفس المستوى
 

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

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

االختبارات بفاعلية والبدء بتصنيعها  م تم اإلعالن عن اكتشاف لقاحات تجاوزت مرحلة2020خالل الربع الرابع من العام 

 .وتوزيعها عالمًيا لكثير من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية
 

وحتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، لم تتأثر أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية بشكل جوهري من تبعات 

 .استمرار تفشي الفيروس
 

ة على نتائج أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات تم تقييم أثر الجائح

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

 .موثوق
 

 األحداث الالحقة -53

 بداًل من شركة العلم ألمن المعلومات.م بتعديل اسمها ليصبح شركة ِعلم 2021يناير  5تاريخ قامت الشركة في  -

 نأبمليون ريال، علًما  22,5قضية على إحدى الشركات التابعة للمجموعة بمبلغ  رفعت م2021شهر فبراير في  -

 قضية.لهذه ال مليون ريال 15.8بمبلغ  المجموعة تجنب مخصص

 اعتماد القوائم المالية -36

 م(2021مارس  23هـ )الموافق  1442شعبان  10 بتاريخاإلدارة مجلس  اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبلتم 


