
 

 

 

 

 

 شركة علم

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 سمبا معروفة سابقا  ال

 (شركة العلم ألمن المعلومات)

 الموجزة والموحدة )غير مراجعة( األوليةالقوائم المالية 

 م2021 سبتمبر 30 في تينالمنتهيأشهر  والتسعة الثالثة تيلفتر

 مراجع المستقلالفحص وتقرير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ا ب علمركة ش  لومات(سم شركة العلم ألمن المعا)المعروفة سابق 

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

  الموجزة والموحدة األولية القوائم المالية

 م2021  سبتمبر 30في  الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين لفترتي
 

 

 

 

 

 

 محتوياتال

 رقم

 الصفحة

 1 المراجع المستقل عن المعلومات المالية األولية الموجزة والموحدة فحص تقرير

 2 الموجزة والموحدةاألولية  اآلخر الربح أو الخسارة والدخل الشاملقائمة 

 3 الموجزة والموحدةاألولية  قائمة المركز المالي

 4 وجزة والموحدةالماألولية  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 5 الموجزة والموحدةاألولية  قائمة التدفقات النقدية

 22-6 الموجزة والموحدةاألولية  الماليةإيضاحات حول القوائم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













ا ب علمة ركش  سم شركة العلم ألمن المعلومات(ا)المعروفة سابق 

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

  م2021سبتمبر  30 أشهر المنتهيتين في تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
 

 

6 

 

  

 معلومات عن الشركة  -1

ا ب لمشركة عتأسست   )"الشركة"( في مدينة الرياض، بالمملكة  (لم ألمن المعلوماتعالسم )شركة إالمعروفة سابق 

م(. وقد تم 1988يونيو  8وافق هب )الم1408شوال  24العربية السعودية كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 

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

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

ة بالمملكة العربية السعودية، وبحسو ما نص عليه النظام األساس للشركة، يتكون قبل صندوق االستثمارات العام

يقع  مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء يعينهم صندوق االستثمارات العامة، منهم أربعة أعضاء ترشحهم وزارة الداخلية.

 رياض، المملكة العربية السعودية.، الرائدة المدينة الرقمية، ال6614النخيل  –للشركة في شارع الثغر  المركز الرئيسي

 

ا، وذلك لمعإلى شركة  شركة العلم ألمن المعلوماتم من 2021يناير  5سم الشركة في تاريخ إتم تغيير  لقرار صدر  وفق 

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

 

مات والعمل في مجال األعمال اإللكترونية وتبادل المعلومات في تقديم خدمات أمن المعلو الشركةتتمثل أنشطة 

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

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

 مجال التدريو وتطوير القوى العاملة.

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

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

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

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

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

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

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

 يم حلول تقنية في مجال تقنية المعلومات.: يختص بتقدمجموعة المشاريع الرقميةقطاع  - 3

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

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

 فيما يلي بعض الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الشركة: 

   خدمة تم  -4     خدمة يقين  -1  

 منصة أبشر  -5     خدمة مقيم  -2  

 خدمة ربط التأمين الصحي  -6     خدمة العمرة  -3  

 بعض الخدمات المقدمة من الشركة:لفيما يلي وصف  

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

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

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

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

 التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام.

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

ومات عن كل مكفول تابع الخاصة بمكفوليهم حسو المعتمد لدى المديرية العامة للجوازات. ويقوم النظام بتوفير معل

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

لديها وذلك على شكل مجموعات متنوعة من الخدمات.



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 تتمة -معلومات عن الشركة   -1

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

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

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

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

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

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

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

تمام إلكيتها بمجرد يمتلكونها، والقيام بتحديث قواعد المعلومات لدى المرور ببيانات السيارات التي يتاجرون بها ونقل م

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

 .السيارات من إصدار رخصة الملكية ولوحات السيارات بشكل فوري

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

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

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

لوطني. وتسهيال  لوصول الخدمات للمستفيدين فقد تم تطوير تطبيق لألجهزة الذكية، كما تم توزيع الخدمات المعلومات ا

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

 التابعة اتالشرك

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

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

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

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

 واألنظمة وتطوير القوى العاملة.
 

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

ومقرها الرئيسي الرياض.  علمم( ومملوكة بالكامل لشركة 2019 أكتوبر 15)الموافق  هب1441 صفر 16، بتاريخ 1010599252

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

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

 .ت بالتجزئة في المتاجر المتخصصةلمعلومات واالتصاالا
 

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

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

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

 .وأنشطة البرمجة الحاسوبية في مجال اإلدارةوأنشطة الخبرة االستشارية  الخدمات المالية

 

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

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

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

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

 وتسويقها، خدمة استقبال وتوديع المعتمرين. ولم تمارس الشركة أعمالها بعد.

 

 

 
 



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 تتمة -معلومات عن الشركة   -1

 تتمة –الشركات التابعة 
 

فاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق االستثمارات العامة )المساهم الوحيد في م بتوقيع ات2020 قامت الشركة خالل العام

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

ا من تاريخ  ريال  450,154,946مة الدفترية البالغة م. وذلك بالقي2020يناير  1احتساب الحقوق وااللتزامات االقتصادية اعتبار 

ا منها أرباح مستحقة عن عام  السعودية لتبادل شركة ال، ريال سعودي 33,487,000بمبلغ م2019سعودي مخصوم 

ا "إالمعلومات   39مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجو المرسوم الملكي الكريم رقم م/شركة  " وهيتبادللكتروني 

يقع مركزها ، و1010274503م، ومسجلة بموجو السجل التجاري رقم 2009أكتوبر  3 الموافقهب 1430شوال  14 بتاريخ

الرئيسي في الرياض، وتعمل تبادل في قطاعات تقنية المعلومات واالتصاالت وتركيو وصيانة ودعم ومساندة برامج 

ل وإدارة مرافق االتصاالت وأنظمة وتطبيقات االتصاالت وتقنية المعلومات. وكذلك امتالك وإنشاء وتطوير وتشغي

 وتقنية المعلومات والمشاركة في تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة المناطق التقنية.

ذات حرة  منطقةقانون الشركات التجارية في دبي وهي شركة  بموجو، ديجيتال أسدامقامت الشركة بتأسيس شركة 

م( ومقرها الرئيسي 2021سبتمبر  16هب )الموافق 1443صفر  9، بتاريخ 99019مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 

في خدمات االستشارات  ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي %100بنسبة  المحدودة المستقبل موارد، ومملوكة لشركة دبي

 ولم تمارس الشركة أعمالها بعد. وخدمة العمالء وتطوير وتقديم الحلول ودعم مقدمي الخدمات لألنظمة التقنية.

الموجزة  االولية القوائم المالية مجتمعة بب "المجموعة" في هذه المذكورة أعاله التابعة لها والشركاتار إلى الشركة يش

 .والموحدة

 الرقمية للمدفوعات علم شركة

شركة علم للمدفوعات الرقمية المحدودة، وهي شركة ل التجاري السجل بشطو م2021يونيو  7قامت الشركة في تاريخ 

ا ،1010619996ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم  شخص واحد  .أعمالها تمارس لمها بأن علم 

  أسس اإلعداد -2

 المعايير المحاسبية المطبقة (أ)

ا لمعيار المحاسبة الدولي  الموجزة والموحدةتم إعداد القوائم المالية األولية  "التقرير المالي األولي" والمعتمد  34وفق 

. ال والمحاسبين لمراجعينلبية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية في المملكة العر

على جميع اإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة  الموجزة والموحدةتشمل هذه القوائم المالية األولية 

ا للمعايير الدولية للتقرير المالي، لذ يجو قراءتها  الموجزة والموحدةا فإن هذه القوائم المالية األولية السنوية الكاملة وفق 

ا إلى جنو مع القوائم المالية الموحدة السنوية  إضافة  إلى ذلك ال تعبر نتائج   م.2020ديسمبر  31كما في للمجموعة جنب 

ديسمبر  31قعة للسنة المنتهية في بالضرورة عن النتائج المتوم 2021 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهيوالتسعة  فترة الثالثة

 .م2021

 أسس توحيد القوائم المالية  (ب)

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

 مجتمعين بالمجموعة"(. 

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

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. 

  



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 تتمة -أسس اإلعداد  -2

 تتمة-أسس توحيد القوائم المالية ب(    )

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

 الشامل اآلخر الموحدة من تاريخ االستحواذ الفعلي أو حتى تاريخ االستبعاد الفعلي، بحسو ما هو مناسو.

م استبعاد جميع األرصدة والمعامالت الجوهرية واإليرادات والمصاريف بين الشركة وشركاتها التابعة عند توحيد ت

 القوائم المالية.

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

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

وعند الضرورة،  .مع السياسات المحاسبية للمجموعة تتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الشركات التابعة

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

 قياسال أسس    (ج)

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

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

الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو  خاللهر بالقيمة العادلة من يتم قياسها بالقيمة العادلة وتظ

 الخسارة.

 العرض وعملةالوظيفية  العملة  ( د) 

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

 التقديراتواالفتراضات  استخدام  ( هب)
 

يتطلو استخدام التقديرات  يلللمعايير الدولية للتقرير الما وفقا   الموجزة والموحدة األولية إن إعداد القوائم المالية

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

ومبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وبالرغم من أن هذه  موحدةالموجزة والاألولية المالية 

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

 . نظرا  لظروف خارجة عن سيطرة المجموعة تلك التقديرات
 

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

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

 تقبلية.المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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  الهامة المحاسبية السياسات في التغيرات -3

الموجزة  األولية ن السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم الماليةإباستثناء ما تم ذكره أدناه، ف

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

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

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

  ر ، ومعيا9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  –الفائدة المرجعي )المرحلة الثانية(  معدلإحالل

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

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

ا من المخاطر، تشتمل التعديالت على  ا تقريب   الوسائل العملية التالية:فائدة بديل خالي 

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

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

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

 التغطية دون توقف أداة التغطية.

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

 فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر. بمعدلتخصيص أداة 

 .للمجموعة الموجزة والموحدةر على القوائم المالية األولية لم يكن لهذه التعديالت أي أث

 الصادرة ولم تدخل حيز التنفيذالمعايير 

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

 بليةيكون لها أثر جوهري في الفترات المستق ومن المتوقع أن ال

 تدخل حيز التنفيذ في أو بعد المعايير الجديدة والمعدلة

)تعديالت على معيار  المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة

 م2022يناير  1 (37المحاسبة الدولي 

 م2022يناير  1 م2020 –م 2018 التحسينات الدولية السنوية دورة

ت قبل االستخدام المقصود ) تعديالت الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصال

 م2022يناير  1 (16على معيار المحاسبة الدولي 

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

 م2023يناير  1 (17المعيار الدولي للتقرير المالي التعديالت على عقود التأمين )

ات على أنها متداولة وغير متداولة ) تعديالت على معيار تصنيف المطلوب

 م2023يناير  1 (1المحاسبة الدولي 

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

 م2023يناير  1 (2تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 

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

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

 جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.

 



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 أخرى موجودات مالية -4

 م2020ديسمبر  31  م2021 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

  

    دفعة مقدمة مقابل حق امتالك أسهم مستقبلي 

 6,248,385  - (أ)شركة فوديكس 

 4,923,322  - (ب) شركة زد

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

 5,758,610  5,758,610 شركة حلول الوطن

 11,968,831  23,140,538 

    صناديق استثمار

 -  350,326,498 )ج(صناديق أسواق النقد 

 362,295,329  23,140,538 

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

    ت حقوق ملكية غير مدرجةاستثمارا

 10,566,851  35,574,769 )د( شركة سيارة

 -  29,206,781 )ب( شركة زد

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

 -  6,248,385 شركة فوديكس )أ(

 -  4,987,500 شركة كيورا )هب(

 662,728  1,057,577 شركة بيزات

 965,428  965,428 شركة هيلثفاي مي 

 88,149,156  22,303,723 

    
 -  350,326,498 متداولة

    
 45,444,261  100,117,987 غير متداولة

    

في تحول بموجبها حق امتالك األسهم المستقبلي  فاقيةات توقيع المجموعة أنهتم، 2021الربع األول من العام  خالل)أ( 

 سهم.  134,824ت المجموعة بموجبها على عدد وقد حصل ،شركة فوديكس إلى أسهم

شركة  في ضافيةإ حقوق ملكية غير مدرجةفي ستثمار ال وقعت المجموعة اتفاقيةم، 2021 خالل الربع الثاني من العام)ب( 

 المستقبلي األسهم امتالك حق مبلغ ليتحوعلى  االتفاقية نفسإلى ذلك تنص  إضافة   .سعودي مليون ريال 3.7 زد بمبلغ

المجموعة بإعادة تقييم حق امتالك األسهم المستقبلي ونتج عن ذلك مكاسو من  قامت وقد أسهم، إلى زد شركة يف

 موضحة فيما يلي: ،الموحدةاألولية الموجزة و الخسارة أو الربح قائمة خالل

  مستويات القيمة العادلة 

 4,923,322  م2021يناير  1كما في 

 20,532,559 3مستوى  ن خالل الربح أو الخسارةمكاسو إعادة قياس االستثمار م

 3,750,900  استثمار إضافي

  29,206,781 

وبناء  عليه سيكون تقييم االستثمار في شركتي زد وفوديكس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مستقبال  بدال  

 من أن يكون من خالل قائمة الربح أو الخسارة.

 



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 تتمة – أخرى موجودات مالية -4

لى تحقيق إهدف مفتوح، وي–صندوق عام  فيم، قامت المجموعة باالستثمار 2021خالل الربع الثالث من العام )ج( 

 من العام خالل الربع الثالث، السيولة عائدات منخفضة المخاطر لحاملي الوحدات مع الحفاظ على رأس المال وتوفير

بمبلغ  الثانيمدرجه ضمن مستوى القيمة العادلة و الخسارة أن خالل الربح م كان هناك مكاسو بالقيمة العادلة م 2021

 .ريال سعودي 326,498

قامت شركة موارد المستقبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة بالمشاركة في م، 2021)د( خالل الربع الثالث من العام 

 فيرجن جزر في التجارية الشركات قانون بموجو مؤسسةجولة استثمار حقوق ملكية في شركة "سيارة" و هي شركة 

 طريق عن السيارات ومشتري لبائعي المقدمة الخدمات من العديد توفرو 1924624 رقم تجاري سجل بموجو البريطانية

 وغيرها موجز وتقرير وتسويق تمويل خدمات لعمالئها توفر متكاملة تسوق منصة تعتبر والتي" أونالين سيارة" منصة

ريال  35.574.769ريال سعودي، وبذلك يكون إجمالي استثمار المجموعة في شركة سيارة مبلغ  25.007.917وذلك بمبلغ 

 سعودي.

شركة موارد المستقبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة بالمشاركة م، قامت 2021خالل الربع الثالث من العام  )هب(

ة بموجو قانون الشركات التجارية في جزر كايمان في جولة استثمار حقوق ملكية في شركة "كيورا" وهي شركة مؤسس

 على الحصول من المستخدمين يمّكن الذكية الهواتف على تطبيقوتوفر الشركة  364331بموجو سجل تجاري رقم 

 ريال سعودي. 4.987.500وذلك بمبلغ  معتمدين أطباء مع بالتواصل وذلك بعد عن طبية استشارات

 ذمم مدينة -5

 نة مما يلي:تتكون الذمم المدي

 
 م 2020ديسمبر  31 م 2021سبتمبر  30

 
 )مراجعة( )غير مراجعة(

 ─────────── ─────────── 
 1,079,622,741  1,529,856,310 الذمم الحكومية

 475,419,043  619,225,319 الذمم التجارية
 ─────────── ─────────── 

 2,149,081,629 1,555,041,784 

 (184,545,895) (242,586,661) متوقعة نيةائتما خسائرمخصص 
 ─────────── ─────────── 

 1,906,494,968 1,370,495,889 
 ════════════ ════════════ 
 

 

 كما يلي:  متوقعةالئتمانية االخسائر ال مخصص كانت الحركة على

  م2020ديسمبر  31 م 2021سبتمبر  30 

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

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

 1,979,093    - الناتج عن االستحواذ

 8,045,681  58,040,766 المخصص المكون خالل الفترة / السنة
 ─────────── ─────────── 

 184,545,895 242,586,661 الفترة / السنةفي نهاية 
 ════════════ ════════════ 

 

  



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 عقودالموجودات  -6

بها حتى تاريخ فواتير للعمالء يتم اصدار ولم التزامات األداء المسّلمة عن  المستحقةيرادات اإل موجودات العقودتمثل 

و حين أ الالحقة الفتراتخالل المستحقة ، وسوف يتم فوترة تلك اإليرادات الموجزة والموحدةاألولية  القوائم المالية

 .التعاقدية إلصدار فواتير للعمالء بها تحقق الشروط
  

 مما يلي: موجودات العقودتتكون 
 

  م2020ديسمبر  31 م 2021 سبتمبر 30 

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

 303,722,143 881,927,704 الذمم الحكومية

 25,458,701 49,537,816 الذمم التجارية

 ─────────── ─────────── 

 931,465,520 329,180,844 

 (60,053,590) (64,659,178) ئتمانية متوقعةاخسائر مخصص 
 ─────────── ─────────── 

 866,806,342 269,127,254 
 ════════════ ════════════ 
 

 كما يلي:  متوقعةالئتمانية االخسائر الكانت الحركة على مخصص 
 

  م2020ديسمبر  31 م 2021سبتمبر  30 

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

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

 26,746,879  4,605,588 الفترة / السنةالمخصص المكون خالل 
 ─────────── ─────────── 

 60,053,590 64,659,178 الفترة / السنةفي نهاية 
 ════════════ ════════════ 

 أخرىمصاريف مدفوعة مقدما  وأرصدة مدينة  -7

 تتكون المصاريف المدفوعة مقدما  واألرصدة المدينة األخرى مما يلي:

 م 2020ديسمبر  31 م 2021 سبتمبر 30 

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

 24,330,173 43,057,502 تكاليف مؤجلة

  11,670,302 21,181,931 افةضريبة القيمة المض

 19,184,194 19,123,300 ذمم موظفين

 30,179,661 35,340,297 وإيجار مدفوع مقدما   واشتراكاتتأمين 

 3,731,988 7,204,018 دفعات مقدمة للموردين

 909,159 3,263,493 عوائد ودائع بنكية مستحقة

 1,582,757 14,325,720 أخرى
 ─────────── ─────────── 

 143,496,261 91,588,234 
 ════════════ ════════════ 
 

 
  



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 النقد وما في حكمه -8

 يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

  م2020ديسمبر  31 م 2021سبتمبر  30 

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

 247,918,068  187,548,822 أرصدة  لدى البنوك

 765,400,300  269,769,299 قصيرة األجل )أ( بنكيةودائع 
 ─────────── ─────────── 

 457,318,121 1,013,318,368 
 ════════════ ════════════ 

 

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

 بنكية ودائع -9

 %0.80متوسط العمولة  بلغ. شهرا   12وأقل من  من ثالثة أشهر كثرأعمرها  يكونمن ودائع  بنكيةد ودائع يتكون رصي

 .سنويا  

ريال  مليون 6.8بلغ  بنكية بإجمالي إيراد ودائع الموجزة والموحدة األولية الخسارة أو الربحوقد تم تحميل قائمة 

 .(سعودي ريال مليون 9.2م: 2020 سبتمبر 30) م2021 سبتمبر 30المنتهية في  الفترةسعودي خالل 

 رأس المال المصدر والمدفوع -10

ريال سعودي لكل  10بقيمة إسمية قدرها عادي سهم  80,000,000رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من  يتكون

 .للسهم( سعودي ريال 10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  5.000.000م: 2020) سهم

 المال لرأس قترحةالم الزيادة  -11

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

ناتجة عن االستحواذ على  سعودي ريال 416,667,946من األرباح المبقاة ومبلغ  سعودي ريال 33,332,054تحويل مبلغ 

م، 2021وقد قامت الشركة خالل الربع األول من العام سهم عادي،  45,000,000( وذلك بإصدار 1شركة تبادل )إيضاح 

 .سعودي للسهم ريال 10إسمية سهم إضافي بقيمة  45,0000,000بإصدار عدد 

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

اكتملت   ريال سعودي. 10سمية إبقيمة  إضافية سهم 30.000.000ة وذلك بإصدار عدد تحويلها من األرباح المبقا

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  م، وبذلك يتكون2021يوليو  1اإلجراءات النظامية لزيادة رأس المال في تاريخ 

 ريال سعودي للسهم. 10 سهم بقيمة 80,000,000من 

 االحتياطيات  -12

 ظامياالحتياطي الن -أ

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

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

يتم التحويل إلى االحتياطي النظامي في القوائم  المصدر، هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهم الشركة.

 ديسمبر من كل عام. 31المالية المراجعة وذلك في تاريخ 

 االحتياطيات األخرى -ب

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

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



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -13

 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة الحركة في القيمة الحالية لمخصص

 م2020ديسمبر  31 م2021سبتمبر 30 

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

 184,382,388  228,121,038 الفترة / السنةرصيد بداية 

 8,080,303    - التكلفة الناتجة عن االستحواذ

  42,669,687  32,501,946 تكلفة الخدمة الحالية

  6,859,155  3,614,031 الخدمة الحاليةتمويل تكلفة 

 (928,020) (295,908) تكاليف محولة 

 (12,682,800) (17,456,679) المنافع المدفوعة 

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

 228,121,038 246,484,428 رصيد نهاية الفترة / السنة
 ══════════ ══════════ 

 

 خرىأ لتزاماتامصاريف مستحقة الدفع و -14

 األخرى مما يلي: لتزاماتتتكون المصاريف المستحقة الدفع واال

  م2020ديسمبر  31 م 2021ر سبتمب 30 

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

  337,262,446 417,206,370 تكاليف تعاقدية

 121,158,477 255,018,323 مشاريع مشاركة بالدخل 

 187,541,074 190,042,294 مستحقات موظفين

 88,794,120 164,250,132 دفعات مقدمة من العمالء

 23,614,159 29,039,924 سويق وعموالت بيعيةت

 15,851,258 15,851,258 مخصصات قانونية

 10,346,427 9,584,737 مبالغ موردين محتجزة

 6,791,502 9,513,319 أخرى
 ────────── ─────────── 
 1,090,506,357 791,359,463 
 ═══════════ ════════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
 

 

16 

 

 مية واإلداريةالمصاريف العمو - 15

 مما يلي:سبتمبر  30في المنتهية أشهر التسعة  فترةلتتكون المصاريف العمومية واإلدارية 

 م2020 م2021 

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

 122,479,142  149,581,750 رواتو ومزايا موظفين

 98614,485,  14,615,478 خدمات استشارية ومهنية

 2,742,294  6,943,264 عضويات واشتراكات

 3,577,302  4,896,698 مصاريف متعاقدين

 7,564,316  4,477,006 ضيافة وأنشطة

 3,584,562  2,683,212 منافع عامة واتصاالت

 2,299,632  1,232,272 مصاريف إصالح وصيانة

 8,082,638  9,788,204 مصاريف أخرى
 ─────────── ─────────── 

 194,217,884 164,815,872 
 ════════════ ════════════ 

 المصاريف البيعية والتسويقية - 16

 مما يلي:سبتمبر  30المنتهية في  لفترة التسعة أشهرتتكون المصاريف البيعية والتسويقية 

 م2020 م2021 

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

 36,472,400  57,288,492 زايا موظفينرواتو وم

 4,123,401  5,358,567  مصاريف خدمة سداد

 3,218,217  2,392,480 عالقات عامة

 7,799,413  3,191,986 إعالنات ومعارض

  522,945  699,472 مصاريف أخرى
 ─────────── ─────────── 

 68,930,997 52,136,376 
 ════════════ ════════════ 

 ، بالصافيأخرىإيرادات )مصاريف( /  - 17

 مما يلي:سبتمبر  30المنتهية في  أشهرالتسعة  فترةلاإليرادات األخرى  / )المصاريف( تتكون
 

 م2020 م2021 

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

 - (5,000,000) تبرعات

عم ة لدندوق تنمية الموارد البشريمبالغ واردة من ص

 3,033,952 1,692,461 السعودة

 3,000,400 (15,517) مخصص قضايا قانونية  عكس /)تكوين( 

 434,713 210,781 أخرى
 ─────────── ─────────── 

 (3,112,275) 6,469,065 
 ════════════ ════════════ 



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -18

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

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

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

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

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

 بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة التالية: الفترةة خالل قامت المجموع من قبل إدارة المجموعة.
 

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

 الجهة المالكة صندوق االستثمارات العامة

 موظفين موظفي اإلدارة العليا

 أعضاء أعضاء مجلس اإلدارة

 شركة زميلة يونيفونكشركة 

 شركة زميلة طنشركة حلول الو
 

 سبتمبر: 30المنتهية في  الفترةفيما يلي تفاصيل المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل 

  م2020  م2021 

  )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

   المعامالت مع الجهة المالكة
 

 

 18.697.381  28.922.848 إيرادات خدمات

 33,487,000  - توزيعات أرباح

    

    ة وموظفي اإلدارة العلياراالمعامالت مع مجلس اإلد

 ,018.57313  20,818,465 رواتو و مزايا

  11,410,960  13,781,458 مكافآت وبدالت

  1,359,250  2,076,671 ة نهاية الخدمةافأمك

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020ديسمبر   31  م2021  سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    األرصدة
ستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدينة عن م

 49,681,436 إيرادات الخدمات

 

24,289,551 

    

    ذات عالقة إلى أطراف مستحق 

 13,895,778  - قرض من صندوق االستثمارات العامة

 8,092,751  17,436,579 شركة يونيفونيك

 129,712  - شركة حلول الوطن

 1,986,500  1,986,500 توزيعات أرباح مستحقة

 19,423,079  24,104,741 



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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  القطاعية المعلومات -19

 فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:

 المنتهية في الفترة

 م2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

مجموعة 

 األعمال اسناد المنتجات

مجموعة 

 المشاريع الرقمية

 الخدمات

 االحترافية

 وبناء لتوطينا

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

 2,758,204,023  262,046,018  72,214,279  134,167,071 892,076,732  1,397,699,923 اإليرادات

 (844,433,643) (49,502,924) (52,758,524) (57,590,765) (360,147,919) (324,433,511) تكاليف الموظفين

 (1,005,063,552) (112,138,314) (25,859,872) (87,154,237) (311,464,140) (468,446,989) التكاليف المباشرة
 ───────── ────────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

 908,706,828  100,404,780 (6,404,117) (10,577,931) 220,464,673  604,819,423 إجمالي الربح 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 %33 %38 (%9) (%8) %25 %43 الربح إجماليهامش 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  4,951,135,908  470,387,773   129,628,812   240,837,660   1,601,329,381   2,508,952,282  مجموع الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  2,260,576,936  214,768,444   59,185,590   109,961,041   731,130,862   1,145,530,999  المطلوباتمجموع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 المنتهية في الفترة

 م2020 سبتمبر 30 

  (مراجعة)غير 

مجموعة 

 اسناد األعمال المنتجات

 مجموعة

 الرقمية المشاريع

الخدمات 

 االحترافية

التوطين وبناء 

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

  1,547,645,407  57,742,610  67,201,737  126,902,786  322,033,596  973,764,678 اإليرادات

 (640,179,398) (16,589,283) (50,727,777) (90,339,260) (213,536,086) (268,986,992) تكاليف الموظفين

 (445,500,686) (21,863,734) (16,124,358) (68,437,171) (95,632,117) (243,443,306) التكاليف المباشرة
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

  461,965,323  19,289,593 349,602 (31,873,645)  12,865,393  461,334,380 إجمالي الربح 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 %30 %33 %1 (%25) %4 %47 الربح إجمالي هامش
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  3,639,142,819  135,776,325  158,018,573  298,399,982  757,231,755  2,289,716,184 مجموع الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  1,538,369,619  57,396,531  66,798,964  126,142,196  320,103,493  967,928,435 المطلوباتمجموع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 الزكاة -20

حتى نهاية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قامت المجموعة بتقديم اإلقرارات الزكوية وحصلت مقابلها على خطاب تمكين من 

لم تستلم المجموعة أي ربوط زكوية عن السنوات . م2022 بريلأ 30في نتهي وي م2020ديسمبر  31نة المالية المنتهية في الس

  .م2020ديسمبر  31السابقة حتى 

 مخصص الزكاة

 م2020 ديسمبر 31  م2021 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 -  65,690,341 / السنة الرصيد بداية الفترة

 65,690,341  63,885,324 / السنة حمل خالل الفترةالم

 -  (43,954,431) / السنة المبالغ المدفوعة خالل الفترة

 65,690,341  85,621,234 / السنة الرصيد نهاية الفترة

 

  



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 لتزامات المحتملةاالرتباطات الرأسمالية واإل -21

 ديسمبر 31) مليون ريال سعودي 33.7بمبلغ ية قائمة ت ضمان بنكالمجموعة خطابا لدى ،م2021 سبتمبر 30كما في 

 (.سعودي ريال مليون 66.7م: 2020

 

 السهم يةربح -22

 :على المعلومات التالية والمخفضة يعتمد احتساب ربحية السهم األساسية

محول من الزيادة المقترحة لرأس  سهم إضافي 45.000.000م قامت الشركة بإصدار 2021خالل الربع األول من العام 

 .سهم 50,000,000 ، ليكون بذلك إجمالي عدد أسهم الشركةالمال

، من الزيادة المقترحة  إضافي محولسهم  30.000.000بإصدار قامت الشركة  م2021 من العام ل الربع الثالثخال الحقا 

 .سهم( 5,000,000م: 2020سبتمبر  30) سهم 80.000.000ليكون بذلك إجمالي عدد أسهم الشركة لرأس المال 

من الزيادة  المحولةل الزيادات في رأس الماإثر المقارنة بأثر رجعي  فترةلعدد أسهم  المتوسط المرجح تم تعديل

 .(11المقترحة لرأس المال )إيضاح 

 

 إدارة المخاطر -23
 

 مخاطر أسعار الفائدة - أ

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

مة. وتخضع جميع بنكية والتي تكون بأسعار فائدة معّو للمجموعة. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة للشركة من الودائع ال

الودائع إلعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقو اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر القيمة 

 العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة غير جوهرية بالنسبة للمجموعة. 

 

 

 

  

 م2020 سبتمبر 30  م2021 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 163,678,004  499,224,718 ربح العمليات التشغيلية للفترة

 174,543,034  456,623,263 صافي دخل الفترة

  عدد األسهم
 

 

المتوسط المرجح لعدد األسهم ألغراض ربحية السهم األساسية 

 80,000,000  80,000,000 والمخفضة

   ربح السهم بناء  على ربح الفترة العائد إلى المساهم في الشركة 

 2,05  6,24 ن ربح العمليات التشغيليةم

 2,18  5,71 من صافي دخل الفترة



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 تتمة-إدارة المخاطر  -23

 مخاطر السيولة - ب

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

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

 مخاطر االئتمان -ج 

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

باإلضافة إلى  مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء

  .الموظفين

األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. إن خسائر االنخفاض تمثل الحد  موجودات العقودللذمم المدينة و إن القيم الدفترية

  المثبتة ضمن الربح أو الخسارة كانت كما يلي:وذمم الموظفين  موجودات العقودفي قيمة الذمم المدينة و

 
 م2020 سبتمبر 30  م2021  سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 
 -  58,040,766 (5ذمم مدينة )إيضاح 

 -  4,605,588 (6عقود )إيضاح موجودات ال
 -  (13,474) عكس مخصص ذمم موظفين

 62,632,880  - 
 

 
 مخاطر التذبذب في أسعار صرف العمالت -ب د

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

لم تتعرض  .فترةاألسترليني واليورو خالل ال هبية عدا الدوالر األمريكي والجنيأجنالمجموعة بمعامالت هامة بعمالت 

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

 لمعامالت متعلقة بهذه المخاطر بشكل جوهري.

 

 ألدوات الماليةالقيمة العادلة لاألدوات المالية و -24

باإلضافة إلى الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة  موجوداتتتكون ال

 جوهريا  المالية من الذمم الدائنة. إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف  لتزامات. بينما تتكون االالمالية األخرى

 عن قيمتها الدفترية.
 
يمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل ما أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط الق

 تعامل عادلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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 الشركات الزميلة  -25

 نسبة حصة الملكية 

 م2020ديسمبر  31  م2021 سبتمبر 30 الزميلة الشركة سمإ

 %30  %30  شركة سهل المدار التجارية

 %24  %24  ة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلوماتشرك

 -  %30 شركة الدال للخدمات العقارية )أ(

، وهي العقارية للخدمات الدال شركةبتأسيس  للمجموعة موارد المستقبل إحدى الشركات التابعة قامت شركة)أ( 

 13)الموافق  هب1442 األول جمادى 29، بتاريخ 1010680496شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 

 السلع، لجميع المزادات وسماسرة الداللين( ومقرها الرئيسي الرياض، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في م2021 يناير

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

ا الغير عن نيابة تسويقية خدمات تقديم عمولة، مقابل العقارات رةإدا أنشطة السماسرة، أن الشركة لم تبدأ ب. علم 

  بممارسة أعمالها بعد.

 أرقام المقارنة -26

 التصنيف إعادة

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

بنود حقوق الملكية، من خالل بعض قامت المجموعة بإعادة تصنيف م، 2021سبتمبر  30لفترة المنتهية في خالل ا

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

 أخرى، وفيما يلي تفاصيله:من خالل الدخل الشامل اآلخر، من األرباح المبقاة إلى احتياطيات 

 

 م2020 ديسمبر 31 في كما
 الرصيد كما يظهر في

 م2020ديسمبر 31 
عادة إالرصيد بعد   إعادة التصنيف 

 التصنيف
 (35,371,085)  (35,371,085)  - احتياطيات أخرى

 1,744,306,794  35,371,085  1,708,935,709 أرباح مبقاة
 

اك إعادة تصنيف لبعض البنود تتضمن ضريبة القيمة المضافة والموجودات المالية باإلضافة لما ذكر أعاله كان هن

 األخرى.

   .موجودات المجموعةصافي على تأثير إلعادة التصنيف لم يكن 

 (19-آثار انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد   -27

م، 2019ولى في نهاية شهر ديسمبر ( )"الفيروس"( للمرة األ19-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد

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

ا بما في ذلك المملكة العربية السعودية ونتج عن ذلك تباطؤ في النشاط االقتصادي واالجتماعي وإغالق  العالم تقريب 

 لى المستوى العالمي والمحلي.لكثير من القطاعات ع
 

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

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

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

 قدمة على نفس المستوى.مالتقنية لضمان استمرار الخدمات ال
 

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

 ية تدريجيا  مع وجوب مراعاة تطبيق جميع التدابير الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي.االقتصادية والتجار

م تم اإلعالن عن اكتشاف لقاحات تجاوزت مرحلة االختبارات بفاعلية والبدء بتصنيعها 2020خالل الربع الرابع من العام 

ا لكثير من الدول بما فيها المملكة الع  ربية السعودية.وتوزيعها عالمي 



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

 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 تتمة - الموجزة والموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 )ريال سعودي(
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  تتمة – (19-آثار انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد   -27

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

ا   بشكل جوهري من تبعات استمرار تفشي الفيروس.سلب 
 

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

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

 التنبؤ بها بشكل موثوق.

 األحداث الالحقة -28

 .الموجزة والموحدةا في هذه القوائم المالية األولية لم يكن هناك أحدث الحقة يتطلو اإلفصاح عنه

 اعتماد القوائم المالية -29

المفوضة من قبل مجلس اإلدارة  لجنة المراجعةمن قبل  الموجزة والموحدةتم اعتماد القوائم المالية األولية 

 .( م 2021نوفمبر  28 )الموافقهب 1443ربيع الثاني  23خ بتاريالمجموعة 

 


