
إن نشـــرة اإلصـــدار األوليـــة هـــذه هـــي بغـــرض عرضهـــا علـــى المســـتثمرين مـــن المؤسســـات فـــي عمليـــة بنـــاء ســـجل أوامـــر االكتتـــاب، وال تحتـــوي علـــى ســـعر الطـــرح. وســـيتم نشـــر نشـــرة اإلصـــدار النهائيـــة المتضمنـــة ســـعر الطرح بعـــد اإلنتهاء من عملية بناء ســـجل أوامـــر االكتتاب وتحديد ســـعر الطرح.

نشرة إصدار شركة علم
)الموافق  1428/11/03هـ  وتاريخ  م/90  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  قائمة  سعودية  مقفلة  مساهمة  واحد  شخص  شركة 

2007/11/13م(، مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010069210 وتاريخ 1408/10/24هـ )الموافق 1988/06/09م(.

طرح أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهمًا عاديًا تمثل 30% من رأس مال شركة علم لالكتتاب العام بسعر طرح قدره ] • [ )] • [( 
ريال سعودي للسهم الواحد.

أربعة )4( أيام تبدأ من يوم الخميس بتاريخ 1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م( فترة الطرح: 

وتنتهي في يوم األحد بتاريخ 1443/07/0٥هـ )الموافق 2022/02/06م(     

شركة علم )ويشار إليها فيما بعد بـ »الشركة«( هي شركة شخص واحد مساهمة 
سعودية مقفلة قائمة بموجب المرسوم الملكي رقم م/90 وتاريخ 1428/11/03هـ 
بالرقم  الرياض  لمدينة  التجاري  بالسجل  مقيدة  2007/11/13م(،  )الموافق 
وعنوانها  1988/06/09م(،  )الموافق  1408/10/24هـ  وتاريخ   1010069210
المسجل هو ص. ب. 67651، مدينة الرياض، شارع الثغر، حي النخيل، الرائدة 

المدينة الرقمية، 12382، المملكة العربية السعودية.

كشركة  1988/06/09م(  )الموافق  1408هـ   /10/24 بتاريخ  الشركة  تأسست 
ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي 
اسمية  بقيمة  نقدية  عادية  حصة   )50( خمسين  إلى  مقسم  بالكامل  مدفوع 
مدفوعة بالكامل قدرها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي للحصة الواحدة، 
باسم  بالرقم 1010069210  الرياض  لمدينة  التجاري  السجل  في  قيدها  وتم 
»شركة العلم لألبحاث والتطوير« والذي تم تغييره في وقٍت الحق إلى »شركة 
العلم ألمن المعلومات«. وبتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، 
واحد  شخص  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة  تحولت 
ريال   )500,000( ألف  خمسمائة  من  رأسمالها  زيادة  وتم  مقفلة  مساهمة 
سعودي إلى خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم 
بالكامل  اسمية مدفوعة  بقيمة  عادياً  )5,000,000( سهماً  إلى خمسة ماليين 
قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم استيفاء الزيادة البالغ 
سعودي  ريال   )49,500,000( ألف  وخمسمائة  مليون  وأربعين  تسعة  قدرها 
سعودي  ريال   )27,000,000( مليون  وعشرين  سبعة  مبلغ  رسملة  طريق  عن 
مليون  وعشرين  اثنين  بمبلغ  نقدية  زيادة  إلى  باإلضافة  المبقاة  األرباح  من 
1442/03/24هـ  وبتاريخ  سعودي.  ريال   )22,500,000( ألف  وخمسمائة 
على  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2020/11/10م(،  )الموافق 
واحد  شخص  شركة  المعلومات  ألمن  العلم  »شركة  من  الشركة  اسم  تعديل 
مساهمة مقفلة« إلى »شركة علم شركة شخص واحد مساهمة مقفلة« وزيادة 
رأس مال الشركة من خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة 
مليون )500,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسين مليون 
)50,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( 
أربعمائة  قدرها  البالغ  الزيادة  استيفاء  وتم  الواحد  للسهم  سعودية  رياالت 
وخمسون مليون )450,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار خمسة وأربعين 
مليون )45.000,000( سهماً جديداً في الشركة من خالل )أ( رسملة مبلغ ثالثة 
وثالثين مليون وثالثمائة واثنين وثالثين ألف وأربعة وخمسين )33,332,054( 
ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة، و)ب( رسملة مبلغ أربعمائة وستة عشر 
وأربعين )416,667,946(  وتسعمائة وستة  ألف  مليون وستمائة وسبعة وستين 
ريال سعودي مقابل أسهم عينية ناتجة عن االستحواذ على الشركة السعودية 
بـ »شركة تبادل«(.  إليها فيما يلي  )تبادل( )ويشار  لتبادل المعلومات إلكترونياً 
مال  رأس  زيادة  تم  2021/06/20م(،  )الموافق  1442/11/10هـ  وبتاريخ  كما 
ثمانمائة  إلى  سعودي  ريال   )500,000,000( مليون  خمسمائة  من  الشركة 
مليون )800,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ثمانين مليون 
)80,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( 
مبلغ  رسملة  طريق  عن  الزيادة  استيفاء  وتم  الواحد  للسهم  سعودية  رياالت 
ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة للشركة 
)وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  2-1-4 

»تاريخ الشركة وتطور رأس المال« من هذه النشرة(.

يبلغ رأس مال الشركة كما في تاريخ هذه النشرة ثمانمائة مليون )800,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية 

قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

تتمثل عملية الطرح العام األولي )ويشار إليها فيما بعد بـ »الطرح«( في طرح 
أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهماً عادياً )ويشار إليها فيما بعد مجتمعًة 
بـ »أسهم الطرح« ولكل منها منفرداً بـ »سهم طرح«( بسعر طرح قدره ]•[ )]•[( ريال 
سعودي للسهم الواحد وبقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد )ويشار إليه فيما بعد بـ »سعر الطرح«(. وتمثل أسهم الطرح بمجملها ما 

نسبته 30% من رأس مال الشركة. 

ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين )ويشار إليهم 
فيما بعد بـ »المستثمرين«(:

لها  يحق  التي  الفئات  الشريحة  وتشمل هذه  المشاركة:  الفئات  )أ(:  الشريحة 
المشاركة في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص 
األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية )ويشار 
وتاريخ   2016  -  94  -  2 رقم  القرار  بموجب  »الهيئة«(  بـ  بعد  فيما  إليها 
1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 
3-102-2019 وتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م( )ويشار إليها 
مجتمعة  الفئات  تلك  إلى  )ويشار  األوامر«(  بناء سجل  »تعليمات  بـ  بعد  فيما 
فيما بعد بـ »الفئات المشاركة«(. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها 
مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهماً من أسهم 
بعد  النهائي  التخصيص  ويكون  الطرح،  تمثل 100% من إجمالي أسهم  الطرح 
األفراد  المكتتبين  قيام  حال  وفي  األفراد.  للمكتتبين  االكتتاب  فترة  انتهاء 
المخصصة  الطرح  أسهم  بكامل  باالكتتاب  أدناه(  )ب(  بالشريحة  )المعرفون 
لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة 
الطرح  أسهم  من  سهماً   )16,800,000( ألف  وثمانمائة  مليون  عشر  ستة  إلى 

وطرح  تسجيل  طلب  قدمت ضمن  معلومات  على  هذه  اإلصدار  نشرة  تحتوي 
وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  المالية  األوراق 
المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار 
إليها بـ »الهيئة«( وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج 
الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر 
دقة  عن  المسؤولية  كامل  ومنفردين  مجتمعين  )ج(  الصفحة  على  أسماؤهم 
المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، 
بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع 
أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها 
مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال 
اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من  أو  تتعلق بدقتها  تعطيان أي تأكيدات 
أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن 

االعتماد على أي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/05/18هـ )الموافق 2021/12/22م(

ونسبة  عدد  تحديد  وسيتم  الطرح.  أسهم  إجمالي  من   %70 تمثل  أدنى  كحد 
أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي 

بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص االختيارية.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين 
الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر 
من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن 
تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة 
ذوي  الخليجيين  المستثمرين  أو  مقيم  سعودي  غير  طبيعي  شخص  أي  إلى 
المستلمة،  الجهات  لدى إحدى  بنكي  لديهم حساب  الطبيعية ممن  الشخصية 
ويحق لهم فتح حساب استثماري، )يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ »المكتتبين 
الفئات  مع  إليهم  ويشار  الفرد«  »المكتتب  بـ  منفرداً  منهم  كل  وإلى  األفراد« 
المشاركة فيما بعد بـ »المكتتبين«(. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، 
وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي 
حال االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول 
باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص سبعة ماليين ومائتين ألف )7,200,000( سهماً 
من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 30% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين 
األفراد، على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها. 
وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، 
فيحق للمستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد األسهم المخصصة 

للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم.

يمتلك صندوق االستثمارات العامة )ويشار إليه فيما بعد بـ »المساهم البائع« 
أو »المساهم الكبير«( جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وسيتم بيع أسهم الطرح 
من قبل المساهم البائع وفًقا للجدول رقم جدول  4-1 »هيكل ملكية الشركة قبل 
وبعد الطرح« من هذه النشرة. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهم 
البائع ما نسبته 67% من األسهم وبالتالي سيحتفظ بحصة مسيطرة في الشركة. 
– )ويشار  – بعد خصم مصاريف الطرح  يتم توزيع متحصالت الطرح  وسوف 
إليها فيما بعد بـ »صافي متحصالت الطرح«( على المساهم البائع، ولن تحصل 
المعلومات  من  )للمزيد  الطرح  متحصالت  صافي  من  جزء  أي  على  الشركة 
»استخدام متحصالت  القسم رقم 8  الطرح، يرجى مراجعة  حول متحصالت 
الطرح« من هذه النشرة(. وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهد 
التغطية )للمزيد من المعلومات حول التعهد بالتغطية، يرجى مراجعة القسم رقم 
13 »التعهد بتغطية الطرح« من هذه النشرة(. علماً بأنه يحظر على صندوق 
االستثمارات العامة التصرف في أسهمه لمدة ستة )6( أشهر )ويشار إليها فيما 
المالية  السوق  الشركة في  تاريخ بدء تداول أسهم  »فترة الحظر«( من  بـ  بعد 
السعودية )ويشار إليها فيما بعد بـ »تداول« أو »السوق المالية«( كما هو موضح 
في الصفحة رقم )ل( من هذه النشرة. إن المساهم الكبير في الشركة والذي 
يملك 5% أو أكثر من أسهمها هو صندوق االستثمارات العامة، ويوضح الجدول 
رقم جدول  1-2 »المساهم الكبير وعدد أسهمه ونسب ملكيته قبل وبعد الطرح« 

من هذه النشرة نسبة ملكيته في رأس مال الشركة.

)الموافق  1443/07/02هـ  بتاريخ  الخميس  يوم  من  الطرح  فترة  تبدأ 
2022/02/03م(، وتستمر لمدة أربعة )4( أيام، شاملة يوم إغالق االكتتاب وهو 
يوم األحد بتاريخ 1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م( )ويشار إليها فيما 
بعد بـ »فترة الطرح«(، حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من 
قبل المكتتبين األفراد في بعض فروع الجهات المستلمة أو عن طريق اإلنترنت 
أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة في الصفحة 
)ح( من هذه النشرة )ويشار إليها فيما بعد بـ »الجهات المستلمة«( خالل فترة 
الطرح، التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها )للمزيد من المعلومات، 
يرجى مراجعة القسم رقم  16-3-2 »االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد« من 
الطرح من  المشاركة تسجيل طلباتهم في أسهم  للفئات  النشرة(. ويمكن  هذه 
خالل مدير سجل اكتتاب المؤسسات خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم 
بناء  حول  المعلومات  من  )وللمزيد  األفراد  المكتتبين  على  األسهم  طرح  قبل 
سجل األوامر للفئات المشاركة، يرجى مراجعة القسم رقم  16-3-1 »بناء سجل 

األوامر للفئات المشاركة« من هذه النشرة(.

التقدم  الطرح  أسهم  في  يكتتبون  الذين  األفراد  المكتتبين  من  كل  على  يجب 
ألف  وخمسين  ومائتين  أدنى  كحد  أسهم   )10( عشرة  بعدد  االكتتاب  بطلب 
)250,000( سهماً كحد أقصى. علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب 
تبقى من أسهم  لكل مكتتب فرد. وسيتم تخصيص ما  هو عشرة )10( أسهم 
الطرح )إن وجد( على أساس تناسبي، بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد 
إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها. وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 
األفراد سبعمائة وعشرين ألف )720,000( مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد 
والمستشار  الشركة  تقترحه  لما  وفًقا  التخصيص  وسيتم  للتخصيص،  األدنى 
المالي. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون 
أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العالقة. وسيتم اإلعالن 
عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب )إن وجد( في موعد أقصاه 
يرجى  المعلومات،  من  )لمزيد  2022/02/10م(  )الموافق  1443/07/09هـ 
)ن(  رقم  الصفحة  في  االكتتاب«  وإجراءات  المهمة  »التواريخ  قسم  مراجعة 

والقسم رقم 16 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(.

للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت 
»المساهم«(  بـ  بعد  فيما  إليه  )ويشار  الشركة  في  مساهم  لكل  ويحق  واحد، 

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل 
اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور 
»الجمعية العامة«( والتصويت فيها، ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت 
تفضيلية. وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباًرا من 
تاريخ نشرة اإلصدار هذه )ويشار إليها فيما بعد بـ »النشرة«( والسنوات المالية 
يرجى مراجعة  األرباح،  توزيع  المعلومات حول سياسة  )للمزيد من  تليها  التي 

القسم رقم  7 »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(.

لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة 
أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل األسهم 
وطرحها، كما تقدمت بطلب إلدراج أسهمها إلى السوق المالية السعودية )ويشار 
إليها فيما بعد بـ »السوق المالية« أو »السوق«(. وتم تقديم جميع المستندات 
المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة والحصول 
على جميع الموافقات المتعلقة بعملية الطرح، بما في ذلك هذه النشرة. ومن 
المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية 
)يرجى  العالقة  ذات  النظامية  المتطلبات  جميع  واستيفاء  األسهم  تخصيص 
مراجعة قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة رقم )ن( من 
إقامة نظامية  والمقيمين فيها  المملكة  النشرة(. وسوف يُسمح لمواطني  هذه 
دول  ومواطني  والخليجية  السعودية  االستثمار  وصناديق  والبنوك  والشركات 
المالية. كما  بالتداول في األسهم بعد بدء تداولها في السوق  التعاون  مجلس 
سيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل )ويشار إليه فيما بعد بـ »المستثمر 
األجنبي المؤهل«( التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة )المعرفة في القسم 
غير  لألفراد  يحق  كما  النشرة(.  هذه  من  والمصطلحات«  »التعريفات  رقم  1 
السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة )ويشار 
األجانب«(  »المستثمرين  بـ  بعد  فيما  المؤسسات  وهذه  األفراد  هؤالء  إلى 
االستحواذ على المنفعة االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات 
المبادلة )SWAP( من خالل أحد مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل 
الهيئة )ويشار إليهم فيما بعد بـ »مؤسسات السوق المالية« ولكل منها بـ »مؤسسة 
السوق المالية«( لشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح 
المستثمرين األجانب. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، سوف 

يتم تسجيل مؤسسات السوق المالية كمالكين نظاميين لتلك األسهم. 

ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة، لذلك يجب 
على الراغبين في االكتتاب في أسهم الشركة قراءة ودراسة قسم »إشعار مهم« 
هذه  في  الواردين  المخاطرة«  »عوامل  رقم  2  والقسم  )أ(  رقم  الصفحة  في 

النشرة بدقة قبل اتخاذهم قراراً باالستثمار في أسهم الطرح.





إشعار مهم

تحتوي هذه النشرة على معلومات تفصيلية كاملة عن الشركة وشركاتها التابعة )ويشار إليها فيما بعد بـ »المجموعة«( وأسهم الطرح. وعند التقدم بطلب 
االكتتاب في أسهم الطرح، سوف تتم معاملة المستثمرين من الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند فقط إلى المعلومات التي 
www.( أو الموقع اإللكتروني للهيئة )www.elm.sa( تحتويها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة

.)www.riyadcapital.com( أو الموقع اإللكتروني للمستشار المالي )cma.org.sa

وقد قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية كمستشار مالي لعملية الطرح )ويشار إليه فيما بعد بـ »المستشار المالي«( ومديراً لالكتتاب )ويشار إليه 
فيما بعد بـ »مدير االكتتاب«( ومدير سجل اكتتاب المؤسسات )ويشار إليه فيما بعد بـ »مدير سجل اكتتاب المؤسسات«( ومتعهداً لتغطية الطرح )ويشار 

إليه فيما بعد بـ »متعهد التغطية«( فيما يتعلق بأسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها وفًقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، ويتحمل أعضاء 
مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم )ج( من هذه النشرة، مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة في 
هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم 

تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً 
كبيراً من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو المساهم البائع أو أعضاء مجلس 
اإلدارة أو أي من المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحات رقم )و( و )ز( من هذه النشرة، أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع 
تعتبر غير دقيقة في جوهرها إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو أي من مستشاريها، وبالتالي ال يمكن تقديم أي 

التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها. 

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم 
بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق 
سيطرة الشركة )وللمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(. وال يجب اعتبار أو تفسير أو االعتماد بأي 
شكل على تحرير هذه النشرة وال على أي اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها كوعد أو بيان فيما يتعلق باألرباح 

أو النتائج أو األحداث المستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة أو المساهم البائع أو أي من مستشاريهم لالكتتاب في أسهم الطرح. وتعتبر المعلومات التي تحتوي 
عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ بعين االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية 
الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح، ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة 
مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات المدرجة 
في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به بما في ذلك المزايا والمخاطر المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح. قد يكون 
االستثمار في أسهم الطرح مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم، ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو 

عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف الخاصة ألولئك المستثمرين.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر 
)لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(. 

الشريحة )ب( المكتتبين األفراد: ويشمل ذلك األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من 
زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة 
إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات 
المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم 

الطلب. وفي حال االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.

كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء الفئات المشاركة التي يحق لها المشاركة 
في بناء سجل األوامر وفقاَ لتعليمات بناء سجل األوامر على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. وتطلب الشركة والمساهم البائع والمستشار 

المالي من مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. 

معلومات عن السوق والقطاع 

تم الحصول على المعلومات والبيانات الواردة في القسم رقم  3 »معلومات عن السوق والقطاع« من هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه 
الشركة من تقرير دراسة السوق المعد بتاريخ 1442/10/29هـ )الموافق 2021/06/10م(، من قبل مستشار دراسة السوق وهو شركة آرثر د لتل العربية 

السعودية )ويشار إليه فيما بعد بـ »مستشار دراسة السوق«(.

أ
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شركة آرثر د لتل العربية السعودية هي جهة تابعة لمجموعة آرثر د لتل، وهي إحدى الشركات المستقلة المتخصصة في تقديم خدمات أبحاث السوق 
االستراتيجية، وذات نطاق واسع من العمالء. وقد تأسست في عام 1886م، ويقع مقرها الرئيسي في بروكسل، بلجيكا.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها أو استخراجها من مصادر أخرى، بما في ذلك 
تقرير دراسة السوق الذي أعده مستشار دراسة السوق هي معلومات موثوقة بحد ذاتها ويمكن االعتماد عليها. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات 
بشكل مستقل من قبل الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها )باستثناء مستشار دراسة السوق( أو المساهم البائع، وبالتالي ال يمكنهم تقديم أي 

ضمان بشأن دقتها أو صحتها أو اكتمالها.

ال يملك مستشار دراسة السوق أو أي من مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة والشركات 
التابعة. وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استخدام بيانات أبحاث السوق بالشكل والطريقة الواردة في هذه النشرة، ولم يسحب 

تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م والقوائم المالية األولية المفحوصة 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها وفًقا لمعايير المحاسبة الدولية )IFRS( المتعارف عليها في المملكة العربية 
السعودية باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(. وقد تم مراجعة القوائم المالية 
الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م من قبل كي بي إم جي لالستشارات المهنية )المعروفة سابقاً بـكي بي إم جي الفوزان وشركاه( 
)ويشار إليه فيما بعد بـ »المحاسب القانوني لعام 2018م«( وقد تم مراجعة القوائم المالية الموحدة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 
و2020م والقوائم األولية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م من قبل المحاسب القانوني ديلويت آند توش وشركاهم )محاسبون 
ومراجعون قانونيون( )ويشار إليه فيما بعد بـ »المحاسب القانوني لعامي 2019م و2020م والنصف األول لعام 2021م« ويشار إليه مجتمعاً مع المحاسب 
القانوني لعام 2018م فيما بعد بـ »المحاسبين القانونيين« أو »مراجعي الحسابات«(. وتم إدراج هذه القوائم المالية الموحدة في القسم رقم 18 »القوائم 

المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها« من هذه النشرة. وتنشر الشركة قوائمها المالية الموحدة بالريال السعودي. 

إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تم جمع 
األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في النشرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق 
المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي 

من هذه التوقعات أو التقديرات. تؤكد الشركة – إلى حد علمها – بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة.

تمثل أو يمكن اعتبار بعض التوقعات البيانات الواردة في هذه النشرة »إفادات مستقبلية« ويمكن بشكل عام أن يستدل على تلك اإلفادات المستقبلية 
من خالل استخدامها لبعض الكلمات مثل »يخطط«، »يعتزم«، »ينوي«، »يقدر«، »يعتقد«، »يتوقع«، »من المتوقع«، »يمكن«، »من الممكن«، »يحتمل«، 
»من المحتمل«، »سوف«، »قد«، والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة لها أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهات النظر 
الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد 
تؤثر على األداء الفعلي للشركة وإنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل جوهري عما تضمنته هذه اإلفادات صراحًة أو ضمناً. وقد تم استعراض 
أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من هذه النشرة )يرجى مراجعة القسم رقم  2 »عوامل 
المخاطرة« من هذه النشرة(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في 

هذه النشرة، فقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة. 

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إذا تبين للشركة في أي وقت بعد نشر هذه النشرة وقبل 
إتمام الطرح ما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. 
وفيما عدا هاتين الحالتين، فال تعتزم الشركة تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق الواردة في هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة لظهور 
معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى واألمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن توقعات األحداث 
والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث على اإلطالق. وعليه، يجب على المكتتبين 

دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات 

لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة، يرجى مراجعة القسم رقم  1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة الشركةدج   ل الجدو- )

الصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسمم.

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة

تاريخ التعيين*
قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

رائد عبداهلل إبراهيم 1
بن أحمد

رئيس مجلس 
54 سنةسعودياإلدارة

غير مستقل
 غير تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

رائد عبداهلل بن 2
إسماعيل إسماعيل

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

53 سنةسعودي
غير مستقل 
غير تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

عصام عبداهلل خلف 3
الوقيت

عضو مجلس 
46 سنةسعودياإلدارة

غير مستقل 
غير تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

عبداهلل عبدالرحمن 4
عبدالمحسن الربيعة

عضو مجلس 
44 سنةسعودياإلدارة

غير مستقل 
غير تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

الشيهانة صالح 5
عبداهلل العزاز

عضو مجلس 
35 سنةسعوديةاإلدارة

غير مستقل 
غير تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

عبداهلل سعد محمد 6
السالم

عضو مجلس 
37 سنةسعودياإلدارة

غير مستقل 
غير تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

عضو مجلس شاغر7
--اإلدارة

مستقل 
غير تنفيذي

-----

عضو مجلس شاغر8
--اإلدارة

مستقل 
غير تنفيذي

-----

عضو مجلس شاغر9
--اإلدارة

مستقل 
غير تنفيذي

-----

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس أو 
في أي منصب آخر )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم   5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(.

المصدر: الشركة

ج



عنوان الشركة 

شركة علم
شارع الثغر، حي النخيل، الرائدة المدينة الرقمية

ص.ب. 67651 الرياض 12382
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2887444 11 966+
فاكس: 2887555 11 966+

www.elm.sa :الموقع اإللكتروني
info@elm.sa :البريد اإللكتروني

 

ممثلو الشركة 

رائد عبداهلل بن إسماعيل إسماعيل
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

شارع الثغر، حي النخيل، الرائدة المدينة الرقمية
ص.ب. 67651 الرياض 12382

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112887355+

فاكس: 2887555 11 966+
www.elm.sa :الموقع اإللكتروني

rismail@b.elm.sa :البريد اإللكتروني

عبدالرحمن سعد بن سعدان الجضعي 
الرئيس التنفيذي

شارع الثغر، حي النخيل، الرائدة المدينة الرقمية
ص.ب. 67651 الرياض 12382

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2887444 11 966+ التحويلة: 7550

فاكس: 2887555 11 966+
www.elm.sa :الموقع اإللكتروني

asj@elm.sa :البريد اإللكتروني
أمين سر مجلس اإلدارة 

فارس بن حمد بن فارس الفارس 
شارع الثغر، حي النخيل، الرائدة المدينة الرقمية

ص.ب. 67651 الرياض 12382
المملكة العربية السعودية
هاتف: 2887444 966+
فاكس: 2887555 966+

www.elm.sa :الموقع اإللكتروني
 fares@elm.sa :البريد اإللكتروني
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سوق األسهم

تداول السعودية )تداول(
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحده رقم: 15
الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1919 92000 11 966+

فاكس: 9133 218 11 966+
 www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني
مركز اإليداع

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 11
الرياض 12211 – 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف: 600 92002 11 966+
 www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني

cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني

ه
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المستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

شركة الرياض المالية
2414 – حي الشهداء، الوحدة رقم 69

الرياض 13241 - 7279
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299 11 966+
فاكس: 4865908 11 966+

www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني
ask@riyadcapital.com :البريد اإللكتروني

 

المستشار القانوني للشركة

مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة 
طريق الملك فهد

أبراج التطوير – البرج األول – الدور السابع
ص.ب. 17411 الرياض 11484

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2072500 11 966+
فاكس: 2072577 11 966+

 www.alsudairilaw.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@alsudairilaw.com.sa :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

شركة برايس وترهاوس كوبرز – محاسبون قانونيون
برج المملكة، الطابق 21

ص.ب. 8282 الرياض 11482
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2110400 11 966+
فاكس: 2110401 11 966+

www.pwc.com/middle-east :الموقع اإللكتروني
info@pwc.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

بي. دي. أو. شركة محمد العمري وشركاه
طريق الملك فهد – برج القمر

ص.ب. 8736، الرياض 11492
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2780608 11 966+
فاكس: 2782883 11 966+

 www.alamri.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@alamri.com.sa :البريد اإللكتروني
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المحاسب القانوني لعامي 2019م و2020م والنصف األول لعام 2021م

ديلويت آند توش وشركاهم )محاسبون ومراجعون قانونيون(
طريق األمير تركي بن عبداهلل آل سعود

حي السليمانية 213
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2828400 11 966+
فاكس: 2828428 11 966+

 www.deloitte.com :الموقع اإللكتروني
wsobahi@deloitte.co :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني لعام 2018م

كي بي إم جي لالستشارات المهنية )المعروفة سابقًا بـكي بي إم جي الفوزان وشركاه( 
برج كي بي إم جي

واجهة الرياض، طريق المطار
ص.ب 92876، الرياض 11663

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8748500 11 966+
فاكس: 8748600 11 966+

 www.kpmg.com/sa :الموقع اإللكتروني
 marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق

شركة آرثر د لتل العربية السعودية
مكتب 502، الدور الخامس، مدخل د

البالزا، شارع العليا العام
ص.ب. 305005
الرياض 11361

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2930023 11 966+
فاكس: 2930490 11 966+

 www.adl.com.sa :الموقع اإللكتروني
 gm_ksa@adlittle.com :البريد اإللكتروني

تنويه:

قدم كل من المستشارين ومراجعي الحسابات المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل 
والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. هذا وال يمتلك أي من المستشارين ومراجعي الحسابات 
المذكورين أعاله أو شركاتهم التابعة أو مساهميهم أو أعضاء مجلس إدارتهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو الشركات 

التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقالليتهم.
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الجهات المستلمة

بنك الرياض
حي الشهداء

ص.ب 22622 الرياض 11416
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 4013030 )11( 966+
فاكس رقم: 4865909 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

البنك األهلي السعودي
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555، جدة 21481
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966126493333+
فاكس: 966126437426+

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

 

مصرف الراجحي
شارع العليا

ص.ب 28، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966116098888+
فاكس: 966116098888+

www.alrajhibank.com :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com :البريد اإللكتروني

البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل 

ص.ب. 56921، الرياض 11564
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966114029000+
فاكس: 966114027747+

www.anb.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@anb.com.sa :البريد اإللكتروني
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ملخص الطرح

يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات المتعلقة بالطرح والواردة في هذه النشرة بشكل مفصل، إال أن هذا الملخص ال يتضمن 
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح، لذا 
ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب مراعاة كامل هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار 
في أسهم الطرح. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة قسم »إشعار مهم« في الصفحة رقم )أ( والقسم رقم   2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة بدقة 

قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

1428/11/03هـ  وتاريخ  م/90  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  واحد  شخص  شركة  هي  علم،  شركة 
)الموافق 2007/11/13م(، مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010069210 وتاريخ 1408/10/24هـ )الموافق 
1988/06/09م(، وعنوانها المسجل هو ص.ب. 67651، مدينة الرياض، شارع الثغر، حي النخيل، الرائدة المدينة الرقمية، 12382، 

المملكة العربية السعودية.
تأسست الشركة بتاريخ 1408/10/24هـ )الموافق 1988/06/09م(، كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره خمسمائة 
ألف )500,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسين )50( حصة عادية نقدية بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 
عشرة آالف )10,000( ريال سعودي للحصة الواحدة، وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010069210 باسم 
»شركة العلم لألبحاث والتطوير« والذي تم تغييره في وقٍت الحق إلى »شركة العلم ألمن المعلومات«. وبتاريخ 1428/11/03هـ 
)الموافق 2007/11/13م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص واحد مساهمة مقفلة وتم زيادة 
رأسمالها من خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى 
خمسة ماليين )5,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم 
مبلغ سبعة  رسملة  ريال سعودي عن طريق   )49,500,000( ألف  وخمسمائة  مليون  وأربعين  تسعة  قدرها  البالغ  الزيادة  استيفاء 
وعشرين مليون )27,000,000( ريال سعودي من األرباح المبقاة باإلضافة إلى زيادة نقدية بمبلغ اثنين وعشرين مليون وخمسمائة 
ألف )22,500,000( ريال سعودي. وبتاريخ 1442/03/24هـ )الموافق 2020/11/10م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة 
على تعديل اسم الشركة من »شركة العلم ألمن المعلومات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة« إلى »شركة علم شركة شخص واحد 
مساهمة مقفلة« وزيادة رأس مال الشركة من خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة مليون )500,000,000( 
ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة 
البالغ قدرها أربعمائة وخمسون مليون )450,000,000( ريال سعودي  الزيادة  الواحد. وتم استيفاء  )10( رياالت سعودية للسهم 
عن طريق إصدار خمسة وأربعين مليون )45.000,000( سهماً جديداً في الشركة من خالل )أ( رسملة مبلغ ثالثة وثالثين مليون 
وثالثمائة واثنين وثالثين ألف وأربعة وخمسين )33,332,054( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة و)ب( رسملة مبلغ أربعمائة 
وستة عشر مليون وستمائة وسبعة وستين ألف وتسعمائة وستة وأربعين )416,667,946( ريال سعودي مقابل أسهم عينية ناتجة عن 
االستحواذ على شركة تبادل. كما وبتاريخ 1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م(، تم زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة 
مليون )500,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ثمانين مليون 
)80,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة 
عن طريق رسملة مبلغ ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة للشركة. )وللمزيد من المعلومات 

حول تاريخ الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  4-1-2 »تاريخ الشركة وتطور رأس المال« من هذه النشرة(. 

أنشطة الشركة

تتمثل أنشطة الشركة وفًقا لنظامها األساس وسجلها التجاري بما يلي: 
تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وأمن المعلومات واألعمال اإللكترونية، وتبادل المعلومات االئتمانية.- 1
تقديم خدمات الربط اإللكتروني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.- 2
إدارة مراكز البيانات والمعلومات وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها.- 3
تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة واآلليات اإللكترونية وقطع غيارها والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت، - 4

واستيرادها وتصديرها.
إدارة األجهزة واآلليات اإللكترونية ونظم المعلومات وشبكات االتصال وصيانتها وتشغيلها وتطويرها.- 5
توفير مواقع للبيع والشراء عن طريق شبكة اإلنترنت.- 6
توفير وتدريب القوى العاملة وتطويرها إلدارة وتشغيل وتطوير أعمال وخدمات القطاعين العام والخاص في مجال التقنية - 7

المعلومات واالتصاالت وغيرها من المجاالت.
الحصول على الوكاالت التجارية ذات الصلة بأغراض الشركة.- 8
إدارة وتسويق وعرض مشاريعها أو مشاريع غير التقنية داخل المملكة وخارجها.- 9

تقديم جميع أنشطة وخدمات التطوير والتسويق واالستثمار التقني.- 10
تقديم خدمات إدارة المشاريع التقنية واإلشراف على تنفيذها.- 11
التدريب في مجال التطوير والتسويق واالستثمار التقني.- 12
االستثمار داخل المملكة وخارجها في الشركات والمشاريع التقنية.- 13
جذب االستثمارات المحلية واألجنبية للمشاركة في أي من أنشطة الشركة.- 14
المعلومات - 15 وتبادل  اإللكترونية  واألعمال  واالتصاالت  المعلومات  وأمن  تقنية  أعمال  في  المتخصصة  االستشارات  تقديم 

االئتمانية.

ط



الشركات التابعة

لدى الشركة سبعة )7( شركات تابعة وهي:
المملكة - 1 في  وقائمة  مؤسسة  مقفلة  مساهمة سعودية  وهي شركة  )تبادل(،  إلكترونيًا  المعلومات  لتبادل  السعودية  الشركة 

ومقيدة بالسجل تجاري رقم )1010274503( بتاريخ 1430/10/14هـ )الموافق 2009/03/10م(، وبرأس مال قدره خمسين 
مليون )50,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين )5,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت 

سعودية للسهم الواحد، وهي مملوكة بشكٍل كامل للشركة. 
رقم - 2 تجاري  بالسجل  ومقيدة  المملكة  في  وقائمة  مؤسسة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  وهي  الخبرات،  إمداد  شركة 

ريال   )500,000( ألف  خمسمائة  قدره  مال  وبرأس  2014/05/21م(،  )الموافق  1435/07/22هـ  بتاريخ   )1010414975(
سعودي مقسم إلى خمسين ألف )50,000( حصة نقدية بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للحصة الواحدة، وهي 

مملوكة بشكٍل كامل للشركة.
شركة علم لالستثمار التقني، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل - 3

ألف  خمسمائة  قدره  مال  وبرأس  2019/10/15م(،  )الموافق  1441/02/16هـ  وتاريخ   )1010599252( رقم  التجاري 
)500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسين ألف )50,000( حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للحصة 

الواحدة، وهي مملوكة بشكٍل كامل للشركة.
ومقيدة - 4 المملكة  في  وقائمة  مؤسسة  محدودة  مسؤولية  ذات  واحد  وهي شركة شخص  المتميزة،  للخدمات  العمرة  شركة 

بالسجل التجاري رقم )1010656805( وتاريخ 1442/02/12هـ )الموافق 2020/09/29م(، وبرأس مال قدره خمسمائة ألف 
)500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسين ألف )50,000( حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للحصة 

الواحدة، وهي مملوكة بشكٍل كامل للشركة. 
شركة موارد المستقبل المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل التجاري - 5

ريال  ألف )50,000(  )الموافق 2019/11/20م(، وبرأس مال قدره خمسون  وتاريخ 1441/03/23هـ  رقم )1010606896( 
سعودي مقسم إلى خمسة آالف )5,000( حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للحصة الواحدة، وهي مملوكة 
إمداد  لشركة  مملوكة  فهي   %0.02 والبالغة  المتبقية  النسبة  بينما  التقني  لالستثمار  علم  شركة  قبل  من   %99.98 بنسبة 

الخبرات. 
بالسجل - 6 ومقيدة  دبي  وقائمة في  ذات مسؤولية محدودة مؤسسة  ذ.م.م، وهي شركة   – شركة أسدام ديجيتال منطقة حرة 

التجاري رقم )99019( بتاريخ 1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م(، وبرأس مال قدره خمسون ألف )50,000( درهم 
مقسم إلى خمسين )50( سهم بقيمة اسمية تبلغ ألف )1,000( درهم لسهم الواحد، وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة موارد 

المستقبل.
شركة علم أركان لتقنية نظم المعلومات، وهي شركة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل التجاري رقم )1010209530( - 7

وتاريخ 1426/04/15هـ )الموافق 2005/05/23م(، وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى 
خمسة آالف )5,000( حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة، وهي مملوكة بنسبة %60 

من قبل شركة موارد المستقبل بينما النسبة المتبقية والبالغة 40% فهي مملوكة لسعود سعد سعود العريفي.

المساهم الكبير

إن المساهم الكبير في الشركة، والذي يملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة – بشكل مباشر أو غير مباشر – هو صندوق 
االستثمارات العامة. ويوضح الجدول التالي عدد أسهم صندوق االستثمارات العامة ونسبة ملكيته في الشركة قبل وبعد الطرح:

المساهم الكبير وعدد أسهمه ونسب ملكيته قبل وبعد الطرحدج  ول الجدو- )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
القيمة االسمية عدد األسهمالنسبة)ريال سعودي(

النسبة)ريال سعودي(

صندوق االستثمارات 
67%536,000,000 53,600,000 100%80,000,000800,000,000العامة

67%536,000,000 53,600,000 100%80,000,000800,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل.رأس مال الشركة

ثمانون مليون )80,000,000( سهماً عادياً مدفوع بالكامل.إجمالي عدد أسهم الشركة

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

طرح أربعة وعشرون مليون )24,000,000( سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة لالكتتاب العام بسعر طرح قدره ] • [ )] • [( الطرح
ريال سعودي للسهم الواحد.

أربعة وعشرون مليون )24,000,000( سهماً عادياً مدفوع بالكامل.إجمالي عدد أسهم الطرح

نسبة أسهم الطرح من رأس مال 
تمثل أسهم الطرح 30% من رأس مال الشركة.الشركة

] • [ )] • [( ريال سعودي.سعر الطرح

] • [ )] • [( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

ي

نشرة إصدار شركة علم



استخدام متحصالت الطرح
سوف يتم توزيع متحصالت الطرح، المقدرة بمبلغ ] • [ )] • [( ريال سعودي )بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح 
والمقدرة بمبلغ ] • [ )] • [( ريال سعودي( على المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح )للمزيد من 

المعلومات حول متحصالت الطرح، يرجى مراجعة القسم  رقم  8 »استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(.
عدد أسهم الطرح المتعهد 

أربعة وعشرون مليون )24,000,000( سهماً عادياً.بتغطيتها

إجمالي قيمة الطرح المتعهد 
] • [ )] • [( ريال سعودي.بتغطيته

فئات المستثمرين المستهدفين

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:
الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء 

سجل األوامر )يرجى مراجعة القسم رقم   1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(. 
الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة 
أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها 
مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين 

ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري. 

إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد أسهم الطرح للفئات 
المشاركة

أربعة وعشرون مليون )24,000,000( سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال قيام المكتتبين األفراد 
المالي، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد األسهم المخصصة  باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار 
للفئات المشاركة إلى ستة عشر مليون وثمانمائة ألف )16,800,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 70% من إجمالي 

أسهم الطرح.
عدد أسهم الطرح للمكتتبين 

سبعة ماليين ومائتا ألف )7,200,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى تمثل 30% من إجمالي أسهم الطرح.األفراد

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب للفئات 
المشاركة

يحق للفئات المشاركة، كما هي معرفة في القسم رقم  1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة، التقدم بطلب االكتتاب وسوف 
يوفر مدير سجل اكتتاب المؤسسات استمارة الطلب للفئات المشاركة أثناء عملية بناء سجل األوامر. وبعد التخصيص المبدئي، 
سيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج االكتتاب للفئات المشاركة والتي عليها تعبئتها وفقاً للتعليمات المبينة في القسم 

رقم 16 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(.

طريقة االكتتاب للمكتتبين 
األفراد

فروع  بعض  وفي  المستلمة  للجهات  اإللكترونية  المواقع  في  الطرح  فترة  األفراد خالل  للمكتتبين  االكتتاب  نماذج طلب  ستتوفر 
الجهات المستلمة. ويجب تعبئة طلب االكتتاب وفًقا للتعليمات المبينة في القسم رقم 16 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة( 
والتقدم به ألحد فروع الجهات المستلمة. وبإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف 
اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن )أ( يكون للمكتتب حساب لدى إحدى 
الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة، و)ب( أال يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه 

في طرح جرى حديثاً.

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األدنى لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب فيها للفئات 

المشاركة
مائة ألف )100,000( سهماً.

الحد األدنى لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب فيها للمكتتبين 

األفراد
عشرة )10( أسهم.

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم 
التي يمكن االكتتاب فيها للفئات 

المشاركة
] • [ )] • [( ريال سعودي.

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم 
التي يمكن االكتتاب فيها 

للمكتتبين األفراد
] • [ )] • [( ريال سعودي.

الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األعلى لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب فيها للفئات 

المشاركة
ثالثة ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون )3,999,999( سهماً.

ك



الحد األعلى لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب فيها للمكتتبين 

األفراد
مائتان وخمسون ألف )250,000( سهماً.

قيمة الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األعلى لعدد األسهم 
التي يمكن االكتتاب فيها للفئات 

المشاركة
] • [ )] • [( ريال سعودي.

قيمة الحد األعلى لعدد األسهم 
التي يمكن االكتتاب فيها 

للمكتتبين األفراد
] • [ )] • [( ريال سعودي.

طريقة التخصيص ورّد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة التخصيص ورّد الفائض 
للفئات المشاركة

بالتنسيق مع الشركة وذلك باستخدام آلية تخصيص األسهم  سيتم التخصيص المبدئي وفًقا لما يراه المستشار المالي مناسباً 
اكتتاب  إتمام عملية  بعد  المالي  المستشار  المشاركة عن طريق  للفئات  نهائي  الطرح بشكل  االختيارية. وسيتم تخصيص أسهم 
مليون  وعشرين  أربعة  مبدئي  بشكل  المشاركة  للفئات  تخصيصها  سيتم  التي  الطرح  أسهم  عدد  ويبلغ  األفراد.  المكتتبين 
)24,000,000( سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال قيام المكتتبين األفراد باالكتتاب بكامل 
أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 

ستة عشر مليون وثمانمائة ألف )16,800,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.

طريقة التخصيص للمكتتبين 
األفراد

يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء، 1443/07/07هـ )الموافق 2022/02/08م(، علماً بأن الحد 
األدنى للتخصيص هو عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد بينما الحد األعلى للتخصيص هو مائتان وخمسون ألف )250,000( 
سهم لكل مكتتب فرد، وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح )إن وجدت( على أساس تناسبي بناًء على ما طلبه كل مكتتب إلى 
إجمالي األسهم التي طلب االكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد سبعمائة وعشرين ألف )720,000( مكتتب، فإن الشركة 
ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وفي هذه الحالة سيتم تخصيص أسهم الطرح وفًقا لما تحدده الشركة والمستشار المالي )للمزيد 

من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم 16 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(.

رد فائض أموال االكتتاب

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب 
المحدد في نموذج طلب االكتتاب. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الخميس 
وأحكام  »شروط   16 رقم  القسم  مراجعة  يرجى  المعلومات،  من  )للمزيد  2022/02/10م(،  )الموافق  1443/07/09هـ  بتاريخ 

االكتتاب« من هذه النشرة(. 

فترة الطرح
تبدأ فترة الطرح في يوم الخميس، بتاريخ 1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م(، وتنتهي في يوم األحد، بتاريخ 1443/07/05هـ 
)الموافق 2022/02/06م(. )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )ن( 

من هذه النشرة(.

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة وتدفعها اعتباًرا من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها )للمزيد األحقية في األرباح
من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  7 »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(.

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تفضيلية، حيث يعطي كل سهم حامله صوت 
واحد. ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز للمساهم تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس 
اإلدارة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة )للمزيد من المعلومات حول حقوق التصويت، يرجى مراجعة القسم رقم 

 12-5 »ملخص النظام األساس للشركة« من هذه النشرة(. 

القيود المفروضة على األسهم 
)فترة الحظر(

يخضع صندوق االستثمارات العامة لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية، 
بحيث ال يجوز له التصرف في أسهمه خالل هذه الفترة. ويعد انقضاء هذه الفترة، يجوز له التصرف في أسهمه دون الحاجة إلى 
الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة )وللمزيد من المعلومات حول نسبة ملكية صندوق االستثمارات العامة في الشركة، يرجى 

مراجعة القسم رقم  5-1 »هيكل الملكية في الشركة« من هذه النشرة(. 

األسهم التي سبق للشركة 
إدراجها

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواًء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم 
لقواعد  وفًقا  اإلدراج  بطلب  المالية  السوق  إلى  تقدمت  كما  المستمرة،  وااللتزامات  المالية  األوراق  لقواعد طرح  وفًقا  وطرحها 
اإلدراج. وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح، وتم استيفاء كافة المستندات المؤيدة 
التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية في وقٍت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم 

)للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة رقم )ن( من هذه النشرة(.

عوامل المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي: 
مخاطر متعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.- 1
مخاطر متعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة.- 2
مخاطر متعلقة بأسهم الطرح.- 3

وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي 
قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

ل
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مصاريف الطرح

تُقّدر  الطرح.  من متحصالت  والتي سيتم خصمها  بالطرح  المتعلقة  والتكاليف  المصاريف  البائع جميع  المساهم  يتحمل  سوف 
مصاريف الطرح تقريباً بمبلغ ] • [ )] • [( ريال سعودي، وتشمل أتعاب المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير 
االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار القانوني والمحاسبين القانونيين ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي ومستشار دراسة 

السوق، إضافًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة بالطرح.

متعهد التغطية

شركة الرياض المالية
2414 – حي الشهداء، الوحدة رقم 69

الرياض 13241 - 7279
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299 11 966+
فاكس: 4865908 11 966+

www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني
ask@riyadcapital.com :البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب الرجوع إلى قسم »إشعار مهم« في الصفحة رقم )أ(، والقسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة ودراستهما بعناية تامة قبل اتخاذ 
أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح بموجب هذه النشرة.

م
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

التواريخ المهمة

الجدو- الزمني المتوقع للطرحدج  ول الجدو- )

التاريخالحدث

فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر
)الموافق  1443/06/20هـ  بتاريخ  األحد  يوم  من  تبدأ  أيام   )6( مدتها ستة  فترة 
)الموافق  1443/06/25هـ  بتاريخ  الجمعة  يوم  نهاية  وحتى  2022/01/23م(، 

2022/01/28م(.

فترة االكتتاب للمكتتبين األفراد
فترة مدتها أربعة )4( أيام تبدأ من يوم الخميس بتاريخ 1443/07/02هـ )الموافق 
)الموافق  1443/07/05هـ  بتاريخ  األحد  يوم  نهاية  وحتى  2022/02/03م(، 

2022/02/06م(.
آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب للفئات المشاركة بناًء على عدد األسهم 

يوم الخميس بتاريخ 1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م(.التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي تم 
يوم االحد بتاريخ 1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م(.تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم االحد بتاريخ 1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م(.آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد

يوم الثالثاء بتاريخ 1443/07/07هـ )الموافق 2022/02/08م(.اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم الخميس بتاريخ 1443/07/09هـ )الموافق 2022/02/10م(.إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق المالية
يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات 
واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول 

.)www.saudiexchange.sa( األسهم على موقع تداول اإللكتروني

مالحظة: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر على موقع تداول 
.)www.elm.sa( والموقع اإللكتروني للشركة )www.riyadcapital.com( والموقع اإللكتروني للمستشار المالي )www.saudiexchange.sa( اإللكتروني

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما:

أ- الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر )يرجى مراجعة القسم رقم   1 »التعريفات 
والمصطلحات« من هذه النشرة(. 

ب- المكتتبون األفراد:

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي، حيث 
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي 
غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب 

استثماري.

ن
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وفيما يلي نبذة مختصرة عن طريقة اكتتاب الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد: 

أ- الفئات المشاركة:

يمكن للفئات المشاركة الحصول على استمارة الطلب الفئات المشاركة من مدير سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل األوامر، والحصول على 
نماذج االكتتاب من مدير سجل اكتتاب المؤسسات بعد التخصيص المبدئي. ويقوم المستشار المالي – بعد الحصول على موافقة الهيئة – بعرض أسهم 
الطرح على الفئات المشاركة وذلك خالل مدة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين 
األفراد وذلك وفًقا للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب. ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب موقع إلى مدير سجل اكتتاب المؤسسات، 

بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهم البائع والفئة المشاركة مقدمة الطلب.

ب- المكتتبون األفراد:

التي تقدم هذه الخدمة، ويمكن للمكتتبين  سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة 
األفراد االكتتاب أيضاً عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات 

للمكتتبين األفراد شريطة:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. 	
أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً. 	

يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة في القسم رقم 16 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة. وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع بنود 
نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من شروط وأحكام 
الطرح. وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه، ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً بين المكتتب 

ذي العالقة والمساهم البائع )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم 16 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(.

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب – إن وجد – لحساب المكتتب الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداًء، ودون أي عموالت أو 
استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث. 

وللمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، يرجى مراجعة القسم رقم 16 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة.

س



ملخص المعلومات األساسية

يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة بشكل مفصل، إال أن هذا الملخص ال يتضمن 
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح، 
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على 
مراعاة كامل هذه النشرة. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة قسم »إشعار مهم« في الصفحة رقم )أ( والقسم رقم   2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة 

بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

نظرة عامة على الشركة

شركة علم هي شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب المرسوم الملكي رقم م/90 وتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، 
المسجل هو ص.ب.  وعنوانها  )الموافق 1988/06/09م(،  وتاريخ 1408/10/24هـ  بالرقم 1010069210  الرياض  لمدينة  التجاري  السجل  في  مقيدة 

67651، مدينة الرياض، شارع الثغر، حي النخيل، الرائدة المدينة الرقمية، 12382، المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة بتاريخ 10/24/ 1408هـ )الموافق 06/09/ 1988م(، كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال 
سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسين )50( حصة عادية نقدية بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي للحصة 
الواحدة، وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010069210 باسم »شركة العلم لألبحاث والتطوير« والذي تم تغييره في وقٍت الحق إلى 
»شركة العلم ألمن المعلومات«. وبتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص 
واحد مساهمة مقفلة وتم زيادة رأسمالها من خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل 
مقسم إلى خمسة ماليين )5,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم استيفاء الزيادة 
البالغ قدرها تسعة وأربعين مليون وخمسمائة ألف )49,500,000( ريال سعودي عن طريق رسملة مبلغ سبعة وعشرين مليون )27,000,000( ريال سعودي 
من األرباح المبقاة باإلضافة إلى زيادة نقدية بمبلغ اثنين وعشرين مليون وخمسمائة ألف )22,500,000( ريال سعودي. وبتاريخ 1442/03/24هـ )الموافق 
2020/11/10م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل اسم الشركة من »شركة العلم ألمن المعلومات شركة شخص واحد مساهمة 
مقفلة« إلى »شركة علم شركة شخص واحد مساهمة مقفلة« وزيادة رأس مال الشركة من خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة 
مليون )500,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة 
)10( رياالت سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها أربعمائة وخمسون مليون )450,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار خمسة 
وأربعين مليون )45.000,000( سهماً جديداً في الشركة من خالل )أ( رسملة مبلغ ثالثة وثالثين مليون وثالثمائة واثنين وثالثين ألف وأربعة وخمسين 
)33,332,054( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة و)ب( رسملة مبلغ أربعمائة وستة عشر مليون وستمائة وسبعة وستين ألف وتسعمائة وستة وأربعين 
)416,667,946( ريال سعودي مقابل أسهم عينية ناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل. كما وبتاريخ 1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م(، تم زيادة 
رأس مال الشركة من خمسمائة مليون )500,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ثمانين 
مليون )80,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة عن طريق رسملة 
مبلغ ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة للشركة )وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، يرجى مراجعة القسم 

رقم  4-1-2 »تاريخ الشركة وتطور رأس المال« من هذه النشرة(.

تعد الشركة من أكبر الشركات القيادية المقدمة للحلول الرقمية المتكاملة، وخاصة في مجال التحول إلى الحكومات اإللكترونية. تقدم الشركة مجموعة 
كبيرة من الحلول الرقمية الجاهزة والمخصصة في العديد من المجاالت من خالل نماذج عمل متنوعة ومرنة تتناسب مع رغبات العمالء. وتشمل الحلول 
الجاهزة المنتجات التي تخدم شريحة عريضة من العمالء والتي يمكن لهم أن يشتركوا فيها من خالل باقات متنوعة تناسب كل عميل واحتياجه. بينما 
تشمل الحلول المخصصة المشاريع التي تقدمها الشركة لعمالئها وفق احتياجاتهم الخاصة بهم وفق ما يحقق رغباتهم وطموحاتهم. وتتضمن أعمال 

الشركة اآلتي:

مجموعة المنتجات: هي حلول جاهزة لالستخدام على شكل خدمات تقنية وبوابات وتطبيقات إلكترونية وما قد يتعلق بها من أعمال مساندة،  	
تم تطويرها في الشركة بالتعاون مع عدد كبير من المنشآت في القطاعين العام والخاص بهدف إيجاد خدمات متكاملة تغطي شريحة كبيرة 
من المجتمع، عبر ابتكار خدمات متطورة تُسهم في حل مشكلة قائمة أو سد ثغرة خدمية موجودة، وذلك من خالل تحويل اإلجراءات التقليدية 

إلى معامالت إلكترونية. 
مجموعة المشاريع الرقمية: تشمل األعمال التقنية المتكاملة ومحركات االستحقاق والمنصات الرقمية، والتي تقوم من خاللها المجموعة  	

بتقديم حلول األعمال التقنية المتكاملة للعمالء من القطاعين العام والخاص. 
الخدمات االحترافية: تشمل الخدمات االستشارية والخدمات االحترافية في تحليل البيانات والذكاء االصطناعي، والتي تقوم المجموعة من  	

خاللها بفهم مشاكل المنشأة ووضع خطة عمل شاملة لتطوير أدائها العام ورفع مستويات رضا العمالء. 

ع
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إسناد األعمال: تسعى المجموعة عبر قطاع إسناد األعمال إلى تعزيز الميزة التنافسية لها في مجال التشغيل وتقديم الخدمة في مجاالت  	
االختصاص؛ وذلك من خالل اإلدارة والتشغيل الكلي للخدمات، أو الدعم الجزئي لها في مجاالت محددة، والتدرج بها نحو التصور الرقمي. 

التوطين وبناء القدرات: تقوم المجموعة من خالل إدارة التوطين وبناء القدرات بتأهيل الكوادر الوطنية بأعلى المعايير العالمية من باحثين عن  	
العمل أو موظفين على رأس العمل من خالل عمليات استقطاب محكمة لشغل الشواغر المتاحة في سوق العمل. 

شركة تبادل: تقوم شركة تبادل بابتكار الحلول الرقمية للقطاع اللوجستي لرفع الكفاءة والشفافية وتعزيز األداء التشغيلي. قامت شركة تبادل  	
بتطوير عدد من الحلول اللوجستية والمالية والتي تشمل منصة فسح ومنصة وثاق.

شركة إمداد الخبرات: تقوم شركة إمداد الخبرات المحدودة بتقديم خدمات الموارد البشرية المتخصصة وغير المتخصصة على نطاق واسع  	
لمختلف الجهات الحكومية والخاصة في المملكة. وتوفر شركة إمداد الخبرات المحدودة كذلك موارد بشرية مؤهلة بنظام التعاقد بهدف 
دعم عمالئها في تنفيذ مشاريعهم الُكبرى. باإلضافة إلى ذلك، تقوم شركة إمداد الخبرات بإدارة مراكز االتصاالت ومراكز الخدمات، وتقديم 

الخدمات االستشارية في مجاالت األعمال االلكترونية، والتشغيل والصيانة واستيراد وتصدير وبيع األجهزة والمعدات والبرامج واألنظمة.

األنشطة الرئيسية للشركة
تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في قطاع الخدمات الرقمية وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية وفًقا لنظامها األساس بما يلي: 	
تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وأمن المعلومات واألعمال اإللكترونية، وتبادل المعلومات االئتمانية. 	
تقديم خدمات الربط اإللكتروني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. 	
إدارة مراكز البيانات والمعلومات وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها. 	
واستيرادها  	 االتصاالت،  وشبكات  المعلومات  ونظم  والبرمجيات  غيارها  وقطع  اإللكترونية  واآلليات  األجهزة  في  والتجزئة  الجملة  تجارة 

وتصديرها.
إدارة األجهزة واآلليات اإللكترونية ونظم المعلومات وشبكات االتصال وصيانتها وتشغيلها وتطويرها. 	
توفير مواقع للبيع والشراء عن طريق شبكة اإلنترنت. 	
المعلومات  	 التقنية  مجال  في  والخاص  العام  القطاعين  وخدمات  أعمال  وتطوير  وتشغيل  إلدارة  وتطويرها  العاملة  القوى  وتدريب  توفير 

واالتصاالت وغيرها من المجاالت.
الحصول على الوكاالت التجارية ذات الصلة بأغراض الشركة. 	
إدارة وتسويق وعرض مشاريعها أو مشاريع غير التقنية داخل المملكة وخارجها. 	
تقديم جميع أنشطة وخدمات التطوير والتسويق واالستثمار التقني. 	
تقديم خدمات إدارة المشاريع التقنية واإلشراف على تنفيذها. 	
التدريب في مجال التطوير والتسويق واالستثمار التقني. 	
االستثمار داخل المملكة وخارجها في الشركات والمشاريع التقنية. 	
جذب االستثمارات المحلية واألجنبية للمشاركة في أي من أنشطة الشركة. 	
تقديم االستشارات المتخصصة في أعمال تقنية وأمن المعلومات واالتصاالت واألعمال اإللكترونية وتبادل المعلومات االئتمانية. 	

هيكل الملكية في الشركة

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح:

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرحدج  ول الجدو- )

المساهم#
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية اإلجمالية عدد األسهم
القيمة االسمية اإلجمالية عدد األسهمالنسبة)بالريال السعودي(

النسبة)بالريال السعودي(

67%10053,600,000536,000,000%80,000,000800,000,000صندوق االستثمارات العامة1
30%24,000,000240,000,000---الجمهور2
3%2,400,00024,000,000---أسهم خزينة*3

100%10080,000,000800,000,000%80,000,000800,000,000اإلجمالي

* بالتزامن مع االنتهاء من عملية الطرح، سيقوم صندوق االستثمارات العامة ببيع مليونين وأربعمائة ألف )2,400,000( سهماً على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة الستخدامها في إطار 
برنامج أسهم موظفي الشركة.

المصدر: الشركة

ف



رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها

الرسالة

تتمثل رسالة الشركة في أن تبتكر لتمكين المجتمعات وتسهيل الحياة.

الرؤية

تتمثل رؤية الشركة بأن تكون الممكن الرقمي للقطاعات الحكومية واألعمال في المملكة والمنطقة.

االستراتيجية

تعمل الشركة على أن تكون الممكن الرقمي األول في المنطقة، وذلك ببناء الحلول الرقمية كالمنصات والمنتجات وتنفيذ المشاريع الرقمية وحلول اسناد 
األعمال المرتبطة بأعمال الشركة مع تقديم الخدمات االستشارية الداعمة في المجاالت الرقمية ومجاالت األعمال المحيطة بها. كما تطمح الشركة 
بتوسيع أعمالها عن طريق الشراكات واالستحواذات والتوسع من خالل دخول أسواق جديدة. باإلضافة إلى تبني ودعم االبتكار وزيادة مصادره داخل 

الشركة وخارجها.

ترتكز استراتيجية الشركة على خمسة ركائز أساسية:

الركيزة األولى: التمركز حول العميل وذلك عن طريق بناء الحلول متعددة القنوات توفر تجربة متجانسة وشاملة للعميل مع المحافظة على  	
مستوى جودة الخدمات عبر جميع القنوات المختلفة.

من  	 متعددة  تستهدف شرائح  والخاص  العام  القطاعين  في  الجهات  من  لعدد  متعددة  رقمية  وحلول  رقمية  تطوير منصات  الثانية:  الركيزة 
المستخدمين، مما يضمن نمو الشركة واستدامة ايراداتها.

الركيزة الثالثة: النمو من خالل الشراكات االستراتيجية عن طريق عقد شراكات استراتيجية او عمليات استحواذ مع شركات متخصصة أو  	
تطوير شراكات مع الشركات الناجحة.

المرونة  	 وتفعيل  العميل  حول  والتمحور  المنتج  على  التركيز  من خالل  وذلك  جديدة  ابتكارية  طرق  وتبني  االبتكار  تشجيع  الرابعة:  الركيزة 
باإلضافة الى االستفادة من مصادر االبتكار المختلفة والعمل مع شركات البحث والتطوير للخروج بحلول ومنتجات إبداعية.

الركيزة الخامسة: التوسع دوليا عن طريق تصدير الحلول الرقمية والمنصات وخدمات الشركة األخرى الى األسواق الدولية باإلضافة إلى  	
القيام بعمليات االستحواذ والشراكات االستراتيجية في األسواق المستهدفة. 

القيم

تتمثل قيم الشركة في اآلتي:

الثقة: تعزيز األمانة والنزاهة واالنفتاح بين الموظفين والشركاء والعمالء. 	
التمحور حول العميل: وضع رحلة العميل في صميم كل منتج وخدمة. 	
االبتكار: المبادرة والتفكير خارج الصندوق بما يُرضي شركاء الشركة وعمالئها. 	
المرونة: إطالق قدرات الموظفين لالستجابة السريعة بما يسعد عمالء الشركة. 	
االعتمادية: االلتزام تجاه الموظفين والوفاء بوعود الشركة للعمالء والشركاء. 	

نواحي القوة والمزايا التنافسية

عمق العالقات مع العمالء

أرست الشركة عالقات راسخة ووطيدة مع مختلف عمالئها من الجهات الحكومية السعودية وكذلك العمالء من القطاع الخاص، وحرصت على تعزيز تلك 
العالقات والمحافظة عليها.

عالمة تجارية موثوقة وقدرات متميزة

تتميز الشركة بأنها مقدم خدمات موثوق قادر على تنفيذ ُكبرى المشاريع، وتحظى عالمتها التجارية بمكانة مرموقة في مختلف أرجاء المملكة العربية 
السعودية، وتشتهر كذلك باألثر اإليجابي الملحوظ الذي تحققه للمجتمع )مثل: منصة أبشر(.

ص
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قدرات شاملة متكاملة 

تتمتع الشركة بمجموعة متنوعة من القدرات واإلمكانات بداية من أولى مراحل التصميم وحتى التنفيذ، ولديها كافة ما تحتاج إليه من قدرات تمكنها من 
تقديم خدمات شاملة ومتكاملة. ومن بين القدرات الفريدة للشركة، طاقتها البشرية المتخصصة وقدراتها الفنية التي تمكنها من تطوير وتشغيل المنصات 
والحلول الرقمية الشاملة للعمالء )مثل: منصة أبشر، خدمة تم، وخدمة يقين، وتطبيق رابط(، كما تتمتع الشركة بعالقات قوية مع مجموعة متنوعة وكبيرة 

من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، مثل المؤسسات المالية التي تشمل البنوك وشركات التأمين والجهات الرقابية

نظرة عامة على السوق والقطاع

تستند االستنتاجات الموضحة في هذه النشرة إلى التحليل الذي أجراه فريق مستشار دراسة السوق الُمكلف بإعداد دراسة السوق. وقد اعتمد مستشار 
دراسة السوق جزئًيا في إنجاز هذه الدراسة على تحليل المواد والمعلومات التي جمعوها من مؤسسات بحثية وجهات حكومية وشبكة خبرائهم وغير ذلك 

من المصادر والمعلومات المتاحة في المصادر المتاحة للعموم. 

وقد حرص مستشار دراسة السوق على بذل ُقصارى جهده، وتسخير أفضل ما لديه من قدرات وخبرات، الستيعاب مختلف بيانات السوق المتاحة بما 
يعكس تأثير جائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19( على السوق، إال أنه من الصعب التنبؤ باآلثار المتباينة للجائحة على جميع الجهات المعنية في 
المنظومة االقتصادية. ويظهر جلًيا للجميع ما تسببت به الجائحة من تأثير هيكلي بعيد المدى على االقتصاد وتوجهات النمو الصناعي في جميع أنحاء 
العالم. ونتيجة لحالة عدم اليقين المرتبط بالجائحة وتأثيرها المستمر، قد تتباين التوجهات الفعلية للسوق بدرجة كبيرة عن التوقعات والتنبؤات المشار 

إليها.

التوجهات العالمية في القطاع الرقمي / قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

العالمي، ويظهر ذلك جلًيا في  الرقمي على الصعيد  المعلومات والقطاع  الرئيسية في رسم مالمح قطاع تقنية  التقنية  التوجهات  العديد من  ساهمت 
الشركات الُكبرى العاملة في مجال الرقمنة. وتشمل هذه التقنيات )على سبيل المثال ال الحصر(: 

حلول وخدمات الذكاء االصطناعي. أ - 
الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.  ب - 

منصات االتصال والمحادثات.  ج - 
الحوسبة الطرفية »الحدية«. د - 
الواقع المعّزز/ االفتراضي. هـ - 

.)Blockchain( منصات سلسلة الكتل و - 
الحلول المعتمدة على الروبوتات.  ز - 

منصات الطباعة ثالثية األبعاد. ح - 
األمن السيبراني. ط - 

من المرجح أن يزداد تبني تلك التقنيات في المملكة العربية السعودية، لما تمثله من فرص نمو مستقبلية واعدة للشركات العاملة في القطاع الرقمي والتي 
تتمتع بقدرات تمكنها من تطوير وتقديم حلول متكاملة وشاملة.

نظرة عامة على االقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية

تتميز المملكة العربية السعودية بأنها الُمساهم األكبر في النمو االقتصادي بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث يُقدر الناتج المحلي اإلجمالي 
االسمي لها بنحو 2,975.5 مليار ريال سعودي )792.9 مليار دوالر أمريكي(، وبلغ تعدادها السكاني 34.2 مليون نسمة في عام 2019م. وقد ساهم 
اكتشاف احتياطيات النفط الكبيرة في منتصف القرن العشرين في تطور اقتصاد المملكة ومجتمعها بوتيرة سريعة، حيث ساهمت إيرادات قطاع النفط 
في استمرار النمو االقتصادي القوي بالمملكة والحفاظ على مستويات المعيشة فيها. وفي عام 2019م، ُصنَفت المملكة العربية السعودية بأنها أكبر دولة 
مصدرة للنفط في العالم وثالث أكبر دولة منتجة له، حيث وصلت مساهمة قطاع البترول إلى 42% من ناتجها المحلي اإلجمالي. وقد بلغ نصيب الفرد من 

الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة نحو 86,890 ريال سعودي )23.140 دوالر أمريكي( في عام 2019م. 

تأثرت اإليرادات غير النفطية للمملكة بالقيود التي ُفرضت على الصناعات المحلية في عام 2020م، بسبب جائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19(، 
كما تناقصت اإليرادات النفطية بسبب انخفاض الطلب على النفط في جميع أرجاء العالم. وبسبب وجود فائض في العرض عن معدل الطلب، طبقت دول 
األوبك )منظمة الدول المصدرة للنفط( والدول األعضاء في اتفاقية أوبك بلس )هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة 

الدول المصدرة للبترول )أوبك(( حدوًدا قصوى إلنتاج النفط. 

ق



ونتيجة العتماد المملكة على النفط في تمويل موازنتها العامة ودعم النشاط االقتصادي المحلي، تقلص الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة بنسبة 4.1% في 
عام 2020م، ولكن من المتوقع أن يتعافى وينمو بنسبة تزيد عن 3.2% في عام 2021م، وتفوق 3.4% في عام 2022م وتتجاوز 3.5% بحلول عام 2023م، 

وفًقا لبيانات الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية.

توجد مجموعة من العوامل التي يُتوقع أن تؤثر على وتيرة تعافي االقتصاد والنمو المستقبلي العام للمملكة العربية السعودية، ومنها:

المسار العالمي في التعامل مع الجائحة ومدى النجاح في إدارة برامج التطعيم واحتواء الجائحة. أ - 
انتعاش الطلب على النفط الخام وارتفاع أسعاره.  ب - 

التحول الستخدام الطاقة النظيفة. ج - 

باإلضافة إلى ذلك، أشارت التقديرات إلى ارتفاع نسبة التضخم في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 3.4% في عام 2020م، وفًقا للبيانات التي نشرتها 
الهيئة العامة لإلحصاء. وكان لتأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات المملكة – وكذلك نفقاتها – انعكاًسا سلبًيا على النشاط االقتصادي، مما أثر 
بدوره على معدل التضخم المتوقع. ومع ذلك، فقد جرى تخفيف حدة هذه اآلثار عن طريق زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة – التي تم رفعها من 5% إلى 
15% في يوليو 2020م. وأسفرت هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عن ارتفاع واضح في تكاليف السلع والخدمات األساسية، إلى جانب الضغوط 

المتزايدة التي فرضتها الجائحة على سالسل التوريد والخدمات اللوجستية العالمية.

نظرة عامة على عدد السكان في المملكة 

من المتوقع نمو عدد السكان في المملكة ليصل إلى 34.8 مليون نسمة بنهاية عام 2020م، أي بمعدل نمو سكاني سنوي يبلغ 1.7% بالنسبة لعام 2019م. 
ترد التوقعات المتعلقة بتعداد السكان والنمو في المملكة في الجدول التالي:

نظرة عامة على عدد سكان المملكة دج  ول الجدو- )

2020م متوقع2019م2018م2017م2016م#

31.832.633.434.234.8إجمالي عدد السكان )بالمليون نسمة(

1.74%2.41%2.46%2.60%ال يوجدمعدل النمو السنوي )%(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء واألمم المتحدة

على المستوى العام، يوجد عدم توازن بين الجنسين في التركيبة السكانية للمملكة. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى وجود عدد كبير من الذكور 
الوافدين للعمل في المملكة )خاصًة في الشرائح السكانية من المنخفضة إلى المتوسطة الدخل(؛ وبخالف أعداد الوافدين، فيوجد تساٍو بين أعداد 

المواطنين السعوديين من الجنسين إلى حد كبير يتوافق مع الدول الغنية المماثلة. 

يتجه تركيز السياسات العامة في المملكة نحو التحفيز على توفير فرص عمل للمواطنين من خالل تعزيز التدابير الهادفة إلى رفع نسبة السعودة في سوق 
العمل. ويشمل ذلك التدابير التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2012م، والتي تفرض رسوم شهرية على العمال األجانب في شركات القطاع الخاص التي توظف 
أعداًدا كبيرة من العمالة الوافدة. وتزايدت الرسوم المفروضة في عامي 2018م و2020م لتصل إلى 300-400 ريال سعودي )80-107 دوالر أمريكي( لكل 
عامل أجنبي، و700-800 ريال سعودي )187-213 دوالر أمريكي( بالترتيب. وأدت هذه التدابير، ومنها زيادة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، إلى 

انخفاض الضغط على التركيبة السكانية العامة في المملكة.

من المبادرات األخرى المرتبطة بالسعودة هي توطين 70% من إجمالي الوظائف في 12 نشاط محددة في قطاعي البيع بالتجزئة والبيع بالجملة لزيادة 
نسبة تعيين المواطنين السعوديين في تلك الوظائف، ومن المتوقع أن تستمر جهود المملكة في تعزيز مبادرات السعودة في المستقبل. ووفًقا للهيئة العامة 
لإلحصاء، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6% في الربع الرابع من عام 2020م، في حين ارتفع معدل المشاركة القوى العاملة للسعوديين 
إلى 51.2% في الربع الرابع من العام نفسه. كما انخفض معدل البطالة في المملكة إلى 7.4% في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بمعدل 8.5% في 
الربع الثالث من العام نفسه، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين ليصبح 12.6% في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بنحو 14.9% في الربع الثالث 

من العام نفسه.

ومن ناحية التوزيع السكاني حسب الفئة العمرية، فتميل التركيبة السكانية في المملكة نحو الفئات العمرية األصغر سًنا - حيث تستحوذ فئة البالغين من 
العمر 0–14 عاًما على النسبة األكبر من عدد السكان، تليها فئة البالغين من العمر 25–44 عاًما. ويشير هذا التوزيع السكان إلى أن النسبة األكبر من 
التعداد السكاني في المملكة من جيل األلفية واألجيال األصغر سًنا. ويمكن أن تستفيد المملكة من نسبة اإلعالة المنخفضة بين األجيال الشابة وكبار 

السن، ومن المرجح أن يستمر ذلك في المستقبل القريب ألن معظم سكانها من الشباب بوجه عام.

ر
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ملخص المعلومات المالية

ينبغي أن تُقرأ المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المبّينة أدناه، جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م والقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة 
بها والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين )SOCPA( وإدراجها في القسم رقم 18 »القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها« من هذه النشرة. تم استخدام 
المعلومات المالية الموّحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في القوائم المالية للشركة 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  و ديسمبر 8 0وم و 9 0وم و 0و0وم وفترة دج  ول الجدو- )
الستة أشهر المنتهية في 0و يونيو  و0وم 

السنة المالية 2018م)ألف ريال سعودي(
المر اجعة

السنة المالية 2019م
المراجعة

السنة المالية 2020م
المراجعة

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م

غير مراجعة

قائمة الدخل

1,925,7102,102,0192,466,0651,791,423اإليرادات

)1,210,033()1,639,491()1,420,651()1,206,406(تكلفة اإليرادات

719,304681,368826,574581,390إجمالي الربح

)42,725()76,927()84,355()70,185(مصاريف بيع وتسويق

)57,277()35,489(- )4,901(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)125,237( )246,938()209,649( )217,023(مصاريف عمومية وإدارية

)53,234( )111,611()86,857( )67,828(استهالك واطفاء

359,367300,507355,609302,917ربح العمليات التشغيلية

)2,919()6,374()4,898()4,556(مصاريف تمويلية

3,25512,14910,9234,671عوائد ودائع قصيرة األجل 

10419--صافي الحصة في نتائج شركات زميلة

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من 
3,59620,533--خالل الربح أو الخسارة

)3,150(8,413)576(6,267إيرادات )مصاريف( أخرى

364,333307,182372,271322,071صافي الربح قبل الزكاة

)43,052()65,690(--الزكاة

364,333307,182306,581279,019صافي الدخل

قائمة المركز المالي

421,296592,007731,192758,047الموجودات غير المتداولة

2,033,9832,220,0683,281,9993,828,514الموجودات المتداولة

2,455,2792,812,0754,013,1914,586,561إجمالي الموجودات

1,212,3071,509,5622,233,9362,512,955إجمالي حقوق الملكية

264,677401,403403,911399,722المطلوبات غير المتداولة

978,295901,1101,375,3441,673,884المطلوبات المتداولة

1,242,9721,302,5131,779,2552,073,606إجمالي المطلوبات

2,455,2792,812,0754,013,1914,586,561إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

ش



السنة المالية 2018م)ألف ريال سعودي(
المر اجعة

السنة المالية 2019م
المراجعة

السنة المالية 2020م
المراجعة

فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م

غير مراجعة

قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
)69,608(479,286220,399723,518/ من األنشطة التشغيلية

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
)82,999(283,346)219,337()368,666(/ من األنشطة االستثمارية

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
)59,581()98,374()90,696()402,279(/ من األنشطة التمويلية

194,462104,8281,013,318801,130النقد وما في حكمه في نهاية السنة

مؤشرات األداء الرئيسية

32.45%33.52%32.41%37.35%هامش إجمالي الربح

16.91%14.42%14.30%18.66%هامش الربح التشغيلي

15.58%12.43%14.61%18.92%هامش الربح الصافي

11.10%13.72%20.35%30.05%العائد على حقوق الملكية 

6.08%7.64%10.92%14.84%العائد على الموجودات

2.082.462.392.78الموجودات المتداولة/المطلوبات المتداولة

1.030.860.800.83المطلوبات/حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، والفوائم األولية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م، وتحليالت اإلدارة

ت
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ملخص عوامل المخاطرة

يوضح التالي ملخصاً لعوامل المخاطرة المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح، إال أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المستثمرين، 
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على 
مراعاة كامل هذه النشرة. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة قسم »إشعار مهم« في الصفحة رقم )أ( والقسم رقم   2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة 

بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

المخاطر المتعلقة بأعما- الشركة:

المخاطر المتعلقة بتركز عمالء الشركة على الجهات الحكومية وشبه الحكومية.- 1
المخاطر المتعلقة باعتماد بعض أعمال الشركة على البيانات الحكومية.- 2
المخاطر المتعلقة بمنصة أبشر.- 3
المخاطر المتعلقة بجذب العمالء الجدد والحفاظ على العمالء الحاليين.- 4
المخاطر المتعلقة بارتباط عدد كبير من اتفاقيات الشركة الجوهرية على المشاركة في الدخل الناتج عن الخدمات المقدمة.- 5
المخاطر المتعلقة بالتسعير والخطأ في تقدير تكلفة أداء الخدمات وتعقيد أدائها.- 6
المخاطر المتعلقة باستدامة نمو إيرادات الشركة وربحيتها.- 7
المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة.- 8
المخاطر المتعلقة بالتوسع في أعمال الشركة.- 9

المخاطر المتعلقة بالتطورات التقنية السريعة وطلبات العمالء.- 10
المخاطر المتعلقة بالتسويق والمبيعات.- 11
المخاطر المتعلقة بجودة المنتجات والمنصات والحلول الخاصة بالشركة.- 12
المخاطر المتعلقة باألخطاء أو العيوب الخفية في المنتجات أو الحلول.- 13
المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات ومراكز البيانات الخاصة بالشركة.- 14
المخاطر المتعلقة بالهجمات اإللكترونية.- 15
المخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة.- 16
المخاطر المتعلقة بحماية سمعة الشركة وعالمتها التجارية.- 17
المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير.- 18
المخاطر المتعلقة بالبرمجيات مفتوحة المصدر.- 19
المخاطر المتعلقة باالعتماد على فريق اإلدارة العليا.- 20
المخاطر المتعلقة بالقدرة على جذب الموظفين المتخصصين في الخدمات الرقمية من ذوي المهارات العالية واالحتفاظ بهم.- 21
المخاطر المتعلقة باالعتماد على شركاء التقنية والموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين من الباطن.- 22
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجيات المستقبلية بنجاح أو في الوقت المحدد أو عدم تنفيذها على اإلطالق.- 23
المخاطر المتعلقة بعمليات االستحواذ األخيرة أو المستقبلية.- 24
المخاطر المتعلقة باستثمارات الشركة وشراكاتها االستراتيجية.- 25
المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية.- 26
المخاطر المتعلقة بالتراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات. - 27
المخاطر المتعلقة بسوء تصرف الموظفين وأخطاؤهم.- 28
المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة.- 29
المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية.- 30
المخاطر المتعلقة بالتمويل.- 31

ث



المخاطر المتعلقة بعقارات الشركة.- 32
المخاطر المتعلقة بعدم امتثال الشركة لالئحة حوكمة الشركات. - 33
المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية.- 34
المخاطر المتعلقة بالتقديرات واالفتراضات المحاسبية واالعتراف باإليرادات.- 35
المخاطر المتعلقة بموجودات العقود/ مطلوبات العقود.- 36
المخاطر المتعلقة بفارق الوقت بين تكبد تكاليف المشروع وتحصيل إيرادات مشاريع معينة.- 37
المخاطر المتعلقة برأس المال العامل.- 38
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التعريفات والمصطلحات  - 1

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.اتفاقية التعهد بالتغطية

قبول إدراج أسهم الشركة في السوق وفًقا لقواعد اإلدراج.اإلدراج

استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر. ويشمل استمارة الطلب
هذا المصطلح )حسب الحال( استمارة الطلب اإللحاقية عند تغيير النطاق السعري.

ثمانون مليون )80,000,000( سهماً عادياً في الشركة والمدفوعة قيمتها بالكامل والتي تبلغ قيمتها االسمية عشرة )10( رياالت األسهم 
سعودية للسهم الواحد.

أربعة وعشرون مليون )24,000,000( سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة.أسهم الطرح

أعضاء مجلس إدارة الشركة.أعضاء المجلس 

األقارب

الزوج والزوجة واألوالد القصر.
وألغراض الئحة حوكمة الشركات:

اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا. 	

األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا. 	

اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم. 	

األزواج والزوجات. 	

أمين سر مجلس إدارة الشركة.أمين سر المجلس

يُقصد به الجيل الجديد من اإلنترنت )الشبكة( الذي يتيح التفاهم بين األجهزة المترابطة مع بعضها )عبر بروتوكول اإلنترنت(.إنترنت األشياء

إلدارة البيانات الضخمة المعتادة  التطبيقات  أو  األدوات  بإحدى  المعالجة  أو  التخزين  على  تعقيدها  أو  لضخامتها  تستعصي  بيانات  مجموعة 
البيانات.

تعليمات بناء سجل األوامر
تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 2-94-2016م 
بتاريخ 1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م(، وتعديالته الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 3-102-2019 وتاريخ 

1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(. 

صحيفة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.الجريدة الرسمية

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية، وتعني »الجمعية العامة« أي جمعية عامة للشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفًقا للنظام األساس.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي تعقد وفًقا للنظام األساس.الجمعية العامة غير العادية

الجمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي المصدر.  -1

المساهمين الكبار في المصدر.  -2
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.  -3

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.  -4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.  -5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.  -6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله.  -7

األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين 5% أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.  -8

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤها في الصفحة رقم )ح( من هذه النشرة.الجهات المستلمة

حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة »حكومية« وفًقا لذلك.الحكومة

حوسبة السحابية

المصادر واألنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة 
دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ االحتياطي 
ويستطيع  بعد،  عن  والطباعة  اإللكتروني  البريد  ودفع  للمهام  وجدولة  برمجية  معالجة  قدرات  تشمل  كما  الذاتية،  والمزامنة 
المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية سهلة تُـَسـهل وتتجاهل الكثير من التفاصيل 

والعمليات الداخلية.

1



هي دراسة السوق المعدة من قبل شركة آرثر د لتل العربية السعودية.دراسة السوق

هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها.ذكاء اصطناعي

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال أو ريال سعودي

] • [ )] • [( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجالت المسماة ُكتال )blocks(.سلسلة الكتل

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي.سدايا

السوق المالية السعودية )تداول(.السوق المالية أو تداول 

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة مالية.السنة المالية

الشركات التابعة

شركة تبادل، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل تجاري رقم )1010274503( - 1
وتاريخ 1430/10/14هـ )الموافق 2009/03/10م(. 

رقم - 2 تجاري  بالسجل  ومقيدة  المملكة  في  وقائمة  مؤسسة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  وهي  الخبرات،  إمداد  شركة 
)1010414975( وتاريخ 1435/07/22هـ )الموافق 2014/05/21م(.

شركة علم لالستثمار التقني، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل - 3
التجاري رقم )1010599252( وتاريخ 1441/02/16هـ )الموافق 2019/10/15م(.

شركة العمرة للخدمات المتميزة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة - 4
بالسجل التجاري رقم )1010656805( وتاريخ 1442/02/12هـ )الموافق 2020/09/29م(. 

شركة موارد المستقبل المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل التجاري - 5
رقم )1010606896( وتاريخ 1441/03/23هـ )الموافق 2019/11/20م(. 

شركة أسدام ديجيتال منطقة حرة – ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في دبي ومقيدة بالسجل - 6
التجاري رقم )99019( بتاريخ 1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م(.

رقم - 7 التجاري  بالسجل  ومقيدة  المملكة  في  وقائمة  مؤسسة  شركة  وهي  المعلومات  نظم  لتقنية  أركان  علم  شركة 
)1010209530( وتاريخ 1426/04/15هـ )الموافق 2005/05/23م(.

الشركات المستثمر فيها

شركة الدال للخدمات العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل التجاري - 1
رقم )1010680496( وتاريخ 1442/05/29هـ )الموافق 2021/01/13م(.

شركة سهل المدار التجارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل التجاري رقم - 2
)1010586820( وتاريخ 1440/11/07هـ )الموافق 2019/07/20م(.

ومقيدة - 3 المملكة  في  وقائمة  مؤسسة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  وهي  المعلومات،  لتقنية  الذكية  الوطن  حلول  شركة 
بالسجل التجاري رقم )1010463892( وتاريخ 1437/11/28هـ )الموافق 2016/08/31م(. 

شركة سيارة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في جزر فيرجن البريطانية ومقيدة بالسجل التجاري رقم - 4
)1902271( وتاريخ 1436/03/14هـ )الموافق 2015/01/05م(.

شركة زد القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في مدينة أبوظبي قلوبال ماركت ومقيدة - 5
بالسجل التجاري رقم )1902271( وتاريخ 1432/04/27هـ )الموافق 2016/01/05م(.

بيزات القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في جزر كايمن ومقيدة بالسجل التجاري رقم - 6
)MC269978( وتاريخ 1433/08/08هـ )الموافق 2012/06/28م(.

ألوانز تيكنولوجي كورب )فودكس(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في جزر فيرجن البريطانية ومقيدة - 7
بالسجل التجاري رقم )1941071( وتاريخ 1442/08/15هـ )الموافق 2021/04/28م(.

شركة هيلثيفاي مي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في دولة سنغافورة ومقيدة بالسجل التجاري رقم - 8
)201435901R( وتاريخ 1436/02/10هـ )الموافق 2014/12/02م(.

شركة يونيفونك، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في جزر فيرجن البريطانية ومقيدة بالسجل التجاري - 9
رقم )1887019( وتاريخ 1436/11/04هـ )الموافق 2015/08/19م(. 

)الموافق - 10 1441/11/23هـ  بتاريخ  كايمان  جزر  في  مؤسسة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  وهي  كير،  كيوراتيف  شركة 
2020/07/14م(.

شركة علم.الشركة أو المصدر

الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً.شركة تبادل

ضوابط الشركات المدرجة
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة 
السوق المالية بموجب القرار رقم 2016م-127-8 وتاريخ 1438/01/16هـ )الموافق 2016/10/17م(، والمعدلة بقرار مجلس 

هيئة السوق المالية رقم 4-122-2020 وتاريخ 1442/04/03هـ )الموافق 2020/11/18م(.
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المالية الطرح  السوق  في  العام  لالكتتاب  الشركة  مال  رأس  من   %30 تمثل  عادياً  )24,000,000( سهماً  مليون  وعشرون  أربعة  طرح 
السعودية.

طرف ذو عالقة

في  المستخدمة  المصطلحات  قائمة  وبموجب  النشرة  هذه  في  عالقة«  ذات  »أطراف  أو  عالقة«  ذو  »طرف  مصطلح  يشمل 
1425/08/20هـ  وتاريخ   2004-11-4 رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  وقواعدها  المالية  السوق  هيئة  لوائح 
)الموافق  1442/07/12هـ  وتاريخ   2021-22-2 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2004/10/4م(،  )الموافق 

2021/02/24م(، على ما يلي:
تابعي المصدر. أ- 

المساهمين الكبار في المصدر. ب- 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر. ج- 

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر. د- 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. هـ- 

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( أعاله. و- 
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( و)و( أعاله. ز- 

وألغراض الفقرة )ز(، يقصد بـ »السيطرة« القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، 

)ب( حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة »المسيطر« وفًقا لذلك.

طلب المشاركة
عملية  الطرح خالل  أسهم  في  طلباتهم  لتسجيل  المشاركة  الجهات  قبل  من  المؤسسات  اكتتاب  لمدير سجل  المقدم  الطلب 
بناء سجل األوامر، ويقدم لمدير سجل اكتتاب المؤسسات في موعد أقصاه آخر يوم من مدة بناء سجل األوامر. ويشمل هذا 

المصطلح )حسب الحال( الطلبات اإللحاقية عند تغيير النطاق السعري.

الفئات المشاركة

الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر هي:
الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام  أ- 
الصندوق تتيح لها بذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل 

األوامر.
باألحكام  االلتزام  مع  المالية بصفة أصيل،  األوراق  في  بالتعامل  الهيئة  قبل  لها من  المرخص  المالية  السوق  مؤسسات  ب- 

المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب.
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفًقا لألحكام والقيود المنصوص عليها  ج- 

في تعليمات بناء سجل األوامر.
األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. باستثناء المستثمرين  د- 
األجانب غير المقيمين من غير المستثمرين األجانب المؤهلين وفًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية 
المؤهلة في األوراق المالية المدرجة، وفًقا لتعميم الهيئة رقم 05158/6 وتاريخ 1435/08/11هـ )الموافق 2014/06/09م(، 

الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 9-28-2014 وتاريخ 1435/07/20هـ )الموافق 2014/05/19م(.
الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق المالية، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز  هـ- 

اإليداع.
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة. و- 

الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك. ز- 

الفترة التي تبدأ من يوم الخميس بتاريخ 1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م(، وتستمر لمدة أربعة )4( أيام شاملة آخر فترة الطرح
يوم إغالق في االكتتاب الموافق يوم األحد بتاريخ 1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م(.

الفترة التي يخضع صندوق االستثمارات العامة خاللها لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة فترة الحظر
في السوق المالية، بحيث ال يجوز له التصرف في أسهمه خالل هذه الفترة.

2017/12/27م(، قواعد اإلدراج )الموافق  1439/04/09هـ  بتاريخ  3-123-2017م  رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  عليها  الموافق  اإلدراج  قواعد 
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-22-2021 بتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

وتاريخ  3-123-2017م  رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد 
1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م(، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-7-2021 بتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 

2021/01/14م(.

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب 
القرار رقم 1-42-2015م وتاريخ 1437/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م(، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 2019-65-3 

وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

أي شخص طبيعي يكون مكلفاً – وحده أو مع آخرين – من قبل مجلس إدارة الشركة أو من قبل عضو في مجلس إدارة الشركة كبار التنفيذيين
بمهام إشراف وإدارة، وتكون مرجعيته إلى مجلس اإلدارة مباشرة أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي.

الئحة حوكمة الشركات
وتاريخ  8-16-2017م  رقم  القرار  بموجب  الشركات  نظام  على  بناًء  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة 
)الموافق  1442/06/01هـ  وتاريخ  1-7-2021م  الهيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2017/02/13م(،  )الموافق  1438/05/16هـ 

2021/01/14م(.
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)الموافق الئحة صناديق االستثمار 1427/12/03هـ  وتاريخ   2006-219-1 رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  االستثمار  صناديق  الئحة 
2006/12/24م(، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 2-22-2021 وتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(.

ميالدي.م

شركة الرياض المالية.متعهد التغطية 

مجلس إدارة الشركة.المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مجلس التعاون

الشركة وشركاتها التابعة.المجموعة

كي بي إم جي لالستشارات المهنية )المعروف سابقاً بـكي بي إم جي الفوزان وشركاه(.المحاسب القانوني لعام 2018م

المحاسب القانوني لعامي 2019م 
ديلويت آند توش وشركاهم )محاسبون ومراجعون قانونيون(.و2020م والنصف األول لعام 2021م 

المحاسبين القانونيين أو مراجعي 
الحسابات

المحاسب القانوني لعام 2018م كي بي إم جي لالستشارات المهنية )المعروف سابقاً بـكي بي إم جي الفوزان وشركاه( والمحاسب 
القانوني لعامي 2019م و2020م والنصف األول لعام 2021م )ديلويت آند توش وشركاهم )محاسبون ومراجعون قانونيون((.

شركة الرياض المالية.مدير االكتتاب

شركة الرياض المالية.مدير سجل اكتتاب المؤسسات

صندوق االستثمارات العامة.المساهم البائع أو المساهم الكبير

أي مالك ألسهم في الشركة.المساهمون

المستثمر األجنبي المؤهل
المدرجة  المالية  األوراق  في  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  للقواعد  وفًقا  مؤهل  أجنبي  مستثمر 
لالستثمار في األوراق المالية المدرجة. ويتم تقديم طلب التأهيل إلى مؤسسة سوق مالية مرخص لها لتقوم بتقييم الطلب وقبوله 

وفًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

شركة آرثر د لتل العربية السعودية.مستشار دراسة السوق 

شركة الرياض المالية.المستشار المالي

مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة.المستشار القانوني

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح والذين تظهر أسماؤهم في الصفحات رقم )و( و )ز( من هذه النشرة.المستشارون

المعايير الدولية للتقرير المالي 
)IFRS(

الهيئة  المعتمدة من  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير 
السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

المكتتبون األفراد

األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي 
التي يحق لها أن تكتتب بأسمائهم، شريطة أن تقدم ما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو 
المستثمرين الخليجيين من ذوي الصفة الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب 

استثماري.

تشمل الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد.المكتتبين

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية.منظمة الويبو

مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة للقيام بأعمال األوراق المالية.مؤسسة السوق المالية

هذه النشرة والتي أعدتها الشركة فيما يتعلق بالطرح.نشرة اإلصدار أو النشرة

النظام األساس للشركة والموافق عليه من قبل الجمعية العامة.النظام األساس 

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(، وتعديالته. نظام السوق المالية

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م(، وتعديالته.نظام الشركات

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م(، وتعديالته.نظام العمل
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نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد والفئات المشاركة )حسب مقتضى الحال( تعبئته لالكتتاب في أسهم نموذج طلب االكتتاب
الطرح.

هجري.هـ

هيئة السوق المالية في المملكة.الهيئة

وزارة التجارة في المملكة.وزارة التجارة 

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.وزارة الموارد البشرية

أي يوم تكون فيها الجهات المستلمة مفتوحة للعمل في المملكة )باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية(.يوم عمل

)SOCPA(.الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
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عوامل المخاطرة - 2

ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة الواردة أدناه قبل اتخاذ أي قرار 
استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه هي التي تعتقد الشركة حالًيا أنها قد تؤثر على الشركة أو على أي استثمار في 
أسهم الطرح. وال تمثل المخاطر والشكوك المذكورة أدناه بالضرورة جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح. 
فقد تكون هناك مخاطر وشكوك أخرى غير معروفة للشركة في الوقت الحالي، أو يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنها غير جوهرية حالًيا. إن وقوع أي من 
تلك المخاطر والشكوك أو تحققها قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري في أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وقد يؤدي 
إلى انخفاض في سعر األسهم، وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين، وقد يؤدي إلى خسارة المستثمرين كامل استثمارهم في األسهم 

أو جزء منه. 

وقد تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي و/أو جوهري وقد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح وقد 
ينخفض سعر األسهم وقد يخسر المستثمرون جزء أو كامل استثمارهم في األسهم، إذا تحققت – أو أصبحت جوهرية – أي من المخاطر المشار إليها 
أدناه، أو أي مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة، أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن. ونتيجة لهذه المخاطر أو غيرها من العوامل 
التي قد تؤثر على أعمال الشركة، فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم عرضها في هذه النشرة قد ال تحدث بالطريقة التي تتوقعها 
الشركة و/أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو قد ال تحدث على اإلطالق. وبالتالي، ينبغي على المستثمرين النظر في جميع اإلفادات المستقبلية الواردة في 
هذه النشرة في ضوء هذا التفسير وعدم االعتماد على تلك اإلفادات دون التحقق منها )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم »إشعار مهم« من هذه 

النشرة(.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة على أنه، وعلى حسب علمهم واعتقادهم، ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما ذكر في 
هذا القسم – قد تؤثر في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح. وعلى كافة المستثمرين المحتملين الراغبين باالستثمار في أسهم 

الطرح تقييم المخاطر المرتبطة بها وبعملية الطرح بشكل عام والبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل الشركة فيها.

وال يناسب االستثمار في أسهم الطرح إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر االستثمار ومن لديهم ما يكفي من الموارد لتحمل أي خسارة قد تنتج 
عنه. وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول اإلجراءات التي عليهم اتخاذها الحصول على استشارة من مستشار مالي مرخص له 
من قبل الهيئة وذلك قبل االستثمار في أسهم الطرح. إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفًقا لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة. كما 
قد يكون لدى الشركة مخاطر أخرى غير معلومة أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية في الوقت الراهن ويكون لها نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه 
النشرة. وعليه، فإن المخاطر المبينة في هذا القسم أو في أي قسم آخر من هذه النشرة قد ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على 

عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو األسواق التي تعمل فيها و/أو ال تبين جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة بأعما- الشركة   لو

المخاطر المتعلقة بتركز عمالء الشركة على الجهات الحكومية وشبه الحكومية  ل لو

تعمل الشركة بشكل مستمر مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تنفيذ عدد من المشاريع الرقمية. وتعتمد الشركة في تحقيق إيراداتها على تعامالتها 
مع عمالئها المتركزين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية حيث شّكلت إيرادات الشركة من تعامالتها مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ما نسبته 
56.45% و55.46% و59.25% و66.46% من إيرادات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي. ويعتمد نجاح أعمال الشركة ونموها على عالقاتها مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية حيث من المتوقع أن 
تستمر في تشكيل نسبة كبيرة من إيراداتها وقد يزداد ذلك االعتماد في الفترات المستقبلية، حيث أكدت حكومة المملكة أن الخدمات الرقمية والرقمنة 

تعد من أولوياتها االستراتيجية. وينطوي تركز عمالء الشركة على الجهات الحكومية وشبه الحكومية على العديد من المخاطر كما هو موضح أدناه:

المخاطر المتعلقة بتأثر إيرادات الشركة بمستوى اإلنفاق الحكوميأ. 

نظراً لتركز عمالء الشركة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، فقد تتأثر إيرادات الشركة بأوضاع الجهات الحكومية والقطاعات التي تمثلها ومستوى 
اإلنفاق الحكومي المرتبطة بعدد من العوامل مثل القيود المالية أو المتعلقة بالميزانية أو القيود التنظيمية أو التغييرات في السياسات المالية أو التعاقدية 
الحكومية أو قيود اإلنفاق العام أو انخفاض التمويل الحكومي المتاح أو التأخير في تحصيل االعتمادات الحكومية، كما يتأثر اإلنفاق الحكومي باألوضاع 
السياسية واالقتصادية مثل الحروب والكوارث الطبيعية واألوبئة ونحوها )وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بمستوى اإلنفاق الحكومي، 
يرجى مراجعة القسم رقم  2-2-5 »المخاطر المتعلقة بالمملكة واالقتصاد العالمي« والقسم رقم  2-2-6 »المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي 
والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط« والقسم رقم  2-2-7 »المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( أو أي مرض معدي 
آخر« والقسم رقم  2-2-10 »المخاطر المتعلقة بالفيضانات والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى أو األعمال التخريبية« من هذه النشرة(. ويكون لمثل 
تلك العوامل تأثير كبير على حجم العقود والمشتريات ونطاقها وتوقيتها ومدتها، وبالتالي ينعكس التأثير على مستوى األعمال التي تحصل عليها الشركة 
من هؤالء العمالء. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل أيضاً إلى تعليق العقود الحالية أو إلغائها أو إنهائها أو عدم تجديدها. وفي حال خسرت الشركة أي عمالء 
رئيسيين من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، أو في حال انخفض اإلنفاق على الخدمات الرقمية من قبل عمالء الشركة من القطاع الحكومي، فسيكون 

لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالعقود مع الجهات الحكومية وشبه الحكوميةب. 

تنطوي المشاريع التي تتضمن عمالء من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية مخاطر مختلفة كامنة في عملية التعاقد مع جهات من القطاع العام وتشمل 
هذه المخاطر ما يلي:

عادة ما تكون أحكام وشروط عقود القطاع العام غير موائمة للشركة بقدر مواءمة أحكام وشروط العقود التجارية التي تبرمها مع القطاع  	
الخاص، فقد تتضمن، على سبيل المثال، عقوبات أكبر على مستوى تقديم الخدمات أو تفرض مسؤوليات أكثر على الشركة. 

عادًة ما تكون شروط وأحكام عقود القطاع العام موحدة أو غير قابلة للتفاوض. 	
تشتمل التعامالت مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية على الكثير من المنافسة والتكاليف والجهد والوقت دون أي ضمان بأن هذه الجهود  	

ستحقق حقاً العائد المادي المرجو للشركة.
غالباً ما تخضع عقود القطاع العام لقدر أكبر من التغطية اإلعالمية مقارنة بالعقود األخرى، وقد تؤثر أي تغطية إعالمية سلبية تتعلق بهذه  	

العقود، بغض النظر عن مدى صحتها، بشكل سلبي على أعمال الشركة أو سمعتها.
تختلف مشاريع عقود القطاع العام عن العقود التجارية المبرمة مع القطاع الخاص من حيث أنها تخضع عموماً ألنظمة المشتريات الحكومية  	

في المملكة.
قد تكون مشاريع القطاع العام في بعض الحاالت عرضة لمخاطر أعلى من ناحية تضييق نطاقها أو إنهائها مقارنًة بالعقود األخرى تأثُراً  	

بالعوامل االقتصادية أو خفض التمويل أو عدم توفر التمويل الكافي.

تبادل وشركة إمداد الخبرات عدًدا من االتفاقيات الجوهرية مع مختلف الجهات الحكومية والمملوكة من  إلى ذلك، أبرمت الشركة وشركة  باإلضافة 
الحكومة )مثل الهيئة العامة للطيران المدني، وزارة العدل، والهيئة العامة للنقل، وأمانة محافظة جدة( والتي تتضمن شروطاً تتيح للجهات المتعاقدة إنهاء 
االتفاقيات في أي وقت بموجب إشعار خطي تقدمه للشركة )للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات الشركة الجوهرية مع عمالئها من الجهات الحكومية 
وشبه الحكومية، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(. وفي حال لم تتمكن الشركة من إدارة المخاطر المرتبطة 
بأعمال القطاع الحكومي، أو في حال قررت الجهات المتعاقدة إنهاء هذه االتفاقيات أو عدم تجديدها أو رفضت تجديدها بشروط مقبولة للشركة أو 
بشكل مطلق، فقد تخسر الشركة جزءاً كبيراً من مصادر إيراداتها، وقد ال تتمكن الشركة من تعويض أي خسائر تتكبدها نتيجة توقف العمل مع أي من تلك 

الجهات الحكومية، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ومن جهة أخرى، أبرمت شركة تبادل اتفاقية مع جهة حكومية لمدة سنتين تنتهي في 1442/05/16هـ )الموافق 2020/12/31م(، وتم تمديدها لمدة ستة 
)6( أشهر تنتهي في 1442/11/20هـ )الموافق 2021/06/30م(، علماً بأنه لم يتم تمديد االتفاقية إال أن العمل بها ال زال مستمراً بناًء على أحكام االتفاقية 
التي تجيز للطرفين االستمرار بالعمل بأحكامها لمدة ال تتجاوز ستة وثالثين )36( شهراً، وكما في تاريخ النشرة، تعمل شركة تبادل مع الجهة الحكومية على 
توقيع اتفاقية جديدة وذلك بخصوص تطوير منصة إلكترونية بحيث تكون شركة تبادل المقدم الحصري لخدمات الجهة الحكومية اإللكترونية )وللمزيد 
من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(. ونظراً ألن االتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية قصيرة المدة، 
فقد ال تستمر شركة تبادل بالحصول على الحق الحصري لتقديم تلك الخدمات، كما قد تقرر الجهة الحكومية تغيير شروط االتفاقية مما قد يؤثر على 
ربحية شركة تبادل. باإلضافة إلى ذلك، في حال قررت الجهة الحكومية إنهاء هذه االتفاقية أو عدم تجديدها أو رفضت تجديدها بشروط مقبولة لشركة 
تبادل أو بشكل مطلق، فقد تخسر شركة تبادل جزءاً كبيراً من مصادر إيراداتها حيث حققت هذه المنصة اإللكترونية إيرادات تبلغ 142 مليون ريال سعودي 
و262 مليون ريال سعودي و272 مليون ريال سعودي و151 مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي، والتي تشكل ما نسبته 92% و74% و99% و100% من إجمالي إيرادات شركة تبادل في الفترة نفسها، 
على التوالي. وقد ال تتمكن شركة تبادل من تعويض أي خسائر تتكبدها نتيجة توقف العمل مع الجهة الحكومية، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

يجدر بالذكر أن الشركة تتعامل مع بعض الجهات الحكومية لتقديم خدمات تتم بناًء على مذكرات تفاهم ومحاضر تطوير خدمات أو اجتماعات تم توثيق 
الطرفين )وللمزيد من  التزامات وحقوق  اتفاقيات وعقود مكتوبة تتضمن بشكل واضح  البعض في  توثيق  يتم  لم  تفاهم، في حين  بعضها في مذكرات 
المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(. وبالتالي قد ال تتمكن الشركة من حفظ حقوقها أو الرجوع على 
تلك الجهات الحكومية بأي مطالبات في حال مخالفتها ألي من التزاماتها المتفق عليها في تلك االجتماعات نظراً لعدم توثيقها في عقود رسمية وهو ما 

سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باعتماد بعض أعما- الشركة على البيانات الحكومية ول لو

تقدم الشركة عدًدا من المنتجات والمنصات والتطبيقات اإللكترونية التي تعتمد على البيانات الحكومية مثل يقين ومقيم وغيرها من المنتجات اإللكترونية 
)وللمزيد من المعلومات حول تلك المنتجات اإللكترونية، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-4 »اتفاقيات المنتجات اإللكترونية« من هذه النشرة(، حيث 
تمثل المنتجات والمنصات والتطبيقات اإللكترونية التي تعتمد على البيانات الحكومية ما نسبته 54% و57% و52% و45% من إيرادات الشركة للسنوات 
التوالي. كما بلغت نسبة إيرادات  المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على 
العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين ما نسبته 32% و22% و36% و38% من إيرادات المنتجات والمنصات والتطبيقات اإللكترونية التي تعتمد على البيانات 
الحكومية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي. تحصل 
الشركة على البيانات الحكومية وعلى الحق باالستفادة من تلك البيانات في المنتجات اإللكترونية )مثل مقيم ويقين وتم وغيرها من المنتجات( وذلك 
بموجب أربعة )4( اتفاقيات مبرمة من قبل الشركة مع جهتين حكوميتين علًما بأن جميع هذه االتفاقيات غير حصرية وغير طويلة المدة حيث تتراوح مددها 
ما بين سنة واحدة إلى ثالث )3( سنوات تتجدد لمدد مماثلة في حين أن بعضها غير محددة المدة وال توضح كيفية التجديد. وبموجب تلك االتفاقيات، 
غالًبا ما يكون لألطراف حق إنهاء االتفاقيات بموجب إشعار خطي في أي وقت كما أن تلك االتفاقيات ال توضح أي أحكام تتعلق بتغيير الترتيبات المالية 
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المستحقة لهذه الجهات الحكومية )وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقيات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-1 »اتفاقيات البيانات الحكومية« من 
هذه النشرة(. وفي حال قررت أي من الجهتين الحكوميتين إنهاء هذه االتفاقيات أو أي منها أو عدم تجديدها أو رفض تجديدها بشروط مقبولة للشركة 
أو بشكل مطلق، فقد ال تتمكن الشركة من الحصول على البيانات الحكومية على اإلطالق أو بسعر مناسب، مما سيؤدي إلى عدم قدرة الشركة على تقديم 
عدد كبير من منتجاتها اإللكترونية )بما في ذلك، على سبيل المثال دون حصر، خدمة مقيم ويقين وتم وغيرها من المنتجات( وخسارة أحد مصادر إيرادات 
الشركة، وقد ال تتمكن الشركة من تعويض أي خسائر تتكبدها نتيجة توقف العمل مع هذه الجهات الحكومية. وفي حال لم تتمكن الشركة من الحفاظ على 
عالقتها مع هذه الجهات الحكومية، فقد تفقد مصدر دخل مهم. وفي حال قيام أي من الجهات الحكومية بتغيير الشروط التعاقدية والترتيبات المالية 
المستحقة على االستفادة من البيانات الحكومية بشكل ال يتواءم مع متطلبات الشركة، فقد تتأثر هوامش ربحية الشركة بشكل سلبي، مما سيكون له تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

يجدر بالذكر أن الشركة في طور توقيع اتفاقية جديدة مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير موارد البيانات والمعلومات والتي من المتوقع أن تحل محل 
ثالثة )3( من االتفاقيات المذكورة أعاله. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم إبرام تلك االتفاقية ولم يتم تحديد الموعد المتوقع لذلك. ومن المتوقع أن 
يكون األثر المالي المتوقع لهذه االتفاقية على فترة الستة أشهر للعام الحالي )بافتراض عدم تغيير أي من شروط أو بنود المسودة الحالية لالتفاقية( مبلغ 
ستة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف وستة وثمانين )26,775,086( ريال سعودي والذي سينتج عن زيادة التكاليف نتيجة إبرام االتفاقية. 
وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم إبرام تلك االتفاقية ولم يتم تحديد الموعد المتوقع لذلك. قد ال تتمكن الشركة من إبرام تلك االتفاقية وهو ما سيترتب 

عليه استمرار المخاطر المذكورة أعاله حول العالقة بين الشركة والجهات الحكومية المعنية.

باإلضافة إلى ذلك، ونظراً لعدم وجود ترتيبات حصرية في االتفاقيات المبرمة فيما بين الشركة والجهات الحكومية، قد تمنح هذه الجهات الحكومية أي 
شركة أو جهة أخرى الحق في االستفادة من البيانات الحكومية، والتي بدورها قد تقوم بتطوير منتجات منافسة ألعمال الشركة أو تقدم مزايا مقاربة أو 
أفضل من تلك التي تقدمها الشركة مما سيؤثر على ميزة الشركة التنافسية )وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بالمنافسة، يرجى مراجعة 
القسم رقم  2-2-1 »المخاطر المتعلقة بالمنافسة« من هذه النشرة(، وهو ما بدوره سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمنصة أبشر ول لو

يعتمد جزء كبير من إيرادات الشركة – بشكل أساسي – على االتفاقيات المبرمة مع جهة حكومية فيما يخص منصة أبشر، والتي تمثل ما نسبته %6.68 
و9.18% و11.57% و11.66% من إيرادات المجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م، حيث أبرمت الشركة اتفاقية لمنصة أبشر األفراد مع الجهة الحكومية بتاريخ 1441/08/07هـ )الموافق 2020/04/01م(، لمدة ستين 
)60( شهراً واتفاقية الخدمات ذات القيمة المضافة لمنصة أبشر بتاريخ 1441/05/06هـ )الموافق 2020/01/01م(، لمدة أربع )4( سنوات هجرية تتجدد 
تلقائياً ما لم يخطر أي من الطرفين اآلخر برغبته في عدم التجديد )وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقيات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-2)أ( 
»اتفاقيات أبشر« من هذه النشرة(. وبموجب اتفاقية لمنصة أبشر األفراد، يجوز للجهة الحكومية إنهائها في أي وقت بموجب إشعار خطي تقدمه للشركة، 
كما ال تمنح الجهة الحكومية الشركة الحق الحصري في تقديم الخدمات محل االتفاق، وال توضح االتفاقية لمنصة أبشر األفراد آلية التجديد عند انتهاء 
مدتها. وفي حال قررت الجهة الحكومية إنهاء االتفاقيات المبرمة مع الشركة أو عدم تجديدها أو رفضت تجديدها بشروط مقبولة للشركة أو بشكل مطلق، 
فقد يؤدي ذلك إلى خسارة أحد مصادر إيرادات الشركة، وقد ال تتمكن الشركة من تعويض أي خسائر تتكبدها نتيجة توقف العمل مع الجهة الحكومية. 
وفي حال لم تتمكن الشركة من الحفاظ على عالقتها مع الجهة الحكومية، فقد تفقد مصدر دخل مهم، وفي حال قيام الجهة الحكومية بتغيير الشروط 
التعاقدية بشكل ال يتواءم مع متطلبات الشركة، فقد تتأثر هوامش ربحية المجموعة بشكل سلبي، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

باإلضافة إلى ذلك، ونظراً لعدم وجود ترتيبات حصرية في االتفاقيات المبرمة فيما بين الشركة والجهة الحكومية، قد تقوم الجهة الحكومية بتطوير 
منتجات أخرى منافسة لمنصة أبشر التي تقوم الشركة بتشغيلها أو السماح ألي شركة أو جهة أخرى بالقيام بذلك أو تقدم مزايا مقاربة أو أفضل من تلك 
التي تقدمها الشركة )وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بالمنافسة، يرجى مراجعة القسم رقم   2-2-1 »المخاطر المتعلقة بالمنافسة« من 

هذه النشرة(، وهو ما بدوره سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بجذب العمالء الجدد والحفاظ على العمالء الحاليين ول لو

من  )وللمزيد  اإللكترونية  الحكومات  إلى  التحول  مجال  في  وخاصة  للعمالء  المتكاملة  الرقمية  والحلول  الخدمات  لتقديم  العمالء  مع  الشركة  تتعاقد 
المعلومات حول ملخص االتفاقيات الجوهرية للشركة مع العمالء الحاليين، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(. 
يعتمد نجاح الشركة إلى حد كبير على قدرتها في االحتفاظ بالعمالء الحاليين والحصول على أعمال إضافية منهم باإلضافة إلى قدرتها في جذب عمالء 
جدد. ال تمنح العقود التي تبرمها الشركة مع عمالئها الحق في أن تكون مقدم الخدمات الحصري للخدمات والحلول. وتعتمد قدرة الشركة في االحتفاظ 
بعمالئها الحاليين واكتساب عمالء جدد على قدرتها في المحافظة على مستويات عالية من الخدمة. وفي حال كان عمالء الشركة غير راضين عن جودة 
عمل الشركة أو أنواع الخدمات أو التقنيات المقدمة أو يسعون بخالف ذلك إلى إعادة التفاوض على عقودهم ألي سبب من األسباب بما في ذلك تخفيض 
التكاليف الخاصة بهم، فقد تتحمل الشركة تكاليف إضافية لمعالجة الوضع وتتأثر أرباحها. وفي حال لم تتمكن الشركة من تلبية متطلبات الخدمة الخاصة 
بأي عميل بشكل مستمر، فسيؤدي ذلك إلى تعطيل أعمال العميل، مما قد يكون له تأثير سلبي على سمعة الشركة، كما قد يؤدي إلى فقدان العمالء والتأثير 

على قدرة الشركة في جذب مشاريع جديدة.
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باإلضافة إلى ذلك، تتضمن بعض العقود المبرمة مع العمالء شروطاً تتيح للجهات المتعاقدة إنهاء االتفاقيات في أي وقت بموجب إشعار خطي تقدمه 
للشركة وفق مدد تتفاوت بين شهر وستة )6( أشهر من وقت اإلشعار )للمزيد من المعلومات حول عقود الشركة الجوهرية مع عمالئها، يرجى مراجعة 
القسم رقم  12-6 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(. وإذا قرر عمالء الشركة الحاليون عدم تجديد عقودهم مع الشركة في نهاية المدة التعاقدية أو 
إنهاء تلك العقود قبل انتهاء مدتها، فقد تتحمل الشركة التكاليف المرتبطة بإنهاء الخدمات باإلضافة إلى خسارة اإليرادات المستقبلية المتوقعة. باإلضافة 
إلى ذلك، قد يقرر العميل عدم التعاقد مع الشركة لمراحل إضافية من المشاريع، أو يحاول إعادة التفاوض على شروط عقده أو إلغاء األعمال الالحقة 
المخطط لها أو تأخيرها. وفي حال إنهاء العقود أو عدم تجديدها، ستفقد الشركة اإليرادات المتوقعة، والتي قد يستغرق التعويض عنها وقتاً طوياًل، كما 
قد تتراجع نتائج عمليات المجموعة في الفترات الالحقة بشكل جوهري مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

يجدر بالذكر أنه غالباً ما تتطلب المراحل األولية من تأسيس العالقة بين العميل والشركة أن تستثمر الشركة الوقت والمال في فهم احتياجات العميل، 
حيث أن االستثمار في فهم احتياجات العميل يسمح لها بتقديم خدماتها بكفاءة أكبر. وعليه، ففي حال استبدلت الشركة عمالئها الدائمين بعمالء جدد 
وبشروط أقل مواءمة للشركة، أو إذا لم يصبح العمالء الجدد عمالء دائمين، فستؤثر حركة العمالء هذه بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بارتباط عدد كبير من اتفاقيات الشركة الجوهرية على المشاركة في الدخل الناتج عن الخدمات المقدمة ول لو

تبرم الشركة اتفاقيات جوهرية مع عمالئها بشكل عام ومع عمالئها من الجهات الحكومية بشكل خاص بحيث تقدم خدمات تقنية يستفيد منها الجمهور 
أو العمالء التابعين لعمالء الشركة. ويمثل المقابل المادي في عدٍد كبيٍر من تلك االتفاقيات المشاركة في الدخل الناتج عن تقديم تلك الخدمات للغير بين 
الشركة وعمالئها والتي يتم تحديدها بناًء على االتفاقيات المبرمة بين الشركة وعمالئها في ذلك الخصوص ويشمل ذلك االتفاقيات مع عدد من الجهات 
الحكومية وغيرها من العمالء )وللمزيد من المعلومات حول تلك االتفاقيات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-2 »اتفاقيات العمالء« من هذه النشرة(. 
قد ال تتمكن الشركة من تغطية تكاليف تطوير تلك الخدمات من خالل اإليرادات المتحصلة منها حيث قد تخطئ في تقدير أسعار الخدمات )وللمزيد 
من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  2-1-6 »المخاطر المتعلقة بالتسعير والخطأ في تقدير تكلفة أداء الخدمات 
وتعقيد أدائها« من هذه النشرة( أو قد ال تنجح في تسويق الخدمات المقدمة من قبل الشركة للمستفيدين ألي سبب من األسباب. وفي حال لم تتمكن 
الشركة من تحقيق اإليرادات المرجوة لتغطية التكاليف بناًء على نموذج المشاركة بالدخل، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالتسعير والخطأ في تقدير تكلفة أداء الخدمات وتعقيد أدائها ول لو

يعتبر تسعير عقود الخدمات الرقمية معقداً ويعتمد بشكل كبير على التقديرات الداخلية للشركة والتنبؤات واالفتراضات لمشاريع الشركة، وبالتحديد على 
تكلفة تقديم الخدمات الرقمية ذات الصلة. وقد تستند هذه التقديرات والتنبؤات واالفتراضات إلى بيانات محدودة والتي قد يتضح أنها غير دقيقة. وإذا 
لم تقّدر الشركة بدقة نطاق تكاليفها وتوقيت استكمال المشاريع، فقد تكون عقودها غير مربحة. كما قد تخطئ الشركة عند تخفيض أسعار مشاريعها، 
أو تخطئ في تقدير تكاليف أداء األعمال بدقة أو في التقييم الدقيق للمخاطر المرتبطة بالعقود المحتملة. وفي الحاالت التي تواجه فيها الشركة تكاليف 
غير متوقعة، تسعى الشركة عموماً إلى التفاوض مع الموردين لتقليل التكاليف األساسية. ومع ذلك، قد ال تؤدي هذه المفاوضات مع الموردين إلى التوصل 
إلى اتفاقيات من شأنها أن تقلل من زيادة التكلفة على الشركة. وقد تتأثر سلباً ربحية الشركة بأي تكاليف إضافية أو غير متوقعة أو تأخير أو عدم القدرة 
على تحقيق وفورات متوقعة في التكلفة أو مخاطر غير متوقعة تواجهها الشركة فيما يتعلق بتقديم خدماتها، بما في ذلك تلك الناتجة عن عوامل خارجة 

عن سيطرة الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ومن جهة أخرى تحقق الشركة إيراداتها من خالل مختلف المنتجات )وللمزيد من المعلومات حول المنتجات، يرجى مراجعة القسم رقم  4-4-1 »مجموعة 
المنتجات« من هذه النشرة( وذلك بناًء على رسوم االشتراك والرسوم المحددة لكل عملية للعمالء من القطاعين العام والخاص. وتقوم الشركة بالتسعير 
بناء على سياسة التسعير المعتمدة في الشركة إال أن بعض المنتجات يتم تسعيرها باالتفاق مع الجهة الحكومية المعنية. نظراً لعدم وجود أي اتفاق او 
سياسة تسعير متفق عليها مما قد يمنع الشركة من تكييف األسعار بطريقة تتناسب مع أي تقلب في التكلفة، األمر الذي قد يؤثر على هوامش ربحية 
الشركة. وفي حال لم تتمكن الشركة من تسعير رسوم االشتراك والرسوم المحددة لكل عملية بالشكل الصحيح، فقد ال تتمكن الشركة من تغطية تكاليفها 

مما سيؤثر على ربحية الشركة وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

يجدر بالذكر أن الشركة في طور توقيع اتفاقية جديدة مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير موارد البيانات والمعلومات والتي من المتوقع أن تحل محل 
ثالثة )3( من االتفاقيات الحالية المتعلقة بالبيانات الحكومية )وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقيات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-1 »اتفاقيات 
البيانات الحكومية« من هذه النشرة(. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم إبرام تلك االتفاقية ولم يتم تحديد الموعد المتوقع لذلك. قد ال تتمكن الشركة 
من إبرام تلك االتفاقية وهو ما سيترتب عليه استمرار المخاطر المذكورة أعاله حول آلية التسعير، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باستدامة نمو إيرادات الشركة وربحيتها 7ل لو

ارتفعت إيرادات الشركة الصافية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.16% خالل الفترة ما بين عامي 2018م و2020م. ومع ذلك، ينبغي عدم اعتبار النمو 
السريع إليرادات الشركة في الفترات األخيرة على أنه مؤشر على أدائها المستقبلي. قد ال تستمر إيرادات الشركة في النمو أو قد ال تنمو بالمعدالت 
الحالية كما قد ال تتمكن الشركة على الحفاظ على مستوى الربحية التي حققتها في الفترات األخيرة أو تحقيقها من األساس. وال يمكن االعتماد على 
الفترات  الشركة في  لدى  اإليرادات  نمو  ينخفض معدل  المستقبلي، حيث قد  الشركة  أداء  أو سنوية سابقة كمؤشر على  ربع سنوية  فترة  أي  إيرادات 
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المستقبلية. كما قد تشهد نتائج عمليات الشركة تقلبات بسبب عوامل مختلفة، بعضها خارج عن سيطرة الشركة، بما في ذلك احتدام المنافسة في سوق 
الخدمات الرقمية مما قد يؤدي إلى خسارة الشركة لحصتها في السوق أو اضطرار الشركة لتقديم خصومات أكبر لعمالئها من أجل الحفاظ على حصتها 
في السوق أو زيادتها. كما تشمل تلك العوامل عدم قدرة الشركة على تنويع أعمالها واالستفادة من فرص النمو التي قد تتوفر لها أو التي قد تتوفر في 
القطاع التي تمارس فيه أعمالها. باإلضافة إلى ذلك، من المرجح أن تشهد معدالت نمو الشركة تقلباً متزايداً نتيجًة لجائحة فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19(، ومن المرجح أن تنخفض بسبب االضطراب االقتصادي وانخفاض اإلنفاق الحكومي المتوقع )للمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة 
بجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، يرجى مراجعة القسم رقم  2-2-7 »المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( أو أي 
مرض معدي آخر« من هذه النشرة(. وقد واجهت الشركة في الماضي، وقد تستمر في مواجهة، تقلبات دورية في إيراداتها، والتي قد تعتمد على توقيت 
بعض المشاريع الكبيرة التي تتعاقد الشركة على تنفيذها. وهناك عدد من العوامل التي قد تؤثر على عدد وقيمة المشاريع التي تحصل عليها الشركة. 
وقد تواجه الشركة تقلبات في إيراداتها مستقباًل ألي سبب من األسباب. وفي حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فسيكون لذلك تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة 8ل لو

تعتمد أعمال الشركة على قدرتها على تحصيل مستحقاتها من عمالئها في الوقت المحدد مقابل األعمال المنجزة. وكما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م 
و 2020م و30 يونيو 2021م، مثلت الخسائر االئتمانية المتوقعة من إجمالي الذمم المدينة الحكومية ما نسبته 4.0% و4.35% و2.81% و3.77% على 
التوالي، في حين مثلت الخسائر االئتمانية المتوقعة من إجمالي الذمم المدينة التجارية ما نسبته 38.10% و29.6% 32.44% و31.58% كما 31 ديسمبر 
2018م و 2019م و 2020م و30 يونيو 2021م على التوالي. يمثل الجزء األكبر ما نسبته 71.51% من إجمالي الذمم المدينة كما في 30 يونيو 2021م مبالغ 
تتعلق بجهات حكومية وذلك تماشياً مع عدد المشاريع الكبيرة معها. بلغ صافي الذمم المدينة من جهات حكومية ثمانمائة وثمانية وثالثين مليون ومائتين 
وستة وأربعين ألف وثالثمائة واثنين وأربعين )838,246,342( ريال سعودي وسبعمائة وسبعة وثمانين مليون وثمانمائة وأربعة وأربعين ألف ومائتين وتسعة 
وخمسين )787,844,259( ريال سعودي ومليار وتسعة وأربعين مليون وثالثمائة وخمسة وعشرين ألف وثالثمائة وستة وأربعين )1,049,325,346( ريال 
سعودي ومليار وأربعمائة مليون وثالثة وخمسين ألف وأربعمائة وأربعة )1,400,053,404( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م 
و30 يونيو 2021م على التوالي. وكما في 30 يونيو 2021م، بلغت الذمم المدينة الحكومية التي لم تحصل ألكثر من ثالثمائة وخمسة وستين )365( يوماً 
مبلغ خمسمائة وأربعة وسبعين مليون وثالثمائة وأحد عشر ألف وثمانمائة وأربعة وأربعين )574,311,844( ريال سعودي تمثل 28% من إجمالي الذمم 
المدينة كما في 30 يونيو 2021م وبلغت الذمم المدينة التجارية التي لم تحصل ألكثر من ثالثمائة وخمسة وستين )365( يوماً مبلغ مائة وثالثة وخمسين 
مليون وثالثمائة وتسعة آالف ومائة وواحد وسبعين )153,309,171( ريال سعودي تمثل 8% من إجمالي الذمم المدينة كما في 30 يونيو 2021م. وبلغ 
إجمالي الذمم المدينة مليار ومائتين وستة وسبعين مليون وأربعمائة وأربعين ألف ومائة وثالثة وخمسين )1,276,440,153( ريال سعودي ومليار ومائتين 
وتسعين مليون وستمائة وواحد وعشرين ألف وتسعمائة وثالثة وثالثين )1,290,621,933( ريال سعودي ومليار وخمسمائة وخمسة وخمسين مليون وواحد 
وأربعين ألف وسبعمائة وأربعة وثمانين )1,555,041,784( ريال سعودي ومليارين وأربعين وثالثين مليون وثالثمائة واثنين وسبعين ألف وتسعمائة وستة 

)2,034,372,906( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي. 

تقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 على جميع عمالئها، حيث تقوم الشركة باستخدام معلومات تطلعيه تعتمد على افتراضات المحركات 
نسب  لحساب  تقديرات  الشركة  تستخدم  كما  البعض.  بعضها  على  المحركات  هذه  بها  تؤثر  التي  والكيفية  االقتصادية،  العوامل  لمختلف  المستقبلية 
الخسائر، باإلضافة الى ذلك، وحسب تقديرات اإلدارة، تقوم الشركة بتكوين مخصص خسارة ائتمانية متوقعة إضافية على حاالت محددة. علًما بأنه قد 
يتأخر العمالء في سداد المستحقات أو قد يطلبون تعديالت على ترتيبات الدفع الخاصة بهم أو قد يتخلفون عن الوفاء بالتزاماتهم أو قد تنشأ نزاعات 
مع العمالء بخصوص قيمة العقود أو مدفوعات الشركة، مما قد يزيد من احتمالية عدم تمكن الشركة من تحصيل هذه المبالغ من عمالئها والذي يؤدي 
بدوره إلى تعريض الشركة لنقص رأس المال العامل. وتتطلب طبيعة عقود الشركة أحياًنا تخصيص موارد المشاريع قبل استالم الدفعات المسبقة أو أي 
دفعات أخرى من العمالء لتغطية نفقات المشروع عند تكبدها. وبالتالي، فإن الشركة معرضة لخطر تأخير العمالء أو عدم سدادهم للمدفوعات مقابل 

الخدمات التي تقدمها الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتوسع في أعما- الشركة  9ل لو

يتطلب الدخول إلى قطاعات جديدة والتوسع في القطاعات التي تعمل فيها الشركة موارد كبيرة وليس هناك ما يضمن أن هذه الجهود ستكون ناجحة أو 
مجدية لتلبية احتياجات عمالء الشركة في مختلف القطاعات. ويعتمد أداء الشركة المستقبلي على قدرتها على تنفيذ خططها واستراتيجيات النمو، التي 
تشمل توسيع عملياتها في األسواق التجارية الجديدة، والمشاركة في الفرص الجديدة التي تنبثق من المشاريع الحكومية. ولكي تلبي الشركة احتياجات 
قطاعات العمالء المختلفة بشكل مناسب، سيلزمها تطوير األدوات والقدرات ذات العالقة لديها لتحقيق وتطوير حلول جديدة للعمالء. ويعتمد ذلك على 
قدرة الشركة على االستمرار في تنفيذ وتحسين خدماتها الرقمية بكفاءة في الوقت المناسب، باإلضافة إلى الحصول على موافقات الجهات التنظيمية 
في حالة الحاجة إلى التوسع في األعمال التقنية. يجدر بالذكر أن قطاعات العمالء المختلفة تتطلب خدمات ومنتجات متنوعة بشكل مخصص وفًقا 
الحتياجاتهم. وإذا لم تتمكن الشركة من بيع خدماتها بشكل فّعال في سوق أوسع نطاقاً، فقد يتأثر مركزها التنافسي بشكل سلبي. كما قد تكون خبرة 
الشركة التشغيلية محدودة في األسواق التي تنوي التوسع فيها، مما يعرضها لمخاطر تجارية وتقنية واقتصادية متزايدة قد تؤثر على نتائج الشركة المالية. 
وقد ال يكون موظفي الشركة أو أنظمتها الحالية كافية لدعم التوسع والنمو في المستقبل أو أنها ستكون قادرة على الحصول على أي موافقات ضرورية ألي 
خطط نمو مستقبلية في الوقت المناسب أو على اإلطالق. باإلضافة إلى ذلك، تخضع خطط الشركة التوسعية لجداول زمنية محددة وقد تتطلب تموياًل 
إضافياً لتغطية التكاليف اإلضافية. قد يؤدي عدم االلتزام بهذه الجداول الزمنية أو الحصول على تمويل إضافي إلى فقدان النتيجة االقتصادية المقصودة 
لخطط النمو والتوسع هذه. إن فشلت الشركة في تنفيذ خطط أعمالها واستراتيجيات النمو الخاصة بها ألي سبب وفي الوقت المناسب سيكون له تأثير 

سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بالتطورات التقنية السريعة وطلبات العمالء 0 ل لو

يتميز سوق الخدمات الرقمية بالتغير التقني السريع واستحداث منتجات جديدة وتحسينات تقنية ومتطلبات العمالء عالية المستوى ومعايير الصناعة 
المتطورة. ويعتمد نجاح الشركة المستقبلي على قدرتها في االستمرار بتطوير خدمات وحلول جذابة وتسويقها وتقديمها لعمالئها الحاليين والمستقبليين 
في الوقت المناسب وبشكل فّعال وبأسعار تنافسية. ويتطلب ذلك أن تتوقع الشركة وتستجيب للتغيرات السريعة والمستمرة في مجال التقنية وأن تواكب 
تطورات القطاع الخدمات الرقمية والحلول المقدمة من الشركات الجديدة لتلبية االحتياجات المتطورة لعمالئها. كما يتطلب ذلك إنفاق الشركة قدراً 
كبيراً من الوقت والمال في البحث وتطوير تقنيات جديدة وإصدارات محّسنة لتلبية احتياجات عمالئها والعمالء المحتملين المتطورة. ومع ذلك، قد ال 
تكون التحسينات التي ستنفذها الشركة لخدماتها أو ميزات منتجاتها الجديدة مقنعة لعمالئها وقد ال تحظى بقبول في السوق. ففي حال كانت استثمارات 
الشركة في البحث والتطوير ال تتوقع بدقة التغيرات في طلبات العمالء، أو إذا فشلت الشركة في تطوير خدماتها بطريقة ترضي العمالء في الوقت 
المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة، فقد تفشل الشركة في االحتفاظ بعمالئها الحاليين أو جذب العمالء في المستقبل. لذلك، إذا لم توائم الشركة 
خدماتها وحلولها وتوسعها وتطورها بناًء على التغيرات التقنية أو بناًء على طلبات واحتياجات العمالء، فقد تتأثر قدرة الشركة سلباً في تطوير ميزتها 
المالي وتوقعاتها  النمو، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها  التنافسية والحفاظ عليها واالستمرار في 

المستقبلية.

ويمكن أن تؤدي التطورات في القطاعات التي تخدمها الشركة إلى اتجاه الطلب نحو خدمات وبرامج وحلول جديدة. ونتيجة لذلك، إذا طلب عمالء الشركة 
خدمات أو برامج أو حلوالً جديدة، فقد تتأثر قدرة الشركة على المنافسة في هذه المجاالت الجديدة أو تحتاج إلى القيام باستثمارات ضخمة لتلبية هذا 
الطلب. باإلضافة إلى ذلك، تعمل الشركة حالياً في بيئة تضم عدًدا من الشركات الجديدة التي تقدم خدمات وبرامج وحلوالً جديدة منافسة، كما تتوقع 
الشركة دخول المزيد من تلك الشركات الجديدة إلى القطاع. وقد تؤثر الخدمات والبرامج والحلول الجديدة التي يقدمها المنافسون أو الشركات الجديدة 
على خدمات ومنتجات الشركة من حيث الجاذبية أو التنافسية. وقد ال تتمكن الشركة من توقع التغييرات أو االستجابة لمتطلبات العمالء بنجاح أو التكيف 
معها في الوقت المناسب. وإذا لم تواكب الشركة هذه التغييرات أو لم تستطع إقناع العمالء بقيمة خدماتها وبرامجها وحلولها في ضوء التقنيات الجديدة 
أو العروض الجديدة المقدمة من قبل المنافسين، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتسويق والمبيعات   ل لو

سيعتمد التنفيذ الناجح الستراتيجيات الشركة لزيادة مبيعات العمالء الحاليين، وتحديد عمالء جدد والتعاقد معهم، والدخول إلى أسواق جديدة بشكل 
كبير على قدرة الشركة على بناء وتوسيع قسم المبيعات والعمليات الخاصة بالشركة بنجاح، ويتطلب ذلك أن تتكبد الشركة نفقات للمبيعات والتسويق من 
خالل توظيف موظفي المبيعات وتدريبهم وغيرها من المبادرات التسويقية. وقد ال تنجح جهود الشركة التسويقية وبناء فريق المبيعات، مما سيؤثر بشكل 
سلبي على أعمال الشركة وقد تنمو مبيعات وإيرادات الشركة بشكل أبطأ مما هو متوقع أو تنخفض، مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بجودة المنتجات والمنصات والحلو- الخاصة بالشركة و ل لو

تقوم الشركة بتوفير حلول التقنية لعمالئها وتقوم بابتكار وتشغيل المنصات والمنتجات اإللكترونية. كما تقوم الشركة بتقديم خدمات الصيانة لحل أي 
مشاكل تتعلق بالمنصات والمنتجات المطورة من قبل الشركة. تعتمد قدرات الشركة على تقديم خدمات مستمرة وفعالة إلى عمالئها وجذب المزيد من 
العمالء وتحقيق اإليرادات على جودة المنصات المقدمة من الشركة ومنتجاتها المقدمة للعمالء والمحافظة على تلك الجودة من خالل خدمات الصيانة 
المقدمة من الشركة. باإلضافة إلى ذلك، تعتمد قدرات الشركة في تقديم خدمات فعالة إلى حد كبير على جذب وتدريب واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين 
من ذوي الخبرة في تقديم خدمات دعم العمالء على المنصات المقدمة من الشركة. إال أنه قد ال تتمكن خدمة عمالء الشركة من االستجابة بالسرعة 
الكافية لطلبات العمالء المتعلقة بخدمات التشغيل والصيانة الخاصة بالشركة مما يؤثر على جودة الخدمات والمنتجات والمنصات المقدمة من الشركة. 
وكما قد ال تتمكن الشركة أيضاً من تعديل نطاق العمل الخاص بمشاريعها ليشمل تقديم خدمات الصيانة وذلك من أجل التنافس مع الخدمات المقدمة 

من قبل منافسي الشركة، مما يزيد من التكاليف المترتبة على الشركة ويؤثر سلباً على إيراداتها. 

يحتاج عمالء الشركة ومستخدمي منتجاتها عادًة إلى تدريب على االستخدام السليم للمزايا المتنوعة التي يمكن الحصول عليها من المنصات المقدمة 
من الشركة للحصول على أعلى اإلمكانات التي يمكن الحصول عليها. وفي حال لم تقوم الشركة بتحديث أو تطوير منصاتها بشكل فعال، أو لم تنجح في 
مساعدة عمالئها ومستخدمي منتجاتها على حل مشكالت ما بعد التشغيل بشكل سريع وتقديم خدمات مستمرة فعالة والمحافظة على جودة الخدمات 
العمالء  لدى  الشركة  سمعة  تتضرر  وقد  سلباً،  الحاليين  للعمالء  إضافية  وخدمات  منتجات  بيع  على  الشركة  قدرة  تتأثر  فقد  المقدمة،  والمنتجات 
المستقبليين. وعليه، إذا فشلت الشركة في تلبية متطلبات العمالء والمحافظة على جودة الخدمات والمنتجات والمنصات المقدمة من الشركة وتوفير 
خدمات الصيانة الالزمة، فإن ذلك سيؤثر على سمعة الشركة ومستوى اإلقبال عليها مما سيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألخطاء أو العيوب الخفية في المنتجات أو الحلو- و ل لو

قد تحتوي منتجات الشركة أو برامجها أو حلولها، وكذلك األجهزة والبرامج والخدمات المقدمة من قبل مختلف الموردين، على أخطاء أو عيوب لم تتمكن 
الشركة من اكتشافها، خاصًة عند تقديم المنتجات وتطبيقها ألول مرة أو عند إصدار إصدارات جديدة أو تحديثات للمنتجات، والتي قد تؤثر سلباً على 
أداء المنتجات أو البرامج أو الحلول وبالتالي ستؤثر على الطلب عليها. وعلى الرغم من قيام الشركة والمستخدمين باختبار البرامج المعروضة، فمن 
المرجح أن تقع أخطاء في منتجات الشركة وبرامجها وحلولها من وقت آلخر، وقد ال تكون بعض تلك العيوب واضحة إال عند دمج تلك المنتجات ضمن 
أنظمة العمالء القائمة. وقد تؤثر األخطاء على أداء منتجات الشركة وبالتالي تؤثر سلباً على سمعة الشركة وعلى اإلقبال على التعاقد مع الشركة للحصول 
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على خدماتها. وفي حال اكتشاف أخطاء أو عيوب أو في حال وقوع أي تأخير في إصدار برامج جديدة أو إصدارات جديدة من المنتجات، فقد تضطر 
الشركة إلى تكبد نفقات رأسمالية كبيرة لمعالجتها وقد ال تتمكن من تصحيحها بنجاح في الوقت المناسب أو على اإلطالق، كما قد يؤدي ذلك إلى خسارة 
في إيرادات الشركة أو حصتها السوقية. وقد تؤدي األخطاء واألعطال المتعلقة بالمنتجات أو البرامج أو الحلول إلى فقد أو تأخير قبول السوق لهذه 
المنتجات أو البرامج أو الحلول، كما يمكن أن يضر بسمعة الشركة أو يؤدي إلى فقدان عمالء مهمين أو إنهاء العمالء لالتفاقيات المبرمة مع الشركة أو 
تعرض الشركة للمسؤولية القانونية. وقد تؤدي أي أخطاء أو عيوب من هذا القبيل إلى ردود فعل سلبية من قبل العمالء خاصًة وأن العديد من عمالء 
الشركة والعمالء المحتملين يتأثرون بشكل ملحوظ عند علمهم بحدوث عيوب للمنتجات أو البرامج أو الحلول المستخدمة من قبلهم. باإلضافة إلى ذلك، 
فإن أي أخطاء في المنتجات أو البرامج أو الحلول قد يؤدي إلى ضرورة تقديم تنازالت وتدابير تصحيحية من الشركة للعمالء الحاليين من أجل الحفاظ 

على أعمالهم. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما تشتمل منصات الشركة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من العناصر األخرى، باإلضافة إلى أنها يجب أن تعمل بنجاح مع المنتجات المقدمة من موردين 
آخرين والبرامج واألنظمة القائمة داخلياً للعمالء. نتيجًة لذلك، عند حدوث مشكالت لعميل يستخدم منتجات الشركة، فإنه قد يكون من الصعب تحديد 
مصدر تلك المشاكل. وقد تتلقى الشركة اللوم على حدوث أي من المشاكل واألخطاء في حين كانت األخطاء نتيجًة لفشل أحد العناصر األخرى في البنية 
التحتية لتقنية المعلومات أو في عدم امتثال العميل أو أي بائع آخر لألنظمة المعمول بها واالحتياطات الالزمة. وقد يؤدي حدوث المشاكل أو األخطاء 
في البيانات، سواء كانت ناتجة عن منصات الشركة أم ال، إلى التأثير سلباً على سمعة الشركة مما قد يؤدي إلى اإلضرار بأعمال الشركة ووضعها المالي 
ونتائج عملياتها. وإذا حدث خرق فعلي أو متصور في أحد أنظمة عمالء الشركة، بغض النظر عما إذا كان االنتهاك يُعزى إلى الشركة، فقد تتضرر نظرة 
السوق لفعالية منصات الشركة. وقد يتطلب التخفيف من أي من هذه المشاكل نفقات إضافية كبيرة من رأس مال الشركة ومواردها ويمكن أن يتسبب في 
انقطاعات أو تأخير أو وقف ترخيص منتجاتها، مما قد يتسبب في فقدان العمالء الحاليين أو المحتملين وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

يجدر بالذكر أن الشركة تعتمد أيضاً على البرامج واألجهزة والتطبيقات المقدمة من أطراف خارجية مختلفة لتقدم الشركة من خاللها خدماتها وحلولها 
مثل برامج مايكروسوفت )وللمزيد من المعلومات حول االتفاقيات المبرمة في هذا الخصوص، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-10 »اتفاقيات ترخيص 
تقنية المعلومات« من هذه النشرة، وللمزيد من المعلومات المخاطر المتعلقة بالبرامج واألجهزة والتطبيقات المقدمة من أطراف خارجية، يرجى مراجعة 
القسم رقم  2-1-19 »المخاطر المتعلقة بالبرمجيات مفتوحة المصدر« من هذه النشرة(. وفي حال لم تُتاح أٍي من هذه البرامج أو األجهزة أو التطبيقات 
بسبب فترات انقطاع مطولة أو ألنها لم تعد متوفرة بشروط تجارية مقبولة للشركة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخر الشركة في توفير خدماتها حتى يتم إيجاد 
التقنيات البديلة والحصول عليها ودمجها مما قد يؤدي إلى زيادة نفقات الشركة أو اإلضرار بأعمالها. وفي حين تسعى الشركة إلى تحقيق التعاون الوثيق 
مع مورديها من األطراف الخارجية للبرامج واألجهزة والتطبيقات بهدف تبسيط الحصول على التقنية ودمجها، فقد ال تستمر العالقات الحالية القائمة بين 
الشركة ومورديها في شكلها الحالي. وقد تؤثر التغييرات التي تطرأ على عالقات الشركة مع الموردين على قدرة الشركة في الحصول على خدمات وتقنيات 
مصممة خصيصاً للشركة من هؤالء الموردين، مما قد يزيد من نفقات الشركة أو قدراتها أو يضر بأعمالها. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي أي أخطاء أو 
عيوب في البرامج أو األجهزة أو التطبيقات المقدمة من األطراف الخارجية إلى حدوث أخطاء أو عيوب أو أعطال في خدمات الشركة وحلولها، مما قد 
يضر بأعمالها ويكون تصحيحها مكلفاً. ويحاول العديد من هؤالء الموردين فرض قيود على مسؤوليتهم عن مثل هذه األخطاء أو العيوب أو األعطال، وفي 
حال قابلية تنفيذ مثل تلك القيود، فقد تتحمل الشركة مسؤولية إضافية تجاه عمالئها أو الموردين من األطراف الخارجية مما قد يضر بسمعتها ويزيد 
من تكاليف التشغيل. وفي حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات ومراكز البيانات الخاصة بالشركة و ل لو

قد يؤدي حدوث أي عطل في أنظمة المعلومات والتقنية الخاصة بالشركة إلى توقف أعمال الشركة اليومية، مما يتسبب في وجود تباطؤ كبير في الكفاءة 
اإلدارية والتشغيلية خالل مدة العطل. وقد يؤثر أي عطل يمتد لفترة طويلة على قدرة الشركة في تقديم الخدمات لعمالئها، مما سيكون له تأثير سلبي 
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وال يوجد ما يضمن أن ال تتسبب أي أنظمة تقنية معلومات جديدة 

الحقاً في حدوث أي تعطيل أو انقطاع في األعمال. ويمكن أن يؤثر أي تأخير أو انقطاع كبير في تقديم الخدمات بشكل سلبي على سمعة الشركة.

باإلضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على الموردين من األطراف الخارجية لتوريد وصيانة الكثير من أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها. وفي حالة قام 
مورد أو أكثر من الموردين الخارجيين الذين تتعاقد معهم الشركة لتقديم الدعم والتحديثات المتعلقة بأنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة بالتوقف 
عن تنفيذ األعمال أو أصبحوا غير قادرين أو غير راغبين في تلبية احتياجات الشركة، فقد ال تكون الشركة قادرة على إيجاد مورد بديل على الفور أو 
بشروط تجارية مقبولة في حال وجوده. وقد يؤثر هذا التأخير أو عدم القدرة على العثور على بديل مناسب بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

لكي تتمكن من خدمة عمالئها، يجب أن تحافظ الشركة بشكل مستمر على عمليات مركز البيانات، والذي يشمل على عمليات الشبكة والتخزين والخادم. 
قد يضر أي اضطراب كبير في العمليات وأي عطل كبير في النظام أو أي هجوم فيروسي كبير بقدرة الشركة على تقديم الخدمات وفقاً لعقودها أو إلكمال 
المشاريع لعمالئها في الوقت المناسب )مما قد يؤدي إلى دفع غرامة و/أو دفع تعويضات من قبل الشركة(، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خسارة العمالء 
أو تقليص العمليات، والتي سيكون ألٍي منها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة 
إلى ذلك، في حال خسرت الشركة أي من عمالئها نتيجة ألي مشاكل في األداء أو انقطاع عمل األنظمة أو إخفاقها، فسيؤدي ذلك إلى خسارة اإليرادات 
واإلضرار بسمعة الشركة وتكبدها لتكاليف تشغيلية إضافية بهدف تصحيح أي من تلك األخطاء، باإلضافة إلى تعرض الشركة إلى خسائر إضافية تشمل 
إصالح مشاكل األعمال المتراكمة عند استعادة األنظمة، وسيؤدي أي من ذلك إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالهجمات اإللكترونية و ل لو

نظراً لطبيعة أعمال الشركة، فإنها عرضة لهجمات إلكترونية تشمل فيروسات الحاسب اآللي والرموز الضارة أو المدمرة والهجمات االحتيالية والهجمات 
لقطع الخدمة، والتي تؤثر على سرية أنظمة المعلومات وبيانات األعمال الخاصة بها وسالمتها وتوافرها. وقد تؤدي األهمية المالية واالستراتيجية لعمالء 
الشركة إلى استهدافها من قبل الهجمات اإلجرامية والتجسسية. وقد ال تكفي جهود الشركة لمراقبة وتقييم منظومة األمن الخاص بها بشكل مستمر من 
حيث الموارد وعروض الخدمات والقوة التنظيمية لمواجهة التهديدات المستجدة في مواجهة الهجمات اإللكترونية بشكل فعال. وتؤدي زيادة القرصنة 
االجتماعية )مثل محاولة األطراف غير المصرح لهم للحصول على بيانات أو الوصول إلى المعلومات من خالل التفاعل الشخصي المباشر مع موظفي 
الشركة( إلى حدوث مخاطر للشركة. ويشكل الخطأ البشري من قبل موظفي الشركة خطراً مستمراً، ومن غير المرجح أن تزيل جهود الشركة في التدريب 

على التوعية وتحسين العمليات جميع مخاطر العواقب السلبية لألخطاء البشرية.

باإلضافة إلى ذلك، فإن توفير الشركة لخدمات األمن السيبراني لعمالئها يتطلب عادًة من الشركة االمتثال اللتزامات أمنية معينة. وقد ال تكون الشركة 
قادرة على االمتثال لجميع هذه االلتزامات، مما قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على تنفيذ األعمال للعميل، وعدم قدرة العميل على العمل مع الشركة، 
وعليه سيؤدي ذلك إلى إنهاء عقد أو تحمل الشركة مسؤولية معينة مع عمالئها. ويمكن أن تؤدي انتهاكات أمن تقنية المعلومات إلى إغالق أو تعطيل أنظمة 
الشركة أو إلى إمكانية الكشف غير المصرح به عن المعلومات أو البيانات السرية، بما في ذلك البيانات الشخصية. وقد تحتاج الشركة إلى تكبد نفقات 
رأسمالية كبيرة أو موارد أخرى لتوفير الحماية من خطر االنتهاكات األمنية أو التخفيف من المشاكل التي تسببها هذه االنتهاكات. قد يكون ألي انتهاكات 
أمن تقنية المعلومات وغيرها من القضايا في المستقبل تأثير جوهري على أعمال الشركة وقد تكون إجراءات الشركة غير كافية لمعالجة انتهاكات أمن 

تقنية المعلومات في المستقبل وغيرها من المشاكل.

ويمكن أن تؤثر السرقة أو االستخدام غير المصرح به أو نشر معلومات الشركة أو عمالء الشركة أو المعلومات السرية أو غيرها من المعلومات التجارية 
والمملوكة من قبل الشركة نتيجة حوادث أمن تقنية المعلومات بشكل سلبي على مركز الشركة التنافسي وسمعتها، ويقلل من قبول السوق لخدمات الشركة 
وحلولها. وإذا تم اختراق أنظمة الشركة، مما أدى إلى ضرر بسمعتها أو عدم قدرتها على تقديم حلولها، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة و ل لو

كما في تاريخ هذه النشرة، لدى الشركة والشركات التابعة الجوهرية مائتين وأربعة عشر )214( عالمة تجارية مسجلة في المملكة بما في ذلك عالمة 
الشركة التجارية، باإلضافة إلى العالمات التجارية الخاصة بالمنتجات التي تقدمها الشركة، كما أن لديها براءة اختراع واحدة )وللمزيد من المعلومات حول 
حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-9 »األصول غير الملموسة« من هذه النشرة(. يعتمد نجاح الشركة وقدرتها على 
المنافسة على قدرتها على حماية الملكية الفكرية لعالماتها التجارية ولما تُطوره من تقنيات وبرامج ومنصات بموجب براءات االختراع وغيرها من حقوق 
الملكية الفكرية. وحتى وإن قامت الشركة بتسجيل ملكيتها الفكرية لعالماتها التجارية ولتقنياتها وبرامجها، إال أنه ليس هناك ما يضمن عدم استعمالها 
من قبل أطراف خارجية بدون إذن الشركة أو أن تنسخها أو أن تتملكها بشكل غير المشروع أو أن تتعدى عليها. وعلى الرغم من أن الشركة حصلت على 
تسجيل لعالماتها التجارية وحصلت على براءة اختراع واحدة، إال أنها قد ال تتمكن من الحصول على حماية لعالماتها التجارية وبراءة االختراع بالسرعة 

الكافية لتلبية احتياجات أعمال الشركة أو على اإلطالق. 

باإلضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركة الطعن في أي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بما في ذلك براءة االختراع أو حقوق النشر أو العالمات التجارية 
أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية أو محاوالت تضييقها أو إبطالها أو اعتبارها غير قابلة للتنفيذ أو التحايل عليها في التقاضي أو اإلجراءات األخرى. 
وقد تفقد الشركة حقوق الملكية الفكرية هذه نتيجًة لبعض تلك اإلجراءات أو ألنها لم تعد توفر تلك الحقوق مزايا تنافسية بالنسبة لمنصات الشركة 
ومنتجاتها وأنظمتها. وقد تتحمل الشركة نتيجة إجراءات التقاضي تكاليف باهظة الثمن وتتطلب وقتاً طوياًل لمعالجتها. وتبرم الشركة اتفاقيات السرية مع 
شركائها من الشركات والموظفين والمستشارين والبائعين والعمالء، للحد من اإلفصاح عن معلومات الشركة الخاصة وأسرارها المهنية واإلفصاح عنها، إال 
أنه ال يوجد ما يضمن أن تحمي هذه االتفاقيات الشركة ضد جميع األطراف الذين تمكنوا من الوصول إلى معلومات الشركة السرية. باإلضافة إلى ذلك، 
ونظراً لكون الشركة هدفاً للهجمات اإللكترونية، فقد تتعرض أيضاً لخطر متزايد من الوصول غير المصرح به إلى مواقعها وبالتالي إلى انتهاك ملكيتها 
الفكرية. كما قد تضطر الشركة إلى إنفاق موارد كبيرة لمراقبة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وقد تضطر في بعض الحاالت إلى رفع دعاوى قضائية 
ضد أطراف خارجية بسبب التعدي أو أي انتهاك آخر لحقوق ملكية الشركة الفكرية. وإن أي تقاضي من هذا القبيل، سواء تم حله لصالح الشركة أم ال، 
سينتج عنه نفقات كبيرة ويصرف جهود موظفيها التقنيين واإلداريين نحو تلك القضايا. قد تؤدي محاوالت إنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة 
ضد أطراف خارجية أيضاً إلى إثارة هذه األطراف لتأكيد ملكيتها الفكرية أو غيرها من الحقوق ضد الشركة، أو تؤدي إلى إبطال أو تضييق نطاق حقوق 

الشركة كلياً أو جزئياً، مما سيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بحماية سمعة الشركة وعالمتها التجارية 7 ل لو

تؤمن الشركة بأن الحفاظ على هوية عالمتها التجارية ومنتجاتها وسمعتها وتعزيزهما أمر مهم للغاية، ويؤثر على قدرتها على جذب العمالء والشركاء 
والمستثمرين والموظفين واالحتفاظ بهم. كما تؤمن الشركة بأن الترويج الناجح يعتمد على قدرة الشركة على االستمرار في تقديم برامج عالية الجودة، 
وعلى المحافظة على العالقات مع العمالء، باإلضافة إلى القدرة على التفريق بنجاح بين منتجات الشركة ومنتجات منافسيها. قد تتعرض سمعة الشركة 
للضرر بسبب اإلجراءات أو التصريحات التي قد يدلي بها الموظفون الحاليون أو السابقون أو العمالء أو المنافسون أو الموردون والمستثمرون ووسائل 
اإلعالم. وقد تؤثر أي تغطية إعالمية سلبية أو غير مناسبة بشكل سلبي على عالمات الشركة التجارية وسمعتها. مع تزايد المنافسة في سوق التقنية، 
قد يصبح الحفاظ على عالمات الشركة التجارية وتعزيزها أمراً صعباً ومكلفاً بشكل متزايد، وقد يستغرق معالجة أي ضرر يلحق بسمعة الشركة وقتاً 
طوياًل. وإذا لم تحافظ الشركة على هوية عالمتها التجارية وسمعتها وتعززها بنجاح، فقد تفشل الشركة في جذب الموظفين أو العمالء أو المستثمرين أو 
الشركاء واالحتفاظ بهم أو تنمية أعمالها أو الحفاظ على قوة التسعير، مما سيؤدي إلى خسارة الشركة ألعمالها الحالية أو المستقبلية المحتملة وسيؤثر 
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سلباً على جهود التوظيف واالحتفاظ بالموظفين في الشركة. ال يوجد ما يضمن عدم استخدام عمالء الشركة لمنصاتها في النهاية ألغراض ال تتفق مع 
قيم الشركة، وقد تضر هذه االستخدامات بعالمات الشركة التجارية وسمعتها. وسيكون ألي من ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير 8 ل لو

يمكن للشركة أو خدماتها وبرامجها وحلولها أن تنتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة باألطراف الخارجية التي تتعامل معها الشركة عند قيامها بدمج 
الخدمات والبرامج والحلول المملوكة لألطراف الخارجية في خدمات الشركة المقدمة للعمالء. وعلى الرغم من أن الشركة ليست على علم بأي دعاوى 
انتهاك حالًيا، إال أنه قد يقدم الغير مطالبات ضد الشركة أو عمالء الشركة مستقباًل وذلك بدعوى انتهاك براءات االختراع أو حقوق الطبع والنشر أو 
العالمة التجارية أو حقوق الملكية الفكرية األخرى أو إساءة استخدامها أو مخالفتها. ويمكن أن تضر دعاوى االنتهاك بسمعة الشركة، أو تؤدي إلى تحمل 
الشركة المسؤولية أو تمنع الشركة من تقديم بعض الخدمات أو البرامج أو الحلول. وفي حال وجود أي دعاوى مرفوعة ضد الشركة ويكون موضوعها أن 
خدمات الشركة أو برامجها أو حلولها تنتهك حقوق ملكية فكرية خاصة بأطراف خارجية، فقد يؤدي ذلك إلى تكبد الشركة لتكاليف باهظة في الدفاع عن 
نفسها وتسوية هذه الدعاوى، وقد تصرف جهود واهتمام فريق الشركة اإلداري والفني في تلك الدعاوى وتشتتها عن أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك، 

قد يتوجب على الشركة القيام بأٍي مما يلي نتيجة ألي دعاوى تعدي على الملكية الفكرية التي قد يتم رفعها ضدها:

التوقف عن استخدام خدمات أو برامج أو حلول أو تقنيات أو عمليات معينة خاضعة لدعاوى انتهاك أو ترخيصها أو تقديمها. 	
تطوير تقنية أخرى ال تخضع لدعاوى انتهاك، والتي قد تكون مكلفة أو غير ممكنة. 	
الحصول على حقوق استخدام حقوق الملكية الفكرية. 	
الدخول في مفاوضات تسوية مع الغير ممن يقدمون دعاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير ضد الشركة. 	

وقد يؤدي حدوث أٍي مما سبق إلى زيادة غير متوقعة في النفقات. باإلضافة إلى ذلك، إذا قامت الشركة بتغيير أي خدمة أو برنامج أو حل معين أو توقفت 
عن تقديمها نتيجة لدعوى انتهاك، فقد تتأثر إيرادات الشركة. كما وأنه إذا نجحت أي دعوى انتهاك مرفوعة ضد الشركة أو ضد عمالئها، فقد يتم إصدار 

أمر قضائي ضد عمالء الشركة أو عملياتها الخاصة، مما يتسبب في مزيد من األضرار.

تقوم الشركة حالياً بترخيص الملكية الفكرية من مختلف األطراف الخارجية وغيرهم من أصحاب البرامج المسجلة. وقد يكون على الشركة مستقباًل 
تجديد الرخص المتعلقة بالنواحي المختلفة لهذه التراخيص أو الحصول على تراخيص جديدة للتطبيقات الحالية أو الجديدة أو غيرها من المنتجات 
والخدمات. قد ال تكون التراخيص المطلوبة متاحة للشركة بشروط تجارية مناسبة أو على اإلطالق. كما قد يتم إنهاء تراخيص الشركة من قبل األطراف 
األخرى لعدد من األسباب بما في ذلك أي إخالل فعلي أو ظاهر ألمن المعلومات وخصوصيتها أو أي مخاوف تتعلق بالسمعة، كما قد ال يتم تجديد 
التراخيص. وفي حال خسارة التراخيص أو عدم القدرة على الحصول عليها من األطراف الخارجية بشكل كامل أو بشروط مواتية، أو في حالة الحاجة 
إلى الدخول في إجراءات قضائية بخصوص هذه المسائل، فقد يترتب على ذلك إيقاف منتجات الشركة أو تأخير إطالقها حتى يتم الحصول على تقنية 
أخرى مماثلة أو ترخيصها أو تطويرها ومن ثم دمجها في خدمات الشركة أو منصاتها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

 باإلضافة إلى ذلك، في حال وقوع أي انتهاك لهذه التراخيص من قبل الشركة أو عمالئها، على سبيل المثال من خالل عدم الحصول على العدد الكافي 
من التراخيص أو عدم االلتزام بنطاقها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكبد الشركة تكاليف باهظة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبرمجيات مفتوحة المصدر 9 ل لو

تقوم الشركة باستخدام عناصر مرخصة من قبل مالكيها أو أطراف أخرى بموجب رخص »مفتوحة المصدر )Open Source(« في برامجها الخاصة 
حيث يبلغ عدد البرمجيات مفتوحة المصدر التي تستخدمها الشركة ثمانية )8( برمجيات )وللمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  2-9-12 
»األصول غير الملموسة األخرى« من هذه النشرة(. تتطلب بعض الرخص مفتوحة المصدر )Open Source( – بحكم طبيعتها – أن تقوم الشركة بتوفير 
شفرة المصدر للتعديل أو للبرمجيات المشتقة من البرمجيات مفتوحة المصدر، وأن تقوم الشركة بترخيص هذه التعديالت أو األعمال المشتقة بموجب 
شروط الترخيص مفتوح المصدر أو أي تراخيص أخرى تمنح لألطراف األخرى حقوق االستخدام. في حال قامت الشركة بدمج البرمجيات المملوكة لها 
مع البرمجيات مفتوحة المصدر بطرق محددة، فقد يكون على الشركة، بموجب أحكام محددة من التراخيص مفتوحة المصدر، أن توفر شفرة المصدر 
للبرمجيات المملوكة لها. باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بمتطلبات الترخيص، فإن استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر قد يقود إلى مخاطر أكبر من 
استخدام البرمجيات المرخصة تجارياً من قبل أطراف خارجية، حيث أن التراخيص مفتوحة المصدر ال توفر عادًة أي تحديثات أو ضمانات أو دعم أو 
تعويضات أو تحكم بمصدر البرمجيات. كما أن بعض المشاريع مفتوحة المصدر قد تتضمن نقاط ضعف أمنية أو غيرها من االضطرابات التي قد تكون 

معروفة أو تكون معرضة للهجمات األمنية بسبب توافرها بشكل كبير وتوفرها بحالتها كما هي.

باإلضافة إلى ذلك، قد تكون شروط التراخيص مفتوحة المصدر غامضة كما أن العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر 
ال يمكن تفاديها والتي يمكن في حال عدم التعامل معها بالشكل المطلوب أن تؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة. في حال لم تقم الشركة باستخدام 
البرمجيات مفتوحة المصدر بشكل مناسب، فقد يكون على الشركة إعادة برمجة منصاتها أو نشر شفرة المصدر الخاصة بها أو التوقف عن بيع منصاتها 
في حال لم تتمكن من برمجتها بالوقت المناسب أو اتخاذ أي إجراءات تصحيحية أخرى والتي قد تشتت انتباه الموارد عن تطوير وتنمية أعمال الشركة، 
مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. كما أنه وفي حال لم يتم صيانة البرمجيات مفتوحة 
المصدر من قبل مالكيها، فقد يكون من الصعب على الشركة أن تقوم بالتعديالت الالزمة للبرمجيات بما في ذلك التعديالت المتعلقة بنقاط الضعف 
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األمنية والتي قد تؤثر على قدرة الشركة على الحد من مخاطر األمن السيبراني أو الوفاء بالتزاماتها لعمالئها. قد تواجه الشركة أيضاً مطالبات من 
أو األعمال  المصدر  البرمجيات مفتوحة  المطالبة بنشر  المصدر، بما في ذلك  بالتنفيذ على أحكام ترخيص مفتوح  الخارجية ممن يرغبون  األطراف 
المشتقة أو شفرة المصدر المستخدمة في برمجة تلك البرمجيات. وقد يترتب على مثل هذه المطالبات دعاوى قضائية، والتي قد تستغرق وقتاً كما قد 
تكون مكلفة لتسويتها أو للترافع عنها كما قد تشتت انتباه إدارة الشركة وتتطلب من الشركة أن تؤجر شفرة المصدر المملوكة لها أو قد تتطلب من الشركة 

تسخير مواردها للبحث والتطوير لتغيير البرمجيات، مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة.

قد يصعب تفادي أو إدارة العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، وفي حال عدم تعامل الشركة معها بالشكل الصحيح، 
فقد يكون لها تأثير على أداء منتجات وأعمال الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على فريق اإلدارة العليا 0ول لو

يعتمد نجاح الشركة على قدرتها على إيجاد وتوظيف وتطوير وتحفيز واالحتفاظ بفريق إدارة عليا مؤهل تأهياًل عالياً. وسيتأثر أداء الشركة المستقبلي 
في حال توقف أي من مديريها التنفيذيين والمسؤولين اآلخرين عن العمل، على الرغم من ترتيبات تخطيط التعاقب التي وضعتها الشركة. وقد يؤدي 
رحيل أي من موظفي اإلدارة الرئيسيين أو انتقاله إلى تعطيل عمليات الشركة أو عالقاتها مع العمالء أو التأثير الجوهري على نتائج عملياتها. كما وأن 
المنافسة على اإلدارة العليا في قطاع الخدمات الرقمية عالية، وقد ال تتمكن الشركة من االحتفاظ بموظفي اإلدارة العليا أو جذب موظفي اإلدارة العليا 
الجدد واالحتفاظ بهم في المستقبل. وقد يسعى منافسو الشركة إلى توظيف أعضاء من اإلدارة العليا للشركة وقد ينجحون في ذلك. وفي حال فقدان أي 
عضو من أعضاء اإلدارة العليا للشركة، سواء بسبب عدم تجديد عقودهم أو عدم القدرة على تعيين موظفين مؤهلين جدد بنفس الخبرة وبأجر معقول، 

فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

العالية   ول لو الرقمية من ذوي المهارات  بالقدرة على جذب الموظفين المتخصصين في الخدمات  المخاطر المتعلقة 
واالحتفاظ بهم

اعتمد نجاح الشركة حتى اآلن وسيعتمد نجاحها المستقبلي إلى حد كبير على قدرة الشركة في جذب الموظفين المتخصصين في الخدمات الرقمية 
المؤهلين تأهيال عالياً واالحتفاظ بهم. وعلى وجه الخصوص، يجب على الشركة جذب وتدريب واالحتفاظ بأعداد مناسبة من األشخاص الموهوبين الذين 
يتمتعون بمهارات متنوعة، بما في ذلك مديري المشاريع ومهندسي الخدمات الرقمية وغيرهم من كبار الموظفين التقنيين، وذلك بهدف تلبية احتياجات 
العمالء وتنمية أعمال الشركة. وعليه، في حال عدم استطاعة الشركة في جذب الموظفين المتخصصين في الخدمات الرقمية المؤهلين واالحتفاظ بهم، 

فإن ذلك سيؤثر على قدرتها على تطوير أعمال جديدة وقيادة مشاريعها الحالية بشكل فّعال.

وسوف تعتمد قدرة الشركة في الحفاظ على تعاقداتها الحالية وتجديدها والحصول على أعمال جديدة بنسبة كبيرة على قدرتها في توظيف الموظفين 
التغيرات المستمرة في مجال الخدمات الرقمية ومعايير القطاع المتطورة باإلضافة إلى  الفنيين من ذوي المهارات وتدريبهم واالحتفاظ بهم لمواكبة 
تفضيالت العمالء المتغيرة. وتعتمد ربحية الشركة أيضاً على قدرتها في تسخير فريق عمل من الموظفين يتمتع بمجموعة مناسبة من المهارات والخبرة 
الالزمة لدعم مشاريع الشركة. وقد تُمثل العمليات والتكاليف المرتبطة باستقطاب الموظفين وتدريبهم واالحتفاظ بهم أعباًء كبيرة على موارد الشركة. 
باإلضافة إلى ذلك، قد تستلزم متطلبات التقنية المتغيرة ومعاييرها المتطورة وتفضيالت العمالء المتغيرة إلى إعادة توزيع متخصصي الخدمات الرقمية 

في الشركة وإعادة تدريبهم.

باإلضافة إلى ذلك، قد يُطلب من بعض الموظفين الحصول على تصاريح أمنية معّينة للعمل على بعض المشاريع الحكومية التي حصلت عليها الشركة 
والحصول على تدريب مكثف للعمل على ارتباطات معينة مع العمالء أو ألداء مهام معينة. وفي حال فقدت الشركة موظفيها الحاصلين على التصاريح 
األمنية والتدريب ذي العالقة، فقد يتأخر إصدار التصاريح األمنية الضرورية لموظفيها الجدد في الوقت المناسب أو قد ال تصدر على اإلطالق كما قد 

يستغرق الموظفون الجدد وقتاً طوياًل للحصول على التدريب الالزم، مما قد يؤثر سلباً على قدرة الشركة على األداء في العقود الحكومية بشكل فعال.

تعتقد الشركة أن هناك نقصاً ومنافسة كبيرة على استقطاب المهنيين من ذوي المهارات في التقنية المتقدمة الالزمة لتقديم الخدمات والحلول التي 
تقدمها الشركة، ال سيما في المملكة، حيث يصعب العثور على موظفين يتمتعون بمجموعة المهارات المناسبة لتنفيذ أعمال الشركة. ويمكن أن تتأثر 
ربحية الشركة وقدرتها على المنافسة وإدارة ارتباطات العمالء سلباً إذا لم تتمكن الشركة من إدارة تعيين الموظفين وحركتهم لتحقيق هيكل وظيفي مستقر 

وفّعال، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على شركاء التقنية والموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين من الباطن وول لو

تعتمد الشركة على بعض المنتجات والخدمات التي تقدمها أطراف خارجية من الموردين والمقاولين من الباطن وذلك من أجل تشغيل أعمالها وإدارتها. 
وتشمل تلك الخدمات توفير موارد بشرية وتسهيل التوظيف إضافًة إلى أن الشركة تتعاون أيضاً مع موردي التقنية العالميين وتدمجهم في الحلول التي 
تقدمها للعمالء. وتتراوح مدة هذه االتفاقيات ما بين سنة )1( إلى عشرة )10( سنوات، إما أن تجدد تلقائًيا أو أن تكون قابلة للتجديد على أن يكون للشركة 
الحق في إنهائها بأي وقت بموجب إشعار خطي أو في حال وقوع أي إخالل في العقد من قبل المورد، كفشل المورد أو تأخره عن التسليم في الوقت أو 
بالجودة المطلوبة. كما أنه ال يحق بموجب اتفاقيات التوريد ألي الطرفين من التنازل عن العقد وال يجوز للمورد التعاقد من الباطن دون موافقة الشركة 
الخطية )للمزيد من المعلومات حول االتفاقيات المبرمة مع الموردين، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-3 »اتفاقيات الموردين« والقسم رقم  10-6-12 
»اتفاقيات ترخيص تقنية المعلومات« من هذه النشرة(. وفي حال لم تحصل الشركة على منتجات الشركاء أو انخفضت هوامش الربح على منتجاتهم، فقد 
يؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة. وتتأثر الشركة سلباً بأي قيود تُفرض من قبل أي موردين ومقاولين من الباطن خارجيين والذين تعتمد عليهم الشركة، 
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باإلضافة إلى التوقف المؤقت والدائم ألعمالهم أو عدم القدرة على تقديم خدماتهم بأسعار أو شروط مقبولة للشركة. وبالتالي، سيكون لذلك تأثير سلبي 
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، ال تستطيع الشركة أن تضمن بشكل مباشر فعالية وجودة المقاولين من الباطن عند تنفيذ العقود. وقد تكون الشركة مسؤولة بشكل غير 
مباشر إذا كان هؤالء الموردين والمقاولين من الباطن غير قادرين على تنفيذ هذه العقود وتقديم الخدمات في غضون اإلطار الزمني المحدد والمعايير 
المتفق عليها علًما بأنه في حال تعاقد الشركة من الباطن مع أي من الموردين أو المقاولين، فإن الشركة تبقى مسؤولة أمام عمالئها عن تنفيذ العقود ذات 
العالقة )للمزيد من المعلومات حول االتفاقيات المبرمة مع الموردين، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-3 »اتفاقيات الموردين« من هذه النشرة(. وإذا لم 
تستطع الشركة تمرير أي خسائر )كلياً أو جزئياً( نتيجة تقصير المورد أو المقاول من الباطن، فسيتعين على الشركة تحمل هذه الخسارة. وبالتالي، سيكون 

لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ومن جهة أخرى، تتعاقد الشركة مع عدد من الموردين لتقديم خدمات تراخيص البرمجيات للعمالء أو إعادة بيعها أو تقديم خدمات تقنية والتي تتضمن 
قيود معينة على عدد المستخدمين المصرح لهم باستخدام البرمجيات )للمزيد من المعلومات حول االتفاقيات المبرمة مع الموردين، يرجى مراجعة 
القسم رقم  12-6-10 »اتفاقيات ترخيص تقنية المعلومات« من هذه النشرة(. تقوم الشركات الموردة لمثل تلك الخدمات بالتدقيق على عدد المستخدمين 
والرخص المسموح بها، وبالتالي في حال عدم حصول الشركة على عدد تراخيص االستخدام الكافية من هؤالء الموردين أو في حال عدم التزامها أو أي 
من عمالئها بالشروط المنصوص عليها في االتفاقيات مع العمالء، فستتعرض الشركة إلى مالحقة قانونية أو مالية من تلك الجهات المتعاقدة مما قد 
يؤدي الشركة إلى تكبد تكاليف إضافية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجيات المستقبلية بنجاح أو في الوقت المحدد أو عدم تنفيذها على  وول لو
اإلطالق

يعتمد أداء الشركة المستقبلي على قدرتها في تنفيذ خططها واستراتيجيات النمو، والتي تشمل ترسية المشاريع الجديدة عليها وتطوير حلول جديدة 
للعمالء. وتعتمد هذه األنشطة على قدرة الشركة على االستمرار في تنفيذ أنظمة المعلومات التشغيلية واإلدارية بكفاءة في الوقت المناسب وتحسينها، 
باإلضافة إلى الحصول على أي موافقات مطلوبة من الجهات التنظيمية. وليس هناك ما يضمن أن موظفي الشركة أو أنظمتها الحالية ستكون كافية لدعم 
التوسع والنمو في المستقبل أو أنها ستكون قادرة على الحصول على أي موافقات الزمة ألي خطط نمو مستقبلية في الوقت المناسب أو على اإلطالق. 
باإلضافة إلى ذلك، تخضع خطط الشركة التوسعية لجداول زمنية محددة وقد تتطلب تموياًل إضافياً لتغطية التكاليف اإلضافية. وقد يؤدي عدم االلتزام 
بهذه الجداول الزمنية أو الحصول على تمويل إضافي إلى فقدان النتيجة االقتصادية المنشودة من خطط النمو والتوسع. وفي حال عدم قدرة الشركة على 
تنفيذ خطط أعمالها واستراتيجيات النمو الخاصة بها ألي سبب وفي الوقت المناسب، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعمليات االستحواذ األخيرة أو المستقبلية  وول لو

الشركة االستحواذ على شركات جديدة  تقرر  المختلفة بشكل مستمر. وقد  النمو  بتقييم فرص  بها  الخاصة  النمو  الشركة في إطار استراتيجية  تقوم 
وغير ذلك من التقنيات والخدمات والمنتجات واألصول من وقت آلخر وذلك بناًء على مناسبتها الستراتيجية الشركة ووضعها المالي. على سبيل المثال، 
استحوذت الشركة في نهاية عام 2020م على شركة تبادل )للمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة للشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  4-3-2 »نظرة 
عامة عن الشركات التابعة« من هذه النشرة(. قد تنطوي عمليات االستحواذ على مخاطر مختلفة، بما في ذلك إخفاق الشركة في تقييم القيمة ونقاط 
القوة والضعف لعمليات االستحواذ أو االستثمار المستهدفة بدقة، أو دمج األعمال أو األصول المشتراة بشكل فّعال، أو تحقيق التكامل المتوقع، أو استرداد 
تكاليف االستحواذ على تلك األعمال أو األصول. كما قد تتكبد الشركة تكاليف غير متوقعة أو تتحمل مطلوبات وخسائر غير متوقعة فيما يتعلق بأي عمل 
أو أصل تستحوذ عليه، بما في ذلك ما يتعلق باالحتفاظ بالموظفين الرئيسيين، أو االلتزامات القانونية المحتملة )مثل االلتزامات التعاقدية أو المالية أو 
التنظيمية أو البيئية أو غيرها من االلتزامات والمطلوبات( والمخاطر المتعلقة باألعمال المستحوذ عليها، والحفاظ على اإلجراءات والضوابط ومعايير 
الجودة وتكاملها. ويمكن أن تؤثر هذه الصعوبات على األعمال الجارية للشركة، وتؤدي إلى تشتيت انتباه إدارتها وموظفيها وزيادة نفقاتها، مما قد يكون له 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باستثمارات الشركة وشراكاتها االستراتيجية وول لو

لدى الشركة حالًيا استثمارات وشراكات استراتيجية كما قد تدخل في مثل هذه االستثمارات والشراكات االستراتيجية مستقباًل لتحقيق خططها وأهدافها 
االستراتيجية طويلة المدى )للمزيد من المعلومات حول استثمارات الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  4-5-2 »إدارة االستثمار الجريء« من هذه النشرة(. 
وقد ال يكون لدى الشركة حصة مسيطرة في االستثمارات والشراكات االستراتيجية التي تدخل بها مما ال يعطي للشركة أي ضمانات في تحقيق أهدافها 
االستثمارية حيث قد ال تكون أهداف الشركة متوافقة مع أهداف شركائها كما قد يخل الشركاء بالتزاماتهم بموجب االتفاقيات المبرمة مع الشركة. 
باإلضافة إلى ذلك، تتطلب عمليات االستثمار والشراكات االستراتيجية جهداً ووقتاً طوياًل من الشركة، وال يوجد أي ضمان أن أياً من تلك االستثمارات 
والشراكات االستراتيجية ستكون ناجحة. كما تنطوي عمليات االستثمار على مخاطر عديدة مثل عدم تحقيق العائد المتوقع لالستثمار أو خسارة كل أو 
جزء من استثمار الشركة، كما قد يعرض الشركة اللتزامات غير متوقعة كما قد تضطر إلى التعاون مع شريك استراتيجي قد ال يكون متعاوناً مع الشركة. 

وسيكون ألي من ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية وول لو

تحتفظ الشركة بالتغطية التأمينية لعملياتها من خالل عدة أنواع من وثائق التأمين بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تأمين الممتلكات ضد 
األخطار وتأمين المركبات، وتعتقد الشركة أنها حصلت على التأمين الالزم ضد المخاطر ذات العالقة بمبلغ معقول وكاٍف تجارياً ألعمالها )للمزيد من 
المعلومات حول وثائق التأمين الصادرة للشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-10 »التأمين« من هذه النشرة(. إال أن عمليات الشركة قد تتأثر بعدد من 
المخاطر التي ال يغطيها التأمين أو التي يغطيها التأمين ولكن بأسعار غير معقولة. وقد تقع حوادث مستقبلية ال تكون الشركة مؤمنة عليها لتغطية الخسائر 
المحتملة أو قد ال تكون مشمولة بالتأمين على اإلطالق. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن وثائق التأمين الخاصة بالشركة استثناءات أو حدوداً للتغطية. وفي 

هذه الحاالت، قد تتكبد الشركة خسائر قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها.

باإلضافة إلى ذلك، قد تنشأ حاالت قد تجبر الشركة على المطالبة بالتعويض من شركة التأمين ذات الصلة فيما يتعلق بأي خسائر أو أضرار مشمولة 
بالتأمين. قد تتجاوز مطالبات الشركة قيمة وثيقة التأمين التي تحتفظ بها، أو قد يكون الضرر غير مشمول بالتأمين، كما قد يتم رفض المطالبة المقدمة 
من الشركة من قبل شركة التأمين ذات الصلة. وقد ال تتمكن الشركة أيضاً من الحصول على تغطية تأمينية كافية بسبب زيادة أقساط التأمين أو بسبب 
عدم توفر هذه التغطية )بسبب زيادة في قسط التأمين أو الخصم أو متطلبات التأمين المشترك(. وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات 7ول لو

تخضع الشركة لعدد من األنظمة واللوائح التي تتطلب منها الحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة من الجهات النظامية والتنظيمية المختصة في 
المملكة لممارسة أنشطتها التجارية. وتحتفظ الشركة حالياً بعدد من التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات المتعلقة بأنشطتها التجارية، بما في 
ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركة من وزارة التجارة وتراخيص البلدية وتصاريح الدفاع المدني، علماً 
بأن الشركة تقوم بمباشرة أعمالها في مدينة جدة إال أنها ال تزال تعمل على إصدار شهادة سجل تجاري ورخصة بلدية لذلك الموقع كما في تاريخ هذه 
النشرة، كما ال يوجد لدى الشركة تراخيص البلدية الالزمة ألربعة )4( من مواقعها في مدينة الرياض والتي ال تزال تعمل على إصدارها كما في تاريخ هذه 
النشرة. من جهة أخرى، انتهت صالحية ترخيص البلدية الخاص بشركة تبادل وال تزال شركة تبادل في طور تجديده كما في تاريخ هذه النشرة. ويجدر 
بالذكر أنه في حال ممارسة الشركة والشركات التابعة الجوهرية ألعمالها دون الحصول على أو تجديد التراخيص الالزمة، فإنها قد تتعرض لعقوبات 

وغرامات مالية الستمرارها في ذلك دون تصحيح. 

وعند رغبة الشركة بتجديد أو تعديل نطاق أي من تلك التراخيص أو الشهادات أو التصاريح، فقد ال تقوم الجهة المختصة بتجديدها أو تعديلها وقد 
تفرض شروطاً من شأنها أن تؤثر سلباً على أداء الشركة في حالة قيام الجهة المختصة بتجديد أو تعديل تلك الوثائق. قد تعتقد الشركة أنها أوفت بجميع 
المتطلبات الالزمة وحصلت على التراخيص الالزمة للعمل. ومع ذلك، يجوز للجهة الحكومية طلب إصدار تراخيص إضافية أو استيفاء متطلبات أخرى 

في المستقبل )للمزيد من المعلومات حول التراخيص الجوهرية للشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-4 »التراخيص الجوهرية« من هذه النشرة(.

قد يُطلب من الشركة إيقاف بعض أعمالها في حالة عدم قدرتها على تجديد أي ترخيص، أو إذا تم تعليق الترخيص أو إلغاؤه أو سحبه أو تجديده بموجب 
شروط غير مواتية، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على تراخيص إضافية قد تكون مطلوبة في المستقبل، والذي قد يتسبب في انقطاعات 
و/أو يؤدي إلى تحمل الشركة تكاليف إضافية. وسيكون ألي من تلك اإلجراءات تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

قد تخضع الشركة أيضاً إلجراءات تنظيمية بسبب مخالفة أحكام تراخيصها وتصاريحها الجوهرية. وقد تؤدي مخالفات ألي أنظمة ولوائح سارية في 
المملكة إلى تعريض الشركة لدعاوى إدارية أو قضايا مدنية أو مالحقة جنائية أو منع الشركة من المشاركة في أنواع معينة من األعمال أو تقديم منتجات 
أو خدمات معينة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وال يمكن للشركة أيضاً 

أن تتنبأ بتأثير أي تحقيقات مستقبلية تجريها الجهات التنظيمية على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بسوء تصرف الموظفين وأخطائهم 8ول لو

قد يرتكب موظفو الشركة تصرفات أو أخطاء قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة وقد ينتج عنها مخالفة لألنظمة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات تنظيمية 
على الشركة من قبل الجهات المختصة. قد تختلف هذه العقوبات وفقاً لسوء التصرف أو الخطأ مما يكبد الشركة المسؤولية المالية و/أو يضر بسمعتها. 

وفيما يلي بعض أنواع سوء التصرف و/أو األخطاء:

النشر غير المصرح به للمعلومات السرية أو األسرار التجارية إلى العميل أو المنافس أو السوق. 	
سلوك غير مناسب ثقافياً. 	
المشاركة في تحريف المنتجات أو المشاركة في أنشطة احتيالية أو خادعة أو غير الئقة أثناء تسويق منتجات الشركة للعمالء الحاليين أو  	

المحتملين.
عدم االمتثال لألنظمة المعمول بها أو الضوابط واإلجراءات الداخلية. 	
عدم توثيق المعامالت بشكل صحيح وفقاً للوثائق والعمليات المعيارية للشركة، أو عدم تقديم المشورة النظامية المناسبة فيما يتعلق بالوثائق  	

غير المعيارية أو عدم الحصول على التراخيص الداخلية المناسبة.
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ال يوجد ما يضمن أن حوكمة الشركة وسياسات االمتثال )بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات والقيود التجارية ومكافحة الرشوة والفساد وسلوك الموظفين 
وسياسات اإلبالغ عن المخالفات فيما يتعلق بذلك( ستحمي الشركة من تصرفات موظفيها غير الالئقة. وفي حال أساء أي من موظفي الشركة في 
التصرف أو ارتكب أخطاء تؤدي إلى تكبد مطلوبات و/أو عقوبات مالية، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة 9ول لو

تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتادة مع األطراف ذات العالقة، وستواصل الشركة في أن تكون طرفاً في تعامالت مع األطراف ذات العالقة في 
المستقبل )للمزيد من المعلومات حول التعامالت مع األطراف ذات العالقة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-7 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من 

هذه النشرة(. 

بلغت القيمة اإلجمالية لتعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة ثمانية ماليين وستمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وسبعين )8,617,877( 
ريال سعودي وأربعة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وتسعين ألف وخمسمائة وثالثة وتسعين )24,799,593( ريال سعودي وستة وعشرين مليون ومئتين 
وثمانية وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وعشرين )26,248,524( ريال سعودي وثمانية عشر مليون ومائة وثالثة وخمسين ألف وأربعمائة وستة وعشرين 
)18,153,426( في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي 
والتي تشكل ما نسبته 0.4% و1.2% و1.1% و1.0% من إيرادات الشركة في الفترات نفسها، على التوالي. وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة 

على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تتطلب ذلك، وذلك بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(.

باإلضافة إلى ذلك، تعاملت الشركة سابًقا وقد تتعامل مستقباًل مع أطراف ذات عالقة وذلك بناًء على أسس تجارية. وفًقا ألحكام نظام الشركات، يجب 
أن تتم الموافقة على بعض هذه التعامالت من قبل الجمعية العامة العادية للشركة. في حال لم توافق الجمعية العامة للشركة على التعامالت الحالية أو 
المستقبلية مع األطراف ذات العالقة، قد تتعرض الشركة لخطر الطعن في مثل هذه التعامالت أو إبطالها أو في حال تم إبرام التعامالت مع األطراف ذات 
العالقة مستقباًل على أسس غير تجارية، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية 0ول لو

كما في تاريخ هذه النشرة، تخضع الشركة لدعاوى تجارية بصفتها مدعى عليها بأثر مالي إجمالي يبلغ ثالثة وعشرين مليون )23,000,000( ريال سعودي 
كما تخضع لدعوى عمالية واحدة بصفتها مدعى عليها بأثر إجمالي يبلغ ثالثمائة واثنين وسبعين ألف وتسعمائة وثالثين )372,930( ريال سعودي. بينما 
تعد شركة تبادل طرف في دعاوى تجارية بصفتها مدعى عليها بأثر مالي إجمالي يبلغ أربعة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف وسبعمائة 
وستين ريال وهللة واحدة )24,945,760.01( ريال سعودي كما تعد شركة إمداد الخبرات طرفاً في دعاوى عمالية بصفتها مدعى عليها بأثر مالي إجمالي 
يبلغ ثمانية وتسعين ألف ومائة وواحد وتسعين )98,191( ريال سعودي )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-11 »الدعاوى والمطالبات 
القضائية« من هذه النشرة(. وقد قامت شركة تبادل بتكوين مخصص مقابل القضية المرفوعة ضدها بمبلغ 15 مليون ريال سعودي. ال تستطيع المجموعة 
التنبؤ بنتيجة هذه اإلجراءات، كما أن أي نتيجة غير مواتية للمجموعة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 
المالي وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، تتوقع المجموعة أن تتحمل تكاليف في مثل هذه اإلجراءات المرفوعة من قبلها أو ضدها، أو نتيجًة لهذه 
الدعاوى أو األحكام، بما في ذلك العقوبات المفروضة والتعويضات المستحقة عليها. لذلك، فإن أي قرار ال يقع في صالح المجموعة سيكون له تأثير 
سلبي وجوهري على المجموعة. وفي حالة خضوع المجموعة لقرار قضائي أو شبه قضائي ليس في صالحها بحيث يتطلب دفع مبالغ تعويضية كبيرة قد 
تتجاوز القدرة المالية للمجموعة أو – بالنسبة لشركة تبادل – تتجاوز المخصص الذي وضعته مقابل القضية المرفوعة ضدها، فسيكون لذلك تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتمويل  ول لو

التمويل الحاليأ. 

أبرمت الشركة اتفاقيتين للتمويل بحد أقصى إجمالي قدره أربعمائة وواحد مليون )401,000,000( ريال سعودي كما في تاريخ هذه النشرة مع كل من بنك 
الرياض بتاريخ 1441/01/12هـ )الموافق 2019/09/11م(، ومجموعة سامبا المالية )البنك األهلي السعودي حالياً( بتاريخ 1442/02/17هـ )الموافق 
2020/10/04م(، )للمزيد من المعلومات حول ترتيبات تمويل الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-8 »اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة(. وتحتوي 
اتفاقيات التسهيالت ذات الصلة المتعلقة بترتيبات التمويل على بعض التعهدات وحاالت التقصير مثل تخلف الشركة عن سداد أية مبالغ أو أداء أي 
التزامات مستحقة على الشركة بموجب اتفاقيات التمويل المبرمة، أو وجود دعوى أو إجراء قضائي أو حجز أو إذا صدر أي أمر أو قرار أو حكم لتصفية 
أعمال الشركة أو تعيين حارس قضائي ضدها أو ضد أحد كفالئها أو أحد الشركات الشقيقة/التابعة، أو في حال أصبح أي دين على الشركة متوجب 
الدفع أو يمكن اعتباره متوجب الدفع قبل تاريخ استحقاقه المحدد أو لم يُدفع عند استحقاقه. وإذا تخلفت الشركة عن الوفاء بأي من التزاماتها بموجب 
اتفاقيات التسهيالت، فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث حالة تقصير يحق بموجبها للمقرض إنهاء اتفاقية التسهيل والمطالبة بدفع جميع المبالغ المستحقة، 

مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

18

نشرة إصدار شركة علم



التمويل المستقبليب. 

قد تحتاج الشركة في المستقبل إلى الحصول على تمويل من البنوك التجارية و/أو المقرضين الحكوميين و/أو الممولين اآلخرين لتغطية متطلبات رأس 
المال العامل أو تنفيذ خطط النمو المستقبلية. وتعتمد قدرة الشركة في الحصول على قروض وتسهيالت من المقرضين بتكاليف أقل أو بشروط مناسبة 
لمركزها المالي المستقبلي والظروف االقتصادية العالمية وظروف السوق المالية وأسعار الفائدة وتوافر االئتمان من البنوك أو المقرضين الخارجيين 
وثقة المقرضين في الشركة. وقد ال تتمكن الشركة من الحصول على هذا التمويل على اإلطالق أو بشروط معقولة ألي سبب، مثل أن توضع قيود على أي 
تمويل حالي أو على نظرة المقرضين للشركة أو على النتائج المستقبلية لعمليات الشركة والمركز المالي والتدفقات النقدية. وقد يؤدي االقتراض بأسعار 
فائدة متغيرة أيضاً إلى جعل الشركة عرضة للزيادات في معدالت الفائدة و/أو العموالت )والتي قد تتأثر بشكل كبير بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة، 
مثل السياسات النقدية والضريبية والظروف االقتصادية والسياسية العالمية(، وقد ال تضمن الشركة قدرتها على الحصول على مثل هذا التمويل بشروط 
معقولة أو على اإلطالق عند الضرورة. وستؤدي أي زيادة في أسعار الفائدة ومعدالت العموالت، سواء كانت ثابتة أو متغيرة، والتي تقوم البنوك بتطبيقها 
إلى ارتفاع تكاليف التمويل التي تتحملها الشركة، مما سيؤثر سلباً على أرباحها المستقبلية وقدرتها على الدفع والوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين. ونتيجة 
لذلك، قد ال تكون قادرة على االستفادة من الفرص التجارية، مثل فرص االستحواذ، أو االستجابة للتغيرات في ظروف السوق أو القطاع. وسيكون لوقوع 

أي من الحاالت المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعقارات الشركة وول لو

قامت الشركة بإبرام عقد بخصوص مقر الشركة الرئيسي مع شركة االستثمارات الرائدة بتاريخ 1432/08/29هـ )الموافق 2011/07/30م(، لشراء األرض 
والمبنى المستكمل عليها مقابل دفع أقساط سنوية محددة تبلغ إجمالًيا مبلغ مائتين وثالثة وتسعين مليون وأربعمائة وثالثة عشر ألف ومائتين وتسعة 
وثمانين )293,413,289( ريال سعودي على أن تبقى ملكية األرض باسم شركة االستثمارات الرائدة حسب الصك وال يتم اإلفراغ إلى حين انتهاء الشركة 
من تسديد آخر قسط )للمزيد من المعلومات حول االتفاقية المبرمة مع شركة االستثمارات الرائدة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-9 »االتفاقيات 
العقارية« من هذه النشرة(. وال تستطيع الشركة التأجير من الباطن إال للشركات أو المؤسسات الشقيقة التابعة للشركة أو الشركات المشتركة مع الشركة 
وفقط بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من شركة االستثمارات الرائدة. وفي حال عدم قيام الشركة بتسديد ثالث )3( أقساط مستحقة في 
ميعادها، يجوز لشركة االستثمارات الرائدة إخالء األرض والمبنى بموجب إشعار خطي مدته خمسة وأربعين )45( يوماً، مما بدوره سيؤدي إلى تعطل أعمال 

الشركة وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باستثناء مقر الشركة الرئيسي وأرض مملوكة لشركة تبادل، ال تمتلك المجموعة أي ممتلكات عقارية كما في تاريخ هذه النشرة، حيث أن جميع مواقع 
المجموعة هي عقارات مستأجرة )للمزيد من المعلومات حول عقارات الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-8 »العقارات« من هذه النشرة(. وقد قامت 
الشركة بإبرام عشرة )10( عقود إيجار لمكاتبها في مدينة الرياض ومدينة جدة كما أبرمت شركة تبادل عقد إيجار واحد لمكتبها، وتتراوح مدد تلك 
اإليجارات ما بين سنيتن )2( إلى عشرة )10( سنوات تتجدد تلقائًيا إال في حال قام أحد الطرفين بإشعار اآلخر بعدم الرغبة في التجديد تسعين )90( 
يوًما قبل انتهاء مدة اإليجار األصلية أم المجددة. تبلغ اإليجارات السنوية لكل عقد ما يتراوح ما بين اثنين وتسعين ألف وأربعمائة )92,400( ريال سعودي 
وعشرة ماليين وسبعمائة ألف وسبعة وخمسين )10,757,000( ريال سعودي سنوًيا. وبموجب عقود اإليجار تلك، ال يجوز للشركة التأجير من الباطن أو 
التنازل عن عقد اإليجار للغير أو تغير الغرض من اإليجار دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤجر كما يحق للمؤجر إنهاء عقد اإليجار 
في حاالت معينة مثل عدم السداد أو اإلخالل بشروط العقد دون تصحيح أو حاالت اإلفالس واإلعسار )للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات اإليجار 
لمكاتب الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-9 »االتفاقيات العقارية« من هذه النشرة(. ونظراً ألن عقود إيجار الشركة محددة المدة ويتم تجديدها 
بناًء على طلب أطراف العقد، فإن أي زيادة إيجارية يفرضها المؤجرون على الشركة عند التجديد ستؤدي إلى تكبد الشركة التزامات إضافية غير متوقعة، 
والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تتمكن الشركة 
من تجديد جميع عقود اإليجار، أو قد يتم تجديد هذه العقود بموجب شروط وأحكام مختلفة قد ال تتناسب مع خطة الشركة وأهدافها االستراتيجية. 
وإذا قررت الشركة إخالء أي من مواقعها المستأجرة بسبب إنهاء عقود اإليجار وفقاً لهذه العقود أو عدم تجديد هذه العقود، أو بسبب عدم توافق شروط 
التجديد مع خطة الشركة، فسوف تتحمل الشركة التكاليف اإلضافية الختيار مواقع جديدة مناسبة لإليجار، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بعدم امتثا- الشركة لالئحة حوكمة الشركات وول لو

اعتمد مجلس اإلدارة دليل الحوكمة الداخلية للشركة بتاريخ 1443/03/25هـ )الموافق 2021/10/31م(، كما اعتمدت الشركة الئحة عمل لجنة المراجعة 
بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 1443/03/12هـ )الموافق 2021/10/18م(، والئحة لجنة الترشيحات والمكافآت وسياسة ومعايير الترشيح 
لعضوية مجلس اإلدارة وسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية وسياسة توزيع األرباح بموجب قرار الجمعية 
العامة غير العادية بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(، )للمزيد من المعلومات حول دليل حوكمة الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم   9-5 
»حوكمة الشركات« من هذه النشرة(. يتضمن هذا الدليل القواعد المستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ونظام الشركات. ويعتمد نجاح 
الشركة في تطبيق قواعد وإجراءات حوكمة الشركات بشكل صحيح على مدى إدراك وفهم هذه القواعد واألنظمة والتنفيذ السليم لها من قبل مجلس 
اإلدارة ولجانه واإلدارة العليا، ال سيما في ما يتعلق بمتطلبات استقالل مجلس اإلدارة وتضارب المصالح اإلجراءات ومتطلبات اإلفصاح. وقد يؤدي عدم 
االمتثال لألحكام اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ونظام الشركات إلى فرض عقوبات تنظيمية على الشركة، بما فيها أي إخالل سابق 

يتم قبل الطرح، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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شكلت الشركة لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(، ولجنة الترشيحات والمكافآت 
ولجنة االستثمار بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(، )للمزيد من المعلومات حول لجان مجلس إدارة الشركة، 
يرجى مراجعة القسم رقم   5-4 »لجان مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(. وفي حال عدم قيام أعضاء هذه اللجان بأداء واجباتهم واعتماد إطار يضمن حماية 
مصالح الشركة ومصالح مساهميها، فسيؤثر ذلك على التزام الشركة بحوكمة الشركات ومتطلبات اإلفصاح المستمرة وقدرة مجلس اإلدارة على مراقبة 

أنشطة الشركة من خالل هذه اللجان، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

يجدر بالذكر بأن مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لن يتضمنوا العدد المطلوب من األعضاء المستقلين خالل الفترة التي تبدأ 
من تاريخ اإلدراج وإلى حين انتخاب األعضاء المستقلين )وللمزيد من المعلومات حول تعهد الشركة بخصوص انتخاب أعضاء مستقلين لمجلس اإلدارة، 
يرجى مراجعة القسم رقم  5-9 »حوكمة الشركات« والقسم رقم  15 »تعهدات الشركة بعد اإلدراج« من هذه النشرة(. لذلك، لن يوجد العدد المطلوب من 
األعضاء المستقلين خالل تلك الفترة يؤدون األدوار الخاصة بهم والتي من شأنها أن تكفل وجود المستوى المطلوب من االستقاللية لضمان حماية مصالح 
مساهمي األقلية في الشركة، بما في ذلك الجمهور. باإلضافة إلى ذلك، قد يترتب على عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حكومة الشركات فرض 
غرامات من قبل الهيئة عليها، وهو ما بدوره سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية وول لو

عملت الشركة منذ تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة حتى تم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(. 
وبناًء على ذلك، ال يمتلك جميع أعضاء اإلدارة العليا للشركة خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في المملكة واالمتثال لألنظمة واللوائح الخاصة 
بهذه الشركات. على وجه الخصوص فإن التدريب الداخلي أو الخارجي الذي يحصل عليه كبار التنفيذيين في مجال إدارة الشركات المساهمة المدرجة 
السعودية، وفي مجال االلتزامات المقررة على الشركات المدرجة كاإلشراف التنظيمي وإعداد التقارير، يحتاج إلى اهتمام كبير من كبار التنفيذيين، وهو 
ما يمكن أن يشتت انتباههم عن اإلدارة اليومية للشركة. وفي حال عدم امتثال الشركة لألنظمة ومتطلبات اإلفصاح المفروضة على الشركات المدرجة 
في الوقت المناسب، فسوف تتعرض الشركة لعقوبات وغرامات تنظيمية. وسيؤثر فرض غرامات على الشركة بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالتقديرات واالفتراضات المحاسبية واالعتراف باإليرادات وول لو

والمصاريف  اإليرادات  مبالغ  على  تؤثر  قد  التي  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  إجراء  اإلدارة  من  للشركة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. قد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على 
القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد 
بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. يتم مراجعة التقديرات 
واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل 
والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية )للمزيد من المعلومات حول التقديرات واالفتراضات 

المحاسبية، يرجى مراجعة القسم رقم  6-4 »ملخص السياسات المحاسبية الرئيسية« من هذه النشرة(.

وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، تقوم الشركة باالعتراف بإيرادات وتكاليف متعلقة بعمالئها قبل استحقاق المدفوعات من العمالء. ويتم مقابل 
االعتراف بهذه اإليرادات في قائمة الدخل للشركة تسجيل موجودات العقود )أو مطلوبات العقود إذا استلمت الشركة المبلغ المستحق من العميل أو كان 
الدفع مستحًقا ولكن لم يتم إثبات اإليرادات بعد( في قائمة المركز المالي وذلك إلى حين أن يتم الوفاء بالتزام األداء من قبل الشركة. وبناًء على ذلك، قد 
تواجه الشركة احتمال الوقوع في الخطأ في تقدير إيراداتها المحاسبية وموجوداتها إما بالزيادة أو بالنقصان، حيث يمكن أن تخضع الموجودات لإللغاء أو 
لنزاعات مستقبلية، حيث أنه في حال رفض العميل قبول الفواتير، تقوم الشركة بتسجيل مخصص ديون معدمة في قائمة المركز المالي، وتسجيل تكاليف 
بيع وتسويق في قائمة الدخل )بناء على سياسة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )ECL( ووفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 )للمزيد من المعلومات 

حول التقديرات واالفتراضات المحاسبية، يرجى مراجعة القسم رقم  6-4 »ملخص السياسات المحاسبية الرئيسية« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة بموجودات العقود/ مطلوبات العقود وول لو

كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م و30 يونيو 2021م، مثلت الخسائر االئتمانية المتوقعة من إجمالي موجودات العقود الحكومية ما نسبته 
5.95% و 6.69% و 16.94% و 10.02% على التوالي، في حين مثلت الخسائر االئتمانية المتوقعة من إجمالي موجودات العقود التجارية ما نسبته %10.84 
و 11.37% و 33.80% و 17.30% في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي. يمثل الجزء 
األكبر ما نسبته 91.70% من إجمالي موجودات العقود كما في 30 يونيو 2021م مبالغ تتعلق بجهات حكومية وذلك تماشياً مع عدد المشاريع الكبيرة 
معها. بلغ صافي موجودات العقود من جهات حكومية مائتين وسبعة وثالثين مليون وستمائة وسبعة وثالثين ألف ومائتين وتسعة )237,637,209( ريال 
سعودي وثالثمائة وخمسين مليون وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف ومائتين وستة وثمانين )350,945,286( ريال سعودي ومائتين واثنين وخمسين مليون 
ومائتين وأربعة وسبعين ألف وسبعمائة واثنين وتسعين )252,274,792( ريال سعودي وأربعمائة وسبعة وتسعين مليون وستمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتين 
وتسعة وأربعين )497,694,249( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي. وكما في 30 يونيو 2021م، 
بلغت موجودات العقود الحكومية التي لم تفوتر ألكثر من ثالثمائة وخمسة وستين )365( يوماً مبلغ مائة وأربعة وعشرين مليون وستمائة وخمسة وثالثين 
ألف وثمانمائة وخمسة وثالثين )124,635,835( ريال سعودي تمثل 21% من إجمالي موجودات العقود كما في 30 يونيو 2021م، وبلغت موجودات العقود 
التجارية التي لم تفوتر ألكثر من ثالثمائة وخمسة وستين )365( يوم مبلغ ثالثة عشر مليون وثمانمائة وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وثالثة )13,821,703( 
ريال سعودي تمثل 2% من اجمالي موجودات العقود كما في 30 يونيو 2021م. وبلغ إجمالي موجودات العقود ثالثمائة وسبعة وأربعين مليون وأربعة وثمانين 
ألف وتسعمائة واثني عشر )347,084,912( ريال سعودي وأربعمائة وسبعة وأربعين مليون وستمائة وثمانية آالف وثمانمائة وعشرة )447,608,810( ريال 
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سعودي وثالثمائة وتسعة وعشرين مليون ومائة وثمانين ألف وثمانمائة وأربعة وأربعين )329,180,844( ريال وستمائة وثالثة ماليين ومائة وواحد وستين 
ألف وثالثة وخمسين )603,161,053( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي. 

في حين بلغت مطلوبات العقود، كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م و30 يونيو 2021م، مبلغ مائتين مليون وأربعة وثمانين ألف وثالثمائة واثنين 
وستين )200,084,362( ريال سعودي ومائة وستة وثمانين مليون وثالثمائة وتسعة وثمانين ألف وتسعة وتسعين )186,389,099( ريال سعودي ومائتين 
وسبعة وعشرين مليون ومائتين واثنين وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين )227,282,520( ريال سعودي ومائة وتسعة وتسعين مليون وخمسمائة وثالثة 
عشر ألف ومائتين وتسعة وعشرين )199,513,229( ريال سعودي، على التوالي، حيث شكلت مايقارب 16.1% و14.31% و12.69% و9.62% من إجمالي 
المطلوبات وذلك كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي. وإذا واجهت الشركة أخطاء جوهرية متعلقة بالتقديرات 
واالفتراضات المحاسبية أو إذا واجهت نزاعات أو إلغاءات كبيرة في إيراداتها المحاسبية في المستقبل، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بفارق الوقت بين تكبد تكاليف المشروع وتحصيل إيرادات مشاريع معينة 7ول لو

نظًرا لطبيعة بعض المشاريع وأهميتها مع بعض العمالء، قد تبدأ الشركة في تنفيذ المشروع وأنشطة التطوير قبل توقيع العقد مع العميل وذلك بالنسبة 
للعمالء الحكوميين المهمين والموثوقين. وبموجب تلك المشاريع، وقد يكون هنالك فترة من الوقت ما بين توقيت التكاليف المتكبدة لتنفيذ المشروع 
وتوقيت تسجيل اإليرادات )تماشياً مع المعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة(. لذا فقد يؤدي أي تأخير في حصول الشركة على عقد موقع من 
العميل بموجب هذه الترتيبات إلى انخفاض إيرادات الشركة في تلك الفترة أو عدم قدرتها تماًما على تحصيل مدفوعات تكاليف أنشطة التنفيذ والتطوير 
التي تم تكبدها بشأن األعمال التي نفذت بالفعل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة برأس الما- العامل  8ول لو

قد تواجه الشركة في المستقبل صعوبات في تغطية احتياجات رأس المال العامل أو إدارته بشكل صحيح، وعلى الرغم من أن وجود تسهيالت ائتمانية 
واتفاقيات تمويل لدى الشركة قد يساهم في تغطية تلك االحتياجات، فإن ذلك قد ال يكون كافًيا لتغطيتها بالقدر أو بالشكل المطلوب. وقد يترتب على 

صعوبات إدارة رأس المال العامل تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالقطاع الذي تزاو- فيه الشركة أعمالها  ولو

المخاطر المتعلقة بالمنافسة  لولو

يتسم سوق الخدمات الرقمية بالتنافسية العالية حيث أنها سوق مجّزأة للغاية وخاضعة للتغيرات السريعة والتطورات في معايير القطاع، كما تتوقع الشركة 
أن تستمر حدة المنافسة فيه أو تتزايد مستقباًل. وال يوجد ما يضمن أن الشركة ستستمر في التنافس الفّعال مع الشركات األخرى في السوق. كما تتوقع 
الشركة أن يعمل عدد كبير من الشركات والجهات على تطوير منتجات قد تتنافس حالياً أو في المستقبل مع بعض أو كل جوانب منصات الشركة، وقد ال 

تنجح الشركة في استحداث منصات ومنتجات وبرامج جديدة وال تنجح في منافسة مستجدات السوق. 

يشمل منافسو الشركة شركات كبرى وشركات قائمة باإلضافة إلى شركات ناشئة لم تدخل سوق التقنية من قبل. ومن أجل التنافس بشكل فعال، قد يكون 
على الشركة القيام باستثمارات إضافية كبيرة في البحث والتطوير والخدمات والتسويق والمبيعات من أجل االستجابة للمنافسة، وال يوجد ما يضمن بأن 
الشركة ستتمكن من المنافسة بنجاح في الوقت الحالي أو المستقبل. كما قد يكون هناك على األقل شركة أو أكثر رائدة في أي قطاع أو سوق جغرافي 
تقرر المجموعة التوسع فيه، بما في ذلك الشركات الدولية. وقد تكون هذه الشركات قادرة على المنافسة بشكل أكثر فعالية من الشركة من خالل استفادة 
هذه الشركات من خبرتها في ممارسة األعمال التجارية في مثل هذه األسواق وقاعدة عمالئها باإلضافة إلى نظرتها األعمق للقطاع وانتشار عالماتها 

التجارية بين العمالء، كما قد يكون لها ميزانيات وموارد أكبر أو حضور جغرافي أوسع قد يجعلها تتفوق على الشركة.

باإلضافة إلى ذلك، يتمتع بعض منافسي الشركة بعروض منتجات وخدمات أوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً وقد يكونون قادرين على تعزيز عالقاتهم مع العمالء 
استناداً إلى منتجات أخرى يقوموا بتقديمها لعمالئهم أو تقديم خاصية إضافية على المنصات المقدمة لعمالئهم. وبالتالي، إذا لم تستطع الشركة تمييز 
الجديدة  الناشئة  الشركات  تقدم  وقد  على خدماتها.  الطلب  في  انخفاضاً  الشركة  تشهد  فقد  منافسيها،  وخدمات  منتجات  كاٍف عن  بشكل  خدماتها 
والمبتكرة والشركات األكبر التي تقوم باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير منتجات ذات أداء أو وظائف أفضل، وأسهل في التنفيذ أو االستخدام، 
وتتضمن التطورات التقنية المتواجدة لدى الشركة أو قد يخترع المنافسون منصات وتقنيات مماثلة أو متفوقة تنافس خدمات الشركة. قد ينشئ منافسو 
الشركة أيضاً عالقات تعاون فيما بينهم أو مع أطراف ثالثة قد تعزز مواردهم بشكل أكبر. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون لدى الشركات التي تتنافس مع 
الشركة نموذج تسعير أو توزيع مختلف تماماً أكثر جاذبية للعمالء، مما يجعل الشركة تستجيب لتلك األسعار التنافسية وتقدم عروض وتخفيضات ليس 

بالضرورة أن تجلب عدد أكبر من العمالء وتؤدي إلى انخفاض في هوامش الربح، وخسارة في حصة السوق.

وفي حال لم تتمكن الشركة من التنافس بنجاح ضد منافسيها الحاليين أو المحتملين، أو إذا تطلبت المنافسة بنجاح اتخاذ إجراءات مكلفة استجابة 
إلجراءات منافسيها، فسيؤدي ذلك إلى خسارة الشركة لحصتها السوقية، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بالتغيرات في البيئة التنظيمية ولولو

تخضع الشركة لمجموعة من أنظمة ولوائح المملكة، والتي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها وفًقا لسياسات الحكومة وتوجيهاتها، مثل نظام 
المنافسة ونظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الشركات ونظام الجمارك ونظام العمل ونظام االتصاالت ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأنظمة 
حماية البيانات واألمن السيبراني واللوائح األخرى، باإلضافة إلى متطلبات الجهات التنظيمية التي تخضع الشركة لرقابتها. يعتمد عمل الشركة على 

قدرتها في االمتثال لمتطلبات هذه األنظمة عندما يتعلق األمر بإدارة عملياتها طوال مدة تنفيذ المشاريع.

وال يمكن للشركة توقع التغييرات في البيئة التنظيمية، فقد تخضع لتغييرات عديدة، بما في ذلك التغييرات في توطين البيانات وحماية البيانات وضوابط 
األمن السيبراني واستحداث غيرها من اللوائح واألنظمة الخاصة بالتقنية والتغييرات في أنظمة الضرائب واعتماد أنظمة أكثر صرامة لمكافحة االحتكار 
والتسعير وحوكمة الشركات، وغيرها من التغيرات. وقد يؤدي عدم امتثال الشركة لجميع متطلبات وأحكام األنظمة التي تخضع لها إلى تكبدها غرامات 
أو عقوبات، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وقد تضطر الشركة أيضاً 
لتعديل ممارساتها التجارية لالمتثال لهذه اللوائح، وبالتالي تحمل تكاليف ورسوم إضافية وهو ما سيؤثر بشكل سلبي أو جوهري على أعمالها ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

قد تؤثر التغييرات في البيئة التنظيمية على عمليات الشركة من خالل فرض قيود قد تحد من تطوير الشركة أو عمالئها أو عملياتها أو مبيعاتها أو 
خدماتها أو زيادة مستوى المنافسة أو ارتفاع تكاليف االمتثال ألي متطلبات جديدة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأنظمة حماية البيانات واألمن السيبراني ولولو

ذلك  في  بما  والمحتملين  الحاليين  من عمالئها  األخرى  والبيانات  الشخصية  البيانات  ومعالجة  بجمع  الرقمية  للخدمات  مقدم  بصفتها  الشركة  تقوم 
البيانات التي تحصل عليها من الجهات الحكومية المعنية. وتستخدم الشركة هذه المعلومات لتوفير الحلول لعمالئها، والتحقق من هوية المستخدم، 
وللوفاء بالواجبات التعاقدية وإدارة الفواتير والدعم، ولتوسيع أعمالها وتحسينها، وللتواصل والتوصية بالمنتجات والخدمات من خالل قنواتها التسويقية 
واإلعالنية. وقد تقوم الشركة أيضاً بمشاركة بيانات العمالء الشخصية مع جهات خارجية معينة. ونتيجة لذلك، يتعين على الشركة االمتثال لألنظمة 

واللوائح المحلية، بما في ذلك متطلبات حماية البيانات وتوطين البيانات واألمن السيبراني في المملكة والدول األخرى التي تعمل فيها الشركة. 

على سبيل المثال، تخضع الشركة لسياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية والتي تنطبق على جميع الكيانات التي 
تقوم بمعالجة البيانات الشخصية في المملكة، وتعمل على استكمال تطبيقها بشكل كامل كما في تاريخ هذه النشرة. باإلضافة إلى ذلك قد يكون على 
الشركة تطبيق ضوابط األمن السيبراني المنشورة من هيئة الوطنية لألمن السيبراني بما في ذلك الضوابط األساسية لألمن السيبراني وضوابط األمن 
السيبراني لألنظمة الحساسة وضوابط األمن السيبراني للحوسبة السحابية والمعايير الوطنية للتشفير باإلضافة إلى األطر النظامية التي وضعتها هيئة 
االتصاالت تقنية المعلومات مثل اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية والقواعد العامة للمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين في 
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وإجراءات إطالق خدمات أو منتجات معتمدة على البيانات الشخصية للمستخدمين أو مشاركة البيانات الشخصية 
واإلطار التنظيمي إلنترنت األشياء. حيث قد تنطبق هذه القواعد على الشركة حسب طبيعة المعامالت ونوعية المشاريع والعمالء ومتطلباتهم. وبشكل 

عام، فإن الشركة ملتزمة بهذه اللوائح بشكل جوهري وتعمل على استيفاء بعض المتطلبات كما في تاريخ هذه النشرة. 

كما يجدر بالذكر صدور نظام حماية البيانات الشخصية بموجب الرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م(، والذي 
يدخل حيز التنفيذ بعد مائة وثمانين )180( يوًما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية )أي بتاريخ 1443/02/17هـ )الموافق 2021/09/24م((، والذي 
يطبق على أي عملية معالجة للبيانات الشخصية بأي وسيلة كانت في المملكة سواًء كانت تتم على بيانات المواطن أم المقيم، ويتضمن عدد من المتطلبات 
لحماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية والتي يجب على الشركة تطبيقها مما قد يترتب عليه وجوب قيام الشركة بتعديل عملياتها التشغيلية لاللتزام 

بمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية.

وعلى الصعيد العالمي، تفرض اللوائح الجديدة والمتطورة المتعلقة بحماية البيانات وتوطين البيانات واألمن السيبراني والمعايير األخرى التي تحكم جمع 
البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها ونقلها وتصديرها والكشف عنها واستخدامها أعباء إضافية على الشركة بسبب زيادة معايير االمتثال التي يمكن 
أن تقيد استخدام واعتماد حلول الشركة وتطبيقاتها. وقد تؤدي األنظمة واللوائح والمعايير وااللتزامات األخرى المستقبلية والتغييرات في تفسير األنظمة 
واللوائح والمعايير وااللتزامات الحالية إلى إضعاف قدرة الشركة على جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استخدامها 
أو الكشف عنها، وزيادة تكاليف الشركة وإضعاف قدرتها على االحتفاظ بقاعدة عمالئها وتوسيعها وزيادة إيراداتها. وقد تؤدي هذه األنظمة الجديدة 
والتعديالت أو إعادة تفسير األنظمة واللوائح الحالية ومعايير القطاع وااللتزامات التعاقدية وااللتزامات األخرى من الشركة إلى تحمل تكاليف إضافية 
وتقييد عمليات الشركة التجارية. كما قد تتطلب هذه األنظمة واللوائح من الشركات تنفيذ سياسات الخصوصية واألمن السيبراني، والسماح للمستخدمين 
بالوصول إلى البيانات الشخصية المخزنة أو التي تحتفظ بها هذه الشركات وتصحيحها وحذفها، وإبالغ األفراد والجهات التنظيمية باالنتهاكات األمنية 
أو االختراقات التي تؤثر على البيانات الشخصية لألفراد، وفي بعض الحاالت، الحصول على موافقة األفراد الصريحة على استخدام البيانات الشخصية 
ومعالجتها وتخزينها ونقلها وتصديرها والكشف عنها ألغراض معينة. وفي حال لم تتمكن الشركة أو األطراف الخارجية التي تعتمد عليها في االمتثال 
ألنظمة ولوائح خصوصية البيانات المعمول بها وضوابط ومعايير األمن السيبراني في الحاالت التي تخضع لها الشركة بحسب طبيعة التعامالت والعمالء 

ونوعية المشروع، فقد تتضرر قدرة الشركة على تشغيل أعمالها بنجاح وتحقيق أهدافها التجارية.

قد يؤدي عدم مقدرة الشركة على االمتثال لألنظمة واللوائح المعمول بها، أو حماية هذه البيانات، إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الشركة، بما في ذلك 
فرض الغرامات والعقوبات من قبل الجهات التنظيمية حسب تقديرها أو المطالبات بالتعويض عن األضرار من قبل العمالء واألفراد المتضررين اآلخرين 
واإلضرار بسمعة الشركة، مما بدوره سيضر بأعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وقد تؤدي تكاليف االمتثال واألعباء 
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األخرى التي تفرضها األنظمة واللوائح والمعايير إلى تقييد استخدام واعتماد خدمات الشركة وتقليل الطلب اإلجمالي عليها، أو تؤدي إلى فرض غرامات 
أو عقوبات أو تحمل مسؤوليات كبيرة عن عدم االمتثال، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بااللتزام بمتطلبات السعودة ولولو

يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلباً نظامياً بالمملكة، حيث يتوجب بموجبه على جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، توظيف 
نسبة معينة من الموظفين السعوديين ضمن العاملين لديها والمحافظة على هذه النسبة وتختلف هذه النسبة بناًء على نشاط كل جهة على النحو المنصوص 
عليه في برنامج »نطاقات«. وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على تعديل برنامج »نطاقات« تحت مسمى »نطاقات الموزون« من أجل 
تحسين أداء السوق وتطوير وإلغاء السعودة غير المجدية. وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1438/03/12هـ )الموافق 2016/12/11م(. 
ولكن، واستجابة لمطالب القطاع الخاص بوقت إضافي لتحقيق معدالت السعودة المطلوبة، أجلت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية تنفيذ هذا 
البرنامج حتى إشعار آخر، ولم يتم تحديد موعد جديد للتنفيذ حتى تاريخ هذه النشرة. في إطار برنامج »نطاقات الموزون« يتم احتساب النقاط بناًء على 
خمسة عوامل وهي: )1( معدل السعودة، و)2( متوسط األجر للموظفين السعوديين، و)3( نسبة السعودة من اإلناث، و)4( استدامة الوظائف للموظفين 
السعوديين، و)5( نسبة الموظفين السعوديين ذوي األجور المرتفعة. كما في تاريخ هذه النشرة، ال يزال إطار العمل الحالي في »نطاقات« قائماً، وال يزال 

تصنيف الكيانات قائماً على أساس نظام المتوسطات الدورية التي تحسب متوسط »السعودة« األسبوعي على مدار فترة ستة وعشرين )26( أسبوعاً.

تمتثل الشركة وشركة إمداد الخبرات حالياً لمتطلبات السعودة كما في تاريخ هذه النشرة حيث حصلت على تصنيف »بالتيني« وفقاً لبرنامج »نطاقات« 
)للمزيد من المعلومات حول نسبة السعودة لدى الشركة، يرجى مراجعة القسم رقم  4-10-4 »متطلبات السعودة وبرنامج »نطاقات«« في هذه النشرة(. 
ومع ذلك، قد ال تكون الشركة والشركات التابعة الجوهرية قادرة على االستمرار في االمتثال لمتطلبات برنامج السعودة و»نطاقات«. ويجدر بالذكر أن 
شهادة السعودة وشهادة التأمينات االجتماعية لشركة تبادل قد انتهت مدة صالحيتها دون تجديد كما في تاريخ هذه النشرة. وفي حال عدم التزام الشركة 
والشركات التابعة الجوهرية بمتطلبات برنامج السعودة و»نطاقات«، ستواجه الشركة والشركات التابعة الجوهرية عقوبات من قبل الجهات الحكومية، مثل 
تعليق طلبات تأشيرة العمل، وتعليق طلبات نقل الكفالة للموظفين غير السعوديين واالستبعاد من المنافسات والقروض الحكومية. وقد ال تكون الشركة 
والشركات التابعة الجوهرية قادرة على تعيين موظفين سعوديين بشروط مواتية، في حال تمكنها من تعيينهم، أو االحتفاظ بموظفيها السعوديين الحاليين، 
مما قد يؤثر بدوره على قدرتها على تلبية نسبة السعودة المطلوبة. وقد تكون هناك زيادة كبيرة في تكاليف الرواتب في حالة قيام الشركة والشركات 
التابعة الجوهرية بتعيين عدد أكبر من الموظفين السعوديين. سيكون لحدوث أي مما ورد أعاله تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ما سبق، نفذت المملكة عدداً من اإلصالحات التي تهدف إلى زيادة مشاركة الموظفين السعوديين في سوق العمل، بما في ذلك فرض رسوم 
على الموظفين غير السعوديين العاملين في المؤسسات السعودية وكذلك رسوم تصاريح اإلقامة ألفراد أسر الموظفين غير السعوديين. دخلت رسوم 
الموظفين غير السعوديين حيز التنفيذ اعتباراً من 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(، بينما أصبحت رسوم تصريح اإلقامة سارية المفعول في 
1438/10/07هـ )الموافق 2017/07/01م(، مع مالحظة أن هذه الرسوم ارتفعت تدريجياً لتصل إلى تسعة آالف وستمائة )9,600( ريال سعودي سنوياً 
لكل موظف في عام 2020م. وكما في 31 ديسمبر 2020م، شّكل الموظفون السعوديون نسبة 74% من إجمالي موظفي الشركة و95% من إجمالي موظفي 
شركة تبادل و92% من إجمال موظفي شركة إمداد الخبرات. باإلضافة إلى ذلك، أدت الزيادة في الرسوم المستحقة على الموظفين غير السعوديين ألفراد 
أسرهم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مما قد يؤثر على جاذبية المملكة لهؤالء الموظفين الذين قد يتطلعون إلى االنتقال إلى بلدان أخرى ذات تكاليف 
ونتائج  الشركة  تأثير سلبي على أعمال  السعوديين  بالموظفين غير  الحكومية وصعوبة االحتفاظ  الرسوم  وبالتالي، سيكون الرتفاع  معيشية منخفضة. 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمملكة واالقتصاد العالمي ولولو

تقع عمليات الشركة وقاعدة عمالئها في المملكة، وبالتالي يتأثر أداء الشركة ونتائج عملياتها وتوقعات نموها بالظروف االقتصادية العامة في المملكة 
باإلضافة للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة. وقد يؤثر أي تباطؤ اقتصادي في المملكة أو في قطاع النفط والغاز بشكل 
سلبي على الشركة، حيث قد يقلل العمالء استخدامهم لخدمات الشركة )ال سيما العمالء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية( أو يؤجلون المشاريع التي 
يستخدمون فيها خدمات الشركة أو منتجاتها، مما قد يؤثر سلباً على الطلب على تلك الخدمات أو المنتجات، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، يعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على عائدات النفط، والتي تؤدي دوراً مهماً في الخطة االقتصادية للمملكة وإجمالي الناتج المحلي. 
وسيؤدي أي انخفاض في أسعار النفط إلى تباطؤ اقتصادي و/أو تباطؤ في خطط اإلنفاق الحكومية، مما سيؤثر على جميع قطاعات اقتصاد المملكة 
وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. الجدير بالذكر أن اقتصاد المملكة، كما هو 
الحال مع اقتصاديات العديد من الدول األخرى، يشهد حالياً اضطرابات كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( )للمزيد من المعلومات 
حول المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، يرجى مراجعة القسم رقم  2-2-7 »المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19( أو أي مرض معدي آخر« من هذه النشرة(، وتشمل تلك االضطرابات االنخفاض الحاد في أسعار النفط خالل عام 2020م. وال يوجد ما يضمن 
أن الظروف االقتصادية في المملكة لن تزداد سوءاً في المستقبل نتيجة النخفاض أسعار النفط أو غير ذلك، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على 
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. على سبيل المثال، يعتمد منتجي وصل وعمرة بشكل كامل على قطاعي النقل والحج 
والتي تأثرت بشكل كبير خالل السنة المالية 2020م نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد والتي أدت إلى تراجع إيرادات الشركة من هذين المنتجين في 
عام 2020م، فبالنسبة لمنتج وصل فقد تراجعت إيرادات الشركة منه بنسبة 58.1%، وبالنسبة لمنتج عمرة فقد تراجعت إيرادات الشركة منه بنسبة %78.
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المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط  ولولو

تقع العمليات األساسية للشركة وقاعدة عمالئها في المملكة. وتتعرض منطقة الشرق األوسط بما في ذلك المملكة لعدد من المخاطر الجيوسياسية 
واألمنية. وقد تتسبب أي أحداث جيوسياسية أو أي تطورات في األوضاع الجيوسياسية في المملكة إلى اضطرابات في منطقة الشرق األوسط والمناطق 
المحيطة بها )والتي قد تتضمن المملكة أو ال تتضمنها(، وبالتالي، تتسم االستثمارات في الشرق األوسط بدرجٍة كبيرة من عدم اليقين. وقد يكون ألي 
تغييرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها من األوضاع في البلدان الواقعة في منطقة الشرق األوسط أو أي 
هجمات إرهابية أو أعمال تخريبية في المستقبل تستهدف المملكة تأثير سلبي وجوهري على األسواق التي تزاول فيها الشركة أعمالها وقدرتها على 
االحتفاظ بالعمالء واستقطابهم في هذه المناطق واالستثمارات التي قامت بها الشركة أو التي قد تقوم بها في المستقبل، مما سيؤثر بدوره بشكل سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد-9 ( أو أي مرض معدي آخر 7لولو

أعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس 2020م عن جائحة عالمية مرتبطة باالنتشار السريع لمرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( الناجم عن 
ساللة جديدة من فيروس كورونا، وهي فيروس سارس-كوف-2. وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( وبعض اإلجراءات الوقائية التي 
اتخذتها الحكومات والشركات واألفراد فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( إلى اضطراب األعمال التجارية العالمية. وأثرت جائحة فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد-19( سلباً على االقتصادات العالمية واألسواق المالية والطلب العالمي على النفط وأسعاره والبيئة العامة التي تمارس فيها 
الشركة أعمالها، وال يزال مدى تأثيرها على النتائج المستقبلية للعمليات واألداء المالي العام للشركة غير مؤكد. يجدر بالذكر أن بعض المنتجات التي 
تقدمها الشركة )مثل منتج وصل وعمرة(، قد تأثرت بشكل كبير خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19( وتأثيرها على قطاعي النقل والعمرة في المملكة، مما أدى إلى تراجع إيرادات الشركة من هذين المنتجين بنسبة -58.1% من منتج وصل 

و-78.0% من منتج عمرة خالل تلك السنة المالية.

وطبقت المملكة، كما هو الحال مع الدول األخرى، إجراءات احترازية صارمة وقيوداً على السفر والمواصالت العامة، وفرضت متطلبات إلبقاء الناس 
في منازلهم وممارسات التباعد االجتماعي، واإلغالق المطول ألماكن العمل واألنشطة االقتصادية، مما أضر بشكل كبير باقتصاد المملكة. وال يوجد أي 
ضمان بشأن المدة التي ستستغرقها التدابير الوقائية والطريقة التي ستظل بها هذه التدابير قائمة، بما في ذلك أي إعادة تطبيق لهذه التدابير، واتخاذ 
تدابير أخرى، وحجم أي تدابير من هذا القبيل. وقد يؤدي أي مما سبق إلى انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة أو المزيد من االنخفاض، أو التأثير السلبي 

طويل األمد على اقتصاد المملكة، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي أي تفشي لفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( أو أي مرض معدي آخر في مرافق الشركة إلى إغالق هذه المرافق لفترات 
زمنية معينة أو تنفيذ بعض التدابير االحترازية التي تهدف إلى الحد من الحضور الشخصي. وقد يؤدي إغالق مرافق الشركة إلى تعطيل أعمال الشركة 
أو تكبد تكاليف إضافية لالمتثال ألي تدابير احترازية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي 8لولو

تتم بعض معامالت الشركة بعمالت أخرى غير الريال السعودي وخاصة بالدوالر األمريكي. وفي إطار سياسة المملكة، يتم ربط الريال السعودي بالدوالر 
األمريكي بسعر صرف ثالثة رياالت وخمسة وسبعين هللة )3.75( سعودية لكل دوالر أمريكي كما في تاريخ هذه النشرة. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن 
استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي. وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية )بما في ذلك الدوالر 
األمريكي( التي تستخدمها الشركة إلى زيادة المصروفات، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالضرائب والزكاة 9لولو

لم تخضع المجموعة للزكاة منذ تأسيسها حيث أنها مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لحكومة المملكة. وعليه، لم تقم المجموعة باحتساب مخصص 
للزكاة في القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وما قبلها. ولكن التزمت المجموعة بتقديم جميع إقراراتها الزكوية 

للسنوات المالية السابقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك لغرض المعلومات فقط.

واعتباراً من 1 يناير 2020م، تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة بموجب األمر الملكي رقم 35657 بتاريخ 1442/06/29هـ )الموافق 2021/02/11م(، 
والصادر بشأن آلية جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من الشركات التي يملكها صندوق االستثمارات العامة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر. وعليه، 
قدمت المجموعة إقراراها الزكوي والضريبي على أساس موحد لعام 2020م وقد حصلت الشركة على الربط الضريبي النهائي عن عام 2020م وعلى 
شهادة الزكاة الصالحة حتى تاريخ 1443/09/29هـ )الموافق 2022/04/30م(، إال أنها لم تحصل على الربط الزكوي النهائي عن عام 2020م كما في 

تاريخ النشرة )وللمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-12 »الوضع الزكوي للشركة« من هذه النشرة(. 

وسيتعين على المجموعة تقديم إقرارات الزكاة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودفع المستحقات المفروضة عليها على أساس سنوي، ويستند تطبيق 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلق بالزكاة على الممارسة المطبقة كما في تاريخ هذه النشرة. ويتمثل الخطر في أنه عند حدوث تحول جوهري 
في سياسة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بهذا الشأن، يمكن أن تفرض على المجموعة مبالغ زكاة إضافية والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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)الموافق 2018/01/01م(.  من 1439/04/14هـ  اعتباراً  التنفيذ  الذي دخل حيز  المضافة  القيمة  نظام ضريبة  المملكة  ذلك، أصدرت  إلى  باإلضافة 
ويفرض هذا النظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عدد من المنتجات والخدمات، بما في ذلك منتجات الشركة. في 1441/09/17هـ )الموافق 
2020/05/10م(، واستجابة للتأثير االقتصادي لفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، أعلنت المملكة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، اعتباراً 
فلم يتم تحديد تأثيرها بعد، إال أن ضريبة  لفرض الزيادة في ضريبة القيمة المضافة حديثاً  من 1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م(. ونظراً 
القيمة المضافة، بطبيعتها، يتحملها المستهلك النهائي، وبالتالي، تتوقع الشركة زيادة سعر بيع منتجاتها. وقد تؤثر هذه الزيادة أو أي زيادة مستقبلية على 
إنفاق العمالء والمنافسة في السوق، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، يعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمراً جديداً نسبياً، وقد ترتكب الشركة أخطاء أثناء تنفيذ المتطلبات التنظيمية، مما قد يؤدي إلى 
فرض عقوبات من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالفيضانات والزالز- والكوارث الطبيعية األخرى أو األعما- التخريبية 0 لولو

قد يؤدي حدوث كوارث طبيعية أو أعمال تخريبية خارجة عن سيطرة الشركة إلى التأثير سلباً على مرافق الشركة و/أو موظفيها. وفي حال حدوث أي 
أضرار تلحق بمرافق الشركة نتيجة للفيضانات أو الزالزل أو العواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية، أو نتيجة ألعمال تخريبية مثل الهجمات اإلرهابية 
أو أعمال التخريب، فقد يؤدي ذلك إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة و/أو تعليق عملياتها، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف اإلنتاج وانخفاض اإليرادات. 

وسيكون لحدوث أي من هذه الحاالت تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة   لولو

في حال أصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم احتسابها أو تصنيفها كشركة ذات وضع مهيمن من قبل الهيئة العامة للمنافسة، فستخضع 
عمليات الشركة للشروط والضوابط الواردة في نظام المنافسة والذي يسعى لحماية المنافسة العادلة في األسواق السعودية وتشجيع وترسيخ قواعد 
السوق وحرية األسعار وشفافيتها. وفي حال خالفت الشركة أحكام نظام المنافسة وأصدر بحقها أي حكم يتعلق بتلك المخالفة، فقد تخضع لغرامة تتجاوز 
عشرة ماليين )10,000,000( ريال سعودي أو غرامات أعلى من ذلك قد تفرضها الهيئة العامة للمنافسة في المستقبل. وإضافة إلى ذلك، يحق للهيئة 
العامة للمنافسة طلب إيقاف أنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم )جزئياً أو كليا( وذلك في حال تكرار المخالفة. وعالوة على ذلك، قد تكون إجراءات 
إقامة الدعاوى طويلة ومكلفة مادياً للشركة. وبالتالي، سيكون لكل من العوامل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بزيادة التكاليف و لولو

يعتمد أداء الشركة على قدرتها في الحفاظ على الربحية من خالل تحديد وتقديم أسعار معقولة لمنتجاتها وخدماتها وقدرتها على تحمل أي تكاليف أعلى 
للمنتجات أو الخدمات المقدمة لعمالئها من خالل زيادة أسعار تلك المنتجات أو الخدمات. وال تستطيع الشركة التحكم بشكل كامل في أسعار منتجاتها 
أو خدماتها لتواكب أي زيادة في التكاليف، ألن هذه األسعار تعتمد على عوامل العرض والطلب في السوق. ومن ناحية أخرى، ال يمكن للشركة السيطرة 
على تكاليفها بشكل كامل حيث أنها تخضع لعدد من العوامل التي قد تؤثر في هذه التكاليف بما في ذلك العوامل التقنية والبيئة التنظيمية واالقتصادية 
واستراتيجية الشركة وتوزيع مبيعاتها بين المنتجات والخدمات المختلفة. وبالتالي، إذا زادت تكاليف التشغيل أو اإلنتاج أو الخدمات المقدمة، مع عدم 
قدرة الشركة على رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتواكب الزيادة في التكاليف، فسوف تتأثر ربحية الشركة بشكل كبير، وهو ما سيكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح  ولو

المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية بعد الطرح من قبل صندوق االستثمارات العامة  لولو

بعد اكتمال الطرح، سيمتلك صندوق االستثمارات العامة ما نسبته 67% من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك، سيكون صندوق االستثمارات العامة قادراً 
على التحكم في األمور التي تتطلب موافقة المساهمين وسيكون قادراً على التأثير بشكل كبير على أعمال الشركة، بما في ذلك مسائل مهمة مثل انتخاب 
أعضاء مجلس اإلدارة، ومعامالت الشركة الجوهرية، وتوزيعات األرباح، وتعديالت رأس المال. وفي حال تعارضت مصالح صندوق االستثمارات العامة 
مع مصالح مساهمي األقلية في الشركة )بما في ذلك المكتتبين(، فإن مساهمي األقلية سيكونون في وضع غير مواٍت، ويمكن للمساهم الكبير ممارسة 
سيطرته على الشركة بطريقة قد يكون لها تأثير سلبي على الشركة. وهذا بدوره سيكون له تأثير سلبي على عائدات المكتتبين المتوقعة و/أو يؤدي إلى 

خسارة كل استثماراتهم في الشركة أو جزء منها.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابقة لألسهم ولولو

لم يتم طرح أو تداول أسهم الشركة سابًقا في سوق عام لألسهم. لذلك، ال توجد حالًيا سوق لتداول أسهم الشركة، وقد ال يوجد سوق نشط ومستدام 
لتداول أسهم الشركة بعد الطرح. وقد ال يستمر ذلك السوق في حال وجوده. وفي حال عدم وجود أو استمرار وجود سوق نشط وذو سيولة، فقد يؤثر ذلك 

سلباً على سعر تداول األسهم أو قد يؤدي إلى خسارة كامل أو جزء من استثمارات المكتتبين في الشركة، مما سيؤثر على العائدات المتوقعة للمكتتبين.
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تم تحديد سعر الطرح بناًء على مجموعة متنوعة من العوامل التي أثرت وقد تؤثر في المستقبل على الشركة وقيمة األسهم. وقد تؤدي العوامل المختلفة، 
بما في ذلك النتائج المالية للشركة وتوقعات أعمالها المستقبلية، والظروف العامة في القطاع الذي تعمل فيه الشركة واألسواق التي تتنافس فيها، والعوامل 

االقتصادية، والبيئة التنظيمية وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة، إلى انخفاض أسعار األسهم في السوق بشكل كبير عن سعر الطرح.

المخاطر المتعلقة بـتذبذب أسعار األسهم في السوق ولولو

قد ال يكون سعر الطرح مؤشراً على السعر الذي سيتم تداول األسهم به بعد اكتمال عملية الطرح، وقد ال يتمكن المكتتبون من إعادة بيع أسهم الطرح 
بسعر الطرح أو بسعر أعلى منه، أو قد ال يتمكنون من بيعها على اإلطالق.

وقد يكون سعر تداول األسهم متقلباً وقد يتقلب بشكل كبير نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل، كثير منها يقع خارج نطاق سيطرة الشركة، بما في ذلك 
ما يلي:

التقلبات السلبية في أداء الشركة التشغيلي وتحسن أداء منافسيها. 	
التقلبات الفعلية أو المتوقعة في النتائج الفصلية أو السنوية لعمليات الشركة. 	
التخفيضات أو التغييرات في تغطية األبحاث من قبل محللي أبحاث األوراق المالية في ما يتعلق بالشركة أو منافسيها أو القطاع الذي تعمل  	

فيه الشركة.
ردة فعل الجمهور على تصريحات الشركة الصحفية واإلعالنات العامة األخرى. 	
مخالفة الشركة أو منافسيها لتوقعات المحللين. 	
تعيين أو استقالة موظفين رئيسيين. 	
التغييرات في استراتيجية عمل الشركة. 	
التغييرات في البيئة التنظيمية. 	
التغييرات في القواعد والسياسات المحاسبية المطبقة. 	
التطورات السياسية أو العسكرية أو الهجمات اإلرهابية في الشرق األوسط أو في أي مكان آخر. 	
التطورات السياسية أو االقتصادية أو غيرها من التطورات التي تحدث في المملكة أو تؤثر عليها. 	
بدء أو انتهاء فترة الحظر أو قيود النقل األخرى على األسهم. 	
الكوارث الطبيعية وغيرها. 	
وجود تغييرات في أوضاع السوق العامة واألوضاع االقتصادية.  	

قد ينتج عن حدوث أي من هذه العوامل تغييرات كبيرة ومفاجئة في حجم التداول وسعر السوق لألسهم، والتي بدورها قد تؤدي إلى تأثير سلبي على 
العوائد المتوقعة للمكتتبين و/أو تؤدي إلى خسارة كل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح ولولو

قد ال تتمكن الشركة من دفع توزيعات األرباح، وقد ال يوصي مجلس اإلدارة بدفع أرباح األسهم وقد ال يوافق المساهمين على دفعها ألي سبب من األسباب. 
وسيعتمد التوزيع المستقبلي ألرباح األسهم على عدة عوامل، منها على سبيل المثال ال الحصر، األرباح المستقبلية والمركز المالي والتدفقات النقدية 
ومتطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية واحتياطات الشركة القابلة للتوزيع )للمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع أرباح الشركة، يرجى 

مراجعة القسم رقم  7 »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(.

باإلضافة إلى ذلك، قد تخضع الشركة لشروط اتفاقيات التمويل المستقبلية الخاصة بها، والتي قد تتضمن قيوداً على دفع أي توزيعات أرباح. وقد تتحمل 
الشركة نفقات أو التزامات من شأنها أن تقلل أو تلغي النقد المتاح لتوزيع أرباح األسهم. وإذا لم تدفع الشركة توزيعات األرباح على األسهم، فلن يتلقى 
المساهمون أي عائد على االستثمار في األسهم ما لم يبيعوا األسهم بسعر أعلى من سعر الطرح. وال يوجد ما يضمن أن الشركة ستكون قادرة على توزيع 
أرباح على المساهمين، أو أن توزيع األرباح سيوصي به مجلس اإلدارة أو يوافق عليه المساهمون، مما قد يكون له تأثير سلبي على عوائد المستثمرين 

المتوقعة على االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق ولولو

قد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد اكتمال الطرح، أو التصور بأن مثل هذا البيع سيحدث، بشكل سلبي على سعر السوق لألسهم. وسيخضع 
صندوق االستثمارات العامة بعد إتمام الطرح بنجاح لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر بعد إدراج أسهم الشركة والتي ال يجوز له خالل تلك الفترة التصرف 
في أي من األسهم التي يمتلكها. في حال بيع عدد كبير من األسهم من قبل صندوق االستثمارات العامة بعد انتهاء فترة الحظر، أو التصور بأن مثل هذا 

البيع قد يحدث، فسيكون لذلك تأثير سلبي على سوق األسهم وقد يؤدي إلى انخفاض سعرها في السوق.

باإلضافة إلى ذلك، إذا قررت الشركة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، فقد تؤثر األسهم الجديدة سلباً على سعر األسهم في السوق وتقلل 
من نسبة ملكية المساهمين في الشركة إذا لم يكتتبوا في أسهم جديدة في ذلك الوقت. وقد يكون لحدوث أي من العوامل السابقة تأثير سلبي على عائدات 

المستثمرين المتوقعة أو قد يؤدي إلى خسارة كل استثماراتهم في الشركة أو جزء منها.
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المخاطر المتعلقة باألبحاث المنشورة عن الشركة  ولولو

يعتمد سعر تداول األسهم وحجمها جزئياً على األبحاث التي ينشرها محللو األوراق المالية أو محللو القطاع حول الشركة وأعمالها. وإذا لم يقم المحللون 
بإجراء أبحاث كافية بصورة مستمرة أو إذا قام واحد أو أكثر من المحللين الذين يغطون الشركة بتخفيض توصياتهم بشأن األسهم أو نشروا أبحاثاً غير 
دقيقة أو غير مواتية حول أعمال الشركة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر األسهم في السوق. وإضافة إلى ذلك، إذا توقف واحد أو أكثر 
من هؤالء المحللين الذين يقومون بنشر األبحاث عن تغطية الشركة، أو لم ينشر تقارير منتظمة عنها، فقد تفقد الشركة مكانتها وظهورها في األسواق 
المالية، مما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر األسهم في السوق انخفاضاً كبيراً وهو ما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على عوائد المكتتبين المتوقعة 

على االستثمار في أسهم الطرح.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المستثمرين األجانب غير المؤهلين على حيازة أسهم مباشرة 7لولو

اتفاقيات مبادلة مع  الدخول في  الطرح  المشاركة في  الذين يرغبون في  المؤهلين  المستثمرين األجانب غير  بها، يجب على  المعمول  اللوائح  بموجب 
مؤسسات السوق المالية، والتي بموجبها يكتسبون فائدة اقتصادية في أسهم الطرح. ويمكن للمستثمرين األجانب غير المؤهلين تداول هذه الفوائد من 
خالل مؤسسات السوق المالية التي ستتمتع بالملكية القانونية لألسهم. ووفقاً لذلك، لن يتمتع المستثمرون األجانب غير المؤهلين بملكية قانونية لألسهم 

ولن يكونوا قادرين على التصويت على األسهم التي يمتلكون فيها فائدة اقتصادية.

المخاطر المتعلقة باالستثمار في األسواق الناشئة 8لولو

ينطوي االستثمار في أسهم الطرح على المخاطر المتعلقة باالستثمار في األوراق المالية باألسواق الناشئة – مثل المملكة – والتي تتسم بشكل عام على 
درجة عالية من المخاطر مقارنًة باالستثمارات في األوراق المالية للُمصدرين من البلدان األكثر تقدماً. وبوجه عام، تُعد االستثمارات في األسواق الناشئة 
مناسبة فقط للمستثمرين الخبراء الذين يعرفون ويقدرون جيداً أهمية المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في هذه األسواق. وقد يتعرض االقتصاد 
السعودي آلثار سلبية مستقبلية مماثلة لما تتعرض له دول األسواق الناشئة. ويمكن أن تتأثر المملكة سلباً بالتطورات االقتصادية أو المالية السلبية في 
بلدان األسواق الناشئة األخرى. وقد يكون لحدوث أي من العوامل السابقة تأثير سلبي على عائدات المستثمرين المتوقعة أو قد يؤدي إلى خسارة كل 

استثماراتهم في الشركة أو جزء منها.
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معلومات عن السوق والقطاع - 3

التمهيد   لو
تستند المعلومات الموضحة أدناه إلى دراسة سوقية مستقلة أعدها مستشار دراسة السوق شركة آرثر د لتل العربية السعودية حصرًيا للشركة بتاريخ 
1442/10/29هـ )الموافق 2021/06/10م(، حيث قامت الشركة بتكليف مستشار دراسة السوق إلجراء البحوث والتحليالت الالزمة إلعداد قسم السوق 

في هذه النشرة. 

شركة آرثر د لتل هي شركة استشارات إدارية مستقلة متخصصة في تقديم الخدمات االستشارية االستراتيجية وأبحاث السوق. وقد تأسست شركة آرثر 
د لتل في عام 1886م وبدأت تزاول أعمالها في المملكة العربية السعودية منذ خمسينيات القرن الماضي )لمزيد من المعلومات حول مستشار دراسة 

.) www.adl.com.sa :السوق، يُرجى زيارة موقعه اإللكتروني

وتجدر اإلشارة إلى عدم امتالك مستشار دراسة السوق، وال أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة أو الشركاء العاملين فيها أو مساهميها أو 
أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أقاربهم، أي أسهم أو حصص ملكية في المجموعة. وقد قدم مستشار دراسة السوق موافقته الكتابية للسماح للشركة 

باستخدام اسمه وشعاره ومعلومات السوق والتحليالت التي أعدها، حسبما هو موضح في هذه النشرة، ولم يسحب هذه الموافقة حتى اآلن.

تعتقد الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة وغيرها مما تم الحصول عليه من مصادر أخرى – بما في ذلك 
المعلومات والبيانات التي قدمها مستشار دراسة السوق – هي معلومات وبيانات موثوقة، ومع ذلك لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديروها 
أو أي استشاريين آخرين بفحص أو التحقق من دقة أو اكتمال المعلومات الموضحة في هذا القسم، وال يتحمل أٌي منهم أي مسؤولية فيما يتعلق بتلك 

المعلومات. عالوة على ذلك، ال تشكل هذه المعلومات األساس الوحيد التخاذ أي قرارات متعلقة باالستثمار أو العدول عن اتخاذها.

تستند االستنتاجات الموضحة في هذا القسم إلى التحليل الذي أجراه فريق مستشار دراسة السوق. وقد اعتمد الفريق االستشاري جزئًيا في إنجاز هذه 
الدراسة على تحليل المواد والمعلومات التي جمعوها من مؤسسات بحثية وجهات حكومية وشبكة خبرائهم وغير ذلك من المصادر والمعلومات المتاحة 

في المصادر المتاحة للعموم. 

وقد حرص مستشار دراسة السوق على بذل ُقصارى جهده، وتسخير أفضل ما لديه من قدرات وخبرات، الستيعاب مختلف بيانات السوق المتاحة بما 
يعكس تأثير جائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19( على السوق، إال أنه من الصعب التنبؤ باآلثار المتباينة للجائحة على جميع الجهات المعنية في 
المنظومة االقتصادية. ويظهر جلًيا للجميع ما تسببت به الجائحة من تأثير هيكلي بعيد المدى على االقتصاد وتوجهات النمو الصناعي في جميع أنحاء 
العالم. ونتيجة لحالة عدم اليقين المرتبط بالجائحة وتأثيرها المستمر، قد تتباين التوجهات الفعلية للسوق بدرجة كبيرة عن التوقعات والتنبؤات المشار 

إليها.

وعلى الرغم من أن هذا القسم يعكس وجهة النظر الحالية لمستشار دراسة السوق عن حجم السوق ومعدل نموه والديناميكيات المرتبطة به، إال أن تحقيق 
التوقعات يعتمد على عدة عوامل إضافية، ومنها -على سبيل المثال ال الحصر- التنفيذ الفعال لمبادرات السياسات حسب اإلطار الزمني الُمخطط له، 

والتقدم والنضج التقني، والتغييرات واإلصالحات التنظيمية، وتوجهات السوق وتطوراته.

ونتيجة لذلك، فإن استخدام المعلومات الواردة في هذا القسم من ِقبل الغير ألي غرض كان ال يعفيه، وال ينبغي أن يعفيه، من بذل العناية الواجبة والتقييم 
الالزم من جانبه من أجل التحقق من محتويات التقرير أو استخالص استنتاجات منه. 

منهجية البحث والنهج الُمتبع في تنفيذه  ولو
جميع التحليالت الُمبينة في هذا القسم هي نتاج أبحاث أُجريت خالل الفترة من مارس إلى مايو 2021م من خالل: 

البحث الثانوي في المصادر المتاحة للعموم، مثل الجهات الحكومية، والتقارير األكاديمية، وتقارير القطاع التي أعدتها ُكبرى الجهات الفاعلة   -1
في القطاع الرقمي وقطاع تقنية المعلومات. 

التعريفي  والملف  الداخلية  االستراتيجية  ووثائق  للفترة 2018م-2020م،  المالية  البيانات  مثل  الشركة،  من  المقدمة  والوثائق  المواد  تحليل   -2
للشركة، باإلضافة إلى المناقشات المنعقدة مع قيادات الشركة لفهم السياق االستراتيجي للشركة.

البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر متعددة بعد فحصها والتأكد من صحتها بناًء على منهجية آرثر د لتل الهادفة إلى التوصل إلى إجماع   -3
آراء دقيق.

تتضمن مصادر البيانات الرئيسية المستخدمة في إعداد هذا التقرير: مصادر من مؤسسة البيانات الدولية، ومؤسسة جلوبال داتا المتخصصة في بيانات 
وأبحاث السوق، وشركة جارتنر، وبوابة ستاتيستا، والبنك الدولي، والهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية، ووزارة المالية في المملكة العربية 

السعودية، والوكالة الدولية للطاقة، ومؤسسة يورومونيتور البحثية الدولية، وغيرها من الموارد المتاحة للعموم.
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نظرة عامة على السوق  ولو

التوجهات العالمية في القطاع الرقمي / قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات  لولو

العالمي، ويظهر ذلك جلًيا في  الرقمي على الصعيد  المعلومات والقطاع  الرئيسية في رسم مالمح قطاع تقنية  التقنية  التوجهات  العديد من  ساهمت 
الشركات الُكبرى العاملة في مجال الرقمنة. وتشمل هذه التقنيات )على سبيل المثال ال الحصر(: 

حلول وخدمات الذكاء االصطناعي. 	
الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.  	
منصات االتصال والمحادثات.  	
الحوسبة الطرفية »الحدية«. 	
الواقع المعّزز/ االفتراضي. 	
	 .)Blockchain( منصات سلسلة الكتل
الحلول المعتمدة على الروبوتات.  	
منصات الطباعة ثالثية األبعاد. 	
األمن السيبراني. 	

من المرجح أن يزداد تبني تلك التقنيات في المملكة العربية السعودية، لما تمثله من فرص نمو مستقبلية واعدة للشركات العاملة في القطاع الرقمي والتي 
تتمتع بقدرات تمكنها من تطوير وتقديم حلول متكاملة وشاملة.

نظرة عامة على االقتصاد الكلي في الشرق األوسط وشما- أفريقيا ولولو

ر الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنحو 13.5 تريليون ريال سعودي )3.6 تريليون دوالر أمريكي(، باألسعار الحالية  يُقدَّ
للناتج  النمو الحقيقي  العالمي في عام 2019م. تباطأت وتيرة  الناتج المحلي اإلجمالي  أنه يمثل 4.3% من  التقديرات إلى  )األسعار األسمية(، وتشير 
المحلي اإلجمالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى 2.0% في عام 2018م، وإلى 1.7% في عام 2019م. ويُعزى ذلك التباطؤ – جزئًيا – إلى 
انخفاض أسعار النفط الخام في جميع أنحاء العالم، كما تأثر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا الُمستجد 
)كوفيد-19( والتدابير االحترازية المتخذة عالمًيا وإقليمًيا لمواجهة تداعيات هذه األزمة - وهو ما أدى إلى فرض قيود على التجارة العالمية وسلسلة 
التوريد وغير ذلك. وتشير التقديرات إلى تقلص الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للمنطقة بنسبة 4.2% في عام 2020م جراء جائحة فيروس كورونا 

الُمستجد )كوفيد-19(.

تمثل الموارد الطبيعية )النفط والغاز( نسبة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي لعدد كبير من الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتشتهر 
المنطقة بوجه عام بأنها من أهم منتجي النفط الخام والغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتأتي في صدارة دول المنطقة المملكة العربية السعودية والكويت 

واإلمارات العربية المتحدة وقطر، حيث تُصنف تلك الدول ضمن أهم الدول المنتجة للطاقة عالمًيا. 

نظرة عامة على االقتصاد الكلي في المملكة  ولولو

تتميز المملكة العربية السعودية بأنها الُمساهم األكبر في النمو االقتصادي بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث يُقدر الناتج المحلي اإلجمالي 
االسمي لها بنحو 2,975.5 مليار ريال سعودي )792.9 مليار دوالر أمريكي(، وبلغ تعدادها السكاني 34.2 مليون نسمة في عام 2019م. وقد ساهم 
اكتشاف احتياطيات النفط الكبيرة في منتصف القرن العشرين في تطور اقتصاد المملكة ومجتمعها بوتيرة سريعة، حيث ساهمت إيرادات قطاع النفط 
في استمرار النمو االقتصادي القوي بالمملكة والحفاظ على مستويات المعيشة فيها. وفي عام 2019م، ُصنَفت المملكة العربية السعودية بأنها أكبر دولة 
مصدرة للنفط في العالم وثالث أكبر دولة منتجة له، حيث وصلت مساهمة قطاع البترول إلى 42% من ناتجها المحلي اإلجمالي. وقد بلغ نصيب الفرد من 

الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة نحو 86,890 ريال سعودي )23,140 دوالر امريكي( في عام 2019م. 

تأثرت اإليرادات غير النفطية للمملكة بالقيود التي ُفرضت على الصناعات المحلية في عام 2020م، بسبب جائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19(، 
كما تناقصت اإليرادات النفطية بسبب انخفاض الطلب على النفط في جميع أرجاء العالم. وبسبب وجود فائض في العرض عن معدل الطلب، طبقت دول 
األوبك )منظمة الدول المصدرة للنفط( والدول األعضاء في اتفاقية أوبك بلس )هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة 

الدول المصدرة للبترول )أوبك(( حدوًدا قصوى إلنتاج النفط. 

ونتيجة العتماد المملكة على النفط في تمويل موازنتها العامة ودعم النشاط االقتصادي المحلي، تقلص الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة بنسبة 4.1% في 
عام 2020م، ولكن من المتوقع أن يتعافى وينمو بنسبة تزيد عن 3.2% في عام 2021م، وتفوق 3.4% في عام 2022م وتتجاوز 3.5% بحلول 2023م، وفًقا 

لبيانات الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية.
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توجد مجموعة من العوامل التي يُتوقع أن تؤثر على وتيرة تعافي االقتصاد والنمو المستقبلي العام للمملكة العربية السعودية، ومنها:

المسار العالمي في التعامل مع الجائحة ومدى النجاح في إدارة برامج التطعيم واحتواء الجائحة. 	
انتعاش الطلب على النفط الخام وارتفاع أسعاره.  	
التحول الستخدام الطاقة النظيفة. 	

باإلضافة إلى ذلك، أشارت التقديرات إلى ارتفاع نسبة التضخم في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 3.4% في عام 2020م، وفًقا للبيانات التي نشرتها 
الهيئة العامة لإلحصاء. وكان لتأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات المملكة – وكذلك نفقاتها – انعكاًسا سلبًيا على النشاط االقتصادي، مما أثر 
بدوره على معدل التضخم المتوقع. ومع ذلك، فقد جرى تخفيف حدة هذه اآلثار عن طريق زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة – التي تم رفعها من 5% إلى 
15% في يوليو 2020م. وأسفرت هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عن ارتفاع واضح في تكاليف السلع والخدمات األساسية، إلى جانب الضغوط 

المتزايدة التي فرضتها الجائحة على سالسل التوريد والخدمات اللوجستية العالمية.

التوجهات المؤثرة على سوق المملكة العربية السعودية ولولو

عانت اإليرادات الحكومية من ضغوط ملحوظة جراء انخفاض األسعار العالمية للنفط. فعلى الرغم من مساهمة زيادة ضريبة القيمة المضافة في تعويض 
هذا التأثير على اإليرادات الحكومية إلى حٍد ما، إال أن اإلنفاق الحكومي قد ارتفع بهدف دعم االقتصاد المحلي أثناء فترة الركود الناجم عن تداعيات 
الجائحة. عالوة على ذلك، فمن المتوقع وجود ضغوط مالية إضافية على ميزانية المملكة للحاجة إلى االستمرار في ضخ االستثمارات الالزمة لمواصلة 

جهود تنفيذ مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع االقتصاد وتقليل االعتماد الكبير القتصاد المملكة على النفط.

المتوقع تحقيق زيادة في اإليرادات نظًرا  الميزانيات المستقبلية للمملكة خطًطا فعالة لترشيد اإلنفاق. فضاًل عن ذلك، من  من المحتمل أن تتضمن 
لالنتعاش الذي يشهده االقتصاد السعودي منذ بداية عام 2021م. وتتوقع الجهات الحكومية المعنية أن يحدث انخفاض في عجز الميزانية من -%11.6 
في عام 2020م، لتصل إلى -0.4% بحلول عام 2023م، مع وصول نسبة الدين الحكومي إلى 33.3% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2022م، قبل أن 

ينخفض إلى 31.7% بحلول عام 2023م، وفًقا لتقارير وزارة المالية.

التطور والتحو- الرقمي في المملكة العربية السعودية ولولو

التجزئة، والسياحة،  الترفيه، وتجارة  تهدف رؤية 2030 إلى إعادة هيكلة اقتصاد المملكة على نطاق واسع لتعزيز قطاعات أكثر تنوًعا وحداثة )مثل: 
والرعاية الصحية(، كما تستهدف الرؤية – ضمن استراتيجيتها للتنويع االقتصادي – تمكين التحول الرقمي وزيادة التركيز على قطاع تقنية المعلومات. ومن 
المتوقع أن تحقق هذه العوامل نمًوا ملحوًظا في سوق الرقمنة واالتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. وكذلك يتيح كاًل من برنامج 

التحول الوطني ورؤية 2030 فرًصا محددة وواعدة أمام مقدمي الخدمات التقنية لدعم المبادرات الرقمية في جميع أرجاء المملكة. 

وعلى الرغم من التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19( على معدل النمو االقتصادي في عام 2020م، غير أن التوقعات تشير إلى 
زيادة محتملة في معدالت النمو االقتصادي بوجه عام بفضل ارتفاع معدل اإلنفاق على المدى الطويل لمواكبة التحول التدريجي نحو تطوير وتنفيذ حلول 
رقمية وتقنية أكثر تقدًما على الصعيد المحلي. وفي إطار خطط ومستهدفات رؤية 2030، تستهدف الحكومة السعودية ضخ المزيد من االستثمارات 
لتحسين البنية التحتية الرقمية المادية واالفتراضية بالمملكة. وفي الوقت ذاته، يسعى دوًما القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية إلى االستفادة 
أحدث  مع  يتماشى  بما  التقنية،  منظومتهم  وفاعلية  كفاءة  زيادة  في  والرقمية  السحابية  الخدمات  مقدمي  من  الخارجية  التحتية  والبُنى  الخدمات  من 

التوجهات العالمية في هذا القطاع. 

تشهد المملكة تطوًرا تنظيمًيا ملحوًظا في أسواق الخدمات الرقمية والتقنية، مما يساهم في إتاحة العديد من الفرص الواعدة ذات الصلة بهذا القطاع. 
وقد أدت المخاوف المتزايدة بشأن الخصوصية وأمن المعلومات إلى استحداث منهجيات تنظيمية ُمحددة، مثل األطر التنظيمية للحوسبة السحابية 
وإنترنت األشياء واألمن السيبراني، والتي جرى تنفيذها في األعوام 2018م و2019م و2020م، على التوالي. وفي هذا السياق، يُحتمل أن تؤثر اللوائح 
التنظيمية المتعلقة بالترخيص والشروط التشغيلية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي )سدايا( على 
الديناميكيات التنافسية في السوق. ويتيح ذلك العديد من الفرص المواتية أمام الشركات التي تتمتع بقدرات وثقة كبيرة للتعاون والشراكة وتعزيز عوامل 

تميزها في السوق.

تماشًيا مع التوجهات العالمية في قطاع االتصاالت تقنية المعلومات بوجه عام، من المتوقع أن تقود التقنيات الناشئة - مثل خدمات ومنصات الذكاء 
االصطناعي، والتحليالت المتقدمة، وإنترنت األشياء وغيرها من التطبيقات المتقدمة األخرى- حاالت االستخدام الناشئة والحلول التقنية الحديثة في 
المملكة العربية السعودية. وتدعم مبادرات وخطط التحول التي تشهدها المملكة مؤخًرا هذه التطورات التقنية بصورة مباشرة أو غيرة مباشرة. وتتضمن 
العوامل الرئيسية لتطبيق السياسيات وتنفيذ مستهدفات الرؤية الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز نمو سوق تقنية المعلومات في المملكة، ما يلي:

التحول الرقمي.  	
المدن الذكية.  	
استراتيجيات الخدمات السحابية.  	
الثورة الصناعية الرابعة )4.0(. 	
تقنيات سالسل الكتل )Blockchain( والذكاء االصطناعي. 	
األمن السيبراني. 	
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الفرص المتاحة أمام الشركة في قطاع الرقمنة وتقنية المعلومات ولولو

يمكن تقسيم السوق المستهدفة للشركة إلى أربعة )4( نطاقات رئيسية للحلول؛ تشمل شرائح رئيسية وشرائح فرعية في كل نطاق منها، وفق مجموعة 
المنتجات والخدمات التي توفرها حلول الشركة. ويشمل ذلك:

الحلول التقنية. 	
إسناد إجراءات األعمال / إدارة العمليات التشغيلية. 	
االستشارات. 	
خدمات الموارد البشرية. 	

من المتوقع أن تدعم مساعي التحول الرقمي والتطوير الشامل للمنظومة الرقمية في المملكة نمو القطاعات والمجاالت التي تركز عليها أعمال الشركة. 
وبالنظر إلى االضطرابات الحالية في شتى جوانب منظومة االقتصاد الكلي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19(، فمن المتوقع أن 

نشهد استقراًرا في األوضاع بعد عام 2022م بمجرد انتشار اللقاحات وتطبيق التدابير الوقائية األخرى عالمًيا ورجوع األوضاع لطبيعتها. 

كما يُتوقع أن تحقق أسواق الحلول التقنية وإسناد إجراءات األعمال / إدارة العمليات التشغيلية أعلى معدالت النمو من بين مختلف مجموعات الحلول 
المستهدفة للشركة. وتتماشى هذه المعدالت مع مجموعة المنتجات ومجموعة المشاريع الرقمية ووحدة إسناد األعمال في الشركة، وقد ساهمت بالفعل 

في حصة كبيرة من إيرادات الشركة، وهذا مؤشر على وجود فرص نمو واعدة في مواطن القوة التي تميزت بها الشركة.

يوضح الجدول التالي ملخص معدالت النمو الدقيقة في شرائح السوق:

حجم سوق تقنية المعلومات والحلو- الرقمية في المملكة )9 0وم-0و0وم( )بالمليار ريا- سعودي(دج   لوالجدو- )

2020م2019ممليار ريال سعودي

33.433.7الحلول التقنية

3.02.8إسناد إجراءات األعمال / إدارة العمليات التشغيلية

3.63.4االستشارات

13.815.1خدمات الموارد البشرية

53.954.9إجمالي السوق المستهدفة

المصدر: تحليالت مستشار دراسة السوق بناء على بيانات شركة البيانات الدولية، جلوبال داتا، دليل السوق الصادر عن جارتنر، مقاالت منشورة

المشهد التنافسي للشركة  7لولو

يتسم المشهد العام التنافسي للشركة بالتنوع، نظًرا لوجود مجموعة متنوعة من المنافسين الذين يقدمون نفس الخدمات والحلول التي تقدمها وحدات 
األعمال التابعة للشركة ومع ذلك، وعلى مدار تاريخ الشركة، لم يتنافس معها سوى بضع شركات من حيث حجم وشمولية المنتجات والخدمات الُمقدمة. 

بالنظر إلى المنافسين اآلخرين في السوق، تميزت الشركة بمكانة خاصة بفضل تغطيتها الكبيرة لمجموعة متنوعة من القطاعات ومجاالت التخصص 
تركيز  إلى  منافسوها  يسعى  بينما  أعمالها،  استراتيجية  إطار  في  مجاالً   )13( عشر  ثالثة  الشركة  تغطي  المثال،  سبيل  فعلى  االستخدام.  وحاالت 

استراتيجياتهم على عدد أقل من المجاالت والقطاعات. كما يسعى منافسو الشركة إلى التركيز على تقديم مجموعة أقل من الحلول الرقمية. 

إلى جانب ذلك، تتجاوز بعض الحلول التي تقدمها الشركة مجاالت تركيز الحلول الرقمية التقليدية، مما يجعلها تتبوأ مكانة مرموقة تميزها عن جميع 
منافسيها. ومن أمثلة ذلك، حلول إسناد إجراءات األعمال / إدارة العمليات التشغيلية التي يتم تمكينها وتحسينها رقمًيا، مع عرض قيمة أساسي يستهدف 

تحسين اإلجراءات وتعزيز فعاليتها.

تتميز الشركة بأنها مقدم حلول موثوق على مستوى المملكة، حيث تقدم حلول وخدمات تقنية ورقمية واسعة النطاق تحت مظلة عالمتها التجارية المرموقة 
داخل المملكة، كما تشتهر الشركة بتحقيق العديد من اإلنجازات والحلول البارزة والمتطورة التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع السعودي، مثل: 

خدمات األحوال المدنية، حافز، إسكان، إيجار، حياك، وخدمات األرشفة لوزارة العدل واألحوال المدنية.

وعلى الرغم من المكانة الراسخة التي تتمتع بها الشركة في سوق المملكة التنافسية نسبًيا، تم األخذ بعين االعتبار المخاطر الرئيسية من منظور خارجي 
للسوق عند تقييم فرص النمو ألعمال الشركة وتشمل هذه المخاطر:

المخاطر المرتبطة بالمنافسة. 	
المخاطر المرتبطة بالمنتجات والقدرات. 	
المخاطر المرتبطة بالعمالء. 	
المخاطر التنظيمية.  	
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تعمل الشركة بعناية على دراسة وتنفيذ التدابير المناسبة للتخفيف من حدة المخاطر التي تواجهها؛ بهدف إدارة مختلف المخاطر المرصودة وتحسين 
القيمة وتحقيق التكامل بين الحلول التي تقدمها لعمالئها. ويمكن للشركة التميز عن منافسيها عن طريق تطوير منتجات وخدمات متكاملة وموحدة، في 

بعض مجاالت أعمالها الرئيسية، مثل الخدمات الصحية وإدارة الهوية والخدمات اللوجستية وغيرها من المجاالت.

عالوة على ذلك، فإن تنويع أعمال الشركة بالدخول في مجاالت جديدة قد يُعد من أبرز الحلول المناسبة التي تمكن الشركة من إدارة المخاطر المرتبطة 
بالمنتجات والقدرات. فقد يؤدي التوسع في األسواق الدولية المجاورة ذات أوجه االرتباط المشترك، من خالل الخدمات والمنتجات الحالية واستهداف 
الجهات الحكومية، إلى الحد من المخاطر المحتملة للشركة وفي هذا الصدد، بدأت الشركة بالفعل في اتخاذ أولى التدابير، باستهداف األجانب القادمين 

إلى المملكة من خالل خدمة »زوار« التي أطلقتها مؤخًرا، لتحسين تجربة المسافرين الدوليين القادمين لزيارة مكة المكرمة.

بينما تركز الشركة )ومنافسوها بوجه عام( على القطاع العام )المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العمالء »من قطاع األعمال إلى الحكومة إلى 
العمالء« و »من قطاع األعمال إلى الحكومة إلى قطاع األعمال« و »من قطاع األعمال إلى الحكومة«( بدرجة كبيرة، ما تزال هناك فرص متاحة أمام الشركة 
لتقدم خدمات متنوعة واستهداف القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة )من خالل المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العمالء »من قطاع 

األعمال« و »من قطاع األعمال إلى العمالء«(. 

تساهم خبرات الشركة وإنجازاتها الكبيرة في مختلف المجاالت والقطاعات في ترسيخ مكانة الشركة وتمكينها من االستفادة الُمثلى من النمو المتوقع 
والتحول الهيكلي الملحوظ في السوق السعودية مستقباًل.

نظرة عامة عن االقتصاد الكلي والتقنيات واللوائح التنظيمية  ولو

نظرة عامة عن االقتصاد الكلي  لولو

منظومة االقتصاد الكلي في منطقة الشرق األوسط وشما- أفريقياأ. 

يُقدر الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنحو 14.1 تريليون ريال سعودي )3.6 تريليون دوالر أمريكي( – باألسعار الحالية 
– ويُمثل 4.3% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي )2019م(. تراَجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

إلى 2.0% في عام 2018م، وواصل التراجع ليصل إلى 1.7% في عام 2019م. 

ارتفع االستهالك الخاص، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 2.0% في عام 2018م وبنسبة 1.5% في عام 2019م، وشهد معدل البطالة في المنطقة انخفاًضا 
مطرًدا حتى عامي 2016م-2017م، إال أنه ارتفع إلى 10.6% في عام 2018م، ثم انخفض مرة أخرى إلى 10.3% في عام 2019م. وتساهم التجارة / 

استخراج الموارد الطبيعية بنسبة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي في العديد من الدول بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

وتشتهر المنطقة بوجه عام بأنها من أهم منتجي النفط الخام والغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتأتي في صدارة دول المنطقة المملكة العربية السعودية 
والكويت واإلمارات العربية المتحدة. كما تُنتج المنطقة 40% تقريًبا من النفط الخام في العالم، و23% تقريًبا من الغاز الطبيعي في العالم.

تأثر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في السوق بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( والتدابير االحترازية المتخذة 
لمواجهة تداعيات هذه األزمة، باإلضافة إلى انخفاض أسعار البترول. وتُقدر نسبة انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة بما يصل إلى 4.2% في 

عام 2020م، مقارنة بمعدل النمو الُمطرد الذي بلغ 1.7% في عام 2019م. نتيجة لذلك، يشّكل النمو عاماًل أساسًيا في المنطقة.

لطالما حققت الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إيرادات ضخمة من النفط، وال تزال تعتمد على النفط لتحقيق النمو 
االقتصادي وتمويل برامج الدعم االجتماعي وإنشاء البنية التحتية المادية. من ناحية أخرى، تعتمد الدول الغنية غير المنتجة للبترول في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا على قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات، ولذلك تواجه تحديات أخرى تعوق نموها االقتصادي.

منظومة االقتصاد الكلي في المملكة العربية السعوديةب. 

تتميز المملكة العربية السعودية بأنها الُمساهم األكبر في النمو االقتصادي بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث يُقدر الناتج المحلي اإلجمالي 
االسمي للمملكة بما يصل إلى 2,974 مليار ريال سعودي )793 مليار دوالر أمريكي(، وبلغ تعدادها السكاني 34.2 مليون نسمة في عام 2019م. وتحتل 
المملكة المرتبة الثامنة عشر من بين أكبر اقتصادات دول مجموعة العشرين الصناعية الرائدة – حيث ساهم اكتشاف احتياطيات النفط الكبيرة في 
منتصف القرن العشرين في تطور اقتصاد المملكة ومجتمعها بوتيرة سريعة. عالوة على ذلك، ساهمت اإليرادات المحققة من قطاع البترول والطاقة في 

دعم النمو االقتصادي في المملكة وتمكين تحقيق تطور ملحوظ في مستوى المعيشة العام خالل فترة العشرين إلى ثالثين عاًما الماضية. 

في عام 2019م، كانت المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وثالث أكبر منتج للنفط، حيث بلغت مساهمة قطاع البترول 42% من ناتجها المحلي 
اإلجمالي. وقد وصل الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد في المملكة إلى 86,890 ريال سعودي )23,140 دوالر أمريكي( في عام 2019م - بما صنف 
اقتصاد المملكة من بين أكبر 45 اقتصاًدا على الصعيد العالمي. وتُعد الصناعات القائمة على البترول من أهم الصناعات الراسخة في المملكة، بما يشمل 

البتروكيماويات والمواد البالستيكية وصناعة األسمدة، باإلضافة إلى الخدمات الهندسية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز.
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عوامل المقارنة االقتصادية الرئيسية بين دو- مجلس التعاون دج   الشكل )

٪٢

البحرين

٣٨٫٦ مليار
دوالر أمريكي

٢٣٫٥٠٤
دوالر أمريكي

٪١١

قطر

١٧٥٫٩مليار
دوالر أمريكي

٦٢٫٠٨٨
دوالر أمريكي

٪٢٦

اإلمارات العربية المتحدة

٤٢١٫١مليار
دوالر أمريكي

٤٣٫١٠٣
دوالر أمريكي

٪٤٨

المملكة العربية السعودية

٧٩٣ مليار
دوالر أمريكي

٢٣٫١٤٠
دوالر أمريكي

٪٥

سلطنة ُعمان

٧٦٫٣ مليار
دوالر أمريكي

١٥٫٣٤٣
دوالر أمريكي

المملكة العربية السعودية

٪٨

الكويت

الكويت

البحرين
قطر

سلطنة عمان

النتائج المحلي اإلجمالي

نصيب الفرد من النتائج المحلي اإلجمالي

نسبة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي للبلد
نسبة المساهمة الناتج المحلي االجمالي

لبقية دول مجلس التعاون الخليجي

١٣٤٫٦ مليار
دوالر أمريكي

٣٢٫٠٠٠
دوالر أمريكي

المصدر: البنك الدولي )2019م(، تحليالت مستشار دراسة السوق

قطاع  اقتصادية ضمن  وفرص  وتطوير مجاالت  اقتصادها  تنويع  إلى  رؤية 2030  الطموحة  رؤيتها  السعودية من خالل  العربية  المملكة  تسعى حكومة 
الخدمات مثل: التعليم، والسياحة، والبنية التحتية، والصحة، وغيرها من القطاعات الخدمية. وتتضمن أهم األهداف الرئيسية الستراتيجية رؤية المملكة 
2030، تعزيز االقتصاد غير النفطي واألنشطة االستثمارية وزيادة التجارة الدولية غير النفطية والترويج لمكانة المملكة بصفتها شريك تجاري موثوق 

ووجهة استثمارية واعدة.

يُعد »االقتصاد المزدهر« من أهم ركائز رؤية المملكة 2030 التي تستهدف توفير بيئة تُسهم في: )1( دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واالبتكار، وريادة 
األعمال؛ و)2( توفير فرص واعدة باالستفادة من التقنيات والحلول الرقمية؛ و)3( االستثمار في المستقبل، بما يشمل البنية التحتية لقطاع االتصاالت، 

و)4( االستفادة من مكانة المملكة االستراتيجية وموقعها الجغرافي الفريد لبناء عالقات تعاون دولية وتحقيق التأثير المنشود على الساحة العالمية. 

ومن أبرز المستهدفات األخرى لرؤية 2030 زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي من 16% إلى 50% بحلول عام 2030م، 
ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030م، ونمو مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج 

المحلي اإلجمالي من 20% في عام 2019م إلى 35% بحلول عام 2030م. 

شكلّت إيرادات قطاع النفط في عام 2020م على نحو 53% من إيرادات الموازنة العامة للمملكة، بينما حقق القطاع غير النفطي نمو في اإليرادات بنسبة 
11% تقريًبا في عام 2020م بالنسبة لعام 2019م وساهم بنسبة 47% من إجمالي اإليرادات الحكومية. ومع ذلك، تأثرت اإليرادات غير النفطية بالقيود 
واإلجراءات االحترازية التي ُفرضت على الصناعات المحلية في عام 2020م بسبب جائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19(، وتأثرت عائدات النفط 
سلًبا بسبب انخفاض الطلب على النفط في مختلف أرجاء العالم. ووافقت الدول األعضاء في اتفاقية أوبك بلس على وضع حد أقصى إلنتاجها بسبب 

تجاوز معدالت المعروض من النفط لمعدالت الطلب عليه. 

انخفض الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة بنسبة 4.1% في عام 2020م، ولكن من المتوقع أن يتعافى وينمو بنسبة تزيد عن 3.2% في عام 2021م، وتفوق 
3.4% في عام 2022م وتتجاوز 3.5% عام 2023م وفًقا لبيانات الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية.
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توجد مجموعة من العوامل التي يُتوقع أن تؤثر على وتيرة تعافي االقتصاد والنمو المستقبلي العام للمملكة العربية السعودية، ومنها:

كورونا  	 فيروس  لقاحات  توفر  مدى  الجائحة:  واحتواء  التطعيم  برامج  إدارة  في  النجاح  ومدى  الجائحة  مع  التعامل  في  العالمي  المسار 
الُمستجد )كوفيد-19( والسرعة في تطعيم السكان في شتى أرجاء العالم: أفادت العديد من الدول أنها قد ال تتمكن من تطعيم نسبة كبيرة 

من سكانها قبل النصف الثاني من عام 2021م.
انتعاش الطلب على النفط الخام وارتفاع أسعاره: قد تكون الدرجة التي سترتفع فيها أسعار النفط مع انتعاش االقتصاد العالمي بعد الوباء  	

محدودة. ومن المرجح أن تلّبي منشآت التخزين المليئة بالنفط الرخيص أي زيادة مبكرة في الطلب. كما أن فعالية قيود العرض التي تفرضها 
اتفاقية أوبك بلس لدعم األسعار غير مؤكدة.

التحول الستخدام الطاقة النظيفة: يواصل العالم مسيره نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، ومن المحتمل تسريع وتيرة حدوث ذلك. فيُعد  	
التحول إلى المركبات الكهربائية وزيادة كفاءة الطاقة على الصعيد العالمي اتجاًها طويل األجل يتسارع نحو الحوافز المراعية للبيئة واإلعالنات 

المستهدفة للسياسات في مجموعة متنوعة من األسواق في عام 2020م.

أشارت التقديرات إلى ارتفاع نسبة التضخم في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 3.4% في عام 2020م وفًقا للبيانات التي نشرتها الهيئة العامة 
لإلحصاء. وكان لتأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات المملكة – وكذلك نفقاتها – انعكاًسا سلبًيا على النشاط االقتصادي، مما أثر بدوره على معدل 
التضخم المتوقع. ومع ذلك، فقد جرى تخفيف حدة هذه اآلثار عن طريق زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة - التي تم رفعها من 5% إلى 15% في يوليو 
2020م. وأسفرت هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عن ارتفاع واضح في تكاليف السلع والخدمات األساسية، إلى جانب الضغوط المتزايدة التي 

فرضتها الجائحة على سالسل التوريد والخدمات اللوجستية العالمية. يوضح الجدول التالي مؤشرات الحسابات الوطنية.

مؤشرات الحسابات الوطنية وأسعار النفط دج  ولوالجدو- )

2021م2020م2019م2018م2017م2016م2015م
متوقع

2022م
متوقع

2023م
متوقع

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )بالمليار ريال 
2,4532,4182,5822,9492,9742,6252,8663,0423,232سعودي(

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )بالمليار ريال 
2,5452,5882,5682,6312,6402,5312,6122,7012,795سعودي(

3.5%3.4%3.2%-4.1%0.3%2.5%-0.8%1.7%ال يوجدمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
ال يوجدال يوجدال يوجد78,98776,08379,17788,27186,89274,763الحقيقي )بالريال السعودي(

أسعار نفط خام برنت )متوسط سعر النفط 
ال يوجدال يوجدال يوجد52.3243.6454.1271.3464.3041.96بالدوالر األمريكي(

المصدر: تحليل مستشار دراسة السوق حسب بيانات البنك الدولي والحسابات اإلحصائية الوطنية ووزارة المالية )الميزانية العامة لعام 2021م( وبيانات صندوق النقد الدولي

على الرغم من ارتباط تأثير ضريبة القيمة المضافة بحدوث حدث معّين، فعلى األرجح يُتوقع أن تستمر زيادة أسعار المواد الغذائية مصحوبة بمعدل أعلى 
من المتوسط لبعض الوقت. وقد يظل ضغط األسعار ضعيًفا بوجه عام في حال استمرار انخفاض أسعار النفط. 

معد- تضخم أسعار السلع االستهالكية خال- الفترة من و 0و–وو0و في المملكة )نسبة التغير السنوية(دج  ولوالجدو- )

2021م2020م2019م2018م2017م2016م2015م
متوقع

2022م
متوقع

2023م
متوقع

+2.0%+2.0%+2.9%+3.4%-2.1%+2.3%-0.8%+2.1%+1.2%معدل تضخم أسعار السلع االستهالكية 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

وفًقا لما هو موضح في الجدول  34، تتناقص اإليرادات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط. وبالرغم من أن الزيادة الُمطبقة مؤخًرا في معدالت 
ضريبة القيمة المضافة قد عوضت جزئًيا تأثير اإليرادات النفطية المنخفضة ودعمت اإليرادات الحكومية، فمن المتوقع أن يزداد اإلنفاق الحكومي لدعم 
االنتعاش االقتصادي ومواصلة االستثمار في مساعي التطوير لتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030. ولذلك، ينبغي أن تتضمن الميزانيات المستقبلية 
خطًطا فعالة لترشيد مستويات اإلنفاق المرتفعة حالًيا. كما يُتوقع زيادة اإليرادات كنتيجة مباشرة النتعاش حركة االقتصاد الملحوظة منذ بداية عام 
2021م. ومن المتوقع أن يفضي هذا االنتعاش إلى تقليل عجز الميزانية العامة من -11.6% في عام 2020م لتصل إلى -0.4% بحلول عام 2023م، ويُقدر 
أن تصل نسبة الدين الحكومي إلى 33.3% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2022م ثم تنخفض إلى 31.7% استناًدا إلى آراء وتوقعات المراقبون وحسب 

ما ورد في تقارير البيانات الحكومية. يتناول الجدول التالي تفاصيل عن الميزانيات المالية واتجاهاتها.
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نظرة عامة على الميزانيات الحكومية للفترة 7 0وم-وو0وم دج  ولوالجدو- )

2021م2020م2019م2018م2017م
متوقع

2022م
متوقع

2023م
متوقع

692906927782849864928اإليرادات )بالمليار ريال سعودي(

9301,0791,0591,076990955941النفقات )بالمليار ريال سعودي(

-13-91-141-294-133-174-238الفائض / العجز )بالمليار ريال سعودي(

 عجز الميزانية 
-0.4%-3.0%-4.9%-11.6%-4.5%-5.9%-9.3%)النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

 نسبة الدين العام إلى 
31.7%33.3%32.7%33.7%22.8%19%17%الناتج المحلي اإلجمالي )%(

 االحتياطات الحكومية 
579490470294280265265)بالمليار ريال سعودي(

المصدر: وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي

نظرة عامة على عدد السكان في المملكة  ولولو

من المتوقع نمو عدد السكان في المملكة ليصل إلى 34.8 مليون نسمة بنهاية عام 2020م، أي بمعدل نمو سكاني سنوي يبلغ 1.7% بالنسبة لعام 2019م. 
ترد التوقعات المتعلقة بتعداد السكان والنمو في المملكة في الجدول التالي:

نظرة عامة على عدد سكان المملكة دج  ولوالجدو- )

2020م2019م2018م2017م2016م
متوقع

31.832.633.434.234.8إجمالي عدد السكان )بالمليون نسمة(

1.74%2.41%2.46%2.60%ال يوجدمعدل النمو السنوي )%(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء واألمم المتحدة

على المستوى العام، يوجد عدم توازن بين الجنسين في التركيبة السكانية للمملكة العربية السعودية. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى وجود عدد كبير 
من الذكور الوافدين للعمل في المملكة )خاصًة في الشرائح السكانية من المنخفضة إلى المتوسطة الدخل(؛ وبخالف أعداد الوافدين، فيوجد تساٍو بين 

أعداد المواطنين السعوديين من الجنسين إلى حد كبير يتوافق مع الدول الغنية المماثلة. 

يتجه تركيز السياسات العامة في المملكة نحو التحفيز على توفير فرص عمل للمواطنين من خالل تعزيز التدابير الهادفة إلى رفع نسبة السعودة في سوق 
العمل. ويشمل ذلك التدابير التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2012م، والتي تفرض رسوم شهرية على العمال األجانب في شركات القطاع الخاص التي توظف 
أعداًدا كبيرة من العمالة الوافدة. وتزايدت الرسوم المفروضة في عامي 2018م و2020م لتصل إلى 300-400 ريال سعودي )80-107 دوالر أمريكي( لكل 
عامل أجنبي، و700-800 ريال سعودي )187-213 دوالر أمريكي( بالترتيب. وأدت هذه التدابير، ومنها زيادة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، إلى 

انخفاض الضغط على التركيبة السكانية العامة في المملكة.

من المبادرات األخرى المرتبطة بالسعودة هي توطين 70% من إجمالي الوظائف في 12 نشاط محددة في قطاعي البيع بالتجزئة والبيع بالجملة لزيادة 
نسبة تعيين المواطنين السعوديين في تلك الوظائف، ومن المتوقع أن تستمر جهود المملكة في تعزيز مبادرات السعودة في المستقبل. ووفًقا للهيئة العامة 
لإلحصاء، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6% في الربع الرابع من عام 2020م، في حين ارتفع معدل المشاركة القوى العاملة للسعوديين 
إلى 51.2% في الربع الرابع من العام نفسه. كما انخفض معدل البطالة في المملكة إلى 7.4% في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بمعدل 8.5% في 
الربع الثالث من العام نفسه، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين ليصبح 12.6% في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بنحو 14.9% في الربع الثالث 

من العام نفسه.

ومن ناحية التوزيع السكاني حسب الفئة العمرية، فتميل التركيبة السكانية في المملكة نحو الفئات العمرية األصغر سًنا – حيث تستحوذ فئة البالغين من 
العمر 0–14 عاًما على النسبة األكبر من عدد السكان، تليها فئة البالغين من العمر 25–44 عاًما. ويشير هذا التوزيع السكان إلى أن النسبة األكبر من 
التعداد السكاني في المملكة من جيل األلفية واألجيال األصغر سًنا. ويمكن أن تستفيد المملكة من نسبة اإلعالة المنخفضة بين األجيال الشابة وكبار 

السن، ومن المرجح أن يستمر ذلك في المستقبل القريب ألن معظم سكانها من الشباب بوجه عام. يوضح الشكل التالي هرم التعداد السكاني للمملكة.
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هرم التعداد السكاني للمملكة حسب الفئة العمرية والجنس في عام 9 0وم )بالمليون نسمة(دج  والشكل )

أكبر من ٦٥

٠

أنثى ذكر

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

سكان يجيدون المهارات التقنيةأ. 

يتمثل أحد األهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها التنافسية على الصعيد العالمي. ومن تطلعات الرؤية كذلك االرتقاء بترتيب بالمملكة 
لتصبح ضمن أفضل 10 دول على مؤشر التنافسية العالمية. وسعًيا لتحقيق هذه األهداف العالمية، فيجدر بالمؤسسات التقنية بمختلف أنواعها توفير بنية 
تحتية لالتصاالت على نطاق واسع تتسم بدرجة عالية من التطور والمرونة، وسيتعين على قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت المحلي التركيز على ابتكار 

وتطوير منتجات وخدمات ذات قيمة أكبر، كما سيلزم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبني الحلول والخدمات الرقمية بوتيرة سريعة. 

وتلوح في األفق أيًضا العديد من فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجاالت المهمة المرتبطة بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات 
واالتصاالت، مثل: تطوير النطاق العريض عالي السرعة وخدمات اإلنترنت فائقة السرعة، وزيادة تغطية وقدرة االتصاالت في جميع أنحاء المملكة وخاصًة 
داخل المدن وحولها. ولعل من أبرز األهداف المنشودة في هذا المجال هي رفع نسبة التغطية إلى 90% وأكثر في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، 

و66% في المناطق الحضرية األخرى. 

وتشهد المملكة تطورات ملحوظة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت والرقمنة وتتمتع بقدرات وجاهزية عالية تجعلها في طليعة دول العالم لتبني 
تقنيات الجيل الخامس، وزيادة معدالت اشتراكات النطاق العريض الثابت، واالنتشار الكبير للهواتف الذكية مقارنًة باالقتصادات األخرى في دول مجلس 
التعاون. تغطي شبكة الجيل الرابع أقل من 94% من سكان المملكة، ويُعزى ذلك إلى المساحات الشاسعة المطلوب تغطيتها على مستوى مناطق المملكة 

المترامية األطراف. 

السكان،  إجمالي عدد  من  من %95  أكثر  النشطين  اإلنترنت  يبلغ عدد مستخدمي شبكة  الرقمية، حيث  بالتقنيات  كبيرة  معرفة  المملكة  يمتلك سكان 
ويبلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي النشطين 72%. ويقترب معدل انتشار استخدام اإلنترنت في المملكة من المعدالت األخرى في الدول 
المتقدمة، مثل النرويج وسنغافورة وألمانيا )انظر الشكل 3(. وقد كان لجائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19( آثاًرا إيجابية على زيادة اإلقبال على 
استخدام الحلول الرقمية والخدمات اإللكترونية باإلضافة إلى االستفادة من حلول العمل والخدمات الصحية والتعليمية عن بُعد في ظل تدابير الحظر 

واإلقفال التام والقيود اإللزامية التي كانت مفروضة لتجنب انتشار الجائحة. 

ن مستوى أداء الخدمات الحكومية اإللكترونية في المملكة، حيث ارتفع بدرجة طفيفة في مؤشرات الحوكمة اإللكترونية )الشكل 3(  عالوة على ذلك، تحسَّ
مقارنًة بالمعدالت اإلقليمية؛ ومع ذلك، ما تزال هناك العديد من الفرص السانحة لتحسين خطط التحول الرقمي في المملكة – ألن وضع المملكة الحالي 

في هذا المجال يحتاج لمزيد من التطوير ليواكب المؤسسات اإلقليمية والعالمية الُكبرى الرائدة. 
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نبذة عامة عن الخدمات الحكومية اإللكترونية ومعدالت استخدام اإلنترنت في المملكةدج  والشكل )

معدل انتشار اإلنترنت (النسبة المئوية للسكان)

مؤشر الخدمات الحكومية اإللكترونية (المؤشر بين ١ - ١٠٠د

٨٩.٠

٩١.٥٨٥.٢٩٠.٦٧٩.٣٧٩.٩٨٥.٦

متوسط دول مجلسالنرويجألمانياسنغافورة
التعاون الخليجي

المملكة
العربية السعودية

اإلمارات
العربية المتحدة

متوسط دول مجلسالنرويجألمانياسنغافورة
التعاون الخليجي

المملكة
العربية السعودية

اإلمارات
العربية المتحدة

٨٨.١٩٨.٠٩٧.٣٥٩.٧٩٩.٢

المصدر: استبيان األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية 2020م، البنك الدولي 2019م، تحليالت مستشار دراسة السوق

نظرة عامة عن سوق التقنية  ولولو

سوق التقنية في منطقة الشرق األوسط وشما- أفريقيا أ. 

يصل حجم سوق االتصاالت وتقنية المعلومات إلى 723.35 مليار ريال سعودي )193 مليار دوالر أميركي( فيما يخص إنفاق المستخدمين النهائيين على 
منتجات وخدمات تقنية المعلومات. وقد خلَّفت أزمة جائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19( آثاًرا سلبية على نمو سوق االتصاالت وتقنية المعلومات 
في المنطقة خالل عام 2020م، حيث تسّببت األزمة في أن يبلغ معدل النمو بين عامي 2019م و2020م نحو )-1.9%( نظًرا للتراجع الكبير في قطاع 
مبيعات األجهزة – الذي شهد انخفاًضا بنسبة 12.5% تقريًبا – واضطرار الشركات والجهات الحكومية إلى خفض ميزانياتها التقديرية. واصل قطاع 

خدمات تقنية المعلومات والبرامج واالتصاالت النمو في عام 2020م، بينما انخفض معدل نمو مبيعات أنظمة مراكز البيانات انخفاًضا طفيًفا.
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إنفاق المستخدمين النهائيين على منتجات وخدمات تقنية المعلومات بسعر الدوالر الثابت )بالمليار دوالر أمريكي( في منطقة دج  والشكل )
الشرق األوسط وشما- أفريقيا

األجهزة

البرامج

خدمات التقنية

خدمات االتصاالت

أنظمة مراكز البيانات

١٩٣

٤٠

٦
٦

٨
١٣

١٢٦

٧
٩٩

١٤١٤

١٣٣١٣٥

٤٠٣٥

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٨م

٢٠٣١٩٩

٪١٫٩

المصدر: دليل السوق الصادر عن جارتنر - تحديث الربع الثالث من عام 2020م

سوق التقنية في المملكة العربية السعوديةب. 

تُمثل رؤية المملكة 2030 عاماًل رئيسًيا في النمو الكبير الذي يشهده قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة، حيث تستهدف الرؤية دعم وتمكين 
تحول المملكة إلى دولة رقمية وزيادة معدل اإلنفاق على قطاع تقنية المعلومات. وسعًيا لتحقيق تطلعات استراتيجية رؤية المملكة 2030 التي تستهدف 
تطوير االقتصاد وتنويعه، أطلقت الحكومة السعودية العديد من المبادرات الرامية إلى دعم قطاعات الخدمات الجديدة )ومنها على سبيل المثال، الترفيه، 
وتجارة التجزئة، والسياحة، والرعاية الصحية(. وكذلك يتيح كاًل من برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 العديد من الفرص الواعدة أمام مقدمي الخدمات 

التقنية لدعم المبادرات الرقمية في جميع أرجاء المملكة. 

وعلى الرغم من التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19( على معدل النمو االقتصادي في عام 2020م، غير أن التوقعات تشير إلى 
زيادة محتملة في معدالت النمو االقتصادي بوجه عام بفضل ارتفاع معدل اإلنفاق على المدى الطويل لمواكبة التحول التدريجي نحو تطوير وتنفيذ حلول 

رقمية وتقنية أكثر تقدًما على الصعيد المحلي. 

وفي الوقت ذاته، يسعى دوًما القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية إلى االستفادة من الخدمات والبُنى التحتية الخارجية من مقدمي الخدمات 
السحابية والرقمية في زيادة كفاءة وفاعلية منظومتهم التقنية، بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في هذا القطاع. 

عالوة على ذلك، تؤثر التطورات التقنية واستخداماتها على سوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة، ويُتوقع أن تسهم تلك التطورات في 
تعزيز وتطوير سوق تقنية المعلومات في المملكة. وفي الفترة األخيرة، أسهمت االستثمارات التي ضختها الحكومة السعودية، في إطار خطط ومستهدفات 
رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق اإلصالح االقتصادي، في تحسين البنية التحتية الرقمية – المادية واالفتراضية – في المملكة. وفي الوقت ذاته، يسعى دوًما 
القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية إلى االستفادة من الخدمات والبُنى التحتية الخارجية التي يوفرها مقدمو الخدمات السحابية والرقمية في 

زيادة كفاءة وفاعلية منظومتهم التقنية، بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في هذا القطاع. 

وصل حجم سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة بوجه عام إلى نحو 101 مليار ريال سعودي في عام 2020م، في مختلف مجاالت التقنية، بما 
يشمل خدمات اإلنترنت / االتصاالت، واألجهزة، والبرامج والحلول التقنية باإلضافة إلى المجاالت التقنية الحديثة الناشئة مثل: إنترنت األشياء، الواقع 

المعّزز / االفتراضي، سالسل الكتل )Blockchain( وغيرها من الحلول ذات الصلة. 
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يوضح الشكل التالي التوزيع المتوقع لسوق االتصاالت وتقنية المعلومات /القطاع الرقمي في المملكة.

سوق التقنية في المملكة العربية السعودية )بالمليار ريا- سعودي(دج  والشكل )

والصوت،  والبيانات  االتصاالت،  خدمات  االتصاالت:   / اإلنترنت  خدمات  تشمل 
والبنية التحتية للشبكات، واألجهزة الحوسبية، والبنية التحتية المادية، وتطبيقات 

الشبكات األساسية، ومنصات الشبكة

والتطبيقات،  والحلول،  والبرامج،  الرقمية  المنتجات  والخدمات:  البرامج  تشمل 
والمنصات، وخدمات تطوير التقنيات

تشمل التقنيات الناشئة: التقنيات الحديثة التي تتضمن على سبيل المثال، برامج 
ومنصات الذكاء االصطناعي، وأجهزة ومنصات إنترنت األشياء، والحلول المعتمدة 

على الروبوتات، وتطبيقات وتقنيات سالسل الكتل

التقنيات الناشئة

البرامج والخدمات

خدمات اإلنترنت / االتصاالت

١٠١

٢٠٢٠م

٪٦١

٪٣٤

٪٥

المصدر: شركة البيانات الدولية، جلوبال داتا، جارتنر، مقاالت منشورة، تحليالت مستشار دراسة السوق

تحليل التوجهات التنظيمية للقطاعات ذات الصلة بالشركة ولولو

لم يحَظ قطاع خدمات تقنية المعلومات والقطاعات المرتبطة به في المملكة بالمستوى التنظيمي والتشريعي األمثل في األعوام السابقة، نظًرا العتباره 
من أهم المجاالت التي تتيح الكثير من الفرص المستقبلية مقارنًة بالقطاعات التقليدية األخرى. وعلى الرغم من ذلك، أفضت المخاوف المتزايدة بشأن 
الخصوصية وأمن المعلومات إلى استحداث منهجيات تنظيمية ُمحددة، مثل األُُطر التنظيمية لألمن السيبراني والحوسبة السحابية وإنترنت األشياء، 
والتي جرى تنفيذها في األعوام 2018م و2019م و2020م، على التوالي. ومن المتوقع أن يصدر مكتب إدارة البيانات الوطنية – المنشأ حديًثا تحت مظلة 
سدايا – لوائح تنظيمية جديدة، وذلك بعد إصدار بعض اللوائح التنظيمية المؤقتة في بداية عام 2021م. ويُحتمل أن تؤثر هذه اللوائح التنظيمية المتعلقة 

بشروط الترخيص والتشغيل على الديناميكيات التنافسية في السوق.

اإلطار التنظيمي إلنترنت األشياءأ. 

أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، في عام 2019م، اإلطار التنظيمي إلنترنت األشياء. وبموجب هذا اإلطار التنظيمي، يجب على مقدمي خدمات 
إنترنت األشياء االلتزام بشروط ومتطلبات أمن البيانات وحماية الخصوصية. وقد نص هذا اإلطار التنظيمي على ضرورة أن تكون جميع أجزاء ومكونات 

شبكات إنترنت األشياء، واألجهزة المستخدمة واستضافة البيانات فيها داخل المملكة.

اإلطار التنظيمي لألمن السيبرانيب. 

في يونيو من عام 2020م، أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات اإلطار التنظيمي الشامل لألمن السيبراني بهدف رفع مستوى نضج األمن السيبراني 
في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وقطاع البريد بالمملكة. ويؤثر هذا اإلطار التنظيمي بصفة أساسية على الجهات المرخصة أو المسجلة لدى الهيئة 
وغيرها من الجهات التي تخضع إلشراف الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وقطاع البريد في المملكة. ويحدد هذا 
اإلطار التنظيمي المتطلبات الالزمة لتحسين إدارة مخاطر األمن السيبراني باتباع نهج متسق يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية واللوائح المحلية لألمن 
السيبراني. ويجب على مقدمي الخدمات العاملين في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد تنفيذ المتطلبات التي ينص عليها اإلطار التنظيمي لألمن 
السيبراني لتلبية الحد األدنى من متطلبات أمن المعلومات. باإلضافة إلى ذلك، توجد مستويات مختلفة من االلتزام حسب تصنيف مقدمي الخدمات من 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات و/أو الهيئة الوطنية لألمن السيبراني كبنية تحتية وطنية حيوية.

اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابيةج. 

التنظيمي  الوضوح  مستوى  زيادة  بهدف  2018م  عام  من  مارس  في  السحابية  للحوسبة  التنظيمي  اإلطار  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  أصدرت 
والتشجيع على استخدام خدمات الحوسبة السحابية. تنطبق االلتزامات التي ينص عليها اإلطار التنظيمي على أي مقدم خدمات سحابية يمتلك إمكانية 

تشغيل أو تقديم أو الوصول إلى مراكز البيانات أو أي عنصر من عناصر النظام السحابي في المملكة.

في ديسمبر من عام 2020م، تم إصدار النسخة الثالثة من اإلطار التنظيمي بهدف تمكين مقدمي الخدمات السحابية عن طريق إعادة ترتيب مستويات 
تسجيلهم، والمواءمة بين متطلبات البيانات واألمن السيبراني، وإنشاء مسار خاص لمقدمي الخدمات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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أنظمة حماية البيانات واللوائح التنظيمية للبيانات المفتوحةد. 

أصدر مكتب إدارة البيانات الوطنية – الجهة المنوطة بمهام حوكمة البيانات في المملكة – اللوائح التنظيمية المؤقتة لحوكمة البيانات الوطنية في أكتوبر 
2020م. ترّكز هذه اللوائح التنظيمية المؤقتة على البيانات المفتوحة، وتصنيف البيانات، ومشاركة البيانات، وحرية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية 

– على وجه الخصوص – تمهيًدا لسن التشريعات ذات الصلة بهذه الجوانب.

وتوجد كذلك أنظمة قطاعية أخرى لحماية البيانات الشخصية والخصوصية وخاصة في المجاالت ذات الصلة بالتقنيات واالتصاالت اإللكترونية. ويمكن 
المعلومات )لمقدمي الخدمات  المالية( وهيئة االتصاالت وتقنية  المركزي السعودي )للمؤسسات  البنك  المملكة، مثل  المتنوعة في  التنظيمية  للجهات 

السحابية( وغيرها من الجهات التنظيمية األخرى، إصدار اللوائح التنظيمية الالزمة إلدارة البيانات فيما يتعلق بمجاالت االهتمام الخاصة بها.

عالوة على ذلك، ووفًقا ألنظمة حماية البيانات في المملكة، سيسهم وضع إطار عمل لجمع البيانات واستخدامها وإدارتها في تحسين االستخدام المحلي 
للبيانات المجمعة من جانب مؤسسات مسؤولة وموثوقة. وفي هذا الصدد، تم وضع قواعد والتزامات واضحة تغطي جميع مراحل دورة حياة البيانات 
المنصات األساسية الستخدام  توفير  التنظيمية  التطورات  األداء. وستضمن هذه  تتبع  المفتوحة حتى  البيانات  بدًءا من تخطيط   – الشاملة  المفتوحة 

البيانات المفتوحة وتحسين البيانات المجمعة من ِقبل الجهات الفاعلة المسؤولة والموثوقة في القطاع.

أنظمة إسناد الخدمات	. 

في فبراير من عام 2021م، َحظرت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية إسناد خدمات رعاية العمالء إلى مراكز االتصال في الدول األجنبية، وقد 
صدر هذا القرار بهدف توفير المزيد من فرص العمل في هذا المجال للمواطنين السعوديين. 

كان من الشائع أن تقوم الشركات بإسناد خدمات رعاية العمالء إلى مراكز االتصال خارج المملكة العربية السعودية، مثل الواليات المتحدة األمريكية، 
والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، أو غيرها من الدول العربية المجاورة. إال أنه وفًقا للتوجيهات الجديدة للوزارة، لم يعد من الممكن إسناد الخدمات 

المقدمة عن بُعد، بما يتضمن المكالمات الهاتفية، ورسائل البريد اإللكتروني، والمحادثات اإللكترونية، والتواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

اإلطار التنظيمي للتجارة اإللكترونيةو. 

باإلضافة إلى األنظمة األخرى التي تؤثر في قطاع التقنية في المملكة، تم إصدار األنظمة المتعلقة بمجال التجارة اإللكترونية في أكتوبر من عام 2019م 
للمساعدة في وضع إطار عمل يتسم بالوضوح والشفافية لتنظيم المعامالت التي تتم عبر شبكة اإلنترنت. إلى جانب التركيز على حماية المستهلكين 
السعوديين، يعطي هذا النظام األولوية لحق الفرد في الخصوصية عن طريق تسليط الضوء على أهمية حماية البيانات. ووفًقا لهذا النظام، ستسهم وسائل 
الحماية والتدابير التصحيحية األخرى )مثل: التصدي للدعاية الكاذبة، ومعالجة تظلمات المستهلكين، وغيرها( في دعم تطوير القطاع بصورة منظمة 
بالمواءمة مع التوجهات العالمية. وتمثل األنظمة -التي أصبحت اآلن مخصصة وموجهة لقطاع التجارة اإللكترونية- تغييًرا إيجابًيا بعيًدا كل البعد عن 

أُُطر العمل التقليدية.

تقييم سوق خدمات تقنية المعلومات لألسواق الرئيسية التي تستهدفها الشركة  ولو

التوجهات في سوق تقنية المعلومات والقطاع الرقمي في الشرق األوسط والمملكة العربية السعودية  لولو

ساهمت العديد من التوجهات التقنية الرئيسية في رسم مالمح قطاع تقنية المعلومات والقطاع الرقمي على الصعيد العالمي. وتماشًيا مع التوجهات 
العالمية في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بوجه عام، من المتوقع أن تؤدي هذه التقنيات إلى دفع حاالت االستخدام الناشئة والحلول الحديثة في 
المملكة العربية السعودية. ويظهر ذلك جلًيا في الشركات الُكبرى العاملة في مجال الرقمنة بالمملكة، وتشمل هذه التقنيات )على سبيل المثال ال الحصر(: 

لتحديد حاالت االستخدام،  	 الحكومية  والجهات  الخاص  القطاع  التقنية شراكات مع شركات  الخدمات  يعقد مقدمو   – الذكاء االصطناعي 
ووضع نماذج األعمال، وإدارة البيانات والبنية التحتية في مجال الذكاء االصطناعي، وإنشاء معامل الذكاء االصطناعي لتطوير حلول الذكاء 

االصطناعي االبتكارية.
الحوسبة السحابية ومراكز البيانات – يطور مقدمو خدمات تقنية المعلومات المنتجات والعروض في مجال الخدمات الُمدارة وتكامل األنظمة  	

لمواكبة الطلب المتنامي على الحلول السحابية المختلطة، والحلول السحابية المتعددة، والحلول السحابية الُمدارة.
منصات المحادثة – يجري باستمرار، في منطقة الشرق األوسط، تطوير برامج الدردشة أو منصات المحادثة التي تعمل عن طريق الذكاء  	

االصطناعي ودمجها في المواقع اإللكترونية والسماعات الذكية. 
األمن السيبراني – ترّكز المؤسسات حالًيا على اتباع نهج »أمن المعلومات كخدمة« حيث تتم إدارة العديد من المنتجات على مختلف األجهزة  	

عن طريق الخدمات السحابية، وكذلك باالستفادة من التقنيات المتطورة مثل تعلم اآللة والذكاء االصطناعي.

المعزز،   / االفتراضي  والواقع  الرابعة،  الصناعية  والثورة  »الحدية«،  الطرفية  الحوسبة  مثل  الناشئة  التقنيات  تشهد  أن  المتوقع  من  ذلك،  عالوة على 
ومنصات سالسل الكتل )Blockchain(، والحلول المعتمدة على الروبوتات، ومنصات الطباعة ثالثية األبعاد نمًوا ملحوًظا في السوق مستقباًل. 
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يرجع الفضل في التحول العام الذي يشهده القطاع الرقمي والتقني إلى تقنيتَْي إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي اللتان تعيدان تشكيل البيئة االقتصادية 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فقد ظهرت العديد من الفرص التي ترتبط بهذه التقنيات، ومنها المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة وتحليالت 

البيانات المتقدمة. وبالمثل، تتضمن أبرز اتجاهات سوق تقنية المعلومات والحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية ما يلي: 

التحول الرقمي – وهو من أبرز األولويات التي تركز عليها غالبية الجهات من القطاعين العامة والخاص في المملكة؛ بفضل الجهود المبذولة  	
في إطار رؤية المملكة 2030 والرغبة في مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده االقتصاد على المستويين المحلي والدولي. وكان لجائحة فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد-19( أثر في تسريع وتيرة التحول الرقمي – فقد أصبح من الضروري توفير مساحات عمل رقمية والسماح للموظفين 
بأداء مهامهم عن بُعد للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات. وقد زادت الجهود المبذولة على مستوى الجهات المختلفة في المملكة للبحث 
عن فرص استثمارية جذابة في التقنيات لدفع تنفيذ مبادرات التحول والتطوير لديها، ومن ثم زيادة اإليرادات وتقليل النفقات. وتهتم الجهات 
العامة والخاصة باالستثمار في مجاالت تأقلم األعمال واألتمتة والمرونة وأمن تقنية المعلومات لضمان استمرارية أعمالها وكفاءتها التشغيلية، 
خاصة عند مواجهة منافسة دولية. وجرى إطالق مبادرات حكومية جديدة بقيمة 70 مليار ريال سعودي تقريًبا في 2020م، لدعم القطاع 

الخاص، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى تعزيز إجراءات تحفيز االقتصاد. 
المدن الذكية – هي أحد التوجهات األخرى التي يُتوقع لها أن ترسم مالمح سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة. وفي هذا الجانب،  	

تدعم رؤية المملكة 2030 العديد من المشاريع الكبيرة / الضخمة )كتجمعات المدن الذكية – نيوم وأماال ومشروع البحر األحمر والقدية( 
التي لها أثر كبير في زيادة الطلب على خدمات تقنية المعلومات والبنية التحتية في المملكة. وتتضمن هذه المشاريع بعض التطبيقات والحلول 

التقنية األساسية، مثل األمن والمراقبة والشبكات الذكية وحلول النقل الذكية.
االستراتيجيات السحابية – هي استراتيجيات تتبناها الشركات التي تتطلع إلى تنفيذ مشاريع التحول التقني ولديها ميزانية محدودة )لتقنية  	

المعلومات(. وهناك عدة مجاالت يمكن االستفادة من خدمات الحوسبة السحابية فيها، وتشمل على سبيل المثال، المعامالت المصرفية وتجارة 
التجزئة، مما يتيح للشركات توفير تكاليف االستثمار في األجهزة. كما تستثمر مؤسسات من قطاعات أخرى كالرعاية الصحية في الحلول 
السحابية والتقنيات الجديدة؛ بهدف االرتقاء بمستوى خدمات الرعاية المقدمة إلى المرضى وتعزيز كفاءتها. ومن أبرز العوامل الدافعة لتطوير 

الخدمات السحابية في المملكة زيادة توفر مراكز البيانات ومرونة عروض األسعار / باقات الخدمات. 
زاد اهتمام مقدمي الخدمات السحابية العالمية / مقدمي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة بالعمل في المملكة العربية   

السعودية، وبدأوا في التعاون مع مقدمي الخدمات المحليين لتوفير عروض متوافقة مع لوائح سيادة البيانات في المملكة.
الثورة الصناعية الرابعة )4.0( – هي إحدى األولويات االستراتيجية المهمة للمملكة العربية السعودية والتي يدعمها برنامج تطوير الصناعة  	

الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. وتشمل المبادرات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة عدة قطاعات 
كالتعليم واألطر القانونية والتقنيات والحوافز، وعلى رأسها برنامجان رياديان، وهما: مراكز بناء القدرات وبرنامج اإلنتاجية الوطني. وتوجد 

أربع فئات من التقنيات األساسية التي تسهم في دفع عجلة تطوير الثورة الصناعية الرابعة، وهي: 
التقنيات المعرفية التي تسهل اكتساب المعرفة ذات الصلة باتخاذ القرارات -مثل: كالذكاء االصطناعي، والروبوتات، والبيانات الضخمة، - 

والتحليالت. 
الواقع االفتراضي والمعزز والمحاكاة.- 
التقنيات المترابطة التي تدعم التواصل بين اآلالت.- 
تقنيات القيمة المضافة التي تعمل على تكامل مكونات مختلفة مًعا، والخروج بمنتج جديد أكثر قيمة من أجزائه المنفردة – مثل: التصنيع - 

اإلضافي، وسالسل الكتل.
سالسل الكتل )Blockchain( والذكاء االصطناعي – تعمل هذه التقنيات الناشئة على إعادة تشكيل بعض القطاعات مثل الخدمات المصرفية  	

والمالية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يظهر هذا التوجه في المملكة العربية السعودية أيًضا. كما يُتوقع أن تؤدي التقنيات المالية إلى 
ظهور نماذج عمل جديدة ومبتكرة يمكنها التكامل مع القطاعات والمجاالت األخرى في المملكة، مثل نموذج االقتصاد التشاركي واسع النطاق. 
حيث أظهرت بعض الدراسات األخيرة التي أجرتها شركة فنتك السعودية زيادة عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التقنيات المالية 
بمعدل ثالثة أضعاف في عام واحد من 20 شركة في 2019م إلى 60 شركة في 2020م. وتسهم خدمات المدفوعات في ثلثي حجم هذا 
السوق ونحو 98% من قاعدة المستخدمين. وفي هذا السياق، أطلق مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين 
الشركات الناشئة من دخول قطاع الخدمات المالية ولتحفيز االبتكار والنمو في السوق السعودية. كما يعمل المجلس على تعزيز االبتكار من 
خالل تنفيذ استراتيجية المدفوعات اإللكترونية المتكاملة للتحول إلى مجتمع غير نقدي من خالل رقمنة إجراءات اعرف عميلك والمعالجة 
المنشآت  لدى  النقد  إدارة  لتحسين  للتخصيم  إلكترونية  وطنية  إنشاء منصة  إلى جانب  المملكة،  للمعامالت في مصارف  الشاملة  الرقمية 
الصغيرة والمتوسطة. وسيتطلب كل ذلك دعًما من خالل توفير خدمات سحابية وإلكترونية مستقرة وكذلك بنية تحتية وخدمات تضمن تنفيذ 

تلك الخدمات بطرق آمنة ومتوائمة.
األمن السيبراني – سيكون من الضروري وضع حلول أمنية خاصة مع تطور المخاطر األمنية وتزايد استخدام مقدمي الخدمات الدوليين  	

للخدمات السحابية الذي يضفي على األمر مزيًدا من التعقيد. ولذلك، تلجأ الكثير من الشركات إلى موردين محترفين لتقديم حلول أمنية 
ُمدارة بالكامل من خالل مصادر خارجية. وكان على العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية تبسيط برامجها االستثمارية بعد 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( لتتوافق مع تزايد تدقيق المستثمرين على اإليرادات. ويعني ذلك احتمالية توجه هذه الشركات 
إلى االستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ أنشطة العمل غير األساسية لديها )على سبيل المثال، االستعانة بمقدمي خدمات خارجيين لتقديم 

الخدمات التقنية للشركات غير المتخصصة في تقنية المعلومات( لتركيز االستثمارات بدقة على األعمال األساسية.
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تقدير حجم السوق في األسواق الرئيسية التي تستهدفها الشركة ومقومات النمو في المستقبل ولولو

قطاعات السوق الرئيسية والفرعيةأ. 

يتمثل السوق الذي تستهدفه الشركة بوجه عام في أربعة قطاعات رئيسية في المملكة العربية السعودية. وفي كل قطاع من هذه القطاعات، تم تقييم 
القطاعات الفرعية ذات الصلة استناًدا إلى توقعات السوق. وتتمثل هذه القطاعات فيما يلي: 

الحلول التقنية: يشمل هذا القطاع إنفاق المستخدم النهائي على تطوير أو استخدام مجموعة من التطبيقات الرقمية وتطبيقات االتصاالت  	
وتقنية المعلومات في مجاالت القطاع المتاحة وفًقا للمنتج أو المشروع. ويشمل ذلك القطاعات الفرعية التالية:

البيانات والذكاء االصطناعي.- 
هندسة البرمجيات.- 
المنصات والمنظومات.- 
التميز في تقديم الخدمات.- 
تطبيقات األعمال.- 
المرافق األساسية.- 

إسناد إجراءات األعمال / إدارة العمليات التشغيلية: يشمل ذلك تمكين إسناد إجراءات العمل لجهة خارجية )تقديم الخدمات من خالل جهة  	
خارجية(، بما في ذلك إدخال تحسينات من خالل الرقمنة / األنشطة السحابية. كما تتضمن المجاالت ذات الصلة بالشركة خدمات االستعانة 

بمصادر خارجية متخصصة )موضحة فيما يلي(:
إجراءات األعمال كخدمة.- 
الخدمات التقليدية إلسناد إجراءات األعمال.- 
خدمات اإلسناد المتخصصة.- 

االستشارات: يشمل ذلك القطاعات الفرعية اآلتية ذات الصلة باالستشارات الرقمية / التقنية:  	
االستشارات التقنية. - 
استشارات األعمال التي تتضمن إدارة إجراءات العمل ودعم تنفيذ االستراتيجيات. - 

خدمات الموارد البشرية: يشمل ذلك القطاعات الفرعية اآلتية وفًقا لمجموعة الخدمات ذات الصلة التي تقدمها الشركة: 	
التدريب والتعليم في مجال تقنية المعلومات.- 
التدريب على المهارات الشخصية.- 
خدمات التوظيف.- 

توقعات السوق - نظرة عامةب. 

يصل التقدير اإلجمالي لحجم قطاعات السوق المستهدفة من الشركة إلى 53.9 مليار سعودي في عام 2019م و 54.9 مليار سعودي في عام 2020م.

حجم سوق تقنية المعلومات والحلو- الرقمية )9 0وم-0و0وم( )بالمليار ريا- سعودي(دج  ولوالجدو- )

2020م2019ممليار ريال سعودي

33.433.7الحلول التقنية

3.02.8إسناد إجراءات األعمال / إدارة العمليات التشغيلية

3.63.4االستشارات

13.815.1خدمات الموارد البشرية

53.954.9إجمالي السوق المستهدفة

المصدر: تحليالت مستشار دراسة السوق

قطاعات السوق: الحلو- التقنيةج. 

تضم الشركة ثالثة مجاالت عمل تركز على تطوير الحلول التقنية للمنتجات / المشاريع في العديد من حاالت االستخدام وعروض الخدمات. وتشمل هذه 
المجاالت الثالثة مجموعة المنتجات، ومجموعة المشاريع الرقمية، وإدارة وتحليل البيانات باإلضافة إلى الشركات التابعة للشركة – ومنها شركة تبادل 

التي تركز على التطبيقات المتخصصة في الخدمات اللوجستية والتجارة والحلول المالية التجارية.
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من المتوقع أن تحقق قطاعات السوق ذات الصلة بالمنصات الرقمية والمنظومات أعلى معدالت النمو في قطاع التقنية واالتصاالت. ويتضمن هذا القطاع 
المعّزز/ االفتراضي  والواقع  العامة  السحابية  الروبوتات والخدمات  باالعتماد على  وأتمتة اإلجراءات  الكتل  ناشئة مثل سالسل  أيًضا قطاعات فرعية 
وتطبيقات العمل الجماعي ومنصات وحلول الطباعة ثالثية األبعاد وإنترنت األشياء والذكاء االصطناعي، ومن المتوقع أن تمثل هذه القطاعات الفرعية 

مقومات أساسية للنمو في المستقبل.

يوضح الشكل التالي توقعات إجمالي حجم السوق المستهدفة في قطاع الحلول التقنية للشركة

إجمالي حجم السوق المستهدفة – سوق الخدمات التقنية المستهدفة من للشركة )9 0وم-0و0وم( )بالمليار ريا- سعودي(دج  والشكل )

٣٣٫٤

٢٠٢٠م٢٠١٩م

٣٣٫٧

البيانات والذكاء االصطناعي

هندسة البرمجيات

المنصات والمنظومات

التميز في تقديم الخدمات

تطبيقات األعمال

المرافق األساسية

٠٫٣
٢٫٩

٨٫١

١٫٨

٧٫٦

١٣٫٢ ١٤٫٠

٧٫٦

١٫٨

٦٫٩

٠٫٢
٢٫٨

المصدر : تحليالت مستشار دراسة السوق بناء على بيانات شركة البيانات الدولية، جلوبال داتا، دليل السوق الصادر عن جارتنر، مقاالت منشورة

اتجاهات القطاعات الفرعية األخرى:

تطبيقات المنصات الرقمية والمنظومات: يجمع هذا القطاع بين الخدمات السحابية وتطبيقات المنصات الرقمية للجهات من القطاعين العام  	
والخاص. ومع تزايد التركيز على الخدمات السحابية وظهور بعض المخاوف بشأن مستوى األمن وضرورة توطين خدمات البيانات السحابية، 

ينطوي هذا القطاع على فرص واعدة لُكبرى الشركات الريادية في المملكة وعلى رأسها الشركة.
المنتجات والخدمات القائمة على البيانات والذكاء االصطناعي: من المتوقع نمو هذا القطاع بوتيرة سريعة بفضل التطورات األخيرة والتحول  	

العالمي نحو التقنيات الناشئة كالتحليالت وإدارة البيانات وتطبيقات الذكاء االصطناعي. 
قطاعات أخرى: تمثل بعض المجاالت األخرى، مثل تطبيقات األعمال والتميز في تقديم الخدمات وحلول تطوير البرمجيات األساسية، فرًصا  	

واعدة أيًضا. 

وما يزال يمثل هذا القطاع فرصة كبيرة لتعزيز نمو الشركة بفضل حصتها السوقية التي بلغت نحو 5-6% ذاك العام. 

قطاعات السوق: إسناد إجراءات األعما- / إدارة العمليات التشغيليةد. 

تستهدف وحدة أعمال إسناد األعمال في الشركة تحسين إجراءات العمل من خالل الرقمنة واستخدام األدوات الرقمية، إضافة إلى تحسين اإلجراءات 
الحكومية مثل التفتيش وغيرها من الخدمات ذات الصلة - والتي تُصنف بأنها »خدمات إسناد متخصصة«. كما يوجد قطاعان آخران في هذه السوق 
يرتبطان بالشركة، وهما: »إجراءات األعمال كخدمة« و »الخدمات التقليدية إلسناد إجراءات األعمال« )التي تقدمها الشركة من خالل العديد من المنتجات 

/ الخدمات(.
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يوضح الشكل التالي حجم قطاع إسناد إجراءات األعمال / إدارة العمليات التشغيلية وقطاعاته الفرعية.

حجم سوق إسناد إجراءات األعما- / إدارة العمليات التشغيلية في المملكة المستهدف من الشركة )9 0وم-0و0وم( )بالمليار ريا- دج  7الشكل )
سعودي(

(BPaaS) المنصة كخدمة

خدمات اإلسناد التقليدية

خدمات إدارة الحجاج/المعتمرين

عمليات التفتيش غير التقنية
لوزارة الشؤون البلدية والقروية

٢٫٨

٢٠٢٠م ٢٠١٩م

٣٫٠

٠٫٣

١٫٠

١٫١

٠٫٦

١٫١

١٫١

٠٫٧

٠٫٠

المصدر : تحليالت مستشار دراسة السوق بناًء على بيانات شركة البيانات الدولية، جلوبال داتا، دليل السوق الصادر عن جارتنر، مقاالت منشورة.

كان من المتوقع أن يبلغ حجم سوق إسناد إجراءات األعمال / إدارة العمليات التشغيلية الذي تستهدفه الشركة 3.0 مليار ريال سعودي في عام 2019م. 
وما يزال يمثل فرصة كبيرة لتعزيز نمو الشركة. 

من المتوقع أن يشهد إسناد إجراءات العمل في الوحدات الحكومية الرئيسية نمًوا في األعوام القادمة – وخاصة في المجاالت التي يمكن للشركات 
الخاصة / المستقلة مثل الشركة ومنافسيها تقديم مستويات كفاءة أعلى ونتائج أفضل. ويُحتمل أن تتضمن أنشطة اإلسناد هذه العديد من الخدمات 
الفردية المتنوعة التي تتطلب خبرات متخصصة )وليست تقنية بالضرورة(، مثل خدمات التفتيش، أو التحقق، أو التدقيق، أو االعتماد، أو جميعها مما 
يتم تنفيذه في قطاعات الصحة، والصناعة، والمرافق، والبلديات. وتقدم الشركة في الوقت الحالي خدمات تفتيش للبلديات - ويوضح الشكل 7 إجمالي 

الحجم الحالي للسوق المستهدفة لهذه الخدمات.

وباإلضافة إلى خدمات اإلسناد التي تستهدف الشركة تقديمها للوزارات في الوقت الحالي، تتوفر فرص أخرى في مجال التفتيش غير الفني في وزارات 
أخرى كذلك. وُقدر حجم هذا السوق بنحو مليار ريال سعودي في عام 2020م ومن المتوقع أن ينمو بفضل المبادرات المختلفة التي أطلقتها العديد من 
الوزارات لتعزيز الكفاءة واالمتثال. وإذا تمكنت الشركة من توسيع نطاق محفظة خدماتها لتشمل تنفيذ عمليات التفتيش غير الفني في وزارات أخرى غير 

التي تعمل معها حالًيا، فقد تتمكن من استهداف هذه السوق نظًرا لقربها من مجال عملها األساسي.

وإضافة لذلك، ُقدر حجم سوق التفتيش الفني والتحقق واالعتماد )باستثناء عمليات التفتيش غير الفني( بنحو 4.8 مليار ريال سعودي في عام 2020م. 
ويعكس ذلك الفرص اإلضافية المتاحة أمام الشركة لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز قدراتها لتقديم هذه الخدمات وربما استهداف هذه السوق.

وتتوفر كذلك بعض الفرص المرتبطة بخدمات اإلسناد لتنفيذ أنشطة التتبع والمراقبة في قطاعات متعددة، مثل: الحج والعمرة والسياحة وما شابهها 
من األنشطة، وتستكشف الشركة بعض هذه الفرص في الوقت الحالي في إطار تطلعاتها للنمو في قطاعات إسناد إجراءات األعمال / إدارة العمليات 
التشغيلية. وترى الشركة أن قطاع الحج والعمرة هو قطاع ذو أولوية قصوى للمملكة - ومن ثم جرى إدراج سوق تتبع ومساعدة الحجاج )وهو قطاع تستهدفه 

الشركة بصورة مباشرة( ضمن سوق »خدمات اإلسناد المتخصصة«. 
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في إطار هذا القطاع، يمكن أن تركز الشركة على اإلنفاق على الخدمات الرقمية إلدارة الزائرين القادمين إلى المملكة ألداء الحج، حيث جرى تقدير هذا 
السوق بقيمة 300 مليون ريال سعودي تقريًبا عام 2019م. وفي إطار مستهدفات رؤية 2030 لقطاع الحج والعمرة للوصول إلى 6.7 مليون حاج ومعتمر 

)من نحو 2.5 مليون حاج ومعتمر في 2019م(، فإن هناك فرًصا هائلة لتحقيق النمو طويل األجل في هذا القطاع.

تولي حكومة المملكة أولوية قصوى لتحقيق اإلدارة الفّعالة للحجاج والمعتمرين، ويوحي ذلك باألهمية البالغة للخدمات الرقمية في هذا القطاع. وإلى 
الصلة  التقديرات ذات  الشركة. وتشير  أمام  المعتمرين فرصة سانحة  الرقمية إلدارة  الخدمات  تُشّكل كذلك  الحجاج،  الرقمية إلدارة  الخدمات  جانب 

بالخدمات المماثلة في قطاع العمرة إلى وجود فرص إضافية في السوق بقيمة 800 مليون ريال سعودي عام 2019م. 

عالوًة على ذلك، تستهدف الشركة إسناد الخدمات المنفردة التي تظهر نتيجة ألحداث أو ظروف غير متوقعة )مثل: جائحة فيروس كورونا الُمستجد( 
التي تطلبت الفحص الموسع، ومتابعة وتعّقب المصابين والمخالطين، وإعطاء اللقاحات، وما شابه ذلك(. وتمثل هذه الخدمات فرص سانحة لنمو الشركة، 

ونظًرا لطبيعة هذه الفرص، ربما ال يمكن قياسها كمًيا أو التنبؤ بها على نحو معقول. 

وقد تراوحت الحصة السوقية للشركة في هذا القطاع بين 5-4% في عام 2020م.

قطاعات السوق: االستشارات	. 

يركز هذا القطاع على تقديم خدمات استشارية متخصصة )خدمات استشارية في المجال الرقمي والتقني وقطاع األعمال(، وتتوافق هذه الخدمات مع 
وحدة أعمال »الخدمات االحترافية« التابعة للشركة.

ومن المتوقع أن يحقق سوق الخدمات االستشارية نمواً مدفوع بجهود الرقمنة وتبنى حلول تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تعافي معدالت استثمار القطاعين 
العام والخاص في الخدمات الرقمية بعد انحسار أثر جائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19(.

حجم سوق الخدمات االستشارية في المملكة المستهدفة من الشركة )9 0وم-0و0وم( )بالمليار ريا- سعودي(دج  8الشكل )

االستشارات التقنية

٣٫٤
٣٫٦

١٫١

٢٫٥٢٫٣

١٫٠

٢٠٢٠م٢٠١٩م

استشارات األعمال، بما يشمل
إدارة إجراءات العمل

المصدر : تحليالت مستشار دراسة السوق بناء على بيانات شركة البيانات الدولية، جلوبال داتا، مقاالت منشورة

التحول الرقمي وزيادة  المبذولة لتعزيز تبني  المتزايدة  التقنية، بوصفها قطاًعا فرعًيا، نمًوا بفضل الجهود  يُتوقع أن تشهد الخدمات االستشارية  كما 
استخدام الخدمات التقنية ومواصلة إنفاق القطاعين العام والخاص على الخدمات الرقمية بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد-19(.

وقد تراوحت الحصة السوقية للشركة في هذا القطاع بين 2-3% في عام 2020م.
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قطاعات السوق: تطوير وتوظيف رأس الما- البشري و. 

تستهدف شركة إمداد الخبرات، إحدى الشركات التابعة للشركة، في الوقت الحالي تقديم خدمات توفير الموارد البشرية المتخصصة وغير المتخصصة 
على نطاق واسع لمختلف الجهات الحكومية في المملكة. وتوفر شركة إمداد الخبرات المحدودة كذلك موارد بشرية مؤهلة بنظام التعاقد؛ بهدف دعم 

عمالئها في تنفيذ مشاريعهم الُكبرى.

وإضافة إلى شركة إمداد الخبرات، تدعم الشركة أيًضا خطط ومستهدفات التوطين في المملكة بتقديم خدمات تهدف إلى رفع كفاءة ومهارات السعوديين 
وتدعم االستعانة بهم لزيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.

المعلومات،  تقنية  والتعليم في مجال  التدريب  الشركة خدمات  البشري، تستهدف  المال  رأس  وتوظيف  تطوير  الفرعية في قطاع  القطاعات  بين  ومن 
والتدريب على المهارات الشخصية لالرتقاء بمهارات المواطنين، وخدمات التعاقد والتوظيف للموارد البشرية.

حجم سوق خدمات رأس الما- البشري في المملكة المستهدفة من الشركة )9 0وم-0و0وم( )بالمليار ريا- سعودي(دج  9الشكل )

١٣٫٨

٠٫٥
٠٫٤

٩٫٧

٣٫٢

٠٫٦
٠٫٤

١٠٫٧

٣٫٤

١٥٫١

٢٠٢٠م ٢٠١٩م

التدريب على المهارات الشخصية

التعهيد الخارجي للقوى العاملة

خدمات التوظيف

التدريب والتعليم في مجال تقنية المعلومات

المصدر : تحليالت مستشار دراسة السوق بناء على بيانات شركة البيانات الدولية، األبحاث األولية، ومقابالت مع الخبراء المختصين 

ومن المتوقع أن يحقق القطاع الفرعي للتدريب على المهارات الشخصية نمًوا مدفوًعا بزيادة الطلب المحتمل على الموارد البشرية السعودية بفضل 
أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى التركيز على تطوير مهارات المواطنين. 

كما يُتوقع أن يحقق قطاع التدريب والتعليم في مجال تقنية المعلومات نمًوا بما يتواءم مع الخطط الطموحة الهادفة إلى تعزيز القدرات في قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات السعودي استناًدا إلى استراتيجية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية في المملكة. 

إضافة إلى ما سبق، شهد القطاع الفرعي المتمثل في خدمات إسناد الموارد البشرية – الذي يستهدف على نحو كبير تقديم خدمات الموارد البشرية 
المؤقتة للجهات الحكومية – وقد شهدت هذه الخدمات زخًما ملحوًظا في السنوات القليلة الماضية بفضل الطلب عليها من مكاتب تحقيق الرؤية ومن 
البرامج المختلفة المرتبطة بتنفيذ رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن تساعد السياسات الهادفة إلى توفير الموظفين الضروريين للوحدات الحكومية 
واألنشطة التحولية على التوسع في توظيف الموارد البشرية بنظام الدوام الكامل أو التعاقد في المستقبل. إضافة إلى ذلك، شهد المملكة اعتماد كبير على 
القطاع الخاص في توفير القوى العاملة بنظام التعاقد، وتُشير التقديرات إلى أن قيمة هذه السوق وصلت إلى نحو 10.7 مليار ريال سعودي في 2020م. 

إلى جانب ذلك، تُعد خدمات دعم التوظيف مجاالً مماثاًل ذي صلة بقطاع تطوير وتوظيف رأس المال البشري، وتُمثل هذه الخدمات فرًصا للنمو للشركة. 
وقد بلغ حجم هذا القطاع 3.4 مليار ريال سعودي تقريًبا في عام 2020م. 

وقد تراوحت الحصة السوقية للشركة في هذا القطاع بين 1-2% في عام 2020م. 
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استعراض الوضع العام للشركة في السوق  ولو

المشهد التنافسي للشركة  لولو

يتسم المشهد العام التنافسي لمجاالت عمل الشركة بالتنوع، نظًرا لوجود مجموعة متنوعة من المنافسين الذين يقدمون نفس الخدمات والحلول التي 
تقدمها وحدات األعمال التابعة للشركة. ومع ذلك، وعلى مدار تاريخ الشركة، لم يتنافس معها سوى بضع شركات من حيث حجم وشمولية المنتجات 

والخدمات الُمقدمة. 

الرقمية ووحدة الخدمات االحترافية في الشركة مع مجموعة كبيرة من الشركات  المشاريع  تتنافس وحدة مجموعات  فعلى مستوى وحدات األعمال، 
المحلية ومتعددة الجنسيات. ويقل مستوى المنافسة للشركة في قطاعات التوطين وبناء القدرات وإسناد األعمال وخدمات الموارد البشرية، نظًرا لقلة 

الشركات العاملة في هذه القطاعات بوجه عام، ولكن تتميز تلك الشركات المنافسة القليلة بالتخصص والقدرة على المنافسة محلًيا وإقليمًيا.

وتضم قائمة أبرز منافسي الشركة الشركات التالية:

شركة اإللكترونيات المتقدمة: تأسست شركة اإللكترونيات المتقدمة عام 1988م، وهي شركة يتمحور تركيز أعمالها على القطاعين العسكري  	
والدفاع في المملكة العربية السعودية.

شركة المعمر ألنظمة المعلومات: تأسست الشركة عام 1979م، وتم إدراجها في السوق المالية السعودية )تداول( منذ عام 2019م. وتهدف  	
الشركة إلى أن تكون شريًكا رائًدا في تقديم حلول وخدمات تقنية المعلومات للمملكة والشرق األوسط عموًما. 

الماضي  	 القرن  الثمانينات من  أوائل  الجريسي، تأسست في  تابعة لمجموعة  هي شركة  شركة الجريسي لخدمات الكومبيوتر واالتصاالت: 
لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة. وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة الحلول التقنية، وخدمات تكامل األنظمة، 

وخدمات نقل البيانات ومزود خدمات اإلنترنت، والخدمات المدارة.
الشركة السعودية للحاسبات اإللكترونية: تأسست الشركة عام 1981م، وتُعد الممثل العام للتسويق والخدمات لشركة آي بي إم للتجارة العالمية  	

في المملكة العربية السعودية. 
شركة حلول التابعة لشركة االتصاالت السعودية: تأسست شركة حلول عام 2002م، وتمثل الذراع التشغيلي لالتصاالت السعودية في قطاع  	

االتصاالت وتقنية المعلومات.
شركة تكامل القابضة: تأسست شركة تكامل القابضة عام 2013م، بصفتها شركة حكومية. وتشمل عروض الخدمات الرئيسية للشركة إدارة  	

المشاريع، والخدمات االستشارية، والموارد البشرية، والمشتريات، والمنتجات.
تكامل  	 وشركة  البشرية  الموارد  تنمية  لصندوق  مملوكة  بوصفها شركة شبه حكومية  2013م،  في  الشركة  تأسست  للتقنيات:  شركة تمكين 

القابضة.
شركة تاتا للخدمات االستشارية: تأسست الشركة عام 2015م، بوصفها شركة سعودية تابعة لمجموعة تاتا. وتتضمن أبرز عروض خدماتها  	

السيبراني،  األمن  وحلول  البيانات،  وتحليالت  ورؤى  السحابية،  والحلول  العامة،  االستشارية  والخدمات  االستراتيجية  االستشارات  تقديم 
وتطبيقات المؤسسات، وخدمات سالسل الكتل، واألتمتة، والذكاء االصطناعي.

شركة ثقة: تأسست الشركة عام 2012م، وهي مملوكة للهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين )تقييم(، وتتمثل خدماتها بالحلول الذكية )إعادة  	
هندسة إجراءات العمل، وتطبيقات األجهزة الذكية، وخدمات الربط اإللكتروني، وحلول المراقبة واإلشراف(، وخدمات األعمال )الخدمات 
المالية والمحاسبية، والموارد البشرية، والتوريد والخدمات اللوجستية، والخدمات االستشارية، والحلول الرقمية، وإسناد إجراءات األعمال(، 

وحلول البيانات. 
شركة ويبرو العربية: تأسست الشركة عام 2007م، بصفتها شركة مشتركة بين ويبرو ودار الرياض. وتتضمن أهم عروض شركة ويبرو العربية  	

تقديم الخدمات في مجال البيانات، والتحليالت والذكاء االصطناعي، والتطبيقات، والعمليات التشغيلية والمنصات.
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يوضح الجدول التالي مقارنة أبرز منافسي الشركة من ناحية الخدمات المقدمة:

مقارنة الملفات التعريفية ألبرز المنافسين لوحدات األعما- التابعة للشركة دج  7لوالجدو- )

مجموعاتالمنافسين
المنتجات

إسناد إجراءات 
األعمال

مجموعات 
الحلول 
الرقمية

التوطين 
والتدريب ورفع 

القدرات

الخدمات 
االحترافية

خدمات الموارد 
البشرية )إمداد 

الخبرات(

üüüüüüالشركة

üüüüشركة حلول التابعة لشركة االتصاالت السعودية

üüüüشركة اإللكترونيات المتقدمة

üüüالشركة السعودية للحاسبات اإللكترونية

üüüشركة المعمر ألنظمة المعلومات

üüüشركة ويبرو العربية

üüüشركة تاتا للخدمات االستشارية

üüüشركة تمكين للتقنيات

üüüüüشركة ثقة

üüüüشركة تكامل القابضة

المصدر: بناًء على المشهد التنافسي، تم تحديد المنافسين الرئيسين للشركة 

المقارنة بين عروض القيمة للشركة ومواطن قوتها ومميزاتها والفرص المتاحة أمامها ولولو

تشتهر الشركة على نطاق واسع بأنها من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الخدمات والحلول التقنية والرقمنة بالمملكة العربية السعودية، وتدير الشركة 
حالًيا ما يتجاوز 22 مليون مشترك يستخدمون منتجات ومنصات وخدمات الشركة إلجراء ما يزيد عن مليوني معاملة يومًيا في العديد من األدوار وعروض 
الخدمات المتنوعة. كما تتميز الشركة بمكانة ريادية في قطاع التحول الرقمي بالمملكة وتشتهر بتقديم مجموعة كبيرة من الحلول والخدمات في هذا 
القطاع - بدًءا من تطوير وتنفيذ الحلول الرقمية األساسية، وتقديم الدعم الالزم لتحسين إجراءات العمل وتمكين التحول الرقمي، وصواًل إلى دعم عمالئها 

في تقديم أفضل الخدمات ذات القيمة العالية للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

مواطن القوة الرئيسية للشركة أ. 

عمق العالقات مع العمالء

أرست الشركة عالقات راسخة ووطيدة مع مختلف عمالئها من الجهات الحكومية السعودية وكذلك العمالء من القطاع الخاص، وحرصت على تعزيز تلك 
العالقات والمحافظة عليها.

عالمة تجارية موثوقة وقدرات متميزة 

تتميز الشركة بأنها مقدم خدمات موثوق قادر على تنفيذ ُكبرى المشاريع، وتحظى عالمتها التجارية بمكانة مرموقة في مختلف أرجاء المملكة العربية 
السعودية، وتشتهر كذلك باألثر اإليجابي الملحوظ الذي تحققه للمجتمع )مثل: منصة أبشر(.

قدرات شاملة متكاملة

تتمتع الشركة بمجموعة متنوعة من القدرات واإلمكانات بداية من أولى مراحل التصميم وحتى التنفيذ، ولديها كافة ما تحتاج إليه من قدرات تمكنها من 
تقديم خدمات شاملة ومتكاملة. ومن بين القدرات الفريدة للشركة، تطوير وتشغيل المنصات والحلول الرقمية الشاملة للعمالء )مثل: منصة أبشر، خدمة 
تم، وخدمة يقين، ومنصة رابط(، كما تتمتع الشركة بعالقات قوية مع مجموعة متنوعة وكبيرة من الجهات المعنية في المملكة، مثل المؤسسات المالية 

التي تشمل البنوك وشركات التأمين والجهات الرقابية.
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الفرص المتاحة أمام الشركةب. 

الدمج والتكامل

تمتلك الشركة فرًصا واعدة لدمج وتكامل خدماتها على نحو أكبر باالستفادة من الحلول التي قدمتها للعديد من الوزارات والجهات الحكومية؛ بهدف تطوير 
منتجات وحاالت استخدام جديدة ومتكاملة. وتلوح كذلك فرصة أخرى سانحة أمام الشركة لالستفادة من البيانات التي بحوزتها لتقديم تحليالت متقدمة 

وحلول مستندة إلى الرؤى واألفكار بما يحقق قيمة ُمضافة أكبر لعمالئها.

التوسع في مجاالت وأسواق جديدة

يمكن للشركة كذلك التوسع في مجاالت وقطاعات جديدة بجانب محفظة خدماتها الحالية واالستفادة من الحلول الجاهزة المتوفرة لديها. ومن بين فرص 
التوسع األخرى الدخول لألسواق الدولية المجاورة، من خالل االستفادة من عروض الخدمات والمنتجات الحالية للشركة في استهداف الجهات الحكومية 

والقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك األسواق الجديدة.

زيادة التركيز على القطاع الخاص

على الرغم من أن منتجات الشركة الحالية تستهدف مجموعة متنوعة من العمالء والشركات في القطاع الخاص، إال أن غالبية الحلول والمنتجات التي 
أطلقتها كانت موجهة لتلبية متطلبات الجهات الحكومية. وفي الوقت ذاته، من المرجح أن تعزز مبادرات مثل التخصيص والتحول المؤسسي وغيرها من 
المبادرات في المملكة من دور القطاع الخاص في المشاركة. ونظًرا لما تتمتع به الشركة من خبرات واسعة في تطوير المنصات الرقمية الضخمة وتقديم 

الحلول واسعة النطاق وخدمات البيانات الشاملة، يمكنها استهداف هذه الفرص استهداًفا مباشًرا. 

الوضع التنافسي للشركة والمزايا الفريدة التي تتمتع بها ج. 

تتميز الشركة عن منافسيها تميًزا كبيًرا بفضل مجموعة القطاعات الكبيرة التي يمكن أن تستهدفها بخدماتها ومنتجاتها. بالرغم من استهداف المنافسين 
المباشرين وغير المباشرين بعض هذه القطاعات أو جميعها، إال أنهم يركزون في الغالب على عدد أقل من القطاعات مقارنة بالشركة. كما يستهدف 

عرض القيمة المضافة للشركة قاعدة أشمل وأكبر من القطاعات والمجاالت.

أو من خالل شركة إمداد  به من إمكانيات كبيرة )إما مباشرًة  تتمتع  لما  الشركة مجرد تقديم خدمات رقمية وحسب،  إلى ذلك، تفوق قدرات  إضافة 
الخبرات( تمكنها من تقديم خدمات غير رقمية للعمالء بجانب الحلول الرقمية التي تقدمها لهم. ويشّكل هذا العامل أحد أهم العوامل الفريدة التي تميز 

شركة الشركة عن منافسيها.
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تصنيف التعريفات  7لو

الوصفالقطاع الفرعيالقطاعالسوق

الحلول 
التقنية

البيانات 
والذكاء 

االصطناعي

خدمات وبرمجيات الذكاء 
تطوير خدمات وبرمجيات الذكاء االصطناعي القائمة عادةً على حاالت االستخدام.االصطناعي

تطوير منصات الذكاء االصطناعي باستخدام الخوارزميات لمعالجة المعلومات وتمكين تقديم منصات الذكاء االصطناعي
حلول تحليلية متقدمة.

ونشرها التحليالت والبيانات الضخمة وتطويرها  الضخمة  البيانات  مجموعات  تخزين  خالله  من  يمكن  متكامل  حل  تقديم 
ومراقبتها وإدارتها؛ لتحليلها واالستفادة منها في عمليات التحقيق. 

االستعانة بأجهزة الواقع المعزز/الواقع االفتراضي ودعمها في حاالت استخدام مرتبطة بقطاعات الواقع الُمعزز/ الواقع االفتراضي
محددة )مثل: صيانة الطائرات، والجراحة بمساعدة تقنية الواقع المعزز، وما شابه ذلك(.

إدارة حلول تخزين البيانات، وعرضها عرًضا مصوًرا، وإعداد تقارير بشأنها.برامج إدارة البيانات

هندسة 
البرمجيات

االستعانة بتطبيقات الطباعة ثالثية األبعاد ودعمها في العديد من القطاعات، باستثناء قطاع الطباعة الثالثية األبعاد
أجهزة الطباعة ثالثية األبعاد.

البرامج الوسيطة للتكامل والتنسيق
االستعانة بأدوات يستخدمها المطورون والمتخصصون في أعمال التكامل لتحقيق التكامل بين 
التطبيقات. ويتم تثبيت هذا البرنامج في مقرات العمل على الخوادم، واألجهزة، وفي عروض 

الخدمات السحابية المختلطة والعامة.

المنصات 
والمنظومات

سالسل الكتل
تطوير حاالت استخدام ذات صلة بتقنية توزيع التكنولوجيات الموازنة المستندة إلى سالسل الكتل 
المستخدمة في العديد من الجوانب الهامة حسب القطاع )مثل: الرعاية الصحية، والتحقق من 

الهوية، وما شابه ذلك(.

منصات إنترنت األشياء
التحليالت  حلول  تطوير  جانب  إلى  وتشغيلها  وتوصيلها  األشياء  إنترنت  أجهزة  تركيب  تمكين 
المتقدمة التي تستخدم بيانات إنترنت األشياء )مثل: تحليالت البث(، مع استبعاد استخدام أي 

جهاز.

تنفيذ ودعم التطبيقات المعتمدة على الروبوتات، سواء كانت تطبيقات محددة االستخدام، أو الحلول المعتمدة على الروبوتات
متعددة األغراض، أو معرفية.

حلول ومنصات وظيفية )إدارة 
سلسلة التوريد، إدارة عالقات 

العمالء، وما شابه ذلك(

استخدام المنصات والمنظومات المخصصة لتلبية حاجة محددة والتي تكون عادة بمتعلقة وحدة 
وظيفية مثل: الهندسة، سلسلة التوريد، وما شابه ذلك.

التطبيقات والبرامج المستخدمة في الخدمات السحابية العامة.الخدمات السحابية العامة

تشمل خدمات استضافة الويب المشترك، واستضافة الخوادم المخصصة، والمواقع المشتركة.إدارة التطبيقات المضيفة

 البُنى التحتية 
لخدمات الستضافة

الخدمات  باستخدام  بالكامل  وتشغيله  البرامج  أحد  تنفيذ  إمكانية  للمستخدمين  تتيح  حلول 
السحابية.

التميز 
في تقديم 
الخدمات

إسناد خدمات نقطة النهاية للشبكة 
وتقنية المعلومات

إسناد خدمات تقنية المعلومات - يتولى مقدم الخدمات مسؤولية إدارة جزء كبير من منظومة تقنية 
المعلومات أو إدارة المنظومة بأكملها.

إسناد خدمات الشبكات والنقطة النهائية - مجموعة من األنشطة المرتبطة بإسناد خدمات الدعم 
وإدارة عنصر أو أكثر من عناصر البنية التحتية التصاالت الشبكة والخادم / الخاصة بالعميل.

تقديم أدوات مؤتمتة لضمان جودة البرمجيات، باإلضافة إلى أدوات إدارة تهيئة وتغيير البرمجيات جودة البرمجيات ودورة حياتها
بما يدعم عملية تطوير البرمجيات واستخدامها.

تطبيقات 
األعمال

استخدام برامج وأدوات الشركة من 
أي جهاز

توفير العديد من منصات وحلول األجهزة المحمولة ودعمها لصالح موظفي العمالء، بما يشمل 
إدارة  برنامج  توفير  جانب  إلى  المحمولة،  والحواسيب  اللوحية،  والحواسيب  الذكية،  الهواتف 

األجهزة المحمولة في المؤسسات.

تصميم التطبيقات المخصصة وتطويرها ودعمها لعمالء بعينهم داخل المؤسسات.تطبيقات مخصصة

توفير األنشطة والخبرات واألنظمة التي تهدف إلى تزويد المستخدم النهائي بالخدمات المناسبة تثبيت البرمجيات ودعمها
لتثبيت البرمجيات وتهيئتها واستخدامها.

تمكين تركيب أجهزة إنترنت األشياء وتوصيلها وتشغيلها.خدمات إنترنت األشياء
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الوصفالقطاع الفرعيالقطاعالسوق

الحلول 
التقنية

المرافق 
األساسية

توفير حلول البرمجيات المتاحة ودعمها.البرامج الموجودة في حزمة معينة

تطبيقات العمل الجماعي
توفير التطبيقات التي تمّكن مجموعة من األشخاص من العمل سوًيا من خالل مشاركة المعلومات 
البريد  رسائل  وتطبيقات  االفتراضية،  االجتماعات  تطبيقات  ذلك  ويشمل  العمل.  وإجراءات 

اإللكتروني، وتطبيقات التعاون والعمل الجماعي.

وضع وتطبيق بروتوكوالت وأدوات تحديد الهوية )مثل: المصادقة متعددة العوامل، وتحديد الهوية إدارة الهوية وحق الوصول
حسب بيانات القياسات الحيوية، وما شابه ذلك(.

الموارد تنفيذ األنظمة والشبكات تنفيذ تطبيقات تخطيط  المثال،  تنفيذ األنظمة والشبكات، على سبيل  تتضمن عملية 
المؤسسية وتكاملها مع تطبيقات سابقة أخرى.

توفير خدمة التخزين والحوسبة الشخصية للعمالء وإدارة العمليات التشغيلية ذات الصلة بها على التخزين والحوسبة الشخصية
مستوى المؤسسة )مثل: مركز البيانات، والحوسبة الشخصية، وما شابه ذلك(

إسناد إجراءات 
األعمال / 

إدارة العمليات 
التشغيلية

إسناد 
إجراءات 
األعمال 
/ إدارة 

العمليات 
التشغيلية

إسناد إجراءات األعمال كخدمة 
)BPaaS(

خدمات اإلسناد القائمة على الخدمات السحابية / الرقمية في وحدات األعمال مثل وحدات 
العمالء،  إدارة  أدوات  بالخدمات ضمن  المرتبطة  والعناصر  السحابية،  اإللكترونية  المدفوعات 

والموارد البشرية، وغيرها من الوحدات التنفيذية.

الخدمات التقليدية إلسناد إجراءات 
األعمال

الرئيسية مثل وحدات  المقدمة لوحدات األعمال  التقليدية إلسناد إجراءات األعمال  األنشطة 
التوثيق / المحفوظات، وإدارة العمالء، ووحدات تنفيذية أخرى مثل، الشؤون المالية والحسابات، 

وإدارة سلسلة التوريد، وما شابه ذلك.

مشاريع واسعة النطاق ومتكررة وغير تقليدية وغير قائمة على حاالت االستخدام إلسناد إجراءات خدمات اإلسناد المخصصة
األعمال، مثل: عمليات التفتيش والرقابة البلدية، إدارة الزائرين في قطاع الحج والعمرة.

االستشارات 
)الخدمات 

االحترافية(

 االستشارات 
)الخدمات 
االحترافية(

خدمات االستشارات التقنية
تقديم خدمات متخصصة / خدمات استشارية إلى العمالء تهدف إلى إدارة الهيكل التنظيمي 
لتقنية المعلومات لديهم و/أو تحسين أداء تقنية المعلومات في الهيكل التنظيمي، وإدارة البنية 

التحتية بما يشمل أمن المعلومات وما يتصل به من إجراءات.

استشارات األعمال
تقديم خدمات استشارية وتنفيذية ذات صلة بإدارة األعمال، وتشمل وضع استراتيجية المؤسسة 
وأهدافها، باإلضافة إلى تصميم الهياكل التنظيمية وإجراءات العمل وتنفيذها لتمكين المؤسسة 

من تحقيق أهدافها.

خدمات 
الموارد 
البشرية

التدريب 

التدريب والتعليم في مجال تقنية 
المعلومات

تشمل خدمات التدريب والتعليم في مجال تقنية المعلومات اإلنفاق على تنمية المهارات التقنية 
بما يلبي متطلبات األعمال ذات الصلة بتطوير حلول تقنية المعلومات أو إدارتها أو استخدامها.

التدريب على المهارات الشخصية
تقديم خبرات عملية وتدريب موضوعي على المهارات الشخصية إلى الموظفين / المواطنين 
لتعزيز فرص توظيفهم بدرجة أكبر، باإلضافة إلى تقديم الدعم الالزم في جهود التوطين المبذولة 

للمواطنين.
توظيف 
الموارد 
البشرية

خدمات التوظيف
تقديم خدمات تشمل اختيار الموظفين الدائمين والمؤقتين وإلحاقهم بالعمل، وتأجير الموظفين، 
وإعداد قوائم بالوظائف الشاغرة، وإدارة أنشطة إسناد الوحدات اإلدارية ذات الصلة بالموظفين 

مثل إدارة مزايا الموظفين والرواتب.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها - 4

نظرة عامة على الشركة   لو
شركة علم هي شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة قائمة بموجب المرسوم الملكي رقم م/90 وتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، 
مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010069210 وتاريخ 1408/10/24هـ )الموافق 1988/06/09م(، وعنوانها المسجل هو ص. ب. 

67651، مدينة الرياض، شارع الثغر، حي النخيل، الرائدة المدينة الرقمية، 12382، المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة بتاريخ 10/24/ 1408هـ )الموافق 06/09/ 1988م(، كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال 
سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسين )50( حصة عادية نقدية بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي للحصة 
الواحدة، وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010069210 باسم »شركة العلم لألبحاث والتطوير« والذي تم تغييره في وقٍت الحق إلى 
»شركة العلم ألمن المعلومات«. وبتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص 
واحد مساهمة مقفلة وتم زيادة رأسمالها من خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل 
مقسم إلى خمسة ماليين )5,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم استيفاء الزيادة 
البالغ قدرها تسعة وأربعين مليون وخمسمائة ألف )49,500,000( ريال سعودي عن طريق رسملة مبلغ سبعة وعشرين مليون )27,000,000( ريال سعودي 
من األرباح المبقاة باإلضافة إلى زيادة نقدية بمبلغ اثنين وعشرين مليون وخمسمائة ألف )22,500,000( ريال سعودي. وبتاريخ 1442/03/24هـ )الموافق 
2020/11/10م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل اسم الشركة من »شركة العلم ألمن المعلومات شركة شخص واحد مساهمة 
مقفلة« إلى »شركة علم شركة شخص واحد مساهمة مقفلة« وزيادة رأس مال الشركة من خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة 
مليون )500,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة 
)10( رياالت سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها أربعمائة وخمسون مليون )450,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار خمسة 
وأربعين مليون )45.000,000( سهماً جديداً في الشركة من خالل )أ( رسملة مبلغ ثالثة وثالثين مليون وثالثمائة واثنين وثالثين ألف وأربعة وخمسين 
)33,332,054( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة و)ب( رسملة مبلغ أربعمائة وستة عشر مليون وستمائة وسبعة وستين ألف وتسعمائة وستة وأربعين 
)416,667,946( ريال سعودي مقابل أسهم عينية ناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل. كما وبتاريخ 1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م(، تم زيادة 
رأس مال الشركة من خمسمائة مليون )500,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ثمانين 
مليون )80,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة عن طريق رسملة 
مبلغ ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة للشركة. )وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، يرجى مراجعة القسم 

رقم  4-1-2 »تاريخ الشركة وتطور رأس المال« من هذه النشرة(.

تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في قطاع الخدمات الرقمية وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية وفقاً لنظامها األساس بما يلي: 

تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وأمن المعلومات واألعمال اإللكترونية وتبادل المعلومات االئتمانية. 	
تقديم خدمات الربط اإللكتروني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. 	
إدارة مراكز البيانات والمعلومات وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها. 	
واستيرادها  	 االتصاالت،  وشبكات  المعلومات  ونظم  والبرمجيات  غيارها  وقطع  اإللكترونية  واآلليات  األجهزة  في  والتجزئة  الجملة  تجارة 

وتصديرها.
إدارة األجهزة واآلليات اإللكترونية ونظم المعلومات وشبكات االتصال وصيانتها وتشغيلها وتطويرها. 	
توفير مواقع للبيع والشراء عن طريق شبكة اإلنترنت. 	
توفير وتدريب القوى العاملة وتطويرها إلدارة وتشغيل وتطوير أعمال وخدمات القطاعين العام والخاص في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت  	

وغيرها من المجاالت.
الحصول على الوكاالت التجارية ذات الصلة بأغراض الشركة. 	
إدارة وتسويق وعرض مشاريعها أو مشاريع الغير التقنية داخل المملكة وخارجها. 	
تقديم جميع أنشطة وخدمات التطوير والتسويق واالستثمار التقني. 	
تقديم خدمات إدارة المشاريع التقنية واإلشراف على تنفيذها. 	
التدريب في مجال التطوير والتسويق واالستثمار التقني. 	
االستثمار داخل المملكة وخارجها في الشركات والمشاريع التقنية. 	
جذب االستثمارات المحلية واألجنبية للمشاركة في أي من أنشطة الشركة. 	
تقديم االستشارات المتخصصة في أعمال تقنية وأمن المعلومات واالتصاالت واألعمال اإللكترونية وتبادل المعلومات االئتمانية. 	

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه، وكما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط المجموعة.
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هيكل المساهمين  ل لو

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهماً بقيمة اسمية قدرها عشرة 
ومائتين وخمسة  )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم عادية منها ثمانية وثالثين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفاً 
)38,333,205( أسهم نقدية، وواحد وأربعين مليوناً وستمائة وستة وستين ألفاً وسبعمائة وخمس وتسعين )41,666,795( أسهم عينية. ويوضح الجدول 

التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرحدج   لوالجدو- )

المساهم#

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم

القيمة االسمية 
اإلجمالية 
)بالريال 
السعودي(

عدد األسهمالنسبة

القيمة االسمية 
اإلجمالية 
)بالريال 
السعودي(

النسبة

67%10053,600,000536,000,000%80,000,000800,000,000صندوق االستثمارات العامة1

30%24,000,000240,000,000---الجمهور2

3%2,400,00024,000,000---أسهم خزينة*3

100%10080,000,000800,000,000%80,000,000800,000,000اإلجمالي

* بالتزامن مع االنتهاء من عملية الطرح، سيقوم صندوق االستثمارات العامة ببيع مليونين وأربعمائة ألف )2,400,000( سهماً على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة الستخدامها في إطار 
برنامج أسهم موظفي الشركة.

المصدر: الشركة

تاريخ الشركة وتطور رأس الما- ول لو

التأسيس )08و هـ الموافق 988 م(أ. 

تأسست الشركة ابتداًء كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1408/10/24هـ )الموافق 1988/06/09م(، برأس مال وقدره خمسمائة الف )500,000( 
ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسين )50( حصة عادية نقدية بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة االف )10,000( ريال سعودي للحصة 
الواحدة وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010069210 باسم »شركة علم لألبحاث والتطوير« والذي تم تغييره في وقت الحق إلى 

»شركة العلم ألمن المعلومات«. 

تحو- الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس الما- )8وو هـ الموافق 007وم(ب. 

بتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص واحد مساهمة مقفلة كما تم 
زيادة رأس المال من خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسة ماليين 
)5,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها تسعة وأربعين 
مليون وخمسمائة ألف )49,500,000( ريال سعودي عن طريق رسملة مبلغ سبعة وعشرين مليون )27,000,000( ريال سعودي من األرباح المبقاة باإلضافة 
إلى زيادة نقدية بمبلغ اثنين وعشرين مليون وخمسمائة ألف )22,500,000( ريال سعودي. ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة عند تحولها إلى 

شركة مساهمة مقفلة: 

هيكل ملكية الشركة عند تحولها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلةدج  ولوالجدو- )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم#
)بالريال السعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية 
نسبة الملكية )%()بالريال السعودي(

100%5,000,0001050,000,000صندوق االستثمارات العامة 1

100%5,000,0001050,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة
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زيادة رأس الما- وتغيير اسم الشركة )ووو هـ الموافق 0و0وم(ج. 

مليون  إلى خمسمائة  ريال سعودي   )50,000,000( مليون  الشركة من خمسين  مال  رأس  زيادة  تم  )الموافق 2020/11/10م(،  بتاريخ 1442/03/24هـ 
)500,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( 
رياالت سعودية للسهم الواحد منها ثمانية ماليين وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف ومائتين وخمسة )8,333,205( أسهم نقدية وواحد وأربعين مليون وستمائة 
وستة وستين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين )41,666,795( أسهم عينية. وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها أربعمائة وخمسون مليون )450,000,000( 
ريال سعودي عن طريق إصدار خمسة وأربعين مليون )45,000,000( سهماً جديداً في الشركة من خالل )أ( رسملة مبلغ ثالثة وثالثين مليون وثالثمائة 
واثنين وثالثين ألف وأربعة وخمسين )33,332,054( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة و)ب( رسملة مبلغ أربعمائة وستة عشر مليون وستمائة وسبعة 
وستين ألف وتسعمائة وستة وأربعين )416,667,946( ريال سعودي مقابل أسهم عينية ناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل. كما تم تغيير اسم الشركة 
من »شركة العلم ألمن المعلومات« إلى »شركة علم«، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1442/03/24هـ )الموافق 2020/11/10م(. 

ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد هذه الزيادة في رأس المال:

هيكل ملكية الشركة كما في وو/و0/ووو هـ )الموافق 0 /  /0و0وم(دج  ولوالجدو- )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم#
)بالريال السعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية 
نسبة الملكية )%()بالريال السعودي(

100%50,000,00010500,000,000صندوق االستثمارات العامة 1

100%50,000,00010500,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

زيادة رأس الما- )ووو هـ الموافق  و0وم(د. 

بتاريخ 1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م(، تم زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة مليون )500,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون 
)800,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت 
سعودية للسهم الواحد منها ثمانية وثالثين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف ومائتين وخمسة )38,333,205( أسهم نقدية وواحد وأربعين وستمائة 
وستة وستين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين )41,666,795( أسهم عينية. وتم استيفاء الزيادة عن طريق رسملة مبلغ ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال 

سعودي من رصيد األرباح المبقاة للشركة. ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد هذه الزيادة في رأس المال:

هيكل ملكية الشركة كما في وو/و0/ووو هـ )الموافق 0 /  /0و0وم(دج  ولوالجدو- )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم#
)بالريال السعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية 
نسبة الملكية )%()بالريال السعودي(

100%80,000,00010800,000,000صندوق االستثمارات العامة 1

100%80,000,00010800,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

نظرة عامة على صندوق االستثمارات العامة ول لو

األهمية  ذات  للمشاريع  التمويلي  الدعم  لتقديم  1971م  عام  في  تأسس  وقد  الشركة.  في  الوحيد  المساهم  هو  العامة  االستثمارات  صندوق  يعتبر 
االستراتيجية لالقتصاد الوطني، واّتسع دوره ليشمل عدداً من المجاالت المختلفة. وفي مارس 2015م، أصدر مجلس الوزراء قراراً بنقل اإلشراف على 
صندوق االستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية. وفي إطار هذه العملية، تّم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق االستثمارات العامة 
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان آل سعود. واتخذ مجلس إدارة الصندوق عدة خطوات لتحديد رؤية الصندوق وأهدافة 
االستراتيجية بشكل واضح بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وذلك بهدف المساعدة في تحقيق رؤية المملكة المتمثلة في توفير اقتصاد مستدام ومتنوع.

يعمل صندوق االستثمارات العامة على إنشاء محفظة من االستثمارات المحلية والدولية عالية الجودة ومتنوعة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وفئات 
األصول. ويعمل الصندوق، من خالل التعاون مع الشركاء االستراتيجيين العالميين ومديري االستثمار الرائدين كذراع استثماري رئيسي للمملكة لتنفيذ 

استراتيجية تركز على تحقيق عوائد مالية مرتفعة وقيمة طويلة األجل للمملكة.

يهدف صندوق االستثمارات العامة إلى أن يكون قوة استثمارية عالمية والصندوق االستثماري األكبر تأثيراً في العالم، بما يتيح إنشاء قطاعات وفرص 
جديدة من شأنها أن تشكل االقتصاد العامي المستقبلي، إلى جانب دعم التحول االقتصادي للمملكة. وتتمثل رسالة الصندوق في االستثمار النشط على 
المدى الطويل لتحقيق أقصى قدر من العوائد المستدامة، وأن يكون الشريك االستثماري المفضل الغتنام الفرص العالمية وأن يعمل على تمكين التنمية 

االقتصادية وتنويع االقتصاد السعودي.

54

نشرة إصدار شركة علم



هيكل الملكية للشركة ول لو

يوضح المخطط التالي الهيكل التنظيمي للمجموعة: 

الهيكل التنظيمي للمجموعةدج  0 الشكل )

صندوق االستثمارات
العامة

شركة علم للمدفوعات
الرقمية*

شركة العمرة
للخدمات المتميزة

شركة علم لالستثمار
شركة إمداد الخبراتالتقني

شركة موارد المستقبل
المحدودة

شركة أسدام ديجيتال
منطقة حرة -ذ.م.م

شركة علم أركان
لتقنية نظم المعلومات

الشركة السعودية لتبادل
المعلومات إلكترونيًا

(تبادل)

شركة علم

٪١٠٠

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠

٪٠٫٢ ٪٩٩٫٩٨

٪١٠٠٪٦٠

* تم تصيفية شركة علم للمدفوعات الرقمية وشطبها من السجل التجاري بتاريخ 1442/10/20هـ )الموافق 2021/06/01م(.
المصدر: الشركة

رؤية الشركة وآفاقها المستقبلية  ولو

الرسالة  لولو

تتمثل رسالة الشركة في أن تبتكر لتمكين المجتمعات وتسهيل الحياة.

الرؤية ولولو

تتمثل رؤية الشركة بأن تكون الممكن الرقمي للقطاعات الحكومية واألعمال في المملكة والمنطقة.

تعمل علم على أن تكون الممكن الرقمي األول في المنطقة، وذلك ببناء الحلول الرقمية كالمنصات والمنتجات وتنفيذ المشاريع الرقمية وحلول اسناد 
األعمال المرتبطة بأعمال علم مع تقديم الخدمات االستشارية الداعمة في المجاالت الرقمية ومجاالت األعمال المحيطة بها. كما تطمح الشركة بتوسيع 
أعمالها عن طريق الشراكات واالستحواذات والتوسع من خالل دخول أسواق جديدة. باإلضافة الى تبني ودعم االبتكار وزيادة مصادره داخل الشركة 

وخارجها.
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االستراتيجية ولولو

تعمل الشركة على أن تكون الممكن الرقمي األول في المنطقة، وذلك ببناء الحلول الرقمية كالمنصات والمنتجات وتنفيذ المشاريع الرقمية وحلول اسناد 
األعمال المرتبطة بأعمال الشركة مع تقديم الخدمات االستشارية الداعمة في المجاالت الرقمية ومجاالت األعمال المحيطة بها. كما تطمح الشركة 
بتوسيع أعمالها عن طريق الشراكات واالستحواذات والتوسع من خالل دخول أسواق جديدة. باإلضافة إلى تبني ودعم االبتكار وزيادة مصادره داخل 

الشركة وخارجها.

ترتكز استراتيجية الشركة على خمسة ركائز أساسية:

الركيزة األولى: التمركز حول العميل وذلك عن طريق بناء الحلول متعددة القنوات توفر تجربة متجانسة وشاملة للعميل مع المحافظة على  	
مستوى جودة الخدمات عبر جميع القنوات المختلفة.

من  	 متعددة  تستهدف شرائح  والخاص  العام  القطاعين  في  الجهات  من  لعدد  متعددة  رقمية  وحلول  رقمية  تطوير منصات  الثانية:  الركيزة 
المستخدمين، مما يضمن نمو الشركة واستدامة ايراداتها.

الركيزة الثالثة: النمو من خالل الشراكات االستراتيجية عن طريق عقد شراكات استراتيجية او عمليات استحواذ مع شركات متخصصة أو  	
تطوير شراكات مع الشركات الناجحة.

المرونة  	 وتفعيل  العميل  حول  والتمحور  المنتج  على  التركيز  من خالل  وذلك  جديدة  ابتكارية  طرق  وتبني  االبتكار  تشجيع  الرابعة:  الركيزة 
باإلضافة الى االستفادة من مصادر االبتكار المختلفة والعمل مع شركات البحث والتطوير للخروج بحلول ومنتجات إبداعية.

الركيزة الخامسة: التوسع دولياً عن طريق تصدير الحلول الرقمية والمنصات وخدمات الشركة األخرى الى األسواق الدولية باإلضافة الى  	
القيام بعمليات االستحواذ والشراكات االستراتيجية في األسواق المستهدفة. 

القيم ولولو

تتمثل قيم الشركة في اآلتي:

الثقة: تعزيز األمانة والنزاهة واالنفتاح بين الموظفين والشركاء والعمالء. 	
التمحور حول العميل: وضع رحلة العميل في صميم كل منتج وخدمة. 	
االبتكار: المبادرة والتفكير خارج الصندوق بما يُرضي شركاء الشركة وعمالئها. 	
المرونة: إطالق قدرات الموظفين لالستجابة السريعة بما يسعد عمالء الشركة. 	
االعتمادية: االلتزام تجاه الموظفين والوفاء بوعود الشركة للعمالء والشركاء. 	

األفاق المستقبلية ولولو

االستمرار بتوجهات الشركة االستراتيجية وذلك بأن تكون الممكن الرقمي في المملكة والمنطقة وذلك عن طريق عدة عوامل وهي:

بناء المنصات والحلول الرقمية الُمَمكنة للتحول الرقمي في القطاعين العام والخاص. 	
بناء الشراكات االستراتيجية مع الجهات والمنظمات الرائدة في المجال الرقمي عالميا. 	
االستثمار في التقنية والتقنيات الحديثة الممكنة ألعمال الشركة والتي سيكون لها األثر اإليجابي مستقبال حسب متطلبات العمالء واألسواق  	

المستهدفة.
تنويع مصادر الدخل للشركة والتوسع في أسواقها وعمالئها. 	

تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة على أن تكون أحد أهم الشركاء لتنفيذ المشاريع وبناء المنظومة الرقمية.

نواحي القوة والمزايا التنافسية واآلفاق المستقبلية ولولو

عمق العالقات مع العمالءأ. 

أرست الشركة عالقات راسخة ووطيدة مع مختلف عمالئها من الجهات الحكومية السعودية وكذلك العمالء من القطاع الخاص، وحرصت على تعزيز تلك 
العالقات والمحافظة عليها.

عالمة تجارية موثوقة وقدرات متميزةب. 

تتميز الشركة بأنها مقدم خدمات موثوق قادر على تنفيذ ُكبرى المشاريع، وتحظى عالمتها التجارية بمكانة مرموقة في مختلف أرجاء المملكة العربية 
السعودية، وتشتهر كذلك باألثر اإليجابي الملحوظ الذي تحققه للمجتمع )مثل: منصة أبشر(.
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قدرات شاملة متكاملةج. 

تتمتع الشركة بمجموعة متنوعة من القدرات واإلمكانات بداية من أولى مراحل التصميم وحتى التنفيذ، ولديها كافة ما تحتاج إليه من قدرات تمكنها من 
تقديم خدمات شاملة ومتكاملة. ومن بين القدرات الفريدة للشركة، طاقتها البشرية المتخصصة وقدراتها الفنية التي تمكنها من تطوير وتشغيل المنصات 
والحلول الرقمية الشاملة للعمالء )مثل: منصة أبشر، خدمة تم، وخدمة يقين، وتطبيق رابط(، كما تتمتع الشركة بعالقات قوية مع مجموعة متنوعة وكبيرة 

من الجهات المعنية في المملكة، مثل المؤسسات المالية التي تشمل البنوك وشركات التأمين والجهات الرقابية.

نظرة عامة على أعما- الشركة  ولو
تعد الشركة من أكبر الشركات القيادية المقدمة للحلول الرقمية المتكاملة وخاصة في مجال التحول إلى الحكومات اإللكترونية. تقدم الشركة عدد كبيرة 
من الحلول الرقمية الجاهزة والمخصصة في العديد من المجاالت من خالل نماذج عمل متنوعة ومرنة تتناسب مع رغبات العمالء. وتشمل الحلول الجاهزة 
المنتجات التي تخدم شريحة عريضة من العمالء والتي يمكن لهم أن يشتركوا فيها من خالل باقات متنوعة تناسب كل عميل واحتياجه. بينما تشمل الحلول 
المخصصة المشاريع التي تقدمها الشركة لعمالئها وفق احتياجاتهم الخاصة بهم وفق ما يحقق رغباتهم وطموحاتهم. وتتضمن أعمال المجموعة اآلتي:

مجموعة المنتجات: هي حلول جاهزة لالستخدام على شكل خدمات تقنية وبوابات وتطبيقات إلكترونية وما قد يتعلق بها من أعمال مساندة،  	
تم تطويرها في الشركة بالتعاون مع عدد كبير من المنشآت في القطاعين العام والخاص بهدف إيجاد خدمات متكاملة تغطي شريحة كبيرة من 
المجتمع، عبر ابتكار خدمات متطورة تُسهم في حل مشكلة قائمة أو سد ثغرة خدمية موجودة، وذلك من خالل تحويل اإلجراءات التقليدية إلى 
معامالت إلكترونية. حققت مجموعة المنتجات إيرادات تبلغ مليار وأربعين مليون ومائة وثالثة وتسعين ألف )1,040,193,000( ريال سعودي، 
ومليار ومائة وواحد وتسعين مليون ومائتان وسته عشر ألف )1,191,216,000( ريال سعودي، ومليار وخمس مائة واثنين وسبعين مليون وأربعة 
مائة واربعه وأربعين ألف )1,572,444,000( ريال سعودي، وتسعمائة وتسعة وأربعين مليون ومائة واثنين وتسعين وسبعمائة وثالثة وخمسين 
)949,192,753( ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م، على التوالي، والتي تشكل ما نسبته 54.01% و56.67% و63.76% و52.99% من إجمالي إيرادات المجموعة في الفترة نفسها، 

على التوالي.
مجموعة المشاريع الرقمية: تشمل األعمال التقنية المتكاملة ومحركات االستحقاق والمنصات الرقمية، والتي تقوم من خاللها المجموعة  	

ثالثمائة  تبلغ  إيرادات  الرقمية  المشاريع  مجموعة  حققت  والخاص.  العام  القطاعين  من  للعمالء  المتكاملة  التقنية  األعمال  حلول  بتقديم 
وواحد وثمانين مليون وخمسمائة وستة وثمانين ألف )381,586,000( ريال سعودي، وثالثمائة وتسعة وثالثين مليون وثمانمائة وتسعين الف 
)339,890,000( ريال سعودي، ومائة وأربعة وخمسين مليون وستمائة وستة وأربعين الف )154,646,000( ريال سعودي، ومائة وستة مليون 
وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وثالثة وثمانين )106,988,583( ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي، والتي تشكل ما نسبته 19.81% و16.16% و6.27% و%5.97 

من إجمالي إيرادات المجموعة في الفترة نفسها، على التوالي.
المجموعة  	 تقوم  والتي  والذكاء االصطناعي،  البيانات  والخدمات االحترافية في تحليل  الخدمات االستشارية  الخدمات االحترافية: تشمل 

الخدمات االحترافية  العمالء. حققت  العام ورفع مستويات رضا  أدائها  لتطوير  المنشأة ووضع خطة عمل شاملة  بفهم مشاكل  من خاللها 
إيرادات تبلغ مائة وتسعة عشر مليون ومائة وتسعة وستين الف )119,169,000( ريال سعودي، ومائة وثمانية وثالثين مليون وسبعة وأربعين 
الف )138,047,000( ريال سعودي، وستة وثمانين مليون واربعمائة وسبعة وثمانين الف )86,487,000( ريال سعودي، وثمانية وأربعين مليون 
وسبعمائة وثالثة عشر ألف ومائتين واثنين وخمسين )48,713,252( ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 
2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي، والتي تشكل ما نسبته 6.18% و6.56% و3.50% و2.72% من 

إجمالي إيرادات المجموعة في الفترة نفسها، على التوالي.
إسناد األعمال: تسعى المجموعة عبر قطاع إسناد األعمال إلى تعزيز الميزة التنافسية لها في مجال التشغيل وتقديم الخدمة في مجاالت  	

االختصاص؛ وذلك من خالل اإلدارة والتشغيل الكلي للخدمات، أو الدعم الجزئي لها في مجاالت محددة، والتدرج بها نحو التصور الرقمي. 
حققت خدمات إسناد األعمال إيرادات تبلغ ثالثمائة وأربعة وثمانين مليون وسبعة مائة واثنين وستين ألف )384,762,000( ريال سعودي، 
وأربعمائة واثنين وثالثين مليون وثمانمائة وستة وستين ألف )432,866,000( ريال سعودي، وخمسمائة وثالثين مليون وثمانمائة وثمانية عشر 
ألف )530,818,000( ريال سعودي، وخمسمائة وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة واثنين وخمسين ألف وأربعمائة )558,952,400( ريال سعودي 
في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي، والتي 

تشكل ما نسبته 19.98% 20.59% و21.52% و31.20% من إجمالي إيرادات المجموعة في الفترة نفسها، على التوالي.
التوطين وبناء القدرات: تقوم المجموعة من خالل إدارة التوطين وبناء القدرات بتأهيل الكوادر الوطنية بأعلى المعايير العالمية من باحثين  	

عن العمل أو موظفين على رأس العمل من خالل عمليات استقطاب محكمة لشغل الشواغر المتاحة في سوق العمل. يعد إدارة التوطين وبناء 
القدرات جديداً في المجموعة وقد حقق إيرادات تبلغ مائة وواحد وعشرين مليون وستمائة وسبعين ألف )121,670,000( ريال سعودي، ومائة 
وسبعة وعشرين مليون وخمسمائة وستة وسبعين ألف ومائتين وثالثة وثالثين )127,576,233( ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي، والتي تشكل ما نسبته 4.93% و7.12% من إجمالي إيرادات 

المجموعة في الفترة نفسها، على التوالي.
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شركة تبادل: تقوم شركة تبادل بابتكار الحلول الرقمية للقطاع اللوجستي لرفع الكفاءة والشفافية وتعزيز األداء التشغيلي. قامت شركة تبادل  	
بتطوير عدد من الحلول اللوجستية والمالية والتي تشمل منصة فسح ومنصة وثاق. وقد حققت منصة فسح إيرادات تبلغ مائة واثنان وأربعين 
مليون وثالثمائة واثنين وثمانين ومائة وستة وثالثين )142,382,136( ريال سعودي، ومائتان وواحد وسبعين مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين 
عشر  واثني  وستمائة  وتسعين  واثنين  وخمسمائة  مليون  وسبعين  واثنين  ومائتين  سعودي،  ريال   )271,484,756( وخمسين  وستة  وسبعمائة 
)272,592,612( ريال سعودي، ومائة وخمسين مليون وسبعمائة وستة عشر ألف وواحد وستين )150,716,061( في السنوات المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.
شركة إمداد الخبرات: تقوم شركة إمداد الخبرات بتقديم خدمات الموارد البشرية المتخصصة وغير المتخصصة على نطاق واسع لمختلف  	

الجهات الحكومية والخاصة في المملكة. وتوفر شركة إمداد الخبرات كذلك موارد بشرية مؤهلة بنظام التعاقد بهدف دعم عمالئها في تنفيذ 
مشاريعهم الُكبرى. باإلضافة إلى ذلك، تقوم شركة إمداد الخبرات بإدارة مراكز االتصاالت ومراكز الخدمات، وتقديم الخدمات االستشارية 
في مجاالت األعمال االلكترونية، والتشغيل والصيانة واستيراد وتصدير وبيع األجهزة والمعدات والبرامج واألنظمة. وقد حققت شركة إمداد 
سعودي،  ريال   )219,229,345( وأربعين  وخمسة  وثالثمائة  ألف  وعشرين  وتسعة  ومائتين  ألف  عشر  وتسعة  مائتين  تبلغ  إيرادات  الخبرات 
وثالثمائة وسبعة  ريال سعودي،  وتسعين )335,646,594(  وأربعة  ألف وخمسمائة  وأربعين  مليون وستمائة وستة  وثالثين  وثالثمائة وخمسة 
وتسعين مليون وثمانمائة وتسعة وأربعين ألف وستمائة وثمانية عشر )397,849,618( ريال سعودي ومائتين وثمانية وثمانين مليون وتسعمائة 
وأربعة آالف وثمانمائة وأربعة وثالثين )288,904,834( ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م 

وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

ملخص األحداث الجوهرية  لولو

يوضح الجدول التالي ملخصاً لإلطار الزمني ألهم األحداث الجوهرية منذ تأسيس المجموعة:

األحداث الجوهريةدج  ولوالجدو- )

الحدثالتاريخ

تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم »شركة العلم لألبحاث والتطوير«، كشركة أبحاث تُعنى بنقل التقنية من كافة أنحاء العالم 1988م
وتوطينها.

تم تغيير اسم الشركة إلى »شركة الِعلم ألمن المعلومات«.2002م
بدأت المجموعة في تقديم خدمات إلكترونية وكل ما يتعلّق بأمن المعلومات، ووسعت نطاق خدماتها لتقديمها إلى الحكومة.2002م
تم إطالق خدمة »يقين« للتوثيق اآلني كأول خدمة توثيق إلكترونية في المملكة.2004م
تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. 2007م
تم إطالق خدمة »مقيم« كأول خدمة تفاعلية متكاملة.2007م
قامت المجموعة بتشغيل أول مركز نموذجي للخدمات الحكومية.2010م
توسعت المجموعة في نشاطها التجاري إلى تقديم االستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات مثل خدمات »حافز« و»أبشر« واإلسناد والتدريب.2011م
قامت المجموعة بإطالق خدمة »استحقاق« كأول محرك لتأكيد األحقية.2011م
أصبحت المجموعة أول شركة يسند لها أعمال تفتيشية تابعة للقطاع العام من خالل خدمة إجادة للتفتيش اإللكتروني.2017م

انتقلت المجموعة من األتمتة إلى الرقمنة عبر استراتيجية معتمدًة االبتكار كركيزتها األساسية، لتكون المنصة الرقمية األولى التي تقدم تجربة 2018م
عميل متكاملة، وبدأت في التوسع دولياً.

استحوذت الشركة على شركة تبادل.2020م
تم تغيير اسم الشركة إلى شركة علم.2020م

المصدر: الشركة

نظرة عامة عن الشركات التابعة ولولو

لدى الشركة ستة )6( شركات تابعة في المملكة وشركة تابعة واحدة في اإلمارات العربية المتحدة، وعدد من االستثمارات األخرى خارج المملكة )وللمزيد 
من المعلومات حول أعمال المجموعة وأصولها خارج المملكة، يرجى مراجعة القسم رقم  4-5-2 »إدارة االستثمار الجريء« من هذه النشرة(. ولغرض 
قياس جوهرية الشركات التابعة للشركة، قامت المجموعة والمستشار المالي بمراعاة أثرها على قرار االستثمار في األوراق المالية الخاصة بالشركة 
وسعرها، ومن ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – ما إذا كانت تشكل 5% أو أكثر من إجمالي أصول الشركة أو خصومها أو إيراداتها أو أرباحها أو 

االلتزامات المحتملة على الشركة. وبناًء على ذلك، لدى الشركة خمسة )5( شركات تابعة غير جوهرية وشركتين تابعة جوهرية كاآلتي:

شركة علم لالستثمار التقني، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل التجاري رقم  	
)1010599252( وتاريخ 1441/02/16هـ )الموافق 2019/10/15م(، وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى 
خمسين ألف )50,000( حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للحصة الواحدة، وهي مملوكة بشكٍل كامل للشركة. وتمارس 
شركة علم لالستثمار التقني – وفًقا لعقد التأسيس الخاص بها – أنشطة البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها، وتحليل النظم، وتصميم وبرمجة 

البرمجيات الخاصة، وصيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع، وتصميم المواقع اإللكترونية. 
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شركة العمرة للخدمات المتميزة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل التجاري رقم  	
)1010656805( وتاريخ 1442/02/12هـ )الموافق 2020/09/29م(، وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى 
خمسين ألف )50,000( حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للحصة الواحدة، وهي مملوكة بشكٍل كامل للشركة. وتمارس شركة 
العمرة للخدمات المتميزة – وفًقا لعقد التأسيس الخاص بها – أنشطة المعلومات واالتصاالت، وبرمجة الحاسوب، وأنشطة الخبرة االستشارية 
الحاسوبية وإدارة مرافق الحاسوبية، وأنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب، وتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما 
يتصل لذلك من أنشطة والبوابات على الشبكة، وأنشطة خدمات المعلومات األخرى، وبيع معدات المعلومات واالتصاالت بالتجزئة في المتاجر 
 – والطعام  اإلقامة  وأنشطة خدمات  المنافذ،  في  المعتمرين  وتوديع  استقبال  – خدمات  الدعم  وخدمات  اإلدارية  والخدمات  المتخصصة، 
متعهدي اإلعاشة بالحج والعمرية، واألنشطة المهنية والعلمية والتقنية – تقديم خدمات تسويقية نيابًة عن الغير، والخدمات اإلدارية وخدمات 
الدعم – حجز وحدات اإليواء السياحي وتسويقها، وأنشطة النداءات الخارجية التي تستعمل طرُقا مماثلة لبيع أو تسويق السلع أو الخدمات 
للعمالء المحتملين والقيام بأبحاث السوق واستطالعات الرأي العام وغير ذلك من األنشطة لصالح العمالء، ونقل الركاب بالحافالت بين 
المدن، ونقل الركاب بالحافالت داخل المدن، والمعاينة والتفتيش لألنظمة المختلفة وقياس أداءها، وأنشطة التعامل مع الركاب في المطارات، 

وأنشطة تفتيش الفعاليات والمرافق الترفيهية. ولم تبدأ شركة العمرة للخدمات المتميزة في ممارسة أعمالها كما في تاريخ هذه النشرة. 
شركة موارد المستقبل المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل التجاري رقم )1010606896(  	

وتاريخ 1441/03/23هـ )الموافق 2019/11/20م(، وبرأس مال قدره خمسون ألف )50,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة آالف )5,000( 
حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للحصة الواحدة، وهي مملوكة بنسبة 99.98% من قبل شركة علم لالستثمار التقني بينما 
النسبة المتبقية والبالغة 0.02% فهي مملوكة لشركة إمداد الخبرات. وتمارس شركة موارد المستقبل المحدودة – وفًقا لعقد التأسيس الخاص 
بها – أنشطة الخدمات المالية األخرى باستثناء التأمين وتمويل المعاشات التعاقدية، وأنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة، وأنشطة 

البرمجة الحاسوبية. 
شركة أسدام ديجيتال منطقة حرة – ذ.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في دبي ومقيدة بالسجل التجاري بالرقم 99019 بتاريخ  	

1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م(. يبلغ رأس مال شركة أسدام ديجيتال منطقة حرة – ذ.م.م خمسين ألف )50,000( درهم مقسم 
إلى خمسين )50( سهم بقيمة اسمية تبلغ ألف )1,000( درهم لسهم الواحد. وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة موارد المستقبل. 

وتاريخ  	  )1010209530( رقم  التجاري  بالسجل  ومقيدة  المملكة  في  وقائمة  وهي شركة مؤسسة  المعلومات،  لتقنية نظم  أركان  شركة علم 
1426/04/15هـ )الموافق 2005/05/23م(، وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة آالف )5,000( حصة 
نقدية بقيمة اسمية قدرها مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة، وهي مملوكة بنسبة 60% من قبل شركة موارد المستقبل بينما النسبة 

المتبقية والبالغة 40% فهي مملوكة لسعود سعد سعود العريفي.

وفيما يلي وصف للشركات التابعة الجوهرية:

شركة تباد-أ. 

)الموافق  بتاريخ 1430/10/14هـ   )1010274503( رقم  تجاري  السجل  بموجب  المملكة  في  تأسست  مقفلة  تبادل هي شركة مساهمة سعودية  شركة 
2009/03/10م(. تتركز األنشطة الرئيسية لشركة تبادل في تركيب وصيانة ودعم أجهزة وبرامج االتصاالت وتقنية المعلومات، وتطوير وتسويق وتركيب 
برامج وأنظمة وتطبيقات االتصاالت وتقنية المعلومات، وامتالك وإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة مرافق االتصاالت وتقنية المعلومات، والمشاركة في تطوير 
التغيير  إدارة  المعلوماتية وبرامج  التدريب على األجهزة والنظم والبرامج  التقنية، وإقامة وإدارة وتنفيذ برامج  المناطق  وأنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة 
والمشاريع اإللكترونية والهندسية، وجذب االستثمارات المحلية واألجنبية للمشاركة في مشاريع تقنية المعلومات واالتصاالت، والقيام بجميع األعمال ذات 
العالقة بأغراضها كالبيع والشراء والتأجير واالستئجار لألصول المنقولة وغير المنقولة، سواء لحساب شركة تبادل أو لحساب الغير، وعقد القروض 

وإصدار السندات وإبرام االتفاقيات المتعلقة بمشاريع تقنية المعلومات واالتصاالت.

يبلغ رأس مال شركة تبادل خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة مليون )5,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( 
رياالت سعودية للسهم الواحد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية في شركة تبادل كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة تباد- كما في تاريخ النشرةدج  ولوالجدو- )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهمالرقم
)بالريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية 
نسبة الملكية )%()بالريال السعودي(

100%5,000,0001050,000,000الشركة1

100%50,000,000-5,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

شركة إمداد الخبرات المحدودةب. 

 شركة إمداد الخبرات المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة بموجب السجل تجاري رقم )1010414975( بتاريخ 1435/07/22هـ 
)الموافق 2014/05/21م(. تتركز األنشطة الرئيسية لشركة إمداد الخبرات في إدارة مراكز االتصاالت ومراكز الخدمات، وتقديم الخدمات االستشارية في 

مجاالت األعمال االلكترونية، والتشغيل والصيانة واستيراد وتصدير وبيع األجهزة والمعدات والبرامج واألنظمة، وتطوير القوى العاملة.
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يبلغ رأس مال شركة إمداد الخبرات المحدودة خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسين ألف )50,000( حصة نقدية بقيمة اسمية 
تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للحصة الواحدة. ويوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية في شركة إمداد الخبرات المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة إمداد الخبرات المحدودة كما في تاريخ النشرةدج  7لوالجدو- )

القيمة االسمية للحصة عدد الحصصالشريكالرقم
)بالريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية 
نسبة الملكية )%()بالريال السعودي(

100%50,00010500,000الشركة1

100%50,00010500,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

نظرة عامة على منتجات وخدمات الشركة  ولو

مجموعة المنتجات  لولو

مجموعة المنتجات والخدمات المملوكة للمجموعة أ. 

تقدم المجموعة حلوالً مبتكرة جاهزة لالستخدام على شكل خدمات ومنصات تقنية وبوابات وتطبيقات إلكترونية وما قد يتعلق بها من أعمال مساندة، 
تستهدف شرائح معينة في قطاعات مختلفة إليجاد حلول متكاملة تغطي متطلباتهم، وتتبنى التقنيات والتوجهات الحديثة في مجاالت التقنية ودعم ذكاء 
األعمال وإنترنت األشياء بنماذج األعمال المختلفة. وتملك المجموعة المنتجات والمنصات المذكورة أدناه حيث يتم تطويرها وتسجيلها كعالمة تجارية 

مملوكة للشركة شاملة براءات االختراع )إن وجدت( وتتنوع حلول المجموعة المملوكة تحت مسميات دعائية تسهل تسويقها. 

وتتضمن منتجات المجموعة المملوكة لها عدة منتجات تندرج ضمن سبع )7( تصنيفات أساسية )حالية وقابلة للزيادة( تشمل منتجات التنقل ومنتجات 
المركبات ومنتجات حلول األعمال ومنتجات تكامل المنتجات ومنتجات األمن والسالمة ومنتجات العقار والمرافق ومنتجات الحلول الصحية. وفيما يلي 

قائمة بالمنتجات والخدمات الحالية والتي تحتوي بعضها على خدمات فرعية قابلة للتوسع:

منتج يقينل  

خدمة إلكترونية أطلقت في عام 2003م، توفر للمؤسسات المالية )مثل البنوك وشركات التأمين( ومؤسسات الخدمة العامة )مثل الهيئات الحكومية، 
بعالقة رسمية  بها  يرتبط  أي شخص  بيانات  التحقق من  إمكانية  المنشآت  الطيران( وغيرها من  المالية، وقطاعات  والقطاعات  الصحية،  والمنشآت 
)كالعمالء، والمراجعين، والموظفين، والمتقدمين( وضمن حدود خصوصية المعلومات المسموح االطالع عليها، وذلك باالرتباط اإللكتروني مع البيانات 
الموجودة في مركز المعلومات الوطني والبريد السعودي لحظياً. وتتميز خدمة يقين بدعمها للحد من عمليات التزوير، ورفع مستوى جودة البيانات بإبقائها 
محدثة ومطابقة للسجالت الرسمية بشكل دائم. ويتم االشتراك بها من خالل باقات متنوعة تتناسب مع حاجة كل عميل. وتشمل خدمة يقين الخدمات 

التالية: 

يقين األساسية: تُقدم خدمة التحقق لمرة واحدة فقط، كالتحقق من هوية المقيمين أو المواطنين وبياناتهم وتمكن التحقق من كافة البيانات  	
وإعادة إرسالها للمنشأة خالل إطار زمني محدد.

يقين المباشرة: تُقدم خدمة التحقق بشكل يومي كأحد اإلجراءات األساسية والضرورية في قطاعات البنوك والـتأمين. وتمكن التحقق من كافة  	
البيانات وإعادة إرسالها للمنشأة بشكل فوري، عن طريق ربط أنظمتها مباشرة مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني. 

اد: تُقدم خدمة التحقق من بيانات العمالء األفراد للمنشآت عن طريق الربط اإللكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني.  	 يقين روَّ
وتقَدم هذه الخدمة لتحقيق أعلى مستويات األمان والموثوقية وبتكلفة منخفضة لدعم رّواد األعمال والمنشآت الناشئة. 

يقين )IPO(: تُقدم خدمة التحقق من بيانات ومعلومات المكتتبين سواًء في األسهم أو الصناديق العقارية. ويستفيد من هذه الخدمة غالباً  	
البنوك والشركات المالية التي تدير االكتتابات.

التحقق من العنوان الوطني: تُقدم خدمة التحقق من بيانات العنوان الوطني للعمالء أو المستفيدين ومدى مطابقتها لبيانات مع السجالت  	
العنوان الوطني هي توفير معلومات فورية ودقيقة  التي تتمتع بها خدمة التحقق من  البريد السعودي. ومن المزايا  الرسمية والموثقة لدى 

وبيانات محدثة ومطابقة للسجالت الرسمية. 

منتج شيبر )Shyperدل و

منتج رقمي أطلق في عام 2020م، وهو منتج يربط العميل بشركات الشحن العاملة في المملكة حيث يقوم العميل بشحن الطلبات رقمياً عبر المنصة بعد 
استعراض خيارات شركات الشحن وأسعارها. تهدف المنصة إلى دعم شركات التجزئة والمتاجر ومنصات التجارة اإللكترونية بشكل رئيسي من خالل 
توفير العديد من خيارات الشحن واألسعار للعميل، مما يؤدي إلى تقليل التكلفة المادية في البحث عن خيارات مناسبة للشحن، وإدارة الطاقة االستيعابية 

من خالل توزيع الُشحنات بين شركات الشحن.
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ومن ميزات منصة شيبر أنها تُحسن وتُسهل تجربة الشحن من خالل إتاحة الخيرات للعميل للمقارنة بين الخدمات واألسعار المقدمة من شركات الشحن، 
ومن ثُم من خالل شراء بوليصة الشحن رقمياً من جميع مزودي الشحن من خالل المنصة بشكل سلس.

منتج موجزل و

منصة رقمية وتطبيق إلكتروني تم إطالقها في عام 2018م، تقدم المعلومات المتوفرة عن أي مركبة مستعملة منذ تاريخ دخولها إلى المملكة، وتساعد 
التأمين ووكالء  العامة للمرور وشركات  بناًء على معلومات تستمد من قبل جهات مثل اإلدارة  الباحثين عن سيارات مستعملة على اتخاذ قرار الشراء 
السيارات. وتعمل خدمة موجز على رفع مستوى الثقة والشفافية في سوق المركبات المستعملة وتقدم تقارير متنوعة مدعومة باألرقام واالحصائيات 
والتواريخ التي تهّم المستفيدين مثل عدد مّرات الصيانة للسيارة والماّلك الذين تعاقبوا على استخدامها، وخدمة وصف الحادث التي تبّين تاريخ الحادث 
وكاالت  وبعض  الدوري،  والفحص  للمرور،  العامة  )اإلدارة  المختصة  الجهات  مع  الربط  المعلومات من خالل  له، وغيرها من  المباشرة  والجهة  وسببه 
السيارات( لضمان تكامل المعلومات وأتمتتها بشكل دوري وتقدم بشكل استرشادي للعمالء لمساعدتهم في اتخاذ القرار. كما تتيح خدمة موجز خاصية 
االطالع على وصف الحادث الذي تم تسجيله في تقرير موجز، وهو مبني على قراءة من الجهات الرسمية المباشرة للحادث، مما يرفع مستوى الشفافية 

ومستوى التقييم العادل لسعر المركبة عن رغبة المستفيد في شرائها. 

ومن المزايا المهمة التي تهدف الخدمة في تحقيقها هي رفع مستوى الثقة والشفافية، وتقليل عمليات الغش التي تحصل عند شراء أو بيع المركبات 
المستعملة، وإمكانية فحص المركبة التي يتم عرضها على المواقع اإللكترونية، أو الموجودة في منطقة أخرى دون الحاجة التواجد في المكان نفسه. 
الخدمات  تقدم خدمة موجز مجموعة من  ذلك،  تحقيق  لغاية  المستعملة،  المركبات  والشفافية في سوق  الثقة  رفع مستوى  إلى  وتهدف خدمة موجز 
المتنوعة. على سبيل المثال، توفر الخدمة التقرير األساسي لبيانات ومواصفات المركبة، وتقرير سجالت الصيانة، وتقرير صور وتقديرات الحوادث، 
وخدمة وصف الحادث، وباقات متنوعة تناسب احتياجات المستفيد التي تقدم بشكل استرشادي لمساعدة المستفيد في اتخاذ القرار، والدفع بكل سهولة 

عبر خدمة سداد.

منصة ارتحل و

تطبيق تم إطالقه في عام 2020م، يعمل على تحسين تجربة مالك المركبات ومراكز صيانة وإصالح المركبات، من خالل رفع مستوى الثقة بين مالك 
المركبة والورش، عبر أتمتة جميع الخدمات المتعقلة بالصيانة واإلصالح وتوفير طرق دفع معتمدة باإلضافة إلى إتاحة إمكانية تقييم الورش للمستفيد 

النهائي لرفع جودة الخدمات.

منتج مزاداتل و

منتج تم إطالقه في عام 2021م، يساعد المنشآت على طرح وإجراء المزادات، مع التحقق من بيانات المزايدين بشكل لحظي ودقيق، مع إمكانية الدفع 
بشكل يدوي أو إلكتروني. يهدف المنتج إلى تسهيل عملية المزاد للمستفيدين والجهات الحكومية والخاصة والتي تعمل على التحقق من بيانات المزايدين 
آلياً، وتوفير تقارير ومؤشرات أداء بناء على المعلومات المستخلصة من المزاد، باإلضافة إلى إدارة ومراقبة عملية المزاد بشكل كامل. وتمارس المجموعة 
خدمة مزادات من خالل شركة الدال للخدمات العقارية المملوكة بنسبة 70% من قبل شركة إتقان العقارية بينما النسبة المتبقية البالغة 30% مملوكة 

لشركة موارد المستقبل المحدودة.

منصة إمدادل و

منصة إلكترونية أطلقت في عام 2020م، بهدف تسهيل رحلة الشركات للوصول إلى المورد المالئم الحتياج أعمالها من خالل شبكة شاملة من الموردين 
ر وفعال. وتشمل خدمات  في مختلف قطاعات األعمال. تهدف خدمة إمداد إلى الربط ما بين المشترين والموردين وتلبي احتياجات الشركات بشكل ميسَّ

منصة إمداد:

التسجيل الفوري كمورد أو مشتري. 	
استعراض ملف المورد بشكل تفصيلي. 	
تكوين فريق عمل مع تحديد الصالحيات. 	
معلومات تفصيلية لملف الشركة مع إمكانية التعديل. 	
الرسائل الفورية بين المورد والمشتري. 	
إدارة عناوين الشركة. 	
البحث عن مورد من خالل محددات بحث مختلفة. 	
تنبيهات فورية من خالل قنوات مختلفة. 	
إدارة المنتجات وعرضها في ملف المورد. 	
طلبات التسعيرات وإدارتها. 	
إنشاء طلبات الشراء وإدارتها. 	
إدارة الفواتير وطلبات الشراء. 	
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منصة مرموقل 7

منصة أطلقت في عام 2020م، تهدف إلى جمع القنوات اإلعالنية تحت مظلة واحدة لتنظيم أعمال التسويق واإلعالن من خالل تفاعل الوكاالت اإلعالنية 
والمعلنين في مكان واحد، مما سيسهل العملية ويساعد في العثور على أفضل الصفقات وتوفير فرص الوصول إلى األسواق والمتاح من خدمات بشكل 

أكبر وأفضل. وتشمل خدمات الوكاالت والمؤثرين األساسية ما يلي:

إدارة فريق العمل. 	
إدارة الباقات المعروضة. 	
التواصل مع العمالء والرد على استفساراتهم من خالل أداة التواصل بالمنصة. 	
إدارة الحمالت من خالل الطلبات المستلمة. 	
إدارة ملف االعمال من خالل لوحة التحكم.  	
اإلشعارات والتقارير. 	

بينما تشمل خدمات خدمات العمالء المعلنين األساسية ما يلي:

استعراض باقات المنصة من خالل البحث والتصفية. 	
شراء الباقات اإلعالنية المناسبة. 	
استعراض الوكاالت والمؤثرين وملفات أعمالهم. 	
التواصل مع الوكاالت والمؤثرين من خالل المنصة. 	
إدارة الطلبات )الحمالت( المشتراة. 	
إدارة ملف األعمال من خالل لوحة التحكم. 	
اإلشعارات والتقارير. 	

منتج موزعل 8

خدمة تم إطالقها في عام 2020م، تربط الموزعين بنقاط البيع لتقديم خدمات مراقبة خط توزيع البضائع, وأتمتة عملية طلب البضائع وتسهيل العمليات 
اليومية من ناحية الطلب، ومراقبة المخزون، وعمليات اإلرجاع. 

من أهم الخدمات المقدمة من خالل تطبيق موزع ما يلي: 

إدارة المنتجات والعروض: إمكانية إضافة المنتجات أو حذفها أو تعديلها وإضافة عروض على منتجات محددة من ِقبل الموزعين.  	
طلب البضائع: سيتمكن مستخدمين نقاط البيع من طلب المنتجات من مختلف الموزعين داخل التطبيق.  	
تأكيد استالم البضائع: توثيق استالم الشحنات من قبل نقاط البيع عن طريق )QR code( يتم مسحه من قبل مندوب استالم الشحنات.  	
إرجاع البضائع: إمكانية ارجاع الشحنات بعد استالمها في حال استيفاء الشروط المحددة.  	
الفوترة اإللكترونية: إصدار الفواتير اإللكترونية مفصله لكل عملية، باإلضافة إلمكانية طباعة الفواتير.  	
إدارة المستخدمين: وتكون إدارة المستخدمين عن طريق الـ )web( الخاص بالشركات الموردة.  	

منتج نذير ل 9

خدمة أطلقت في عام 2018م، تم تصميمها لتساعد المنشآت والمؤسسات على تحديث بيانات األشخاص الذين تتعامل معهم من عمالء ومراجعين وموظفين 
وذلك الرتباط منتج نذير الكترونياً بالسجالت الرسمية والموثقة لدى الجهات الحكومية مثل مركز المعلومات الوطني والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
والبريد السعودي. ويعمل منتج نذير من خالل قيام المنشآت والمؤسسات بتزويد الخدمة بقائمة األشخاص المراد مراقبة تغير بياناتهم، وتقوم خدمة نذير 
بدورها بإرسال تحديثات لحظية في حال تغيرت بيانات هؤالء األشخاص أو حدوث أي تغيرات في سجالتهم الرسمية مثل حالة وفاة العميل، وحالة الخروج 

النهائي للمقيمين، وحالة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها للمقيم، وحالة إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيم الذي لم يعد. 

البيانات  البيانات المتوافرة لدى الجهات الرسمية، ورفع مستوى جودة  تتميز خدمة نذير بقدرتها الفاعلة على تحديث بيانات األشخاص لتتطابق مع 
الشخصية. ومن مزايا خدمة نذير توفير المعلومات المحدثة وقت تغيرها في السجالت الحكومية، ورفع مستوى جودة البيانات لدى العميل، والقضاء على 

العيوب التي تعاني منها معظم قواعد البيانات مثل األخطاء الناتجة عن تقادم المعلومات وعدم تحديثها. 

منتج دخليل 0 

منتج تم إطالقه في عام 2020م، يهدف إلى دراسة وسد االحتياجات حول توفير بيانات عن الدخل والثروة لألفراد كمعلومات عن اإليجارات واألصول 
العقارية واألصول التجارية واالستثمارات. كما يهدف إلى توفير بيانات بخصوص توظيف األفراد مثل تلك المعلومات المتواجدة في التأمينات االجتماعية 
والمؤسسة العامة للتقاعد. وعليه، فإن منتج دخلي يقوم بتسهيل عمليات االستعالم عن دخل وثروة وتوظيف األشخاص، حيث تقوم الخدمة باالستعالم عن 
المرتب من المصدر الرسمي لهذه البيانات بشكل مباشر دون الحاجة إلى حضور الُمستعلم عنه، مما يؤدي إلى زيادة فاعلية الخدمات اإللكترونية التي 

يقدمها العميل باإلضافة إلى منع حدوث تزوير أو أخطاء بشرية. 
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 وباإلضافة إلى توفير خدمات الدخل والثروة والتوظيف، يهدف منتج دخلي إلى تقديم خدمة تحليل المخاطر والمساعدة في تقديم صناعة جديدة في 
عالم االئتمان. كما يهدف منتج دخلي إلى توفير خدمة نظام التحمل والذي بدوره يساعد في خفض مؤشرات التعثر في سداد االلتزامات المالية. أخيراً، 
يقوم أيضاً منتج دخلي بتوفير خدمة تحليل السلوك المالي واالستهالكي. ويقوم منتج دخلي بتقديم المعلومات للمستفيدين من شركات ومؤسسات مالية 

واستثمارية باإلضافة إلى األفراد.

منصة بيانات تكل   

منصة تم إطالقها في عام 2021م، لتمكين العميل من إدراج بيانات المركبات المطلوب استدعائها والتواصل مع مالك المركبة برسائل نصية عبر أرقام 
الهواتف المحمولة والمسجلة لدى أبشر إلشعارهم بأمر االستدعاء ومن ثم تحديث بيانات االستدعاء في حال تم إصالح المركبة. كما تتوفر أيضا خدمة 

إدخال معلومات إصالح المركبة مباشرة عبر تطبيق بيانات تك للجوال. 

وتهدف منصة بيانات تك إلى حماية المستهلك والمجتمع من أضرار العيوب المصنعية للمركبات وتسهيل وتسريع عملية وصول المستفيدين المعنيين بقرار 
االستدعاء وتنظيم تدفق عمليات الصيانة على ورش الوكاالت حيث يمكن إدراج رقم التواصل الخاص بالعميل في رسالة نصية.

منتج ناقلل و 

منتج ناقل بدأ في عام 2006م، وهو منتج يهتم بتقديم خدمات الربط التقني بين مقدمي البيانات والخدمات وإيصال المنفعة للمستفيدين وذلك عن طريق 
توفير تقنيات متطورة ومتنوعة تلبي مختلف االحتياجات التقنية ألصحاب المصلحة. ويعتمد منتج ناقل على نظم تشغيلية وبيئة استضافة تمنح العمالء 
موثوقية عالية في استمرارية الخدمات ونقل المعلومات. مع الحفاظ على تطبيق أعلى معايير الجودة وخصوصية البيانات والمعلومات بما يتوافق مع 

التشريعات واألنظمة الصادرة من سدايا والهيئة العامة لألمن السبراني.

منتج كاشف ل و 

خدمة تمكن العمالء من التحقق المباشر إلكترونياً من بيانات المركبة عبر قراءة لوحتها بكاميرات خاصة، ليتم كشف الحالة النظامية للمركبة، من خالل 
االعتماد على بيانات األنظمة الحكومية. وتقوم خدمة كاشف بعرض المعلومات ذات صلة بالمركبة لمسؤول األمن لدى المنشأة، وتتضمن هذه المعلومات 

لون المركبة األساسي، ولون المركبة الثانوي، والمجموعة المصنعة، ونوع وموديل السيارة،

منتج تصريحل و 

خدمة أطلقت في عام 2020م، تمكن العميل من إصدار وإدارة تصاريح الدخول لمنشآتها، سواًء كان التصريح لفرد أو فرد بمركبة لمنشأة مسجلة في خدمة 
تصريح، وذلك بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة سواًء كانت بيانات أفراد أو مركبات وفًقا لما هو موجود لدى الجهات ووفق الضوابط والشروط 
المحددة، ابتداًء من مرحلة تقديم الطلب وانتهاًء بإصدار التصريح. ومن أهداف ومميزات الخدمة إدارة جميع عمليات التصاريح من إنشاء التصريح 
وإصدارة وتسجيل دخول صاحب التصريح وخروجه، كما تهدف الخدمة إلى توفير عمليات التحقق من خالل الربط مع الجهات الحكومية قبل إصدار 

التصريح، والتخلص من األوراق والمعامالت اليدوية التي تكون عرضة للتزوير والتالعب. وتقدم خدمة تصريح خدمات فرعية كالتالي:

خدمة إدارة المباني: حيث يتم من خالل هذه الخدمة إدارة عمليات تعريف مباني المنشأة المقدمة للتصريح من إدارة حرم المنشأة وجميع  	
المباني التابعة لها وبيانات مسؤولي المباني، وتوفر الخدمة العديد من الخصائص التي يتم من خاللها تخصيص الشروط المتبعة قبل إصدار 
التصريح وتشمل هذه الخصائص تعريف وإدارة المباني، تعريف وإدارة بيانات مسؤول المبنى، وتعريف أوقات الزيارة والطاقة االستيعابية 

اليومية لزوار المبنى...إلخ.
خدمة إصدار وإدارة التصاريح: حيث تقدم هذه الخدمة عدة أنواع من التصاريح، وتشمل تصريح لفرد، وتصريح فرد بمركبة، وتصريح أفراد  	

بمركبة وأفراد بدون مركبة. ويتم في عملية إصدار التصاريح التحقق من المعلومات األساسية للفرد والمركبة عن طريق الربط مع الجهات 
الحكومية. كما يتيح النظام التسجيل المباشر للزائر عن طريق موظف االستقبال أو طلب التصريح عن طريق الزائر بنفسه سواء كان فرد أو 

منشأة وذلك عن طريق تقديم الطلب مباشرة ليصل إلى المشرف للموافقة أو بحسب إعدادات المبنى. 
خدمة تسجيل الدخول والخروج: تتيح هذه الخدمة للمنشأة القدرة على تسجيل دخول األفراد والمركبات عند وصولهم وخروجهم إلى البوابة  	

.)QR code( األمنية عن طريق مشرف األمن في االستقبال أو عن طريق قارئ
خدمة الربط مع أنظمة العميل: تمكن هذه الخدمة العميل من ربط خدمة تصريح مع انظمته الخاصة. 	
خدمة تعديل الواجهة الرسومية للمنشأة: تتيح هذه الخدمة القدرة للعميل على تعديل الواجهة الرسومية لمنشأته، ومن خالل هذه الخدمة  	

يتمكن العميل من إضافة شعار المنشأة ليتم عرضه في حساب المنشأة وأيًضا إلى تعديل الواجهة الرسومية لحساب المنشأة بما يتناسب مع 
هويتها.

النظام  	 الموجودة في  والبيانات  الخدمة  التي تمت من خالل  العمليات  التقارير على  العديد من  الخدمة  توفر هذه  التقارير واإلحصائيات: 
لمساعدة اإلدارة العليا للعميل ومتخذي القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أكثر دقة.
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منصة تراسل و 

منصة تم إطالقها في عام 2020م، تجمع بين جميع أطراف العملية العقارية في مكاِن واحد، وتصبح المنصة نافذة موّحدة متخصصة لعرض وبيع وشراء 
الوحدات العقارية السكنية القابلة للتمويل، وتوفر العروض التمويلية المقدمة عبر المصارف والشركات التمويلية. ومن المزايا التي تقدمها خدمة تراس 
لألفراد هي تنوع وشمول الوحدات السكنية المعروضة للبحث عن المسكن المناسب وبكل سهولة، وتوفير الوحدات السكنية المعروضة ُمقّيمة ومعتمدة من 

قبل البنوك، والحصول على التمويل مباشرة من قبل البنوك وشركات التمويل، وإمكانية حساب التمويل من خالل حاسبة التمويل في المنصة. 

ومن المزايا التي تقدمها خدمة تراس لمطوري العقار هي سهولة إضافة الوحدات السكنية وعرضها من خالل المنصة، وتقييم الوحدات السكنية لمرة 
واحدة فقط، والتسويق وتحفيز المبيعات. وتتمتع خدمة تراس بمزايا خاصة للجهات التمويلية، وتشمل هذه المزايا تعزيز المبيعات من خالل الوصول 

السريع لألفراد الراغبين بالحصول على التمويل، وسهولة عرض الخيارات التمويلية في المنصة، وجميع الوحدات ُمقّيمة لالعتماد بشكل أسرع.

منتج إفادةل و 

منصة تم إطالقها في عام 2012م، تتيح التحقق من نتيجة الفحص الطبي، حيث تعمل على تسجيل ونقل نتائج الفحص من المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة 
الصحة إلى قواعد بيانات الجهة المختصة )كالمديرية العامة للجوازات واإلدارة العامة للمرور واألمانات( إلكترونياً وبشكل لحظي وآمن، دون حاجة المنشأة 
أو صاحب العمل إلى مراجعة المركز الصحي. كما تتيح التأكد من اإلجازات الطبية بشكل إلكتروني مما يساعد على القضاء على التزوير في هذه الشهادات 
ويرفع مستوى جودة البيانات. وقد تم مؤخراً إتاحة خدمة إفادة للخليجين المقيمين في المملكة حيث تعمل الخدمة على تسجيل ونقل نتائج فحوصاتهم الطبية 

من المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة إلى قواعد بيانات المرور، مما يتيح لهم إصدار رخص القيادة إلكترونياً وبشكل سريع وآمن. 

 ومن الخدمات المقدمة من خالل منصة إفادة هي التقرير الطبي العام، والتقرير الطبي لفحص العمالة الوافدة، والتقرير الطبي للتوظيف الجديد، وتقرير 
فحص إصدار وتجديد رخصة القيادة، وتقرير فحص تجديد رخص أمانة مدينة الرياض. ومن المميزات المهمة التي تتم بها منصة إفادة هي تقديم 

معلومات فورية، والحد من عمليات تزوير التقارير الطبية، والمساعدة على استبعاد المصابين باألمراض المعدية.

منتج طابل 7 

تقنية متكاملة أطلقت عام 2018م، تمكن الممارسين الصحيين من أداء أعمالهم بأفضل جودة وبأقل تكلفة، مع تقديم قيم تنافسية عبر توفير الرعاية 
الصحية للمرضى بعيداً عن صعوبات الرعاية السريرية التقليدية وانخفاض عدد األسرة المجهزة الستيعاب المرضى )من كبار السن وأصحاب األمراض 
المزمنة(. حيث تتيح هذه التقنية لمقدمي الرعاية إمكانية متابعة الحالة الصحية لمرضاهم عن بعد ودون الحاجة للتردد على المستشفيات واالنتظار 

لساعات طويلة لتلقي العالج. 

ومن المزايا المهمة التي تتمتع بها خدمة طاب هي متابعة وتسجيل المؤشرات الحيوية مثل ضغط الدم، ومعدل نبضات قلب المريض، ودرجة حرارته 
وغيرها، من خالل األجهزة الذكية المتصلة بالمنصة الرئيسية لخدمة طاب. 

منصة واحد )»علم« للمعلومات الصحية )HISددل 8 

منصة تم إطالقها في عام 2017م، تقدم خدمات أساسية وفرعية بتقنية عالية بهدف تطوير جميع المعامالت التي تتم في المنشآت الصحية بشكل يومي، 
ورفع كفاءة األداء وتسريع اإلجراءات الروتينية المتبعة )كأنظمة مراقبة األمراض، وبيانات المختبرات، وبيانات إدارة المستخدمين والمرضى وتسجيلهم، 
وشؤون الموظفين وتقديم الرعاية التمريضية والطبية الالزمة، ونظام خاص بالتأمين الطبي والفواتير(، وذلك تماشياً مع الحاجة الملحة إليجاد نظام يتيح 

إمكانية تبادل الملفات الصحية للمرضى بطريقة ميسرة وآمنة.

ومن المزايا المهمة التي يتمتع بها منتج واحد هي توحيد الملفات الصحية للمريض، ومتابعة تاريخ المريض الصحي والعالجي، وتوثيق جميع الفحوصات 
والتقارير الطبية في ملف المريض، وتوفير واجهة نظام سهلة للمستخدمين، وتشغيل النظام واستضافته عبر البيئة السحابية لسهولة الوصول من أي 
مكان، وتمكين المنشآت الصحية من قياس األداء الفعلي. باإلضافة إلى ذلك، يتيح منتج واحد لعمالئه إمكانية إضافة وإدارة المختبرات والصيدليات 
واألدوية التابعة لمراكز الرعاية األولية، وتمكين إدارة الموارد الصحية لمراكز الرعاية األولية، على سبيل المثال تسجيل المرضى والطاقمين التمريضي 
والطبي، وتوفير مستويات مختلفة من الصالحيات ومتابعة اإلجراءات حفاظاً على خصوصية المريض. كما ويتميز منتج واحد في مرونة األنظمة المصممة 
بموجبه ليتوافق تماماً مع احتياجات المنشأة ومرحلة استعدادها للتحول الرقمي، والتوافق مع غالبية األنظمة العالمية لألجهزة الطبية مثل أجهزة االشعة 

والبيانات الحيوية لتوفير البيانات للممارسين الصحيين.

منصة مستمر ل 9 

للتخصصات  السعودية  الهيئة  بالتعاون مع  المستمر  المهني  التطوير  وبرامج  لتنظيم نشاطات  تم إطالقها في عام 2020م، وهي منصة موحدة  منصة 
الصحية، لرفع كفاءة العمل وربط الجهات المعنية في منصة واحدة. ومن أهم أهدافها ما يلي:

الموافقة على طلبات اعتماد الجهات المقدمة ألنشطة التطوير المهني المستمر. 	
تمكين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من مراقبة أداء الجهات حتى تتوافق برامجها التعليمية مع أفضل الممارسات العالمية. 	
تمكين الجهات من االطالع على أنواع األنشطة وإحصاءاتها، وتسجيل ساعات الحضور التدريبية الخاصة بالممارسين الصحيين. 	
تطوير مؤشرات أداء لقياس جودة األنشطة التدريبية، وجودة أداء موظفي إدارة التطوير المهني المستمر، بهدف مساعدة الهيئة السعودية  	

للتخصصات الصحية على القياس والتحسين.
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مجموعة المنتجات والخدمات المطورة لمصلحة عمالء المجموعةب. 

تقدم الشركة عدة حلول جاهزة لالستخدام بعدة أشكال مختلفة حسب المتطلبات واالحتياج وما قد يتعلق بها من أعمال مساندة، وتم تطوير وتشغيل هذه 
الحلول بالتعاون مع عدد كبير من المنشآت المتنوعة في القطاعين العام والخاص بهدف إيجاد حلول متكاملة تغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، 
عبر ابتكار خدمات متطورة تُسهم في حل مشكلة قائمة أو سد ثغرة خدمية موجودة، وذلك ومن خالل أتمتة اإلجراءات والمعامالت. وتقوم أيضا بابتكار 
خدمات جديدة ومتطورة بطرق ابتكارية ومن ثم تسويقها على الشرائح المستهدفة. كما تمتاز هذه الحلول بسهولة الحصول عليها مباشرة إما من خالل 
المنتجات  المجموعة  تملك  العميل. ال  بتصميم وتخصيص بعضها حسب رغبة  أو من غير االشتراك  المتنوعة  الباقات  المباشر في إحدى  االشتراك 
القسم رقم  6-12  المعلومات، يرجى مراجعة  )وللمزيد من  العالقة  الحكومية ذات  الجهات  بالتعاون مع  يتم تطويرها  أدناه حيث  المذكورة  والمنصات 

»االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(.

التنقل، منتجات  أبشر، منتجات  إلى سبع تصنيفات أساسية تشمل منصة  وتم تقسيمها  المنتجات تحت مسميات دعائية يسهل تسويقها،  وتتنوع هذه 
المركبات، منتجات حلول األعمال، منتجات تكامل المنتجات، منتجات األمن والسالمة، وأخيًرا منتجات العقار والمرافق. 

وفيما يلي قائمة بالخدمات الحالية والتي تحتوي بعضها على خدمات فرعية قابلة للتوسع:

أبشرل  

 تعتبر منصة أبشر المنصة الرائدة في تقديم الخدمات اإللكترونية على مستوى المملكة. إذ انطلقت مسيرتها في تقديم خدمات وزارة الداخلية وقطاعاتها 
اإللكترونية لقطاع األفراد في عام 2010م، لتبدأ أولى خطوات توجه المملكة للتحول الرقمي وأنسنة. حيث أصبحت المنصة في وقتنا الحالي أحد الركائز 
الحكومية  الجهات  الخاص وأبشر حكومة لخدمة  القطاع  أبشر أعمال لخدمة  تباعا إطالق منصتي  المملكة 2030، وتال ذلك  لتحقيق رؤية  األساسية 

األخرى. 

تعمل منصة أبشر وفق منظومة يقودها تنظيمياً وتشغيلياً مركز المعلومات الوطني حيث قامت شركة علم وتحت إشراف مركز المعلومات الوطني بتطوير 
وتشغيل المنصة بهدف تحسين إجراءات العمل وأتمتة الخدمات المقدمة من قبل قطاعات وزارة الداخلية، لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين 

وزوار باإلضافة إلى قطاعي األعمال والحكومة.

منتجات التنقلل و

بالشراكة المميزة مع الجهات التنظيمية والتشريعية في مجال النقل والمجال اللوجيستي، قامت الشركة بتطوير حزم من الخدمات الحكومية التي قدمت 
حلول فريدة ومميزة تدعم النشاط والجهات العاملة فيه، وتعطي الجهات التشريعية والتنظيمية األدوات الالزمة لضبط األعمال والرقابة ومتابعة األداء. 
كما تقوم هذه الحلول على تنظيم العمليات التعاقدية وحماية أطراف التعاقد )مقدم الخدمة والمستفيد منها( مما يدفع لتوفير بيئة مناسبة لالستثمار 
والنمو. ومن المنتجات المقدمة منصة وصل، وبوابة نقل، وبوابة تأجير، ومنصة حافالت، وبوابة بيان، وبوابة التصاريح األمنية للمطارات، ومنصة وشج.

منتجات المركباتل و

يعتبر قطاع المركبات والخدمات ذات العالقة بأعمال وتشغيل المركبة قطاع مهم وحيوي ومساهم في دفع عجلة التنمية واالقتصاد، وقد قامت الشركة 
بالمشاركة مع عدد من الجهات التنظيمية والتشريعية ذات العالقة والجهات الخاصة بتطوير وتشغيل حزم من الخدمات التي تسهل أعمال التعامل في 
مجال نقل وتجارة واستئجار السيارات تسهيل حصول الجهات المالكة ألساطيل المركبات لقواعد المعلومات الخاصة باإلدارة العامة للمرور وتنفيذ مختلف 
المعامالت المرورية. وتمكن هذه المنصات المنشآت من االستعالم عن بيانات المركبات، ونقل ملكيتها وتجديد وثائقها، وتحديد القائد الفعلي أو المفوض 
المركبة،  االستعالم عن تأمين  السيارات بشكل فوري. وتشمل هذه الخدمات أيضاً  الملكية ولوحات  المملكة وخارجها، وإصدار رخص  بالقيادة داخل 
واالستعالم عن المخالفات المرورية المدفوعة، وإصدار وتجديد رخص السير. وتقدم خدمة رقابية وتنظيمية أخرى مثل خدمات باشر التي تهدف الى 
تطوير اإلجراءات الميدانية واإلدارية لإلدارة العامة للمرور. ومنتجات تساهم في متابعة أساطيل المركبات بصورة مباشرة. ومن أبرز المنتجات منصة تم، 

ومنصة باشر، ومنتج مسارات، ومنتج إيجاز.

منتجات حلو- األعما-ل و

تقدم عدد من البوابات والمنصات االلكترونية مثل منصة مقيم التي تتيح للمنشآت االطالع على بيانات موظفيها المقيمين وإتمام معامالت الجوازات 
الخاصة بهم إلكترونياً وبشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان. وكذلك تخدم مجموعة حلول األعمال المستثمرين الصناعيين من خالل منصة صناعي. 

كما تقدم المجموعة منصة خبرة التي تسمح للخبراء بتسجيل بياناتهم كجهات خبرة معتمدة لدى وزارة العدل.

تكامل المنتجاتل و

تخدم المجموعة أكثر من مائة وثالثين )130( جهة لتعريف هويات األفراد إلكترونياً أمام مقدمي الخدمات الحيوية الحكومية والخاصة. وتبرز أهميتها 
في تحسين تجربة المستخدم باستخدام معّرف رقمي موحد موثوق وآمن. كما تقدم خدمات المطابقة للشخص المراد االستعالم عنه بالبصمة للتأكد 
من أن الشخص المستفيد من الخدمة هو ذات الشخص المعني. وتملك المجموعة حق تسويق هذه الخدمات للقطاع الخاص. كما تعمل مجموعة تكامل 
المنتجات على تقديم خدمات نقل المعلومات مع الحفاظ على تطبيق أعلى معايير الجودة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة من سدايا والهيئة العامة 

لألمن السيبراني، ومن المنتجات المقدمة منصة النفاذ الموحد، وخدمة البصمة، ومنتج ناقل.
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منتجات األمن والسالمةل و

منصات إلكترونية تقدم خدمات المديرية العامة لألمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لحرس الحدود. حيث تمكن المستفيدين من 
الحصول على متطلبات هذه الجهات الكترونياً بما يساعد في تسريع إجراءات العمل سواء لغرض التوظيف أو ألغراض تأكيد مطابقة األجراءات الوقاية 

أو الحصول على التصاريح الالزمة لممارسة العمل في الموانئ والمنافذ. ومن المنتجات المقدمة منصة أمن، ومنصة سالمة، ومنصة زاول.

منتجات العقار والمرافقل 7

تقدم المجموعة خدمات ومنصات للقطاع العقاري وإدارة المرافق مثل منصة تصريح صهاريج المياه، وهي منصة موحدة إلدارة جميع عمليات تأهيل 
صهاريج الصرف الصحي، وتسجيل جميع الشركات المقدمة لصهاريج الصرف الصحي وإصدار وتجديد تراخيصها، ومتابعة وتنظيم الخدمات البيئية 
المساندة في مجال الصرف الصحي من نزح ونقل وتفريغ للمياه. وتقوم المنصة بالعمل من خالل ضمان االلتزام البيئي للصهاريج والحفاظ على المظهر 

العام داخل المدن.

مجموعة المشاريع الرقمية ولولو

بمساعدة  وتقوم  التقنّية،  الحلول  مجال  في  العالمية  والتجارب  الممارسات  أفضل  لتطبيق  رائدة  المعلومات خدمات  تقنية  قطاع  في  المجموعة  تقدم 
المنظمات والقطاعات الحكومية والخاصة في تحديد وتحليل المشاكل التي تواجهها إليجاد الحل األنسب، والذي يُسهم في تطوير أعمالها وخدماتها. 
وتقدم المجموعة حلول األعمال التقنية المتكاملة في العديد من المجاالت، ولمختلف الجهات الحكومية والخاصة من نطاق محدد وكلفة محددة، مع 
إمكانية تقديمها بنظام اإلنجاز الكامل )Turnkey(. وتم تقسيم التخصص في تقديم حلول األعمال المتكاملة على حسب القطاعات، مما يمكن المجموعة 
وزارة  لها  المجموعة حلولها  تقدم  التي  القطاعات  أبرز  واإلفادة منها. تشمل  القطاعات واالستفادة  لكل قطاع وخدمة كل  الخدمات  تقديم أفضل  من 
الداخلية وأقسامها، ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، ومراكز 
التنمية الحضرية، وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتشمل هذه الحلول تصميم آلية الحل وأنظمة العمل، وتنفيذ الحل و/أو اإلشراف على تنفيذه، كما تقدم 

الخدمات المساندة الضرورية ومنها:

تقديم االستشارات اإلدارية والفنية. 	
تطوير البوابات اإللكترونية، وتطوير النظم وتشغيلها. 	
الربط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية. 	
تجهيز البنية التحتية التقنية. 	

األعما- التقنية المتكاملةأ. 

من خالل حلول التقنية المتكاملة تقوم المجموعة بإدارة وتحليل البيانات الضخمة وتطوير األنظمة حسب متطلبات العميل، والربط والتكامل في البنى 
التحتية حيث تتكامل األفكار مع التنفيذ بتناغم احترافي. وتقدم المجموعة حلولها التقنية لعمالئها ضمن نطاق وكلفة يُتفق عليها مع العميل، وتتمحور 

األعمال التقنية المتكاملة حول ما يلي:

تطوير حلول حسب حاجة العميل: تقوم المجموعة بتصميم وتنفيذ الحلول التقنية وفقاً الحتياجات العميل باستخدام أعلى ما وصلت له  	
التقنية الرقمية عالمياً، ومن خالل خبرة المجموعة الممتدة ألكثر من ثالثين )30( عاماً في التعامل مع المشاريع الكبرى.

تطبيقات الجواالت الذكية: تساعد المجموعة عمالئها على مواكبة حلول التطبيقات على الجواالت الذكية لتوسيع نطاق وصولهم لعمالئهم  	
وتعزيز الكفاءة التشغيلية في شركاتهم وذلك بشكل منفصل أو ضمن مشاريع كبرى.

تطبيقات ذكاء األعمال: تنفيذ حلول ذكاء األعمال والتي تشمل جمع معلومات متطلبات األعمال، ومستودع البيانات وتصميم مستودعات بيانات  	
األقسام، ونمذجة األعمال والمعالجة التحليلية المباشرة )OLAP(، وتصميم وتنفيذ استخالص البيانات وتحويلها وتحميلها )ETL(، وتطوير 

التقارير، واختبار البيانات وأتممتها، وإدارة البيانات المرجعية واألداء.

محركات االستحقاقب. 

تشمل الحلول التقنية التي تقدمها المجموعة محركات االستحقاق وهي أنظمة متكاملة لضبط مستوى استحقاق الخدمات التي تقدمها مختلف المنشآت 
الحكومية أو الخاصة، بهدف التأكد من وصول مختلف أشكال الدعم إلى مستحقيها الفعليين، وضمان تطابق شروط الدعم على أوضاعهم الحقيقية. وقد 
وجد هذا النظام لربط المنشأة بمختلف الجهات المعنية لتزويدها بالبيانات التي تساعدها على تسهيل وصول خدماتها المتنوعة للمستفيدين ومنها ما 

يعزز سرعة التعرف بشكل موثوق على كل متقدم، ويعدل عملية قبول الطلبات. ويشمل نظام »استحقاق« الخدمات اآلتية:

حوافز العاطلين عن العمل. 	
دعم التعليم. 	
تأمين الرعاية الصحية. 	
التدريب على الوظائف. 	
الخدمات المدعومة )كاإلسكان والكهرباء وغيرها(.  	
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ويتكون النظام من بوابة إلكترونية وخدمات المنشآت ومنصة ربط البيانات ومحركات المنصة، بحيث يتم الحصول على البيانات األساسية من خالله 
وتسهيل إجراءات العمل والربط مع مصادر متعددة باإلضافة إلى وجود محرك مرن لمحركات االستحقاق وبنية تحتية تقنية لمعالجة البيانات تتيح إدارة 

وتعديل شروط االستحقاق كما يتم تقديم الدعم الفني ونظام إدارة خدمة العمالء واالعتراضات وخاصية التقارير ومتابعة األداء.

المنصات التابعة لمجموعة المشاريع الرقميةج. 

تتضمن المنصات التي قامت مجموعة المشاريع الرقمية بتطويرها وتسويقها للعمالء ما يلي:

لمختلف  	 تسمح  شاملة  منصة  وهي  بتطويرها  الرقمية  المشاريع  مجموعة  قامت  التي  المنصات  أحد  المنصة  هذه  تعد  التفتيش:  منصة 
القطاعات بالقيام بأعمال التفتيش بحيث تسهل عليهم تنظيم وتبسيط عمليات التفتيش والتي تتماشى مع المعايير العالمية بطريقة ديناميكية 

تتضمن النماذج والقوائم وإدارة مهام التفتيش والمخالفات والمدفوعات وغيرها من المزايا التي تتضمنها هذه المنصة.
منصة إنترنت األشياء )أشياء(: تعد هذه المنصة أحد المنصات التي قامت مجموعة المشاريع الرقمية بتطويرها وهي منصة تسمح بالربط  	

بين »األشياء« مثل األشخاص واألماكن واألجهزة باإلنترنت بحيث يمكن إرسال واستقبال البيانات بطريقة سهلة. تم تطوير هذه المنصة بناًء 
على التقنيات مفتوحة المصدر والتي تسمح بتقديم وإدارة وأتمتة األجهزة المتصلة بطريقة فعالة بهدف إدارة األجهزة وجمع البيانات وتحليلها. 
ومن المزايا التي توفرها هذه المنصة القدرة على جمع البيانات وتصويرها برسوم بيانية وتحليلها وإدارة األجهزة واألصول بشكل آمن وفعال.

منصة أساس: منصة سحابية متكاملة ومتطورة لتخطيط الموارد المؤسسية بأحدث التقنيات وأفضل الممارسات، وتشمل أنظمة مترابطة تعمل  	
كنظام متكامل بقاعدة بيانات مشتركة تخدم جميع أقسام وإدارات المنشآت الحكومية والخاصة. ويتعامل النظام مع منسوبي المنشأة كجزء 
من دورة العمل لتمكين المنشآت من استخدام وإدارة مواردها المعلوماتية والمادية والبشرية بفاعلية كبيرة وكفاءة عالية. وقامت المجموعة 
بإنشاء المنصة بناء على فهمها لمتطلبات الوظائف الحكومية وشبه الحكومية والوظائف الخاصة بالقطاع الخاص في إطار منظومة الموارد 
البشرية، واألنظمة المالية، وأنظمة سالسل اإلمداد، واألنظمة األخرى، مع الحرص على تطبيق أفضل الممارسات بما يوفر المرونة الالزمة 

لتنفيذ األعمال. وتوفر منصة أساس خيارات متعددة للتنفيذ كالتالي: 
 -.)Software as a Service( »نظام سحابي يتوافر كـ »برمجيات كخدمة
 -.)Platform as a Service( »نظام سحابي يتوافر كـ »منصة كخدمة
 -.)On-premise Solution( إمكانية االستضافة في البيئة التقنية للعميل

ومن المزايا التي تتمتع بها منصة أساس هي تمكين المنشأة من التركيز على جوانب تطوير األعمال، ومنح المنشأة نظرة شاملة وموحدة لواقع   
أعمالها، وتوفير المرونة العالية في إعداد النظام حسب تفضيالت المستخدم. إضافة إلى ذلك، توفر منصة أساس سالسة في أداء اإلجراءات 
والعمليات مع توفير عرض بسيط لتتبع سير العمل، وتصميم متوافق مع األجهزة الذكية، وتوفير خطط جاهزة للتعامل مع الحاالت الطارئة، 

وتقنية التطبيق الواحد، والتفعيل السريع للمنتج، وسهولة الربط مع األنظمة والخدمات األخرى.

الخدمات االحترافية ولولو

تشمل الخدمات التي تقدمها المجموعة الخدمات االحترافية، والتي من خاللها يتم فهم طبيعة المشكلة القائمة في المنشأة واكتشاف أبعادها، ودراسة 
مراحل العمل المستخدمة بمزاياها وعيوبها، واستيعاب التحديات المستقبلية، وتحديد العقبات التي قد تعرقل تطبيق أساليب العمل الجديدة، وذلك 
بغرض رسم رؤية واضحة لخطة العمل ومراحلها وأجزائها، مع تحديد أهدافها التي ينبغي تحقيقها، سعياً من المجموعة إلى تطوير األداء العام للمنشأة 
ورفع مستويات رضا العمالء، وذلك على أيدي خبراء واستشاريين لهم خبرة طويلة في العديد من التخصصات، ويتم ذلك عبر تقديم الخدمات االستشارية 

وخدمات استشارات تحليل البيانات.

الخدمات االستشاريةأ. 

تقدم المجموعة خدمات استشارية متكاملة تغطي رحلة المنشأة من تصميم الخطط االستراتيجية إلى تنفيذها عبر البرامج والمشاريع، من خالل طاقم 
استشاري ذي خبرة طويلة في العديد من المجاالت الرقمية والتقنية واإلدارية والتشغيلية. وتهتم المجموعة من خالل عملها في هذا المجال بفهم طبيعة 
الوضع الحالي للمنشأة واكتشاف أبعادها، ودراسة أساليب العمل المستخدمة بمزاياها وعيوبها، واستيعاب التحديات المستقبلية، وتحديد العقبات التي 
قد تعرقل تطبيق أساليب العمل الجديدة، وذلك بغرض رسم رؤية واضحة لخطة العمل ومراحلها وأجزائها مع تحديد أهدافها التي ينبغي تحقيقها. ويتم 
في هذا المرحلة أيًضا البحث عن أفضل الممارسات العالمية المتصلة بالمجال محل البحث، وذلك ألغراض المقارنة واستنباط أفضل األفكار العملية 

واألساليب اإلدارية والفنية، وتحديد المعايير المعتبرة دولياً في مجاالت العمل المختلفة. ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المجموعة في هذا المجال: 

االستشارات االستراتيجية واإلدارية وبرامج التحو- 	
تُعنى هذه االستشارات بالعمل سوًيا مع المنشأة وفرقها لتعريف التحول المأمول للمنشأة، وتعريف خارطة الطريق الموصلة إليه، وذلك عبر تشخيص 
الوضع الراهن، بتحديد النقاط اإليجابية والسلبية فيه، وحصر الموارد المتوفرة، لالستفادة من العوامل اإليجابية المتاحة وتوفير الظروف المناسبة 
لنموها وتجنب المخاطر التي تواجهها، واستحضار النظام البيئي المحيط بالمنشأة، عبر منهجيات وأدوات مختبرة ومبتكرة، تعين على تشكيل الرؤية 
الدروس  ومعرفة  المنشأة،  أعمال  مجال  في  الممارسات  أفضل  االعتبار  بعين  األخذ  مع  ذلك  كل  يتم  إليها.  للوصول  المنشأة  تطمح  التي  المستقبلية 

المستفادة من الدراسات المقارنة. ومن الخدمات التي تقّدمها المجموعة في هذا المجال: 

تصميم االستراتيجيات: من خالل تحديد القيم التي يجب على المنشأة ومنسوبيها التحلي بها وتمّثلها، ورؤية المنشأة، والرسالة، واألهداف  	
االستراتيجية التي تعبر عن مسارات التركيز في األعمال خالل مدة الخطة االستراتيجية، ومؤشرات قياس أدائها، وخارطة الطريق الموصلة 

إلى تحقيق هذه األهداف عبر تعريف المبادرات والبرامج االستراتيجية وأولوياتها.
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عميلها؛  	 رحلة  تطوير  خالل  من  وذلك  المنشأة،  استراتيجية  مع  متناغمة  لتكون  بنائها  على  العمل  يتم  حيث  التشغيلية:  النماذج  تصميم 
للتمحور حول احتياجاته وتطلعاته بعد التعرف عليها من العمالء أنفسهم وبفئاتهم المختلفة، وتعريف الخدمات الداخلية والخارجية للمنشأة، 
واإلجراءات، والهياكل التنظيمية التي تجمع بين وضوح توزيع األدوار والمرونة الالزمة، والموارد البشرية الالزمة ووضوح األوصاف الوظيفية، 

والحوكمة الداخلية والخارجية.
إعادة هندسة اإلجراءات: تعد اإلجراءات من مكونات النماذج التشغيلية، وتهدف المجموعة إلى بناء إجراءات تتواءم مع استراتيجية المنشأة،  	

فتركز على العمليات ذات القيمة المضافة للعميل وأهداف المنشأة، بما يحقق أفضل التوازنات بين هذين األمرين، ويؤدي إلى تنفيذ األعمال 
بسرعة عالية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لتناسب احتياجات عمالئها ورغباتهم، وتسهم في خفض التكلفة من خالل إلغاء 

العمليات غير الضرورية. ومن أهم ما يستحضر هنا أيضاً إعادة هندسة اإلجراءات بما يمكن المنشأة من رقمنتها وأتمتتها.
المكاتب المتخصصة )مكاتب التميز المؤسسي(: تُنشأ هذه المكاتب لجمع عدة فرق من تخصصات مختلفة في مكان واحد من أجل القيادة  	

وأفضل الممارسات والبحث والدعم للمنشأة للحصول على أعلى وأفضل قيمة وأداء، عبر تصميم واعتماد أطر عمل ومعايير داخل المنشأة 
ومتابعة تنفيذها؛ إلدارة الخدمات والمنتجات بما يحقق تطلعات العميل وطموحات المنشأة معاً. وبحسب حاجة المنشأة، يمكن للمجموعة أن 

تنشئ وتشغل مكاتب تركز على نطاقات معينة من التميز المؤسسي.

تنفيذ االستراتيجيات 	
تعمل المجموعة على تمكين المنشآت من تنفيذ استراتيجياتها وفق آلية عمل مبنية على ربط خططها باألهداف االستراتيجية لرؤية المملكة 2030، 
العقبات  وحل  لها،  المخطط  االستراتيجية  تنفيذ  نجاح  على  المساعدة  العوامل  تحديد  مع  ومشاريع،  برامج  على مستوى  وتفضيلها  مبادراتها  وتحليل 
التي تواجه المنشآت في رحلة تنفيذ هذه االستراتيجيات، وتقدم المجموعة خدماتها في هذا المجال لمكاتب تحقيق الرؤية 2030 ومكاتب دعم تنفيذ 

االستراتيجية في المنشآت.

استشارات إدارة التحو- والتغيير التنظيمي  	
تعمل كوادر المجموعة االستشارية مع منسوبي المنشأة بهدف تحقيق التحول إلى الوضع المنشود وفق منهجية ناجحة تخدم انتقال المنشأة إلى وضع 
مستقبلي يتماشى مع استراتيجياتها وتطلعاتها نحو التنمية والتطوير. كما تقوم إدارة التغيير لدى المجموعة بتهيئة وإعداد موظفي المنشأة لقبول العمليات 

واللوائح والقيم والهياكل التنظيمية الجديدة. ومن الخدمات التي تقّدمها المجموعة في هذا المجال:

تأسيس مكتب إدارة المشاريع / إدارة التحول / إدارة البرنامج: تقوم هذه الخدمة على مبدأ البناء والتشغيل والنقل )BoT(، من خالل تقييم  	
الوضع الحالي في المنشأة لممارسات إدارة المشاريع والبرامج، وبناء التصور المستقبلي للوضع المنشود، ومن ثم تطوير المنهجية ونموذج 
العمل، وحوكمة العالقة وآلية تبادل المعلومات داخلًيا وخارجًيا، وتصميم الهيكل اإلداري الخاص بالمكتب، وأيًضا النماذج وقوالب المستندات 
المصاحبة لها. كما تقوم المجموعة من خالل هذه الخدمة بنشر النظام التقني الذي يمكن منسوبي المنشأة من القيام بمهامهم اليومية من 

خالله وإصدار التقارير واستعراض لوحات التحكم وقياس األداء.
تأسيس مكتب تحقيق الرؤية/ إدارة االستراتيجية: تقوم هذه الخدمة على مبدأ البناء والتشغيل والنقل )BoT(، من خالل تقييم الوضع الحالي  	

في المنشأة لممارسات متابعة ومواءمة االستراتيجية مع رؤية المملكة 2030 وإدارة مبادرات الرؤية وبناء التصور المستقبلي للوضع المنشود، 
ومن ثم تطوير المنهجية ونموذج العمل، وحوكمة العالقة وآلية تبادل المعلومات داخلًيا وخارجًيا، وتصميم الهيكل اإلداري الخاص بالمكتب 
وأيضا النماذج وقوالب المستندات المصاحبة لها، باإلضافة إلى نشر النظام التقني الذي يمكن منسوبي المنشأة من القيام بمهامهم اليومية 

من خالله وإصدار التقارير واستعراض لوحات التحكم وقياس األداء لمؤشرات الرؤية الخاصة بالمنشأة.
دعم التشغيل ونقل المعرفة: تقوم هذه الخدمة على مبدأ البناء والتشغيل والنقل )BoT(، من خالل نشر فريق استشاري مؤهل في الموقع يعمل  	

جنًبا إلى جنب مع منسوبي المنشأة للقيام بأنشطة ومهام التشغيل اليومية المتعلقة في مكاتب متابعة وإدارة المشاريع وإدارة البرامج وإدارة 
التحول ومكتب تحقيق الرؤية وإدارة االستراتيجية وإدارة التغيير، باإلضافة إلى عمل فحص دوري يهدف إلى تقييم مستوى النضج والحاجة 
إلى التحسين المستمر باتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال )®Axelos P3M3(. كما تسعى المجموعة إلى ضمان نقل المعرفة 
والتدريب المستمر على رأس العمل خالل مدة التشغيل والذي غالبُا ما يستمر من سنة إلى ثالث سنوات، لتمكين المنشأة من بناء القدرات 

واستالم األعمال عند االنتهاء.
إدارة التغيير: من خالل تحديد الوضع المنشود من التحول لدى المنشأة وحثها على تبني ثقافة التغيير باتباع أفضل الممارسات العالمية في  	

هذا المجال )Prosci ADKAR® , AXELOS® OCM(، وعقد الجلسات التوعوية وورش العمل ونقل المعرفة لرواد التغيير، لتمكين منسوبي المنشأة 
أو المستفيدين من تبني التغيير ودخوله حيز العمل المعتاد.

خدمات استشارات الرقمنة 	
تقوم المجموعة بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات للمنشآت والمؤسسات، وذلك عن طريق البحث عن أفضل الممارسات الرقمية 
والتقنية العالمية المؤثرة في المجال محل البحث والدراسة، وذلك للمقارنة واستنباط أفضل األفكار االبتكارية والعملية، سعًيا إلى تطوير األداء العام 

رقمًيا ورفع مستويات رضا العمالء من خالل خطط رقمية تحقق الريادة الرقمية في مجال العمل المعني. 

وتهدف المجموعة إلى تطوير استراتيجية تحول رقمي وتقني للمنشآت والمؤسسات وتزويدها بتصاميم مرجعية للحلول الرقمية والتقنية الالزمة، مما 
يساهم في رفع جودة األداء وجودة الخدمات االلكترونية من خالل تمكين وتبني التقنيات الناشئة فيها. 
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وستمكن خطط التحول الرقمي االستراتيجي المنشآت من االستفادة من القدرات الرقمية المتنوعة والتقنيات الناشئة، مثل تقنيات الذكاء االصطناعي، 
وإنترنت األشياء، وسلسلة الكتل، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، بما ينعكس إيجاًبا على تطوير نماذج عمل رقمية ابتكارية تمكن أعمال المنشأة 
رقمًيا والقطاع ذي العالقة، وتعزز موقعها الريادي في مجالها. أيًضا تقدم المجموعة خدمات تعريف خصائص األنظمة التقنية التي تحتاجها المنشأة 

لرقمنة النماذج التشغيلية لديها. وتشمل خدماتها اآلتي:

تطوير استراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات.  	
تطوير استراتيجيات إدارة وحوكمة البيانات ودعم تنفيذ تشغيل مكاتب البيانات. 	
تأسيس وتشغيل مكاتب الهيكلية المؤسسية ودعم تشغيل مكتب الهيكلية المؤسسية. 	
استشارات حوكمة تقنية المعلومات. 	
تحليل وتقييم احتياجات الرقمنة ومستوى النضج الرقمي للمؤسسات. 	
دراسة وتصميم هيكلية مرجعية للمنصات الرقمية. 	

الخدمات االحترافية في تحليل البيانات والذكاء االصطناعيب. 

تقدم المجموعة خدماتها االحترافية كـأصل استراتيجي يساعد عمالؤها للوصول بكفاءة وفاعلية لألهداف المرجوة وإيجاد واكتشاف أهداف جديدة 
من البيانات تؤدي إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تستحق االستثمار فيها. ومن ضمن الخدمات التي تقدمها المجموعة فيما يخص الخدمات 

االحترافية في تحليل البيانات والذكاء االصطناعي ما يلي:

االستشعار واالستشراف: تقوم المجموعة بتقديم خدمات تخول المنشآت من االستباق والمبادرة في حل المشاكل قبل وقوعها. ويساعد ذلك  	
كثيًرا متخذي القرارات وإدارات األزمات لدى المنشآت لتقليل صعوبات قياس المشاكل وتحديد آلية قياسها عند وقوعها. وتقوم المجموعة 

بقديم الخدمات التالية في سياق االستشعار واالستشراف:
بناء لوحات قيادة تفاعلية لدعم متخذي القرار.- 
 -.)KPI( تصميم مؤشرات األداء الرئيسية
اكتشاف األنماط.- 
المقارنة التبادلية.- 
المقارنة المعيارية.- 
اكتشاف العالقات المخفية.- 
توليد تقارير مؤتمتة.- 
استنباط األعمال برؤى مدعومة بالبيانات.- 
تصور البيانات عبر الزمان والمكان عن طريق رسومات متحركة.- 

تزويد اإلدارة بآراء متعددة الطبقات )الذهاب لألعلى / لألسفل(.

على  	 واإلجابة  المدروسة  التوقعات  وإيجاد  بالمستقبل  التنبؤ  من  القرار  متخذي  تساعد  تحليالت  المجموعة  تقدم  المتقدمة:  التحليالت 
مثاًل  إلى  المتقدمة  التحليالت  تلك  وتؤدي  االصطناعي.  والذكاء  البيانات  تعدين  تقنيات  تطبيق  خالل  من  المعقدة  المستقبلية  التساؤالت 
استكشاف المحركات أو األسباب الرئيسية خلف حدوث ظواهر بعينها أو اختيار أفضل السبل للتعامل مع مشكلة ما. ومن التحليالت المتقدمة 

التي تقدمها المجموعة ما يلي: 
تحليل األعمال.- 
تحليل اإلنفاق.- 
تحليل المنصات االجتماعية.- 
تحليل فئات العمالء بعد تجزيئها.- 
التحليل الديموغرافي.- 
التحليل االقتصادي.- 
تقييم المخاطر وإدارتها.- 
النمذجة والتحليالت التنبؤية.- 
الكشف عن الغش.- 
تحديد ميزات المنتج والتسعير.- 
تصميم واختبار السياسات المختلفة لمستويات التعويض.- 
تزويد اإلدارة بنظرة شاملة لفرص السوق وتحدياته.- 
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منصة امتياز لحلول البيانات الضخمة: إن بناء منظومة إلدارة وتحليل البيانات الضخمة يُخضع متخذ القرار في المنشأة إلى اإلجابة على  	
عدة أسئلة تتعلق بالتقنيات المختلفة للحصول على البيانات وأخرى لتخزينها وأخرى لمعالجتها وغيرها للتحليل أو لعرض النتائج. ويكمن 
التحدي في أن اختيار أفضل التقنيات في أي مرحلة من تلك المراحل يأتي مترابًطا مع أهداف المنشأة نفسها وحيثياتها كمثال الخلفية 
التقنية للعاملين ومتداخاًل أو حتى متناقًضا مع التقنيات األمثل في المراحل األخرى. وعليه، فإنه في منصة امتياز لحلول البينات الضخمة 
المقدمة من المجموعة، يتم دعم المراحل المختلفة في بناء المنظومة إلدارة وتحليل البيانات الضخمة ابتداًء من التواصل مع مصادر البينات 
المختلفة على تنوعها، ومروًرا بتوفير تقنيات معالجة وتحليل البيانات، ونهايًة لبناء لوحات القيادة وتطبيقات التقارير واإلخطار اآلني. كما تتيح 
منصة امتياز لحلول البيانات الضخمة ميزة البيئة التشاركية والتي تمكن فرق العمل المختلفة لدى المنشأة من معالجة وتحليل البيانات أو بناء 
نماذج تعلم اآللة وتطبيقات البيانات من خالل تقنيات الكود المنخفض )Low Code Development( والخدمات المنمنة )Microservices( ثم 
مشاركة ذلك مع الفرق األخرى وأصحاب المصلحة، طبًقا لنظام محكم من التفويض والمصادقة )Authorization and Authentication( في 

مشاركة البيانات.

إسناد األعما- ولولو

تسعى المجموعة عبر قطاع إسناد األعمال إلى تعزيز الميزة التنافسية لها في مجال التشغيل وتقديم الخدمة في مجاالت االختصاص، وذلك من اإلدارة 
والتشغيل الكلي للخدمات، أو الدعم الجزئي لها في مجاالت محددة، والتدرج بها نحو التحول الرقمي. وتقدم المجموعة خدماتها في هذا القطاع بمفهوم 
القطاع الخاص، والتي تساعد المنشأة الحكومية المستفيدة على تحقيق التحول اإللكتروني بنجاح، وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية المعروفة 
في كل مجال عملي.  ومن خالل خبرة المجموعة مع القطاعات الحكومية في مسيرة التحول إلى الحكومة اإللكترونية، وجدت المجموعة أن منشآت هذه 
القطاعات تحتاج في تحقيق هذا التحول إلى نطاق خدمات يتجاوز نطاق الخدمات التقنية األساسية، إذ توجد صعوبات عديدة في البيئة التشغيلية والتي 

يجب التغلب عليها تمهيداً للتحول اإللكتروني. وتوفر المجموعة حلولها في عدة مجاالت كما يلي:

الرقابة والتفتيشأ. 

تسعى خدمات الرقابة والتفتيش إلى رفع الكفاءة والجودة من خالل الحلول التشغيلية والرقمية، وتهدف لتحويل الخدمات من ممارسات تنظيمية إلى 
خدمات ذات قيمة اقتصادية مضافة. وتشمل قائمة خدمات الرقابة والتفتيش ما يلي:

خدمات التفتيش الميداني وإدارة األسطول وإدارة المبالغ المالية: بناء وإدارة وتشغيل الخدمات التفتيشية الحكومية لضمان مستويات عالية  	
من جودة المخرجات وزيادة نسب االمتثال ومن أمثلة ذلك برنامج إجادة والذي يباشر أعمال الرقابة والتفتيش بالنيابة عن وزارة الشؤون البلدية 

والقروية واإلسكان والذي يهدف الى رفع نسبة االمتثال لدى المنشآت التجارية.
المدى  	 على  رقمي  نموذج  نحو  للتحول  قابل  تشغيلي  نموذج  من خالل  الحكومية  الجهة  عن  بالنيابة  التراخيص  وإصدار  إدارة  التراخيص: 

المتوسط ومن أمثلة ذلك مركز الطباعة الذي يعمل على دعم المنشآت الحكومية في طباعة المستندات وبطاقات العمل.
إدارة الحشود: تقديم حلول تقنية أو فنية إلدارة الحشود البشرية والتحكم في مساراتها في المناطق والمساحات المفتوحة. ومن أمثلة ذلك  	

تقديم حلول تقنية إلدارة الحشود في مهرجان الجنادرية.
االستبيان والرصد: تقديم حلول تشغيلية وتقنية لجمع ورصد البيانات ذات الطبيعة المركبة لتقديم معلومات ذات قيمة نوعية. ومن أمثلة  	

ذلك، جاهزية المشاعر المقدسة حيث تم العمل مع وزارة الحج والعمرة للتأكد من جاهزية المشاعر المقدسة والرقابة على جميع المرافق 
في موسم الحج لعام 2019م.

مراكز األعما-ب. 

تقدم المجموعة من خالل منظومة »مراكز األعمال« الحلول المثلى للجهات الخدمية التي تتعامل بصفة مباشرة مع الجمهور أثناء تقديم الخدمة فمن 
خالل باقة الخدمات تسعى المجموعة إلى تحقيق معدالت رفيعة من الكفاءة في كافة محطات رحلة العميل. وتشتمل الخدمات التي تقدمها المجموعة 

في مجال مراكز األعمال ما يلي:

مراكز الخدمات: تقديم الحلول التشغيلية المالئمة الحتياج الجهة الخدمية من خالل التطوير والتشغيل لقنوات الخدمة المركزية بما يضمن  	
التميز والجودة في الخدمات المقدمة. وتُقدم الحلول التشغيلية كمشروع عمل يتم مع الحكومة أو أن يُقدم على أساس المشاركة بالدخل.

للمستفيد  	 يسهل  رقمي  تشغيلي  بنموذج  مدعومة  متنقلة  خدمات  إلى  المركزية  القنوات  ذات  الخدمات  تحويل  المتنقلة:  العمالء  خدمات 
الحصول عليها وفق المكان والزمان اللذين يحددهما.

رحلة العميل: دراسة رحلة العميل ذات الطبيعة المركبة والمتداخلة تمهيدا لتحويلها، من خالل نموذج تشغيلي متطور مدعوم بعناصر رقمية  	
متنوعة، إلى تجربة يسيرة خالية من التعقيد وثرية بخدمات القيمة المضافة للعميل.

إسناد العملياتج. 

تقدم المجموعة مجموعة من الخدمات الداعمة لألعمال في مجاالت تخصصية محددة، تساهم بصورة فعالة في تحقيق األهداف التشغيلية المطلوبة، 
دون أن يستوجب ذلك التشغيل الكلي للخدمات. وتشمل خدمات إسناد العمليات التي تقدمها المجموعة ما يلي:

قنوات التواصل: إدارة وتشغيل عمليات قنوات التواصل المختلفة مع العمالء، وتوفير حلول متقدمة تدعم االتصال بالمستفيد كقنوات التواصل  	
المرئي. 
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إسناد األعمال التشغيلية: إسناد األعمال التشغيلية للجهات الحكومية والخاصة كاألعمال التالية: 	
خدمة مقياس: خدمة تشتمل على مجموعة من معايير الجودة يتم تقديمها للجهات التي تقدم خدمات مباشرة لعمالئها، ويتم تطبيقها من - 

خالل زيارات دورية للجهة المستفيدة للتأكد من تطبيق معايير مقياس. وتهدف خدمة مقياس إلى تقديم التقارير والمالحظات وخطط 
التحسين المستقبلية بطريقة تالئم الجهة المستفيدة، وتمكنها من رفع مستوى الخدمات لديها.

خدمة محور: خدمة تتيح للمستخدمين تسجيل وتوثيق العمليات التشغيلية الخاصة بقطاعات اإلسناد الحكومي لتتم متابعتها ومعالجتها - 
مع اإلدارات المعنية في الوقت الزمني المحدد. ويهدف النظام إلى زيادة الكفاءة واإلنتاجية وتقليص المدة الزمنية لتنفيذ وتقديم الطلبات 
وضمان االلتزام بمعايير الجودة والتكامل بين العمليات وإدارة القطاع. فمن خالل الخدمة يمكن للمستخدم معرفة إجمالي عدد الطلبات 

المقدمة، ومتابعة حالتها والفترة التي استغرقتها الطلبات لتتم معالجتها مما يساعد في رفع جودة ودقة العمليات التشغيلية.
خدمة الرقمنة واألرشفة: خدمة معنية بتحويل الوثائق الورقية إلى وثائق إلكترونية، وتخزين الوثائق اإللكترونية، وإدارة الوثائق الورقية - 

وتخزينها، ومعالجة الوثائق المتضررة وترميمها، واإلتالف اآلمن للوثائق، واألرشفة المتنقلة. تُقدم الخدمة لمساعدة الجهات على التحول 
اإللكتروني مع حفظ كامل تاريخها الوثائقي. 

خدمة الطباعة: خدمة مسؤولة عن طباعة الوثائق الرسمية والحساسة عبر منظومة تقنية وفنية متكاملة من خالل إجراءات ذات جودة - 
التوصيل للمستخدم  بتقديم خدمة  آنية حيث تطبع المجموعة وثائق وغيرها. كما وتقوم المجموعة أيضاً  عالية وتحت مراقبة أمنية 

النهائي وبخيارات متعددة مما يخدم الجهات التي تتعامل معها ويحقق رضا المستخدمين النهائيين.
إدارة وتشغيل المنصات الرقمية: إدارة جودة المنصات الرقمية وفحصها وتدقيقها بما يحقق استمرارية الخدمات. ومن األمثلة على ذلك منصة  	

إثراء وهي منصة تعلم وتدريب إلكترونية يتم تقديمها من خالل بيئة علم السحابية إلدارة ومتابعة وتقييم العملية التدريبية بكفاءة وإيصال 
البرامج التدريبية بكل سهولة من خالل أتمتة جميع األنشطة المتعلقة بالتدريب والتعليم المستمر.

المختبرات والمعامل الحديثة: توفير أفضل الخبرات في المعامل والمختبرات لتقديم خدمات التصميم واالختبار والقياس للمنتجات استناداً  	
إلى تقنيات حديثة بما في ذلك على سبيل المثال معامل األغذية واألتربة التي تستفيد منها األمانات.

الدعم بالتقنيات الحديثةد. 

تقدم المجموعة هذه المنظومة لتوظيف التقنيات الحديثة التي تدعم األعمال في المجاالت المختلفة بهدف تمكين الجهات المستفيدة من تحقيق نتائج 
نوعية لحل المشاكل المعقدة من خالل استثمار التقنية المتقدمة. وتشمل الخدمات المساندة التي تقدمها المجموعة إلى عمالئها األجهزة الذكية بحيث 
يتم توريد وتركيب األجهزة الذكية التي تساعد في تقديم حلول نوعية تحقق القيمة والمنفعة للجهة المستفيدة والستخدامها في تنفيذ تحقيق اإلسناد 

لألعمال التشغيلية، ومن أمثلة ذلك خدمة السوار اإللكتروني.

التوطين وبناء القدرات ولولو

تقوم المجموعة من خالل إدارة التوطين وبناء القدرات بتأهيل الكوادر الوطنية بأعلى المعايير العالمية من باحثين عن العمل أو موظفين على رأس العمل 
من خالل عمليات استقطاب محكمة لشغل الشواغر المتاحة في سوق العمل. وتقوم المجموعة بتأهيل مهارات األفراد وقدراتهم وربطها بكفاءاتهم الفنية 
والوظيفية وتحقيق االستدامة المهنية. وتقوم المجموعة بأداء أعمال التوطين وبناء القدرات عبر نموذجين رئيسيين وهما رفع المهارات وإعادة تأهيل 

مهارات طالبي العمل، مروًرا بعدة مراحل كالتالي: 

دراسة سوق العمل: يهدف إلى تحليل الوضع الراهن في السوق من دراسة العرض من قبل سوق العمل ودراسة الطلب من قبل الباحثين عن  	
عمل والخريجين. وتقوم المجموعة بعد ذلك، بتحديد التوجه المستقبلي من خالل تحديد القطاعات والمناطق والشرائح المستهدفة وإعداد 

خطة للتنفيذ. وتقوم المجموعة نهايًة بتقديم التوصيات والتقارير الدورية. 
تشغيل عمليات التوظيف: تقوم المجموعة بتحقيق الربط بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل من خالل منصة التوظيف المطورة من قبل  	

المجموعة. وتقوم المجموعة من خالل منصة التوظيف بطرح الوظائف الشاغرة، والبحث عن مرشحين وإرسال أو استقبال طلبات التوظيف. 
أو  إلى تقديم  الوظيفية باإلضافة  الفرص  المهارات والخبرات، وتصفح  التوظيف وإضافة  بالتسجيل في منصة  الباحث عن عمل  كما يقوم 
استقبال طلبات العمل. وتبدأ منهجية التوظيف بعملية الترشيح والتهيئة للمقابالت الوظيفية ثم إدارة دورة التوظيف وإدارة منظومة الحوافز 

للباحثين عن العمل وصوالً إلى مراقبة دورة التوظيف واالستدامة وتنتهي بعملية التقييم والمتابعة الدورية.
تصميم واعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب: وتمر تلك البرامج بستة )6( مراحل كاآلتي:  	

هيكلها -  ومراجعة  العمل  أصحاب  أو  المستفيدة  الجهة  واستراتيجية  ومسؤوليات  أهداف  بمراجعة  المجموعة  تقوم  التحليل:  مرحلة 
التنظيمي والمسارات الوظيفية وأوصافها المختلفة. كما تقوم المجموعة بمراجعة البرامج التدريبية الحالية وآلية قياس أثر التدريب 

وأعضاء هيئة التدريب في سبيل تحليل االحتياجات التدريبية وتطوير إطار الجدارات المناسب. 
مرحلة التصميم: تقوم المجموعة بتصميم البرامج التدريبية المستقبلية والتأكد من تطبيق تصميم البرامج التدريبية مع استراتيجية - 

صاحب العمل ونموذجه التشغيلي أو العملياتي. كما تقوم المجموعة بتطوير المسارات التدريبية للمسارات الوظيفية وتقييم السير الذاتية 
للمدربين.

مرحلة التطوير: تقوم المجموعة بالبدء في تطوير المحتوى التدريبي العملي والمحتوى التدريبي اإللكتروني.- 
متنوعة -  اختبارات  باستخدام  الذاتي  والتقييم  الوظيفي  التحليل  خدمات  بتقديم  المجموعة  تقوم  الشخصي:  والتطوير  التقييم  مركز 

الكترونياً والمقابالت الشخصية والسناريوهات االفتراضية. وتقوم المجموعة من بعد ذلك بعرض النتائج وخطط التطوير المقترحة.
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مرحلة التنفيذ: تقوم المجموعة بتطوير إجراءات عمل تنفيذ البرامج التدريبية وترتيب العناصر اللوجستية للتدريب مثل مكان التدريب - 
والمادة العلمية. 

اكتساب -  مدى  وقياس  المتدربين،  انطباع  قياس  اآلتي:  يشمل  وذلك  األثر،  وقياس  التدريب  بتقييم  المجموعة  تقوم  التقييم:  مرحلة 
المتدربين للعلوم والمعارف والمهارات السلوكية، وقياس مدى قدرة المتدربين على تطبيق العلوم والمعارف والمهارات السلوكية في بيئة 
العمل، وقياس مدى استفادة صاحب العمل من البرامج التدريبية، باإلضافة إلى قياس العائد على االستثمار أو تكلفة التدريب مقارنة 

باستفادة صاحب العمل من البرامج التدريبية.

ومن المشاريع السابقة التي قدمت فيها المجموعة خدمات إدارة التوطين وبناء القدرات هو تشغيل مراكز طاقات وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية 
الموارد البشرية لتوظيف السعوديين وتدريبهم على مهارات الوظائف األساسية وإرشادهم قبل وأثناء وبعد عملية التوظيف والعمل على استمرارهم في 

وظائفهم.

االستثمار   ولو
استثمرت الشركة منذ بداياتها في صناعة المعرفة وتوطينها، وقدمت أول خدمة إلكترونية متكاملة في المملكة، وحققت نجاحات كثيرة في المساهمة في 
التحول إلى الحكومة اإللكترونية. ومن هذا المنطلق تم استحداث قطاع االستثمار في الشركة بهدف الدخول في شراكات واستثمارات مع كيانات تتشارك 

مع المجموعة في نفس التوجه وتتكامل معها داخل المملكة وخارجها. 

إدارة االستحواذات  لولو

تركز إدارة االستحواذات في الشركة على االستحواذ على حصص استراتيجية في شركات قائمة في مراحل مختلفة ألهداف مالية كتنمية اإليرادات 
)inorganic growth(، أو أهداف استراتيجية كالربط والتكامل مع األنظمة والمنتجات التي تقدمها الشركة والتعاون االستراتيجي معها أو االستحواذ على 
كفاءات وقدرات لتغطية حاجة الشركة – إن وجدت – في أعمالها الحالية. وتركز إدارة االستحواذ على القطاعات االستراتيجية للشركة في الوقت الحالي. 

وقامت الشركة باالستحواذات والشراكات التالية:

بتاريخ  	  )1010274503( رقم  تجاري  السجل  بموجب  المملكة  في  تأسست  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  تبادل  شركة  تبادل:  شركة 
1430/10/14هـ )الموافق 2009/03/10م(. يبلغ رأس مال شركة تبادل خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة مليون 
)5,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وهي مملوكة بنسبة 100% للشركة. تقوم شركة تبادل 
بتقديم الحلول التقنية لتحسين الكفاءة وزيادة الشفافية وتعزيز األداء التشغيلي لسالسل التوريد. يتمثل نشاطها الرئيسي في منظومة االستيراد 

والتصدير المتكاملة عبر تقديم حلول تقنية لوجستية ومالية.
شركة حلول الوطن الذكية لتقنية المعلومات: شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة  	

وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل التجاري رقم )1010463892( وتاريخ 1437/11/28هـ )الموافق 2016/08/31م(. يبلغ رأس مال شركة 
حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات مائتين وأربعة آالف )204,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتين وأربعة آالف )204,000( حصة بقيمة 
اسمية تبلغ ريال )1( سعودي للحصة الواحدة. وهي مملوكة بنسبة 76% من قبل عبد المجيد إبراهيم عبداهلل الموسى بينما النسبة المتبقية 
والبالغة 24% فهي مملوكة للشركة. تتخصص شركة حلول الوطن الذكية لتقنية المعلومات في تقديم الحلول التقنية لخدمات الربط ألنظمة 
الموارد المقدمة من )SAP( واالستشارات وخدمات تكامل األعمال للقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك تقدم الخدمات المرتبطة بالبيانات 

ولوحات تحكم ذكاء األعمال للشركات.
بالسجل  	 المملكة ومقيدة  وقائمة في  التجارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة  المدار  التجارية: شركة سهل  المدار  شـــركة سهل 

ألف  التجارية مائتي  المدار  يبلغ رأس مال شركة سهل  )الموافق 2019/07/20م(.  وتاريخ 1440/11/07هـ  التجاري رقم )1010586820( 
)200,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتين )200( حصة بقيمة اسمية تبلغ ألف )1,000( ريال سعودي للحصة الواحدة. وهي مملوكة بنسبة 
70% من قبل شركة العبيكان للحلول الرقمية بينما النسبة المتبقية والبالغة 30% فهي مملوكة لشركة موارد المستقبل. وهي منصة لتقديم 
الخدمات اللوجستية كحل متكامل إلدارة سالسل التوريد، والذي يربط الشركات المحلية وُمقدمي خدمات الشحن حيث يتيح التطبيق جدولة 

وإدارة الشحنات وتتبعها واإلثبات اإللكتروني لتسليمها بشكل فعال وآمن.
شـــركة الدال العقارية: شركة الدال للخدمات العقارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل التجاري  	

ألف  خمسمائة  العقارية  للخدمات  الدال  شركة  مال  رأس  يبلغ  2021/01/13م(.  )الموافق  1442/05/29هـ  وتاريخ   )1010680496( رقم 
)500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة آالف )5,000( حصة بقيمة اسمية تبلغ مائة )100( ريال سعودي للحصة الواحدة. وهي مملوكة 
بنسبة 70% من قبل شركة إتقان العقارية بينما النسبة المتبقية والبالغة 30% فهي مملوكة لشركة موارد المستقبل. وهي شركة متخصصة 
في صناعة الحلول الرقمية الموثوقة واآلمنة للسوق العقاري في المملكة العربية السعودية، تقدم مختلف المنتجات العقارية بمزيٍج فريد من 

االبتكار الرقمي، والريادة العقارية.

إدارة االستثمار الجريء ولولو

تساهم الشركة في االستثمار الجريء مع رّواد األعمال أصحاب الشركات الريادية المبتكرة بدعم رواد األعمال في تنمية شركاتهم وتوسيع ابتكاراتهم من 
خالل االستثمار المالي وتعزيز الجوانب االستراتيجية، بما يتناسب مع نوع وطبيعة المجموعة الريادية ورائد األعمال، ويتم ذلك من خالل المشاركة في 

رأس المال ودعم الخبرة التقنية والعملية. 
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نشرة إصدار شركة علم



ومن المميزات التي تتمتع بها المجموعة وسيحظى رّواد األعمال بفرصة االستفادة منها هي الوصول إلى القطاع العام، حيث تتمتع المجموعة بخبرة 
طويلة في التعامل مع القطاع العام، مما يسهل على رواد األعمال فهم آلية التعامل مع هذا القطاع واحتياجاته، وطريقة تسويق منتجاتهم، والتواصل مع 
عدد كبير من مطوري األعمال المهنيين في المجموعة، ومساعدة المستشارين رواد األعمال على صياغة عروضهم التقديمية، وفهم توجهات السوق، 
وتصميم نماذج العمل، وتقدير القوائم المالية، والتفاوض. إضافًة إلى ذلك، سيتمكن رواد األعمال من مقابلة مستشارين تقنيين لتقديم التوجيه واإلرشاد 
حسب الطلب، حيث إن القطاع التقني في المجموعة يعمل فيه ما يزيد من خمسمائة )500( موظف محترف من ذوي الخبرة في جميع مجاالت التقنية، 
وتحظى المجموعة بسمعة واسعة في القطاعات التقنية والمشاريع الكبرى، مما يعزز ثمرة شراكة رواد األعمال مع المجموعة، ويمنحهم مساحات أوسع 
لتسويق شركاتهم ومنتجاتهم. تركز المجموعة في الوقت الحالي على عدة قطاعات من ضمنها: النقل، والمالية، والصحة، وأمن المعلومات، والعقار على 
مستوى العالم، مع التركيز على منطقة الشرق األوسط. وتمر كل فرصة استثمارية بعدة مراحل أثناء عملية التقييم بهدف تغطية جميع جوانب الفرصة 
العوائد  تحقيق  في  المجموعة  نجاح  لزيادة فرص  وذلك  المجموعة،  وأداء  العمل،  ونموذج  المستهدف،  والسوق  المؤسس،  الفريق  كتقييم  االستثمارية، 
االستراتيجية والمالية المتوقعة. وقامت المجموعة باالستثمار بعدة شركات خارج المملكة، وفيما يلي وصف للشركات خارج المملكة التي تستثمر بها 

المجموعة كما في تاريخ هذه النشرة:

شركة يونيفونك: شركة يونيفونك هي شركة محدودة باألسهم مؤسسة في جزر فيرجن البريطانية ومقيدة بالسجل التجاري رقم )1887019(  	
ثالثمائة   – أقصى  بحد   – بإصدار  يونيفونك مصرحة  األساس، شركة  لنظامها  ووفقاً  2015/08/19م(،  )الموافق  1436/11/04هـ  وتاريخ 
التالي: )1( خمسة وعشرين مليون  النحو  إلى سبعة )7( فئات على  وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة ألف )388.500,00( سهماً مقسمة 
)25,000,000( سهماً ممتاًزا من الجولة أ )Series A( بقيمة اسمية )0,01( دوالر أمريكي لكل سهم، و)2( مائة وخمسة ماليين )105,000,000( 
سهماً عادياً من الفئة أ بقيمة اسمية قدرها )0,01( دوالر أمريكي للسهم الواحد، و)3( ثالثين مليون )30,000,000( سهماً عادياً من الفئة ب 
بقيمة اسمية قدرها )0,01( دوالر أمريكي للسهم الواحد، و)4( مائة وسبعة وأربعين مليون وخمسمائة )147,500,000( سهماً عادياً بقيمة 
اسمية تبلغ )0.01( دوالر أمريكي للسهم الواحد، و)5( خمسة وثالثين مليون )35,000,000( سهماً مؤجاًل بقيمة اسمية تبلغ )0.01( دوالر 
أمريكي لكل سهم، و)6( خمسة وثالثين مليون )35,000,000( سهماً ممتاًزا من الجولة ب1 )Series B1( بقيمة اسمية )0,01( دوالر أمريكي لكل 
سهم، و)7( إحدى عشر مليون )11,000,000( سهماً ممتاًزا من الجولة ب2 )Series B2( بقيمة اسمية )0,01( دوالر أمريكي لكل سهم. وأصدرت 
شركة يونيفونك ما مجموعة مائة واثنين وعشرين مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة واثنين وستين )122,499,962( سهماً وتمتلك 
الشركة عن طريق شركة موارد المستقبل مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف وخمسمائة )1,562,500( سهماً من الجولة أ )Series A( التي 
تمثل 1.28% من إجمالي أسهم شركة يونيفونك. تختص شركة يونيفونك في مجال التواصل السحابي، وتعمل على اعتماد التقنيات الحديثة 

لتطوير اتصاالت قوية عبر واجهة برمجية آمنة لضمان قنوات تواصل موثوقة بين الشركات والعمالء.
شـــركة سـيارة: شركة سيارة المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في جزر فيرجن البريطانية ومقيدة بالسجل التجاري رقم  	

)1902271( وتاريخ 1436/03/14هـ )الموافق 2015/01/05م(، ووفقاً لنظامها األساس، سيارة المحدودة مصرحة بإصدار –بحد أقصى– 
خمسمائة أالف )500,000( سهًما بدون قيمة اسمية مقسمة إلى ثالث )3( فئات على النحو التالي: )1( ثالثة وأربعين ألف ومائتين واثنين 
وستين )43,262( سهماً عادياً، و)2( أربعين ألف وخمسمائة وثمانية عشر )40,518( سهًما ممتاًزا للجولة أ )Series A(، و)3( ثالثة عشر ألف 
وثمانمائة وثالثة وخمسين )13,583( سهًما ممتاًزا للجولة ب1)Series B1( و)4( ثمانية وثالثين ألف وستة وستين )38,066( سهماً ممتازاً 
للجولة بSeries B2( 2(، كما خصصت ثمانية آالف وسبعة عشر )8,017( من األسهم العادية للموظفين. وتمتلك الشركة عن طريق شركة 
موارد المستقبل تسعة آالف وثالثمائة وواحد وثالثين واثنى عشرة )9,331.12( سهًما ممتاًزا للجولة أ )Series A(، والتي تمثل 8.236% من 
 )B2( 2سهماً ممتازاً للجولة ب )إجمالي أسهم شركة سيارة المحدودة وتمتلك الشركة اثني عشر ألف وخمسمائة وخمسة وعشرين )12,525
والتي تمثل 6.974% من إجمالي أسهم شركة سيارة المحدودة. وتدير شركة سيارة موقع إلكتروني يوفـــر أحدث عـروض األسعار للسيارات 

المستعملة والجديدة، محدثـة يومياً، مع تسهيل التواصـل بأصحاب العالقة بدون وسيط. 
شـــركة زد: شركة زد القابضة المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مدينة أبوظبي قلوبال ماركت ومقيدة بالسجل التجاري  	

المحدودة مصرحة  القابضة  زد  فإن شركة  الشركاء،  التفاقية  ووفقاً  )الموافق 2018/09/22م(.  وتاريخ 1440/01/12هـ   )1902271( رقم 
بإصدار – بحد أقصى – أربعة عشر ألف ومائة وسبعة وثالثين )14,137( سهماً بقيمة اسمية تبلغ )0.0001( دوالر أمريكي. وتمتلك الشركة 
من خالل شركة موارد المستقبل المحدودة ألف وسبعمائة وخمسة وستين )1,765( من األسهم الممتازة للجولة أ-1 )Series A-1( ومائتين 
)200( من األسهم الممتازة للجولة أ-2 )Series A-2( لشركة زد القابضة المحدودة والتي تمثل 14.28% من إجمالي أسهم شركة زد القابضة 
المحدودة. تهدف شركة زد إلى تمكين قطاع التجزئة من الدخول إلى عالم التجزئة اإللكترونيـــة بطريقـــة ســـهلة واحترافيـــة، مـــن خـــالل 

نمـــاذج جاهـــزة مرتبطـــة بجميع األنظمة الالزمة من دفع وتوصيـل ودعـم فني وغيره.
شـــركة بيـزات: شركة بيزات القابضة المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في جزر الكايمان بتاريخ 1433/08/08هـ )الموافق  	

2012/06/28م(، ووفقاً لنظامها األساس، شركة بيزات القابضة المحدودة مصرحة بإصدار –بحد أقصى– مليون )1,000,000( سهماً بقيمة 
اسمية )0,01( دوالر أمريكي لكل سهم. وتمتلك الشركة أربعة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وسبعين )14,878( من األسهم الممتازة للجولة ب 
)Series B( من شركة بيزات القابضة المحدودة والتي تمثل 1.48% من إجمالي أسهم شركة بيزات القابضة المحدودة. توفر شركة بيزات 

خدمات التأمين الصحي وبرامج خدمات الموارد البشـرية لألعمال التجارية الصغيرة.
شركة ألوانز تيكنولوجي كورب )فودكس(: شركة ألوانز تيكنولوجي كورب هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في جزر فيرجن البريطانية  	

ومقيدة بالسجل التجاري رقم )1941071( وتاريخ 1442/08/15هـ )الموافق 2021/03/28م(، ووفقاً لنظامه األساس، شركة ألوانز تيكنولوجي 
كورب مصرحة بإصدار –بحد أقصى– عشرة ماليين )10,000,000( سهماً بقيمة اسمية )0,01( دوالر أمريكي لكل سهم، مقسمة إلى خمسة 
)5( فئات على النحو التالي: )1( أسهم عادية، و)2( أسهم عادية للجولة ب )Series B(، و )3( أسهم ممتازة للجولة أ 1 )Series A1(، و )4( 
أسهم ممتازة للجولة بSeries B1(1(، و)5( أسهم ممتازة للجولة ب 2.)Series B2( وتمتلك الشركة عن طريق شركة موارد المستقبل مائة وأربعة 
وثالثين ألف وثمانمائة وأربعة وعشرين )134,824( من األسهم الممتازة للجولة ب1 )Series B1( من شركة ألوانز تيكنولوجي كورب والتي تمثل 
1.34% من إجمالي أسهم شركة ألوانز تيكنولوجي كورب. وتعد شركة ألوانز تيكنولوجي كورب شركة ناشئة متخصصة في إثراء المحتوى التقني.
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رقم  	 التجاري  بالسجل  ومقيدة  سنغافورة  دولة  في  مؤسسة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  مي  هيلثيفاي  شركة  مي:  هيلثيفاي  شركة 
)201435901R( وتاريخ 1436/02/10هـ )الموافق 2014/12/02م(، ووفقاً التفاقية الشركاء شركة هيلثيفاي مي، فإنها مصرحة بإصدار – 
بحد أقصى – تسعة ماليين وخمسمائة وأربعين ألف ومائة وستة وخمسين )9,540,156( سهًما مقسًما إلى تسعة )9( فئات على النحو التالي: 
)1( مليون وسبعمائة واثنين وخمسين ألف وتسعمائة وستة وعشرين )1,752,926( أسهم عادية، و )2( مائتين وأربعة وأربعين ألف وخمسمائة 
واثنين وأربعين )244,542( أسهم ممتازة للجولة أ )Series A( قابلة للتحويل، و )3( ستمائة وخمسة وستين ألف وثمانية وثالثين )665,038( 
أسهم ممتازة للجولة أSeries A1( 1( قابلة للتحويل، و )4( مليون ومائة وتسعة وثالثين ألف وثمانمائة وستة وأربعين )1,139,864( أسهم ممتازة 
للجولة ب )Series B( قابلة للتحويل، و )5( مليون وأربعمائة وأربعة وثالثين ألف ومائتين وستة وستين )1,434,266( أسهم ممتازة للجولة ب2 
 )Series B3( 3أسهم ممتازة للجولة ب )( قابلة للتحويل، و )6( أربعمائة واثنين وسبعين ألف وأربعمائة وسبعة وتسعين )472,497Series B2(
قابلة للتحويل، و )7( خمسمائة وخمسة وثمانين ألف وتسمائة وسبعة )585,907( أسهم ممتازة للجولة ب4 )Series B4( قابلة للتحويل، و )8( 
اثنين وثالثين ألف وسبعين )32,070( سهًما ممتاًزا للجولة سي1 )Series C1( و )9( مليونين ومائتين وسبعة وسبعين ألف وتسعمائة وخمسة 
)2,277,905( سهًما ممتاًزا للجولة سي )Series C(. وتمتلك الشركة عن طريق شركة موارد المستقبل تسعة وثمانين ألف ومائتين واثنين وستين 
)89,262( من األسهم الممتازة للجولة ب4 سي سي بي )Series B4 CCP( من شركة هيلثيفاي مي والتي تمثل 0.98% من إجمالي أسهم شركة 

هيلثيفاي مي. تملك شركة هيلثيفاي مي تطبيق إلكتروني للصحة واللياقة.
)الموافق  	 1441/11/23هـ  بتاريخ  كايمان  جزر  في  مؤسسة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  كير  كيوراتيف  شركة  كير:  كيوراتيف  شركة 

2020/07/14م(، ووفقاً لنظامها األساس، شركة كيوراتيف كير مصرحة بإصدار –بحد أقصى– خمسين ألف )50,000( سهًما عادًيا بقيمة 
اسمية تبلغ )0.001( دوالر أمريكي للسهم. وتمتلك الشركة عن طريق شركة موارد المستقبل مائة وواحد وسبعين ألف ومائتين واثنين وثالثين 
)171,232( سهًما ممتاًزا للجولة أ )Series A( والتي تمثل 0.34% من إجمالي أسهم شركة كيوراتيف كير. وتدير شركة كيوراتيف كير منصة 
للرعاية الصحية عن بُعد، تقدم االستشارات والتشخيص والوصفات الطبية وجلسات العالج الصحي من خالل الرسائل الفورية ومكالمات 

الفيديو الحية في مملكة البحرين المملكة.

األبحاث واالبتكار  ولو

إدارة االبتكار  لولو

تسعى المجموعة بشكل فاعل إلى التطّور المستمر وتحقيق الريادة في تقديم خدمات األعمال الرقمية اآلمنة، لذا تعمل المجموعة على بناء بيئة إبداعية 
تساهم في إيجاد منتجات وخدمات مبتكرة وحلول إبداعية للتحديات من خالل برامج تهدف إلى تشجيع االبتكار. وتستهدف هذه البرامج ثالث )3( فئات 
رئيسية وهي: موظفي المجموعة، والمجتمع، والجامعات. وفيما يلي بعض من أبرز البرامج التي تقدمها المجموعة بهدف تشجيع االبتكار داخل المجموعة: 

يوم اإلبداع واالبتكار: تحتفل المجموعة سنوياً بيوم اإلبداع واالبتكار وتستعرض فيه إنجازاتها في هذا المجال، وتعرض آخر التقنيات التي  	
تستخدمها، وتطرح منافسات لتعزيز روح البحث واالبتكار في موظفي المجموعة. 

أمام  	 ومناقشتها  اإلبداعية  أفكارهم  لعرض  المجموعة  موظفي  بين  تواصلية  بيئة  المنتدى  هذا  من خالل  المجموعة  توفر  اإلبداع:  منتدى 
الموظفين، لتعزز روح اإلبداع واالبتكار.

رواد االبتكار: برنامج تدريبي عملي فريد مدته خمسة أشهر لموظفي المجموعة يهدف إلى بناء المبتكرين وإعطائهم الفكر، واألدوات، والثقة  	
ليكونوا سفراء للتغيير داخل المجموعة ويأخذوها إلى مستويات متقدمة من خالل اإلبداع واالبتكار. 

بنك األفكار: لتشجيع الموظفين على مشاركة أفكارهم اإلبداعية ومن ثم تحليلها وتطويرها، ومكافئتهم على إبداعاتهم وابتكاراتهم. 	
14 كيلو هيرتز: برنامج فريد يهدف إلى إجراء الفحص السريع لألفكار الجديدة من خالل تحليلها وبناء النماذج األولية لها ومن ثم تجربتها  	

مع المستخدمين المحتملين، يذهب موظفي المجموعة إلى المستخدمين في أماكنهم، سواًء كان ذلك في المستشفى، أو في السوق، أو في 
الشارع، أو في أي مكان لتجربة النموذج األولي معهم وأخذ انطباعاتهم عن الحل المقّدم.

الحلول اإلبداعية للمشكالت: تنظر المجموعة للمشكالت والتحديات على أنها فرص لتسهيل الحياة ورسم االبتسامة وزيادة الدخل، وذلك من  	
خالل منهجيات عالمية لالبتكار تقوم المجموعة بابتكار حلول إبداعية للمشكالت التي تواجه عمالئها وبوقت قياسي.

تيسير ورش العمل: تتميز المجموعة بوجود فريق متخصص على مستوى عاٍل باالبتكار وتيسير ورش العمل. من خالل ورش العمل وورش  	
العصف الذهني تساعد المجموعة عمالئها بالوصول إلى قرارات معينة، أو االتفاق على أمر معين، أو توليد أفكار إبداعية خالل مدة قصيرة، 

وسط جو فريد من التسلية واالحترافية.
ثقافة االبتكار: تُعتبر ثقافة االبتكار من أهم أعمدة االبتكار في المجموعة، ولهذا فهي تعمل باستمرار لخلق بيئة وثقافة فريدة تحّفز على  	

االبتكار في كل تفاصيل العمل. ثمة أنشطة مستمرة على مدار العام تهدف لمساعدة جميع الموظفين على تبني عقليات االبتكار واستخدام 
أدواته بشكل مستمر.

مسرعة الملكية الفكرية: تعتبر براءات االختراع مهمة جداً في المجموعة ولها دور كبير في تعظيم قيمتها، ومن هنا قامت المجموعة بإنشاء  	
مسرعة الملكية الفكرية لمساعدة موظفيها على تسجيل براءات اختراع باسمهم وتملكها المجموعة، وذلك من خالل عملية تستمر لمدة شهر 
يمكن للموظف صاحب الفكرة اإلبداعية أن يتعلم أكثر عن براءات االختراع ويقوم بإجراء البحث الالزم والتعديالت المطلوبة على الفكرة حتى 

ننتهي في النهاية بفكرة مسجلة كبراءة اختراع.
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وتسعى المجموعة إلى تشجيع االبتكار خارج المجموعة بشكٍل أوسع للمجتمع والجامعات. وفيما يلي بعض من أبرز البرامج:

معسكرات التدريب التقني: يُعنى هذا البرنامج بحل تحديات قطاع األعمال والتقنية المتعلقة باالستراتيجيات الجديدة في المجموعة وإيجاد  	
مخرجات ابتكارية تقّدم اإلضافة للسوق.

حاضنات األفكار: يدعم هذا البرنامج األفكار األكاديمية وطرق تحويلها إلى خدمات ومنتجات واقعية عبر تقديم الخدمات المالية واالستشارية  	
لها. 

لبحوث  	 التي تجعله مكاناً خصباً  للكفاءات األكاديمية تشتمل على كل الخدمات والمختبرات  البرنامج بيئة جاذبة  مركز االبتكار: يوفر هذا 
إنترنت األشياء والروبوتات والطباعة ثالثية األبعاد والواقع المعزز والواقع االفتراضي والدرونز، كما أن مركز االبتكار مهيأ بشكٍل كامل لزيارات 

الطالب. 
هاكاثون: تقيم المجموعة سنوياً مسابقة »هاكاثون علم« لتقديم منافسات احترافية تشّجع االبتكار وتعزز من كفاءة طالب وطالبات جامعات  	

المملكة في تخصصات الحاسب اآللي وتزيد من خبراتهم وتبرز مهاراتهم، وتحفز روح االبتكار لديهم من خالل طرح مشاكل تقنية وتدعو 
المشاركين لحلّها. 

برنامج اتفاقية األبحاث المشتركة: يُعنى هذا البرنامج بتقديم التمويل المالي للجامعات للعديد من األبحاث، وتشمل هذه األبحاث دراسة  	
المشاكل والتحديات والفرص لألفكار الجديدة والمتخصصة بالتقنية. 

التدريب التعاوني: يُعنى هذا البرنامج بتدريب الطالب والطالبات في التخصصات المتعلقة بقطاع األعمال والتقنية في إدارة اإلبداع، ويتطلّب  	
ذلك منهم تقديم حلول لتحديات نقدمها لهم قبل دخولهم برنامج التدريب، ثم بعد قبولهم يعملون على تحديات حقيقية تواجه المجموعة، 

ليشعروا بقيمة التدريب واإلضافة التي سيقدمونها ألنفسهم ومجتمعهم.

إدارة األبحاث ولولو

نجح قسم أبحاث المجموعة في الوصول إلى مكانة رائدة في مجال البحث واالبتكار وذلك من خالل تطبيقه ألحدث التقنيات الناشئة والوسائل المبتكرة 
وخدمات  والنقل،  والتعليم،  الحيوية،  القياسات  على  القائم  واألمن  الصحية،  الرعاية  مثل  والتخصصات،  المجاالت  مختلف  في  الحياة  جودة  لتحسين 
الذكاء االصطناعي،  البيانات، والباحثين في مجال  يتألف من مزيج من المتخصصين في علم  متنوعاً  الحكومة اإللكترونية. وتمتلك المجموعة فريقاً 
ومهندسي البرمجيات، ومطوري األعمال الذين يتمتعون بسجٍل حافل من اإلنجازات وسنوات طويلة من الخبرة في تطوير الحلول المبتكرة المصممة 
لمعالجة أصعب المشاكل والتحديات في مختلف القطاعات على مستوى المملكة. وباإلضافة إلى تطوير الحلول المتنوعة لعمالئها، فتحرص المجموعة 

على تشجيع باحثيها على استكشاف آفاق جديدة وطرق تفكير مبتكرة وتحويلها إلى حلول واقعية، ثم تقديمها إلى السوق إلحداث أثر طويل األمد.

منهج التجديد واإلبداع في األعما- 	
تتماشى طبيعة العمل في قسم أبحاث المجموعة مع قيم التجديد واإلبداع التي تنتهجها المجموعة، حيث يتم تنفيذ األعمال الحالية أو المتوقعة من خالل 
إعداد وتطبيق البحوث التطبيقية المبتكرة المنبثقة من هذه القيم. تسعى المجموعة دائما إلى تطوير منتجات وخدمات ثورية تتجاوز المفهوم التقليدي 
وتتماشى مع قيمة االبتكار التي تأتي في صميم توجه واستراتيجية المجموعة، كما أنها تحرص على إنشاء الحلول المبتكرة وتسجيلها كملكيات فكرية 

تخدم أهدافها.

يعمل فريق أبحاث المجموعة لحل مشاكل األعمال من خالل تطبيق مفاهيم البحث المتطورة وابتكار منتجات وحلول جديدة. وتتمثل األهداف الرئيسية 
للقسم فيما يلي:

بناء المعرفة وتطوير المنتجات التي تلبي احتياجات األعمال الحالية والمستشرفة في المستقبل. 	
تحسين المنتجات الحالية، ومعالجة أوجه القصور في المنتجات، وتوفير تجربة أفضل للعمالء. 	
تطوير منصات تقنية يمكن إعادة استخدامها في أغراض مختلفة ومتنوعة تخدم األعمال.  	

إلى جانب ذلك، يقّدم فريق أبحاث المجموعة خدمات استشارية، مثل: 

تقديم استشارات لفرق العمل واإلداريين إلجراء دراسات أكثر دقة وعمقاً حول موضوع البحث، مع تقديم تقرير عملي وقابل للتنفيذ لكل دراسة. 	
دعم فرق العمل في الشؤون التقنية والمنتجات ذات الصلة، والفرص المتاحة. 	
إعداد الدراسات لتوظيف التقنية الحديثة بهدف تقليل التكلفة وزيادة نمو خدمات المجموعة الحالية. 	

تتمثل النتائج الرئيسية إلدارة أبحاث المجموعة فيما يلي:

الة للمشاكل التقنّية المعقدة. 	 تقديم حلول فَعّ
	  ،)Blockchain( ( باستخدام أحدث التقنيات الثورية )مثل الذكاء االصطناعي، وسالسل الكتلPoC( تطوير النماذج التجريبية إلثبات الفكرة

والرؤية الحاسوبية، وحلول النُُظم المدمجة، وغيرها من التقنيات المتطورة(.
توفير المنتجات التي تقدم قيمة حقيقية للعمالء من خالل تطبيق أحدث الوسائل التقنّية. 	
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تشمل أبحاث المجموعة مجاالت عديدة ومتنوعة، منها – على سبيل المثال ال الحصر – تحليل بيانات المركبات، ومراقبة وضبط المرور، والتحقق من 
الهوية، والتفتيش الذكي، واألمن والسالمة، والحج والعمرة، والصحة، والعقارات، والتعليم، والتمويل، والتجارة. وتتضمن أهم موضوعات األبحاث ما يلي: 

الرؤية الحاسوبية )Computer Visionد 	
برزت الرؤية الحاسوبية كأحد أهم المجاالت نشاطاً للبحث في الذكاء االصطناعي التي تتيح للمجموعة أتمتة عدداً من المهام اليومية مع تحسين دقة 
النتائج. يعمل فريق رؤية الحاسوبية في المجموعة على تسهيل المهام اليومية، بما في ذلك التعرف على الوجه المعتمد على القياسات الحيوية، والتحقق 
من الهوية والمستندات، وتقدير أضرار السيارة، وحساب الحشود واألشخاص باستخدام تقنيات الكشف عن األشياء، والتحليالت السلوكية. طور الفريق 

أيضاً حلوالً تهدف إلى رصد مخالفات مواقف السيارات، واالقتراب الغير آمن من المركبة األمامية.

معالجة اللغات الطبيعية )NLPد 	
تعد معالجة اللغات الطبيعية )NLP( أحد أهم حلول الذكاء االصطناعي التي تُمكن من تحليل كميات كبيرة من النصوص في وقت قصير جداً. وتعد اللغة 
العربية واحدة من أهم اللغات الطبيعية اليوم فهي في المرتبة الرابعة من حيث االنتشار في العالم. ومع ذلك نجد بأن اللغة العربية لم تجد االهتمام 
الكافي في هذا المجال وال يزال البحث في معالجة اللغة العربية بتقنيات الذكاء االصطناعي في مراحله األولى مقارنًة باللغة اإلنجليزية. ولهذا السبب، 
يعمل قسم األبحاث في المجموعة بشكل مكثف في مجال معالجة اللغة العربية بهدف تطوير حلول مناسبة يمكن استخدامها محلياً وإقليمياً، ومن أمثلة 
هذه الحلول، البحث عن السالسل النصية المطابقة بالطرق الذكية التقريبية ومحركات البحث الداللي، وتصنيف المستندات الطويلة والقصيرة واستخراج 

المعلومات المتنوعة منها حسب الحاجة وتحليل كميات كبيرة من النصوص.

علم البيانات )Data Scienceد 	
نظراً لكون عصرنا الحالي يتطور تقنياً بشكل فريد في كل نواحي الحياة، فإن معدل جمع البيانات واستخدامها وتخزينها وتحليلها تطور بشكل مبهر. 
والستغالل وفرة البيانات، البد من التركيز على البحث واالبتكار لفهم البيانات بطريقة أفضل. لذلك، يحرص قسم األبحاث في المجموعة على استفادة 
مهندسي البيانات والمحللين لديه من تلك الثورة التقنّية وتطوير المنتجات عبر بناء حلول قائمة على البيانات للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة. 
نجح فريق األبحاث من خالل عملهم مع بلديات المدن وقطاعات النقل والسيارات في تطوير وأتمتة العديد من العمليات، مما أدى إلى تحسين إدارة 

الموارد وزيادة اإليرادات.

إنترنت األشياء )IoTد  	
إنترنت األشياء هي شبكة من األشياء التي تحتوي على أجهزة استشعار بما يسمح بتبادل البيانات مع األجهزة األخرى. ويعتبر إنترنت األشياء عنصراً 
حيوياً لكثير من التطبيقات الذكية مثل المنازل الذكية والمدن الذكية. يعمل قسم األبحاث في المجموعة على تطوير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد 
باستخدام تقنية إنترنت األشياء التي تتيح للمستشفيات تحسين تجربة المرضى الذين يحتاجون إلى مراقبة مستمرة وتدخاًل محدوداً، مثل كبار السن 

وأصحاب األمراض المزمنة.

الحوسبة المدمجة المتطورة )Embedded Edge Computingد 	
تم تطوير الحوسبة المدمجة المتطورة بسبب النمو الهائل إلنترنت األشياء واألجهزة الذكية، ويتيح هذا النوع من الحوسبة تصميم وتطوير أجهزة ذكية 
مثل أجهزة إنترنت األشياء أو أجهزة تعتمد على وحدة معالجة الرسومات ألداء وظائف الذكاء االصطناعي. تعتبر الحوسبة المضمنة فرعاً متطوراً من 
اإللكترونيات التي تتعامل مع متحكم دقيق ونظام قائم على شريحة )SoC( وأجهزة مدمجة قائمة على وحدة معالجة الرسومات وتكامل أجهزة استشعار 

مختلفة.

يعِمل قسم األبحاث في المجموعة على تصميم وتطوير أجهزة إلكترونية مخصصة يمكن استخدامها لحساب األشخاص المتصلين بشبكة اإلنترنت، كما 
تم تطوير أجهزة ذكية يمكن التحكم فيها عن طريق البلوتوث أو اإليماءات، وعصابات رأس ذكية يمكن ارتداؤها باإلضافة إلى تطوير جهاز استشعار ذكي 

لمساعدة مفتشي األغذية.

سالسل الكتل )Blockchainد 	
يمنع العبث  ظهرت هذا التقنية خالل األزمة االقتصادية عام 2008م، وأخذت في التطور بشكل مفاجئ حتى اآلن. تقدم سالسل الكتل نظاماً موثوقاً 
بالبيانات ويوفر مصدراً وحيداً وحقيقياً للمعلومة. كما تقّدم سالسل الكتل وسيلة لتخزين البيانات عبر الطابع الزمني يتم من خاللها تخزين البيانات في 

كتل مرتبطة بالكتلة السابقة. يمكن االستفادة من سالسل الكتل في الحوكمة والعمالت المشفرة والرعاية الصحية وسالسل التوريد.

يبني قسم األبحاث في المجموعة حلوالً تتمحور حول إدارة هوية المواطن، حيث يمكن للمواطنين والجهات المعنية من تخزين معلومات الهوية الخاصة بهم 
)مثل سجالت التعليم وسجالت الرعاية الصحية والهويات الوطنية الشخصية( في محفظة إلكترونية آمنة يمكن مشاركتها بأمان وفعالية.
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نظرة عامة على منتجات وخدمات شركة تباد-  7لو
تقوم شركة تبادل بابتكار الحلول الرقمية للقطاع اللوجستي لرفع الكفاءة والشفافية وتعزيز األداء التشغيلي. قامت شركة تبادل بتطوير عدد من الحلول 

اللوجستية والمالية والتي تشمل اآلتي: 

منصة فسح: تعد نافذة إلكترونية موحدة لمنظومة االستيراد والتصدير حيث أنها منصة متكاملة لتيسير خدمات التجارة الدولية عبر أتمتة  	
إجراءات االستيراد والتصدير والتي تسمح لجميع األطراف ذات العالقة بالتجارة والنقل بتقديم المعلومات والوثائق في نقطة موحدة لإليفاء 
بجميع المتطلبات التنظيمية لالستيراد والتصدير والعبور. تخدم منصة فسخ أكثر من أربعة وأربعين ألف )44( مستورد ومصدر، وأكثر من 
ثالثة آالف )3( مخلص جمركي، وأكثر من ثالثة عشر )13( مشغل موانئ، وأكثر من مائة وخمسين )150( وكيل شحن، وأكثر من ثالثين )30( 

وكيل سيارات، وأكثر من أربعين )40( مختبر خاص. 

نظرة عامة على خدمات شركة إمداد الخبرات  8لو
الحكومية  الجهات  لمختلف  واسع  نطاق  على  المتخصصة  وغير  المتخصصة  البشرية  الموارد  خدمات  بتقديم  المحدودة  الخبرات  إمداد  شركة  تقوم 

والخاصة في المملكة. ومن الخدمات التي تقدمها شركة إمداد الخبرات:

خدمة استقطاب المواهب والكفاءات: تقديم خدمة البحث واستقطاب المواهب والكفاءات للعميل وتقديم المرشحين المؤهلين ذوي الخبرة  	
المطلوبة للعميل ليتم مقابلتهم وتأهيلهم للتوظيف.

تقديم خدمات الموارد البشرية: االستفادة من خبرة إمداد في تقديم خدمات الموارد البشرية كتحليل وإنشاء المسميات الوظيفية للمنشأة  	
وكتابة السياسات واإلجراءات الخاصة بالموارد البشرية وإنشاء الوصوف الوظيفية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية.

ومتابعة  	 اللوجستية  وتقديم  التدريبية  البرامج  وتنفيذ  التدريبية  الحقائب  وبناء وتصميم  التدريبي  االحتياج  التدريب: تحديد  تقديم خدمات 
وتقييم المخرجات.

خدمات التوطين وبناء القدرات: تقديم حلول التوطين ورفع المهارات المرتكز على ربط وموائمة الراغبين بالعمل بصاحب العمل وتأهيلهم  	
من خالل إدارة العملية التدريبية بشكل كامل.

الخدمات المشتركة: تقديم خدمات إدارة المشتريات والمالية والقانونية واللوجستية والتقنية، وتقديم خدمات إدارة البرامج وتشغيلها. 	
الخدمات التقنية: تقديم حلول التقنية للعميل وتشغيلها مثل: أنظمة الحضور واالنصراف، استضافة المواقع واألنظمة السحابية واألنظمة  	

المالي  والنظام  الرواتب(،   – الذاتية  الخدمات   – الموظفين  )شؤون  البشرية  الموارد  نظام  مثل  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  المساندة 
)المدفوعات – اإليرادات والمقبوضات – الميزانية – األستاذ العام(، وأنظمة سالسل اإلمداد )أنظمة المشتريات – العقود والمنافسات(.

استمرارية األعما-  9لو
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لم يكن هناك توقف أو انقطاع في أعمال المجموعة يمكن أن يؤثر أو قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل 

االثني عشر )12( شهًرا األخيرة.

الموظفون  0 لو

الشركة  ل0 لو

يوضح الجدول التالي بيان تفصيلي للموظفين العاملين لدى الشركة موزعين حسب فئات النشاط الرئيسية ونسبة السعودة:

موظفو الشركة كما في  و ديسمبر 8 0وم و 9 0وم و 0و0وم والنصف األو- من عام  و0ومدج  8لوالجدو- )

القطاع#
النصف األول 2021مالسنة المالية 2020مالسنة المالية 2019مالسنة المالية 2018م

غير 
غير اإلجماليسعوديسعودي

غير اإلجماليسعوديسعودي
غير اإلجماليسعوديسعودي

اإلجماليسعوديسعودي

44116160461261724912717650119169 أبشر1

27880280822707226668إسناد األعمال2

قطاعات 3
241311552513315810697985765األعمال

مكتب الرئيس 4
381131013116174812التنفيذي

73441632386313762531تطوير الشركة5

35457248501484914243المالية6
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القطاع#
النصف األول 2021مالسنة المالية 2020مالسنة المالية 2019مالسنة المالية 2018م

غير 
غير اإلجماليسعوديسعودي

غير اإلجماليسعوديسعودي
غير اإلجماليسعوديسعودي

اإلجماليسعوديسعودي

رأس المال 7
103848113950193857164864البشري

المراجعة 8
279371038112911الداخلية

6222862733102939102939التسويق9

مجموعة 10
60175235592312907523230782242324المنتجات

األبحاث 11
81624141731131629101323واالبتكار

الخدمات 12
29791082577102147286127587المشتركة

13
مجموعة 
المشاريع 

الرقمية
166271437171317488751091846776143

------11314273037حلول التدريب14

6812719569128197------التقنية15

الخدمات 16
421557143751------االحترافية

التوطين وبناء 17
3161911718------القدرات

156---------االستثمار18

3751,0601,4353801,1741,5543911,231,4143559961,351اإلجمالي

المصدر: الشركة

شركة تباد- ول0 لو

يوضح الجدول التالي بيان تفصيلي للموظفين العاملين لدى شركة تبادل موزعين حسب فئات النشاط الرئيسية ونسبة السعودة:

موظفو شركة تباد- كما في  و ديسمبر 8 0وم و 9 0وم و 0و0وم والنصف األو- من عام  و0ومدج  9لوالجدو- )

القسم#
النصف األول 2021مالسنة المالية 2020مالسنة المالية 2019مالسنة المالية 2018م

غير سعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

غير سعودياإلجماليسعودي
غير اإلجماليسعودي

سعودي
غير 

اإلجماليسعودي

االستراتيجية 1
213516819628واالبتكار

األعمال 2
46551823858628895297التجارية

314606505404التسويق 3

18927310322502517118الحلول4

5

الشؤون 
القانونية 

وأمانة 
المجلس

101212112101

9312180181801818018المالية6

المراجعة 7
11202101202الداخلية
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القسم#
النصف األول 2021مالسنة المالية 2020مالسنة المالية 2019مالسنة المالية 2018م

غير سعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

غير سعودياإلجماليسعودي
غير اإلجماليسعودي

سعودي
غير 

اإلجماليسعودي

21930337402452920424المعلومات8

المكتب 9
606909808819التنفيذي

الموارد 10
15015160161211316117البشرية

أمن المعلومات 11
000415516808والمخاطر

12228150208132211931120419511206اإلجمالي

المصدر: الشركة

شركة إمداد الخبرات ول0 لو

يوضح الجدول التالي بيان تفصيلي للموظفين العاملين لدى شركة إمداد الخبرات المحدودة موزعين حسب فئات النشاط الرئيسية ونسبة السعودة:

موظفو شركة إمداد الخبرات المحدودة كما في  و ديسمبر 8 0وم و 9 0وم و 0و0وم والنصف األو- من عام  و0ومدج  0 لوالجدو- )

القسم#
النصف األول 2021مالسنة المالية 2020مالسنة المالية 2019مالسنة المالية 2018م

غير سعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

غير سعودياإلجماليسعودي
غير سعودياإلجماليسعودي

اإلجماليسعودي

505707808808إدارة البرامج1

تطوير األعمال 2
303808303404والمبيعات

101202202202القانونية3

000202202202المشتريات4

202303303303المالية5

الموارد 6
11011151161401416016البشرية

941559961,244751,3191,324921,4161,4701511,621المشاريع7

700708108176407641,99932,002المؤقتين8

1,033551,0881,362761,4382,120922,2123,5041543,658اإلجمالي

المصدر: الشركة

متطلبات السعودة وبرنامج »نطاقات« ول0 لو

يوضح الجدول التالي مدى امتثال الشركة وشركة تبادل وشركة إمداد الخبرات المحدودة لمتطلبات السعودة وفًقا لتصنيفها في برنامج »نطاقات« كما في 
1442/10/15هـ )الموافق 2021/05/27م(

تصنيف الشركة وشركة تباد- وشركة إمداد الخبرات المحدودة في برنامج »نطاقات« كما في كما في و /0 /ووو هـ )الموافق دج    لوالجدو- )
7و/و0/ و0وم(

النطاقنسبة السعودةتصنيف النشاطالشركة#

بالتيني74%تقنية المعلومات - اقتصاديالشركة1

بالتيني95%تقنية المعلوماتشركة تبادل2

بالتيني92%منشأة كبيرةشركة إمداد الخبرات3

المصدر: الشركة
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ثقافة علم وبيئة العمل ول0 لو

والموظفين  الحاليين  الموظفين  من  لكل  والمعرفة  والخبرات،  اآلراء  وتبادل  األفكار،  وعرض  والمبادرة،  اإلبداع،  تحفز  بيئة  توفير  إلى  الشركة  تهدف 
المستقبليين، وتحقيق مستوى عاٍل من الدعم والتطوير والتدريب المستمر للموظفين من خالل توفير برامج التدريب المتنوعة، والتي تقدمها المعاهد 
المعتمدة وتعقد بشكل مستمر في المملكة وخارجها لرفع المهارات وتعزيز القدرات. وتهدف الشركة إلى تعزيز مهارات موظفيها من خالل توفير مجموعة 
من البرامج التي تشمل التدريب الجماعي، والدورات الدولية، وبرامج القيادة، والتدريب التنفيذي، والوصول لنظم إدارة التعلم )LMS(، وخطط التدريب 

المتخصصة، وإكمال التعليم العالي، وبرامج الخريجين، وبرامج تعلم اللغة. 

كما إن الشركة تولي اهتمام كبير بكل ما يساهم في المحافظة على بيئة العمل التي تميزت بها عن كثير من منافسيها. ونشأ هذا االهتمام من إيمان تام 
بأن الموظفين هم رأس المال الحقيقي للشركة. وألن لكل منظمة هويتها وثقافتها التي تميزها، فالشركة تعمل على تطوير وتحسين تجربة الموظف لتوفير 
بيئة عمل محفزة لإلبداع واالبتكار، وتعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق تجربة مميزة للموظفين. وتؤمن الشركة أن ثقافة العمل أمر يُستشعر بشكل يومي كما 
أن التصميم التنظيمي والمزايا والسياسات الداخلية المطبقة في المجموعة جزء ال يتجزأ من هذه البيئة، لذا تطبق الشركة حقبة من السياسات والبرامج 

والمبادرات التي تساهم في تحقيق تجربة مميزة للموظف، ومنها على سبيل المثال ال الحصر المبادرات التالية:

دعم القرض السكني 	
تدعم الشركة موظفيها لتملك سكن مناسب لهم ولعوائلهم، وذلك بتحمل فوائد القرض السكني لمدة تصل إلى )عشرة( سنوات.

االهتمام بالصحة 	
تهتم الشركة بصحة موظفيها، وتشاركهم في تحمل جزء من تكاليف مبادراتهم الشخصية لالهتمام بالصحة كالتكاليف المتعلقة باشتراك األندية الصحية، 

وشراء أجهزة رياضية، واالشتراك في الوجبات الصحة.

االهتمام باألسرة 	
تهتم الشركة في أسر موظفيها، وتشارك الموظفين في تحمل جزء من تكاليف اشتراك األندية الصحية للزوجة واألبناء والوالدين، وحضور دورات تدريبية 

ألفراد أسرة الموظف، ومبالغ االشتراك بالحضانة ألطفال الموظف.

االهتمام بالتقنية والتعليم عن بعد 	
لوجود تغيرات سريعة في التقنية وإليمان الشركة بأهمية مواكبتها، تشارك الشركة موظفيها في تحمل جزء من تكاليف شراء حاسب آلي أو هاتف متنقل. 
ولما للتعلم المستمر من فوائد على مستوى الفرد والمجتمع، تشجع الشركة موظفيها على تعلم كل ما هو جديد ونافع لرفع مهاراتهم بشكل مستمر، وذلك 

بمشاركة موظفيها في تحمل جزء من تكاليف االشتراك في المكتبات اإللكترونية والسمعية، واالشتراك في المواقع المهنية.

االهتمام بالسالمة 	
تحت شعار السالمة أوال، تهتم المجموعة بالسالمة، وتشارك الموظفين في تحمل تكاليف تأمين السيارة.

تطوير القادة والموظفين 	
تحرص المجموعة على أن تطور وتنمي من مهارات موظفيها وتخلق القادة منهم عبر مبادرات متنوعة تشمل التالي:

تقديم الدورات التدريبية 	

تؤمن الشركة بالسعي المستمر إلى التعلّم، وأحد األدوات التي تستخدمها المجموعة في تحقيق ذلك هي الدورات التدريبية، حيث نقدم التدريب بطريقة 
مبتكرة سواء بالمسارات التدريبية المتخصصة أو برامج التدريب الداخلية والخارجية أو البرامج الخاصة بالتنفيذيين والقيادين. 

االهتمام بالشهادات األكاديمية 	

تحث الشركة موظفيها على الحصول على شهادة البكالوريوس وذلك بدفع تكاليف الدراسة لهم.

االهتمام بالشهادات المهنية 	

تحث الشركة موظفيها على معرفة الجديد في تخصصاتهم بشكل مستمر، وذلك بمنحهم مكافئة عند حصولهم على شهادة مهنية.

المسابقات والمناسبات 	
تحرص الشركة على أن تقدر موظفيها وتشاركهم احتفاالتهم، كما تحفز المجموعة موظفيها على ممارسات العادات الصحية عن طريق إقامة مسابقات 

سنوية. 
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صوت الموظف 	
يعد تحسين بيئة العمل من أهم أدوار لجنة الموارد البشرية في المجموعة، وهي لجنة يتاح الترشح لرئاستها من قبل جميع الموظفين. وأحد برامج لجنة 
الموارد البشرية صوت الموظف والذي يعتبر أحد القنوات لمتابعة االقتراحات والمالحظات لتتم معالجتها مع اإلدارات المعنية، حيث يهدف البرنامج 

إلى إيصال صوت الموظفين لإلدارة العليا وتسليط الضوء على أبرز مالحظاتهم واإلسهام في حلها والمساعدة على إيجاد بيئة عمل مريحة وإيجابية.

المسؤولية االجتماعية    لو
إن مفهوم المسؤولية االجتماعية أو المبادرات االجتماعية للشركات بمعناه الواسع، يشمل جوانب كثيرة في مختلف ميادين الحياة، سواء كانت صحية أو 
اجتماعية، أو بيئية، أو تطويرية أو غيرها، وهو ما يفرض على المجموعة أن تكون على مستوى هذه المسؤولية. وال شك أن المجموعة شاركت في هذه 
المسيرة، سعياً لتحقيق أهدافها في هذا المجال عبر استراتيجية محددة وواضحة المعالم، وانطالقاً من واجبها الوطني واستجابتها لرؤية المملكة 2030 
في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وترتكز استراتيجية أعمال المسئولية االجتماعية في المجموعة على أربعة )4( مرتكزات رئيسية 

تتمثل بالتالي:

االستدامة. 	
األثر المجتمعي. 	
اإلبداع. 	
البعد المعرفي. 	

وتعد »المعرفة« عنصراً أساسياً للتنمية في الشركة بشكل خاص، وفي الوطن بشكل عام. وقد اتبعت الشركة نهجاً مميزاّ إليجاد المواهب وتبّنيها ودعمها 
إيماناً بمسؤوليتها االجتماعية، وباألثر الذي سيعود على الشباب ويعزز قدراتهم ويتيح لهم العمل والمساعدة على بناء اقتصاد أكثر تنوعا في المملكة. 
ضمن هذا اإلطار تقدم الشركة مجموعة من البرامج االجتماعية ذات البُعد المعرفي، ومنها برنامج »ُحلم« وهو أحد البرامج االجتماعية في المجموعة 
الموجهة لطالب وطالبات أقسام تقنية المعلومات وعلوم وهندسة الحاسب والبرمجيات في جامعات المملكة بشكل خاص، ولمن لديه أساسيات الحاسب 
واإللمام به بشكل عام. ويهدف البرنامج إلى تقليص الفجوة بين طالب وطالبات الجامعات ومتطلبات سوق العمل عن طريق تقديم خدمات تساعد على 
رفع كفاءتهم وربطهم بالواقع العملي، ونشر الوعي والثقافة، وإيجاد حلول وأفكار جديدة لخدمة المجتمع. ويحتوي برنامج ُحلم على عدة مجاالت وفعاليات 
متنوعة لخلق روح المنافسة والتحفيز واإلبداع وخدمة المجتمع وتقديم استشارات من خالل خبراء متخصصين وكذلك إعداد خطة تدريب سنوية تهدف 

للتثقيف والتوعية من خالل معسكرات متخصصة تهدف إلى رفع الكفاءات الطالبية وتعزيزها.

مساهمة الشركة االجتماعية خال- 0و0وم وأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد-9 د  	
انطالقاً من اهتمام الشركة بتقديم األفضل لمجتمعها وتسهيل حياة الناس في ظل الظروف غير االعتيادية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19( وبهدف مساندة الجهود الحكومية الرائدة في مواجهة الجائحة، قامت المجموعة استشعاراً بمسؤوليتها المجتمعية بالتعاون مع عدد من 
الجهات الحكومية إلعداد حلول إبداعية ومنصات وتطبيقات متخصصة، وقد شهدت الشركة خالل أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( كيف 
استفاد الكثير من الناس من خدمات التطبيقات التي سّهلت عليهم ممارسة حياتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث تعّد التقنية أحد الحلول المطورة 
التي ال يستغني عنها اإلنسان، ولعبت دوراً مهماً في احتواء الجائحة. وعلى سبيل المثال، أحد الحلول كان بناء المجموعة لمنصة »تنقل« والتي ُقدمت 
لجميع سكان المملكة لتساعد على استيعاب طلبات الحصول على تصاريح التنقل بين المناطق ومن ثم بين المدن واألحياء خالل فترة الحظر الكلي، وقد 
ساهمت المنصة في فاعلية معالجة الطلبات خالل فترة وجيزة وبآلية احترافية تمكن أصحاب الظروف الطارئة من الحصول على تصاريح التنقل خالل 

فترة الحظر ضمن اإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.

وألن األزمة حّتمت على الشركة إدارة جميع األعمال عن بُعد، فقد فّعلت دور منصة »لقاء« التي توّفر للمواطنين والمقيمين إمكانية اللقاء عن بُعد بالوزراء 
والمسؤولين في الجهات الحكومية من خالل االتصال المرئي، كما استفادت الشركة من خاصية التحقق من هوية المستفيد التي توفرها خدمة »يقين«، 
وقد تم كذلك تفعيل خدمة »إشارة« عبر منصة »لقاء« بهدف تسهيل التواصل مع فئة الصم وذلك من خالل تواجد مترجم كطرف ثالث مع المستفيد من 

فئة الصم والمسؤول.

ودعماً لمبادرة العطاء الرقمي التي تبنتها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات لتدريب المستفيدين في مجال تقنية المعلومات، ساهمت الشركة بدعم المبادرة 
من خالل إتاحة تقديم التعليم عن بُعد عبر »منصة إثراء« وتوفير الفصول االفتراضية، حيث قدمت المجموعة مائة )100( رخصة لفصول افتراضية ألكثر 

من ثالثة آالف )3,000( مستخدم في نفس الوقت، كما ساهمت الشركة في تطوير موقع لجدولة الفصول االفتراضية ضمن موقع العطاء الرقمي.

ولدعم الجمعيات الخيرية خالل األزمة، أتاحت الشركة االستفادة من خدمة »يقين للجمعيات الخيرية« بهدف مساعدتهم على تحديث بيانات الحالة 
االجتماعية لأليتام واألرامل في حال الزواج الستبعادهم من قوائم المستفيدين.

كما أطلقت الشركة مبادرة »ِبّرًا بمكة« لتسهيل ربط الداعمين بمستحقي الدعم. وقد استطاعت الشركة بناء المنصة وإطالقها في أقل من ثمانية وأربعين 
)48( ساعة، وتم تسجيل أكثر من 35 ألف طلب من قبل المستفيدين. وتهدف المبادرة إلى مّد يد العون لألسر غير المقتدرة والمتعففة، وذوي االحتياجات 
الخاصة، وأصحاب األعمال الميدانية الصغيرة، والذين تأثروا خالل فترة حظر التجول ضمن اإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19(، ومن خالل مبادرة »خير المدينة« ساهمت الشركة بدعم وتمكين المؤسسات والجمعيات الخيرية لممارسة دورها المجتمعي في تقديم 
المعونات المعيشية للمحتاجين والمتضررين ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الضرورية على مستوى منطقة المدينة المنورة خالل األزمة، وفي منطقتي 
األعمال  والمتعففة وأصحاب  المقتدرة  العون لألسر غير  يد  لتقديم  العطاء«  »نهر  و  الرياض«  »خيرات  مبادرتي  المجموعة  أطلقت  والقصيم،  الرياض 

الميدانية الصغيرة الذين تأثروا باإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.
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تعاملت الشركة خالل عام 2020م مع مسؤوليتها االجتماعية باألهمية التي تستحقها وأولتها العناية التي تتناسب مع حجمها وأثرها المتعدد المجاالت. 
وركزت خططها واستراتيجيتها على كيفية إنجاح هذا الجانب من مهامها وتنفيذه بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع ظروف األزمة. 

الجوائز   و لو
حصلت الشركة على عدٍد من جوائز القطاع الرقمي، وذلك تقديراً لجودة أنظمة معلومات الشركة وخدماتها، وفيما يلي ُملخص لبعض تلك الجوائز:

الجوائز التي حصلت عليها المجموعة في الفترة من و00وم إلى 8 0ومدج  و لوالجدو- )

الجهة المانحة للجائزةالسنةوصف الجائزة

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات2006مجائزة التميز الرقمي 

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات2007مجائزة التميز الرقمي 

جائزة جريدة الرياض 2007مجائزة أفضل بيئة عمل 

جائزة جريدة االقتصادية 2008مجائزة أفضل بيئة عمل 

مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر 2010مجائزة المنشأة المثالية للقوى العاملة

المنظمة الدولية لتحليل األعمال2015معضوية الشركات في المنظمة الدولية لتحليل األعمال

)CMMI( 2016مقائمة الشركات العالمية الحاصلة على نموذج استحقاق الجودة المتكامل )CMMI( معهد هندسة البرمجيات

المنظمة الدولية للمعايير2018مشهادة األيزو 27001:2013 ألمن المعلومات 

المصدر: الشركة
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الهيكل التنظيمي للشركة - ٥

هيكل الملكية في الشركة   لو
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح:

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرحدج   لوالجدو- )

المساهم#
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية اإلجمالية عدد األسهم
القيمة االسمية اإلجمالية عدد األسهمالنسبة)بالريال السعودي(

النسبة)بالريال السعودي(

10053,600,000536,000,00067%80,000,000800,000,000صندوق االستثمارات العامة1
30%24,000,000240,000,000---الجمهور2
3%2,400,00024,000,000---أسهم خزينة*3

100%10080,000,000800,000,000%80,000,000800,000,000اإلجمالي

* بالتزامن مع االنتهاء من عملية الطرح، سيقوم صندوق االستثمارات العامة ببيع مليونين وأربعمائة ألف )2,400,000( سهماً على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة الستخدامها في إطار 
برنامج أسهم موظفي الشركة.

المصدر: الشركة

الهيكل اإلداري  ولو
يوضح الشكل التالي الهيكل اإلداري للشركة بما في ذلك مجلس اإلدارة واللجان الرقابية والوظائف التي يقوم بها أعضاء اإلدارة التنفيذية:

الهيكل اإلداري للشركةدج    الشكل )

الجمعية العامة لجنة المراجعة

المراجعة
الداخلية

إسناد
األعمال

الخدمات
االحترافية

قطاع
األعمال

األبحاث
واالبتكار

تطوير
الشركة

الخدمات
المشتركة

التسويق

المالية

رأس المال
البشري

االستثمار

التقنية

المنتجات
الرقمية

مجموعة
المشاريع
الرقمية

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة االستثمار

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المصدر: الشركة
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مجلس اإلدارة  ولو

تكوين مجلس اإلدارة  لولو

يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة )9( أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات، ويجوز للجمعية العامة 
العادية إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة مماثلة، ويجوز لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك في حدود 
نسبة ملكيته في رأس المال، ويعين مجلس االدارة من بين أعضائه رئيساً ونائبا للرئيس. ويحدد النظام األساس للشركة ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة 
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. وقد بدأت الدورة الحالية لمجلس اإلدارة والتي تبلغ مدتها ثالث )3( سنوات اعتباًرا من تاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 
2021/11/25م(، ويجدر الذكر بأنه حالياً ال يوجد أي أعضاء مستقلين في المجلس وهو ما ال يتوافق مع أحكام الئحة حوكمة الشركات، ويوجد ثالثة )3( 
مقاعد شاغرة في المجلس على أن يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للشركة بعد اإلدراج )وللمزيد من المعلومات حول تعهد الشركة بخصوص انتخاب 

أعضاء مستقلين لمجلس اإلدارة، يرجى مراجعة القسم رقم  5-9 »حوكمة الشركات« والقسم رقم  15 »تعهدات الشركة بعد اإلدراج« من هذه النشرة(.

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة:

أعضاء مجلس إدارة الشركةدج  ولوالجدو- )

الصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسمم.
نسبة الملكية غير نسبة الملكية المباشرة

المباشرة**
تاريخ التعيين*

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

رائد عبداهلل إبراهيم 1
بن أحمد

رئيس مجلس 
غير مستقل 54 سنةسعودياإلدارة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدغير تنفيذي
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

رائد عبداهلل بن 2
إسماعيل إسماعيل

نائب رئيس 
غير مستقل 53 سنةسعوديمجلس اإلدارة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدغير تنفيذي
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

عصام عبداهلل خلف 3
الوقيت

عضو مجلس 
غير مستقل 46 سنةسعودياإلدارة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدغير تنفيذي
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

عبداهلل عبدالرحمن 4
عبدالمحسن الربيعة

عضو مجلس 
غير مستقل 44 سنةسعودياإلدارة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدغير تنفيذي
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

الشيهانة صالح 5
عبداهلل العزاز

عضو مجلس 
غير مستقل 35 سنةسعوديةاإلدارة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدغير تنفيذي
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

عبداهلل سعد محمد 6
السالم

عضو مجلس 
غير مستقل 37 سنةسعودياإلدارة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدغير تنفيذي
1443/04/20هـ 

)الموافق 
2021/11/25م(

عضو مجلس شاغر7
مستقل غير --اإلدارة

-----تنفيذي

عضو مجلس شاغر8
مستقل غير --اإلدارة

-----تنفيذي

عضو مجلس شاغر9
مستقل غير --اإلدارة

-----تنفيذي

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمجلس اإلدارة. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس أو 
في أي منصب آخر )للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم رقم   5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(.

المصدر: الشركة

إن أمين سر مجلس اإلدارة هو األستاذ/ فارس حمد فارس الفارس والذي تم تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 1441/08/14هـ )الموافق 2020/04/07م(، 
)ولالطالع على ملخص السيرة الذاتية له، الرجاء مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« 

من هذه النشرة(.
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مسؤوليات مجلس اإلدارة ولولو

مع مراعات االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة، وتصريف أمورها، والقيام بكافة 
األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات أو النظام األساس للشركة من 
أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، وما لم يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صالحيات مجلس اإلدارة بشأن معّين، ويكون 
للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يُفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته 

أن يمارس على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي: 

عقد القروض التي ال تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة شريطة أن: أ - 
يحدد المجلس في قراره أوجه استخدام هذه القروض وكيفية سدادها.- 1
أن يراعي في شروط القروض والضمانات المقدمة للشركة عدم اإلضرار بالشركة أو مساهميها أو الضمانات العامة للدائنين.- 2

إصدار أسهماً جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات  ب - 
أو الصكوك التي وافقت الجمعية العامة غير العادية سابقاً على إصدارها، وللمجلس بهاذ الخصوص اتخاذ كل ما يلزم لتعديل نظام الشركة 
األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس المال، بما في ذلك شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في 

نظام الشركات لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية.
حق الشراء وقبوله، ودفع الثمن، ورهن أصول وعقارات ومنقوالت الشركة والشركات التابعة ومنشآتها، وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض  ج - 
الثمن، وتسليم المثمن على أن يحدد المجلس في قراره األسباب والمبررات لذلك، وأن يكون ثمن األصل المبيع مقارباً لثمن المثل، ومحدداً 
طبقاً لألصول المحاسبية المرعية، وأن يكون الثمن غير آجل إال في حاالت الضرورة، وبضمانات كافية، وأال تتضرر الشركة أو الشركات التابعة 

أو تتوقف بعض أنشطتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروط البيع أو الرهن.
حق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط، والتقاضي وتحصيل ديون الشركة أو الشركات التابعة وقبول الصلح والتحكيم. د - 

حق إبراء ذمة مديني الشركة أو الشركات التابعة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، ووفق المعايير المحاسبية المتبعة في حال إعدام  هـ - 
الديون على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة حيثيات قراراه مع مراعاة الشروط التالية:

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى,- 1
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.- 2
اإلبراء حق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه.- 3

اعتماد اللوائح الداخلية العامة للشركة أو الشركات التابعة، بما في ذلك اللوائح المالية واإلدارية، واللوائح المتعلقة بالعاملين في الشركة أو  و - 
الشركات التابعة وللرئيس التنفيذي للشركة صالحية الموافقة على السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة بما ال يتعارض مع قرارات مجلس 

اإلدارة والجمعيات العامة أو اللوائح العامة المعتمدة من قبلهما.
فتح الحسابات البنكية وحسابات االستثمار في شركات إدارة األصول باسم الشركة أو الشركات التابعة داخل المملكة أو خارجها، وإقفالها  ز - 

واستثمار أموالها وإدارتها.
تأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات، والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التابعة أو التي تشترك فيها الشركة مع الشركات  ح - 
األخرى، والتوقيع على قرارات تعديل عقودها بما في ذلك التوقيع على تعديل بنود اإلدارة وتعيين وعزل المدراء فيها، وذلك أمام كاتب العدل 

والجهات األخرى، وفًقا لمصلحة الشركة.
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس اإلدارة عدا لجنة المراجعة، وللمجلس اعتماد لوائح عمل اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة  ط - 

منه عدا الئحة لجنة المراجعة والئحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
تعيين وعزل الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للمالية، وتحديد اختصاصاتهم وواجباتهم وحقوقهم المالية. ي - 

التعاقد مع المستشارين واألشخاص الطبيعيين واالعتباريين، وتحديد نطاق عملهم، وواجباتهم وحقوقهم المالية. ك - 
التأمين على ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة. ل - 

تفويض رئيسه أو واحد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصاته. م - 

يُعّين مجلس اإلدارة من أعضائه أو من غيرهم رئيساً تنفيذياً للشركة، ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصاته وواجباته وحقوقه المالية، ويقوم الرئيس 
التنفيذي للشركة بتنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية، ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف مجلس اإلدارة، وتكون له الصالحيات التي 

يحددها نظام األساس للشركة والمجلس وتتضمنها أنظمة ولوائح الشركة. 
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رئيس مجلس اإلدارة ولولو

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي:

تولي رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والدعوة لها ورئاسة اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.أ - 
تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ولدى الدوائر الحكومية والشركات واألفراد وأمام المحاكم بجميع درجاتها وفئاتها وكتاب العدل وديوان ب - 

المظالم، مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهيئات التحكيم والغرف التجارية والصناعية، له في سبيل ذلك المرافعة والمدافعة 
والتمييز  اليمين، وتسلم األحكام  واإلنكار واإلقرار وطلب حلف  اإلبراء  والتنازل وحق  الصلح  وإبرام  والمستندات  األدلة  الشركة وتقديم  عن 
واالستئناف وتنفيذ األحكام، وله صالحية التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك في تأسيسها، والتوقيع على 
قرارات تصفيتها أو قرارات تعديل عقود تأسيسها بما في ذلك تعديل بنود اإلدارة وتعيين المدراء وعزلهم، وغيرها من القرارات أو العقود أو 
الصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية واألهلية، وتوقيع العقود واتفاقيات القروض واالتفاقيات المالية األخرى والرهون 
العامة  المالية  األوراق  في  االستثمار  وشركات  األصول  إدارة  ومؤسسات  البنوك  في  وإقفالها  الحسابات  فتح  اتفاقيات  وتوقيع  واإليجاراتـ 
والخاصة داخل المملكة وخارجها، كما يكون لرئيس مجلس اإلدارة حق توكيل أو تفويض غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة 

عمل أو أعمال معينة من صالحياته.

أمين سر مجلس اإلدارة ولولو

تتضمن مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي:

تحرير وتوقيع وقائع وقرارات مجلس اإلدارة في محاضر وتوقيعها منه ومن أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين، وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض، 
وتبليغ قرارات المجلس لإلدارات المختصة بالشركة التخاذ الالزم لتنفيذها.

عقود العمل والخدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة ولولو

ال توجد أي عقود عمل أو خدمة مبرمة فيما بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة.

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة ولولو

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة:

 ملخص السيرة الذاتية لـ رائد عبدالله إبراهيم بن أحمددج  ولوالجدو- )

رائد عبداهلل إبراهيم بن أحمداالسم
54 سنةالعمر

سعوديالجنسية
رئيس مجلس اإلدارةالمنصب
غير مستقل/ غير تنفيذيالصفة 

المؤهالت العلمية
دبلوم عالي في التخطيط المالي، جامعة دلهاسي والمعهد المصرفي، كندا، عام 2002م. 	

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1991م. 	

المناصب الحالية

رئيس مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه. 	

مستشار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وهي وزارة سعودية، تعمل في مجال األمن الداخلي، منذ عام 2018م وحتى  	
تاريخه.

عضو مجلس إدارة برنامج جودة الحياة، وهو برنامج حكومي سعودي، يعمل في مجال تحسين نمط حياة الفرد واألسرة، منذ  	
عام 2020م وحتى تاريخه. 

أبرز الخبرات المهنية السابقة

وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل في مجال اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق  	
المالية، منذ عام 2017م وحتى عام 2018م.

وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية، هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل  	
في مجال اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.

مدير عام اإلدارة العامة لتمويل الشركات في هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل في مجال اإلشراف على  	
تنظيم وتطوير السوق المالية، منذ عام 2011م وحتى عام 2015م.

مدير عام اإلدارة العامة لإلشراف على السوق في هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل في مجال اإلشراف  	
على تنظيم وتطوير السوق المالية، منذ عام 2008م وحتى عام 2011م.

المصدر: الشركة
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 ملخص السيرة الذاتية لـ رائد عبدالله بن إسماعيل إسماعيلدج  ولوالجدو- )

رائد عبداهلل بن إسماعيل إسماعيلاالسم

53 سنةالعمر

سعوديالجنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

غير مستقل/ غير تنفيذيالصفة 

المؤهالت العلمية
ماجستير في إدارة األعمال، جامعة لندن لألعمال، المملكة المتحدة، عام 2008م. 	

بكالوريوس في التمويل، جامعة جورج ميسن، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2001م. 	

المناصب الحالية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه. 	

عضو لجنة االستثمار في الشركة منذ عام 2019م وحتى عام 2021م. 	

عضو مجلس اإلدارة في الشركة الكويتية لألغذية )مجموعة أمريكانا(، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تصنيع  	
األغذية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري(، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
النقل، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة في شركة أعمال المياه والطاقة )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام  	
2019م وحتى تاريخه. 

مدير إدارة االستثمارات المحلية المباشرة في صندوق االستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي، يعمل في مجال  	
االستثمار، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال إنشاء وصيانة  	
الطائرات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في شركة تحكم االستثمارية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال التقنية، منذ عام 2018م وحتى  	
تاريخه.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة طائرات الهليكوبتر، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال النقل الجوي  	
العام، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

عضو اللجنة التنفيذية في شركة طائرات الهليكوبتر، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال النقل الجوي العام، منذ عام  	
2019م وحتى تاريخه.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة الوطنية للنقل البحري )البحري(، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال  	
الطاقة، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أعمال المياه والطاقة )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال  	
الطاقة، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

رئيس اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال إنشاء  	
وصيانة الطائرات وهياكلها وقطع غيارها وأجهزة المالحة الجوية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

عضو مجلس إدارة في شركة كريديت سويس العربية السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الخدمات  	
المالية، منذ عام 2013م وحتى عام 2018م.

المدير العام في شركة موارد لألغذية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إنتاج األغذية، منذ عام 2017م  	
وحتى عام 2018م.

المؤسس والمدير العام في شركة دار التجزئة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إنتاج األغذية،  	
منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لـ عصام عبدالله خلف الوقيتدج  ولوالجدو- )

عصام عبداهلل خلف الوقيتاالسم
46 سنةالعمر

سعوديالجنسية
عضو مجلس اإلدارةالمنصب
غير مستقل/ غير تنفيذيالصفة 

المؤهالت العلمية

دكتوراه في علوم الكمبيوتر، جامعة فالنسيا للتقنيات المتعددة، مملكة إسبانيا، عام 2011م. 	

ماجستير في علوم الكمبيوتر، جامعة جنوب كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2002م. 	

بكالوريوس في علوم الكمبيوتر، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1998م. 	

المناصب الحالية

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

مدير مركز المعلومات الوطني، وهو مركز حكومي سعودي، يعمل في مجال المعلومات، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.  	

أبرز الخبرات المهنية السابقة
أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل في مجال التعليم العالي، منذ عام 2015م وحتى 2019م. 	

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، وهي وزارة سعودية، تعمل في مجال الشؤون الخارجية للمملكة، منذ عام 2016م وحتى عام  	
2018م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ عبدالله عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعةدج  ولوالجدو- )

عبداهلل عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعةاالسم
44 سنةالعمر

سعوديالجنسية
عضو مجلس اإلدارةالمنصب
غير مستقل/ غير تنفيذيالصفة 

المؤهالت العلمية
ماجستير في الهندسة الكهربائية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2006م. 	

بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1999م. 	

المناصب الحالية

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

وكيل القدرات األمنية في وزارة الداخلية، وهي وزارة سعودية، تعمل في مجال األمن الداخلي، منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	
مدير برنامج التقنية في وزارة الداخلية، وهي وزارة سعودية، تعمل في مجال األمن الداخلي، منذ عام 2009م وحتى عام 2020م. 	أبرز الخبرات المهنية السابقة

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ الشيهانة صالح عبدالله العزازدج  7لوالجدو- )

الشيهانة صالح عبداهلل العزازاالسم

35 سنةالعمر

سعوديةالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

غير مستقل/ غير تنفيذيالصفة 

بكالوريوس في القانون، جامعة دورهام، المملكة المتحدة، عام 2008م. 	المؤهالت العلمية
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المناصب الحالية

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه. 	

رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية  	
والترفيهية والثقافية، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة في شركة تبادل، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال التقنية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه. 	

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تبادل، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال التقنية، منذ عام 2019م  	
وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة في شركة حي السفارات القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال العقار، منذ عام 2019م  	
وحتى تاريخه.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة حي السفارات القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال العقار،  	
منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

األمين العام لمجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة، وهو صندوق سيادي حكومي سعودي، يعمل في مجال االستثمار، منذ عام  	
2018م وحتى تاريخه.

المستشار القانوني العام لصندوق االستثمارات العامة، وهو صندوق سيادي حكومي سعودي، يعمل في مجال االستثمار، منذ عام  	
2018م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2019م وحتى عام 2021م. 	

مدير إدارة المعامالت التجارية في صندوق االستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي، يعمل في مجال االستثمار، منذ  	
عام 2017م وحتى عام 2018م.

مستشار قانوني في مكتب لؤي العكاس للمحاماة واالستشارات القانونية بالتعاون مع شركة فينسون آند إلكنز للمحاماة، وهو مكتب  	
محاماة واستشارات قانونية، تعمل في مجال المحاماة واالستشارات القانونية، منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.

المحاماة  	 مجال  في  تعمل  قانونية،  واستشارات  محاماة  مكتب  وهو  للمحاماة،  ماكينزي  آند  بيكر  في شركة  قانوني  مستشار 
واالستشارات القانونية، منذ عام 2008م وحتى عام 2012م.

المصدر: الشركة

 ملخص السيرة الذاتية لـ عبدالله سعد محمد السالمدج  8لوالجدو- )

عبداهلل سعد محمد السالماالسم
37 سنةالعمر

سعوديالجنسية
عضو مجلس اإلدارةالمنصب
غير مستقل/ غير تنفيذيالصفة 

المؤهالت العلمية
ماجستير في إدارة األعمال، جامعة بورتسموث، المملكة المتحدة، عام 2010م. 	

بكالوريوس في أنظمة المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2007م. 	
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المناصب الحالية

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.  	

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

رئيس لجنة االستثمار في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

الذكاء  	 مجال  في  تعمل  محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة  وهي  االصطناعي،  للذكاء  السعودية  الشركة  في  مديرين  مجلس  عضو 
االصطناعي، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في شركة جسارة، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال إدارة برامج البنية التحتية االجتماعية، منذ  	
عام 2019م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في شركة بوتيك السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال إدارة األصول العقارية )السياحة  	
التراثية(، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

عضو في اللجنة التنفيذية في شركة بوتيك السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال إدارة األصول العقارية )السياحة  	
التراثية(، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة بوتيك السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال إدارة األصول  	
العقارية )السياحة التراثية(، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

في مجال  	 يعمل  وهو صندوق سيادي حكومي سعودي،  العامة،  االستثمارات  والتخطيط في صندوق  االستراتيجية  إدارة  مدير 
االستثمار، منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

قائد في صندوق االستثمارات العامة، وهو صندوق سيادي حكومي سعودي، يعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2017م وحتى  	
تاريخه.

مدير إدارة المشاريع في صندوق االستثمارات العامة، وهو صندوق سيادي حكومي سعودي، يعمل في مجال االستثمار، منذ عام  	أبرز الخبرات المهنية السابقة
2016م وحتى عام 2020م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ فارس حمد فارس الفارسدج  9لوالجدو- )

فارس حمد فارس الفارساالسم

43 سنةالعمر

سعوديالجنسية

أمين سر مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت العلمية
ماجستير في القانون، جامعة نوتنجهام ترنت، المملكة المتحدة، عام 2005م. 	

بكالوريوس في القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2001م. 	

المناصب الحالية
أمين سر مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

نائب الرئيس للخدمات المشتركة في الشركة منذ عام 2018م وحتى تاريخه.  	

أبرز الخبرات المهنية السابقة

مدير عام إدارة الخدمات المشتركة منذ عام 2016م وحتى عام 2018م. 	

مدير قسم الشؤون القانونية في الشركة، منذ عام 2005م وحتى عام 2016م. 	

موظف في المؤسسة العامة للحبوب )المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق سابقاً(، وهي مؤسسة حكومية  	
سعودية، تعمل في مجال إدارة نشاط الصوامع والمطاحن إلنتاج الدقيق، منذ عام 2001 م وحتى عام 2003م.

المصدر: الشركة

لجان مجلس اإلدارة  ولو
ينبثق من مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان التي تم تشكيلها وفًقا لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة 

إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العالقة وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
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وفيما يلي ملخص لهيكل كل لجنة ومسؤولياتها وأعضائها:

لجنة المراجعة  لولو

تكوين لجنة المراجعةأ. 

تتكون لجنة المراجعة من  أربعة )4( أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(. 
ويجدر الذكر بأنه حالياً ال يوجد أي أعضاء مجلس إدارة مستقلين في لجنة المراجعة وهو ما ال يتوافق مع أحكام الئحة حوكمة الشركات، وستقوم الشركة 
بااللتزام بذلك المتطلب بعد انتخاب األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة بعد اإلدراج )وللمزيد من المعلومات حول تعهد الشركة بخصوص انتخاب 
أعضاء مستقلين لمجلس اإلدارة، يرجى مراجعة القسم رقم  5-9 »حوكمة الشركات« والقسم رقم  15 »تعهدات الشركة بعد اإلدراج« من هذه النشرة(. 

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعةدج  0 لوالجدو- )

الصفةالمنصباالسم#

مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسرئيس لجنة المراجعةعبدالرحمن محمد عبدالعزيز البراك1

مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسعضو لجنة المراجعةتركي عبد المحسن فالح اللحيد2

مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسعضو لجنة المراجعةمروان حمد عبداهلل اللحيدان3

غير مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسعضو لجنة المراجعةفراس صالح الدين عبدالحميد عقاد القرشي4

المصدر: الشركة

مسؤوليات لجنة المراجعةب. 

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية المهام والقواعد والضوابط التي تضمنتها هذه الالئحة من وقت آلخر، والتوصية بأي تغييرات مقترحة حولها - 1
لمجلس اإلدارة والذي يقوم بدراستها والتوصية بشأنها للجمعية العامة للمساهمين.

مراقبة أعمال الشركة والتحقق من السياسات واإلجراءات التي تضمن سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، - 2
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

التقارير المالية

دراسة والنظر في القوائم المالية األولية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان  أ - 
نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان التقرير السنوي لمجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة  ب - 
وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات. ج - 
البحث في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. د - 

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. هـ - 
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. و - 

المراجعة الداخلية

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية، واقتراح مكافآته. أ - 
دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة بالمخاطر في الشركة والتأكد من فاعليتها من خالل التقارير الدورية إلدارة المراجعة  ب - 
الداخلية أو غيرها وعن مدى كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه والرفع بها 

للمجلس.
بهذا  المهنية  واألعراف  والقوانين  األنظمة  مع  يتماشى  بما  فاعليتها  والتحقق من  وأعمالها  الداخلية  المراجعة  إدارة  اإلشراف على خطط  ج - 

الخصوص.
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دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. د - 
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في  هـ - 

أداء األعمال والمهام المنوطة بها.
التأكد من استقاللية المراجعة الداخلية وتمكينها من أداء عملها بفاعلية. و - 

دراسة خطة المراجعة الداخلية والموازنة التقديرية لتنفيذها والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليها. ز - 

نظام الرقابة الداخلية

دراسة مشاريع السياسات والصالحيات وإبداء الرأي بشأنها في ظل دورها الرقابي قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة. أ - 
مراجعة لوائح المجلس ولجانه وإبداء الرأي في المواضيع التي تخص الجوانب الرقابية قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة. ب - 

مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلي ومكوناته وإبداء الرأي بشأنها لمجلس اإلدارة. ج - 
دراسة ما يحيله مجلس اإلدارة لها من مواضيع للتوصية للمجلس بشأنها في ضوء دور اللجنة الرقابي. د - 

تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة تلك المخاطر. هـ - 
اإلشراف على عمليات التقصي ذات العالقة باإلخالل باألمانة )مثل الغش أو االختالس أو األخطاء الجوهرية( والتي تقع في الشركة أو أية  و - 

أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيها.

مراجع الحسابات

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقالليتهم ومراجعة نطاق عملهم  أ - 
وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقاللية مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. ب - 
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم وجود تجاوز أو قصور في أداء مهامه والتحقق من عدم تقديمة أعماالً فنية  ج - 

أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. د - 

دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية وإبداء مرئياته حيالها إن وجدت ومتابعة ما اتخذ بشأنها. هـ - 
دراسة ومعالجة أي قيود على أعمال مراجع الحسابات من شأنها التأثير في قدرته على أداء أعماله ومهامه. و - 

مناقشة مراجع الحسابات واالستفسار منه في حال الحاجة. ز - 

ضمان االلتزام

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. أ - 
اإلشراف على التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. ب - 

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة، وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس اإلدارة. ج - 
الرفع إلى مجلس اإلدارة في نطاق عملها بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ قرار بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها. د - 

رقابة تقنية المعلومات

يجب على لجنة المراجعة العمل مع اإلدارة العليا ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية للتأكد من اآلتي: أ - 
فعالية الضوابط واألنظمة الرقابية لنظام معلومات الشركة. ب - 

أي نتائج وتوصيات ذات صلة من قبل المحاسب القانوني وإدارة المراجعة الداخلية مع ردود اإلدارة عليها، بما في ذلك الجدول الزمني المتفق  ج - 
عليه لتنفيذ التوصيات على الضوابط وأدوات الرقابة، بما في ذلك تقليل المخاطر المتعلقة بتلك الضوابط الرئيسية. 

فعالية وكفاءة نظم المعلومات اإلدارية للشركة وغيرها من نظم تقنية المعلومات. د - 
الخطر  الضوابط ومجاالت  لنظام  كاملة  المراجعة لضمان تغطية  تنسيق جهود  القانوني  والمحاسب  الداخلية  المراجعة  وإدارة  اللجنة  على  هـ - 

الرئيسية المتعلقة بتقنية المعلومات.

إدارة المخاطر

اإلشراف وتعزيز إطار الشركة إلدارة المخاطر. أ - 
تحديد ورصد مخاطر الشركة الرئيسية والعمل على تقييم إدارتها ومواءمة أنشطة إدارة المخاطر مع األهداف والسياسات العامة التابعة  ب - 

للشركة.
التأكد من حجم المخاطر ودراستها بحكمة. ج - 
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للمخاطر  ووضع حدود  المناسبة،  والمراقبة  للرصد  األدنى  الحد  تحدد  والتي  المخاطر  إدارة  وإجراءات  بالموافقة على سياسات  التوصية  د - 
وتحديدها كذلك تحديد متطلبات تقديم التقارير من وجهة نظر اإلدارة.

استقبال التقارير السنوية من المراجع الداخلي حول تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، وتقديم توصيات من أجل التغيير  هـ - 
في حال حدوث أي مشاكل مع اإلدارة أو منهجيات المراجعة الداخلية.

توفير الرقابة اإلدارية لمتابعة اإلجراءات اإلدارية المطلوبة وتضمين تحليل المخاطر المستقبلية والنظرة طويلة األمد في مختلف الجهات. و - 
إجراء تقييم سنوي لالستراتيجيات التجارية للشركة والخطط الموضوعة من منظور المخاطر. ز - 

مناقشة السياسات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة ومراجعة الخطوات التي تتخذها إدارة  ح - 
الشركة لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر المالية.

مراجعة وتقييم مخاطر األنشطة الرئيسية على أساس دوري. ط - 
مراجعة أي مطالبات قانونية على الشركة بالتواصل مع مستشاري الشركة القانونيين لمعرفة أثر تلك المطالبات على أعمال الشركة. ي - 

مراجعة خطة عمل استمرارية الشركة. ك - 

الشركات المستثمر فيها

التأكد من فاعلية إجراءات تشكيل وأداء لجان المراجعة في الشركات التابعة. أ - 
التأكد من كفاءة إدارة المراجعة الداخلية في الشركات التابعة من خالل مراجعة التقييم السنوي لجودة المراجعة الداخلية للشركات التابعة  ب - 

والرفع للمجلس بما تراه حيال ذلك.
التأكد من آلية ترشيح وتعيين المراجع الخارجي للشركات التابعة والرفع للمجلس بما تراه حيال ذلك. ج - 

الحصول على التأكيد الالزم والمالئم من لجان المراجعة في الشركات التابعة فيما يتعلق بفاعلية وسالمة نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق  د - 
مع األنظمة السارية واتفاقيات الشركاء.

اعتماد اإلطار العام وبروتوكول المراجعة ما بين إدارة المراجعة الداخلية، ولجان المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية في الشركات التابعة. هـ - 
دراسة مشاريع المراجعة المقترحة من إدارة المراجعة الداخلية لتنفيذها على الشركات التابعة والتنسيق مع لجان المراجعة في الشركات  و - 

التابعة.

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعةج. 

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:

ملخص السيرة الذاتية لـ عبدالرحمن محمد عبدالعزيز البراكدج    لوالجدو- )

عبدالرحمن محمد عبدالعزيز البراكاالسم

45 سنةالعمر

سعوديالجنسية

رئيس لجنة المراجعةالمنصب

مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسالصفة 

المؤهالت العلمية
دكتوراه في المالية، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، عام 2005م. 	

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، عام 1997م. 	

المناصب الحالية
رئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه. 	

الرئيس التنفيذي في شركة ثراء لالستثمار اإلداري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تقديم  	
خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وهي جهة حكومية سعودية، تعمل في مجال اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق  	
المالية، في عام 2017م.

عضو مجلس هيئة السوق المالية، وهي جهة حكومية سعودية، تعمل في مجال اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية،  	
منذ عام 2009م وحتى عام 2017م.

المصدر: الشركة
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 ملخص السيرة الذاتية لـ تركي عبد المحسن فالح اللحيددج  و لوالجدو- )

تركي عبد المحسن فالح اللحيداالسم

40 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب

مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسالصفة 

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2003م. 	المؤهالت العلمية

المناصب الحالية
عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه. 	

شريك إداري في شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبداهلل اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون، وهي شركة مهنية  	
تضامنية سعودية، تعمل في مجال المحاسبة القانونية، منذ عام 2015م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

مراجع حسابات شريك في شركة ارنست أند يونغ، وهي شركة مهنية تضامنية سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات  	
االستشارية المحاسبية والمالية، منذ عام 2006م وحتى عام 2014م.

مسؤول تنفيذ عمليات في إدارة االئتمان في بنك الرياض، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال تقديم  	
الخدمات المصرفية، منذ عام 2004م وحتى عام 2005م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ مروان حمد عبدالله اللحيداندج  و لوالجدو- )

مروان حمد عبداهلل اللحيداناالسم

40 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب

مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسالصفة 

المؤهالت العلمية
ماجستير في أمن أنظمة الكمبيوتر، جامعة جالمورجان، المملكة المتحدة، عام 2010م. 	

بكالوريوس في أنظمة المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2003م. 	

المناصب الحالية
عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

مدير إدارة عام اإلدارة العامة للرقابة على المخاطر السيبرانية في البنك المركزي السعودي، وهو جهة حكومية سعودية، تعمل  	
في مجال النقد واإلشراف على المؤسسات المالية، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية السابقة
مدير إدارة مخاطر تقنية المعلومات ونظم المدفوعات في البنك المركزي السعودي، وهو جهة حكومية سعودية، تعمل في  	

مجال النقد واإلشراف على المؤسسات المالية، منذ عام 2015م وحتى عام 2020م.

	 ,)FSB( ولجان مجلس االستقرار المالي )BIS( عضو عدد من اللجان الدولية مثل لجان بنك التسويات الدولية
المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ فراس صالح الدين عبدالحميد عقاد القرشيدج  و لوالجدو- )

فراس صالح الدين عبدالحميد عقاد القرشياالسم

40 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب

غير مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسالصفة 

المؤهالت العلمية
ماجستير في البنوك والتمويل، جامعة سيدني، أستراليا، عام 2010م. 	

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2006م. 	
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المناصب الحالية

عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

رئيس لجنة المراجعة في شركة الضيافة السعودية، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال الضيافة، منذ عام 2021م وحتى  	
تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في شركة الضيافة السعودية، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال الضيافة، منذ عام 2020م وحتى  	
تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في شركة طيبة لالستثمار، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االستثمار منذ عام 2018م  	
وحتى تاريخه.

عضو لجنة المراجعة في شركة طيبة لالستثمار، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االستثمار منذ عام 2018م  	
وحتى تاريخه.

عضو لجنة المسؤولية االجتماعية في شركة طيبة لالستثمار، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االستثمار منذ عام  	
2018م وحتى تاريخه.

مدير إدارة الرقابة المالية والمحاسبة في صندوق االستثمارات العامة، وهو صندوق سيادي حكومي سعودي، يعمل في مجال  	
االستثمار، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

مدير إدارة الشؤون المالية في شركة الماء والكهرياء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام  	
2014م وحتى عام 2017م.

مراقب مالي في شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وهي شركة مساهمة، تعمل في مجال االستشارات المالية وإدارة األصول،  	
منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.

مساعد مدير المالية في شركة أمانة للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال التأمين منذ عام 2011م  	
وحتى عام 2012م.

مساعد مدير عالقة في البنك السعودي الهولندي، وهو شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال البنوك، منذ عام 2010م  	
وحتى عام 2011م.

مراجع في شركة برايس ووترهاوس كوبرز )PwC(، وهو شركة مهنية، تعمل في مجال المحاسبة منذ عام 2006م وحتى عام  	
2008م.

موظف في في شركة برايس ووترهاوس كوبرز )PwC(، وهو شركة مهنية، تعمل في مجال المحاسبة منذ عام 2005م وحتى  	
عام 2006م.

المصدر: الشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت ولولو

تكوين لجنة الترشيحات والمكافآتأ. 

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة )4( أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(. 
ويجدر الذكر بأنه حالياً ال يوجد أي أعضاء مستقلين في لجنة الترشيحات والمكافآت  في لجنة الترشيحات والمكافآت وهو ما ال يتوافق مع أحكام الئحة 
حوكمة الشركات، وستقوم الشركة بااللتزام بذلك المتطلب بتعيين عضو مستقل كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت بعد انتخاب األعضاء المستقلين في 
مجلس اإلدارة بعد اإلدراج )وللمزيد من المعلومات حول تعهد الشركة بخصوص انتخاب أعضاء مستقلين لمجلس اإلدارة، يرجى مراجعة القسم رقم  9-5 

»حوكمة الشركات« والقسم رقم  15 »تعهدات الشركة بعد اإلدراج« من هذه النشرة(. ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآتدج  و لوالجدو- )

الصفةالمنصباالسم#

غير مستقل/ غير تنفيذيعضو لجنة الترشيحات والمكافآتعصام عبداهلل خلف الوقيت1

غير مستقل/ غير تنفيذيعضو لجنة الترشيحات والمكافآتعبداهلل سعد محمد السالم2

غير مستقل/ غير تنفيذيعضو لجنة الترشيحات والمكافآترائد عبداهلل بن إسماعيل إسماعيل3

غير مستقل/ غير تنفيذيعضو لجنة الترشيحات والمكافآتعبداهلل عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعة4

المصدر: الشركة
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مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآتب. 

تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

فيما يتعلق بالترشيحات:

تشمل مهام اللجنة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وممثلي الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة.- 1
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت - 2

إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
وإعداد وصف - 3 التنفيذية،  اإلدارة  واللجان ووظائف  اإلدارة  الخبرات لعضوية مجلس  أو  المهارات  الالزمة من  للمتطلبات  السنوية  المراجعة 

للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على العضو 
تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات المتعلقة بالحجم والتكوين والتغييرات األخرى الموصى بها .- 4
وضع األدوار والمسؤوليات لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.- 5
وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس االدارة أو كبار التنفيذيين.- 6
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من خالل:- 7

اقتراح اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط أ - 
بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها. 

مساعدة المجلس في مسؤوليته في اتخاذ الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات واإلشراف ب - 
على عملية التقييم.

يجوز أن تقوم اللجنة بتقديم توصياتها للمجلس في حال شغر أحد مقاعد عضوية أي من لجان المجلس بتعيين أعضاء جدد عند الحاجة. - 8
التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح بين رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس - 9

والرئيس التنفيذي وغير ذلك من المناصب اإلدارية الهامة، وما إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 دراسة ومراجعة خطط التعاقب اإلداري أو اإلحالل الوظيفي للمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة .- 10
 توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لألعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم - 11

بالكفاءة المطلوبة.
تطوير اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم - 12

ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.- 13

فيما يتعلق بالمكافآت:

اإلداري - 1 الجهاز  تعزز من تحفيز  التنفيذي  والرئيس  المجلس  المنبثقة عن  واللجان  اإلدارة  إعداد سياسة واضحة لمكافآت ألعضاء مجلس 
والمحافظة على الكوادر المتميزة، ومراجعتها والتوصية بها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من قبل الجمعية العامة، على أن 

يُراعى في اتباعها لمعايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحق من تنفيذها. على أن تتضمن ما يلي:

انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.- 
انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.- 
جذب واستبقاء أعضاء مجلس اإلدارة الموهوبين واإلدارة التنفيذية، مع تحفيزهم على تحقيق نجاح الشركة وتعزيز قيمة المساهمين - 

على المدى الطويل.
تحديد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، - 

ومستوى األداء.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.- 2
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.- 3
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه والرئيس التنفيذي للشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.- 4
مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة األجل إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقها من - 5

الرئيس التنفيذي، وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
مراجعة خطة التعويضات والتقاعد وسياسات وخطط الحوافز المتعلقة بالموظفين.- 6
تزويد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالمعلومات الكافية والمشورة الخارجية لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن األجور.- 7
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ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآتج. 

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

ملخص السيرة الذاتية لـ عصام عبدالله خلف الوقيتدج  و لوالجدو- )

عصام عبداهلل خلف الوقيتاالسم

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتالمنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ عبدالله سعد محمد السالمدج  7 لوالجدو- )

عبداهلل سعد محمد السالماالسم

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتالمنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ رائد عبدالله بن إسماعيل إسماعيلدج  8 لوالجدو- )

رائد عبداهلل بن إسماعيل إسماعيلاالسم

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتالمنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ عبدالله عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعةدج  9 لوالجدو- )

عبداهلل عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعةاالسم

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتالمنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

لجنة االستثمار ولولو

تكوين لجنة االستثمارأ. 

تتكون لجنة االستثمار من خمسة )5( أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(. ويوضح الجدول 
التالي أسماء أعضاء لجنة االستثمار:

أعضاء لجنة االستثماردج  0ولوالجدو- )

الصفةالمنصباالسم#

غير مستقل/ غير تنفيذيرئيس لجنة االستثمارعبداهلل سعد محمد السالم1

غير مستقل/ تنفيذي / من خارج المجلسعضو لجنة االستثمارعبدالرحمن سعد سعدان الجضعي2

غير مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسعضو لجنة االستثمارشهد عبدالرحمن حسين عطار3

مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسعضو لجنة االستثمارفهد خالد محمد السعود4

مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسعضو لجنة االستثمارنواف داود سليمان الحوشان5

المصدر: الشركة
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مسؤوليات لجنة االستثمارب. 

تشمل مهام لجنة االستثمار ومسؤولياتها ما يلي:

تحديد استراتيجية االستثمار وسياساته والمبادئ التوجيهية له واعتمادها من مجلس اإلدارة، والتوصية بتعديلها كلما كان ذلك ضرورياً، بما - 1
في ذلك السياسات والمبادئ التوجيهية الخاصة بتصنيف األصول، واتجاهات توزيع األصول واالستثمارات المحظورة والتقييم.

تحديد المعايير االستثمارية أو األجهزة القياسية التي يتم توظيفها من قبل الشركة لمراقبة أداء استثماراتها، والمراجعة الدورية لها.- 2
اإلشراف على وضع خطة الستثمار الفوائض النقدية واألموال التي يتم اقتراضها لغرض االستثمار وذلك لزيادة العائدات إلى أقصى حد ممكن.- 3
بها - 4 الرفع  أو  المعتمدة  به جدول الصالحيات  بالموافقة على ما يسمح  الالزم بخصوصها، سواء  واتخاذ  المقترحة  استعراض االستثمارات 

لمجلس اإلدارة العتمادها.
استعراض ومراجعة التوصيات بتأسيس أو االستحواذ على شركات بشكل كلي أو جزئي، واتخاذ الالزم بخصوصها، سواء بالموافقة على ما - 5

يسمح به جدول الصالحيات المعتمدة أو الرفع بها لمجلس اإلدارة للتوجيه بخصوصها، والعمل بما يُفوض به مجلس اإلدارة بناًء على ذلك.
اإلشراف على أداء العمليات االستثمارية ورصد مدى امتثال هذه االستثمارات الستراتيجيات االستثمار وسياساته.- 6
المراجعة الدورية لتقارير أداء االستثمارات والتأكد من تحقيقها لألهداف المتفق عليها، واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحسب جدول الصالحيات - 7

المعتمدة و/أو الرفع لمجلس اإلدارة للتوجيه.
استعراض ومعالجة المسائل المتعلقة باالمتثال للزكاة / للضرائب المرتبطة بمعامالت االستثمار والتأكد من توافق االستثمارات التي تقوم بها - 8

الشركة مع الضوابط الشرعية.
أداء أي مسؤوليات أخرى تتعلق باألنشطة االستثمارية للشركة أو غيرها من السياسات أو الموضوعات وفًقا لما يكلف به مجلس اإلدارة اللجنة - 9

من وقت آلخر.

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة االستثمارج. 

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة االستثمار:

ملخص السيرة الذاتية لـ عبدالله سعد محمد السالمدج   ولوالجدو- )

عبداهلل سعد محمد السالماالسم
رئيس لجنة االستثمارالمنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية
المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ عبدالرحمن سعد سعدان الجضعيدج  وولوالجدو- )

عبدالرحمن سعد سعدان الجضعياالسم
53 سنةالعمر

سعوديالجنسية
عضو لجنة االستثمارالمنصب
غير مستقل / تنفيذي / من خارج المجلسالصفة:

المؤهالت العلمية

دكتوراه في علوم الحاسب، جامعة بيتسبرغ بوالية بنسيلفانيا، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1999م. 	

ماجستير في علوم الكمبيوتر، جامعة متشجن بوالية متشجن، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1993م. 	

بكالوريوس في هندسة الحاسب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1989م. 	

المناصب الحالية

الرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2012م وحتى تاريخه. 	

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2013م وحتى تاريخه. 	

عضو لجنة االستثمار في الشركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس إدارة في شركة وادي طيبة، وهي جهة حكومية، تعمل في مجال التقنية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، وهي شركة مملوكة لصندوق االستثمارات العامة،  	
تعمل في مجال العقارات، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.  
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أبرز الخبرات المهنية السابقة

التعليم  	 التقني، تعمل في مجال  الفني والتدريب  للتعليم  العامة  تابعة للمؤسسة  التقنية، وهي كلية  الكلية  أستاذ مساعد في 
والتدريب، منذ عام 1999م وحتى عام 2002م.

مدير البنية التحتية في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2002م  	
وحتى عام 2005م.

مدير األعمال اإللكترونية ومدير االستراتيجية في الشركة، منذ عام 2005م وحتى عام 2012م. 	

رئيس مجلس اإلدارة في التجمع الصحي األول، وهو جهة تابعة لوزارة الصحة، تعمل في مجال المراكز الصحية األولية منذ  	
عام 2017م وحتى عام 2020م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ شهد عبدالرحمن حسين عطاردج  وولوالجدو- )

شهد عبدالرحمن حسين عطاراالسم
38 سنةالعمر

سعوديالجنسية
عضو لجنة االستثمارالمنصب

غير مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسالصفة

المؤهالت العلمية
ماجستير إدارة أعمال وريادة التقنية، جامعة واترلو، كندا، عام 2006م. 	

بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات، جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودية، عام 2005م. 	

المناصب الحالية

عضو لجنة االستثمار في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس المديرين في الشركة السعودية للذكاء االصطناعي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الذكاء  	
االصطناعي، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

مدير إدارة في فريق االستثمارات المحلية المباشرة ورئيس قطاع التقنية واإلعالم  في صندوق االستثمارات العامة، وهو  	
صندوق سيادي حكومي سعودي، يعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

رئيس قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في وزارة االستثمار، وهي جهة حكومية، تعمل في مجال اإلشراف على االستثمار  	
األجنبي، منذ عام 2020م وحتى عام 2021م.

مدير عام في شركة أكسنتشر، وهي شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال االستشارات اإلدارة والتقنية، منذ عام 2019م وحتى  	
عام 2020م.

مدير إدارة تطوير األعمال والعالقات الحكومية في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2016م وحتى عام 2019م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ فهد خالد محمد السعوددج  وولوالجدو- )

فهد خالد محمد السعوداالسم
38 سنةالعمر

سعوديالجنسية
عضو لجنة االستثمارالمنصب

غير مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسالصفة

المؤهالت العلمية
ماجستير في تمويل الشركات، جامعة ريدينق، المملكة المتحدة، عام 2009م 	

بكالوريوس في اإلدارة المالية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2006م 	

المناصب الحالية

عضو لجنة االستثمار في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة ألفا المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام  	
2018م وحتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة في شركة ألفا المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2018م وحتى  	
تاريخه.

عضو لجنة االستثمار في جامعة األمير نايف للعلوم األمنية، وهي جامعة، تعمل في مجال التعليم، منذ  عام 2019م وحتى  	
تاريخه
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أبرز الخبرات المهنية السابقة

مستشار لمعالي المشرف العام على صندوق االستثمارات العامة، وهو صندوق سيادي حكومي سعودي، يعمل في مجال  	
االستثمار، منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.

نائب رئيس لالستثمارات البديلة لدى شركة جدوى لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال االستثمار، منذ  	
يونيو 2015م وحتى نوفمبر 2015م.

مستشار لمعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل في مجال اإلشراف على تنظيم وتطوير  	
السوق المالية، منذ عام 2014م وحتى عام  2015م. 

أخصائي االندماج واإلستحواذ في هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل في مجال اإلشراف على تنظيم  	
وتطوير السوق المالية، منذ عام 2010م وحتى عام 2014م.

محلل ائتمان في صندوق التنمية الصناعية، وهو جهة حكومية سعودية، تعمل في مجال التمويل في القطاع الصناعي، منذ عام  	
2006م وحتى عام 2008م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ نواف داود سليمان الحوشاندج  وولوالجدو- )

نواف داود سليمان الحوشاناالسم

41 سنةالعمر

سعوديالجنسية

عضو لجنة االستثمارالمنصب

غير مستقل/ غير تنفيذي / من خارج المجلسالصفة

المؤهالت العلمية
ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2014م. 	

بكالوريوس في علوم الحاسب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2001م. 	

المناصب الحالية
عضو لجنة االستثمار في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

وكيل الوزارة للتكنولوجيا في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، وهي جهة حكومية، تعمل في مجال اإلشراف على قطاع  	
االتصاالت وتقنية المعلومات، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

كبير مستشاري معالي الوزير في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، وهي جهة حكومية، تعمل في مجال اإلشراف على قطاع  	
االتصاالت وتقنية المعلومات، خالل عام 2020م.

عضو مجلس اإلدارة في هيئة المدن الصناعية »مدن«، وهي جهة حكومية، تعمل في مجال اإلشراف على المدن الصناعية،  	
خالل عام 2020م.

رئيس تنفيذي في مجموعة راز القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال رأس المال الجريء، منذ عام 2011م  	
وحتى عام 2013م.

مدير لألنظمة والحلول في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، خالل عام  	
2017م.

مدير لألنظمة والحلول في شركة اإللكترونيات المتقدمة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التقنية، خالل  	
عام 2016م.

المصدر: الشركة

اإلدارة التنفيذية  ولو
تتألف اإلدارة التنفيذية للشركة من فريق يتمتع بالخبرات والمهارات الالزمة إلدارة الشركة بإشراف مجلس اإلدارة، ويقوم الرئيس التنفيذي بتسيير األعمال 

اليومية للشركة وفًقا للتوجيهات والسياسات التي يحددها مجلس اإلدارة لضمان تحقيق الشركة ألهدافها المحددة من قبل مجلس اإلدارة.

أقسام اإلدارة التنفيذية  لولو

قطاع الماليةأ. 

تتولى إدارة المالية المهام والمسؤوليات التالية:

الشاملة ورسالتها وقيمها ومعتقداتها  	 الشركة  رؤية  وتنفيذ  المساهمة في تشكيل وإيصال  التنفيذي من خالل  الرئيس  المشاركة في مكتب 
وأهدافها االستراتيجية.

صياغة وتنفيذ الخطة االستراتيجية التي تحدد اتجاه اإلدارة المالية وتنفيذ االتجاه االستراتيجي العام. 	
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توفير القيادة والتوجيه لتقييم عمل المديرين التنفيذيين اآلخرين داخل اإلدارة المالية. 	
ضمان كفاءة العمليات فيما يتعلق بجميع الوظائف المالية. 	
تقديم تقارير األداء المالي على مستوى الشركة ووحدة األعمال والمشاريع والمنتجات. 	
الرقابة المالية: التحكم في التكاليف والتحسين بما يتماشى مع الميزانية. 	
توفير الدعم خالل دورة الميزانية السنوية. 	
المحاسبة والتوحيد داخل الشركة وإعداد النتائج المالية للتواصل مع األطراف الخارجية ذات الصلة. 	
ضمان االمتثال للوائح المالية ذات الصلة مثل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والهيئة العامة للزكاة والدخل. 	
إدارة النقد وهيكل رأس المال وإدارة االئتمان والتحصيل. 	
توفر القيادة والتدريب لجميع الوظائف المالية لضمان تنمية الموارد وتعزيزها. 	
البحث باستمرار عن طرق جديدة لتحسين العمليات وتقليل أوقات الدورات. 	

قطاع التسويقب. 

تتولى إدارة التسويق المهام والمسؤوليات التالية:

الشاملة ورسالتها وقيمها ومعتقداتها  	 الشركة  رؤية  وتنفيذ  المساهمة في تشكيل وإيصال  التنفيذي من خالل  الرئيس  المشاركة في مكتب 
وأهدافها االستراتيجية.

بناء استراتيجيات تسويق الشركات وتحديث نشاطات التسويق وفقاً التجاه السوق األخير والمساهمة في مؤشرات األداء الرئيسية للشركة. 	
تحديد استراتيجيات التسويق لدعم االستراتيجيات واألهداف العامة للشركة. 	
تخطيط وتنظيم وظائف وعمليات التسويق )مركزي العمالء )Customer Centric( والعالمات التجارية واالتصاالت والمناسبات( وتأكد من أنها  	

تعكس »الصوت« الفريد للشركة.
تطوير وتعزيز وتوصيل برنامج وسياسة المسؤولية االجتماعية للشركات )CSR( وضمان توافق برنامج المسؤولية االجتماعية للشركات مع  	

هدف الشركة وتعزيز سمعة الشركة.
االستماع إلى اتجاهات السوق وتوجيه الجهود التسويقية للشركة. 	
التنسيق مع األقسام األخرى لتوجيه نهج موحد لخدمة العمالء والتوزيع وما إلى ذلك الذي يلبي متطلبات السوق. 	
بناء فريق ذات الكفاءات العالية من المتخصصين في التسويق. 	
إنشاء شبكة قوية من الشراكات االستراتيجية. 	
المساهمة في النمو اإلجمالي للشركة بما يتماشى مع مؤشرات األداء الرئيسية للشركة. 	
تحليل استراتيجية تسويق الشركة واقتراح التحسينات. 	

قطاع الخدمات المشتركةج. 

تتولى إدارة الخدمات المشتركة المهام والمسؤوليات التالية:

تقديم خدمة ومشورة قانونية موحدة ومركزية للشركة. 	
زيادة الوعي القانوني داخل الشركة وحماية أصول والملكية الفكرية للشركة. 	
إجراء أنشطة الشراء بطريقة شفافة وعادلة وضمان الحصول على قيمة عالية. 	
إدارة العالقات مع الموردين بما في ذلك اختيار الموردين والموافقة عليهم واستبعادهم وما إلى ذلك. 	
إدارة منشآت الشركة، على سبيل المثال، المنشآت المعدة الستخدام الشركة الخاص ولمشروعات العمالء، ويشمل ذلك األعمال الهندسية  	

والبناء والتجديد والصيانة وما إلى ذلك.
تقديم خدمات إدارية بما في ذلك العالقات الحكومية. 	
توفير خدمات الدعم بما في ذلك النقل والتنظيف والضيافة والمعدات المكتبية، إلخ... 	
إدارة مستودعات ومخازن الشركة. 	

قطاع المراجعة الداخليةد. 

تنقسم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة إلى ثالثة )3( أقسام، وتكون مهامها ومسؤولياتها كالتالي: 

قسم مراجعة األعمال وتكون مسؤولياته كالتالي:

تحديد استراتيجية التدقيق وخطة العمليات المالية والتشغيلية فيما يتعلق بأنشطة الشركة. 	
تحليل وتقييم المخاطر االستراتيجية المتعلقة باألنشطة التشغيلية والمالية وتحديد أولويات عمليات المراجعة على أساس مخاطر التنفيذ. 	
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تقديم خدمات التأكيد على العمليات التشغيلية والمالية. 	
تقديم توصيات لإلدارة فيما يتعلق بالضوابط التشغيلية والمالية 	
القيام بمهام )Performa( الخاصة المتعلقة بالجوانب المالية والتشغيلية بناًء على طلبات اإلدارة. 	
تحليل البيانات المالية ربع السنوية والسنوية ودراسة المسائل الهامة ذات الصلة. 	
مناقشة عمل المدققين الخارجيين للبيانات المالية السنوية والربع سنوية. 	
تقديم رؤيات للجنة التدقيق فيما يتعلق بمراجعة نفقات الميزانية مقابل اإلنفاق الفعلي. 	
مراقبة التنفيذ في الوقت المناسب لإلجراءات التصحيحية المتعلقة بالمالحظات المالية والتشغيلية. 	

قسم المراجعة المستمرة وتكون مسؤولياته كالتالي:

دورية  	 أداء  تقارير  وإعداد  واألنظمة  البيانات  على  بناء  التدقيق  عمليات  ألتمتة  والتتبع  المراقبة  لوحات  وإعداد  المخاطر  مؤشرات  تحديد 
للعمليات اآللية ووضع المعايير لالستثناءات واإلخطارات رسائل البريد اإللكتروني.

تعزيز تحسين عمليات أتمتة التدقيق من خالل مواءمة عمليات التدقيق مع احتياجات األعمال وتكنولوجيا المعلومات من خالل نهج تدقيق  	
منهجي ومنضبط ومرّكز من أجل التحليل المالي والتشغيلي والبيانات الفنية بالشراكة مع إدارات التدقيق األخرى.

التفاعل مع الوظائف األخرى داخل قسم التدقيق الداخلي بشأن نتائج التدقيق المستمرة ذات الصلة بوظائف كل منهم والتي تركز على الحوكمة  	
الفعالة للشركات وتحسين األداء تحقيق األهداف التنظيمية.

تقييم وتعزيز إجراءات مراقبة واكتشاف االحتيال وتعزيز النزاهة والمساءلة والسلوك األخالقي. 	
قياس وزيادة مستويات الوعي ببيئة الرقابة واالمتثال تجاه الئحة حوكمة الشركة.  	
التحقق من االمتثال لمعايير التدقيق الداخلي الدولية. 	

قسم مراجعة تقنية المعلومات وتكون مسؤولياته كالتالي:

تحديد استراتيجية التدقيق وخطة عمليات أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة الشركة. 	
تحديد فرص التحسين المستمر لألنظمة والعمليات والممارسات مع األخذ في االعتبار أفضل الممارسات الدولية وخفض التكاليف وتحسين  	

اإلنتاجية.
تحليل وتقييم المخاطر االستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بأنشطة أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات. وتحديد أولويات عمليات المراجعة  	

بناًء على مخاطر التنفيذ.
تقديم خدمات التأكيد واالستشارات بشأن عمليات أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع. 	
تقديم توصيات لإلدارة بخصوص ضوابط تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات. 	
أداء مهام تدقيق خاصة بناًء على طلبات اإلدارة. 	
مراقبة التنفيذ في الوقت المناسب لإلجراءات التصحيحية المتعلقة بمالحظات تكنولوجيا المعلومات. 	
التحقيق في أي حاالت تم اإلبالغ عنها بشأن االحتيال أو االنتهاك أو عدم االمتثال لسياسات وإجراءات الشركة. 	
تقديم ضمانات معقولة لالمتثال لجميع ممارسات ومعايير أمن المعلومات المعمول بها لضمان سالمة البيانات وسريتها. 	

قطاع التقنية	. 

تتولى إدارة التقنية المهام والمسؤوليات التالية:

قيادة وتوجيه عملية تطوير استراتيجية التكنولوجيا من خالل دمج استراتيجيات األقسام المختلفة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لضمان  	
المحاذاة الرأسية والتكامل األفقي مع استراتيجيات األقسام األخرى عبر الشركة.

التأكد من تطوير وتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا والخطط االستراتيجية ذات الصلة، والتي تتماشى مع رؤية ورسالة الشركة. 	
إدارة التغييرات التكنولوجية من خالل التحسين المستمر لألنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة »أفضل الممارسات الدولية« والتغييرات  	

في المعايير الدولية والتغييرات في بيئة األعمال التي تتطلب خطط عمل استباقية.
والمعايير  	 والقسم  الشركة  متطلبات  مع  يتوافق  نحو  وعلى  وبدقة  المناسب  الوقت  في  التكنولوجيا  تقارير  جميع  إعداد  يتم  أن  من  التأكد 

والسياسات واإلجراءات.
التطوير واإلشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط التكنولوجيا التي تغطي جميع مجاالت نشاط القسم بحيث يتم استيفاء جميع  	

المتطلبات اإلجرائية والتشريعية ذات الصلة أثناء تقديم خدمات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة.
ضمان االمتثال لجميع سياسات وإجراءات وضوابط السالمة والجودة وإدارة البيئة ذات الصلة عبر القسم من أجل ضمان سالمة الموظفين  	

واالمتثال التشريعي والموقف البيئي المسؤول.
التوجيه واإلشراف على تطوير وتحديث وتنفيذ مختلف ممارسات ومعايير أمن المعلومات لضمان االمتثال وحماية بيانات ومعلومات الشركة. 	
ضمان توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التشغيل في الوقت المناسب إلدارات الشركة الداخلية والشركات التابعة.  	
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قطاع رأس الما- البشريو. 

تتولى إدارة رأس المال البشري المهام والمسؤوليات التالية:

الشاملة ورسالتها وقيمها ومعتقداتها  	 الشركة  رؤية  وتنفيذ  المساهمة في تشكيل وإيصال  التنفيذي من خالل  الرئيس  المشاركة في مكتب 
وأهدافها االستراتيجية.

صياغة وتنفيذ الخطة االستراتيجية التي تحدد اتجاه وحدة إدارة رأس المال البشري وتنفيذ االتجاه االستراتيجي العام. 	
توفير القيادة والتوجيه لتقييم عمل المديرين التنفيذيين اآلخرين داخل وحدة إدارة رأس المال البشري. 	
توجيه عملية التخطيط التنظيمي التي تقيم تصميم الوظائف وتخطيط القوى العاملة والتنبؤ واكتساب المواهب. 	
ضمان سالسة عمليات الموارد البشرية. 	
التوصية بممارسات عالقات الموظفين الالزمة إلنشاء عالقة إيجابية بين صاحب العمل والموظف وتعزيز مستوى عاٍل من معنويات الموظفين  	

والمشاركة واالحتفاظ بهم.
تصميم آلية إلجراء مراجعات سنوية ألداء كبار التنفيذيين، وتنظيم اجتماعات المراجعة، وإعداد المدخالت المطلوبة )على سبيل المثال،  	

الملفات الشخصية وملخصات نقاط القوة والضعف التنفيذية/الشعبة التنفيذية(.
تقديم المشورة بشأن برامج التدريب والعمل بشكل وثيق مع وحدات األعمال لتطوير وتنظيم برامج التدريب على مستوى المجموعة، بما في  	

ذلك التدريب على التوجيه والقيادة.
وضع خطة التعاقب للمناصب اإلدارية الرئيسية. 	

قطاع تطوير الشركةز. 

تتولى إدارة تطوير الشركة المهام والمسؤوليات التالية:

قيادة وتوجيه عملية تطوير استراتيجية قسم التطوير المؤسسي من خالل دمج استراتيجيات األقسام المختلفة بما يتماشى مع استراتيجية  	
الشركة لضمان المحاذاة الرأسية والتكامل األفقي مع استراتيجيات األقسام البينية األخرى عبر الشركة.

التأكد من تطوير وتنفيذ استراتيجية األقسام والخطط االستراتيجية ذات الصلة، والتي تتماشى مع رؤية ومهمة الشركة. 	
اإلشراف على تطوير الهيكل التنظيمي لقسم التطوير المؤسسي في محاولة لضمان المحاذاة الرأسية والتهيئة األفقية داخل الهيكل المؤسسي  	

للشركة.
اإلشراف على التوحيد والتوصية بميزانية قسم التطوير المؤسسي. 	
األداء غير  	 ويتم تحديد مجاالت  المتوقعة،  اإليرادات  بالتكاليف/  دراية  العمل على  يكون  الميزانية بحيث  المالي مقابل  األداء  الرقابة على 

المرضي والمجاالت المحتملة لخفض التكاليف أو فرص تحسين األداء.
اإلشراف على األنشطة المتعلقة بتخطيط وإدارة وصيانة الخطط األمنية للعمليات التي يتم إجراؤها على أنظمة التشغيل والتطبيقات واألجهزة  	

واالتصاالت في الشركة.
توجيه تطوير وتنفيذ نموذج إدارة مخاطر فعال وكفء لتحديد وتقييم وتحليل واالستجابة والمراقبة واإلبالغ عن المخاطر في الشركة. 	
اإلشراف على األنشطة المتعلقة بإدارة وتخطيط والحفاظ على إطار عمل الخصوصية في الشركة وفقاً ألفضل الممارسات والمعايير. 	
اإلشراف على األنشطة المتعلقة بهيكلة وتسهيل إيصال المعلومات والمعرفة في جميع أنحاء الشركة من خالل دمج األشخاص والعمليات، التي  	

تم تمكينها من خالل التكنولوجيا، لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة من الناحية التشغيلية لتعزيز أداء الشركة من خالل التركيز 
على مفهوم »نقل المعرفة«.

اإلشراف على تطوير وتنفيذ إطار عمل إدارة أداء الشركة من أجل قياس وتحسين األداء العام للشركة. 	
اإلشراف على قسم األداء المؤسسي لوضع إرشادات ومعايير التقييم ومراقبة األداء وإدارة تنفيذ سجل األداء المتوازن. 	
اإلشراف على تطوير وتنفيذ إطار عمل إدارة قدرة/حوكمة الشركات من أجل قياس وتحسين األداء العام للشركة. 	
اإلشراف على األنشطة المتعلقة بضمان شراكة الشركة مع أفضل الشركاء المتاحة ونجاح الشراكات في تحقيق الفائدة التجارية التي تهدف  	

الشركة إلى تحقيقها والميزة التنافسية للشركة من أجل تحقيق أهداف العمل.
اإلشراف على قسم االستراتيجية والتخطيط للمساعدة في توضيح أهداف الشركة واتخاذ القرارات االستراتيجية مع أهداف وغايات العمل  	

طويلة المدى ومراقبة التقدم نحو األهداف من أجل تحقيق أهداف العمل الشركة.
إدارة تغييرات األقسام من خالل التحسين المستمر لألنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة »أفضل الممارسات الدولية« والتغييرات في  	

المعايير الدولية والتغييرات في بيئة األعمال التي تتطلب خطط عمل استباقية.
والقسم  	 الشركة  يتوافق مع متطلبات  المناسب وبدقة وعلى نحو  الوقت  المؤسسي في  التطوير  تقارير قسم  تم إعداد جميع  أن  التأكد من 

والمعايير والسياسات واإلجراءات.
التطوير واإلشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط التكنولوجيا التي تغطي جميع مجاالت نشاط القسم بحيث يتم استيفاء جميع  	

المتطلبات اإلجرائية والتشريعية ذات الصلة أثناء تقديم خدمات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة.
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ضمان االمتثال لجميع سياسات وإجراءات وضوابط السالمة والجودة وإدارة البيئة ذات الصلة عبر القسم من أجل ضمان سالمة الموظفين  	
واالمتثال التشريعي والموقف البيئي المسؤول.

التوجيه واإلشراف على تطوير وتحديث وتنفيذ مختلف ممارسات ومعايير أمن المعلومات لضمان االمتثال وحماية بيانات ومعلومات الشركة. 	

قطاع األبحاث واالبتكارح. 

تتولى إدارة البحث واالبتكار المهام والمسؤوليات التالية:

قيادة االبتكار مدفوعاً بنمو الشركة.  	
تعريف وتحديد االبتكار المؤسسي وريادة األعمال ورأس المال االستثماري للشركات )CVC( واستراتيجية البحث وخريطة الطريق. 	
عقد ميزانية البحث واالبتكار التي تُستخدم لدعم أنشطة االبتكار وريادة األعمال عبر الشركة لتمكين النمو المدفوع باالبتكار. 	
بناء قدرات ناشئة جديدة في إطار البحث )مثل التحليالت وإنترنت األشياء وما إلى ذلك(. 	
ضمان تقديم منتجات وعروض جديدة في كل عام.  	
خدمة وحدات األعمال وخطوط الخدمة ومجموعة المنتجات من خالل أنشطة االبتكار والبحث كوظيفة دعم وممّكن لالبتكار. 	
تطوير إطار عمل لالبتكار، أي نهج رسمي للتسجيل وتشجيع االبتكار داخل المنظمة. 	
تطوير قدرات ومنهجيات بناء المشاريع وقدرات التسريع لتسهيل التطور السريع والتحقق من صحة السوق والتجريب وأنواع دعم الشركات  	

الناشئة األخرى.
البحث وتحديد وتوثيق التقنيات والعمليات واتجاهات الصناعة الجديدة والقائمة. 	
تقييم تأثير االتجاهات في المجاالت التكنولوجية وغير التكنولوجية وتقييم جدوى تنفيذ الفرص. 	
تقييم فرص االبتكار وإثبات المفاهيم. 	
تعزيز عملية االبتكار لكي تكون مرنة ومهيأة مع وقت سريع للتسويق. 	

قطاع األعما-ط. 

تتولى إدارة قطاع األعمال المهام والمسؤوليات التالية:

الشاملة ورسالتها وقيمها ومعتقداتها  	 الشركة  رؤية  وتنفيذ  المساهمة في تشكيل وإيصال  التنفيذي من خالل  الرئيس  المشاركة في مكتب 
وأهدافها االستراتيجية.

صياغة وتنفيذ الخطة االستراتيجية التي تحدد اتجاه إدارة قطاع األعمال وتنفيذ االتجاه االستراتيجي العام. 	
توفير القيادة والتوجيه لتقييم عمل المديرين التنفيذيين اآلخرين داخل إدارة قطاع األعمال. 	
اإلشراف على مديري المجال وقيادتهم، ودعم مبيعات منتجات وخدمات الشركة. 	
	 .)BDA( تطوير خطط الحساب مع نواب رئيس خطوط الخدمة ومساعد تطوير األعمال
تمثيل الشركة مع العمالء الرئيسيين وتقديم المشورة والتوجيه إلى إدارة الحسابات الرئيسية )KAMs( ومديري عالقات القطاع لتقديم حلول  	

وخدمات عالية الجودة تفوق توقعات العمالء.
إدارة التعاون القوي والتواصل المتكرر مع جميع مديري المجال ونواب رئيس خطوط الخدمة لضمان التوافق مع االتجاه االستراتيجي للشركة. 	
الحفاظ على الوعي بالموقع التنافسي الخارجي والداخلي وفرص التوسع والعمالء واألسواق والتطورات الصناعية الجديدة والمعايير. 	
التأكد من مواكبة أي فرص يمكن للمؤسسة االستفادة منها. 	
التعاون مع إدارة تطوير الشركة في الجلسة السنوية المستهدفة والعمل مع خطوط الخدمة لتلبية مبيعات الشركة وإيراداتها المستهدفة. 	
الحفاظ على عالقة الشركة مع العمالء وتقديم كل الدعم المطلوب من خطوط الخدمة أثناء مرحلة البيع والتسليم. 	
إدارة تخصيص الموارد لضمان مستويات التوظيف الفعالة. 	

قطاع الخدمات االحترافيةي. 

تتولى إدارة تطوير الشركة المهام والمسؤوليات التالية:

تحقيق األهداف االستراتيجية العامة للمؤسسة والمساهمة في األهداف العليا والسفلى على النحو الذي تحدده الخطط االستراتيجية. 	
صياغة وتنفيذ الخطة االستراتيجية التي تحدد اتجاه إدارة الخدمات االحترافية وتنفيذ االتجاه االستراتيجي العام. 	
توفير القيادة والتوجيه لتقييم عمل المديرين التنفيذيين اآلخرين داخل إدارة الخدمات االحترافية. 	
تمثيل الشركة مع العمالء الرئيسيين وتقديم المشورة والتوجيه لمديري الخدمات االحترافية لتقديم حلول وخدمات عالية الجودة تفوق توقعات  	

العمالء.
إدارة التعاون القوي والتواصل المتكرر مع جميع مديري الخدمات االحترافية لضمان التوافق مع االتجاه االستراتيجي للشركة. 	
الحفاظ على الوعي بالموقع التنافسي الخارجي والداخلي وفرص التوسع والعمالء واألسواق والتطورات الصناعية الجديدة والمعايير. 	
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التأكد من مواكبة أي فرص يمكن للمؤسسة االستفادة منها. 	
التعاون مع )CD( في الجلسة السنوية المستهدفة والعمل مع إدارات الخدمات االحترافية لتلبية مبيعات الشركة وإيراداتها المستهدفة. 	
اإلشراف على مشاريع وعمليات الخدمات االحترافية الكاملة وفقاً للتوجيهات المحددة في الخطط االستراتيجية. 	
إدارة تخصيص الموارد لضمان مستويات التوظيف الفعالة. 	
ضمان التحسين المستمر لجودة الخدمات االحترافية. 	
إدارة أعمال الخدمات االحترافية في الشركة. 	
ربح وخسارة أعمال الخدمات االحترافية. 	
تقديم المساعدة في فتح فرص جديدة للشركة ووحدات األعمال األخرى. 	
الدعم والتعاون مع وحدات األعمال األخرى لفتح أو تقديم األعمال. 	

قطاع إسناد األعما- ك. 

تتولى إدارة اسناد العمليات التجارية المهام والمسؤوليات التالية:

تحقيق األهداف االستراتيجية العامة للمؤسسة والمساهمة في األهداف العليا والسفلى على النحو الذي تحدده الخطط االستراتيجية. 	
صياغة وتنفيذ الخطة االستراتيجية التي تحدد اتجاه إدارة اسناد العمليات التجارية وتنفيذ االتجاه االستراتيجي العام. 	
توفير القيادة والتوجيه لتقييم عمل المديرين التنفيذيين اآلخرين داخل إدارة اسناد العمليات التجارية. 	
تمثيل الشركة مع العمالء الرئيسيين وتقديم المشورة والتوجيه لمديري اسناد العمليات التجارية لتقديم حلول وخدمات عالية الجودة تفوق  	

توقعات العمالء.
إدارة التعاون القوي والتواصل المتكرر مع جميع مديري اسناد العمليات التجارية لضمان التوافق مع االتجاه االستراتيجي للشركة. 	
الحفاظ على الوعي بالموقع التنافسي الخارجي والداخلي وفرص التوسع والعمالء واألسواق والتطورات الصناعية الجديدة والمعايير. 	
التأكد من مواكبة أي فرص يمكن للمؤسسة االستفادة منها. 	
التعاون مع إدارة تطوير الشركة في الجلسة السنوية المستهدفة والعمل مع إدارات اسناد العمليات التجارية لتلبية مبيعات الشركة وإيراداتها  	

المستهدفة.
اإلشراف على مشاريع وعمليات اسناد العمليات التجارية الكاملة وفقاً للتوجيهات المحددة في الخطط االستراتيجية. 	
إدارة تخصيص الموارد لضمان مستويات التوظيف الفعالة. 	
ضمان التحسين المستمر لجودة خدمات اسناد العمليات التجارية. 	

قطاع مجموعة المشاريع الرقمية-. 

تتولى إدارة مجموعة التسليم الرقمي المهام والمسؤوليات التالية:

تعزيز حسابات الشركة المالية: 	
تقديم حلول مبتكرة للحفاظ على العالمة التجارية للشركة سليمة، مع المساهمة في الخط العلوي للشركة.- 
تحسين التكلفة مع الحفاظ على جودة الشركة وأمانها.- 
زيادة تدفقات اإليرادات من خالل تطوير الحسابات الحالية وإنشاء حسابات جديدة.- 
زيادة الربحية عن طريق بيع/إعادة بيع الحلول القائمة على المنصة.- 

تنمية األعمال واالستدامة: 	
ما قبل البيع واالقتراح والعرض وإدارة خطوط األعمال.- 
محاذاة الدفع والسحب مع قطاعات األعمال.- 
ضمان نمو المبيعات واإليرادات.- 
الحفاظ على عالقات إيجابية مع العمالء من أجل نمو األعمال التجارية.- 

إدارة التسليم: 	
إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع.- 
تسليم الحافظات الحالية في إطار األجهزة القائمة وإنشاء المزيد منها حسب الحاجة.- 
التنفيذ والتسليم واإلدارة االستراتيجية للمنصات.- 
تقديم الخدمات التقنية المشتركة األساسية: ذكاء األعمال، واجهة المستخدم / تجربة المستخدم، تطوير األجهزة المحمولة.- 
تعميم / توحيد المشاريع القائمة وخفض الوقت الالزم للتسويق.- 
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مشاريع إدارة عمليات التنمية واإلدارة المالية: 	
الميزانية والرقابة المالية إلدارة عمليات التنمية.- 
إدارة المشاريع ومراقبتها.- 
مبادرات خفض التكلفة واالستفادة المثلى.- 

مركز العمالء: 	
زيادة خبرات العمالء/أصحاب المصلحة ورضاهم.- 

إدارة األداء: 	
ضمان األداء وتحسين األداء لتحقيق األهداف التنظيمية.- 

التعلم ونمو القدرات: 	
المشاركة في بناء القدرات االستراتيجية والمبادرات.- 
تحسين نمو تعلم الموظفين ومشاركتهم.- 

قطاع المنتجات الرقميةم. 

تتولى إدارة مجموعة المنتجات المهام والمسؤوليات التالية:

الشاملة  	 والمعتقدات واألهداف االستراتيجية  والقيم  الرؤية  وتنفيذ  والمساهمة في تشكيل وتوصيل  التنفيذي  الرئيس  المشاركة في مكتب 
للشركة.

قيادة مجموعة خدمات منتجاته الشركة، التي تمثل جميع عروض المنتجات التي تقدمها الشركة للعمالء والوزارات الرئيسية. 	
تطوير استراتيجية الشركة والتكنولوجيا عن طريق توفير توجيه بشأن تطوير المنتجات/الخدمات. 	
التعاون بشكل وثيق مع قطاعات األعمال التجارية وقيادة تنفيذ خدمات الخدمة المدنية. 	
وضع وتنفيذ خطة استراتيجية تحدد اتجاه مجموعة المنتجات وتنفذ التوجه االستراتيجي العام. 	
تحديد االحتياجات وبناء القدرات داخل جناح المنتجات لتوفير حلول مميزة للعمالء. 	
تطوير تخطيط حسابات الشركة عن طريق ضمان دفع حلول المنتجات بشكل كاٍف إلى الحسابات/الوزارات الرئيسية. 	
وضع خطة لخطوط الخدمات وتفصيل المنتجات/العروض التي يتعين دفعها إلى العمالء الرئيسيين. 	
الموافقة على مقترحات المنتجات قبل تقديمها إلى العميل. 	
تصميم الحلول للمنتجات/الخدمات الجديدة في مجموعة المنتجات. 	
تسعير خدمات/منتجات الشركة التي تقدمها المنتجات. 	
إنشاء عمليات اإلدارة للتوجيه والمراقبة لضمان تحقيق األهداف. 	
تحديد االتجاهات والمنصات التكنولوجية وتقييمها والتوصية بها وتنفيذها. 	
إقامة شراكات مع الموردين. 	
قيادة وتحقيق رؤية واستراتيجية جناح المنتجات في مجال المنتجات. 	
تحديد أهداف األداء والنمو الخاصة بفريق المنتجات وتقييم مدى اتساق األفرقة مع أهدافها الفردية في فترة متكررة. 	
التعاون مع إدارتي االستراتيجية والتخطيط والمواءمة في مجال التجارة والتنمية في تحديد أهداف اإليرادات/المبيعات. 	
تكوين وتوظيف وتوجيه وقيادة وإدارة مجموعة منتجات كافية من القدرات والحجم لتحقيق األهداف. 	

قطاع أبشرن. 

تتولى إدارة أبشر المهام والمسؤوليات التالية:

صياغة وتنفيذ الخطة االستراتيجية التي توجه توجهات وحدة أبشر وتنفيذ التوجه االستراتيجي العام. 	
توفير القيادة والتوجيه لتقييم عمل المديرين التنفيذيين اآلخرين داخل وحدة أبشر. 	
تحقيق األهداف االستراتيجية العامة للمؤسسة والمساهمة في األهداف العليا واألساسية على النحو الذي تحدده الخطط االستراتيجية. 	
تشكيل وتوظيف وتوجيه وقيادة وإدارة منظمة أبشر ذات القدرة والحجم الكافيين لتحقيق األهداف. 	
اإلشراف على مشاريع ومنتجات وعمليات أبشر كاملة وفق الخطط االستراتيجية. 	
التعاون مع مجموعات المنتجات وتوفير التكامل المطلوب بين أبشر والمنتجات. 	
تقييم نجاح المنظمة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 	
التأكد من مواكبة أي فرص يمكن للمؤسسة االستفادة منها. 	
ضمان التحسين المستمر لجودة منصة أبشر. 	
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القيام بمسؤوليات أخرى المكلفة من قبل الرئيس أو الرئيس التنفيذي. 	
الحفاظ على الوعي بالوضع التنافسي الخارجي والداخلي وفرص التوسع والعمالء واألسواق والتطورات الصناعية الجديدة والمعايير. 	
التعاون مع الوحدات األخرى من أجل تقديم حلول القنوات المتعددة وتعظيم قيمة المبيعات. 	
تعظيم التقارب والخدمة في أبشر، من أجل تحقيق أهداف الشركة االستراتيجية في المنصات. 	
الحفاظ على المبيعات واإليرادات المستهدفة وتحقيقها. 	

أعضاء اإلدارة التنفيذية ولولو

يوضح الجدول التالي تفاصيل أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:

اإلدارة التنفيذية للشركةدج  وولوالجدو- )

تاريخ االلتحاق بالعمل لدى العمرالجنسيةالمنصباالسم#
الشركة

األسهم التي 
يملكها قبل الطرح

األسهم التي 
يملكها بعد الطرح

عبدالرحمن سعد 1
1427/02/01هـ )الموافق 53 سنةسعوديالرئيس التنفيذيسعدان الجضعي

ال يوجدال يوجد2006/03/01م(

ماجد فالح راكان 2
العتيبي

الرئيس التنفيذي 
1443/04/09هـ )الموافق 37 سنةسعوديلشركة تبادل

ال يوجدال يوجد2021/11/14م(

عثمان محمد 3
1439/06/16هـ )الموافق 36 سنةسعودينائب الرئيس للماليةعبداهلل التويجري

ال يوجدال يوجد2018/03/04م(

ماجد سعد محمد 4
1431/04/14هـ )الموافق 45 سنةسعودينائب الرئيس للتسويقالعريفي

ال يوجدال يوجد2010/03/30م(

فارس حمد فارس 5
الفارس

نائب الرئيس 
1426/11/16هـ )الموافق 43 سنةسعوديللخدمات المشتركة

ال يوجدال يوجد2005/12/18م(

عبدالعزيز عبداهلل 6
محمد الحيدري

رئيس المراجعة 
1429/10/18هـ )الموافق 40 سنةسعوديالداخلية

ال يوجدال يوجد2008/10/18م(

7
محمد عبدالكريم 

عبدالرحمن 
المحيميد

نائب الرئيس 
لمجموعة المشاريع 

الرقمية
1431/10/16هـ )الموافق 59 سنةسعودي

ال يوجدال يوجد2010/09/25م(

منير عويش رحيم 8
الفهيدي

نائب الرئيس لقطاع 
1431/07/10هـ )الموافق 45 سنةسعوديرأس المال البشري

ال يوجدال يوجد2010/06/22م(

سالم سعود 9
1424/05/19هـ )الموافق 61 سنةسعودينائب الرئيس للتقنيةإبراهيم الغسالن

ال يوجدال يوجد2003/07/19م(

عبدالعزيز سعد 10
عبدالعزيز التمامي

نائب الرئيس لتطوير 
1431/05/17هـ )الموافق 56 سنةسعوديالشركة

ال يوجدال يوجد2010/05/01م(

نائب الرئيس لقطاع رياض سويسي11
1431/12/10هـ )الموافق 47 سنةفرنسيالبحث واالبتكار

ال يوجدال يوجد2010/11/17م(

12
ناصر زيد 

عبدالرحمن 
المشاري

نائب الرئيس 
1432/06/29هـ )الموافق 56 سنةسعوديلقطاعات األعمال

ال يوجدال يوجد2011/06/01م(

بسام ناصر علي 13
المهيدب

نائب الرئيس لقطاع 
1434/08/11هـ )الموافق 39 سنةسعوديإسناد العمليات 

ال يوجدال يوجد2013/06/20م(

محمد عبدالعزيز 14
ابراهيم العمير

الرئيس التنفيذي 
1423/08/09هـ )الموافق 45 سنةسعوديللمنتجات الرقمية

ال يوجدال يوجد2002/10/15م(

فهد عيسى 15
إبراهيم الشثري

نائب الرئيس لقطاع 
االستثمار ونائب 
الرئيس المكلف 
لقطاع الخدمات 

االحترافية

1431/04/18هـ )الموافق 53 سنةسعودي
ال يوجدال يوجد2010/04/03م(

المصدر: الشركة
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عقود العمل مع الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للمالية ولولو

يوضح الجدول التالي ملخص عقود العمل والخدمة المبرمة فيما بين الشركة والرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للمالية:

ملخص عقود العمل والخدمة مع الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للماليةدج  7ولوالجدو- )

مدة العقدتاريخ العقدالمنصباالسم

ثالثة )3( سنوات ميالدية تتجدد تلقائًيا1439/05/07هـ )الموافق 2018/01/01م(الرئيس التنفيذيعبدالرحمن سعد سعدان الجضعي

سنة )1( ميالدية واحدة تتجدد تلقائًيا1442/06/16هـ )الموافق 2021/03/04م(نائب الرئيس للماليةعثمان محمد عبداهلل التويجري

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية ولولو

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:

 ملخص السيرة الذاتية لـ عبدالرحمن سعد سعدان الجضعيدج  8ولوالجدو- )

عبدالرحمن سعد سعدان الجضعياالسم

الرئيس التنفيذيالمنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-4-3 ) ج( »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة االستثمار« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ ماجد فالح راكان العتيبيدج  9ولوالجدو- )

ماجد فالح راكان العتيبياالسم

37 سنةالعمر

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذي لشركة تبادلالمنصب

المؤهالت العلمية
ماجستير في إدارة التقنية، جامعة إلينوي في إربانا – شامبين، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2010م. 	

بكالوريوس في نظم المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2006م. 	

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً )تبادل(، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال  	المناصب الحالية
التقنية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

مدير حلول األعمال في الشركة منذ عام 2018م وحتى عام 2021م. 	

المدير التنفيذي لقطاع العمل والتنمية االجتماعية في الشركة منذ عام 2016م وحتى عام 2018م. 	

مدير قطاع العمل والتنمية االجتماعية في الشركة خالل عام 2016م. 	

مدير إدارة تحليل األعمال لقطاع العمل في الشركة منذ عام 2013م وحتى عام 2016م. 	

قائد فريق تحليل األعمال لمشاريع قطاع العمل في الشركة من عام 2011م وحتى عام 2013م. 	

مدير مشروع في الشركة خالل عام 2011م. 	

محلل أعمال في الشركة منذ عام 2010م وحتى عام 2011م. 	

متعاقد من أجل أوراكل إي آر بي )Oracle ERP( في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2006م وحتى عام 2008م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ عثمان محمد عبدالله التويجريدج  0ولوالجدو- )

عثمان محمد عبداهلل التويجرياالسم

36 سنةالعمر

سعوديالجنسية
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نائب الرئيس للماليةالمنصب

المؤهالت العلمية
بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2007م. 	

زمالة، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، المملكة العربية السعودية، عام 2015م. 	

المناصب الحالية
نائب الرئيس للمالية في الشركة، منذ عام 2019م وحتى تاريخه. 	

عضو لجنة المراجعة في شركة البحر األحمر للسفن السياحية، وهي شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة، تعمل في  	
مجال السفن السياحية، منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

المدير التنفيذي للعمليات المالية في الشركة منذ عام 2018م وحتى عام 2019م. 	

مدير مراجعة وشريك مرخص في شركة ارنست أند يونغ )محاسبون قانونيون(، وهي شركة مهنية سعودية، تعمل في مجال  	
تقديم الخدمات االستشارية المحاسبية والمالية، منذ عام 2016م وحتى عام 2018م. 

مساعد مدير المراجعة في شركة ارنست أند يونغ )محاسبون قانونيون(، وهي شركة مهنية سعودية، تعمل في مجال تقديم  	
الخدمات االستشارية المحاسبية والمالية، منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.

كبير المراجعين في شركة ارنست أند يونغ )محاسبون قانونيون(، وهي شركة مهنية سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات  	
االستشارية المحاسبية والمالية، منذ عام 2011م وحتى عام 2014م.

مراجع في شركة ارنست أند يونغ )محاسبون قانونيون(، وهي شركة مهنية سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات  	
االستشارية المحاسبية والمالية، منذ عام 2007م وحتى عام 2011م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ ماجد سعد محمد العريفيدج   ولوالجدو- )

ماجد سعد محمد العريفياالسم

45 سنةالعمر

سعوديالجنسية

نائب الرئيس للتسويق المنصب

بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1997م. 	المؤهالت العلمية

نائب الرئيس للتسويق في الشركة منذ عام 2018م وحتى تاريخه.  	المناصب الحالية

أبرز الخبرات المهنية السابقة

مدير إدارة التسويق في الشركة، منذ عام 2010م وحتى عام 2018م. 	

مساعد مدير عام التأجير في شركة محمد الحبيب العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال  	
التطوير العقاري، منذ عام 2007م وحتى عام 2010م.

مدير تطوير خدمات )سعودي نت( في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال  	
االتصاالت وتقديم خدمات اإلنترنت، منذ عام 2001م وحتى عام 2007م.

نائب المدير العام اإلداري في شركة جنرال إلكتريك، وهي شركة مساهمة مدرجة أمريكية، تعمل في مجال الصناعة  	
والطاقة، منذ عام 1997م وحتى عام 2001م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ فارس حمد فارس الفارسدج  وولوالجدو- )

فارس حمد فارس الفارساالسم

نائب الرئيس للخدمات المشتركةالمنصب

يرجى مراجعة القسم رقم  5-3-6 »ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

ملخص السيرة الذاتية لـ عبدالعزيز عبدالله محمد الحيدريدج  وولوالجدو- )

عبدالعزيز عبداهلل محمد الحيدرياالسم

40 سنةالعمر

سعوديالجنسية

نائب الرئيس للمراجعة الداخليةالمنصب
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المؤهالت العلمية

ماجستير في إدارة تقنية المعلومات، جامعة والية كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2016م. 	

ماجستير في المحاسبة المهنية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2012م. 	

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2001م. 	

المناصب الحالية

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه. 	

عضو لجنة المراجعة في شركة الصكوك الوطنية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال التمويل واالستثمار منذ عام  	
2021م وحتى تاريخه.

عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية لتقنية المعلومات )سايت(، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تقنية  	
وأمن المعلومات، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

رئيس لجنة المراجعة في شركة ماسك اللوجستية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الحلول اللوجستية  	
للقوى العاملة، منذ عام 2018م وحتى تاريخه. 

عضو لجنة المراجعة في شركة مهارة للموارد البشرية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الموارد  	
البشرية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه. 

عضو لجنة المراجعة في شركة لجام للرياضة، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال األجهزة والنوادي  	
الرياضية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه. 

أبرز الخبرات المهنية السابقة

مدير قسم المراجعة الداخلية في الشركة منذ عام 2012م وحتى عام 2016م. 	

مراجع داخلي في الشركة منذ عام 2008م وحتى عام 2011م. 	

محاسب في وزارة الداخلية، وهي وزارة سعودية، تعمل في مجال األمن الداخلي، منذ عام 2003م وحتى عام 2007م. 	

مساعد محاسب في شركة بعد، وهي شركة سعودية، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2001م وحتى عام 2002م. 	
المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ محمد عبدالكريم عبدالرحمن المحيميددج  وولوالجدو- )

محمد عبدالكريم عبدالرحمن المحيميداالسم

59 سنةالعمر

سعوديالجنسية

نائب الرئيس لمجموعة المشاريع الرقميةالمنصب

المؤهالت العلمية

دكتوراه في هندسة الكهرباء والحاسب، جامعة بتسبرج، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1997م. 	

ماجستير في هندسة الكهرباء والحاسب، جامعة سيراكيوز، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1988م. 	

بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1985م. 	

المناصب الحالية

نائب الرئيس للتقنية في الشركة، منذ عام 2016م وحتى تاريخه. 	

عضو مجلس أمناء جامعة المعرفة، وهي جامعة أهلية سعودية، تعمل في مجال التعليم العالي، منذ عام 2013م وحتى  	
تاريخه.

عضو المجلس االستشاري بكلية الحاسب في جامعة القصيم، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل في مجال التعليم العالي،  	
منذ عام 2014م وحتى تاريخه. 

أبرز الخبرات المهنية السابقة

المدير التنفيذي للتقنية في الشركة في عام 2016م. 	

مدير تنفيذي بوحدة الشركات الناشئة في الشركة منذ عام 2014م وحتى عام 2016م. 	

مدير تنفيذي بوحدة أعمال الخدمات اإللكترونية في الشركة منذ عام 2010م وحتى عام 2014م. 	

عضو مجلس إدارة في شركة العبيكان المحدودة، وهي شركة سعودية إماراتية، تعمل في مجال التعليم اإللكتروني، منذ عام  	
2009 وحتى عام 2011م.

مدير التقنية في شركة العبيكان للتعليم، وهي شركة سعودية إماراتية، تعمل في مجال التعليم، في عام 2010م. 	

المدير العام للتقنية في شركة العبيكان لألبحاث والتطوير، وهي شركة سعودية إماراتية، تعمل في مجال األبحاث والتطوير،  	
منذ عام 2009م وحتى عام 2010م.

مدير عام في شركة العبيكان للتعليم اإللكتروني، وهي شركة سعودية إماراتية، تعمل في مجال التعليم، منذ عام 2006م وحتى  	
عام 2009م.
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أبرز الخبرات المهنية السابقة

مدير التدريب والتعليم اإللكتروني في شركة العبيكان لألبحاث والتطوير، وهي شركة سعودية إماراتية، تعمل في مجال  	
التعليم اإللكتروني، منذ عام 2005م وحتى عام 2006م.

أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل في مجال التعليم  	
العالي، منذ عام 1997م وحتى عام 2005م.

رئيس اللجنة االستشارية في جمعية الحاسبات السعودية، وهي جمعية سعودية، تعمل في مجال هندسة الحاسب، منذ عام  	
2001م وحتى عام 2005م.

رئيس فريق اإلرشاد األكاديمي في معهد جدة الدولي للتدريب، وهي مؤسسة تعليمية أهلية سعودية، تعمل في مجال التدريب،  	
منذ عام 2003م وحتى عام 2005م.

رئيس لجنة التوظيف بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل في مجال  	
التعليم العالي، منذ عام 2004م وحتى عام 2005م.

نائب رئيس جمعية معالجة اإلشارات فرع السعودية، وهي تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء مقرها في نيوجيرسي بالواليات  	
المتحدة األمريكية، منذ عام 2004م وحتى عام 2005م.

عضو اللجنة التقنية إلنشاء جامعة القصيم، وهي جامعة حكومية، تعمل في مجال التعليم العالي، منذ عام 2003م وحتى عام  	
2004م.

مستشار في مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وهو مشروع سعودي، يعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام  	
2002م وحتى عام 2003م.

مشرف على الخطة العاجلة، في مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وهو مشروع سعودي، يعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، منذ عام 2002م وحتى عام 2003م.

رئيس لجنة الرؤية طويلة المدى في مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وهو مشروع سعودي، يعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، في عام 2003م.

رئيس لجنة الخطة الخمسية في مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وهو مشروع سعودي، يعمل في مجال تقنية  	
المعلومات، في عام 2003م.

وكيل كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل في مجال التعليم العالي،  	
منذ عام 2000م وحتى عام 2002م.

عضو تنفيذي باللجنة االستشارية لمكتبة الملك سلمان في جامعة الملك سعود، وهي جامعة سعودية، تعمل في مجال التعليم  	
العالي، منذ عام 2001م وحتى عام 2002م.

رئيس الفريق االستشاري في وزارة الصحة، وهي وزارة سعودية، تعمل في مجال الصحة، منذ عام 1999م وحتى عام 2000م. 	

عضو مجلس كلية علوم الحاسب والمعلومات ومستشار مركز األبحاث، في جامعة الملك سعود، وهي جامعة سعودية، تعمل  	
في مجال التعليم، منذ عام 2000م وحتى عام 2002م.

عضو اللجنة التنفيذية لمعهد الملك عبداهلل للبحوث واالستشارات، في جامعة الملك سعود، وهي جامعة حكومية سعودية،  	
تعمل في مجال التعليم العالي، منذ عام 1998م وحتى عام 2002م.

ممثل كلية الحاسب وتقنية المعلومات ألسبوع الجامعة والمجتمع في جامعة الملك سعود، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل  	
في مجال التعليم العالي، في عام 1999م.

رئيس لجنة النشاط االجتماعي بقسم هندسة الحاسب وتقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، وهي جامعة حكومية  	
سعودية، تعمل في مجال التعليم العالي، في عام 1997م.

مساعد تدريس في جامعة الملك سعود، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل في مجال التعليم العالي، منذ عام 1985م وحتى  	
عام 1986م.

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لـ منير عويش رحيم الفهيديدج  وولوالجدو- )

منير عويش رحيم الفهيدياالسم
45 سنةالعمر

سعوديالجنسية
نائب الرئيس لقطاع رأس المال البشريالمنصب

المؤهالت العلمية
ماجستير في الموارد البشرية، كليات الشرق العربي، المملكة العربية السعودية، عام 2018م. 	

بكالوريوس في العالقات العامة واإلعالم، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2000م. 	
نائب الرئيس لقطاع رأس المال البشري في الشركة، منذ عام 2010م وحتى تاريخه.  	المناصب الحالية

أبرز الخبرات المهنية السابقة

مدير الموارد البشرية في شركة األفضل )عضو مجموعة عبداللطيف العيسى للسيارات(، وهي شركة سعودية، تعمل في  	
مجال تأجير السيارات، منذ عام 2004م وحتى عام 2010م.

مشرف موارد بشرية في شركة جرير للتسويق، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال التجزئة والجملة، منذ  	
عام 2000م وحتى عام 2004م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ سالم سعود إبراهيم الغسالندج  وولوالجدو- )

سالم سعود إبراهيم الغسالناالسم
61 سنةالعمر

سعوديالجنسية
نائب الرئيس للتقنيةالمنصب

بكالوريوس في علوم الحاسب، جامعة والية إنديانا، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1985م. 	المؤهالت العلمية
نائب الرئيس للتقنية في الشركة، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.  	المناصب الحالية

أبرز الخبرات المهنية السابقة

كبير مستشاري الرئيس التنفيذي للتقنية في الشركة، منذ عام 2017م وحتى عام 2020م. 	

المدير التنفيذي ألبشر للخدمات اإللكترونية في الشركة، منذ عام 2014م وحتى عام 2017م. 	

قيادة الفريق االستشاري للشراكة التقنية في الشركة، منذ عام 2012م وحتى عام 2014م. 	

مدير برنامج قاعدة البيانات العامة المرحلة الثانية بمركز المعلومات الوطني، منذ عام 2011م وحتى عام 2012م. 	

مدير متعاون منتدب من علم لمركز المعلومات إلدارة مشروع القضايا الشامل بمركز المعلومات الوطني، منذ عام 2011م  	
وحتى عام 2012م. 

مدير خدمات واستشارات تقنية المعلومات في الشركة، منذ عام 2011م وحتى عام 2012م. 	

كبير مستشاري التقنية في الشركة، منذ عام 2007م وحتى عام 2011م. 	

مدير تقنية المعلومات في الشركة، منذ عام 2003م وحتى عام 2007م. 	

مدير برنامج قاعدة البيانات العامة في مركز المعلومات الوطني، وهو مركز حكومي سعودي، يعمل في مجال المعلومات، منذ  	
عام 2001م وحتى عام 2003م.

كبير فنيي أمن البيانات والشبكات في مركز المعلومات الوطني، وهو مركز حكومي سعودي، يعمل في مجال المعلومات، منذ  	
عام 1997م وحتى عام 2001م.

مدير تقنية المعلومات في الشركة العربية لألنابيب، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال صناعة األنابيب،  	
منذ عام 1994م وحتى عام 1997م.

مبرمج أمن النظم ونظم التشغيل في مركز المعلومات الوطني، وهو مركز حكومي سعودي، يعمل في مجال المعلومات، منذ  	
عام 1992م وحتى عام 1994م.

مدير نظم أمن المعلومات في مركز المعلومات الوطني، وهو مركز حكومي سعودي، يعمل في مجال المعلومات، منذ عام  	
1988م وحتى عام 1992م.

مشرف عمليات الحاسوب المركزي في مركز المعلومات الوطني، وهو مركز حكومي سعودي، يعمل في مجال المعلومات، منذ  	
عام 1986م وحتى عام 1987م.

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لـ عبد العزيز سعد عبدالعزيز التماميدج  7ولوالجدو- )

عبد العزيز سعد عبدالعزيز التمامياالسم

56 سنةالعمر

سعوديالجنسية

نائب الرئيس لتطوير الشركةالمنصب

المؤهالت العلمية

دكتوراه في هندسة الحاسب، جامعة برادفورد، المملكة المتحدة، عام 1995م. 	

ماجستير في أنظمة الوقت الحقيقي، جامعة برادفورد، المملكة المتحدة، عام 1990م. 	

بكالوريوس في هندسة الحاسب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1987م. 	

نائب الرئيس لتطوير الشركة، منذ عام 2017م وحتى تاريخه. 	المناصب الحالية

أبرز الخبرات المهنية السابقة

نائب الرئيس لعالقات الشركة، منذ عام 2012م وحتى عام 2017م. 	

كبير التقنيين في الشركة، منذ عام 2010م وحتى عام 2012م. 	

المدير العام لتقنية إدارة األعمال في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2008م وحتى عام 2010م.

المدير العام لتخطيط الموارد والخدمات اإللكترونية في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية،  	
تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2006م وحتى عام 2007م.

 المدير العام للتخطيط والموارد في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال  	
االتصاالت، منذ عام 2005م وحتى عام 2006م.

مستشار نائب الرئيس ومدير هندسة وتكامل تقنية المعلومات، في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة  	
سعودية، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2003م وحتى عام 2005م.

مدير قسم هندسة وتكامل تقنية المعلومات في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 2001م وحتى عام 2003م.

مدير قسم استشارات ودراسات تقنية المعلومات، في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية،  	
تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2000م وحتى عام 2001م.

مساعد مدير قسم استشارات ودراسات تقنية المعلومات، في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة  	
سعودية، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 1999م وحتى عام 2000م.

مدير برنامج التدريب التقني ونقل التقنية في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في  	
مجال االتصاالت، منذ عام 1998م وحتى عام 1999م.

رئيس قسم الحاسب، في الكلية التقنية بالرياض، وهي مؤسسة تعليمية سعودية، تعمل في مجال التعليم التقني والمهني، منذ  	
عام 1996م وحتى عام 1998م.

أستاذ مساعد بهندسة الحاسب، في الكلية التقنية بالرياض، وهي مؤسسة تعليمية سعودية، تعمل في مجال التعليم التقني  	
والمهني، منذ عام 1995م وحتى عام 1996م.

مساعد تدريس، في الكلية التقنية بالرياض، وهي مؤسسة تعليمية سعودية، تعمل في مجال التعليم التقني والمهني، منذ عام  	
1987م وحتى عام 1988م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ رياض سويسيدج  8ولوالجدو- )

رياض سويسياالسم

47 سنةالعمر

فرنسيالجنسية

نائب الرئيس لقطاع لبحث واالبتكارالمنصب

المؤهالت العلمية

ماجستير في نظم االتصاالت والمعلومات، المدرسة المركزية لباريس )Ecole Centrale Paris(، الجمهورية الفرنسية، عام  	
1996م.

بكالوريوس في نظم االتصاالت والمعلومات، المدرسة المركزية لباريس )Ecole Centrale Paris(، الجمهورية الفرنسية،  	
عام 1995م.
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المناصب الحالية
مدير المعلومات في شركة أكسيز، وهي شركة إندونيسية، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2008م وحتى تاريخه. 	

نائب الرئيس المكلف لقطاع األبحاث واالبتكار في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	

أبرز الخبرات المهنية السابقة

مدير عام لألبحاث في الشركة منذ عام 2018م وحتى عام 2020م. 	

مدير عام للتطوير في الشركة منذ عام 2010م وحتى عام 2018م. 	

مدير تطوير التكامل في شركة االتصاالت السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام  	
2004م وحتى عام 2008م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ ناصر زيد عبدالرحمن المشاريدج  9ولوالجدو- )

ناصر زيد عبدالرحمن المشارياالسم

56 سنةالعمر

سعوديالجنسية

نائب الرئيس لقطاعات األعمالالمنصب

المؤهالت العلمية

دكتوراه في أمن المعلومات، جامعة فلوريدا للتكنولوجيا، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2004م. 	

ماجستير في هندسة الحاسب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1996م. 	

بكالوريوس في هندسة الحاسب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1989م. 	

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة شركة حلول الوطن، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ  	
عام 2020م وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة شركة سهل المدار التجارية، شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ  	
عام 2020م وحتى تاريخه.

عضو المجلس التوجيهي على التوجه االستراتيجي لجامعة األميرة نورة، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل في مجال  	
التعليم، منذ 2020م وحتى تاريخه.

عضو المجلس االستشاري لجامعة المجمعة، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل في مجال التعليم، منذ عام 2019م وحتى  	
تاريخه.

عضو المجلس االستشاري في جامعة اليمامة، وهي جامعة أهلية سعودية، تعمل في مجال التعليم، منذ عام 2019م وحتى  	
تاريخه.

نائب الرئيس لقطاعات األعمال في الشركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه.  	
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أبرز الخبرات المهنية السابقة

نائب الرئيس لقطاع حلول التدريب في الشركة منذ عام 2013م وحتى 2020م. 	

مستشار تطوير األعمال في شركة أكسير للنظم الصحية، وهي شركة سعودية خاصة، تعمل في مجال التقنيات الصحية، منذ  	
عام 2011م وحتى عام 2013م.

كبير المدراء التقنيين ومستشار سمو وكيل الوزارة لشؤون التقنية بوزارة الخارجية، وهي وزارة سعودية، تعمل في مجال  	
الشؤون الخارجية للمملكة، منذ عام 2009م وحتى عام 2011م.

قائد فريق العمل لمشروع القيادة والسيطرة واالتصاالت والكمبيوتر واالستخبارات في وزارة الدفاع، وهي وزارة سعودية،  	
تعمل في مجال الدفاع، منذ عام 2008م وحتى عام 2010م.

ضابط الخصوصية وأمن المعلومات في الشركة، منذ عام 2006م وحتى عام 2010م. 	

مستشار أمن المعلومات في برنامج سعودي سيرت في هيئة االتصاالت وتقنيه المعلومات، وهي هيئة سعودية، تعمل في  	
مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، منذ عام 2006م وحتى عام 2009م.

أستاذ مساعد في معهد اإلدارة العامة، وهي مؤسسة تعليمية سعودية، تعمل في مجال التعليم والتدريب، منذ عام 2004م  	
وحتى عام 2008م.

مستشار تقني في مدينة الملك فهد الطبية، وهي مستشفى حكومي سعودي، تعمل في المجال الصحي، منذ عام 2004م  	
وحتى عام 2008م.

مستشار تقني في برنامج يسر في وزارة االتصاالت وتقنيه المعلومات، وهي وزارة سعودية، تعمل في مجال االتصاالت وتقنية  	
المعلومات، منذ عام 2006م وحتى عام 2007م.

مستشار تقني في قوات الصواريخ االستراتيجية التابعة لوزارة الدفاع، وهي وزارة سعودية، تعمل في مجال الدفاع، منذ عام  	
2005م وحتى عام 2007م.

مستشار أمن المعلومات في األمن العام، وهي جهة حكومية سعودية، تعمل في مجال الحفاظ على األمن العام، منذ عام  	
2005م وحتى عام 2007م.

عضو هيئة التدريس في كلية الحاسب وتقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل في  	
مجال التعليم العالي، منذ عام 2004م وحتى عام 2006م.

مدير تقنيه وأمن المعلومات والشبكات في شركة فلوريدا للتكنولوجيا، وهي شركة مملوكة لجامعة فلوريدا تك، تعمل في  	
مجال خدمات الطيران، منذ عام 2000م وحتى عام 2004م.

مستشار تقني في شركة أوقاف صالح الراجحي، وهي شركة وقفية سعودية، تعمل في مجال قطاع األعمال الخيرية والقطاع  	
العقاري والزراعي، منذ عام 1998م وحتى عام 1999م.

محاضر في معهد اإلدارة العامة، وهي مؤسسة تعليمية سعودية، تعمل في مجال التعليم، منذ عام 1996م وحتى عام 1999م.  	

مهندس شبكات ومدير إدارة االتصاالت المحلية في اإلدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الداخلية، وهي وزارة سعودية، تعمل  	
في مجال األمن الداخلي، منذ عام 1992م وحتى عام 1996م.

معيد في كلية الحاسب وتقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل في مجال التعليم  	
العالي، منذ عام 1989م وحتى عام 1991م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ بسام ناصر علي المهيدب دج  0ولوالجدو- )

بسام ناصر علي المهيدباالسم

39 سنةالعمر

سعوديالجنسية

نائب الرئيس لقطاع إسناد األعمال المنصب

المؤهالت العلمية
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2007م. 	

دبلوم برنامج القادة، جامعة جينرال إلكتريك، إيطاليا، عام 2012م. 	

نائب الرئيس لقطاع إسناد األعمال في الشركة، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.  	المناصب الحالية
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أبرز الخبرات المهنية السابقة

نائب الرئيس التنفيذي في شركة إمداد الخبرات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الموارد البشرية، منذ  	
عام 2018م وحتى عام 2020م.

مدير إدارة المشاريع والمحافظ في الشركة، منذ عام 2019م وحتى عام 2020م. 	

مدير إدارة التشغيل في قطاع إسناد األعمال في الشركة، منذ عام 2015م وحتى عام 2017م. 	

مدير برنامج في الشركة، منذ عام 2013م وحتى عام 2015م. 	

مدير إدارة المشاريع والخدمات لدى شركة جينرال إلكتريك التميمي السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية،  	
تعمل في مجال الصناعة، منذ عام 2007م وحتى عام 2013م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ محمد عبدالعزيز إبراهيم العميردج   ولوالجدو- )

محمد عبدالعزيز إبراهيم العميراالسم

45 سنةالعمر

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذي للمنتجات الرقميةالمنصب

بكالوريوس في تحليل النظم، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 2000م. 	المؤهالت العلمية

نائب الرئيس لمجموعة المنتجات في الشركة، منذ عام 2016م وحتى تاريخه.  	المناصب الحالية

أبرز الخبرات المهنية السابقة

المدير التنفيذي للخدمات اإللكترونية في الشركة، منذ عام 2012م وحتى عام 2016م. 	

مدير مبيعات الخدمات اإللكترونية في الشركة، منذ عام 2011م وحتى عام 2012م. 	

مدير التسويق والحلول التجارية في الشركة، منذ عام 2008م وحتى عام 2011م. 	

مدير التسويق في الشركة، منذ عام 2005م وحتى عام 2008م. 	

مسؤول تسويق تنفيذي في الشركة، منذ عام 2002م وحتى عام 2005م. 	
المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ فهد عيسى إبراهيم الشثريدج  وولوالجدو- )

فهد عيسى إبراهيم الشثرياالسم

53 سنةالعمر

سعوديالجنسية

نائب الرئيس لقطاع االستثمار ونائب الرئيس المكلف لقطاع الخدمات االحترافيةالمنصب

المؤهالت العلمية
بكالوريوس في هندسة البرمجيات، كلية األعمال وتقنية المعلومات، المملكة المتحدة، عام 2003م. 	

دبلوم في علوم الحاسب، معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، عام 1994م 	

نائب الرئيس لقطاع االستثمار في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.  	المناصب الحالية
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أبرز الخبرات المهنية السابقة

مدير عام قطاع المالية والتحول الرقمي في الشركة في عام 2021م. 	

مدير عام قطاع صندوق االستثمارات العامة في الشركة منذ عام في الشركة منذ عام 2018م وحتى عام 2020م. 	

مدير تطوير األعمال والمبيعات في الشركة منذ عام 2011م وحتى عام 2018م. 	

نائب مدير الحلول الحكومية في الشركة منذ عام 2010م وحتى عام 2011م. 	

نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في شركة التقنيةاألمنية، وهي شركة سعودية خاصة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ  	
عام 2007م وحتى عام 2010م.

مدير المبيعات في شركة التقنية األمينة، وهي شركة سعودية خاصة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2004م وحتى  	
عام 2006م.

مدير المبيعات للقطاع الحكومي في شركة التقنية األمنية، وهي شركة سعودية خاصة، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ  	
عام 2003م وحتى عام 2004م.

تقنية  	 مجال  في  تعمل  خاصة،  سعودية  شركة  وهي  اآللي،  الحاسب  ألنظمة  المترابط  شركة  في  والمبيعات  التسويق  مدير 
المعلومات، منذ عام 2002م وحتى عام 2003م. 

مدير تنفيذي في شركة أراسوف، وهي شركة سعودية خاصة، تعمل في مجال البرمجيات، منذ عام 1998م وحتى عام 2002م. 	

محلل وإخصائي برمجة في القوات الجوية الملكية السعودية، منذ عام 1995م وحتى عام 2002م. 	

مبرمج ومحلل نظم في شركة الراجحي المصرفية، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية،  	
منذ عام 1993م وحتى عام 1995م.

الخدمات  	 تقديم  في مجال  تعمل  وهي شركة مساهمة سعودية،  المصرفية،  الراجحي  في شركة  آلي  أنظمة حاسب  مدرب 
المصرفية، منذ عام 1992م وحتى عام 1993م.

مشرف إدخال بيانات شركة الراجحي المصرفية، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية،  	
منذ عام 1991م وحتى عام 1992م.

المصدر: الشركة

حاالت اإلفالس واإلعسار ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ولو
ال يوجد أي حاالت إفالس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة. كما ال يوجد أي حاالت 
إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة معّيناً من قبل الشركة 

المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.

المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  7لو
ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم وأدوات 
دين الشركة والشركات التابعة )إن وجدت( وأي مصلحة في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم 

 5-3 »مجلس اإلدارة« والقسم رقم  5-5-2 »أعضاء اإلدارة التنفيذية« والقسم رقم  12-7 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة.

كما ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم مصلحة في أي عقد أو ترتيب ساري المفعول 
أو مزمع على إبرامه كما في تاريخ هذه النشرة في أعمال الشركة والشركات التابعة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم  12-7 »االتفاقيات مع 

األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  8لو
يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والمزايا العينية التي منحتها الشركة والشركات التابعة خالل السنوات الثالث المالية السابقة ألعضاء مجلس 
اإلدارة وخمسة )5( من أعضاء اإلدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة والشركات التابعة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمالي:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خال- السنوات المالية المنتهية في 8 0وم و9 0وم و0و0ومدج  وولوالجدو- )

السنة المالية 2020مالسنة المالية 2019مالسنة المالية 2018مبالريال السعودي

837,000849,000831,000أعضاء مجلس اإلدارة
خمسة من أعضاء اإلدارة التنفيذية بما فيههم 

17,129,47413,367,82015,876,631الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للمالية

المصدر: الشركة

حوكمة الشركات  9لو
اعتمدت الشركة الئحة الحوكمة الداخلية لها واللوائح ذات العالقة بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/03/25هـ )الموافق 2021/10/31م(، وفًقا 
للمادة الرابعة والتسعين )94( من الئحة حوكمة الشركات. كما اعتمدت الشركة الئحة عمل لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 
1443/03/12هـ )الموافق 2021/10/18م(، وفقاً للمادة الرابعة والخمسين )54( من الئحة حوكمة الشركات، والئحة لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب 
قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(، وفقاً للمادة الستين والرابعة والستين من الئحة حوكمة الشركات. 
الترشيح لعضوية  باعتماد سياسة ومعايير  )الموافق 2021/11/25م(،  بتاريخ 1443/04/20هـ  العادية  العامة غير  الجمعية  إلى ذلك، قامت  باإلضافة 
مجلس اإلدارة وسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية وسياسة توزيع األرباح. وتتضمن الئحة الحوكمة 

الداخلية واللوائح ذات العالقة التي أصدرتها الشركة على أحكام تتعلق باآلتي:

حقوق المساهمين. 	
مجلس اإلدارة بما في ذلك تشكيله وقواعد العضوية واجتماعات المجلس وإجراءات عمله واختصاصاته وصالحياته ومكافآته. 	
لجان الشركة بما في ذلك تشكيلها وقواعد العضوية واجتماعات اللجان وإجراءات عملها واختصاصاتها وصالحياتها ومكافآتها. 	
اإلدارة التنفيذية. 	
الرقابة والمراجعة الداخلية ومراجع الحسابات. 	
سياسية اإلفصاح والشفافية. 	
السياسات الداخلية. 	
االحتفاظ بالوثائق. 	

يجدر بالذكر بأن جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين )والذي يتألف من تسعة )9( أعضاء تم انتخاب ستة )6( أعضاء منهم( هم أعضاء غير مستقلين، 
ويوجد ثالثة )3( مقاعد شاغرة في مجلس اإلدارة، وهذا ال يتوافق مع متطلبات المادة السادسة عشرة من الئحة حوكمة الشركات التي تتطلب أال يقل عدد 
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر. ونظراً ألن عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي هو تسعة )9( أعضاء، 
فيجب أن تلتزم الشركة بوجود عدد ال يقل عن ثالثة )3( أعضاء مستقلين. باإلضافة إلى ذلك، تتكون لجنة المراجعة من أربعة )4( أعضاء وال تتضمن أي 
أعضاء مجلس إدارة مستقلين وهذا ما ال يتوافق مع المادة الرابعة والخمسين من الئحة حوكمة الشركات والتي تنص على أن تتضمن لجنة المراجعة عضواً 
مستقاًل واحداً على األقل، كما تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة )4( أعضاء جميعهم غير مستقلين، وهذا ال يتوافق مع متطلبات المادة الستين 
والرابعة والستين من الئحة حوكمة الشركات والتي تنص على أن تتضمن لجنة الترشيحات والمكافآت عضواً مستقاًل واحداً على األقل على أن يكون رئيساً 

لها. وعليه، فإن الشركة حريصة على االلتزام بمتطلبات االستقاللية مع مراعاة استقرار تكوين مجلس اإلدارة خالل مرحلة طرح وإدراج أسهم الشركة. 

وعليه، فإن الشركة تتعهد بما يلي )وللمزيد من المعلومات حول تعهدات الشركة فيما يتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات، يرجى مراجعة القسم رقم 
 15 »تعهدات الشركة بعد اإلدراج« من هذه النشرة(:

أن يستمر تكوين المجلس كما هو إلى حين إدراج الشركة في السوق المالية، وذلك لضمان استقرار المجلس خالل هذه المرحلة المهمة وذلك  	
كون أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين ملمين بأعمال الشركة.

أن تلتزم الشركة ببدء اإلجراءات الالزمة خالل مدة ال تتجاوز ثالثين )30( يوماً من تاريخ إدراج الشركة بترشيح ثالثة )3( أعضاء تتوافر فيهم  	
متطلبات االستقاللية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس اإلدارة، وذلك من خالل فتح باب الترشيح ومن ثم دعوة الجمعية العامة وانعقادها وفق 
المعايير واإلجراءات التنظيمية المتبعة في هذا الشأن بما في ذلك أن يكون االنتخاب من خالل اتباع التصويت التراكمي. ولن يكون للمساهم 

الكبير حق خاص بالتعيين والترشيح وإنما سيكتفى بالحقوق المكفولة نظاماً لجميع المساهمين في هذا الشأن.
أن تلتزم الشركة بتعيين عضو مستقل في المقعد الشاغر للجنة المراجعة الستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات  	

بأن تتضمن عضواً مستقاًل واحداً على األقل. 
أن تلتزم الشركة بتعيين عضو مستقل كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت الستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات  	

بأن تتضمن عضواً مستقاًل واحداً على األقل.
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تضارب المصالح  0 لو
ال يمنح النظام األساس للشركة أو أي من اللوائح والسياسات الداخلية أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عرض له 
فيه مصلحة جوهرية سواًء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وذلك تنفيذاً لنص المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات التي تنص على أنه ال يجوز أن 

يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التعامالت والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية.

ووفًقا لنص المادة المذكورة فإنه يتعين على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ مجلس اإلدارة بما له من مصالح شخصية في التعامالت والعقود التي تتم لحساب 
الشركة، ويفصح رئيس المجلس للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، 
على أن يكون اإلفصاح مشفوعاً بتقرير خاص من مراقب الحسابات. ويتم إثبات هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس. وال يجوز للعضو ذي المصلحة 

االشتراك في التصويت على القرار الذي يطرح للتصويت في هذا الشأن. وبناًء على ما سبق، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

االلتزام بالعمل طبقاً للمواد الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات، والمواد الرابعة واألربعين والسادسة واألربعين من الئحة  	
حوكمة الشركات.

عدم التصويت على العقود المبرمة مع أطراف ذي عالقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت لهم مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. 	
االلتزام بعدم الدخول في منافسة ضد أعمال الشركة وبأن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على أساس  	

تنافسي تطبيقاً لنص المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات.
رقم  7-12  	 والقسم  التنفيذية«  واإلدارة  اإلدارة  المباشرة ألعضاء مجلس  وغير  المباشرة  »المصالح  رقم  7-5  القسم  في  ورد  ما  بخالف 

»االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تعارض في المصالح الشخصية بالنسبة ألعضاء 
مجلس إدارة الشركة أو أعضاء إدارتها التنفيذية فيما يتعلق بالعقود أو المعامالت المبرمة مع الشركة، كما أنهم لم يكونوا جزءاً من أي نشاط 

منافس ألنشطة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
رقم  7-12  	 والقسم  التنفيذية«  واإلدارة  اإلدارة  المباشرة ألعضاء مجلس  وغير  المباشرة  »المصالح  رقم  7-5  القسم  في  ورد  ما  بخالف 

»االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، ال يوجد أي معامالت امتلك فيها أو سيمتلك فيها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة 
أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو أي من أقاربهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة كما ال توجد أي معامالت قائمة على أسس تجارية 

غير عادلة.
كما في تاريخ هذه النشرة، ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة ألعمال الشركة، عن طريق عضوياتهم في مجالس إدارة  	

أو ملكياتهم في شركات أخرى.

أسهم الموظفين    لو
ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين قائمة قبل طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. وال يملك أي من موظفي الشركة أسهم 
في الشركة إال أنه يجدر بالذكر أن الشركة قد قررت وضع برنامج أسهم للموظفين بهدف تقديم حوافز لموظفي الشركة المميزين الستقطابهم والحفاظ 
عليهم من أجل تحقيق أهداف الشركة، إال أنها لم تحدد شروط البرنامج حتى تاريخ هذه النشرة حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 
1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(، على وضع برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس اإلدارة في تحديد أحكامه بما فيها سعر التخصيص لكل 
سهم معروض على الموظف إذا كان بمقابل. وال يزال العمل جاري من قبل مجلس اإلدارة على تحديد أحكام برنامج أسهم الموظفين، والتي سيتم اإلعالن 

عنها عند االنتهاء من ذلك.

وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(، وبالتزامن مع إتمام عملية الطرح، سيقوم صندوق 
االستثمارات العامة ببيع مليونين وأربعمائة ألف )2,400,000( سهماً إلى الشركة على أساس سعر الطرح النهائي والذي يتم تحديده وفقاً لعملية بناء سجل 
األوامر وذلك لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين. وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة مجلس اإلدارة على 

إتمام شراء الشركة أسهمها وفقاً لذلك.

وللمزيد من المعلومات حول الموظفين في الشركة وااللتزام بالسعودة، الرجاء مراجعة القسم رقم  4-10 »الموظفون« من هذه النشرة.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات - 6

مقدمة   لو
يوفر قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها للمجموعة عرًضا تحليلًيا لألداء التشغيلي للشركة ووضعها المالي خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 
2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م. وقد تم إعداد هذا القسم واإليضاحات المرفقة بناًء على القوائم 
المالية الموحدة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م، وقد تم مراجعة القوائم 
المالية وفًقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية من قبل كي بي ام جي لالستشارات المهنية )المعروفة سابقاً بـ كي بي إم 
جي الفوزان وشركاه )KPMG(( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وديلويت اند توش وشركاهم )Deloitte( للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م 
و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م. طبقت المجموعة المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة فيما بعد بـ 
»المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«( في إعداد القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 

و 2019م و 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة الغير مراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية  30 يونيو 2021م.  

ال تمتلك كي بي ام جي لالستشارات المهنية )المعروفة سابقاً بـ كي بي إم جي الفوزان وشركاه )KPMG((، أو ديلويت اند توش وشركاهم )Deloitte(، وال 
أي من الشركات التابعة لهم أو أِي من موظفيهم وال أي من أقاربهم، أي أسهم أو حصص من أي نوع في المجموعة بما قد يؤثر في استقاللها كما في 
تاربخ اصدار تقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية. قدموا كي بي ام جي لالستشارات المهنية )المعروفة سابقاً بـ كي بي إم جي الفوزان 
وشركاه )KPMG(( وديلويت اند توش وشركاهم )Deloitte( كما في تاريخ هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة في نشرة اإلصدار إلى دورهم كجهة 
مدققة لحسابات المجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 

يونيو 2021م، ولم تعدل عن تلك الموافقة.

 )تعد القوائم المالية المذكورة أعاله جزًءا أساسًيا من هذه النشرة ويجب قراءتها جنباً الى جنب مع هذه القوائم وشروحها التكميلية، ويمكن االطالع على 
هذه القوائم المالية في القسم رقم 18 »القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها« من هذه النشرة.(

تم تقريب كل المبالغ الواردة في هذا القسم إلى أقرب ألف ريال ما لم يُذكر خالف ذلك، وتم تقريب األرقام والنسب إلى أقرب رقم عشري. ولهذا، فإن 
مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول. وعليه، تستند كل النسب والمؤشرات والنفقات السنوية ومعدالت النمو السنوي المركب إلى أرقام 

مقربة. 

تم استخدام المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م من المعلومات المالية لسنة المقارنة المعروضة في القوائم المالية المدققة 
للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وتم استخدام المعلومات المالية للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و2020م من 
القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وتم استخدام المعلومات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2020م و30 يونيو 2021م من القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة الغير مراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2021م.

قد يتضمن هذا القسم بيانات افتراضية تتعلق بالتوقعات المستقبلية للشركة، بناًء على خطط اإلدارة وتوقعاتها بشأن نمو المجموعة ونتائج عملياتها 
ومركزها المالي فضاًل عن المخاطر والشكوك المرتبطة بها. وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن النتائج المتوقعة نتيجة للعديد من 
العوامل والمخاطر واألحداث المستقبلية، بما في ذلك تلك الوارد مناقشتها في هذا القسم من النشرة أو في أي موضع آخر منها، ال سيما القسم رقم  2 

»عوامل المخاطرة« من هذه النشرة. 

تم تحديد شركة امداد الخبرات وشركة تبادل كشركات تابعة جوهرية بناًء على مساهمتهما في ايرادات وموجودات المجموعة كما هو مبين في التحليل 
أدناه

الموجودات حسب الشركاتدج   لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

2,527,2262,907,7913,867,667شركة علم

118,164160,412227,050شركة إمداد الخبرات

663.723--شركة تبادل

50018,000-شركة علم لالستثمار التقني

5013,474-شركة موارد المستقبل

500--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

---شركة العمرة للخدمات المتميزة

2,645,3893,068,7534,790,414اإلجمالي الفرعي
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 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

)777,223()256,677()190,111(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

2,455,2792,812,0764,013,191اإلجمالي

كنسبة مئوية من االجمالي الفرعي

80.7%94.8%95.5%شركة علم

4.7%5.2%4.5%شركة إمداد الخبرات

13.9%0.0%0.0%شركة تبادل

0.4%0.0%0.0%شركة علم لالستثمار التقني

0.3%0.0%0.0%شركة موارد المستقبل

0.0%0.0%0.0%شركة علم للمدفوعات الرقمية*

---شركة العمرة للخدمات المتميزة

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

اإليرادات حسب الشركات دج  ولوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

1,918,5552,077,0652,157,023شركة علم

219,229335,647397,850شركة إمداد الخبرات

272,593 - -شركة تبادل

---شركة علم لالستثمار التقني

---شركة موارد المستقبل

---شركة علم للمدفوعات الرقمية*

---شركة العمرة للخدمات المتميزة

2,137,7842,412,7122,827,466اإلجمالي الفرعي

)361,401()310,693()212,074(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

1,925,7102,102,0192,466,065اإلجمالي

كنسبة مئوية من االجمالي الفرعي

76.3%86.1%89.7%شركة علم

14.1%13.8%10.3%شركة إمداد الخبرات

0.0%0.0%9.6%شركة تبادل

0.0%0.0%0.0%شركة علم لالستثمار التقني

0.0%0.0%0.0%شركة موارد المستقبل

0.0%0.0%0.0%شركة علم للمدفوعات الرقمية*

---شركة العمرة للخدمات المتميزة

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة
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العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات الشركة  ولو
فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. وتستند هذه العوامل إلى المعلومات المتوفرة 

حاليا للشركة وقد ال يكون ألي منها تأثير على أعمال الشركة:

العوامل االقتصادية وعمالء الشركة من الجهات الحكومية وشبه الحكوميةأ. 

من الممكن ان تتأثر إيرادات الشركة وهوامش ربحيتها مع التغيرات في الدورات االقتصادية في المملكة مما قد ينتج عنه تغيير في سياسة النفقات 
المتعلقة بالخدمات والمشاريع الرقمية. 

تعمل الشركة بشكل مستمر مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تنفيذ عدد من المشاريع الرقمية. وتعتمد الشركة في تحقيق إيراداتها على تعامالتها 
مع عمالئها المتركزين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية حيث شّكلت إيرادات الشركة من تعامالتها مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ما نسبته 
56.5% و55.5% و59.3% و66.5% من إيرادات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م، على التوالي. ويعتمد نجاح أعمال الشركة ونموها على عالقاتها مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وكما من المتوقع أن تستمر 

في تشكيل نسبة كبيرة من إيراداتها.

التسعير وتقدير التكلفة ب. 

للشركة  الداخلية  التقديرات  كبير على  العقود بشكل  ويعتمد تسعير  الرقمية،  الخدمات  بتسعير عقود  رئيسي  للشركة بشكل  التشغيلية  العمليات  تتأثر 
والتنبؤات واالفتراضات لمشاريع الشركة، وبالتحديد على تكلفة تقديم الخدمات الرقمية ذات الصلة. تسعى المجموعة عموماً إلى التفاوض مع الموردين 
لتقليل التكاليف األساسية والحفاظ على هوامش األرباح. وقد بلغت هوامش اجمالي الربح للشركة37.4% و32.4% و33.5% و32.5% للسنوات المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي. 

ارتباط عدد كبير من اتفاقيات الشركة الجوهرية على المشاركة في الدخل الناتج عن الخدمات المقدمةج. 

تبرم الشركة اتفاقيات جوهرية مع عمالئها بحيث تقدم خدمات تقنية يستفيد منها الجمهور أو العمالء التابعين لعمالء الشركة. ويمثل المقابل المادي في 
عدًدا كبيراً من تلك االتفاقيات المشاركة في الدخل الناتج عن تقديم تلك الخدمات للغير بين الشركة وعمالئها والتي يتم تحديدها بناًء على االتفاقيات 
المبرمة بين الشركة وعمالئها في ذلك الخصوص )وللمزيد من المعلومات حول تلك االتفاقيات، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6-2 »اتفاقيات العمالء« 

من هذه النشرة(. 

المنافسة في السوق المحليةد. 

تتوقع  كما  القطاع،  معايير  والتطورات في  السريعة  للتغيرات  للغاية وخاضعة  أنها سوق مجّزأة  العالية حيث  بالتنافسية  الرقمية  الخدمات  يتسم سوق 
المجموعة أن تستمر حدة المنافسة فيه أو تتزايد مستقباًل. كما تتوقع الشركة أن يعمل عدد كبير من الشركات والجهات على تطوير منتجات قد تتنافس 
أو في المستقبل مع بعض أو كل جوانب منصات المجموعة. يشمل منافسو الشركة شركات كبرى وشركات قائمة باإلضافة إلى شركات ناشئة  حالياً 
لم تدخل سوق التقنية من قبل. ومن أجل التنافس بشكل فعال، تقوم الشركة باستثمارات في البحث والتطوير والخدمات والتسويق والمبيعات من أجل 
االستجابة للمنافسة. عالوة على ذلك، فإن تنويع أعمال الشركة بالدخول في مجاالت جديدة قد يُعد من أبرز الحلول المناسبة التي تمكن الشركة من إدارة 
المخاطر المرتبطة بالمنافسة. فقد يؤدي التوسع في األسواق الدولية المجاورة ذات أوجه االرتباط المشترك، من خالل الخدمات والمنتجات الحالية 

واستهداف الجهات الحكومية، إلى الحد من تأثير المنافسة المحلية على نتائج العمليات التشغيلية للشركة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية  ولو
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تغيير جوهري ويتم عرضها بما يتفق مع القوائم المالية 
المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة الغير مراجعة لفترة الستة أشهر 
المنتهية  30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها التي أعدتها المجموعة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقرير المالي. وقد تم إعداد القوائم المذكورة 
مسبًقا من قبل المجموعة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومراجعتها من قبل مراجع حسابات المجموعة، 

.)Deloitte( وديلويت اند توش وشركاهم )KPMG( كي بي ام جي لالستشارات المهنية )المعروفة سابقاً بـ كي بي إم جي الفوزان وشركاه

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أيًضا بأن المجموعة تمتلك رأس مال عامل يكفي لفترة االثني عشر شهًرا التي تلي تاريخ هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري في الوضع المالي أو التجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالثة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم 
طلب تسجيل وطرح األوراق المالية موضوع هذه النشرة، باإلضافة إلى نهاية الفترة المشمولة في تقرير مراجع الحسابات المستقل حتى تاريخ إصدار هذه 
النشرة، باستثناء ما ورد في هذا القسم أو أي قسم آخر في هذه النشرة، خاصة العوامل المذكورة في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالمجموعة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو 
مستندات أو حقائق أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة مضللة. 
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يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة ليس لديها أي ممتلكات، بما في ذلك أي أوراق مالية تعاقدية أو أصول أخرى، تخضع قيمتها للتقلبات أو يصعب 
التأكد منها، مما يؤثر بشكل كبير على تقييم وضعها المالي باستثناء االدوات المالية بالقيمة العادلة للربح أو الخسارة واألدوات المالية بالقيمة العادلة 

لدخل الشامل اآلخر.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة لم تقدم أي عموالت أو خصومات أو رسوم وساطة أو أي تعويض غير نقدي آخر في ما يتعلق بإصدار أو طرح 
أي أوراق مالية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب قبول وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة ليس لديها أي قروض أو أي مطلوبات أخرى سواء أكانت مغطاة بضمان شخصي أو ضمان غير شخصي أو مغطاة 
برهن عقاري، بما في ذلك أي سحوبات على المكشوف من الحسابات المصرفية، وليس لديها أي مطلوبات مضمونة أو مطلوبات بموجب القبول أو ائتمان 
القبول أو أي مطلوبات شراء تأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم  رقم  12-6-8 »اتفاقيات التمويل« والقسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« والقسم 

رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة ليس لديها أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في نشاطها.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن عمليات المجموعة لم تتوقف بطريقة تؤثر أو أثرت بشكل كبير على وضعها المالي خالل االثني عشر شهًرا االخيرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال تخضع أي من أسهم الشركة الى حق خيار، كما في تاريخ هذه النشرة. كما يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بأن رأس 
مال الشركات التابعة للشركة غير خاضع الى حق خيار، كما في تاريخ هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن أي التزامات محتملة وقد احتسبت وسجلت مخصًصا لاللتزامات الواردة 
في مناقشة وتحليل االدارة للوضع المالي ونتائج العمليات )للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم رقم  9 »رسملة رأس مال الشركة والمديونية« من 

هذه النشرة(. 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ممتلكات المجموعة ال تخضع ألي رهون أو حقوق أو أعباء كما في تاريخ هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن كل الموجودات الثابتة واالستثمارات، بما في ذلك األوراق المالية 
التعاقدية والموجودات األخرى التي تكون قيمتها متقلبة أو يصعب تقديرها.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة لم تصدر أدوات دين أو قروض ألجل أو رهون عقارية مضمونة أو غير مضمونة أو حالية أو معتمدة لكن غير 
ُمصدرة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم  12-6-8 »اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أصول ثابتة مهمة من المزمع شرائها أو إستئجارها من قبل المجموعة كما في تاريخ هذه النشرة باإلستثناء ماتم 
اإلفصاح عنه في هذا القسم.

باستثناء ماورد في هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الُمصدر أو أي من شركاته التابعة.

ملخص السياسات المحاسبية الرئيسية   ولو

أسس اإلعداد  لولو

المعايير المحاسبية المطبقةأ. 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 
من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أسس توحيد القوائم الماليةب. 

تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية للمجموعة.

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

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، بحسب ما هو مناسب.

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

يتم تحديد الحقوق غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية الشركة. بما أن الشركات التابعة مملوكة بالكامل 
للشركة، فليست هناك أية حقوق غير مسيطرة لإلفصاح عنها.
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تتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم 
المالية للشركات التابعة لتتوافق مع القوائم المالية للمجموعة.

أسس القياسج. 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا مستحقات التزامات منافع الموظفين المحددة حيث يتم احتسابه بالقيمة 
الحالية لاللتزامات المستقبلية باإلضافة للموجودات المالية األخرى حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة وتظهر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

العملة الوظيفية وعملة العرضد. 

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.

استخدام االفتراضات والتقديرات	. 

األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

فيما يلي األحكام الهامة، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات قامت بها إدارة المجموعة خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي 
لها تأثير مهم وكبير على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:

معدل الخصم المستخدم في تحديد القيمة الدفترية لمنافع االلتزامات المحددة للمجموعة

يتم خصم منافع االلتزامات المحددة للمجموعة بنسبة محددة بالرجوع إلى عوائد السوق المالي على مؤشر التزامات المعاش التقاعدي لمدة مساوية لفترة 
االلتزام كما في تاريخ نهاية التقرير. يتطلب وضع أحكام مهمة عند تحديد معايير الشتقاق العائد بما في ذلك عالوة مخاطر الدولة وتحديد التعديالت 

التي يتم استبعادها.

استخدام االفتراضات والتقديرات 

الموجودات  مبالغ  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  التقديرات  استخدام  يتطلب  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  إن 
والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على معرفة اإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف في نهاية المطاف عن تلك التقديرات 

نظراً لظروف خارجة عن سيطرة المجموعة.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر، ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات 
إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

فيما يلي االفتراضات الهامة التي تتعلق بالفترات المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في فترة التقرير المالي التي قد يكون 
لها مخاطر كبيرة ينتج عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات للسنة المالية التالية:

األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة

يتم تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض احتساب االستهالك واإلطفاء، على 
التوالي. يتم إجراء تلك التقديرات بناًء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية. يتم تحديد القيمة المتبقية على أساس الخبرة والبيانات التي يمكن 

مالحظتها عندما تكون متاحة.

االفتراضات المستخدمة في تقدير انخفاض الموجودات غير المتداولة

إن تحديد االنخفاض في القيمة للموجودات غير المتداولة يتطلب عمل قيمة مستخدمة للموجودات غير المتداولة أو الوحدة المدرة للنقد حيثما تنتمي 
الموجودات غير المتداولة. إن القيمة المستخدمة لالحتساب تتطلب من اإلدارة القيام بعمل تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الموجودات 
غير المتداولة أو الوحدة المدرة للنقد ومعدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية. قد تكون الخسارة الناتجة من االنخفاض في القيمة جوهرية 

عندما تكون التدفقات النقدية المستقبلية الفعلية أقل من المتوقع.

حساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

يتم احتساب تقدير مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة وفًقا للسياسة المحاسبية الموضحة بالتفصيل في قسم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
واالعتراف بها.

العوامل  لمختلف  المستقبلية  المحركات  افتراضات  على  تعتمد  تطلعية  معلومات  باستخدام  المجموعة  تقوم  المتوقعة،  االئتمانية  الخسارة  قياس  عند 
االقتصادية، والكيفية التي تؤثر بها هذه المحركات على بعضها البعض. كما تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر.
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إن الخسارة عند التعثر عن السداد هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد، وهي تعتمد على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 
وتلك التي يتوقع المقرض استالمها بعد أخذ التدفقات النقدية من الضمانات والتحسينات الجوهرية في االئتمان.

يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. سيتم االعتراف بالفرق بين المبالغ المحصلة فعلياً 
في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة التزامات منافع الموظفين المحددة

قامت المجموعة بعمل تقديرات متعددة لتحديد القيمة االكتوارية اللتزامات منافع الموظفين المحددة. )وللمزيد من المعلومات حول منافع الموظفين، 
يرجى مراجعة القسم رقم  6-4-2  ) س( »إلتزامات منافع الموظفين المحددة« من هذه النشرة(.

االفتراضات المستخدمة لقياس اإليرادات

خالل العام 2020م، قامت المجموعة بمراجعة التقديرات المتعلقة باالعتراف باإليراد لعقد الشراكة مع أمانة منطقة الرياض للقيام بأعمال الرقابة البلدية 
والتفتيش. كانت المجموعة تقوم بتقدير اإليراد آخذًة في االعتبار عدم تسجيل المبالغ غير المحصلة، وذلك لعدم وجود معلومات أو مؤشرات كافية لنسبة 
التحصيل المتوقع للخدمات المقدمة. قامت المجموعة بتقدير نسبة التحصيل المتوقع عن طريق تحليل البيانات التاريخية للسنوات من 2018م حتى 
2020م وذلك الحتساب معدل التحصيل المتوقع، وبناًء على ذلك تم االعتراف باإليراد على أساس التحصيل المتوقع، وقد نتج عن هذه التقديرات إيرادات 

إضافية بلغت 18.1 مليون ريال. وفي حال تغيرت هذه التقديرات للسنوات القادمة، سيتأثر اإليراد بناًء عليها.

السياسات المحاسبية الهامة ولولو

فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المّتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمها المالية الموحدة:

تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ »متداولة« و »غير متداولة«أ. 

تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو يتم استنفادها خالل دورة العمليات العادية.  	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.  	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  	

الفترة المالية.

تصنف كافة الموجودات األخرى كـ »غير متداولة«.

تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية.  	
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو 	
عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.  	

تصنف كافة المطلوبات األخرى كـ »غير متداولة«.

قياس القيمة العادلةب. 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق 
بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  	
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.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير 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 اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل 
واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.
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تستخدم المجموعة طرق تقييم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة 
وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة

ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة

لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار(. 	
المستوى الثاني: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	
المستوى الثالث: طرق تقييم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. 	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل 
بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل)في 

نهاية كل فترة مالية.

الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  ولغرض 
والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

عمليات تجميع األعما- للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدةج. 

عمليات تجميع األعمال التي تشمل أعمال خاضعة لسيطرة واحدة والتي ال تتضمن عوض يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة تجميع الفائدة لألعمال، 
والتي يتم فيها تسجيل الموجودات والمطلوبات بقيمتها الدفترية في دفاتر المستحوذ، أما فيما يخص عمليات تجميع األعمال التي تشمل أعمال خاضعة 
لسيطرة واحدة والتي تتضمن عوض يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة االستحواذ المحاسبية. يتم عرض القوائم المالية الموحدة بعد االستحواذ منذ 
تاريخ التجميع المعلن، دون دمج أو إعادة عرض أرقام سنة المقارنة، واليتم تسجيل شهرة ناتجة عن االستحواذ. ويتم تسجيل أي تكاليف متكبدة في عملية 

االستحواذ في حقوق الملكية بشكل مباشر.

االستثمارات في الشركات الزميلةد. 

الشركة الزميلة هي شركة تمارس المجموعة عليها تأثيراً هاًما وليست مسيطرة أو لديها سيطرة مشتركة عليها. التأثير الهام هو قدرة المجموعة على 
المشاركة في القرارات والسياسات المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر بها، والتعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

إن االعتبارات في تحديد التأثير الهام هي االحتفاظ – بشكل مباشر أو غير مباشر – بنسبة من حق التصويت للشركة المستثمر فيها، التمثيل في مجلس 
اإلدارة أو جهات حوكمة مماثلة في الشركة المستثمر فيها، المشاركة في صنع السياسات، بما في ذلك المشاركة في القرارات المتعلقة بتوزيعات األرباح 

أو التوزيعات األخرى، المعامالت الجوهرية بين المجموعة والمنشأة المستثمر فيها، تبادل الموظفين اإلداريين أو توفير المعلومات التقنية األساسية.

تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقا لطريقة حقوق الملكية، 
يتم االعتراف باالستثمار في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في قائمة المركز المالي الموحدة مبدئيا بالتكلفة ويتم تعديله الحقاً لالعتراف 
بحصة المجموعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة مطروًحا منه أي انخفاض في قيمة صافي االستثمارات. إضافة إلى 
ذلك، في حالة إثبات أية تغير مباشرًة ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أية تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة 
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. عندما تزيد حصة المجموعة في خسائر الشركات الزميلة عن حصة ملكيتها في تلك الشركات الزميلة أو المشاريع 
المشتركة )التي تتضمن أي حصص طويلة األجل، في جوهرها، تشكل جزءا صافي استثمار المجموعة في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة( تتوقف 

المجموعة عن االعتراف بحصتها في الخسائر اإلضافية.

يتم اإلعتراف بالخسائر اإلضافية وإثباتها كالتزامات فقط إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزامات قانونية أو متوقعة أو قامت بتسديد دفعات 
بالنيابة عن الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة .

يتم استبعاد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة أو المشروع المشترك بقدر حصة المجموعة في 
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .

إثبات اإليرادات	. 

اإليرادات من العقود مع العمالء

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود مع العمالء باتباع طريقة مكونة من خمس خطوات وكما هي مذكورة في المعيار الدولي للتقرير المالي )15(:

تحديد العقد )العقود( مع العميل. يعرف العقد بأنه اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ وتوضح األسس  الخطوة )1(: 
والمعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد.
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تحديد التزامات األداء في العقد. إن التزام األداء هو عبارة عن تعهد ينص عليه العقد مع العميل بتحويل سلعة أو خدمه إلى العميل. الخطوة )2(: 

تحديد سعر المعاملة: يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات  الخطوة )3(: 
المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة.

تخصيص سعر المعاملة على التزامات األداء المنصوص عليها في العقد. بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء، ستقوم  الخطوة )4(: 
المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق فيه مقابل الوفاء بكل 

التزام أداء.

إثبات اإليرادات عند وفاء المنشأة بالتزام األداء. تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى زمني، إذا ما تم  الخطوة )5(: 
الوفاء بأحد الضوابط التالية:

ال ينشئ أداء المجموعة أصاًل له استخدام بديل للمجموعة، وأن للمجموعة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه.أ - 
أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل الذي يسيطر عليه العميل في الوقت نفسه الذي يتم فيه تشييد األصل أو تحسينه.ب - 
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 التي يتم الوفاء بالتزام األداء فيها.

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.

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض، بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المتعاقد عليها، وبعد استبعاد الضرائب 
والرسوم. تقوم المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.

يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق عنه المنافع االقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف، إذ ينطبق ذلك، بشكل موثوق به.

بالنسبة للمنتجات اإللكترونية، فيتم إثبات إيرادات االشتراكات على مدى زمني هو فترة االشتراك في الخدمة. أما إيرادات العمليات واستخدام النقاط 
المدفوعة مسبقاً فيتم إثبات إيراداتها على النقطة من الزمن وهي التي يتم تقديم الخدمة فيها.

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

فيما يلي توضيح لطريقة إثبات اإليراد لكل قطاع مع توضيح آللية الفوترة للقطاعات:

  قطاع المنتجات

طريقة االعتراف وفقًا للمعيار الدولي IFRS 15 )االيراد من العقود مع العمالء(مصادر اإليراد الرئيسية
على مدى زمنياالشتراكات في المنتجات
عند نقطة من الزمنالعمليات المنفذة اليومية

عند نقطة من الزمنالنقاط المستخدمة

  قطاع المشاريع

طريقة االعتراف وفقًا للمعيار الدولي IFRS 15 )االيراد من العقود مع العمالء(مصادر اإليراد الرئيسية
على مدى زمنيالرخص والدعم الفني

على مدى زمنيدعم التشغيل
عند نقطة من الزمنخدمات االستشارات

عند نقطة من الزمنبرامج التوطين والتدريب
على مدى زمنيخدمات التفتيش

يتم االعتراف باإليرادات بشكل شهري وفقاً لمبدأ االستحقاق وتحميلها على حساب موجودات العقود، وبعد ذلك تجري عملية إصدار الفواتير حسب 
الجدولة المتعاقد عليها، ويتم معها االعتراف بالذمم المدينة وتخفيض حساب موجودات العقود.

* كل ذلك يتم في حالة كان االعتراف يسبق عملية الفوترة، أما في حالة كان السداد يسبق عملية االعتراف باإليراد )مثل مبالغ االشتراكات أو الدفعات 
المقدمة(، فإن المبالغ المعترف بها كإيراد يتم تخفيضها من حساب االيراد المؤجل أو حساب الدفعات المقدمة من العمالء وفقاً لمواعيد استحقاق 

االيراد.
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العمالت األجنبيةو. 

األرصدة والمعامالت األجنبية

يتم في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي تصبح 
فيه المعاملة مؤهلة أواًل لإلثبات.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. 
يتم إثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية، المسجلة بعملة أجنبية، بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت األولية. تحول البنود غير 
النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في 
القيمة العادلة للبند )أي يتم إثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباحها أو خسائرها بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو قائمة 

الربح أو الخسارة الموحدة، على التوالي(.

الممتلكات واآلالت والمعداتز. 

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة 
استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات. وإذا 
كان استبدال أجزاء هامة من اآلالت والمعدات مطلوباً على مراحل، تقوم المجموعة باستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية. 
وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم إثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباته. يتم إثبات كافة 
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة 

أصل ما )إن وجدت( بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات المتعلقة بإثبات المخصص.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع 
مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي 

متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة التي يتم التوقف عن اإلثبات فيها.

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم إجراء التعديالت مستقباًل، 
إذا كان ذلك مالئماً.

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.

فيما يلي أعمار الممتلكات واآلالت والمعدات االفتراضية والتي تستخدمها المجموعة:

سنوات االستهالكالممتلكات واآلالت والمعدات

5تحسينات مباني مستأجرة

3-5أجهزة تقنية المعلومات

25-33مباني

4-5سيارات

4-7أثاث وتجهيزات

الموجودات غير الملموسةح. 

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها 
في عملية تجميع منشآت القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم 

وخسائر االنخفاض المتراكمة. يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً.

تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك 
عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على األقل في نهاية 
فترة إعداد كل القوائم المالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها األصل – 
محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير 
الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
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ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وذلك لوحدها أو على 
مستوى وحدة توليد النقد. يتم مراجعة تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنوياً وذلك للتأكد فيما إذا كان التقييم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي غير 

المحدد ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير 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 االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم 
إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

برامج الحاسب اآللي

تقيد برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التابعة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة التاريخية على المصاريف المتعلقة 
مباشرًة بشراء البنود.

يحمل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف على الموجودات المعنية ناقصاً القيمة المتبقية 
على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة.

يتم إطفاء برامج الحاسب اآللي واألنظمة اإللكترونية على فترة 5 سنوات.

االنخفاض في الموجودات غير الماليةط. 

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، بإجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود 
مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد 
لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية، 
ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى 
أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر 

منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.

وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس 
تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع، فإنه يؤخذ باالعتبار آخر معامالت 

تمت بالسوق عند توفرها. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طرق تقييم مالئمة.

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها 
بصورة مستقلة لكل وحدة مدرة للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل. إن المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات تغطي 

عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل نمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.

يتم إثبات خسائر اإلنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة ضمن المصاريف وبما يتمشى مع 
وظيفة األصل منخفض القيمة.

االنخفاض في الموجودات غير الماليةي. 

بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض 
المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس 
قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة 
انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي 
كان من المفترض تحديدها – بعد خصم االستهالك – فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد 

هذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا إما بشكل فردي أو على مستوى 
الوحدة المدرة للنقدية، حسب االقتضاء، وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

النقد وما في حكمهك. 

يشمل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها 
األصلية ثالثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل كما هو موضح أعاله بعد 
خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك إن وجدت )حيث أنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية للمجموعة(.
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توزيعات األرباح-. 

تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد تحت تصرف المجموعة. 
وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية عند المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية.

المخصصاتم. 

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن التدفق الخارجي للموارد 
المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة أن بعض أو كل 
المخصصات سيتم استردادها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ 
المستردة مؤكدة تقريبا. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد خصم أي مبالغ 

مستردة.

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئماً، 
المخاطر الخاصة بااللتزام. عند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.

التقارير القطاعيةن. 

قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات 
أعمال أخرى والتي تقاس وفقاً للتقارير التي تستخدمها اإلدارة التنفيذية.

تتوافق اإلفصاحات عن التقارير القطاعية مع المعلومات التي تم مراجعتها من قبل المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية. تقوم المنشأة باإلفصاح عن 
معلومات عن أسس القياس المطبقة، مثل طبيعة وتأثير أي فروقات بين القياسات المستخدمة في المعلومات عن القطاعات التي يصدر عنها تقارير 

وتلك القياسات المستخدمة.

إلتزامات منافع الموظفين المحددةس. 

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

إن صافي موجودات أو مطلوبات البرنامج التقاعدي المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة هي القيمة العادلة لموجودات البرنامج، إن وجدت، 
ناقص القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية.

يتم إعادة قياس التزامات المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تحدد القيمة الحالية 
اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العموالت لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة 
التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد 
التزامات المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

الشامل اآلخر الموحدة.

يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة للفترات األولية على أساس سنوي باستخدام معدل تكلفة المعاشات التقاعدية المحددة اكتواريا في نهاية 
السنة السابقة، بعد تعديلها بالتقلبات الهامة التي تطرأ على السوق وأية أحداث هامة تقع لمرة واحدة، مثل تعديالت البرامج أو تقليص األيدي العاملة 
والسداد. وفي غياب مثل هذه التقلبات الهامة في السوق واألحداث التي تتم مرة واحدة، ترحل المطلوبات االكتوارية استنادا إلى االفتراضات في بداية 

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

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في اإليرادات الشاملة األخرى. يتم 
إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تسويات أو تقليص البرنامج مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
اآلخر الموحدة كتكاليف خدمة سابقة. يتم إجراء تقييم لاللتزامات بموجب هذه البرامج من قبل اكتواريين مستقلين استنادا إلى طريقة وحدة االئتمان 
المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذه البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية للمنافع المتعلقة، على أساس متساٍو، بكل سنة من سنوات الخدمة 

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

يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد إنتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف تمويلية. إن أي تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقييم االكتوارية 

والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في الدخل الشامل اآلخر.

في المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التقييم االكتواري بعين االعتبار نظام العمل السعودي 
وكذلك سياسة المجموعة.
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األدوات الماليةع. 

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

تم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. يتم إضافة تكاليف المعامالت التي تعود مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات 
العادلة  القيمة  من  خصمها  أو  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  باستثناء  مالية  ومطلوبات  مالية 
للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، أيهما أنسب، عند االعتراف األولي. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية 
أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة مباشرة والدخل الشامل اآلخر مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر الموحدة.

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:

أن األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل يهدف الى االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 	
الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي ينتج عنها تدفقات في تواريخ محددة والتي تمثل لوحدها دفعات من أصل الدين والفائدة على  	

المبلغ األصلي غير المسدد.

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

أن األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل تم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛ و 	
الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تنتج عنها تدفقات في تواريخ محددة والتي تمثل لوحدها دفعات من أصل الدين والفائدة على  	

المبلغ األصلي غير المسدد.

الرغم مما ورد أعاله، يجوز  الخسارة. وعلى  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية األخرى الحقا  الموجودات  يتم قياس جميع  افتراضي،  بشكل 
للمجموعة أن تقوم باختيار/ بتصنيف ال رجعة فيه عند االعتراف األولي بأصل مالي:

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

يمكن للمجموعة أن تصنف استثمار الدين بشكل ال رجعة فيه والتي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو تستوفي 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.

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 الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة 
الفعلي وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى( باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما 
فترة أقصر، إلى صافي القيمة المدرجة عند االعتراف األولي. بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة المتدنية، يتم احتساب معدل الفائدة 

الفعلي المعدل بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة، إلى تكلفة إطفاء أداة الدين عند االعتراف األولي.

التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلية

تتمثل التكلفة المطفأة لألصل المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل عند االعتراف األولي مطروحا منه الدفعات األساسية، مجموعا له اإلطفاء 
المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ األساسي ومبلغ االستحقاق، معداًل بأي مخصص خسارة.

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

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر. بالنسبة للموجودات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة، يتم حساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل 
الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي، باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة كما هو موضح أدناه. 
بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة 
المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت مخاطر االئتمان ألداة مالية منخفضة القيمة في فترات قوائم مالية الحقة بحيث ال يكون األصل المالي منخفض 

القيمة، يتم قيد إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي.

بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة، تعترف المجموعة بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان على التكلفة 
المطفأة لألصل المالي من االعتراف األولي. ال يتم الحساب بعكس اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية الحًقا بحيث ال يعود 

األصل المالي منخفض القيمة.
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يتم االعتراف بإيرادات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وتكون مشمولة ضمن بند إيرادات التمويل - إيرادات الفوائد.

أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند االعتراف األولي، يجوز للمجموعة القيام بخيار ال رجعة فيه )على أساس كل أداة على حدة( لتصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن تصنيف األداة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير مسموح إذا كان استثمار حقوق الملكية 

محتفظ به للمتاجرة أو إذا اعترف المشتري بالمقابل الذي سيتم دفعه في عملية تجميع أعمال.

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية مبدئيا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إضافة إلى تكاليف المعاملة. وبعد ذلك، يتم قياسها 
بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم 
االستثمارات. وال يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند بيع استثمارات األسهم، 

بل سيتم تحويلها إلى األرباح المبقاة.

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفقا للمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 9 ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. تكون توزيعات األرباح مشمولة ضمن بند »إيرادات التمويل« 

في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

تعترف المجموعة بمخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة من االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم المدينة التجارية وموجودات العقد. يتم تعديل قيمة خسارة االئتمان المتوقعة بتاريخ كل قوائم مالية إلظهار التغيرات 

في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لألداة المالية ذات العالقة.

تستمر المجموعة باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة للذمم المدينة التجارية وأصول العقود. يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على هذه 
الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصصات بناًء على تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة، معدلة بعوامل خاصة بالمدينين، والظروف 

االقتصادية العامة، وتقييم كل من االتجاه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ القوائم المالية، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند الحاجة.

تعترف المجموعة بخسائر ائتمانية متوقعة طوال فترة وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لكافة األدوات المالية. لكن إذا لم تزد 
مخاطر االئتمان على األدوات المالية بشكل كبير منذ االعتراف االولي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لألدوات المالية بمبلغ خسارة ائتمان 
لفترة 12 شهرا. تمثل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة على مدى 
العمر المتوقع لألداة المالية. وبالعكس، تمثل خسارة االئتمان البالغة 12 شهراً الجزء من خسائر االئتمان طول الحياة المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج 

عن حاالت تعثر افتراضية على أداة مالية ممكنة خالل 12 شهًرا بعد تاريخ القوائم المالية.

تعريف التعثر عن السداد

تعتبر المجموعة أن األمور التالية هي أحداث تعثر عن السداد، وذلك لغايات إدارة مخاطر االئتمان داخليا ألن التجارب السابقة تشير أن الذمم المدينة 
التي تستوفي أيا من المعايير التالية هي ذمم مدينة غير قابلة لالسترداد عموما.

عندما يكون هناك عدم التزام بالتعهدات المالية للطرف المقابل؛ أو 	
المعلومات التي يتم إعدادها داخليا أو التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بتسديد  	

دينه )دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ بها المجموعة(.

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. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في 
القيمة. يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح 

أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

االنخفاض في القيمة   الموجودات المالية

يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 9 نموذج »الخسارة المتكبدة« في معيار المحاسبة الدولي 39 بنموذج »الخسارة االئتمانية المتوقعة«. والذي يتطلب 
تقديراً كبيراً بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي يتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.

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.
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الموجودات المالية منخفضة القيمة

يعتبر األصل المالي منخفض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي. األدلة على 
أن األصل المالي منخفض القيمة تتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

صعوبات مالية كبيرة لمصدر األوراق أو المقرض  	
خرق للعقد، مثل حدوث تأخر أو تعثر عن السداد 	
منح المقرض )المقرضون( )المقترض(، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض، امتياز )أو امتيازات( ال يأخذها  	

المقرض باالعتبار.
أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية اخرى؛ و 	
إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية.  	

سياسة الشطب

تقوم المجموعة بشطب األصل المالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل في ضائقة مالية شديدة وليس هناك احتمال واقعي 
للتعافي. على سبيل المثال: عندما يكون الطرف المقابل تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس. قد تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة 
ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالمجموعة، مع مراعاة المشورة القانونية حيثما كان ذلك مناسبا. يتم االعتراف بأي مبالغ مستردة 

في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة واالعتراف بها

يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التعثر عن السداد، أو الخسارة االفتراضية )بمعنى حجم الخسارة إذا كان هناك تعثر عن السداد) 
المعدلة بواسطة معلومات  التاريخية  البيانات  السداد والخسارة االفتراضية على  التعثر عن  السداد. يستند تقييم احتمالية  التعثر عن  والتعرض عند 
مستقبلية كما هو موضح أعاله. أما بالنسبة للتعرض لمخاطر التعثر عن السداد بالنسبة للموجودات المالية، فيتمثل ذلك بالقيمة الدفترية اإلجمالية 
للموجودات بتاريخ القوائم المالية. وبالنسبة اللتزامات القروض، فيشمل التعرض لمخاطر المبلغ المسحوب في تاريخ القوائم المالية وأية مبالغ إضافية 

يتوقع سحبها في المستقبل بتاريخ التعثر عن السداد الذي يتم تحديده بناء على األنماط السابقة،

تقدير  يتم  المالية،  للموجودات  بالنسبة  المنظورة األخرى.  المعلومات  للمدينين، وغيرها من  المحددة  المستقبلية  التمويلية  للحاجات  المجموعة  وفهم 
خسارة االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع 

المجموعة استالمها، والتي يتم 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 تجميع األدوات المالية وفقا لألسس التالية:

طبيعة األدوات المالية  	
متأخرة السداد؛ و 	
طبيعة المقترضين وحجمه والقطاع الذي يعمل فيه  	

تتم مراجعة عملية التجميع بانتظام من قبل اإلدارة للتأكد من أن عناصر كل مجموعة ال زالت تشترك في خصائص مخاطر ائتمان مماثلة.

إذا قامت المجموعة بقياس مخصص الخسارة ألداة مالية بقيمة تعادل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة في فترة القوائم المالية السابقة لكنها تحدد 
بتاريخ القوائم المالية الحالية بأن شروط خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة غير مستوفاة، عندها تقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل 

12 شهرا لخسارة االئتمان المتوقعة في فترة القوائم المالية الحالية.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصل المالي 
وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل إلى جهة أخرى. إذا لم تقم 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 
لتسويتها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل المالي كما تعترف أيضا 

بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة.

عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المستلم والمستحق 
في الربح أو الخسارة. إضافة لذلك، عند إلغاء االعتراف باستثمار في أداة دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف 
الربح أو الخسارة المتراكمة التي سبق تجميعها في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الربح أو الخسارة. وبالعكس، عند إلغاء 
االعتراف باالستثمار في أداة حقوق الملكية التي اختارتها المجموعة عند االعتراف األولي لقياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال 
يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة سابًقا في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة، ولكن يتم تحويلها 

إلى األرباح المبقاة. 
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المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 

التصنيف كدين أو حقوق ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات 
االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية.

أدوات حقوق الملكية

إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح كافة مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة من 
قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة.

يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وخصمها مباشرة من حقوق الملكية. ال يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر في قائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

المطلوبات المالية

تقاس المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

المطلوبات المالية المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة

يتم قياس المطلوبات المالية التي ليست )1( مقابل محتمل من المستحوذ في عملية تجميع أعمال، )2( محتفظ بها للمتاجرة، أو )3( مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها. إن سعر الفائدة الفعلي 
هو السعر الذي يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل 
جزءا ال يتجزأ من معدل 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.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. إن الفرق بين القيمة 
الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متوقعة، يتم 

االعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

حق استخدام األصو- والتزامات عقود اإليجارف. 

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يستند إلى أو يحتوي على عقد مستند إلى مفهوم عقد اإليجار، 
تحديد ما إذا كان الترتيب يستند إلى أو يحتوي على عقد إيجار يستند إلى جوهر الترتيب في بداية عقد اإليجار. يمثل الترتيب عقد إيجار أو يحتوي 
على عقد إيجار إذا كان الترتيب يستند إلى استخدام أصل أو أصول معينة ويقدم الترتيب حقاً في استخدام األصل أو األصول حتى إن لم يكن هذا الحق 

مصرح به بوضوح في الترتيب.

كمستأجر

قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار سابًقا على أنها عقود إيجار تشغيلية أو تمويلية بناًء على تقييمها لما إذا كان اإليجار ينقل جميع مخاطر ومنافع 
ملكية األصل األساسي إلى المجموعة. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، صنفت المجموعة جميع عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلي. 
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، تعترف المجموعة بحق استخدام األصول والتزامات اإليجار لمعظم عقود اإليجار -أي أن عقود اإليجار هذه 

مدرجة في المركز المالي.

كجزء من التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قررت المجموعة عدم تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على عقود 
اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12 شهًرا من تاريخ التطبيق األولي. في مثل هذه الحاالت، يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المرتبطة بها كمصروفات 
بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. 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.
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االعتراف األولي

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

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

قيمة القياس األولي اللتزامات اإليجار. - 
أي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أية حوافز إيجار مستلمة. - 
أي تكاليف مباشرة مبدئية. - 
تكاليف التجديد. - 

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

المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في مضمونها(، ناقص أي حوافز عقود إيجار مدينة. - 
مدفوعات عقود اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل.- 
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.- 
دفع غرامات إنهاء العقد إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لهذا الخيار.- 

القياس الالحق

حق استخدام أصول

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

بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.أ - 
التعديل بعد أي إعادة قياس اللتزامات اإليجار لتعديالت اإليجار.ب - 

التزام عقد اإليجار

تقيس المجموعة التزامات اإليجار بعد تاريخ البدء من خالل:

زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات اإليجار.أ - 
تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمت.ب - 
إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل لعقد اإليجار.ج - 

أثر التحول 

عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( عقود اإليجار قامت المجموعة باالعتراف بحق استخدام االصول والتزامات اإليجار.

يلخص الجدول التالي أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1 يناير 2019م:

1 يناير 2019م

61,086,752حق استخدام األصول

)3,485,853(مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

45,885,809التزام عن إيجار رأسمالي - الجزء الغير متداول

15,200,943التزام عن إيجار رأسمالي - الجزء المتداول

يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل فائدة االقتراض المتزايد 3%، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة 
للحصول على أصل بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.
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األثر على السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

إن نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( فيما يتعلق بااليجارات التي تم تصنيفها سابقا كإيجارات تشغيلية، قامت المجموعة باالعتراف بحق 
في استخدام األصول وإلتزامات إيجار بمبلغ 154 مليون ريال سعودي ومبلغ 138 مليون ريال سعودي على التوالي في 31 ديسمبر 2019م.

وأيضاَ، فيما يتعلق بااليجارات التي يتم المحاسبة عنها طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قامت المجموعة باالعتراف بمصروف إهالك وفوائد 
ريال سعودي  بمبلغ 25 مليون  المجموعة بمصروف اهالك  اعترفت  المنتهية في 31 ديسمبر 2019م،  السنة  إيجار تشغيلي. خالل  بدال من مصروف 

ومصروف فوائد بمبلغ 907 الف ريال سعودي.

الزكاةص. 

العربية  المملكة  الزكاة في  الموحدة وفًقا ألنظمة  المالية  الزكوي في قوائمها  الوعاء  الزكاة على أساس  باحتساب وتسجيل مخصص  المجموعة  تقوم 
السعودية. ويتم تسجيل التعديالت الناتجة عن الربط النهائي خالل فترة التقرير التي يتم فيها اعتماد هذا الربط من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في  و ديسمبر 8 0وم و 9 0وم و 0و0وم  ولو

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  لولو

يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموّحدة للمجموعة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 
2019م و 2020م:

قائمة الدخل الموحدةدج  ولوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

التغير 
 السنوي

2018م - 
2019م

التغير 
 السنوي

2019م-2020م

معدل النمو 
 السنوي المركب 
2018م - 2020م

13.2%17.3%9.2%1,925,7102,102,0192,466,065 اإليرادات

16.6%15.4%17.8%)1,639,491()1,420,651()1,206,406(تكلفة اإليرادات

7.2%21.3%)5.3%(719,304681,368826,575اجمالي الربح

4.7%)8.8%(20.2%)76,927()84,355()70,185(مصاريف بيعية وتسويقية

169.1%ال ينطبق)100.0%()35,489(-)4,901(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

6.7%17.8%)3.4%()246,938()209,649()217,023(مصاريف عمومية وإدارية

28.3%28.5%28.1%)111,611()86,857()67,828(استهالك وإطفاء

)0.5%(18.3%)16.4%(359,367300,507355,609ربح العمليات التشغيلية

18.3%30.1%7.5%)6,374()4,898()4,556(مصاريف تمويلية

83.2%)10.1%(273.2%3,25512,14910,923عوائد ودائع قصيرة األجل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق104--صافي الحصة في نتائج شركات زميلة

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق3,596--خالل الربح أو الخسارة

15.8%)1559.7%()109.2%(8,413)576(6,267إيرادات )مصاريف( أخرى

1.1%21.2%)15.7%(364,333307,182372,269صافي الربح قبل الزكاة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)65,690(--الزكاة

)8.3%()0.2%()15.7%(364,334307,182306,579صافي الربح

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من 
ال ينطبق)50.0%(ال ينطبق1,773867-خالل الدخل الشامل األخر

إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية 
ال ينطبق)102.2%(97.0%260)11,660()5,919(الخدمة

)7.3%(3.5%)17.1%(358,415297,255307,706إجمالي الدخل الشامل للسنة
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 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

التغير 
 السنوي

2018م - 
2019م

التغير 
 السنوي

2019م-2020م

معدل النمو 
 السنوي المركب 
2018م - 2020م

مؤشرات األداء الرئيسية:

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)3.8(1.1)4.9(33.5%32.4%37.4%مجمل الربح

)0.5()0.9(3.10.4%4.0%3.6%مصروفات بيعية وتسويقية

)1.3(0.0)1.3(10.0%10.0%11.3%مصروفات عمومية وإدارية

)6.5()2.2()4.3(12.4%14.6%18.9%صافي الربح

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة.

اإليرادات

تم تحقيق اإليرادات من خالل )1( قطاع مجموعة المنتجات الذي يختص بتقديم الخدمات اإللكترونية للقطاع الحكومي والخاص، كخدمة يقين، مقيم، 
العمرة، تم، تشغيل وتطوير منصة أبشر، وغيرها. ساهم قطاع مجموعة المنتجات بنسبة 54% من اجمالي ايرادات 2018م و57% من اجمالي ايرادات 
2019م، وبنسبة 64% من إجمالي اإليرادات في عام 2020م؛ و )2( قطاعات المشاريع المتمثل بأربع قطاعات رئيسة: قطاع إسناد األعمال )يختص بإسناد 
الجهات الحكومية لتقديم خدمات مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية(، قطاع مجموعة المشاريع التقنية )يختص بتقديم حلول تقنية في مجال تقنية 
المعلومات(، قطاع الخدمات االحترافية )يختص بتقديم حلول تدريب واستشارات في مجاالت متعددة( وقطاع التوطين وبناء القدرات )يختص في تقديم 
حلول التوطين(. وساهمت قطاعات المشاريع بحوالي 46% من اجمالي ايرادات 2018م و 43% من جمالي ايرادات 2019م و 36% من إجمالي اإليرادات 

في عام 2020م.

ارتفعت اإليرادات من 1,925,7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 2,102,0 مليون ريال سعودي في عام 2019م )+176.3 مليون ريال سعودي( بسبب 
زيادة في إيرادات مجموعة المنتجات وبشكل رئيسي خدمة يقين )+ 128.4 مليون ريال سعودي( وتشغيل وتطوير منصة أبشر )+64.5 مليون ريال سعودي( 

باإلضافة إلى الزيادة في إيرادات المشاريع )بمقدار +25.3 مليون ريال سعودي( خالل نفس الفترة.

كما ارتفعت اإليرادات لتصل إلى 2,466,1 مليون ريال سعودي في عام 2020م )+364.0 مليون ريال سعودي( بسبب ارتفاع إيرادات مجموعة المنتجات 
)+381.2 مليون ريال سعودي( ويعود ذلك إلى اإليرادات الناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل )حيث بلغت إيرادات شركة تبادل مبلغ 272.6 مليون ريال 
سعودي( باإلضافة إلى استالم المجموعة خطاب بخصوص مستحقات شركة علم مقابل تطوير وتشغيل نظام أبشر للفترة من يونيو 2016م حتى ديسمبر 
2019م بمبلغ 91.4 مليون ريال سعودي، والتي تمثل هامش ربح تنفيذ خدمات التطوير والتشغيل لتلك الفترة. لم يكن لدى المجموعة معلومات في ذلك 

الوقت تفيد باستحقاق هذا الربح، عليه تم تسجيله خالل العام 2020م وذلك بعد استالم الخطاب.

قوبل هذا االرتفاع في إيرادات مجموعة المنتجات في 2020م، بانخفاض في إيرادات المشاريع بقيمة 17.2 مليون ريال سعودي ناتجة عن انتهاء بعض 
المشاريع في قطاعي المشاريع الرقمية والخدمات االحترافية )- 237 مليون ريال سعودي(، والذي تم تعويضه جزئيا من خالل إطالق قطاع التوطين وبناء 
القدرات في عام 2020م والذي حقق إيرادات بمبلغ )+121.7( مليون ريال سعودي، باإلضافة الى الزيادة في ايرادات قطاع إسناد األعمال )+97.6 مليون 

ريال سعودي( بسبب عقود إلدارة وتشغيل مراكز خدمات مع جهة حكومية.

تكلفة اإليرادات 

تتكون تكلفة اإليرادات من تكلفة الموظفين والتي شكلت حوالي 56% من إجمالي تكلفة اإليرادات في عام 2020م والتكاليف المباشرة األخرى مثل تكاليف 
المتعاقدين والبرامج والرخص االلكترونية والدعم واإلمداد والشراكات وغيرها.

ارتفعت تكلفة اإليرادات من 1,206.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1,420.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م )+214.2 مليون ريال سعودي( 
وذلك بسبب الزيادة في التكلفة المباشرة للموظفين )+ 126.2 مليون ريال سعودي( الناتجة عن الزيادة في عدد الموظفين )+511 موظًفا(، باإلضافة الى 

الزيادة في تكاليف البرامج والرخص االلكترونية )+.34.1 مليون ريال سعودي( وتكاليف الدعم واالمداد )+44.1 مليون ريال سعودي(.

كما ارتفعت تكلفة اإليرادات إلى 1,639.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م )+218.8 مليون ريال سعودي( بشكل أساسي بسبب تكلفة اإليرادات الناتجة 
عن االستحواذ على شركة تبادل )حيث بلغت قيمة تكلفة االيرادات لشركة تبادل 203.2 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى الزيادة في تكاليف الدورات 

التدريبية وذلك بشكل رئيسي لمشاريع قطاع التوطين وبناء القدرات )+31.9 مليون ريال سعودي(. 

اجمالي الربح

انخفض اجمالي الربح من 719.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م الى 681.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك النخفاض ربحية بعض 
القطاعات حيث حقق قطاعي إسناد األعمال ومجموعة المشاريع التقنية إجمالي خسارة بمبلغ 20.6 مليون ريال و16,7 مليون ريال على التوالي ويعود 
ذلك إلى انخفاض ربحية بعض المشاريع، باإلضافة إلى دخول المجموعة في مشاريع جديدة بربحية منخفضة بغرض التوسع. ارتفع إجمالي الربح بقيمة 
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145.2 مليون ريال سعودي بين عام 2019م وعام 2020م وذلك نتيجة االستحواذ على شركة تبادل حيث بلغ اجمالي ربح شركة تبادل 67.9 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م، باإلضافة تمكن المجموعة من الحصول على عدة مشاريع متعلقة بإدارة وتشغيل مراكز خدمات مع جهة حكومية.

مصاريف بيعية وتسويقية

تشمل مصاريف البيع والتسويق تكلفة الموظفين واإلعالنات وتكاليف سداد ومصاريف أخرى.

ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية من 70.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 84.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م )+14.2 مليون ريال 
سعودي( ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة تكلفة الموظفين بمقدار 11.2 مليون ريال سعودي، تماشياً مع الزيادة في متوسط عدد الموظفين بمقدار 

10 موظفين.

يعود االنخفاض إلى 76.9 مليون ريال سعودي في العام 2020م )-7.4 مليون ريال سعودي( بشكل أساسي إلى تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد الذي 
أدى إلى انخفاض في )1( تكاليف الموظفين )- 4.0 مليون ريال سعودي( نتيجة انخفاض   متوسط عدد الموظفين بـ 9 موظفين، )2( انخفاض مصاريف 

العالقات العامة )- 3.5 مليون ريال سعودي( و )3( انخفاض مصاريف االعالنات )-0.3 مليون ريال سعودي(. 

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

تتعلق خسائر االئتمان المتوقعة بمخصصات الذمم المدينة وموجودات العقود وذمم الموظفين. عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة تقوم المجموعة 
باستخدام معلومات تطلعيه تعتمد على افتراضات المحركات المستقبلية لمختلف العوامل االقتصادية، والكيفية التي تؤثر بها هذه المحركات على بعضها 
البعض. كما تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر، باإلضافة الى ذلك وحسب تقديرات اإلدارة تقوم المجموعة بتكوين مخصص خسارة 

ائتمانية متوقعة اضافيه على حاالت محددة. 

بلغت خسائر االئتمان المتوقعة 35.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م، وذلك بشكل رئيسي بسبب تقديرات اإلدارة لبعض الحاالت في الذمم المدينة 
وموجودات العقود. اضافة الى ذلك كان هناك مخصصات إضافية على الذمم المدينة وموجودات العقود التي يزيد عمرها عن سنة واحدة حسب نموذج 

الخسارة االئتمانية المتبع.

مصاريف عمومية وإدارية

تشمل المصاريف اإلدارية والعمومية تكلفة الموظفين، خدمات استشارية ومهنية، ضيافة وأنشطة، مصاريف اصالح وصيانة، ومصاريف متعاقدين وأخرى.

انخفضت المصاريف العمومية واالدارية من 217.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 209.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م )-7.4 مليون ريال 
سعودي( ويعود ذلك بشكل رئيسي الى االنخفاض في مصاريف االيجار وذلك بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16.

في عام 2020م، ارتفعت المصاريف العمومية واالدارية إلى 246.9 مليون ريال سعودي )+37.3 مليون ريال سعودي( وكان االرتفاع بشكل رئيسي بسبب 
الزيادة في تكاليف الموظفين )+38.4 مليون ريال سعودي( ويعود ذلك الى االستحواذ على شركة تبادل )حيث بلغت المصاريف العمومية واالدارية لشركة 
تبادل مبلغ 61.0 مليون ريال سعودي( نتج عن هذا االستحواذ زيادة عدد الموظفين المصنفين ضمن المصاريف العمومية واإلدارية بعدد )+53 موظف(. 

استهالك وإطفاء

ارتفع  الملموسة.  غير  والموجودات  األصول  استخدام  وحق  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  استهالك  بمصاريف  واالطفاء  االستهالك  مصاريف  تتعلق 
االستهالك واإلطفاء من 67.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 86.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مصروفات 

اإلطفاء المتعلقة بحق استخدام األصول، والناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16.

كما ارتفعت مصاريف االستهالك واإلطفاء لتصل إلى 111.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م وذلك بشكل رئيسي بسبب االستحواذ على شركة تبادل 
)حيث بلغت مصاريف االستهالك واالطفاء لشركة تبادل مبلغ 14.8 مليون ريال سعودي( باإلضافة الى التحويالت من اعمال انشائية تحت التنفيذ.

مصاريف تمويلية

تتعلق المصاريف التمويلية بمصاريف اإليجار الرأسمالي والقيمة الحالية لقرض بدون فوائد. وارتفعت المصاريف التمويلية من 4.6 مليون ريال سعودي 
في عام 2018م إلى 4.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك بشكل أساسي بسبب التزامات اإليجار على حق استخدام األصول الناتجة عن تطبيق 
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. كما ارتفعت تكاليف التمويل إلى 6.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة للقيمة الحالية لقرض بدون فوائد 
حصلت عليه »تبادل« من صندوق االستثمارات العامة في عام 2011م على مدى 10 سنوات وقد بلغ الرصيد القائم المتبقي من القرض 13.9 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.
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عوائد ودائع قصيرة األجل

تتكون عوائد الودائع قصيرة األجل من العوائد المالية على الودائع في البنوك. ارتفعت العوائد من الودائع قصيرة األجل من 3.3 مليون ريال سعودي في 
عام 2018م إلى 12.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وذلك بسبب الزيادة في )1( متوسط رصيد الودائع قصيرة األجل و )2( متوسط سعر الفائدة 

من 1.7% الى 2.2% خالل نفس الفترة.

انخفضت عوائد الودائع إلى 10.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م، وذلك نتيجة انخفاض متوسط رصيد الودائع قصيرة األجل إلى جانب انخفاض 
متوسط سعر الفائدة إلى %1.1.

صافي الحصة في نتائج شركات زميلة

بلغت الحصة في نتائج الشركات الزميلة 103.6 ألف ريال سعودي في عام 2020م، وتتعلق بحصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة بموجب 
طريقة حقوق الملكية والتي سجلت 163.6 ألف ريال سعودي من صافي حصة المجموعة في نتائج شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات 

وخسارة 60 ألف ريال سعودي من شركة سهل المدار التجارية.

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح أو الخسارة

ان التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح أو الخسارة ينتج من التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة. بلغت المكاسب من الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 3.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م، 

وتتعلق بمكاسب القيمة العادلة من االستثمارات في شركة زد وشركة فودكس وشركة سهل المدار وشركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات.

إيرادات )مصاريف( أخرى

بلغ صافي االيرادات )المصروفات( األخرى 6.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م، ويعود ذلك بشكل أساسي الى دعم صندوق تنمية الموارد البشرية 
الذي استلمته المجموعة كجزء من برامج دعم السعودة في القطاع الخاص. انخفضت اإليرادات )المصاريف( األخرى إلى خسائر بقيمة 576 ألف ريال 

سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تكوين مخصص للقضايا القانونية. 

وفي عام 2020م، ارتفعت اإليرادات )المصاريف( األخرى إلى 8.4 مليون ريال سعودي وتتعلق بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية البالغ 4.7 مليون ريال 
سعودي وعكس مخصص قضايا قانونية بقيمة 3.0 مليون ريال سعودي.

الزكاة

في بداية عام 2021م، صدر االمر الملكي رقم )35657( بتاريخ 1442/6/29هـ، والذي يقضي بأن تخضع الشركات التي يملكها صندوق االستثمارات 
العامة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر للزكاة ابتداء من العام 2020م، على أال تخضع للزكاة الشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية وما في 
حكمها التي يملكها الصندوق بالكامل للسنوات المالية التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019م. وعليه، فقد قامت المجموعة بتسجيل مصاريف زكاة بقيمة 
65.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م تمثل 2.5% من وعاء الزكاة البالغ 2,627.6 مليون ريال سعودي )لم تسجل المجموعة مصاريف زكاة في عام 

2018م و2019م(.

صافي الربح

انخفض صافي الربح من 364.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م الى 307.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م متأثراً بانخفاض اجمالي الربح 
بسبب تراجع اجمالي الربح لجميع القطاعات ما عدا قطاع المنتجات. انخفض صافي الربح في عام 2020م الى 306.6 مليون ريال سعودي بسبب 
مصاريف الزكاة حيث كانت المجموعة معفاة من الزكاة في عام 2019م وعام 2018م علماً أنه كان هناك ارتفاع في األرباح قبل الزكاة خالل الفترة ذاتها.
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تحليل اإليراداتأ. 

يلخص الجدول التالي اإليرادات حسب الشركات بعد استبعاد العمليات المشتركة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 
2020م: 

اإليرادات حسب الشركاتدج  ولوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

6.0%3.9%8.3%1,918,5552,077,0652,157,023شركة علم
34.7%18.5%53.1%219,229335,647397,850شركة إمداد الخبرات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق272,593 - -شركة تبادل
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة موارد المستقبل
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

15.0%17.2%12.9%2,137,7842,412,7122,827,466اإلجمالي الفرعي
30.5%16.3%46.5%)361,401()310,693()212,074(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

13.2%17.3%9.2%1,925,7102,102,0192,466,065اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

تتكون إيرادات المجموعة من إيرادات الشركة وشركة إمداد الخبرات في عام 2018م و2019م وباإلضافة إلى شركة تبادل في عام 2020م نتيجة لعملية 
االستحواذ التي تمت في عام 2020م. 

شركة علم

ارتفعت ايرادات شركة علم من 1,918.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م الى 2,077.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م و2,157.0 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م، بشكل رئيسي بسبب الزيادة في إيرادات المنتجات وبشكل رئيسي خدمة يقين وتشغيل وتطوير منصة أبشر.

شركة إمداد الخبرات

ارتفعت ايرادات شركة امداد الخبرات من 219.2 مليون ريال سعودي في 2018م الى 335.6 مليون ريال سعودي في 2019م و397.8 مليون ريال سعودي 
في 2020م، بسبب وجود مشاريع جديدة، بشكل رئيسي مع شركة علم الشركة األم .

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، والذي نتج عنه زيادة في ايرادات المجموعة بقيمة 272.6 مليون ريال وتتمثل اإليرادات بخدمات منصة فسح.

يلخص الجدول التالي اإليرادات حسب القطاع للمجموعة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

اإليرادات حسب القطاعاتدج  ولوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
*مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

اإليرادات
22.8%32.0%14.3%1,040,1931,191,2161,572,444مجموعة المنتجات

17.5%22.6%12.5%384,762432,866530,818إسناد األعمال
)36.2%()54.5%()10.6%(381,586339,890154,646مجموعة المشاريع التقنية

)14.5%()37.3%(16.7%119,169138,04786,487الخدمات االحترافية
44.3%ال ينطبقال ينطبق121,670--التوطين وبناء القدرات

13.2%17.3%9.2%1,925,7102,102,0192,466,065إجمالي اإليرادات

* تم إعادة تبويب أرقام القطاعات للعام 2018م وذلك بناًء على هيكلة القطاعات الجديدة التي اعتمدت في عام 2020م.
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وتحليالت االدارة
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مجموعة المنتجات

تحتوي مجموعة المنتجات على قائمة واسعة من الخدمات اإللكترونية التي تقدمها المجموعة للقطاع الحكومي والخاص. ويعود سبب الزيادة من 1,040.2 
مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1,191.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، بشكل كبير إلى الزيادة في إيرادات خدمة يقين بقيمة 128.4 مليون 

ريال سعودي وإيرادات تشغيل وتطوير منصة أبشر بقيمة 64.5 مليون ريال سعودي.

ارتفعت إيرادات مجموعة المنتجات إلى 1.6 مليار ريال سعودي في عام 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إيرادات خدمة فسح والبالغة 272.6 مليون 
ريال سعودي الناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل وكذلك الزيادة في إيرادات منصة أبشر بقيمة )+92.4( ويعود ذلك بشكل أساسي الى مستحقات 
شركة علم مقابل تطوير وتشغيل منصة أبشر للفترة من يونيو 2016م وحتى ديسمبر 2019م بمبلغ 91.4 مليون ريال سعودي والتي تمثل هامش ربح تنفيذ 
خدمات التطوير والتشغيل لتلك الفترة لم يكن لدى المجموعة معلومات في ذلك الوقت تفيد باستحقاق هذا الربح، عليه تم تسجيله خالل العام 2020م.

إسناد األعمال

تتكون مشاريع إسناد األعمال من مشاريع دعم خدمات توريد القوى العاملة التي تتطلب تواجد القوى العاملة في أرض المشروع، ويتم توفيرها عادًة من 
خالل شركة إمداد.

ارتفعت إيرادات مشاريع إسناد األعمال من 384.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 432.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك بشكل 
رئيسي بسبب الزيادة في عدد المشاريع. وتماشت هذه الزيادة مع االرتفاع في اإليرادات من )1( مشروع يهدف إلى إتمام وتسريع وتحسين إجراءات دخول 
المسافرين مع جهة حكومية )+52.2 مليون ريال سعودي(، و )2( مشروع مع جهة حكومية متخصص باألعمال التفتيشية والرقابية )+22.1 مليون ريال 
سعودي(. وقد قابل ذلك انخفاض في إيرادات عدد من المشاريع منها مشروع لتدريب وتشغيل مراكز الخدمة النموذجية ألحد الجهات الحكومية )-52.5 

مليون ريال سعودي( وذلك بسبب تنفيذ وتسليم غالبية مخرجات المشروع في عام 2018م.

ارتفعت إيرادات مشاريع إسناد األعمال إلى 530.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م، وذلك بسبب عقود إلدارة وتشغيل مراكز خدمات مع جهة حكومية 
)+199.7 مليون ريال سعودي(. وقد قابل هذا االرتفاع انخفاض في إيرادات مشروع إتمام وتسريع وتحسين إجراءات دخول المسافرين مع إحدى الجهات 

الحكومية بقيمة )-50.0 مليون ريال سعودي(.

مجموعة المشاريع التقنية

تمثل مجموعة المشاريع التقنية مشاريع الحلول الرقمية المتخصصة التي تقدمها المجموعة.

انخفضت إيرادات مجموعة المشاريع التقنية من 381.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 339.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م، نتيجة لتسليم 
االلتزامات التعاقدية لمشروع برنامج المنصة االلكترونية للتحقق من األهلية مع جهة حكومية )-73.6 مليون ريال سعودي( في عام 2018م، وقد تم تعويض 

ذلك جزئًيا من خالل زيادة اإليرادات من مشروع البوابة الوطنية للعمل مع جهة حكومية )+17.6 مليون ريال سعودي( .

كما انخفضت إيرادات مجموعة المشاريع التقنية إلى 154.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م وذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض عدد المشاريع 
القائمة. وصاحب ذلك أيًضا انخفاض اإليرادات من مشروع صرف مع جهة حكومية )-35.3 مليون ريال سعودي( ومشروع البوابة الوطنية للعمل مع جهة 

حكومية )-32.6 مليون ريال سعودي( وذلك بسبب تنفيذ وتسليم غالبية المخرجات في عام 2019م لكال المشروعين.

الخدمات االحترافية

تتعلق الخدمات االحترافية ببناء القدرات البشرية واألعمال التجارية وتقنية المعلومات والخدمات االستشارية الرقمية.

ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات االحترافية من 119.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 138.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م يعود ذلك 
بشكل أساسي الى مشروع مع احدى الجهات الحكومية لتوفير الخدمات االستشارية والتشغيلية )+24.9 مليون ريال سعودي(، ومشروع تقديم الخدمات 
االستشارية وتشغيل مكتب إدارة المشاريع ألحد الجهات الحكومية )+ 7.8 مليون ريال سعودي( وقد قابل ذلك جزئياً االنخفاض في ايرادات مشروع 

تأسيس وتشغيل مكتب تحقيق الرؤية مع احدى الجهات الحكومية )-12.6 مليون ريال سعودي(.

كما انخفضت إيرادات الخدمات االحترافية إلى 86.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة لتسليم وتنفيذ كافة االلتزامات التعاقدية لمشروع تطوير 
األنظمة التقنية مع جهة حكومية )-27.0 مليون ريال سعودي( ومشروع تأسيس وتشغيل مكتب تحقيق الرؤية مع احدى الجهات الحكومية )-21.0 مليون 

ريال سعودي(.

التوطين وبناء القدرات

التوطين وبناء القدرات هي وحدة أعمال تم انشائها حديًثا في عام 2020م تهدف إلى توفير تدريب مخصص للمواطنين السعوديين. في العام المالي 
2020م، بلغت اإليرادات 121.7 مليون ريال سعودي تتعلق بشكل رئيسي بمشروع مع جهة حكومية )103.0 مليون ريال سعودي(.
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االيرادات حسب نوع العميل

اإليرادات حسب نوع العميلدج  ولوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
*مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

معدل النمو 
 السنوي المركب 
2018م - 2020م

اإليرادات

15.9%25.3%7.2%1,087,1391,165,8451,461,266االيرادات الحكومية

9.5%7.3%11.6%838,571936,1741,004,800االيرادات التجارية

13.2%17.3%9.2%1,925,7102,102,0192,466,065إجمالي اإليرادات

* تم إعادة تبويب أرقام القطاعات للعام 2018م وذلك بناًء على هيكلة القطاعات الجديدة التي اعتمدت في عام 2020م.
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وتحليالت االدارة

االيرادات من أكبر خمسة منتجات 

اإليرادات من أكبر خمسة منتجاتدج  7لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

معدل النمو 
 السنوي المركب 
2018م - 2020م

اإليرادات

30.4%)1.8%(73.2%175,397303,840298,245يقين

49.0%47.9%50.1%128,568192,933285,385أبشر

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق272,593--فسح

6.8%1.2%12.7%200,914226,406229,071تم

11.1%13.7%8.6%172,391187,290212,906مقيم

38.4%42.6%34.4%677,270910,4691,298,200اإلجمالي الفرعي

)13.1%()3.2%()21.9%(362,923280,747274,244منتجات أخرى

23.0%31.7%14.8%1,040,1931,191,2161,572,444اجمالي المنتجات

كنسبة مئوية من اإلجمالي

2.1)6.5(19.08.6%25.5%16.9%يقين

)18.1(18.13.82.0%16.2%12.4%أبشر

17.317.3-17.3%--فسح

)4.7()4.4()0.3(14.6%19.0%19.3%تم

)3.0()2.1()0.9(13.5%15.7%16.6%مقيم

82.611.16.317.4%76.4%65.1%اإلجمالي الفرعي

)17.4()6.3()11.1(17.4%23.6%34.9%منتجات أخرى

المصدر: معلومات ادارة
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ايرادات المنتجات حسب نوع العميل

إيرادات المنتجات حسب نوع العميل دج  8لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

معدل النمو 
 السنوي المركب 
2018م - 2020م

اإليرادات

74.8%117.0%40.9%183,647258,735561,421االيرادات الحكومية

8.6%8.1%9.2%856,546932,4801,011,023االيرادات التجارية

23.0%31.7%14.8%1,040,1931,191,2151,572,444إجمالي اإليرادات

المصدر: معلومات ادارة

تحليل تكلفة اإليراداتب. 

يلخص الجدول التالي تكلفة اإليرادات حسب الشركات بعد استبعاد العمليات المشتركة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م 
و 2020م:

تكلفة اإليرادات حسب الشركاتدج  9لوالجدو- )

بأالف الرياالت 
السعودية

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

معدل النمو 
 السنوي المركب 
2018م - 2020م

9.0%1.9%16.5%1,235,3501,439,6921,466,534شركة علم

شركة إمداد 
34.5%13.5%59.3%183,130291,652331,144الخبرات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق203,214--شركة تبادل

شركة علم 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---لالستثمار

شركة موارد 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---المستقبل

شركة علم 
للمدفوعات 

الرقمية*
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---

شركة العمرة 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---للخدمات المتميزة

18.8%15.6%22.1%1,418,4801,731,3442,000,892اإلجمالي الفرعي 

تعديالت مرتبطة 
30.5%16.3%46.5%)361,401()310,693()212,074(بتوحيد األرقام

16.6%15.4%17.8%1,206,4061,420,6511,639,491اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

تتكون تكلفة إيرادات المجموعة من تكاليف شركة علم وشركة إمداد الخبرات في عام 2018م و2019م وباإلضافة إلى شركة تبادل في عام 2020م. 

143



شركة علم

ارتفعت تكلفة االيرادات للشركة من 1,235.4 مليون ريال سعودي في 2018م الى 1,439.7مليون ريال سعودي في 2019م، وذلك بسبب الزيادة في التكلفة 
المباشرة للموظفين )+ 19 مليون ريال سعودي( الناتجة عن الزيادة في عدد الموظفين )+123 موظًفا(، باإلضافة الى الزيادة في تكاليف البرامج والرخص 

االلكترونية )+36.5 مليون ريال سعودي( وتكاليف الدعم واالمداد )+23.4 مليون ريال سعودي( وتكاليف المتعاقدين )+22.3 مليون ريال سعودي(.

ارتفعت تكلفة االيرادات للشركة لتصل الى 1,466.5 مليون ريال سعودي في 2020م، تماشًيا مع ارتفاع اإليرادات باالضافة إلى زيادة تكاليف مشروع 
دعم برامج التوطين التابعة الحدى الجهات الحكومية )+31.9 مليون ريال سعودي(. من ناحية أخرى، كان هناك انخفاض في تكاليف البرامج والرخص 

اإللكترونية )حوالي -18.0 مليون ريال سعودي(.

شركة إمداد الخبرات 

ارتفعت تكلفة اإليرادات من 183.1 مليون ريال سعودي من عام 2018م إلى 291.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م ثم الى 331.1 مليون ريال سعودي 
في 2020م، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة الموظفين المباشرة بسبب ارتفاع عدد الموظفين من 948 في عام 2018م إلى 1,327 في عام 2019م وإلى 

1,439 في عام 2020م.

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في العام 2020م وقد بلغت تكلفة إيراداتها مبلغ 203.2 مليون ريال سعودي، وتتعلق بشكل رئيسي بتكاليف الموظفين بقيمة 
76.0 مليون ريال، وتكلفة اتفاقية مشاركة األرباح بين تبادل وجهة حكومية بقيمة 56.3 مليون ريال سعودي وتكاليف البرامج والرخص االلكترونية 21.3 

مليون ريال وتكاليف االسناد والمتعاقدين 14.7 مليون ريال.

يلخص الجدول التالي تكلفة اإليرادات حسب النوع للمجموعة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

تكلفة اإليراداتدج  0 لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

معدل النمو 
 السنوي المركب 
2018م - 2020م

14.2%10.6%18.0%702,081828,238915,758تكاليف الموظفين المباشرة 

39.3%64.7%17.8%66,83678,735129,691تكاليف االسناد والمتعاقدين

25.0%3.4%50.7%67,112101,166104,803البرامج والرخص االلكترونية

95.6%18%172%25,68969,86682,436مصاريف الدعم واإلمداد

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق71,132--مصاريف مشاريع مشاركة بالدخل

22.3%362.8%)67.7%(27,2268,80740,755الدورات التدريبية

)10.3%(9.8%)26.8%(41,67530,52633,525تكاليف الشراكة

التكاليف المتعلقة باتفاقية تطوير موارد 
11.9%)10.4%(39.8%29,39041,08636,813البيانات والمعلومات

3.3%)19.0%(31.7%33,66044,34335,909أجهزة تقنية المعلومات

)6.1%()13.6%(2.3%212,737217,685187,668أخرى

16.6%15.4%17.8%1,206,4061,420,6511,639,491إجمالي تكلفة اإليرادات

المصدر: معلومات اإلدارة

تكاليف الموظفين المباشرة

تتعلق تكاليف الموظفين المباشرة بشكل رئيسي برواتب ومزايا الموظفين والتي شكلت حوالي 59% و59% و56% من إجمالي تكلفة اإليرادات للفترات 31 
ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، على التوالي.

ارتفعت التكلفة المباشرة للموظفين من 702.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 828.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعود ذلك بشكل 
أساسي إلى زيادة عدد الموظفين بعدد +379 لشركة امداد و+123 لشركة علم خالل نفس الفترة إلى جانب الزيادات السنوية في الرواتب اعتباًرا من 

أبريل 2019م.

ومع ذلك، فقد تم تعويض هذه الزيادة جزئًيا من خالل االنخفاض في متوسط   التكلفة لكل موظف من 28.9 ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى 27.3 
ألف ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض مصاريف دورات التدريب والمكافآت السنوية للموظفين في عام 2019م.
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ارتفعت التكلفة المباشرة للموظفين إلى 915.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م، وذلك بشكل أساسي بسبب الزيادة في متوسط   التكلفة الشهرية لكل 
موظف من 27.3 ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى 28.9 ألف ريال سعودي في عام 2020م بسبب الزيادة في المكافآت السنوية المدفوعة لموظفي 
المجموعة إلى جانب الزيادة الناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل. كما تم تعويض ذلك جزئًيا من خالل انخفاض مصاريف رحالت العمل بسبب قيود 
السفر الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بقيمة 14.9 مليون ريال سعودي، وانخفاض مصروف دورات التدريب لموظفي الشركة بقيمة 

24.2 مليون ريال سعودي وبعض المزايا األخرى بما قيمته 2.1 مليون ريال سعودي. 

تكاليف اإلسناد والمتعاقدين 

تتعلق تكاليف اإلسناد والمتعاقدين بشكل رئيسي باالستعانة بأطراف خارجية لتنفيذ أعمال محددة.

ارتفعت تكاليف اإلسناد والمتعاقدين من 66.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 78.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وذلك بشكل أساسي 
بسبب زيادة تكاليف المتعاقدين.

ويعود سبب الزيادة اإلضافية من 80.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 129.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بقيام المجموعة باالستعانة 
بقوى عاملة متخصصة لتلبية احتياجات مشروع إلدارة وتشغيل مراكز خدمات مع جهة حكومية.

البرامج والرخص اإللكترونية 

تتعلق تكاليف البرامج والرخص اإللكترونية بالعديد من التراخيص التي حصلت عليها المجموعة للوفاء بالتزاماتها في عدد من المشاريع القائمة.

ارتفعت تكاليف البرامج والرخص االلكترونية من 67.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 101.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م وارتفعت بعد 
ذلك إلى 104.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الحصول على تراخيص Dynamics وPower BI وenterprise كجزء من 

االلتزامات التعاقدية ألحد المشاريع مع احدى الجهات الحكومية )+34.3 مليون ريال سعودي(.

مصاريف الدعم واإلمداد

تتعلق مصاريف الدعم واالمداد بخدمات الدعم التقنية والرسائل القصيرة ارتفعت مصاريف الدعم واإلمداد من 25.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
إلى 69.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعود ذلك بشكل أساسي الى مشروع تدريب وتشغيل مراكز الخدمة النموذجية والتكاليف المتعلقة بالرسائل 

النصية القصيرة لتشغيل وتطوير منصة أبشر.

ارتفعت مصاريف الدعم واالمداد إلى 82.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بسبب ارتفاع مصاريف الرسائل القصيرة لتشغيل وتطوير منصة أبشر، 
باإلضافة إلى خدمات الدعم ألحد المشاريع.

مصاريف مشاريع مشاركة بالدخل

تتعلق مصاريف مشاريع المشاركة بالدخل باتفاقية مشاركة اإليرادات السارية في 1 يناير 2019م بين تبادل وجهتين حكوميتين وكذلك اتفاقية مشاركة 
باألرباح مع جهة حكومية. 

الدورات التدريبية

تتعلق مصاريف الدورات التدريبية بالمشاريع ويتم تكبدها حسب متطلبات الوفاء بالتزامات العقد. انخفض التدريب من 27.2 مليون ريال سعودي في عام 
2018م إلى 8.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وذلك بسبب االنتهاء من تنفيذ وتسليم أحد المشاريع.

في عام 2020م، ارتفعت مصاريف الدورات التدريبية إلى 40.8 مليون ريال سعودي تتعلق بمشاريع قطاع التوطين وبناء القدرات.

تكاليف الشراكة

تكاليف الشراكة عبارة عن عموالت تدفعها المجموعة لعدد من الشركاء الذين يقدمون دعماً للمبيعات في الغالب لخدمات تم ومقيم. انخفضت تكاليف 
الشراكة من 41.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 30.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك بشكل رئيسي بسبب تحديث الية احتساب 

العموالت.

ارتفعت تكاليف الشراكة بشكل طفيف لتصل إلى 33.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م بناًء على زيادة المبيعات التي قام بها الشركاء.

التكاليف المتعلقة باتفاقية تطوير موارد البيانات والمعلومات

هي تكاليف الوصول الى البيانات الموجودة لدى احدى الجهات الحكومية، التغيرات في هذه التكاليف من 29.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م الى 
41.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م الى 36.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م.
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أجهزة تقنية المعلومات

تكاليف أجهزة تقنية المعلومات هي التكاليف المتعلقة باألجهزة المستخدمة للمنتجات والتزامات المشاريع وتتغير بناًء على متطلبات المشاريع. ارتفعت 
تكاليف أجهزة تقنية المعلومات من 33.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 44.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك بسبب الوفاء بالتزامات 
أحد المشاريع القائمة. وانخفضت تكاليف أجهزة تقنية المعلومات إلى 36,8 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مبلغ 7.5 

مليون ريال سعودي تمثل التزامات أداء في عام 2019م ألحد المشاريع القائمة.

المصاريف األخرى 

واإليجار  والضيافة  والنظافة  واألمن  والتجديد  والبناء  الخدمة  مزودين  وتكاليف  البيانات  ودوائر  االستشاريين  تكاليف  من  األخرى  المصاريف  تتكون 
ومصاريف البريد والشحن، من بين أمور أخرى.

ارتفعت المصاريف أخرى من 212.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 217.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وذلك بشكل رئيسي بسبب 
الزيادة في مصاريف البناء والتجديد بمبلغ 24.6 مليون ريال سعودي والتي تتعلق بتجهيز مواقع عمل بعض المشاريع القائمة.

انخفضت المصاريف األخرى إلى 187.7 مليون ريال سعودي )-30.0 مليون ريال سعودي( في عام 2020م، بشكل رئيسي بسبب االنخفاض في عناصر 
الجهات  أحد  مع  التدريبية  القدرات  وتحسين  التشغيلية  الكفاءة  تحسين  مشروع  تنفيذ  اكتمال  بسبب  والتجديد  البناء  تكاليف  مثل  األخرى  التكاليف 
الحكومية، وتكاليف االستشاريين ويعود ذلك أساًسا إلى استكمال تنفيذ وتسليم مشاريع المنصة االلكترونية للتحقق من األهلية مع أحد الجهات الحكومية، 

وانخفاض تكاليف مقدمي الخدمات وتكاليف التسويق.

تحليل اجمالي الربحج. 

يلخص الجدول التالي اجمالي الربح حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

اجمالي الربح حسب الشركاتدج    لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

0.5%8.3%)6.7%(683,205637,374690,489شركة علم

35.9%51.6%21.9%36,00943,99466,706شركة إمداد الخبرات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق69,379 -  - شركة تبادل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

7.2%21.3%)5.3%(719,304681,368826,574اإلجمالي الفرعي

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق -  -  - تعديالت مرتبطة بتوحيد األرقام

7.2%21.3%)5.3%(719,304681,368826,574اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

بلغ اجمالي الربح 826.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م، حيث كانت شركة علم المساهم االكبر لهذا المبلغ، وساهمت تبادل بنحو 9% من مجمل 
الربح في 2020م. 

انخفض اجمالي الربح بقيمة 37.9 مليون ريال سعودي بين عام 2018م وعام 2019م، ويعود ذلك الى انخفاض هامش الربح في قطاعات المشاريع خالل 
نفس الفنرة. ارتفع إجمالي الربح بقيمة 145.2 مليون ريال سعودي بين عام 2019م وعام 2020م، مدفوعا بشكل كبير بالزيادة الناتجة عن استحواذ تبادل 

بقيمة 69.5 مليون ريال سعودي.
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يلخص الجدول التالي مجمل الربح حسب القطاع للمجموعة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

اجمالي الربح حسب القطاعاتدج  و لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

16.1%12.5%16.2%616,821716,893806,605مجموعة المنتجات

55.3%392.8%)182.4%(60,259)20,583(24,986إسناد األعمال

ال ينطبق435.2%)129.5%()89,212()16,669(56,482مجموعة المشاريع التقنية

ال ينطبق)367.5%()89.4%()5,966(21,0152,230الخدمات االحترافية

ال ينطبق)11,034.1%(ال ينطبق54,889)502(-التوطين وبناء القدرات

7.2%21.3%)5.3%(719,304681,871826,575اجمالي الربح / )الخسارة(

مؤشرات األداء الرئيسية: 

نقطة مئويةهامش اجمالي الربح

)8.0()8.9(51.30.9%60.2%59.3%مجموعة المنتجات

16.24.9)11.3(11.4%)4.8%(6.5%إسناد األعمال

)72.5()52.8()19.7()57.7%()4.9%(14.8%مجموعة المشاريع التقنية

)24.5()8.5()16.0()6.9%(1.6%17.6%الخدمات االحترافية

41.5ال ينطبقال ينطبق45.1%ال ينطبقال ينطبقالتوطين وبناء القدرات

)3.9(1.1)4.9(33.5%32.4%37.4%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م ومعلومات اإلدارة

مجموعة المنتجات

شكل اجمالي الربح من مجموعة المنتجات حوالي 98% في عام 2020م من إجمالي الربح للمجموعة، وارتفع بنسبة 10.4% من 616.8 مليون ريال سعودي 
في عام 2018م إلى 716.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م )+100.1 مليون ريال سعودي( وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع اجمالي ربح خدمة 
يقين )+108.0 مليون ريال سعودي( وتشغيل وتطوير منصة أبشر )+38.5 مليون ريال سعودي( من جراء ارتفاع االيرادات. ارتفع هامش اجمالي الربح من 
59.3% في عام 2018م الى 60.2% في عام 2019م بسبب ارتفاع االيرادات. كما استمر إجمالي الربح لمجموعة المنتجات باالرتفاع ليصل إلى 806.6 
مليون ريال سعودي في عام 2020م )+89.8 مليون ريال سعودي( بشكل رئيسي بسبب االستحواذ على شركة تبادل حيث حقق منتج فسح اجمالي ربح 

بمبلغ 69.5 مليون ريال سعودي، يقابلها انخفاض إجمالي ربح المنتجات األخرى )-55.8 مليون ريال سعودي(. 

إسناد األعمال

انخفض إجمالي ربح مشاريع إسناد األعمال من 25.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى إجمالي خسارة بقيمة - 20.6 مليون ريال سعودي في عام 
2019م، وذلك بشكل رئيسي بسبب مشروع متخصص في األعمال التفتيشية والرقابية مع احدى الجهات الحكومية، واالنتهاء من تنفيذ وتسليم غالبية 
االلتزامات التعاقدية لمشروع تحسين وتسريع إجراءات دخول المسافرين مع أحد الجهات الحكومية تبعاَ لذلك، انخفضت هوامش ربح مشاريع إسناد 

األعمال من 6.5% في عام 2018م إلى -4.8% في عام 2019م.

ارتفع اجمالي ربح مشاريع إسناد األعمال من خسارة بقيمة - 20.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 60.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م، 
ويعود سبب االرتفاع بشكل أساسي إلى عقود إلدارة وتشغيل مراكز خدمات مع جهة حكومية ومشروع استقبال وتفويج القادمين ومراكز االيواء مع احدى 
الجهات الحكومية ومشروع معالجة التشوه البصري مع احدى الجهات الحكومية، مما ساهم بشكل كبير في زيادة هامش الربح اإلجمالي إلى 11.4% في 

عام 2020م.

مجموعة المشاريع التقنية

انخفض إجمالي )أرباح/ خسائر( مجموعة المشاريع التقنية من أرباح بقيمة 56.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى خسائر بقيمة - 16.7 مليون 
ريال سعودي في عام 2019م وخسائر بقيمة -89.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعود ذلك بشكل أساسي الى وجود تكاليف مسجلة متعلقة بعدد 
من المشاريع التي تم الوفاء بالتزاماتها في أعوام سابقة، باإلضافة الى انخفاض مبيعات القطاع وعدم الحصول على مشاريع جديدة وكذلك تأثير جائحة 

كورونا على العام 2020م. وأدى ذلك إلى تحقيق هامش اجمالي خسائر لمجموعة المشاريع التقنية بنسبة -57.7% في عام 2020م.
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الخدمات االحترافية

انخفض إجمالي )أرباح/ خسائر( لقطاع الخدمات االحترافية من 21.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 2.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م 
ومن ثم )خسائر( بقيمة -6.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. ويعود االنخفاض بشكل رئيسي إلى اكتمال تنفيذ وتسليم األعمال الرئيسية لعدد من 
المشاريع القائمة باإلضافة الى وجود تكاليف متعلقة بعدد من المشاريع التي تم الوفاء بالتزاماتها في أعوام سابقة وأدى ذلك الى تحقيق هامش اجمالي 

خسائر لقطاع الخدمات االحترافية بنسبة -6.9% في عام 2020م.

التوطين وبناء القدرات 

تم تدشين قطاع التوطين وبناء القدرات حديًثا في عام 2020م. وبلغ مجمل الربح لمشاريع التوطين وبناء القدرات 54.9 مليون ريال سعودي في عام 
2020م، ما يعادل هامش ربح إجمالي 45.1% يتعلق بمشروع مع جهة حكومية لتقديم الخدمات االستشارية والتشغيلية لدعم برامج التوطين.

مصاريف البيع والتسويقد. 

يلخص الجدول التالي مصروفات البيع والتسويق حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

مصروفات البيع والتسويق حسب الشركاتدج  و لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

)0.2%()17.2%(20.2%70,18384,35069,836شركة علم

0.0%)60.0%(150.0%252شركة إمداد الخبرات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق7,090--شركة تبادل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة علم لالستثمار

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

4.7%)8.8%(20.2%70,18584,35576,927اإلجمالي الفرعي

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---تعديالت مرتبطة بتوحيد األرقام

4.7%)8.8%(20.2%70,18584,35576,927اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

تتكون مصاريف البيع والتسويق من مصاريف الشركة وشركة إمداد الخبرات في عام 2018م وعام 2019م، باإلضافة إلى مصاريف شركة تبادل في عام 
2020م. في عام 2020م، شكلت مصاريف البيع والتسويق للشركة حوالي 91% من إجمالي مصروفات البيع والتسويق، بينما شكلت تبادل حوالي 9% من 

اإلجمالي. 

شركة علم

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق من 70.2 مليون ريال سعودي في 2018م الى 84.4 مليون ريال سعودي في 2019م، بسبب ارتفاع مصاريف الموظفين 
تماشياً مع ارتفاع عدد الموظفين المرتبطين بعمليات البيع والتسويق.

انخفضت مصاريف البيع والتسويق الى 69.8 مليون ريال سعودي في 2020م، بشكل أساسي بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى 
انخفاض مصاريف الحمالت اإلعالنية والفعاليات، وتكاليف الموظفين حيث انخفض عدد الموظفين في الشركة.

شركة تبادل

مصاريف البيع والتسويق الناتجة عن استحواذ شركة تبادل بلغت 7.1 مليون ريال سعودي في 2020م.
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يلخص الجدول التالي مصاريف البيع والتسويق للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

مصاريف البيع والتسويقدج  و لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

7.1%)6.7%(23.0%48,60959,81355,778رواتب ومزايا موظفين

5.9%)2.3%(14.8%9,52010,93210,684إعالنات ومعارض

21.5%10.9%33.1%4,0265,3615,943مصاريف خدمة سداد

)22.7%()48.2%(15.4%6,2297,1913,722عالقات عامة

)33.3%()24.4%()41.2%(1,8011,058801مصاريف أخرى

4.7%)8.8%(20.2%70,18584,35576,927إجمالي مصاريف بيع وتسويق

التغير:مؤشرات األداء الرئيسية: 

1)9(10711710810عدد الموظفين

التكلفة الشهرية لكل موظف
)بالريال السعودي(

37,85742,60243,039%12.5%1.0%6.6

نسبة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)0.3()0.6(2.30.3%2.8%2.5%رواتب ومزايا موظفين

)0.1()0.1(0.40.0%0.5%0.5%إعالنات ومعارض

0.20.00.00.0%0.3%0.2%مصاريف خدمة سداد

)0.2()0.2(0.20.0%0.3%0.3%عالقات عامة

)0.1()0.0(0.00.0%0.1%0.1%مصاريف أخرى

)0.5()0.9(3.10.4%4.0%3.6%إجمالي مصاريف بيع وتسويق

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وتحليالت االدارة

رواتب ومزايا موظفين

ارتفعت تكاليف رواتب ومزايا موظفين من 48.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 59.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م مدفوعة بشكل أساسي 
بالزيادة في عدد الموظفين بعدد 10 موظفين إلى جانب زيادة مكافآت وحوافز المبيعات مما أدى إلى زيادة متوسط   التكلفة الشهرية لكل موظف من 37.9 

ألف ريال سعودي إلى 42.6 ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

انخفضت تكاليف رواتب ومزايا الموظفين إلى 55.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م، نتيجة لالنخفاض في )1( مصاريف انتدابات العمل وتكاليف 
تدريب الموظفين نتيجة القيود الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، و )2( عدد الموظفين بعدد 9 موظفين، خالل نفس الفترة.

إعالنات ومعارض

تتعلق تكاليف اإلعالنات والمعارض بتكاليف التسويق للشركة، ال سيما في المناسبات الكبرى ووضع اإلعالنات في المواقع الرئيسية. ارتفعت تكاليف 
النمو في حجم أعمال  اإلعالنات والمعارض من 9.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 10.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م تماشيا مع 

المجموعة.

انخفضت تكاليف اإلعالنات والمعارض بشكل طفيف إلى 10.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م رغم التكاليف اإلضافية الناتجة عن االستحواذ، ويرجع 
ذلك بشكل أساسي إلى القيود الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد على التجمعات والمناسبات الكبيرة.

مصاريف خدمة سداد

تتعلق مصاريف خدمة سداد بالرسوم التي تتكبدها المجموعة لتيسير مدفوعات العمالء التي تتم من خالل خدمة سداد. تخضع الرسوم لكل معاملة 
ألسعار تعتمد على أعداد وأحجام العمليات، تتراوح من 4.76 ريال سعودي إلى 6.15 ريال سعودي لكل عملية من خالل 6 شرائح متصاعدة تبدأ من 500 

ألف إلى أكثر من 10 مليون معاملة.
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ارتفعت هذه المصاريف من 4.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 5.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في 
عدد عمليات السداد في عام 2019م.

وفي عام 2020م، ارتفعت مصاريف خدمة سداد لتصل إلى 5.9 مليون ريال سعودي، تماشياً مع الزيادة في عدد عمليات السداد، وحافظت على نسبة 
قريبة من 0.2% كنسبة مئوية من اإليرادات خالل نفس الفترة.

عالقات عامة

تتعلق تكاليف العالقات العامة بإجراء المسوحات واالستبانات واألنشطة األخرى التي تجريها المجموعة وارتفعت هذه التكاليف من 6.2 مليون ريال 
سعودي في عام 2018م إلى 7.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، حيث اختارت المجموعة تعيين مستشار خارجي في عام 2019م لالستبانات التي 

تم إجراؤها داخلًيا في عام 2018م.

الناتجة عن جائحة فيروس كورونا  بالقيود  العامة إلى 3.7 مليون ريال سعودي، مدفوعة بشكل أساسي  في عام 2020م، انخفضت تكاليف العالقات 
المستجد.

مصاريف أخرى

تتكون من العطاءات والعروض وتكاليف المقاولين وغداء العمل والمصروفات المتنوعة األخرى. انخفضت هذه المصاريف تدريجًيا على مدار الفترة من 
1.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 1.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م وثم إلى 801 ألف ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا 

إلى انخفاض تكلفة خدمات إنشاء المحتوى.

تحليل المصاريف العمومية واإلدارية	. 

يلخص الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية حسب الشركة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

المصاريف العمومية واإلداريةدج  و لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

التغير 
 السنوي

2018م - 
2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

معدل النمو السنوي 
 المركب 

2018م - 2020م

)9.5%()12.4%()6.5%(212,540198,767174,201شركة علم

34.1%4.6%72.0%8,88915,28815,991شركة إمداد الخبرات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق61,032--شركة تبادل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق60--شركة علم لالستثمار

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق30--شركة موارد المستقبل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق30--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

6.5%17.4%)3.3%(221,428214,055251,344اإلجمالي الفرعي

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)4,406()4,406()4,406(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

6.7%17.8%)3.4%(217,023209,649246,938اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

تشمل المصروفات العمومية واإلدارية مصروفات من الشركة وشركة إمداد الخبرات في عام 2018م وعام 2019م، باإلضافة إلى مصروفات من شركة 
تبادل والتي نتجت في عام 2020م بعد االستحواذ عليها. في عام 2020م. 

سجلت شركة علم لالستثمار التقني وشركة موارد المستقبل وشركة علم للمدفوعات الرقمية مصروفات عمومية وإدارية في عام 2020م بقيمة 60 ألف 
ريال سعودي و30 ألف ريال سعودي و30 ألف ريال سعودي، على التوالي. بينما في عام 2018م و2019م لم تسجل هذه الشركات أي مصروفات عمومية 

وإدارية. 
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شركة علم

انخفضت المصروفات اإلدارية والعمومية من 212.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 198.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويعود هذا 
المصروفات  انخفضت  2020م،  عام  وفي  الموظفين.  عدد  في  االنخفاض  عن  نتج  والذي  الموظفين  تكاليف  انخفاض  إلى  رئيسي  بشكل  االنخفاض 
اإلدارية والعمومية إلى 174.2 مليون ريال سعودي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أدت إلى انخفاض )1( رسوم الضيافة و )2( ومصاريف 

االستشارات كجزء من مبادرات المجموعة لتخفيض التكاليف.

شركة إمداد الخبرات

ارتفعت المصاريف العمومية واالدارية من 8.9 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 15.3 مليون ريال سعودي في 2019م ثم إلى 15.9 مليون ريال سعودي 
في 2020م، بشكل رئيسي بسبب االرتفاع في تكلفة الموظفين نتيجة للزيادة في   عدد الموظفين من 24 في 2018م إلى 33 في 2020م.

شركة تبادل

نتيجة االستحواذ على شركة تبادل كان هناك مصروفات عمومية وإدارية بقيمة 61.0 مليون ريال سعودي إضافية في 2020م.

يلخص الجدول التالي مجموع المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

المصاريف العمومية واإلداريةدج  و لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

15.1%25.8%5.3%141,250148,781187,148رواتب ومزايا موظفين

10.4%)4.5%(27.7%15,43019,70418,820خدمات استشارية ومهنية

)19.5%()47.9%(24.4%13,55616,8708,783ضيافة وأنشطة

)16.1%()9.8%()21.9%(6,6115,1624,657مصاريف إصالح وصيانة

)0.9%(14.1%)13.9%(4,5593,9244,478منافع عامة واتصاالت

8.7%)22.4%(51.7%4,1876,3704,943مصاريف متعاقدين

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--18,230ايجار

17.2%104.9%)33.0%(13,2008,83818,109مصاريف أخرى

6.7%17.8%)3.4%(217,023209,649246,938إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية

مؤشرات األداء الرئيسية:

6362)1(276275338عدد الموظفين

التكلفة الشهرية لكل موظف )بالريال 
4.0%2.3%5.7%42,64845,08546,141السعودي(

نسبة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

0.50.3)0.3(7.6%7.1%7.3%رواتب ومزايا موظفين

0.0)0.2(0.80.1%0.9%0.8%خدمات استشارية ومهنية

)0.3()0.4(0.40.1%0.8%0.7%ضيافة وأنشطة

)0.2()0.1()0.1(0.2%0.2%0.3%مصاريف إصالح وصيانة

)0.1()0.0()0.1(0.2%0.2%0.2%منافع عامة واتصاالت

0.0)0.1(0.20.1%0.3%0.2%مصاريف متعاقدين

)0.9(-)0.9(--0.9%مصاريف ايجار

)0.2()0.3()0.5(0.7%0.4%0.9%مصاريف أخرى

)1.3(0.0)1.3(10.0%10.0%11.3%إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وتحليالت الشركة
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رواتب ومزايا موظفين

ارتفعت تكاليف رواتب ومزايا موظفين من 141.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 148.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك بسبب ارتفاع 
متوسط   التكلفة الشهرية لكل موظف من 42.6 ألف ريال سعودي في عام 2018م إلى 45.1 ألف ريال سعودي في عام 2019م، وكان ذلك نتيجة )1( 
تعيين بعض موظفي اإلدارة العليا، )2( زيادة عدد الموظفين العاملين في شركة إمداد الخبرات و )3( إعادة تبويب تكاليف موظفي قسم الهندسة من تكلفة 

اإليرادات إلى المصروفات العمومية واإلدارية.

ارتفعت تكلفة الموظفين إلى 187.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م، مدفوعة بشكل أساسي بإضافة +63 موظف نتيجة االستحواذ على شركة تبادل.

خدمات استشارية ومهنية

تتعلق أتعاب الخدمات االستشارية والمهنية بالخدمات االستشارية المقدمة للمجموعة. ارتفعت أتعاب الخدمات االستشارية والمهنية من 15.4 مليون 
ريال سعودي في عام 2018م إلى 19.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م وذلك بسبب مصاريف غير متكررة قدرها 4.2 مليون ريال سعودي تتعلق في 

أعمال استشارية للمساعدة في وضع خطة عمل وتوثيق استراتيجية المجموعة في عام 2019م.

انخفضت أتعاب الخدمات االستشارية والمهنية إلى 18.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م على الرغم من االستحواذ على شركة تبادل ويأتي ذلك 
نتيجة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.

ضيافة وأنشطة

تتعلق تكاليف الضيافة واألنشطة في الغالب بالفعاليات واالحتفاالت وخدمات األمن الخارجية المقدمة للشركة.

ارتفعت تكاليف الضيافة واألنشطة من 13.6 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 16.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م، تماشياً مع الزيادة في 
إيرادات المجموعة.

انخفضت تكاليف الضيافة واألنشطة في عام 2020م إلى 8.8 مليون ريال سعودي نتيجة النخفاض تكاليف الفعاليات بسبب العمل عن بعد نتيجة للقيود 
الناتجة عن فيروس كوفيد-19.

مصاريف إصالح وصيانة

تتعلق تكاليف اإلصالح والصيانة في الغالب باإلصالحات الدورية لمباني المجموعة ويتم إجراؤها حسب الحاجة. انخفضت مصاريف اإلصالح والصيانة 
بين العام المالي 2018م و2019م وما بعده إلى العام المالي 2020م وبلغت هذه التكاليف 6.6 مليون ريال سعودي و5.2 مليون ريال سعودي و4.7 مليون 

ريال سعودي على التوالي.

منافع عامة واتصاالت

العامة واالتصاالت من 4.6  المنافع  العامة واالتصاالت بالكهرباء والمياه وشبكة اإلنترنت والنفقات األخرى. انخفضت تكاليف  المنافع  تتعلق تكاليف 
مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 3.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وارتفعت إلى 4.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة التكاليف 

اإلضافية الناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل.

مصاريف متعاقدين

 4.2 من  المتعاقدين  مصاريف  ارتفعت  محددة  لمدة  بمتخصصين  االستعانة  مقابل  المجموعة  تتكبدها  التي  بالمصاريف  المتعاقدين  مصاريف  تتعلق 
مليون ريال سعودي في 2018م الى 6.4 مليون ريال سعودي في 2019م ثم انخفضت الى 4.9 مليون ريال سعودي في 2020م، بسبب التغير في تكاليف 

المتعاقدين لقسم المراجعة الداخلية في المجموعة.

مصاريف أخرى

تتكون المصاريف األخرى من مزايا أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وغيرها.

انخفضت المصاريف األخرى من 13.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 8.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وذلك بسبب انخفاض مصاريف 
مزايا أعضاء مجلس اإلدارة واللجان.

وارتفعت المصاريف األخرى إلى 18.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م وذلك نتيجة لالستحواذ على شركة تبادل.
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تحليل اإليرادات والمصاريف األخرىو. 

يلخص الجدول التالي اإليرادات والمصاريف األخرى للمجموعة حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 
2020م

اإليرادات والمصاريف األخرىدج  7 لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

معدل النمو 
 السنوي المركب 
2018م - 2020م

3.3%24.4%)14.2%(37,74532.39440,304شركة علم

)13.9%()432.2%()75,6(3,6168824,694شركة إمداد الخبرات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق70--شركة تبادل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق1,430--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

6.0%39.7%)19.5%(41,36133,27646,498اإلجمالي الفرعي 

4.2%12.5%)3.5%()38,085()33,852()35,093(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

15.9% )1560.6%()109.2%(8,413)576(6,267اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

تشمل اإليرادات والمصاريف األخرى إيرادات ومصروفات من الشركة وشركة إمداد الخبرات في عام 2018م وعام 2019م، باإلضافة إلى إيرادات من 
شركة تبادل والتي نتجت في عام 2020م بعد االستحواذ عليها.

يلخص الجدول التالي مجموع اإليرادات والمصاريف األخرى للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

اإليرادات والمصاريف األخرىدج  8 لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

معدل النمو 
 السنوي المركب 
2018م - 2020م

مبالغ واردة من صندوق تنمية الموارد 
7.3%480.8%)80.2%(4,1008134,722البشرية لدعم السعودة

ال ينطبق)232.1%(ال ينطبق3,000)2,271(-عكس )تكوين) مخصص قضايا قانونية

)43.6%()21.7%()59.4%(2,167882691أخرى

15.9%)1560.6%()109.2%(8,413)576(6,267إجمالي اإليرادات والمصاريف األخرى

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت االدارة

بلغت اإليرادات والمصاريف األخرى 6.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م مرتبطة بشكل أساسي بالمبالغ الواردة من صندوق تنمية الموارد البشرية 
ايرادات متنوعة غير مرتبطة بنشاط الشركة  الى  لدعم السعودة بقيمة 4.1 مليون ريال سعودي الذي حصلت عليه شركة إمداد الخبرات، باالضافة 

األساسي والتي بلغت 2.2 مليون ريال سعودي.

كما انخفضت اإليرادات والمصاريف األخرى لتصبح مصروفات بقيمة 0.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة االنخفاض في المبالغ الواردة من 
صندوق تنمية الموارد البشرية الذي تلقتها شركة إمداد الخبرات، بحيث انخفضت إلى قيمة 0,8 مليون ريال سعودي باإلضافة الى تكوين مخصص قضايا 
قانونية بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي بسبب قضية قانونية رفعت على الشركة تتضمن المطالبة بدفع مبالغ ايجار تتعلق بأحد مراكز الخدمة لمشروع 
األحوال المدنية. , وبحسب رأي اإلدارة القانونية بالمجموعة والمستشار القانوني المستقل بوجود احتمال 60% لخسارة هذه القضية مما قد يقتضي على 
الشركة دفع مبلغ بمقدار 3 مليون ريال سعودي. باإلضافة الى انخفاض االيرادات االخرى بقيمة 1.3 مليون ريال سعودي حيث قامت الشركة في عام 

2018م بتأجير أحد مكاتبها ألطراف أخرى مما ساهم في ارتفاع اإليرادات األخرى، وقد انتهى عقد اإليجار في الربع األول من عام 2019م.
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 وفي عام 2020م، بلغت اإليرادات األخرى 8.4 مليون ريال سعودي تتعلق في الغالب بالمبالغ الواردة من صندوق تنمية الموارد البشرية البالغة 4.7 مليون 
ريال سعودي باإلضافة، الى أنه تم اصدار حكم نهائي لصالح المجموعة في القضية القانونية المرفوعة ضدها ونتج عن ذلك عكس المخصص بمبلغ 
3.0 مليون ريال سعودي كإيرادات أخرى كما وانخفضت االيرادات االخرى بقيمة 0.2 مليون ريال سعودي بسبب نهاية عقود المكاتب التي قامت الشركة 

بتأجيرها.

إجمالي الدخل الشامل اآلخرز. 

يلخص الجدول التالي إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

الدخل الشامل اآلخردج  9 لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

)8.3%()0.2%()15.7%(364,333307,182306,581صافي ربح السنة

بنود لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى 
قائمة الربح أو الخسارة

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
ال ينطبق)50.0%(ال ينطبق1,733867-من خالل الدخل الشامل األخر

إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية 
ال ينطبق)102.2%(97.0%260)11,660()5,919(الخدمة

)7.3%(3.5%)17.1%(358,414297,255307,708إجمالي الدخل الشامل للسنة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وتحليالت االدارة

يشمل إجمالي الدخل الشامل اآلخر صافي دخل المجموعة إلى جانب التغير في القيمة العادلة لالستثمارات وإعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة. 

القيمة العادلة لالستثمارات تشمل موجودات مالية بالقيمة العادلة وهي استثمارات في عدة شركات وهم شركة سيارة، شركة بيزات، شركة يونيفونك، 
وشركة هيلثيفاي مي.

منح المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها مع مراعاة متطلبات نظام العمل المعمول به في المملكة. وتمثل نهاية الخدمة المقدمة بموجب خطة 
االستحقاقات مبلًغا مقطوعاً تعتمد قيمته على الرواتب النهائية للموظفين والمخصصات وسنوات خدمتهم التراكمية في تاريخ إنهاء الخدمة. ويعتبر التزام 
االستحقاقات المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة في ما يتعلق بخطة نهاية الخدمة المحددة لالستحقاقات هو القيمة الحالية اللتزام االستحقاقات 
المحددة في تاريخ إعداد التقارير. ويتم احتساب التزام االستحقاقات المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة ائتمان 

الوحدة المتوقعة.

قائمة المركز المالي الموحدة ولولو

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

قائمة المركز المالي الموحدة دج  0ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

31 ديسمبر 2019م
 مدققة

31 ديسمبر 2020م 
مدققة

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

الموجودات غير المتداولة

-0.3%375,838354,832373,732ممتلكات، آالت ومعدات
293.2%7,02048,147108,538دفعات عن أعمال رأسمالية

0.0%153,910131,458-حق استخدام األصول
56.8%33,74418,67782,978موجودات غير ملموسة

0.0%213--استثمارات في شركات زميلة
170.2%4,69416.44134.273موجودات مالية أخرى

31.7%421,296592.008731.192إجمالي الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

12.0%1,092,0101,116,1011,370,496ذمم مدينة
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31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

31 ديسمبر 2019م
 مدققة

31 ديسمبر 2020م 
مدققة

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

-8.8%323,687414,302269,127موجودات العقود
-1.5%82,32699,01979,918مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

0.0%3,75511,172-موجودات مالية أخرى
25.5%341,498482,063537,968ودائع بنكية

128.3%194,462104,8281,013,318نقد وما في حكمه

27.0%2,033,9832,220,0683,281,999إجمالي الموجودات المتداولة

27.8%2,455,2792,812,0764,013,191إجمالي الموجودات

حقوق الملكية

0.0%50,00050,00050,000رأس المال المصدر والمدفوع
0.0%450,000--الزيادة المقترحة لرأس المال

0.0%25,00025,00025,000احتياطي نظامي
22.6%1,137,3071,434,5621,708,936أرباح مبقاة

35.7%1,212,3071,509,5622,233,936إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

-21.5%120,64897,75274,256مطلوبات شراء عقار – غير المتداولة
0.0%119,269101,534-التزامات االيجار – غير المتداولة

25.9%144,029184,382228,121مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

23.5%264,677401,404403,911إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

3.9%210,071169,856226,712ذمم دائنة
0.0%2,53824,105-مستحق ألطراف ذات عالقة

6.6%200,084186,389227,283مطلوبات العقود
19.5%545,829501,218779,689مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

0.0%65,690--زكاة
2.6%22,31022,89523,496مطلوبات شراء عقار – متداولة

0.0%18,76528,369-التزامات االيجار - متداولة

18.6%978,295901,1101,375,344إجمالي المطلوبات المتداولة

19.6%1,242,9711,302,5131,779,255إجمالي المطلوبات

27.8%2,455,2792,812,0754,013,191إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مؤشرات األداء الرئيسة

-6.8%212192184متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة )أيام(
-18.4%664944متوسط فترة الذمم الدائنة )أيام(

-19.9%7.6%10.9%4.8%نسبة العائد على األصول
-1.23%13.7%20.3%30.1%نسبة العائد على حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، ومعلومات اإلدارة
تم احتساب متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة على أساس متوسط الذمم المدينة اإلجمالي من صافي اإليرادات / 365 يوما.

تم احتساب متوسط فترة سداد الذمم الدائنة على أساس متوسط الحسابات المستحقة الدفع / 365 يوماً.
تم احتساب العائد على األصول بقسمة صافي الربح قبل الفوائد غير المسيطرة على متوسط إجمالي الموجودات.

تم احتساب العائد على حقوق المساهمين بقسمة صافي الربح قبل الفوائد غير المسيطرة على متوسط حقوق المساهمين.
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الموجودات

الموجودات غير المتداولة

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 421.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 592.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
ويعود هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة في حق استخدام األصول لتصل إلى 153.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، نتيجة لتطبيق 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 في عام 2019م.

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 592.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 731.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويعود هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الدفعات عن األعمال الرأسمالية من 48.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 108.5 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة االستحواذ على شركة تبادل.

الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من 2.0 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.2 مليار سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م حيث تعود 
الزيادة في عام 2019م بشكل أساسي الى زيادة موجودات العقود باإلضافة الى ارتفاع النقد والودائع البنكية )سوياً( بسبب عدم توزيع أرباح خالل السنة. 
أما الزيادة في 2020م عن عام 2019م فتعود بشكل أساسي الى زيادة أرصدة النقد وما في حكمه والودائع البنكية )سوياً( بمبلغ 0.9 مليار بسبب ارتفاع 

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية للشركة باإلضافة الى استحواذ المجموعة على شركة تبادل.

المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 1.2 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.5 مليار ريال سعودي كم في 31 ديسمبر 2019م بسبب زيادة 
األرباح المبقاة بقيمة 0.3 مليار ريال سعودي ويعود ذلك الى الزيادة الناتجة عن صافي أرباح المجموعة لعام 2019م مقرونَة بعدم توزيع أرباح خالل 

العاميين الماضيين.

ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 1.5 مليار ريل سعودي كم في 31 ديسمبر 2019م الى 2.2 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعود ذلك 
بشكل أساسي إلى الزيادة المقترحة لرأس المال ب 416 مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة االستحواذ على شركة تبادل باإلضافة إلى ارتفاع االرباح 
المبقاة من 1.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.7 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعود ذلك الى صافي أرباح 

المجموعة للعام 2020م مقرونَة بعدم توزيع أرباح.

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من 264.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 401.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، 
ويعود هذا االرتفاع الى زيادة التزامات االيجار بقيمة 119.3 مليون ريال سعودي نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 في عام 2019م.

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من 401.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 403.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويعود هذا االرتفاع إلى زيادة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من 184.4 مليون ريال سعودي إلى 228.1 مليون ريال سعودي نتيجة احتساب 

مصروف السنة باإلضافة إلى االستحواذ على شركة تبادل.

المطلوبات المتداولة

انخفضت المطلوبات المتداولة من 978.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 901.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، 
ويعود هذا االنخفاض بشكل أساسي الى انخفاض متوسط فترة سداد الذمم الدائنة خالل نفس الفترة. 

ارتفعت المطلوبات المتداولة من 0.9 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويعود هذا 
االرتفاع إلى االستحواذ على شركة تبادل حيث نتج عن ذلك التزامات بمبلغ 274 مليون ريال، باإلضافة إلى خضوع المجموعة للزكاة بدايًة من العام 2020م.

الموجودات غير المتداولة 

ممتلكات وآالت ومعداتأ. 

يلخص الجدول التالي الممتلكات واآلالت والمعدات حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م
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ممتلكات وآالت ومعدات دج   ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

)4.2%(375,838354,832344,886شركة علم

ال ينطبق ---شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق28,846--شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

)0.3%(375,838354,832373,732االجمالي الفرعي 

ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

)0.3%(375,838354,832373,732اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم

انخفض إجمالي الممتلكات وآالت ومعدات من 375.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 354.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م ومن ثم إلى 344.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استهالك التحسينات المباني المستأجرة )حيث 

لم يتم تسجيل أي إضافات رئيسية( .

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، وبالتالي لم يكن يوجد أي رصيد لشركة تبادل مدرج ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة في 31 
ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م.

يلخص الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

ممتلكات وآالت ومعدات دج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
 معدل النمو السنوي المركب مدققة

2018م - 2020م
صافي القيمة االستهالك المتراكمتكلفة

الدفترية

14.5%33,760-25,76025,76033,760أراضي

)0.7%(269,561)31,549(273,535267,108301,110مباني

65.0%35,857)64,480(13,17016,230100,337أجهزة تقنية المعلومات

)30.9%(7,145)37,600(10,0837,72244,745أثاث وتجهيزات

)15.8%(24,482)89,343(51,27635,870113,825تحسينات مباني مستأجرة

20.6%2,927)5,306(2,0132,1428,233السيارات

إجمالي ممتلكات، آالت 
)0.3%(373,732)228,278(375,838354,832602,010ومعدات بالصافي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة
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يلخص الجدول التالي حركة الممتلكات واآلالت والمعدات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

ممتلكات وآالت ومعدات كما في  و ديسمبر 0و0ومدج  وولوالجدو- )

التكلفة الناتج 1 يناير 2020مبأالف الرياالت السعودية
31 ديسمبر 2020ماالستبعاداتالتحويالتاإلضافاتعن االستحواذ

التكلفة

33,760---25,7608,000أراضي

301,110--282,75318,32532مباني

100,337)236(67,4211,64420,82110,687أجهزة تقنية المعلومات

44,745)10(35,6327,1688281,127أثاث وتجهيزات

113,825-238,010-105,792تحسينات مباني مستأجرة

8,233)2,700(-8,1721,7381,023السيارات

602,010)2,946(525,53036,87522,72719,824اإلجمالي

االستهالك الناتج 1 يناير 2020مبأالف الرياالت السعودية
31 ديسمبر 2020ماالستبعاداتالتحويالتاإلضافاتعن االستحواذ

االستهالك المتراكم

------أراضي

)31,549(--)9,306()6,597()15,646(مباني

)64,480(233-)12,054()1,468()51,191(أجهزة تقنية المعلومات

)37,600(10-)6,030()3,670()27,909(أثاث وتجهيزات

)89,343(--)19,422(-)69,921(تحسينات مباني مستأجرة

)5,306(2,700-)1,319()658()6,029(السيارات

)228,278(2,943-)48,131()12,393()170,697(اإلجمالي

373,732صافي القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م 

أراضي

يتكون رصيد األراضي من األرض التي يقع عليها المقر الرئيسي للشركة والتي سيتم نقل ملكيتها للشركة بعد سداد كامل الدفعات المستحقة )25.8 
مليون ريال سعودي( باإلضافة الى األرض المملوكة لشركة تبادل )8.0 مليون ريال سعودي(. ارتفع رصيد األراضي من 25.8 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2018م و2019م إلى 33.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، بسبب عملية االستحواذ شركة تبادل التي قامت بها المجموعة في 2020م.

مباني

تتكون من مبنى المقر الرئيسي للشركة وشركة تبادل والتي يتم استهالكها على فترة 33 عاًما. تم شراء المبنى الرئيسي للشركة في عام 2011م )بتكلفة 
إجمالية قدرها 228.0 مليون ريال سعودي( وتم استثمار مبلغ 53 مليون ريال سعودي في المبنى في عام 2018م )تتعلق بشكل أساسي بالتحسينات 
واإلنشاءات(. وسيتم نقل ملكية المبنى للمجموعة عند إتمام سداد األقساط بحلول عام 2024م. قامت المجموعة برسملة المدفوعات المتبقية بموجب 
مطلوبات شراء العقار )بلغت 97.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م(. انخفضت قيمة المباني من 273.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
كان هناك إضافات مرتبطة  وقد  العام،  رئيسي بسبب االستهالك على مدار  ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، بشكل  مليون  إلى 269.6  2018م 

باالستحواذ على شركة تبادل في العام 2020م.

أجهزة تقنية المعلومات

تقنية  ارتفع رصيد أجهزة  البيانات وأدوات االتصال وغيرها.  الكمبيوتر ومراكز  المكتبية وخوادم  الكمبيوتر  المحمولة وأجهزة  الكمبيوتر  تشمل أجهزة 
المعلومات من 13.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 35.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، ويعود هذا االرتفاع بشكل أساسي 
الى اإلضافات ألجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة في عام 2020م. يتم استهالك أجهزة تقنية المعلومات على مدى 3 إلى 5 سنوات وذلك حسب نوع 

األجهزة. 
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أثاث وتجهيزات

تشمل المكاتب والكراسي والطاوالت والخزائن. انخفض رصيد األثاث والتجهيزات من 10.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 7.1 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، بشكل أساسي بسبب مصاريف االستهالك وقابله جزئياً إضافات مرتبطة بعملية االستحواذ على شركة تبادل التي 

قامت بها المجموعة في 2020م حيث ساهمت في زيادة رصيد أثاث وتجهيزات المجموعة. يتم استهالك األثاث على فترة 5 سنوات.

تحسينات مباني مستأجرة

تشمل التحسينات واإلنشاءات المنفذة على المكاتب المستأجرة، انخفضت تحسينات المباني المستأجرة من 51.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2018م إلى 35.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و24.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي الى 
مصاريف االستهالك ذات الصلة إلى جانب اإلضافات المحدودة التي تتعلق بتحسينات المباني المستأجرة في عام 2018م )والذي ال يتكرر بشكل سنوي(. 

يتم استهالك التحسينات المستأجرة على فترة االيجار او 5 سنوات أيهما أقل. 

السيارات

تشمل السيارات والمركبات المملوكة للشركة. ارتفعت السيارات من 2.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.9 مليون ريال سعودي في 
31 ديسمبر 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي إضافة مركبات جديدة. يتم استهالك السيارات على أساس القسط الثابت لمدة 4 سنوات.

الدفعات عن األعما- الرأسماليةب. 

يلخص الجدول التالي الدفعات عن األعمال الرأسمالية حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

الدفعات عن األعما- الرأسماليةدج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م – 2020م

177.8%7,02048,14754,182شركة علم

ال ينطبق---شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق54,356--شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

293.2%7,02048,147108,538االجمالي الفرعي 

ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

293.2%7,02048,147108,538اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم

ارتفع إجمالي األعمال الرأسمالية من 7.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 48.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
ومن ثم الى 54.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى 9 مشاريع إضافية تتعلق ببرامج ومنصات مطورة داخلًيا 

في 2019م.

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، وبالتالي لم يكن يوجد أي رصيد بشركة تبادل مدرج ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة في 2018م 
و2019م.
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يلخص الجدول التالي الدفعات عن األعمال الرأسمالية للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

الدفعات عن األعما- الرأسماليةدج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب
2018م – 2020م

1.7%46,5917,02048,147الرصيد االفتتاحي
0.0%34,179--صافي الناتج عن االستحواذ

209.6%12,65847,254121,322إضافات خالل السنة
-38.4%)19,824(-)52,229(المحول لممتلكات وآالت ومعدات
0.0%)65,884()1,497(-المحول لموجودات غير ملموسة

0.0%)9,402()4,630(-استبعادات خالل السنة
293.2%7,02048,147108,538الرصيد النهائي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

تتعلق الدفعات عن األعمال الرأسمالية بأعمال التطوير الداخلية التي يتم إجراؤها لتطوير البرامج أو تكاليف المشاريع ذات الصلة بالعميل )التي تتطلب 
أعمال البناء، مثل تجهيز مكاتب في المواقع( والتي سيتم تسليمها عند االنتهاء. ارتفعت الدفعات عن األعمال الرأسمالية من 7.0 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م إلى 48.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م ويعود ذلك إلى 9 مشاريع إضافية تتعلق ببرامج ومنصات مطورة داخلًيا، 
كما ارتفعت الدفعات عن األعمال الرأسمالية إلى 108.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م نتيجة لمشاريع الدفعات عن األعمال الرأسمالية 

اإلضافية فيما يتعلق بالبنية التحتية لشركة تبادل. 

إن أهم ما في بند إضافات لعام 2018م كان اإلضافات بمبلغ 5.6 مليون ريال وذلك لمقر المجموعة الرئيسي ومبلغ 1.5 مليون ريال سعودي وذلك لمكتب 
الشركة في جدة، إضافًة إلى ذلك كان هناك إضافات تخص المنصات والمنتجات االلكترونية وذلك لمنصة علم اكس 2.0 مليون ريال ومنصة الدفع 

الرقمية 1.7 مليون ريال وأخيًرا منصة علم للتفتيش بمبلغ 1,8 مليون ريال. 

أما فيما يخص العام 2019م فكانت اإلضافات بشكل رئيسي تخص المنصات والمنتجات االلكترونية حيث كانت هناك إضافات بمبلغ 13,2 مليون ريال 
وذلك لمنصة علم للتفتيش، وإضافات بمبلغ 11,9 مليون ريال وذلك لمنصة علم إكس، وإضافات بمبلغ 5,7 مليون ريال تخص مشروع ناجز، وإضافات بمبلغ 

4,8 مليون ريال وذلك لمشروع األرشفة المركزية، باإلضافة إلى منصات ومنتجات أخرى بمبلغ 11,6 مليون ريال. 

التحتية،  البنية  العام 2020م فقد كان هناك إضافات بمبلغ 82.0 مليون ريال سعودي تخص شركة تبادل وذلك فيما يخص منصة فسح وتطوير  أما 
باإلضافة إلى ذلك فقد كان هناك إضافات بمبلغ 14.1 مليون ريال سعودي لمنصة علم للتفتيش، وإضافات بمبلغ 6,5 مليون ريال لمنصة علم إكس، 

وإضافات بمبلغ 4,6 مليون ريال وذلك لنظام تخطيط الموارد المؤسسة SAP، باإلضافة إلى منصات ومنتجات أخرى 14,1 مليون ريال.

حق استخدام األصو- ج. 

يلخص الجدول التالي حق استخدام األصول حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

حق استخدام األصو-دج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م 
مدققة

معدل النمو السنوي المركب
2018م – 2020م

 ال ينطبق153,910126,052-شركة علم
ال ينطبق---شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق5,405--شركة تبادل
ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق---شركة موارد المستقبل
ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

ال ينطبق153,910131,458-االجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

ال ينطبق153,910131,458-اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة
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يتعلق حق استخدام االصول بشكل رئيسي بمكاتب مستأجرة يزيد مدة ايجارها عن 12 شهراَ. يتعلق الرصيد بحق استخدام عقود اإليجار التشغيلي وذلك 
وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 في عام 2019م.

شركة علم

انخفض إجمالي حق استخدام األصول من 153.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 131.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، بسبب استنفاد األصول المستأجرة.

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، وبالتالي لم يكن يوجد أي رصيد لشركة تبادل مدرج ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة في 2018م و2019م.

يلخص الجدول التالي حق استخدام األصول للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

حق استخدام األصو- دج  7ولوالجدو- )

االجماليالسياراتالطابعاتالمباني واألراضيبأالف الرياالت السعودية
----الرصيد بتاريخ تطبيق المعيار 1 يناير 2019م
61,087-58,5662,521أثر تطبيق المعيلر الدولي للتقرير المالي 16

2,918117,986-115,068اضافات خالل السنة
)25,162()1,459()672()23,031(االستنفاد

150,6031,8491,459153,910الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م
7,765--7,765الناتج عن االستحواذ
7,428--7,428)صافي( اإلضافات

)37,646()1,459()672()35,515(االستنفاد
131,458-130,2811,177الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م 

حق استخدام األصول تتعلق بشكل رئيسي بالمباني واالراضي المستأجرة. يتعلق الرصيد بحق استخدام عقود اإليجار التشغيلي وفًقا للمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 16 حيث ابتدأ تطبيق هذا المعيار في 1 يناير 2019م.

انخفض اجمالي حق استخدام األصول من 153.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 131.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، بسبب استهالك )استنفاد( األصول المؤجرة خالل الفترة ذاتها.

الموجودات غير الملموسة د. 

يلخص الجدول التالي الموجودات غير الملموسة حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

الموجودات غير الملموسةدج  8ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب
2018م – 2020م

-39.0%33,57318,64412,494شركة علم
ال ينطبق-17034شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق70,484--شركة تبادل
ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق---شركة موارد المستقبل
ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

56.8%33,74418,67782,978االجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

56.8%33,74418,67782,978اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة
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شركة علم

انخفض إجمالي الموجودات غير الملموسة من 33.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 18.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م ومن ثم الى 12.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، بسبب مصاريف االستنفاد على مدار العام.

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، وبالتالي لم يكن يوجد اي رصيد لتبادل تحت القوائم المالية الموحدة للشركة في 2018م و2019م. يمثل 
الجزء األكبر من رصيد الموجودات غير الملموسة والبالغ 70.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م المحول من الدفعات عن األعمال الرأسمالية 

للموجودات غير الملموسة )+65.9 مليون ريال سعودي(. 

يلخص الجدول التالي الموجودات غير الملموسة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

الموجودات غير الملموسةدج  9ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م

التكلفة
1.3%128,381128,381131,831الرصيد في بداية السنة

0.0%146,460--التكلفة الناتجة عن االستحواذ
0.0%65,884--محول من أعمال إنشائية تحت التنفيذ

0.0%3,450881-إضافات خالل السنة
63.9%128,381131,831345,056التكلفة في نهاية السنة

ا إلطفاء المتراكم
29.2%)113,154()94,637()67,832(الرصيد في بداية السنة

0.0%)123,089(--اإلطفاء المتراكم الناتج عن االستحواذ
-1.8%)25,835()18,517()26,805(اإلطفاء خالل السنة

66.4%)262,078()113,154()94,637(اإلطفاء المتراكم في نهاية السنة

56.8%33,74418,67782,978صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة 

تتكون األصول غير الملموسة بشكل أساسي من برامج الكمبيوتر، وقد انخفضت من 33.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 18.7 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة االطفاء خالل الفترة ذاتها.

ارتفعت األصول غير الملموسة بشكل كبير لتصل إلى 83.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك إلى االستحواذ على شركة تبادل 
بقيمة 146.5 مليون ريال سعودي باإلضافة الى التحويالت من األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ بقيمة 65.9 مليون ريال سعودي.

موجودات مالية أخرى 	. 

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية األخرى حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

موجودات مالية أخرىدج  0ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
161.2%4,69420,19632,021شركة علم

ال ينطبق---شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق---شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق13,424--شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
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31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

211.2%4,69420,19645,445االجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

211.2%4,69420,19645,445اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة 

شركة علم

ارتفعت الموجودات المالية االخرى من 4.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 20.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م بعد قيام 
المجموعة باالستثمار في شركة سيارة وشركة زد حيث بلغت قيمة االستثمار )8.9 مليون ريال( و)3.8 مليون ريال سعودي( للشركتين على التوالي. تعود 
الزيادة للعام 2020م بشكل أساسي الى قيام المجموعة باستثمارات اضافية في الشركات الناشئة والتحالفات االستراتيجية مثل شركة سهل المدار )+6.2 

مليون ريال سعودي( إلى جانب ارتفاع القيمة العادلة لشركة يونيفونك )+ 3.5 مليون ريال سعودي( وشركة سيارة )+1.7 مليون ريال سعودي(.

شركة موارد المستقبل

في عام 2020م قامت شركة موارد المستقبل باالستثمار في شركة فودكس )+4.9 مليون ريال سعودي( حيث يمثل هذا المبلغ دفعة مقدمة مقابل حق 
شراء أسهم في وقت الحق، وشركة سهل المدار )+ 6 مليون ريال سعودي( متمثل بـ: )1( 60,000 ريال استثمار بطريقة حقوق الملكية حصلت بموجبه 
على نسبة ملكية 30% من الشركة و )2( دفعة مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في الشركة بمبلغ 5.9 مليون ريال سعودي وقد ارتفعت القيمة العادلة لشركة 

فودكس )+1.3 مليون ريال سعودي( في السنة ذاتها. 

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية األخرى للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

موجودات مالية أخرىدج   ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م

0.0%3,75523,141-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

118.0%4,69416,44122,304موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

211.2%4,69420,19645,445اإلجمالي

170.2%4,69416,44134,273غير متداولة

0.0%3,75511.172-متداولة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

)»FVTOCI«( واألرباح  الشامل اآلخر  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  بها  باستثمارات في شركات أخرى محتفظ  تتعلق  المالية األخرى  الموجودات 
والخسائر )»FVTPL«(. ال تمتلك المجموعة حصة ملكية تمكن المجموعة من السيطرة عليها في أي من هذه االستثمارات؛ وبالتالي ال يتم توحيدها. 
تتعلق القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بترتيبات تمويل االتفاقية المبسطة لألسهم المستقبلية )»SAFE«( حيث يكون للمجموعة الحق في 
تحويل المبلغ المستثمر إلى مساهمة في حقوق الملكية بعد وقوع حدث إطالق. بينما تمثل القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، استثمارات 
مساهمة استراتيجية حيث تمتلك المجموعة مساهمة في حقوق الملكية. تقدر المجموعة االستثمارات بالقيمة العادلة وفًقا للمعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم 13 )مدخالت المستوى 3(. 

ارتفعت قيمة الموجودات المالية من 4.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م الى 20.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و 
45,4 مليون ريال في 31 ديسمبر 2020م بشكل رئيسي بسبب االستثمار في شركات أخرى، إضافًة إلى قيام المجموعة بإعادة تقييم االستثمارات، نتج 
عن ذلك ارتفاع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )+17.6 مليون ريال سعودي( وارتفاع الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة )+23.1 مليون ريال سعودي(. 
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال- الربح أو الخسارة و. 

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م و 2019م و 2020م

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال- الربح أو الخسارةدج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
ال ينطبق3,75510,682-شركة علم 

ال ينطبق---شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق---شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق12,459--شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

ال ينطبق3,75523,141-االجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

ال ينطبق3,75523,141-اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م 
و 2020م

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال- الربح أو الخسارةدج  وولوالجدو- )

اإلجماليشركة حلول الوطنشركة سهل المدارشركة فودكسشركة زدبأالف الرياالت السعودية
3,755---3,755الرصيد كما في 1 يناير 2019م

-----إضافات خالل السنة
-----التغير في القيمة العادلة خالل السنة
3,755---3,755الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

4,9995,9404,85115,790-إضافات خالل السنة
1,1681,2502709083,596التغير في القيمة العادلة خالل السنة

4,9236,2496,2105,75923,141الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م 

:)»FVTPL«( استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

شركة زد: مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في أبو ظبي بموجب سجل تجاري رقم )000001640( توفر الشركة حلول تكنولوجية متكاملة لقطاع 
التجزئة، حيث يستطيع المستخدم إعداد بوابة إلكترونية وتحديد طرق الدفع والتوصيل لعمالئه من خالل منصة إلكترونية.

في عام 2019م، استثمرت المجموعة 3.8 مليون ريال سعودي في شركة زد كدفعة أولى مقابل الحق في شراء األسهم في تاريخ الحق. تختص الشركة 
بالحلول التكنولوجية المتكاملة لقطاع التجزئة حيث يمكن للمستخدم إنشاء بوابة إلكترونية وتحديد طرق الدفع والتسليم لعمالئه من خالل منصة إلكترونية. 

جاءت الزيادة في 31 ديسمبر 2020م على خلفية ارتفاع قيمة االستثمار نتيجة مكاسب إعادة التقييم بالقيمة العادلة )+ 1.2 مليون ريال سعودي(. 

شركة فودكس: مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم )1941071.( توفر الشركة منصة سحابية 
موحدة إلدارة خدمات المطاعم، مما يمكن المطعم من إدارة مبيعاته واستقبال المدفوعات الرقمية.

في عام 2020م، استثمرت المجموعة ما مجموعه 5.0 مليون ريال سعودي في فودكس كدفعة أولى في مقابل الحق في شراء األسهم في مرحلة الحقة. 
ارتفعت قيمة هذا االستثمار في 31 ديسمبر 2020م لتصل إلى 6.2 مليون ريال سعودي. تقدم شركة فودكس منصة سحابية موحدة إلدارة خدمات التموين 

وتمكين المطعم من إدارة مبيعاته وتلقي المدفوعات الرقمية.
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شركة سهل المدار لالستثمار: في عام 2020م، دخلت المجموعة في اتفاقية استثمار مع شركة سهل المدار. استثمرت المجموعة مبلغ 6.0 مليون ريال 
سعودي، مقسمة إلى جزئيين: )1( 60 ألف ريال سعودي كاستثمار في طريقة حقوق الملكية وتملّك 30% في الشركة )مصنفة كاستثمار في شركة زميلة(، 
و )2( دفعة أولى على حقوق ملكية مستقبلية في الشركة تمثل المبلغ المتبقي 5.9 مليون ريال سعودي. يتمثل نشاط سهل المدار في توجيه مركبات نقل 
البضائع ووكالء الشحن. تكبدت هذه الشركة خسائر خالل العام، والتي تم االعتراف بها بنسبة ملكيتها 60.0 ألف ريال سعودي؛ ورغم ذلك، ارتفعت قيمة 

االستثمار بمبلغ 270.2 ألف ريال سعودي.

شركة حلول الوطن: في عام 2020م، دخلت المجموعة في اتفاقية استثمار مع شركة حلول الوطن. استثمرت المجموعة 4.9 ريال سعودي مقسمة إلى 
جزئيين: )1( 49 ألف ريال سعودي، وبموجب ذلك حصلت المجموعة على 24% من الملكية )مصنفة كاستثمار في شركة زميلة(، و )2( دفعة مقدمة لحقوق 
الملكية المستقبلية في الشركة، تغطي المبلغ المتبقي 4.9 مليون ريال سعودي. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تصميم وبرمجة البرامج الخاصة 
وصيانتها وتصميم مواقع االنترنت. حققت الشركة أرباًحا خالل العام وتم االعتراف بأرباح بقيمة 163.6 ألف ريال سعودي؛ عالوة على ذلك، ارتفعت قيمة 

االستثمار بنحو 907.6 ألف ريال سعودي في عام 2020م.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال- الدخل الشامل اآلخر ز. 

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م و 2019م و 2020م

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال- الدخل الشامل اآلخردج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م

113.2%4,69416,44121,339شركة علم

ال ينطبق---شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق---شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني

 ال ينطبق965--شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

118.0%4,69416,44122,304االجمالي الفرعي

ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

118.0%4,69416,44122,304اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 
2019م و 2020م

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال- الدخل الشامل اآلخردج  وولوالجدو- )

اإلجماليشركة هيلثيفاي ميشركة يونيفونكشركة بيزاتشركة سيارةبأالف الرياالت السعودية
4,694-4,694--الرصيد كما في 1 يناير 2019م

10,014--5,0075,007إضافات خالل السنة
1,733-1,936)4,052(3,849التغير في القيمة العادلة خالل السنة
16,441-8,8569556,630الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

4,9954,995---إضافات خالل السنة
868)4,030(3,478)290(1,710التغير في القيمة العادلة خالل السنة

10,56666510,10896522,304الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م 
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:)»FVTOCI«( استثمارات محتفظ بها في الدخل الشامل اآلخر

العديد من  البريطانية بموجب سجل تجاري رقم )1924624( وتوفر الشركة  التجارية في جزر فيرجن  مؤسسة بموجب قانون الشركات  شركة سيارة: 
الخدمات المقدمة لبائعي ومشتري السيارات عن طريق منصة »سيارة أونالين« والتي تعتبر منصة تسوق متكاملة توفر لعمالئها خدمات تمويل وتسويق 

وتقرير موجز وغيرها.

في عام 2019م، قامت المجموعة باالستثمار في شركة سيارة بمبلغ )5.0 مليون ريال سعودي( حيث يمثل المبلغ المستثمر ما نسبته 10% من إجمالي 
األسهم المدفوعة. ارتفعت قيمة االستثمار في 2019م نتيجة إعادة التقييم بالقيمة العادلة بقيمة )+ 3.8 مليون ريال سعودي( و2020م بقيمة )+ 1.7 
مليون ريال سعودي( لتصل إلى 10.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م. تقدم شركة سيارة العديد من الخدمات لمشتري السيارات وبائعيها من 

خالل منصة »سّيارة أون الين«، والتي تعتبر منصة مركز تسوق متكاملة توفر لعمالئها التمويل والتسويق والتقرير الموجز والمزيد من الخدمات.

شركة بيزات: مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر كايمان. وتوفر الشركة حلول تأمين حيث بأستطاعةالمستخدم مقارنة واختيار الخيار 
األمثل حسب متطلباته عبر منصة بيزات وكذلك توفر الشركة عبر منصتها أنظمة الموارد البشرية وأتمتتها بشكل آمن.

استثمرت المجموعة في البداية ما مجموعه 5.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م وهو ما يمثل 1.7 % من ملكية إجمالي األسهم الممتازة القائمة. 
انخفضت قيمة االستثمار في عام 2019م نتيجة إعادة التقييم بالقينة العادلة بمقدار )4.1 مليون ريال سعودي( ثم تم تسجيل انخفاض إضافي في القيمة 
في عام 2020م نتيجة إعادة التقييم بمبلغ )-0.3 مليون ريال سعودي(. شركة بيزات هي شركة ناشئة تعمل في الموارد البشرية والتأمين وتساعد إدارات 

الموارد البشرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في شراء وثائق التأمين الطبي.

شركة يونيفونك: مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم )1887019(. وتوفر الشركة أحدث 
التقنيات لتطوير اتصاالت قوية عبر اعتماد واجهة برمجة تطبيقات آمنة ومعّرفة عن طريق الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والتحقق ثنائي المعيار 

والتحري عن األرقام بهدف ضمان قنوات اتصال موثوقة بين الشركات والعمالء.

في عام 2018م، استثمرت المجموعة 4.7 مليون ريال سعودي في شركة يونيفونك مقابل 1.2% من ملكية األسهم. ارتفعت قيمة االستثمار في عام 2019م 
نتيجة إعادة التقييم بالقيمة العادلة بمبلغ )+ 1.9 مليون ريال سعودي( وفي عام 2020م بمبلغ )+ 3.5 مليون ريال سعودي( لتصل إلى 10.1 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2020م. توفر شركة يونيفونك أحدث التقنيات لتطوير اتصاالت قوية من خالل اعتماد تحقيق ثنائي المعيار والتحري عن االرقام 

بهدف ضمان قنوات اتصال موثوقة بين الشركات والعمالء. 

الذكية يساعد  للهواتف  الشركة تطبيق  وتوفر  التجارية في سنغافورة بموجب سجل تجاري رقم  الشركات  مؤسسة بموجب قانون  شركة هيلثفاي مي: 
المستخدمين على متابعة نشاطهم الرياضي ونظامهم الغذائي ويربطهم مع مختصي تغذية ولياقة من مختصين بشريين أو ذكاء اصطناعي.

عام  في  االستثمار  قيمة  انخفضت  األسهم.  ملكية  من  مقابل %1.4  هيلثفاي مي  في  ريال سعودي  مليون  المجموعة 5.0  استثمرت  عام 2020م،  في 
2020م نتيجة إعادة التقييم بالقيمة العادلة بمبلغ )- 4.0 مليون ريال سعودي( لتصل إلى 1.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م. توفر الشركة 
تطبيًقا للهواتف الذكية يساعد المستخدمين على تتبع نشاطهم الرياضي ونظامهم الغذائي، ويربطهم بأخصائي تغذية متخصص أو متخصص في الذكاء 

االصطناعي وأخصائي لياقة بدنية.

استثمارات في شركات زميلة 

يلخص الجدول التالي رصيد االستثمارات في شركات زميلة حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

استثمارات في شركات زميلةدج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
ال ينطبق213--شركة علم

ال ينطبق---شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق---شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق213--االجمالي الفرعي

ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد
ال ينطبق213--اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة
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يلخص الجدول التالي استثمارات في شركات زميلة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

استثمارات في شركات زميلةدج  7ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
0.0%0--شركة سهل المدار
0.0%213--شركة حلول الوطن

0.0%213--اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م ومعلومات اإلدارة

أبرمت الشركة بتاريخ 16 أغسطس 2020م، اتفاقية استثمار في شركة سهل المدار التجارية المؤسسة بموجب قانون الشركات في السعودية بموجب 
سجل تجاري رقم )1010586820(. يتمثل نشاط الشركة في توجيه مركبات نقل البضائع، وسطاء الشحن. وقامت المجموعة باستثمار مبلغ 6 مليون ريال 
سعودي مقسمة إلى جزئين 60,000 ألف ريال سعودي تمثل استثمار بطريقة حقوق الملكية حصلت بموجبه على نسبة ملكية تمثل 30 % من الشركة، ودفعة 
مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في الشركة تمثل المبلغ المتبقي 5.940.000 ريال سعودي. علًما بأن الشركة حققت خسائر خالل السنة، وتم االعتراف 

بخسائر بمبلغ 60,000 ريال سعودي.

أبرمت الشركة بتاريخ 1 نوفمبر 2020م، اتفاقية استثمار في شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات المؤسسة بموجب قانون الشركات في 
السعودية بموجب سجل تجاري رقم )1010463892(. تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وصيانة برمجيات وتصميم 
صفحات المواقع. وقامت المجموعة باستثمار مبلغ 4.9 مليون ريال سعودي مقسمة إلى جزئين 48.960 ريال سعودي تمثل استثمار بطريقة حقوق الملكية 
حصلت بموجبه على نسبة ملكية تمثل 24 % من الشركة، ودفعة مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في الشركة تمثل المبلغ المتبقي 4.851.040 ريال سعودي. 

علًما بأن الشركة حققت أرباح خالل السنة، وتم االعتراف بربح بمبلغ 163,596 ريال سعودي.

الموجودات المتداولة

الذمم المدينةأ. 

يلخص الجدول التالي صافي الذمم المدينة حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

الذمم المدينةدج  8ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
10.2%1,079,3321,102,1401,310,114شركة علم

49.7%12,67813,96128,428شركة إمداد الخبرات
 ال ينطبق31,954--شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

12.0%1,092,0101,116,1011,370,496االجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

12.0%1,092,0101,116,1011,370,496اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة
* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م

شركة علم 

ارتفع صافي الذمم المدينة من 1,079.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1,102.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
ومن ثم الى 1,310.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو في حجم األعمال. 
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شركة إمداد الخبرات

ارتفع صافي الذمم المدينة من 12.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 13.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ومن ثم 
الى 28.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو في حجم األعمال. الجدير بالذكر أنه وعلى مستوى القوائم 
المالية لشركة إمداد يتم عرض المبالغ المستحقة من صندوق االستثمارات العامة كجزء من بند مستحق من أطراف ذات عالقة، بينما يتم عرض المبلغ 

ضمن الذمم المدينة على مستوى القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، وبالتالي لم يكن يوجد اي رصيد لتبادل ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة في 2019م و2018م.

يلخص الجدول التالي الذمم المدينة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

الذمم المدينةدج  9ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب
2018م - 2020م

11.6%866,449823,7331,079,623الذمم الحكومية
7.7%409,991466,889475,419الذمم التجارية

10.4%1,276,4401,290,6221,555,042إجمالي الذمم المدينة
0.0%)184,546()174,521()184,430(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

12.0%1,092,0101,116,1011,370,496صافي الذمم المدينة التجارية 
-12.4%232 يوم255 يوم302 يوممتوسط فترة تحصيل )الذمم الحكومية( *
6.9%177 يوم178 يوم155 يوممتوسط فترة تحصيل )الذمم التجارية( *

-6.8%184 يوم192 يوم212 يوممتوسط فترة تحصيل )اإلجمالي(

* متوسط فترة التحصيل للذمم الحكومية والتجارية محتسبة على اجمالي الذمم وليس على المبلغ الصافي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وتحليالت الشركة

يلخص الجدول التالي أعمار األرصدة المدينة المستحقة كما في 31 ديسمبر 2020م:

أعمار األرصدة المدينة المستحقة دج  0ولوالجدو- )

إجمالي رصيد الذمم المدينة 
كما في

31 ديسمبر 2020م

365 يوم
وما فوق

365 - 181 
يوم

180 - 91 
يوم

90 - 0 
يوم بأالف الرياالت السعودية

1,079,623 545,725 64,168 81,414 388,315 ذمم حكومية
475,419 118,167 40,723 29,227 287,302 ذمم تجارية
1,555,042 663,893 104,891 110,641 675,617 إجمالي الذمم المدينة 

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المراجعة

تمثل أرصدة الذمم المدينة الخدمات والمشاريع التي تم الوفاء بالتزامات األداء الخاصة بها وتم إصدار فواتيرها ويمثل رصيد عمالء القطاع الحكومي 
)69%( وعمالء القطاع الخاص )حوالي 31%(. إن الزيادة في الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2020م كانت مرتبطة جزئًيا بجائحة كورونا، حيث قام 

العمالء بتأخير الدفعات بسبب التأثير االقتصادي للجائحة. 

انخفضت الذمم المدينة الحكومية من 866.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 823.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
)-42.7 مليون ريال سعودي( وذلك بشكل رئيسي بسبب انخفاض أرصدة العديد من الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارة الشؤون االجتماعية )129.2 
مليون ريال سعودي(، صندوق تنمية الموارد البشرية )- 49.6 مليون ريال سعودي(، وزارة الصحة )-21.2 مليون ريال سعودي(، وزارة اإلسكان )-10.5 
مليون ريال سعودي( وغيرها. تم تعويض ذلك جزئًيا من خالل الزيادة في الذمم المدينة بشكل رئيسي من المديرية العامة للجوازات )+51.9 مليون ريال 

سعودي(، وزارة الداخلية )+47.0 مليون ريال سعودي( وأمانة الرياض )+26.1 مليون ريال سعودي(. 

ارتفعت الذمم المدينة الحكومية من 823.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م الى 1,079.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
وذلك تماشياً مع ارتفاع االيرادات من جهات حكومية حيث ارتفع عدد العقود مع الهيئات الحكومية والوزارات في عام 2020م. بشكل رئيسي مع الهيئة 
البشرية  الموارد  للبيانات والذكاء االصطناعي )+ 104.8 مليون ريال سعودي(، وزارة الصحة )+33.1 مليون ريال سعودي(، صندوق تنمية  السعودية 
)+26.2 مليون ريال سعودي(، وزارة العمل )+25.7 مليون ريال سعودي(، الشركة السعودية للتحكم التقني واألمن الشامل )+20 ريال سعودي(.. تم تعويض 
ذلك جزئًيا من خالل االنخفاض في الذمم المدينة بشكل رئيسي من وزارة المالية )-56.5 مليون ريال سعودي(، وزارة اإلسكان )-26.7 مليون ريال 

سعودي( ووزارة الشؤون االجتماعية )-23.9 مليون ريال سعودي(.
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ارتفعت الذمم المدينة لعمالء القطاع الخاص من 410.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 466.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م وذلك يعود الى ارتفاع عدد المشاريع مع الشركات الخاصة خالل نفس الفترة مدفوعة بشكل أساسي بتوقيع عقود جديدة مع المجموعة المتحدة 
للتأمين التعاوني )أسيج( )+16.6 مليون ريال سعودي(، البنك األهلي التجاري )+12.1 مليون ريال سعودي(، أوبر )+10.5 مليون ريال سعودي( وغيرها. 
تم تعويض ذلك جزئًيا من خالل االنخفاض في الذمم المدينة بشكل رئيسي من كريم )- 3.0 مليون ريال سعودي(، سالمة للتأمين التعاوني )- 2.7 مليون 
ريال سعودي(. باإلضافة الى التأخر الطفيف في التحصيل من عمالء القطاع الخاص, حيث ارتفع متوسط فترة التحصيل من 155 يوم في 2018م الى 

178 يوم في 2019م. 

ارتفعت الذمم المدينة لعمالء القطاع الخاص من 466.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م الى 475.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م تماشيا مع االرتفاع باإليرادات وعدد العقود مع القطاع الخاص.

من ضمن الذمم المدينة التجارية، مستحقات من أطراف ذات عالقة ارتفعت من 8.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م الى 10.2مليون 
ريال سعودي كم في 31 ديسمبر 2019م الى 24.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م تمثل هذه المبالغ مبيعات تمت للمالك »صندوق 

االستثمارات العامة«.

يلخص الجدول التالي الحركة في مخصص خسائر ائتمانية موقعة للذمم المدينة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 
2020م:

الحركة في مخصص خسائر ائتمانية موقعة لذمم المدينةدج   ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
14.1%133,947184,430174,521رصيد بداية السنة

0.0%--67,752أئر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9
0.0%1,979--الناتج عن االستحواذ

60.2%8,046-3,136المخصص المكون خالل السنة
0.0%-)9,909()20,405(عكس مخصص خالل السنة

0.03%184,430174,521184,546رصيد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وتحليالت الشركة

هذه  بها  تؤثر  التي  والكيفية  االقتصادية،  العوامل  لمختلف  المستقبلية  المحركات  افتراضات  على  تعتمد  تطلعيه  معلومات  باستخدام  المجموعة  تقوم 
المحركات على بعضها البعض. كما تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر، باإلضافة الى ذلك وحسب تقديرات اإلدارة تقوم المجموعة 

بتكوين مخصص خسارة ائتمانية متوقعة اضافيه على حاالت محددة 

انخفض مخصص خسائر االئتمان من 184.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 174.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف مبلغ 9.9 مليون ريال سعودي من مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة إلى مخصص خسائر االئتمان 

لموجودات العقود.

كما في 31 ديسمبر 2020م، ارتفع مخصص خسائر االئتمان في تحصيلها إلى 184.5 مليون ريال سعودي نتيجة للنمو في الخسائر االئتمانية المتوقعة 
خالل العام على خلفية الزيادة في الذمم المدينة القديمة ألكثر من سنة واحدة )+ 114.6 مليون ريال سعودي(.

موجودات العقود ب. 

يلخص الجدول التالي صافي موجودات العقود حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

موجودات العقوددج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
-8.8%323,687414,302269,075شركة علم

ال ينطبق52--شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق---شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق---شركة موارد المستقبل
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31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

)8.8%(323,687414,302269,127االجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

)8.8%(323,687414,302269,127اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم

ارتفع صافي موجودات العقود من 323.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 414.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وذلك 
بشكل رئيسي بسبب الزيادة في اإليرادات المستحقة للمجموعة لعدم قدرة الشركة على الفوترة وذلك لتأخر بعض شهادات اإلنجاز لعدد من المشاريع 
القائمة. وفي العام 2020م انخفض صافي موجودات العقد إلى 269.1 مليون ريال سعودي بسبب استالم عدد من شهادات اإلنجاز لعدد المشاريع القائمة 

والتي كانت معلقة في العام 2019

شركة امداد الخبرات

بلغ صافي موجودات العقود مبلغ 52 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م وكانت غالبيتها مرتبطة بذمم حكومية.

يلخص الجدول التالي موجودات العقود للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

موجودات العقوددج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م

2.2%290,947376,124303,722موجودات عقود حكومية

-32.7%56,13871,48525,459موجودات عقود تجارية

-2.6%347,085447,609329,181إجمالي موجودات العقود

60.2%)60,054()33,307()23,398(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

-8.8%323,687414,302269,127صافي موجودات العقود

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

يلخص الجدول التالي أعمار موجودات العقود كما في 31 ديسمبر 2020م:

أعمار موجودات العقوددج  وولوالجدو- )

إجمالي رصيد الذمم المدينة 
كما في

31 ديسمبر 2020م

365 يوم
وما فوق

365 - 181 
يوم

180 - 91 
يوم

90 - 0 
يوم بأالف الرياالت السعودية

303,722 92,436 33,121 47,963 130,202 موجودات عقود حكومية

25,460 12,368 1,534 308 11,250 موجودات عقود تجارية

329,182 104,804 34,655 38,271 141,452 إجمالي موجودات العقود 

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

تمثل موجودات العقود قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة للمشاريع التي لم تكمل مرحلة إصدار الفواتير الخاصة بها. 

تركزت موجودات العقود بشكل أساسي مع القطاع الحكومي، حيث إن 92% كما في 31 ديسمبر 2020م من موجودات العقود تتعلق بمشاريع مع الجهات 
الحكومية.
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يلخص الجدول التالي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةدج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م

420.9%1,22723,39833,307رصيد بداية السنة

9.8%22,1709,90926,747المخصص المكون خالل السنة

60.21%23,39733,30760,054رصيد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

هذه  بها  تؤثر  التي  والكيفية  االقتصادية،  العوامل  لمختلف  المستقبلية  المحركات  افتراضات  على  تعتمد  تطلعيه  معلومات  باستخدام  المجموعة  تقوم 
المحركات على بعضها البعض. كما تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر، باإلضافة الى ذلك وحسب تقديرات اإلدارة تقوم المجموعة 

بتكوين مخصص خسارة ائتمانية متوقعة اضافيه على حاالت محددة. 

يعتمد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابل قيمة موجودات العقود الحكومية على »أساس كل حالة على حدة« الذي يتم إجراؤه من قبل اإلدارة لتحديد 
األرصدة التي تحتاج إلى انخفاض أو شطب معين. ومع ذلك، بالنسبة لمخصص خسائر ائتمانية المتوقعة مقابل موجودات العقود للقطاع الخاص.

ارتفع إجمالي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من 23.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م الى 33.3 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م الى 60.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، بسبب تقدير اإلدارة لبعض الحاالت التي ال يتوقع استكمال دورة الفوترة 

الخاصة بها.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرىج. 

يلخص الجدول التالي مصاريف مدفوعة مقدمة حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

مصارف مدفوعة مقدمةدج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م

)8.0%(77,66889,99965,684شركة علم

51.6%4,6589,01910,700شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق3,534--شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

)1.5%(82,32699,01979,918االجمالي الفرعي

ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

)1.5%(82,32699,01979,918اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم

ارتفع إجمالي المصاريف المدفوعة مقدما من 77.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 90.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م، بسبب الزيادة في المصروفات المدفوعة مقدًما وسلف الموظفين التي قابلها جزئًيا انخفاض في الدفعات المقدمة والتكاليف المؤجلة.

انخفض إجمالي المصاريف المدفوعة مقدما من90.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م الى 65.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغييرات في إجمالي رصيد التأمين واإليجار المدفوع مقدماً، والتكاليف المؤجلة، وذمم الموظفين.
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شركة إمداد الخبرات

ارتفع إجمالي المصاريف المدفوعة مقدما من 4.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 9.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م بسبب الزيادة في مدفوعات التأمين المسبقة.

ارتفع إجمالي المصاريف المدفوعة مقدما من9.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م الى 10.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م بسبب إلى الزيادة في مدفوعات التأمين المسبقة. 

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، وبالتالي لم يكن يوجد اي رصيد لتبادل مدرج ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة في 2019م و2018م.

يلخص الجدول التالي مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى دج  7ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
9.2%25,31731,58330,180تأمين وإيجار مدفوع مقدماً

21.2%16,55129,47924,330تكاليف مؤجلة
-17.2%27,99731,27619,184ذمم موظفين

-43.2%11,5493,2613,732دفعات مقدمة للموردين
93.8%2422,825909عوائد ودائع بنكية مستحقة

53.7%6705951,583أخرى
-1.5%82,32699,01979,918اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

تأمين وإيجار مدفوع مقدمًا

تشمل بشكل أساسي المدفوعات المقدمة للتراخيص والتأمين والنفقات األخرى المدفوعة مقدماَ. ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدًما من 25.3 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 31.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وثم الى 30.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2020م، يرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في الدفعات المقدمة قبل نهاية العام كما في 31 ديسمبر 2019م.

تكاليف مؤجلة

تتعلق بشكل أساسي بتكاليف المشاريع / المنتجات التي يتم دفعها ولم يتم االنتهاء من الوفاء بااللتزامات األداء المتعهد بها للعمالء. تتماشى التغييرات 
خالل الفترة من 16.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 29.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م و24.3 مليون ريال سعودي 
في 31 ديسمبر 2020م، حيث تتقلب األرصدة بناًء على حالة مرحلة التسليم. مع اقتراب المزيد من المشاريع من مرحلة التسليم، من المتوقع انخفاض 

التكاليف المؤجلة والعكس صحيح.

ذمم موظفين

ارتفعت من 28.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 31.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م بسبب توسع في اإلقراض للموظفين. 
ومع ذلك، تم تعليق هذه السياسة في السنة المالية 2020م، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى انخفاض ذمم موظفين إلى 19.2 مليون 

ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م.

دفعات مقدمة للموردين

كان االنخفاض في الدفعات المقدمة من 11.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 3.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، النخفاض 
مبالغ الدفعات المقدمة للموردين.

عوائد ودائع بنكية مستحقة

تتعلق بشكل رئيسي بالفوائد المستحقة على الودائع قصيرة األجل. ترتبط التقلبات خالل الفترة بشكل أساسي بتاريخ استحقاق الوديعة إلى جانب المبلغ 
األساسي لإليداع. 
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أخرى

تشمل خطابات الضمان والنثريات. يرتبط االرتفاع من 0.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م باالستحواذ الذي قامت به المجموعة على تبادل في العام 2020م.

الودائع البنكيةد. 

يلخص الجدول التالي الودائع البنكية للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

الودائع البنكيةدج  8ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
25.5%341,498482,063537.968شركة علم

ال ينطبق---شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق---شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

25.5%341,498482,063537.968االجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

25.5%341,498482,063537.968اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة 

تشمل الودائع المصرفية بشكل رئيسي الودائع ألجل لدى البنوك المحلية التي تتراوح آجال استحقاقها من ثالثة أشهر إلى سنة واحدة. على هذا النحو، 
تختلف أسعار الفائدة لكل وديعة ألجل حسب المدة والمبلغ والبنك. ارتفعت الودائع المصرفية من 341.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م 

إلى 482.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وجاء االرتفاع كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 538.0 مليون ريال سعودي.

النقد وما في حكمه	. 

يلخص الجدول التالي أرصدة النقد وما في حكمه حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

أرصدة النقد وما في حكمهدج  9ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
65.3%194,089103,785530,462شركة علم

494.0%37349313,162شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق469,144--شركة تبادل

ال ينطبق500500-شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق5050-شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

128.3%194,462104,8281,013,318االجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

128.3%194,462104,8281,013,318اإلجمالي

* تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة
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شركة علم

انخفض إجمالي أرصدة النقد وما في حكمه من 194.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 103.8 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م ومن ثم ارتفع إلى 530.462 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، متماشية بشكل أساسي انخفاض التدفق النقدي الناتج من 

رأس المال العامل للعام 2019م أما ما يخص االرتفاع للعام 2020م فيعود بشكل أساسي تحسن سرعة التحصيل.

شركة إمداد الخبرات

ارتفع إجمالي أرصدة النقد وما في حكمه من 0.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 0.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
ومن ثم الى 13.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة تحسين سرعة التحصيل من العمالء عدم توزيع أرباح لعام 2020م.

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، وبالتالي لم يكن يوجد اي رصيد لتبادل مدرج ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة في 2019م و2018م.

شركة علم لالستثمار التقني

استقر إجمالي أرصدة النقد وما في حكمه على 500 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م، حيث تمثل رأس المال المودع فيها

شركة موارد المستقبل

استقر إجمالي أرصدة النقد وما في حكمه على 50 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م، حيث تمثل رأس المال المودع فيها

يلخص الجدول التالي أرصدة النقد وما في حكمه للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

أرصدة النقد وما في حكمهدج  0ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
معدل النمو السنوي 

المركب
2018م - 2020م

82.5%74,462104,828247,918أرصدة لدى البنوك
152.6%765,400-120,000ودائع مرابحة قصيرة األجل

128.3%194,462104,8281,013,318اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

ارتفعت أرصدة النقد وما في حكمه خالل الفترة من 194.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.0 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م، متماشية بشكل رئيسي مع تحسن سرعة التحصيل من وانخفاض األرباح الموزعة )خالل عامي 2019م و2020م(. 

االلتزامات غير المتداولة

مطلوبات شراء عقار )متداولة وغير متداولة(أ. 

يلخص الجدول التالي مطلوبات شراء عقار )متداولة وغير متداولة( حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م 
و 2020م:

مطلوبات شراء عقار )متداولة وغير متداولة(دج   ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
)17.3%(142,957120,64897,752شركة علم

ال ينطبق---شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق---شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
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31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

)17.3%(142,957120,64897,752اإلجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

)17.3%(142,957120,64897,752اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

تتعلق مطلوبات شراء عقار بالمقر الرئيسي للشركة والذي تم شراؤه بناًء على دفعات مجدولة.

انخفضت مطلوبات شراء عقار من 143.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 97.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
على خلفية سداد دفعات.

التزامات االيجار )متداولة وغير متداولة(ب. 

يلخص الجدول التالي التزامات االيجار )متداولة وغير متداولة( حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 
2020م:

التزامات االيجار )متداولة وغير متداولة(دج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
ال ينطبق138,034125,125-شركة علم

ال ينطبق---شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق4,778--شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

ال ينطبق138,034129,903-اإلجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

ال ينطبق138,034129,903-اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

بلغت مطلوبات اإليجار 129.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م وتتعلق بالقيمة الحالية المقدرة لمدفوعات عقود اإليجار التشغيلي للمجموعة 
)وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 16(. انخفضت مطلوبات اإليجار من 138.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 129.9 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوعة بإهالك الرصيد خالل نفس الفترة.

التزامات منافع الموظفين المحددةج. 

يلخص الجدول التالي مخصص نهاية الخدمة للموظفين حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م
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مخصص نهاية الخدمة للموظفيندج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
21.0%135,185170,091197,814شركة علم 

53.3%8,84414,29120,784شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق9,523--شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

25.9%144,029184,382228,121االجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

25.9%144,029184,382228,121اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات االدارة

شركة علم

ارتفع إجمالي مخصص نهاية الخدمة للموظفين من 135.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 170.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م ومن ثم الى 197.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، على خلفية الزيادة في عدد الموظفين )في عام 2019م( إلى جانب 

زيادة متوسط الراتب لكل موظف )في عامي 2019م و2020م(.

شركة إمداد الخبرات

ارتفع إجمالي مخصص نهاية الخدمة للموظفين من 8.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 14.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م ومن ثم الى 20.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، على خلفية الزيادة في عدد الموظفين )في عام 2019م( إلى جانب زيادة متوسط 

الراتب لكل موظف )في عامي 2019م و2020م(.

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، وبالتالي لم يكن يوجد اي رصيد لتبادل مدرج ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة في 2019م و2018م.

يلخص الجدول التالي مجموع مخصص نهاية الخدمة للموظفين للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

مخصص نهاية الخدمة للموظفيندج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
الرصيد االفتتاحي - القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة 

24.1%119,801144,029184,382للموظفين

0.0%8,080--القيمة الناتجة عن االستحواذ

23.8%27,82131,11842,670تكلفة الخدمة الحالية

7.0%5,9907,1996,859تكلفة تمويل الخدمة الحالية

0.0%)928(--تكاليف محولة إلى أعمال إنشائية تحت التنفيذ

-9.6%)12,682()9,624()15,503(المنافع المدفوعة

ال ينطبق)260(5,91911,660)المكاسب( / الخسائر االكتوارية الناتجة عن االلتزام

25.9%144,029184,382228,121القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة
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يلخص الجدول التالي تحليل الحساسية االفتراضية االكتوارية للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م.

تحليل الحساسية لالفتراضات االكتواريةدج  وولوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
31 ديسمبر 2018م

مدققة
31 ديسمبر 2019م

مدققة
31 ديسمبر 2020م

مدققة

نقصزيادةنقصزيادةنقصزيادة

25,726)21,660(21,343)17,949(16,390)13,792(معدل الخصم )تغير بنسبة %1(

)22,220(25,901)18,456(21,545)14,220(16,598معدل زيادة الرواتب )تغير بنسبة %1(

41)41(33)32(25)25(معدل الوفيات )تغير بنسبة %10(

2,970)2,759(2,623)2,445(2,242)2,086(معدل دوران الموظفين )تغير بنسبة %10(

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م 

يتم احتساب التزام المنافع المحددة سنوًيا من قبل خبراء اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إثبات مبالغ إعادة القياس، 
إن وجدت، والتصريح عنها ضمن حقوق الملكية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وتحمل الزيادة أو النقص المقابل لذلك على الدخل الشامل اآلخر 

والتي تتكون من مكاسب وخسائر اكتوارية ناتجة عن التزام المنافع المحددة.

ارتفعت تعويضات نهاية الخدمة من 144.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 228.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، على 
خلفية الزيادة في عدد الموظفين )في عام 2019م( إلى جانب زيادة متوسط   الراتب لكل موظف )في عامي 2019م و2020م(.

االلتزامات المتداولة:

ذمم دائنة أ. 

يلخص الجدول التالي ذمم دائنة حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

ذمم دائنةدج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م

-0.2%208.828165.934208.006شركة علم

39.6%3.0383.3715.921شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق12.785--شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

4.4%207.866169.304226.712اإلجمالي الفرعي 

ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

4.4%207.866169.304226.712اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

تتعلق الذمم التجارية الدائنة بشكل أساسي بموردي األعمال التشغيلية للمجموعة.

انخفضت الذمم التجارية الدائنة من 210.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 169.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
حيث سارعت المجموعة بدورة التسوية الخاصة بها كما يتضح من االنخفاض في متوسط فترة الذمم الدائنة من 66 يوًما إلى 49 يوًما خالل نفس الفترة.

ارتفعت الذمم التجارية الدائنة إلى 226.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، تماشياً مع الزيادة الكبيرة في العمليات والنمو المرتبط في شراء 
األجهزة والبرامج.
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مطلوبات العقود ب. 

يلخص الجدول التالي مطلوبات العقود حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

مطلوبات العقوددج  7ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
6.6%200.084186.502227.283شركة علم

ال ينطبق---شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق---شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

6.6%200.084186.502227.283اإلجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

6.6%200.084186.502227.283اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

تتعلق مطلوبات العقود باإليرادات المؤجلة بالنقد المستلم مقدًما فيما يتعلق باالشتراكات السنوية للمنتج. عند التحصيل، يتم تسجيل اإليرادات المؤجلة 
ويتم االعتراف باإليراد على مدى فترة االشتراك. انخفضت مطلوبات العقود من 200.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 186.4 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض اإليرادات المؤجلة المتعلقة باشتراكات مقيم )-6.3 مليون ريال سعودي( من 

بين أمور أخرى.

ارتفعت مطلوبات العقود من 186.4 كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 227.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، مع توسع المجموعة بشكل أكبر 
خالل الفترة وتأمين إيرادات إضافية.

مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرىج. 

يلخص الجدول التالي مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 
2020م

مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرىدج  8ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
0.8%528,322477,178536,760شركة علم

26.4%17,50726,02727,977شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق217,952--شركة تبادل

ال ينطبق---شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق---شركة موارد المستقبل

ال ينطبق---شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

19.5%545,829501,218779,689االجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

19.5%545,829501,218779,689اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة
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شركة علم

انخفض إجمالي المصاريف مستحقة الدفع والتزامات األخرى من 528.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 477.2 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م ومن ثم ارتفع الى 533.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التقلبات في التكاليف 

التعاقدية، ومستحقات الموظفين، والدفعات المقدمة من العمالء.

شركة إمداد الخبرات

ارتفع إجمالي المصاريف المستحقة الدفع والتزامات األخرى من 17.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 26.0 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م ومن ثم الى 28.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م تماشيا مع النمو في حجم األعمال.

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، وبالتالي لم يكن يوجد اي رصيد لتبادل تحت القوائم المالية الموحدة للشركة في 2019م و2018م.

يلخص الجدول التالي مجموع المصاريف المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م

مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرىدج  9ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
-5.0%265,124232,096239,258تكاليف تعاقدية

6.5%165,264159,814187,541مستحقات موظفين 
0.0%17,142120,120-مشاريع مشاركة بالدخل

27.6%54,51755,03188,794دفعات مقدمة من العمالء
7.9%20,27223,93323,614تسويق وعموالت بيعية
122.3%2,0937,74510,346مبالغ موردين محتجزة

0.0%--28,129توزيعات أرباح غير مدفوعة
224.8%10,4305,457110,016أخرى

19.5%545,829501,218779,689اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

تكاليف تعاقدية

تتعلق التكاليف التعاقدية بشكل أساسي بالتكلفة المتكبدة على مشاريع المجموعة أثناء أداء الخدمات المطلوبة من قبل الموردين والتي لم يتم فوترتها 
بعد. يتم تقدير هذه المستحقات بشكل عام من قبل اإلدارة على مدار مدة المشروع، ويتم عكسها / تعديلها عند فوترة المورد.

انخفضت التكلفة التعاقدية من 265.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 232.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، نتيجة 
لالنخفاض في حسابات المقاصة )بقيمة -69.8 مليون ريال سعودي( حيث قامت المجموعة بتحسين عملية الموافقة الداخلية حيث تم تحويل هذه 

المستحقات إلى الذمم الدائنة التجارية بمعدل أسرع مقارنة بالفترة السابقة. 

ارتفعت التكلفة التعاقدية لتصل إلى 239.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة للنمو المستمر في العمليات )بقيمة +41.9 مليون ريال 
سعودي( وقابلها جزئًيا انخفاض في حسابات المقاصة )بقيمة -34.5 مليون ريال سعودي(، حيث واصلت المجموعة تحسين عملية الموافقة الداخلية. 

مستحقات موظفين

تتألف بشكل أساسي من تكاليف الموظفين المتراكمة )اإلجازة السنوية، الرواتب، حوافز المبيعات، التأمينات االجتماعية، التأمين الطبي، إلخ(. انخفضت 
مستحقات الموظفين من 165.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 159.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م، نتيجة لالنخفاض 

في مستحقات المكافآت وقابلتها جزئًيا الزيادة في مستحقات حوافز المبيعات بما يتماشى مع الزيادة في اإليرادات. 

ارتفعت مستحقات الموظفين إلى 187.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في مستحقات المكافآت السنوية 
للموظفين. باإلضافة الى استحواذ المجموعة على شركة تبادل في عام 2020م.

مشاريع مشاركة بالدخل

تتعلق مستحقات مشاريع مشاركة بالدخل باتفاقيات مشاركة الدخل ومشاركة األرباح للمجموعة في مشاريع حكومية.
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ارتفعت مستحقات مشاريع المشاركة بالدخل الى 120.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، بعد االستحواذ على تبادل التي قامت بها المجموعة 
في 2020م، حيث تم توحيد القوائم المالية التابعة لتبادل مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة، وعلى خلفية توقيع اتفاقية جديدة لمشاركة الربح مع 

جهة حكومية اعتباًرا من 1 يناير 2020م.

دفعات مقدمة من العمالء

ظلت الدفعات المقدمة من العمالء مستقرة نسبًيا عند 54.4 مليون ريال سعودي بين 31 ديسمبر 2018م و2019م، ثم ارتفعت إلى 88.8 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2020م، على خلفية الزيادة في أرصدة االشتراك المدفوعة مقدًما غير المستخدمة من العمالء. 

تسويق وعموالت بيعية

ترتبط بشكل أساسي بحوافز مبيعات الموظفين. يعود سبب الزيادة من 20.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 23.9 مليون ريال سعودي 
و23.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م و2020م، على التوالي إلى زيادة المبيعات خالل نفس الفترة. لم تفرض المجموعة أي تغييرات على 

سياسة حوافز المبيعات خالل الفترة بين 2018م و2020م. 

مبالغ موردين محتجزة

تتعلق المبالغ المحتجزة عادة بـ 10% من مبلغ أمر الشراء الذي تحتفظ به المجموعة ضد موردين معينين لضمان التنفيذ السليم للشروط المتفق عليها. 
ارتفعت المبالغ المحتجزة من 2.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 10.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، على خلفية الزيادة 

في المبالغ المحتجزة وفقا للزيادة في عدد العقود مع الموردين باإلضافة الى االستحواذ على تبادل.

توزيعات أرباح غير مدفوعة

توزيعات األرباح المعلنة والمستحقة الدفع والتي لم يتم دفعها للمساهم. كان رصيد األرباح توزيعات غير المدفوعة في العام 2018م 28.1 مليون ريال 
سعودي وقد قامت المجموعة بإعادة تصنيف هذا البند الى الرصيد المستحق الى األطراف ذات عالقة في القوائم المالية للعام 2020م. 

أخرى

الجمركية  والرسوم  المستحقة،  التشغيل  ونفقات  »تبادل«،  بشركة  المتعلقة  للقضايا  المكونة  بالمخصصات  أساسي  بشكل  األخرى  المستحقات  تتعلق 
المستحقة وتكاليف االستعانة بمصادر خارجية المتراكمة. انخفضت المستحقات األخرى من 10.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م الى 
5.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، بسبب انخفاض مصاريف مستحقة أخرى. ارتفعت المستحقات االخرى الى 110.0 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، بسبب عملية استحواذ شركة تبادل حيث بلغت قيمة المستحقات االخرى 104.0 مليون ريال سعودي.

يلخص الجدول التالي زكاة حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

زكاةدج  0ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
ال ينطبق52,897--شركة علم

ال ينطبق5,142--شركة إمداد الخبرات
ال ينطبق7,588--شركة تبادل

ال ينطبق11--شركة علم لالستثمار التقني
ال ينطبق39--شركة موارد المستقبل

ال ينطبق13--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

ال ينطبق65,690--اإلجمالي الفرعي
ال ينطبق---تعديالت مرتبطة بالتوحيد

ال ينطبق65,690--اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

صدر مرسوم ملكي في عام 2021م، يقضي بأن الشركات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لصندوق االستثمارات العامة يجب عليها دفع الزكاة اعتباًرا 
من عام 2020م، حيث لم تكن هذه الشركات خاضعة للزكاة سابًقا. وبناًء عليه، سجلت المجموعة زكاة مستحقة الدفع بقيمة 65.7 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2020م. 
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المعامالت مع األطراف ذات العالقةد. 

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

يلخص الجدول التالي المستحقات إلى أطراف ذات عالقة حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م 

مستحق إلى أطراف ذات عالقةدج   ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م

ال ينطبق2,53810,119-شركة علم

ال ينطبق---شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق13,986--شركة تبادل

ال ينطبق16,131--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق16,024--شركة موارد المستقبل

ال ينطبق30--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

ال ينطبق2,53856.290-اإلجمالي الفرعي

ال ينطبق)32,185(--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

ال ينطبق2,53824,105-اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم 

بلغ مجموع إجمالي مستحقات إلى أطراف ذات عالقة 10.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وتتعلق بشكل أساسي بذمم دائنة لشركة 
يونيفونك )8.1 مليون ريال سعودي( وآخرين )2.1 مليون ريال سعودي(.

شركة تبادل

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، وبالتالي لم يكن يوجد اي رصيد لتبادل تحت القوائم المالية الموحدة للشركة في 2019م و2018م. بلغ 
مجموع إجمالي مستحقات إلى أطراف ذات عالقة 14.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وتتعلق بشكل أساسي بمبلغ مستحق لصندوق 
االستثمارات العامة. ووفًقا لإلدارة، فإن المبلغ المستحق لصندوق االستثمارات العامة هو تمويل بطبيعته )قرض ُمنح لشركة »تبادل« في عام 2011م بدفعة 
ثابتة قدرها 14.5 مليون ريال سعودي سنوًيا(. انخفض الرصيد من 39.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 14.0 مليون ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوًعا بسداد قرض صندوق االستثمارات العامة.

شركة علم لالستثمار التقني

بلغ مجموع إجمالي مستحقات إلى أطراف ذات عالقة 16.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2020م، وتمثل بشكل رئيسي دفعات قامت بها شركة علم 
بالنيابة عن الشركة.

شركة موارد المستقبل

بلغ مجموع إجمالي مستحقات إلى أطراف ذات عالقة 16.0 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2020م، وتمثل بشكل رئيسي دفعات قامت بها شركة علم 
بالنيابة عن الشركة.

شركة علم للمدفوعات الرقمية

بلغ مجموع إجمالي مستحقات إلى أطراف ذات عالقة 0.03 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2020م، وتمثل بشكل رئيسي دفعات قامت بها شركة علم 
بالنيابة عن الشركة.
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يلخص الجدول التالي مجموع المستحقات إلى أطراف ذات عالقة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م.

مستحق إلى أطراف ذات عالقةدج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م
0.0%13,896--قرض من صندوق االستثمارات العامة

0.0%5518,093-شركة يونيفونيك
0.0%130--شركة حلول الوطن

0.0%1,9871,987-توزيعات أرباح مستحقة
0.0%2,53824,105-اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

ارتفعت المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة من 2.5م كما في 31 ديسمبر 2019م الى 24.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، مدفوعة بشكل 
أساسي بمبلغ مستحق لصندوق االستثمارات العامة )13.9 مليون ريال سعودي( وهو قرض ُمنح لشركة »تبادل« في عام 2011م بدفعة ثابتة قدرها 14.5 
مليون ريال سعودي سنوًيا، علًما بأن هناك مبلغ 1.2 مليون ريال تكاليف تمويلية محملة على قائمة الربح والخسارة تخص القرض، علماً بأن تاريخ تسوية 
القرض بشكل نهائي ستتم في الربع الثاني 2021م. وشركة يونيفونيك )8.1 مليون ريال سعودي( وشركة حلول الوطن )130 ألف ريال سعودي( والتي هي 

شركات زميلة وتمثل هذه المبالغ مشتريات قامت بها المجموعة من هذه الشركات، وتوزيعات ارباح مستحقة )2.0 مليون ريال سعودي(. 

المعامالت مع أطراف ذات عالقة

المعامالت مع أطراف ذات عالقةدج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو 
السنوي المركب
2018م - 2020م

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
74.5%8,61824,80026,249المعامالت مع الجهة المالكة: إيرادات خدمات

)63.9%(33,487-256,259المعامالت مع الجهة المالكة: توزيعات أرباح مدفوعة
22.9%14,92915,19122,537المعامالت مع مجلس اإلدراة وموظفي اإلدارة العليا: رواتب ومزايا

)14.9%(17,82012,98212,914المعامالت مع مجلس اإلدراة وموظفي اإلدارة العليا: مكافآت وبدالت
)7.0%(1,9251,9471,665المعامالت مع مجلس اإلدراة وموظفي اإلدارة العليا: مكأفاة نهاية الخدمة

األرصدة مع األطراف ذات العالقة
مستحق من أطراف ذات عالقة مدرجة ضمن ذمم مدينة تجارية عن إيرادات 

64.3%8,99410,23124,290الخدمات

مستحق الى أطراف ذات عالقة مدرج ضمن مصاريف مستحقة الدفع والتزامات 
0.0%--28,129أخرى عن توزيعات األرباح

)97.1%(15,07110,24012.252مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا
0.0%13,896--قرض من صندوق االستثمارات العامة

0.0%5518,093-مستحق إلى شركة يونيفونيك
0.0%130--مستحق إلى شركة حلول الوطن

0.0%1,9871,987-توزيعات أرباح مستحقة
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة 

تتضمن الذمم التجارية والمصاريف المستحقة الدفع والتزامات اخرى ومكافأة نهاية الخدمة مبالغ تابعة لجهات ذات عالقة حيث بلغت قيمة المستحقات 
من أطراف ذات عالقة مدرجة ضمن ذمم مدينة تجارية عن إيرادات الخدمات 9.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م و 10.2 مليون ريال سعودي 
في 31 ديسمبر 2019م و 24.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م. وبلغت المستحقات إلى أطراف ذات عالقة مدرج ضمن مصاريف مستحقة 
الدفع والتزامات أخرى عن توزيعات االرباح 28.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م. وبلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي االدارة العليا 
15.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م و10.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م و12.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م.
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التزامات محتملة

لدى المجموعة خطابات ضمان بنكية قائمة بمبلغ 66.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. )82.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م(. كما يوجد لدى المجموعة التزامات رأس مالية وتشغيلية بقيمة 439 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

حقوق الملكية 

يلخص الجدول التالي حقوق الملكية حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

حقوق الملكية دج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م

36.6%1,213,3581,512,1102,264,888شركة علم

37.2%88,775116,723167,225شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق397.202--شركة تبادل

ال ينطبق5001,858-شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق)2,588(50-شركة موارد المستقبل

ال ينطبق457--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق---شركة العمرة للخدمات المتميزة

47.4%1,302,1331,629,3832,829,042اإلجمالي الفرعي 

157.4%)595,106()119,821()89,826(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

35.7%1,212,3071,509,5622,233,936اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

يلخص الجدول التالي مجموع حقوق الملكية للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

حقوق الملكية دج  وولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

معدل النمو السنوي 
المركب

2018م - 2020م

0%50,00050,00050,000رأس المال المصدر والمدفوع

0%450,000--الزيادة المقترحة لرأس المال

0%25,00025,00025,000احتياطي نظامي

22.6%1,137,3071,434,5621,708,936أر باح مبقاة

35.7%1,212,3071,509,5622,233,936اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

رأس المال المصدر والمدفوع

يتكون رأس مال المجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م، من 5.0 مليون سهم بقيمة اسمية 10 رياالت سعودية للسهم الواحد.

الزيادة المقترحة في رأس المال

خالل العام 2020م، وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 450 مليون ريال وذلك عن طريق تحويل مبلغ 33,3 من األرباح المبقاة ومبلغ 416,7 
مليون ريال ناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل، وذلك بإصدار 45 مليون سهم عادي، وقد تم اكتمال اإلجراءات النظامية المرتبطة بهذه الزيادة خالل 

العام 2021م.
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احتياطي نظامي

وفًقا لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من دخلها للسنة إلى االحتياطي النظامي. وفًقا للنظام األساسي للشركة، 
يجوز للشركة أن تقرر وقف هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي االحتياطي 30% من رأس المال. االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.

أرباح مبقاة

تتكون األرباح المبقاة من صافي الدخل المتراكم بعد خصم توزيعات األرباح والتحويالت إلى االحتياطيات. ارتفعت األرباح المبقاة من 1,137.3 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 1,434.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م وبعد ذلك إلى 1,708.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 

2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى األرباح المحققة في عامي 2019م و2020م، على التوالي.

ويوضح الجدول التالي ملخص األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنوات الثالث السابقة:

توزيعات األرباح النقدية خال- السنوات المالية المنتهية في 8 0وم و9 0وم و0و0ومدج  وولوالجدو- )

السنة المالية 2020مالسنة المالية 2019مالسنة المالية 2018مبالمليون ريال سعودي
358,415307,181306,579صافي الدخل

--256,258األرباح المعلنة خالل الفترة
376,21626,14333,487األرباح الموزعة خالل الفترة

0%0%71.4%نسبة األرباح المعلنة إلى صافي الدخل
* تم االعالن عن توزيعات ارباح بمبلغ 256 مليون في العام 2018م عن نتائح العام 2017م وتم الدفع في العام 2018م.

المصدر: معلومات ادارة

قائمة التدفقات النقدية ولولو

قائمة التدفقات النقدية دج  7ولوالجدو- )

2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

األنشطة التشغيلية
364,334307,182372,269صافي الربح 

تعديالت لبنود غير نقدية:
67,82886,857111,611استهالك وإطفاء

35,489-4,901مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
1232,0083خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

33,81138,31748,601مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)3,596(--مكاسب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)104(--حصة المجموعة من مكاسب شركات زميلة
)10,923()12,149()3,255(إيرادات عوائد الودائع البنكية

4,5564,8986,188مصاريف تمويلية
472,298427,113559,540التدفق النقدي من العمليات قبل تسويات رأس المال العامل

تسويات رأس المال العامل:
)214,362()24,091()1,299(ذمم مدينة

16,726)21,351()21,105(مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
118,428)90,615()128,924(موجودات العقود

43,126)40,216()16,377(ذمم دائنة
40,649)13,695(97,180مطلوبات العقود

154,410)16,689(90,004مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى
7,671--مستحق إلى أطراف ذات عالقة

726,188)220,456(491,776نقدية من العمليات
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2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

10,014)9,566(3,013إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة
)12,683()9,623()15,503(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

479,286220,399723,518صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
194,095)140,565()341,498(ودائع بنكية

245,673--نقد مستحوذ عليه عند االستحواذ على شركة تابعة
)23,608()27,631()10,466(شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة

--650المحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات ملموسة
)109(--استثمارات في شركات زميلة

)20,785()10,014()4,694(موجودات مالية أخرى
)111,920()41,127()12,658(دفعات من أعمال رأسمالية

283,346)219,337()368,666(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)22,829()37,552(-دفعات العنصر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي

)22,895()22,310()21,739(دفعات مطلوبات شراء عقار
)14,521(--دفعات ألطراف ذات عالقة
)4,642()4,691()4,324(مصاريف تمويلية مدفوعة

)33,487()26,143()376,216(توزيعات أرباح مدفوعة
)98,374()90,696()402,279(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

908,491)89,634()291,659(صافي النقص في النقد وما في حكمه
486,121194,462104,828النقد وما في حكمه في بداية السنة
194,462104,8281,013,319النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 479.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م الى 220.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م، 
نتيجة الى االنخفاض في صافي ربح المجموعة قبل الزكاة من 364.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 307.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م، 
باإلضافة إلى انخفاض في أرصدة رأس المال العامل وخصوصاً مطلوبات العقود من 97.2 مليون ريال سعودي في 2018م )تدفق نقدي داخل( إلى سالب 
13.7 مليون ريال سعودي )تدفق نقدي خارج( في عام 2019م، ومصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى من 90.0 مليون ريال سعودي في 2018م 

)تدفق نقدي داخل( إلى سالب 16.7 مليون ريال سعودي )تدفق نقدي خارج( في عام 2019م. 

ارتفع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 220.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م الى 723.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
نتيجة الى االرتفاع في صافي ربح المجموعة قبل الزكاة من 307.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 372.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م، 
باإلضافة إلى ارتفاع في بعض أرصدة رأس المال العامل وخصوصاً مطلوبات العقود من سالب 13.7 مليون ريال سعودي في 2019م )تدفق نقدي خارج( 
إلى 40.6 مليون ريال سعودي )تدفق نقدي داخل( في عام 2020م، ومصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى من سالب 16.7 مليون ريال سعودي في 

2019م )تدفق نقدي خارج( إلى 154.4 مليون ريال سعودي )تدفق نقدي داخل( في عام 2020م. 

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية من سالب 368.7 مليون ريال سعودي في 2018م إلى سالب 219.3 
مليون ريال سعودي في 2019م، نتيجة التغير بالودائع البنكية من سالب 341.5 مليون ريال سعودي في 2018م الى سالب 140.6 مليون ريال سعودي 

في 2019م.

ارتفع صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية من سالب 219.3 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 283.3 مليون 
ريال سعودي في 2020م، نتيجة الرتفاع التغيير بالودائع البنكية من سالب 140.6 مليون ريال سعودي في 2019م الى 194.1 مليون ريال سعودي في 

2020م، ونتيجة االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م حيث بلغ قيمة النقد وما في حكمه 245.7 مليون ريال سعودي.
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صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

ارتفعت التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية من سالب 402.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م الى سالب 90.7 مليون ريال سعودي 
في عام 2019م واستقر عند سالب 98.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م. معظم هذا االرتفاع كان نتيجة انخفاض توزيعات األرباح المدفوعة من 

376.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م الى 26.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م و33.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

خالل العام 2018م، قامت الشركة بدفع توزيع أرباح بمبلغ 376,2 مليون ريال ويتضمن توزيعات أرباح معلنة في عام 2018م عن عام 2017م بمبلغ ,1228 
مليون ريال سعودي وتوزيعات أرباح معلنة في عام 2017م عن عام 2016م بمبلغ ,1148 مليون ريال. وقامت الشركة بدفع توزيعات أرباح بمبلغ 26,1 مليون 

ريال في عام 2019، ويخص هذا المبلغ توزيعات أرباح معلنة في عام 2018م عن عام 2017م.

إمداد   ولو لشركة  0و0وم  و  9 0وم  و  8 0وم  ديسمبر  المنتهية في  و  المالية  للسنوات  العمليات  نتائج 
الخبرات المحدودة وشركة تباد-

شركة إمداد الخبرات المحدودة  لولو

يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركة إمداد الخبرات قبل استبعاد العمليات المشتركة للسنوات المالية الثالث 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

قائمة الدخلدج  8ولوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م-2020م

معدل النمو 
 السنوي المركب 
2018م - 2020م

34.7%18.5%53.1%219,229335,647397,850 اإليرادات
34.5%13.5%59.3%)331,144()291,652()183,130(تكلفة اإليرادات

35.9%51.6%21.9%36,09943,99566,706مجمل الربح
34.1%4.6%72.0%)15,993()15,293()8,891(مصروفات عمومية وإدارية

)50.0%()75.0%(0.0%)34()136()136(استهالك وإطفاء
36.8%77.4%5.5%27,02728,56650,679ربح العمليات التشغيلية

13.9%432.2%)75.6%(3,6168824,694إيرادات )مصاريف( أخرى
34.3%88.0%)4.0%(30,68829,44855,373صافي الربح قبل الزكاة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)5.142(--زكاة
28.2%71.2%)4.0%(30,68829,44850,231صافي الربح

إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية 
ال ينطبق)118.0%(420.4%270)1,497()288(الخدمة

29.1%81.3%)8.1%(30,40027,95150,501إجمالي الدخل الشامل للسنة
مؤشرات األداء الرئيسية:

نسبة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات
3.70.2)3.5(16.8%13.1%16.6%مجمل الربح

)0.2()0.6(4.00.4%4.6%4.2%مصروفات عمومية وإدارية
3.93.8)5.2(12.6%8.8%14.0%صافي الربح

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

شركة امداد الخبرات هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من الشركة، والتي تقدم بشكل أساسي خدمات القوى العاملة للمشاريع الخاصة بالشركة مع 
مشاريع خارجية محدودة لطرف خارجي. 

اإليرادات

ارتفعت االيرادات من 219.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 335.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م ثم إلى 397.9 مليون ريال سعودي في 
عام 2020م على خلفية الزيادة في اإليرادات من األطراف ذات العالقة. قد تم استبعاد جميع اإليرادات الناتجة من الطرف ذو العالقة )علم( على المستوى 
القوائم المالية الموحدة للمجموعة وقد بلغت قيمة االستبعادات على االيرادات 207.1 مليون ريال سعودي و 306.7 مليون ريال سعودي و359.5 مليون 

ريال سعودي في عام 2018م، 2019م و2020م، على التوالي.
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تكلفة اإليرادات

ارتفعت تكلفة اإليرادات من 183.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 291.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م ثم إلى 331.1 مليون ريال سعودي 
في عام 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في تكاليف الموظفين بعد الزيادة في متوسط   عدد الموظفين المصنفين ضمن تكلفة اإليرادات من 

948 في عام 2018م إلى 1,439 في عام 2020م.

اجمالي الربح

ارتفع اجمالي الربح من 36.1 مليون ريال سعودي في 2018م الى 44.0 مليون ريال سعودي في 2019م و66.7 مليون ريال سعودي في 2020م، بسبب 
ارتفاع االيرادات خالل الفترة ذاتها.

مصروفات عمومية وإدارية

ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية من 8.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 15.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م ثم إلى 16.0 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م، بشكل رئيسي على خلفية الزيادة في تكلفة الموظفين نتيجة للزيادة في متوسط   عدد الموظفين تحت التكاليف العامة واإلدارية 

من 24 في عام 2018م إلى 33 في عام 2020م.

ايرادات )مصاريف( اخرى

وشملت اإليرادات األخرى بشكل رئيسي األموال الواردة من برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية. ارتبط التقلب على مدار الفترة من 3.6 مليون ريال 
سعودي في عام 2018م إلى 882 ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بالمبالغ المستلمة من برنامج صندوق 

تنمية الموارد البشرية.

استهالك وإطفاء

ظل االستهالك واإلطفاء مستقرين نسبًيا عند 136 ألف ريال سعودي في السنتين 2018م و2019م. يرجع االنخفاض في عام 2020م، بشكل رئيسي إلى 
انخفاض األصول غير الملموسة )حيث تم اطفاء هذه األصول بالكامل في 31 ديسمبر 2020م(.

الزكاة

وفًقا مرسوم ملكي، تم إعفاء الشركات المملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة من دفع الزكاة للهيئة العامة للزكاة والدخل. انتهى هذا اإلعفاء في 
31 ديسمبر 2019م، وعلى هذا النحو سجلت الشركة مصاريف زكاة بقيمة 5.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م )لم تسجل الشركة مصاريف زكاة في 

عام 2018م و2019م(.

صافي الربح

انخفض صافي الربح من 30.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م الى 29.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م بسبب ارتفاع المصاريف العمومية 
واالدارية حيث قوبل هذا االرتفاع بنسبة ارتفاع أقل في االيرادات. وارتفعت صافي االرباح في 2020م الى 50.2 مليون ريال سعودي بعد االرتفاع في 

االيرادات واجمالي الربح خالل الفترة ذاتها.

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة إمداد الخبرات كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

قائمة المركز المالي لشركة إمداد الخبرات كما في  و ديسمبر 8 0وم و 9 0وم و 0و0وم دج  9ولوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
 مدققة

الموجودات غير المتداولة
-17034الموجودات غير ملموسة

-17034إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات متداولة
105,141147,009198,678مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )شركة علم(

7,8223,8574,457ذمم مدينة
52--موجودات العقود

4,4939,01910,700مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
53849313,162نقد وما في حكمه

117,994160,378227,049إجمالي الموجودات المتداولة
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31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
 مدققة

118,164160,412227,049إجمالي الموجودات

حقوق الملكية
500500500رأس المال المصدر والمدفوع

250250250احتياطي نظامي
88,025115,974166,475أرباح مبقاه

88,775116,724167,225إجمالي حقوق الملكية

مطلوبات غير المتداولة
8,84414,29120,784مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

8,84414,29120,784إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
3,0383,3715,921ذمم دائنة

5,142--زكاة
17,50726,02627,977مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

20,54529,39739,040إجمالي المطلوبات المتداولة

29,38943,68859,824إجمالي المطلوبات

118,164160,412227,049إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مؤشرات األداء الرئيسة
764متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة )أيام(

645متوسط فترة الذمم الدائنة )أيام(
26.0%21.1%31.3%نسبة العائد على األصول

35.5%28.7%41.7%نسبة العائد على حقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

انخفضت الموجودات غير المتداولة من 170 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى صفر ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، حيث تم 
اطفاء هذه األصول بالكامل في 31 ديسمبر 2020م. 

الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من 118.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 160.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
بشكل أساسي بسبب ارتفاع المبالغ لمستحقة من أطراف ذات عالقة من 105.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م الى 147.0 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة في االيرادات من الشركة خالل نفس الفترة.

ارتفعت الموجودات المتداولة من 160.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م الى 228.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
نتيجة زيادة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 147.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 198.7 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2020م. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة في االيرادات من الشركة خالل نفس الفترة.

المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 88.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 116.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، بسبب 
زيادة األرباح المبقاة من 88.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م الى 116.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 116.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م الى 167.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع االرباح المبقاة من 116.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 166.7 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2020م.
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المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

تتكون المطلوبات غير المتداولة فقط من مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين التي ارتفعت من 8.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م 
إلى 14.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م الى 20.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ويعود هذا االرتفاع إلى الزيادة في 
عدد الموظفين من 972 موظف كما في 31 ديسمبر 2018م الى 1,364 موظف كما في 31 ديسمبر 2019م الى 1,472 موظف كما في 31 ديسمبر 2020م. 

المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من 20.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 29.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، ويرجع 
هذا االرتفاع بشكل أساسي الى الزيادة في المصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى من 17.5 مليون ريال سعودي الى 26.0 مليون ريال سعودي خالل 

نفس الفترة على خلفية الزيادة في مستحقات الموظفين نتيجة الزيادة في متوسط   عدد الموظفين.

ارتفعت المطلوبات المتداولة من 29.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 38.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع 
هذا االرتفاع بشكل أساسي الى االرتفاع في المصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى من 26.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م الى 
27.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، على خلفية الزيادة في مستحقات الموظفين نتيجة الزيادة في متوسط   عدد الموظفين، باالضافة 

الى مستحقات الزكاة البالغة 5.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.

يلخص الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لشركة إمداد الخبرات كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

قائمة التدفقات النقدية لشركة إمداد الخبرات كما في  و ديسمبر 8 0وم و 9 0وم و 0و0ومدج  70لوالجدو- )

2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

األنشطة التشغيلية
30,68829,44655,373صافي الربح 

تعديالت لبنود غير نقدية:
13613634استهالك وإطفاء

4,4346,69110,303مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
35,25836,27465,710التدفق النقدي من العمليات قبل تسويات رأس المال العامل

تسويات رأس المال العامل:
)599(3,965)7,822(ذمم مدينة

)1,681()4,527()2,180(مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
)52(--موجودات العقود

4133332,551ذمم دائنة
6,0098,5201,950مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

)51,669()41,868()29,844(مستحق إلى أطراف ذات عالقة
1,8342,69716,210نقدية من العمليات

)3,539()2,741()1,510(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
12,671)44(324صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

12,671)45(324صافي النقص في النقد وما في حكمه
214538493النقد وما في حكمه في بداية السنة
53849313,164النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 324 ألف ريال سعودي )تدفق نقدي داخل( في عام 2018م الى سالب 45 الف ريال سعودي 
)تدفق نقدي خارج( في عام 2019م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى االرتفاع في المستحقات من أطراف ذات عالقة الذي ادى الى ارتفاع التدفق الخارجي 
نتيجة هذه المستحقات من 29.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 41.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م، يقابله جزئًيا التغيير في الذمم 

المدينة الذي ادى 4.0 مليون ريال سعودي تدفق نقدي داخل في عام 2020م مقارنة بـ 7.8 مليون ريال سعودي تدفق نقدي خارج في عام 2019م.
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ارتفع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من سالب 45 ألف ريال سعودي )تدفق نقدي خارج( في عام 2019م الى 12.7 مليون ريال سعودي 
في عام 2020م )تدفق نقدي داخل( نتيجة االرتفاع الملحوظ في صافي ربح الشركة من 29.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 55.4 مليون ريال 

سعودي في عام 2020م.

شركة تبادل

يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركة تبادل للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 
2020م:

قائمة الدخلدج   7لوالجدو- )

 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 التغير السنوي
2018م - 2019م

 التغير السنوي
2019م - 2020م

 معدل النمو السنوي المركب 
2018م - 2020م

38.4%0.4%90.7%382,142271,485272,593 اإليرادات

74.4%11.4%173.0%)213,564()191,782()70,243(تكلفة اإليرادات

)9.5%()25.9%(10.5%)59,029(72,13979,703مجمل الربح

31.6%1.8%70.1%)65,263()64,112()37,701(مصروفات عمومية وإدارية

)19.1%()43.5%(15.8%)7,090()12,547()10,832(مصروفات بيعية وتسويقية

مخصص خسائر ائتمانية 
)100%()100%()67.9%(-)512()1,597(متوقعة

ال ينطبق)626.3%()88.5%()13,324(22,0092,532ربح العمليات التشغيلية

)87.5%()99.9%(1572.0%4,47374,78870إيرادات )مصاريف) أخرى

إيردات تمويلية - عوائد ودائع 
)35.9%()62.7%(10.2%7,0917,8122,917ألجل

)19.0%()31.9%()3.7%()1,666()2,448()2,541(مصاريف تمويلية

صافي )خسارة( / ربح السنة 
ال ينطبق)114.5%(166.5%)12,003(31,03182,684قبل الزكاة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)7,588(--مصروف زكاة

ال ينطبق)123.7%(166.5%)19,591(31,03182,684صافي الربح / )الخسائر(

إ عادة احتساب مخصص 
)24.6%()123.5%()341.4%(125)531(220مكافأة نهاية الخدمة

ال ينطبق)123.7%(162.9%)19,466(31,25182,153إجمالي الدخل الشامل للسنة

مؤشرات األداء الرئيسية:

نسبة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)29,0()7.7()21.3(21.7%29.4%50.7%مجمل الربح

)2.5()0.3()2.9(23.9%23.6%26.5%مصروفات عمومية وإدارية

)5.0()2.0()3.0(2.6%4.6%7.6%مصروفات بيعية وتسويقية

)29.0()37.6(8.7)7.2%(30.5%21.8%صافي الربح

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

اإليرادات

فسح هي منصة تديرها تبادل بالشراكة مع إحدى الجهات الحكومية التي تقدم خدمات لوجستية لالستيراد والتصدير للقطاعين الخاص والحكومي. 
وجاءت الزيادة في إيرادات تبادل من 142.4 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 271.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م، بشكل أساسي على خلفية 
الزيادة في إيرادات فسح حيث كان عدد العمليات أعلى في عام 2019م مقارنة بسنة 2018م. ارتفعت االيرادات بشكل طفيف في عام 2020م، لتصل إلى 

272.6 مليون ريال سعودي نتيجة للزيادة الطفيفة في عدد العمليات على المنصة.

190

نشرة إصدار شركة علم



تكلفة اإليرادات

تتعلق تكلفة اإليرادات بتكاليف الموظفين وتكلفة اتفاقية مشاركة االيرادات بين تبادل وجهتين حكوميتين بحوالي 20% و27% من عائدات كل منهما على 
منصة فسح. ارتفعت تكلفة اإليرادات من 70.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 191.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك أساًسا 
إلى بدء اتفاقيات مشاركة األرباح )اعتباًرا من 1 يناير 2019م( حيث بلغت مصاريف اتفاقية مشاركة األرباح 51.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م، 
باإلضافة إلى الزيادة في تكاليف الموظفين. ارتفعت تكلفة اإليرادات لتصل إلى 213.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م، على خلفية الزيادة في تكاليف 

الموظفين بعد الزيادة في متوسط   الراتب الشهري لكل موظف خالل نفس الفترة. 

مجمل الربح

ارتفع مجمل الربح من 72.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م الى 79.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م، بسبب ارتفاع االيرادات. وانخفض مجمل 
الربح في عام 2020م ليصل الى 59.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بسبب ارتفاع تكلفة الموظفين تحت تكلفة االيرادات خالل الفترة ذاتها.

مصروفات عمومية وإدارية

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية من 37.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 64.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م بشكل رئيسي نتيجة 
لزيادة تكاليف الموظفين في إطار مركز التكلفة العامة واإلدارية بسبب الزيادة في متوسط   عدد الموظفين تحت اإلدارة العامة واإلدارية من 316 إلى 322 
خالل نفس الفترة. ارتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية بشكل طفيف لتصل إلى 65.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة للزيادة الطفيفة في 

تكاليف الموظفين.

مصروفات بيعية وتسويقية 

ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية من 10.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 12.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م بشكل رئيسي على خلفية الزيادة في تكاليف الموظفين تحت مركز تكلفة البيع والتوزيع بعد الزيادة في متوسط   عدد الموظفين من 107 إلى 117. 
انخفضت مصاريف البيع والتوزيع إلى 7.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، بسبب مبادرات خفض التكاليف التي نفذتها شركة تبادل في 

محاولة للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

ايرادات )مصاريف( اخرى

ارتفعت اإليرادات األخرى من 4.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 74.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م، ويرجع ذلك أساًسا إلى بيع منصة 
»منافسات« إلى شركة ثقة مقابل 70.0 مليون ريال سعودي. انخفضت اإليرادات األخرى إلى 70 ألف ريال سعودي في عام 2020م، حيث لم يتم تنفيذ 

أي معاملة استثنائية في هذه السنة.

إيردات تمويلية   عوائد ودائع ألجل

ارتفعت اإليردات التمويلية من 7.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 7.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م، بسبب زيادة متوسط   سعر الفائدة 
من 1.7% إلى 2.2% خالل نفس الفترة. كما انخفضت اإليردات التمويلية إلى 2.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م، بسبب االنخفاض في متوسط   

رصيد الودائع قصيرة األجل خالل نفس الفترة.

مصاريف تمويلية

تتعلق بالقيمة الحالية للقرض الخالي من الفوائد من الطرف ذو العالقة )صندوق االستثمارات العامة(. باإلضافة الى التكاليف التمويلية اللتزامات االيجار 
بحسب المعيار الدولي للتقرير المالي 16. استقرت تكاليف التمويل نسبًيا خالل الفترة بين العامين 2018م و2019م )2.5 مليون ريال سعودي تقريًبا(. 
وانخفضت بشكل طفيف في عام 2020م لتصل إلى 1.7 مليون ريال. نتيجة النخفاض القيمة الحالية للقرض المسحوب من صندوق االستثمارات العامة.

الزكاة

خالل العام 2021م، صدر االمر الملكي رقم )35657( بتاريخ 1442/6/29هـ، والذي يقضي بأن تخضع الشركات التي يملكها صندوق االستثمارات العامة 
بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر للزكاة ابتداء من العام 2020م، على أال تخضع للزكاة الشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية وما في حكمها 
التي يملكها الصندوق بالكامل للسنوات المالية التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019م. وعلى هذا النحو سجلت الشركة مصاريف زكاة بقيمة 7.6 مليون 

ريال سعودي في عام 2020م )لم تسجل الشركة مصاريف زكاة في عام 2018م و2019م(.

صافي الربح / )الخسائر(

سجلت شركة تبادل خسائر للمرة األولى في عام 2020م )19.5 مليون ريال سعودي( مقارنة بأرباح قيمتها 82.2 مليون ريال سعودي و31.3 مليون ريال 
سعودي في عام 2018م و2019م على التوالي، وذلك يرجع الى ارتفاع تكلفة االيرادات بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين ومصاريف اتفاقية مشاركة األرباح 

مع الجهتين الحكوميتين باإلضافة الى عدم وجود أي عمليات بيع استثنائية.
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يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة تبادل كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

قائمة المركز المالي دج  و7لوالجدو- )

31 ديسمبر 2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

31 ديسمبر 2019م
مدققة

31 ديسمبر 2020م
مدققة

موجودات غير المتداولة
25,47924,48328,846ممتلكات ومعدات, بالصافي

15,86423,37170,484موجودات غير ملموسة, بالصافي
34,17954,356-مشروعات تحت التنفيذ

7,7655,406-حق استخدام األصول
-250,000250,000ودائع ألجل

291,343339,798159,092إجمالي الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة
168,584245,673469,144نقد وما في حكمه

25,41248,07931,954ذمم مدينة، بالصافي
16,55116,63322,753مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

210,547310,385523,851إجمالي الموجودات المتداولة

501,890650,183682,943إجمالي الموجودات

حقوق الملكية
25,00050,00050,000رأس المال 

35,25835,25835,258مساهمة إضافية في رأس المال
25,00025,00025,000احتياطي نظامي

23,02026,12326,123احتياطي عام
273,674313,775260,821أرباح مبقاة

381,951450,156397,202إجمالي حقوق الملكية

مطلوبات غير المتداولة
-25,39712,672مستحق إلى طرف ذو عالقة – الجزء غير المتداول

4,7782,282-التزامات عقود إيجار – الجزء غير المتداول
6,2288,0809,523التزامات منافع الموظفين

31,62525,53011,805إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات المتداولة
22,23512,28112,785ذمم دائنة تجارية

2,4142,496-التزامات عقود إيجار – الجزء المتداول
12,52114,52113,896مستحق إلى طرف ذو عالقة – الجزء المتداول

51,557143,281237,171مستحقات ومطلوبات اخرى
7,588--مخصص زكاة

88,313174,497273,936إجمالي المطلوبات المتداولة

119,938200,027285,741إجمالي المطلوبات

501,890650,183682,943إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مؤشرات األداء الرئيسة
784954متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة )أيام(

843523متوسط فترة الذمم الدائنة )أيام(
)2.8%(14.5%6.4%نسبة العائد على األصول

)5.3%(19.9%8.3%نسبة العائد على حقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة
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الموجودات

الموجودات غير المتداولة

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 291.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 339.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، 
نتيجة زيادة الموجودات الغير ملموسة من 15.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 23.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
مدفوًعا بمشروع تطوير البرامج الداخلية ونظام إدارة الترجمة خالل نفس الفترة. انخفضت الموجودات غير المتداولة من 339.8 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م إلى 159.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، بشكل رئيسي نتيجة صرف تبادل للودائع ألجل والودائع المصرفية.

الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من 210.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 310.4 كما في 31 ديسمبر 2019م مدفوعة بشكل أساسي 
الى زيادة النقد وما في حكمه من 168.6 مليون ريال سعودي الى 245,7 مليون ريال سعودي نتيجة تحسين عمليات التحصيل من العمالء حيث انخفض 

متوسط تحصيل الذمم المدينة من 78 يوم الى 49 يوم.

ارتفعت الموجودات المتداولة من 310.4 كما في 31 ديسمبر 2019م الى 523.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، نتيجة زيادة النقد وما في 
حكمه إلى 469.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى توزيعات األرباح المبقاه وتحصيل الودائع ألجل.

المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 382.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 450.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع االرباح المبقاة من 273.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 313.8 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م. كما انخفض إجمالي حقوق الملكية من 450.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 397.2 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م ويرجع ذلك بشكل أساسي الخسائر المحققة بقيمة 19,6 مليون ريال سعودي في عام 2020م خالل الفترة وتوزيعات االرباح.

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

انخفضت المطلوبات غير المتداولة من 31.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 25.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
ويرجع هذا بشكل أساسي الى االنخفاض في المستحقات إلى طرف ذو عالقة – الجزء غير المتداول من 25.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2018م إلى12.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م.

انخفضت المطلوبات غير المتداولة من 25.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م الى 11.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
ويرجع هذا بشكل أساسي الى االنخفاض في المستحقات إلى طرف ذو عالقة – الجزء غير المتداول إلى صفر ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 

نتيجة سداد القيمة غير المتداولة لقرض صندوق االستثمارات العامة.

المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من 88.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 174.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ومن 
ثم إلى 273.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي الى االرتفاع في المصاريف مستحقة الدفع والتزامات 
أخرى من 51.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 237.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، على خلفية الزيادة في 
مستحقات مشاريع المشاركة في األرباح المتعلقة باألرصدة المستحقة الجهتين الحكوميتين والزيادة في العمليات المستحقة على خلفية االرتفاع في 

العمليات العامة في تبادل. 
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يلخص الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لشركة تبادل كما في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:

قائمة التدفقات النقدية دج  و7لوالجدو- )

2018مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

األنشطة التشغيلية

)12,003(31,03182,684صافي )خسارة( / ربح السنة قبل الزكاة

تعديالت لبنود غير نقدية:

1,8721,9893,389استهالك ممتلكات ومعدات
5,2842,9979,088إطفاء موجودات غير ملموسة

2,3441,7961,224مصاريف تمويلية
2,3602,360-استهالك موجودات حق االستخدام

)70()35(-مكاسب بيع ممتلكات ومعدات
-906-خسائر بيع موجودات غير ملموسة

--)2,174(عكس مخصصات
-1,597512مخصص الهبوط في قيمة ذمم مدينة

1,6382,3513,158مخصص منافع الموظفين

41,59395,5607,146

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

16,123)23,179(8,473ذمم مدينة، صافي
)6,120()82()15,611(مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

)1,496()7,953(12,698ذمم دائنة تجارية
13,61391,72493,891مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

62,766156,070109,544النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

)1,591()1,030()437(منافع الموظفين المدفوعة

62,329155,040107,953صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)1,603()993()841(شراء ممتلكات ومعدات
)510()13,658()11,144(شراء موجودات غير ملموسة

)82,017()31,932(-اضافات مشروعات تحت التنفيذ
3570-متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)84,060()46,548()11,985(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)14,521()14,521()14,521(المسدد من قرض من طرف ذو عالقة
)2,414()2,932(-المدفوع من التزامات عقود إيجار

250,000--المحصل من االستثمار طويل االجل 
)33,487()13,950()10,000(توزيعات أرباح مدفوعة

199,578)31,403()24,521(صافي التدفقات النقدية الناتجة / )المستخدمة( في األنشطة التمويلية

25,82277,089223,471صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

142,761168,584245,673النقد وما في حكمه في بداية السنة

168,584245,673469,144النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م
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صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ارتفع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 62.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 155.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة 
االرتفاع في صافي ربح الشركة من 31.0 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 82.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م، باالضافة الى التغيير في 
المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى الذي أدى الى 91.7 مليون ريال سعودي تدفق نقدي داخل في عام 2019م مقارنة بـ 13.6 مليون ريال سعودي 

تدفق نقدي خارج في عام 2018م.

انخفض صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 155.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م الى 108.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
نتيجة االنخفاض في صافي ربح الشركة قبل الزكاة من 82.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى سالب 12.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية

انخفض صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية من سالب 12.0 مليون ريال سعودي في 2018م إلى سالب 46.5 
مليون ريال سعودي في 2019م ومن ثم سالب 84.1 مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة الرتفاع مشتريات الموجودات الغير ملموسة والمشروعات 
تحت التنفيذ من 11.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 45.6 مليون ريال سعودي في 2019م، ومن ثم سالب 82.5 مليون ريال سعودي في 2020م. 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

انخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية من سالب 24.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م الى سالب 31.5 مليون ريال سعودي 
بسبب زيادة توزيعات األرباح المدفوعة من 10 مليون ريال سعودي في عام 2018م الى 14 مليون ريال سعودي في عام 2019م. 

ارتفعت التدفقات النقدية من سالب 31.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م الى 199.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م. معظم هذا االرتفاع كان 
نتيجة تصفية استثمار طويل االجل في 2020م البالغ قيمته 250 مليون ريال سعودي.

يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة ذات الغرض الخاص للمجموعة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م. والغرض من عرض القوائم المالية المعدة لغرض خاص يعود الى استحواذ شركة علم على شركة تبادل بتاريخ 1 يناير 
2020م، وعليه فان القوائم المالية الموحدة ال تتضمن النتائج المالية لشركة تبادل للعامين 2018م و 2019م بينما القوائم المالية المعدة لغرض خاص هي 
قوائم تفترض ان االستحواذ على شركة تبادل تم في تاريخ 1 يناير 2018م )عوضاً عن 1 يناير 2020م(، وذلك بهدف عرض نتائج مالية على أساس قابل 

للمقارنة خالل السنوات الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م.
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الجدو- )
لو

و7
 

دج 
ص:

ض خا
ت الغر

قائمة الدخل ذا

ص
ض خا

البيانات المالية ذات الغر
ف*

صني
تعديالت واعادة ت

شركة تبادل
الشركة حسب القوائم المالية المدققة

آالف الرياالت السعودية
السنة المالية 

2020م
السنة المالية 

2019م
السنة المالية 

2018م
السنة المالية 

2020م
السنة المالية 

2019م
السنة المالية 

2018م
السنة المالية 

2020م
السنة المالية 

2019م
السنة المالية 

2018م
السنة المالية 

2020م
السنة المالية 

2019م
السنة المالية 

2018م

2,466,065
2,373,383

2,068,092
-

)121(
-

-
271,485

142,382
2,466,065

2,102,019
1,925,710

 اإليرادات

)1,639,491(
)1,609,508(

)1,271,501(
-

2,925
5,148

-
)191,782(

)70,243(
)1,639,491(

)1,420,651(
)1,206,406(

تكلفة اإليرادات

826,575
763,875

796,591
-

2,804
5,148

-
79,703

72,139
826,574

681,368
719,304

مجمل الربح

)76,927(
)96,902(

)81,017(
-

-
-

-
)12,547(

)10,832(
)76,927(

)84,355(
)70,185(

صروفات بيعية وتسويقية
م

)35,489(
)512(

)6,499(
-

-
-

-
)512(

)1,597(
)35,489(

-
)4,901(

ص خسائر ائتمانية متوقعة
ص

مخ

)246,938(
)269,499(

)252,913(
-

4,262
1,811

-
)64,112(

)37,701(
)246,938(

)209,649(
)217,023(

صروفات عمومية وإدارية
م

)111,611(
)94,203(

)74,984(
-

)7,346(
)7,156(

-
-

-
)111,611(

)86,857(
)67,828(

استهالك وإطفاء

355,609
302,759

381,178
-

)280(
)195(

-
2,532

22,009
355,609

300,507
359,367

ربح العمليات التشغيلية

)6,374(
)7,065(

)6 ,900(
-

)7,531(
)6,893(

-
)2,488(

4,550
)6,374(

)4,898(
)4,556(

ف( تمويلية
صاري

ايرادات / )م

10,923
19,961

10,346
-

7,811
7,091

-
7,812

-
10,923

12,149
3,255

صيرة األجل
عوائد ودائع ق

104
-

-
-

-
-

-
-

-
104

-
-

صة في نتائج شركات زميلة
صافي الح

3,596
-

-
-

-
-

-
-

-
3,596

-
-

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
من خالل الربح أو الخسارة

8,413
74,212

10,740
-

-
)1(

-
74,788

4,473
8,413

)576(
6,276

ف( أخرى
صاري

إيرادات )م

372,271
389,867

395,364
-

-
-

-
82,684

31,031
372,271

307,182
364,333

صافي الربح قبل الزكاة 

)65,690(
-

-
-

-
-

-
-

-
)65,690(

-
-

الزكاة

306,579
389,867

395,364
-

-
-

-
82,684

31,031
306,581

307,182
364,334

صافي الربح

867
1,733

-
-

-
-

-
-

-
867

1,733
-

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
من خالل الدخل الشامل األخر

260
)12,191(

)5,699(
-

-
-

-
)531(

220
260

)11,660(
)5,919(

ص مكافأة نهاية 
ص

إ عادة احتساب مخ
الخدمة

307,708
379,409

389,665
-

-
-

-
82,153

31,252
307,708

297,255
358,414

إجمالي الدخل الشامل للسنة

ض القوائم المالية الموحدة للمجموعة
ض بنود قائمة الدخل في شركة تبادل لتتماشى مع عر

ف بع
صني

ضافة الى إعادة ت
ف باستبعادات العمليات المشتركة بين شركة تبادل والمجموعة، باإل

صني
*تتعلق المبالغ الواردة في بند التعديالت وإعادة الت

ص المدققة للسنوات المنتهية في 31 
ض خا

صدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م والقوائم المالية لشركة تبادل المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م والقوائم المالية الموحدة ذات غر
الم

ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م ومعلومات االدارة
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ص الجدول التالي قائمة المركز المالي الموحدة الشكلية للمجموعة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م:
يلخ

الجدو- )
لو

و7
 

دج 
ص

ض خا
ت الغر

ي الموحدة ذا
قائمة المركز المال

آالف الرياالت السعودية

الشركة حسب القوائم المالية المدققة
شركة تبادل

ف
صني

تعديالت واعادة ت
ص

ض خا
البيانات المالية ذات الغر

كما في
31 ديسمبر 

2018م

كما في
31 ديسمبر 

2019م

كما في
31 ديسمبر 
2020م    

كما في
31 ديسمبر 

2018م

كما في
31 ديسمبر 

2019م

كما في
31 ديسمبر 

2020م

كما في
31 ديسمبر 

2018م

كما في
31 ديسمبر 

2019م

كما في
31 ديسمبر 

2020م

كما في
31 ديسمبر 

2018م

كما في
31 ديسمبر 

2019م

كما في
31 ديسمبر 

2020م

موجودات متداولة
ذمم مدينة

1,092,010
1,116,101

1,370,496
25,412

48,079
-

-
-

-
1,117,422

1,164,180
1,370,496

موجودات العقود
323,687

414,302
269,127

-
-

-
10,821

-
-

334,508
414,302

269,127
صدة 

ف مدفوعة مقدماً وأر
صاري

م
مدينة أخرى

82,326
99,019

79,918
16,551

16,633
-

)10,821(
-

-
88,056

115,652
79,918

موجودات مالية أخرى
-

3,755
11,172

-
-

-
-

)3,755(
)11,172(

-
-

-
ودائع بنكية

341,498
482,063

537,968
-

-
-

-
-

-
341,498

482,063
537,968

نقد وما في حكمه
194,462

104,828
1,013,318

168,584
245,673

-
-

-
-

363,045
350,500

1,013,318
إجمالي الموجودات المتداولة

2,033,983
2,220,068

3,281,999
210,547

310,385
-

-
)3,755(

)11,172(
2,244,530

2,526,697
3,270,827

موجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات

375,838
354,832

373,732
25,479

24,483
-

-
-

-
401,317

379,316
373,732

دفعات عن أعمال رأسمالية
7,020

48,147
108,538

-
-

-
10,822

34,179
-

17,842
82,326

108,538
صول

حق استخدام األ
-

153,910
131,458

-
7,765

-
-

-
-

-
161,675

131,458
موجودات غير ملموسة

33,744
18,677

82,978
15,864

23,371
-

)10,822(
)34,179(

-
38,785

42,048
82,978

استثمارات في شركات زميلة
-

-
213

-
-

-
-

-
-

-
-

213
موجودات مالية أخرى

4,694
16,441

34,273
-

-
-

-
3,755

11,172
4,694

20,197
45,444

ودائع بنكية
-

-
-

250,000
250,000

-
250,000

250,000
-

إجمالي الموجودات غير المتداولة
421,296

592,007
731,192

41,343
339,798

-
-

3,755
11,172

712,638
935,561

742,363

إجمالي الموجودات
2,455,279

2,812,075
4,013,191

1,025,654
650,183

-
-

-
-

2,957,167
3,462,258

4,013,190

مطلوبات المتداولة
ذمم دائنة

210,072
169,305

226,712
22,235

14,281
-

)2,205(
-

-
230,101

183,586
226,712

ف ذات عالقة
مستحق ألطرا

-
2,538

24,105
14,522

14,521
-

30,333
-

-
44,855

17,059
24,105

مطلوبات العقود
200,084

186,389
227,283

-
-

-
-

-
-

200,084
186,389

227,283
ف مستحقة الدفع والتزامات 

صاري
م

أخرى
545,829

501,218
779,689

51,557
143,281

-
)28,128(

-
-

569,258
644,499

779,689
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آالف الرياالت السعودية

الشركة حسب القوائم المالية المدققة
شركة تبادل

ف
صني

تعديالت واعادة ت
ص

ض خا
البيانات المالية ذات الغر

كما في
31 ديسمبر 

2018م

كما في
31 ديسمبر 

2019م

كما في
31 ديسمبر 
2020م    

كما في
31 ديسمبر 

2018م

كما في
31 ديسمبر 

2019م

كما في
31 ديسمبر 

2020م

كما في
31 ديسمبر 

2018م

كما في
31 ديسمبر 

2019م

كما في
31 ديسمبر 

2020م

كما في
31 ديسمبر 

2018م

كما في
31 ديسمبر 

2019م

كما في
31 ديسمبر 

2020م
زكاة

-
-

65,690
-

-
-

-
-

-
-

-
65,690

مطلوبات شراء عقار – متداولة
22,310

22,895
23,496

-
-

-
-

-
-

22,310
22,895

23,496
التزامات االيجار - متداولة

-
18,765

28,369
-

2,414
-

-
-

-
-

21,179
28,369

إجمالي المطلوبات المتداولة
978,295

901,110
1,375,344

88,314
174,497

-
-

-
-

1,066,608
1,075,608

1,375,344

مطلوبات غير المتداولة
ف ذات عالقة

مستحق ألطرا
-

-
-

25,397
12,672

-
-

-
-

25,397
12,672

-
مطلوبات شراء عقار – غير المتداولة

120,648
97,752

74,256
-

-
-

-
-

-
120,648

97,752
74,256

التزامات االيجار – غير المتداولة
-

119,269
101,534

-
4,778

-
-

-
-

-
124,047

101,534
ص مكافأة نهاية الخدمة 

ص
مخ

للموظفين
144,029

184,382
228,121

6,228
8,080

-
-

-
-

150,257
192,463

228,121

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
264,677

401,404
403,911

31,625
25,530

-
-

-
-

296,302
426,934

403,911

إجمالي المطلوبات
1,242,972

1,302,513
1,779,255

119,939
200,027

-
-

-
-

1,362,910
1,502,542

1,779,225

حقوق الملكية
صدر والمدفوع

س المال الم
رأ

50,000
50,000

50,000
25,000

50,000
-

)25,000(
)50,000(

-
50,000

50,000
50,000

س المال
الزيادة المقترحة لرأ

-
-

450,000
58,277

35,258
-

307,422
304,320

-
365,700

365,700
450,000

احتياطي نظامي
25,000

25,000
25,000

25,000
25,000

-
)25,000(

)25,000(
-

25,000
25,000

25,000
احتياطات أخرى

-
-

-
-

26,123
-

)26,351(
)36,808(

)35,682(
)26,351(

)36,808(
)35,682(

أرباح مبقاة
1,137,307

1,434,562
1,708,936

273,674
313,775

-
)231,072(

)192,512(
35,682

1,179,908
1,555,825

1,744,617
إجمالي حقوق الملكية

1,212,307
1,509,562

2,233,936
381,951

450,156
-

-
-

-
1,594,257

1,959,717
2,233,935

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
2,455,279

2,812,075
4,013,191

763,903
650,183

-
-

2,957,167
3,462,258

4,013,190

ص المدققة للسنوات المنتهية في 31 
ض خا

صدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م والقوائم المالية لشركة تبادل المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م والقوائم المالية الموحدة ذات غر
الم

ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، وتحليالت اإلدارة

ضمن البيانات المالية للمجموعة للسنة المالية 2020م. ومع ذلك، فإن البيانات المالية الموحدة الموقعة للمجموعة للسنة 
اعتباًرا من 1 يناير 2020م، استحوذت المجموعة على ملكية 100% في تبادل والتي تم توحيدها 

ض أن 
ضمن المركز المالي واألداء المالي لشركة »تبادل«. على هذا النحو، استند تحليلنا الذي يغطي الفترة المالية 2018م والسنة المالية 2019م على البيانات األولية التي تفتر

المالية 2018م والسنة المالية 2019م ال تت
ض موحد لألداء المالي للمجموعة ومركزها للفترة قيد المراجعة )من السنة المالية 2018م إلى السنة المالية 2020م(. 

استحواذ شركة تداول كان سارًيا في 1 يناير 2018م )بدالً من 2020م(. ينتج عن ذلك عر

ضئيل من المعامالت بين الشركات )بين الشركة وشركة تبادل(.
كان إعداد البيانات المالية الشكلية الموحدة لعام 2018م و2019م و2020م، عملية غير معقدة نظًرا للعدد ال

198

نشرة إصدار شركة علم



الجدو- )
لو

و7
 

دج 
ص

ض خا
ت الغر

ت النقدية الموحدة ذا
قائمة التدفقا

ص
ض خا

البيانات المالية ذات الغر
ف

صني
تعديالت واعادة ت

شركة تبادل
الشركة حسب القوائم المالية المدققة

آالف الرياالت السعودية
السنة 
المالية 
2020م

السنة 
المالية 
2019م

السنة 
المالية 
2018م

السنة 
المالية 
2020م

السنة 
المالية 
2019م

السنة 
المالية 
2018م

السنة 
المالية 
2020م

السنة 
المالية 
2019م

السنة 
المالية 
2018م

السنة 
المالية 
2020م

السنة 
المالية 
2019م

السنة 
المالية 
2018م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

372,271
389,867

395,364
-

-
-

-
82,684

31,031
372,271

307,182
364,333

صافي دخل السنة

تعديالت لبنود غير نقدية

111,611
94,203

74,984
-

-
-

-
7,346

7,156
111,611

86,857
67,828

استهالك وإطفاء

35,489
512

6,499
-

-
-

-
512

1,597
35,489

-
4,901

ص خسائر ائتمانية متوقعة
ص

مخ

3
2,879

123
-

-
-

-
871

-
3

2,008
123

خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

-
-

)2,174(
-

-
-

-
-

)2,174(
-

-
-

صات
ص

س مخ
عك

48,601
40,668

35,450
-

-
-

-
2,351

1,638
48,601

38,317
33,811

ص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ص

مخ

)104(
-

-
-

-
-

-
-

-
)104(

-
-

صة الشركة من مكاسب شركات زميلة
ح

)3,596(
-

-
-

-
-

-
-

-
)3,596(

-
-

مكاسب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)10,923(
)19,961(

)10,346(
-

)7,812(
)7,091(

-
-

-
)10,923(

)12,149(
)3,255(

إيرادات عوائد الودائع البنكية

6,188
6,694

6,900
-

0
0

-
1,796

2,344
6,188

4,898
4,556

ف تمويلية
صاري

م

559,540
514,862

506,800
-

)7,812(
)7,091(

-
95,560

41,593
559,540

427,113
472,297

س المال العامل:
تسويات رأ

)214,362(
)47,270(

7,174
-

-
-

-
)23,179(

8,473
)214,363(

)24,091(
)1,299(

ذمم مدينة

16,726
)13,621 (

)29,626(
-

7,812
7,091

-
)82(

)15,611(
16,726

)21,351(
)21,105(

صدة مدينة أخرى
ف مدفوعة مقدما وأر

صاري
م

118,428
)90,615(

)128,924(
-

-
-

-
-

-
118,428

)90,615(
)128,924(

موجودات العقود

43,126
)48,169(

)1,679(
-

-
-

-
)7,953(

14,698
43,126

)40,216(
)16,377(

ذمم دائنة

40,649
)13,695(

97,180
-

-
-

-
-

-
40,649

)13,695(
97,180

مطلوبات العقود

7,671
-

-
-

-
-

-
-

-
7,671

-
-

ف ذات عالقة
مستحق إلى أطرا

154,410
75,035

103,617
-

-
-

-
91,724

13,613
154,410

)16,689(
90,004

ف مستحقة الدفع والتزامات أخرى
صاري

م

726,188
376,527

554,542
-

-
-

-
156,070

62,766
726,187

220,456
491,776

نقدية من العمليات

10,014
9,566

3,013
-

-
-

-
-

-
10,014

9,566
3,013

صلة
إيرادات عوائد الودائع البنكية المح
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ص
ض خا

البيانات المالية ذات الغر
ف

صني
تعديالت واعادة ت

شركة تبادل
الشركة حسب القوائم المالية المدققة

آالف الرياالت السعودية
السنة 
المالية 
2020م

السنة 
المالية 
2019م

السنة 
المالية 
2018م

السنة 
المالية 
2020م

السنة 
المالية 
2019م

السنة 
المالية 
2018م

السنة 
المالية 
2020م

السنة 
المالية 
2019م

السنة 
المالية 
2018م

السنة 
المالية 
2020م

السنة 
المالية 
2019م

السنة 
المالية 
2018م

)12,683(
)10,654(

)15,941(
-

-
-

-
)1,030(

)437(
)12,683(

)9,623(
)15,503(

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

723,519
375,440

541,614
-

-
-

-
155,040

62,329
723,518

220,399
479,286

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة 
التشغيلية

األنشطة االستثمارية

194,095
)140,565(

)341,498(
-

-
-

-
-

-
194,095

)140,565(
)341,498(

ودائع بنكية

-
-

142,761
-

-
142,761

-
-

-
245,673

-
-

نقد مستحوذ عليه عند االستحواذ على شركة تابعة

)23,608(
)42,282(

)13,018(
-

-
-

-
)993(

)2,553(
)23,608(

)27,631(
)10,466(

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

)20,785(
)10,014(

)4,694(
-

-
-

-
-

-
)20,785(

)10,014(
)4,694(

موجودات مالية أخرى

)109(
-

-
-

-
-

-
)13,658(

-
)109(

-
-

استثمارات في شركات زميلة

)111,920(
)73,059(

)22,091(
-

-
-

-
)31,932(

)9,433(
)111,920(

)41,127(
)12,658(

دفعات من أعمال رأسمالية

-
35

650
-

-
-

-
35

-
-

-
650

صل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
المح

37,673
)265,885(

)237,890(
-

-
-

-
)46,548(

)11,985(
283,346

)219,337(
)368,666(

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / 
الناتجة من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)22,829(
)40,485(

)21,739(
-

-
-

-
)2,932(

-
)22,829(

)37,552(
)21,739(

صر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي
دفعات العن

)22,895(
)22,310(

0
-

-
-

-
-

-
)22,895(

)22,310(
-

دفعات مطلوبات شراء عقار

)14,521(
)14,521(

)14,521(
-

-
-

-
)14,521(

)14,521(
)14,521(

-
-

ف ذات عالقة
دفعات ألطرا

)4,642(
)4,691(

)4,324(
-

-
-

-
-

-
)4,642(

)4,691(
)4,324(

ف تمويلية مدفوعة
صاري

م

)33,487(
)40,093(

)386,216(
-

-
-

-
)13,950(

)10,000(
)33,487(

)26,143(
)376,216(

توزيعات أرباح مدفوعة

)98,374(
)122,100(

)426,800(
-

-
-

-
)31,403(

)24,521(
)98,374(

)90,696(
)402,279(

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
التمويلية

662,818
)12,545(

)123,075(
-

-
-

-
77,089

25,822
908,490

)89,634(
)291,659(

ص في النقد وما في حكمه 
صافي النق

350,500
363,045

486,121
-

-
)142,761(

-
168,584

142,761
104,828

194,462
486,121

النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,013,318
350,500

363,045
-

-
-

-
245,673

168,584
1,013,318

104,828
194,462

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

ص المدققة للسنوات المنتهية في 31 
ض خا

صدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م والقوائم المالية لشركة تبادل المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م والقوائم المالية الموحدة ذات غر
الم

ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م وتحليالت االدارة 
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مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج العمليات  7لو

نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 0و يونيو 0و0وم و0و يونيو  و0وم   ل7لو

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 1 1 7 6

يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموّحدة لشركة علم والشركات التابعة لها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2020م و30 يونيو 2021م:

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةدج  77لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

  30 يونيو 2020م 
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

92.3%931,7271,791,423 اإليرادات
68.8%)1,210,033()716,689(تكلفة اإليرادات

170.4%215,038581,390اجمالي الربح
33.6%)42,725()31,986(مصاريف بيعية وتسويقية

ال ينطبق)52,277(-مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
14.0%)125,237()109,848(مصاريف عمومية وإدارية

)0.6%()53,234()53,564(استهالك وإطفاء
1,42.3%19,640302,918ربح العمليات التشغيلية

)10.0%()2,919()3,242(مصاريف تمويلية
)41.5%(7,9844,671عوائد ودائع قصيرة األجل

ال ينطبق19-صافي الحصة في نتائج شركات زميلة
ال ينطبق20,533-التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح أو الخسارة

)267.9%()3,150(2,271إيرادات )مصاريف( أخرى
1.108%26.653322,071صافي الربح قبل الزكاة 

ال ينطبق)43,052(-الزكاة
946.8%26,653279,019صافي الربح

---التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر
---إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

946.8%26,653279,019إجمالي الدخل الشامل للسنة

مؤشرات األداء الرئيسية:

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات
)22.8(32.5%23.1%مجمل الربح

)3.4(2.4%3.4%مصروفات بيعية وتسويقية
)11.7(7.0%11.8%مصروفات عمومية وإدارية

)2.7(15.6%2.9%صافي الربح
المصدر: القوائم المالية الموّحدة غير المدققة لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وتحليالت االدارة

اإليرادات

تم تحقيق اإليرادات من خالل )1( قطاع مجموعة المنتجات الذي يختص بتقديم الخدمات االلكترونية للقطاع الحكومي والخاص، كخدمة يقين، مقيم، 
العمرة، تم، فسح، خدمة تشغيل وتطوير منصة أبشر، وغيرها. ساهم قطاع مجموعة المنتجات بنسبة 53% من إجمالي اإليرادات في فترة الستة أشهر 
العامة لتقديم  المنتهية في 30 يونيو 2021م؛ و )2( قطاعات المشاريع المتمثل بأربع قطاعات رئيسة: قطاع إسناد األعمال )يختص بإسناد الجهات 
خدمات مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية(، قطاع مجموعة المشاريع التقنية )يختص بتقديم حلول تقنية في مجال تقنية المعلومات(، قطاع الخدمات 
االحترافية )يختص بتقديم حلول تدريب واستشارات في مجاالت متعددة( وقطاع التوطين وبناء القدرات )يختص في تقديم حلول التوطين(. وساهمت 

قطاعات المشاريع بحوالي 47% من إجمالي اإليرادات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 
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ارتفعت اإليرادات من 931.7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 1,791.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م )+859.7 مليون ريال سعودي( وذلك بسبب الزيادة في إيرادات مجموعة المنتجات )+326.5 مليون ريال سعودي(، من 
خالل : ارتفاع إيرادات منصة أبشر )+146 مليون ريال( ويعود ذلك بشكل رئيسي لتوقيع المجموعة اتفاقية الخدمات ذات القيمة المضافة لمنصة أبشر، 
باإلضافة إلى ارتفاع إيرادات المنتجات األخرى مثل خدمة يقين )+62 مليون ريال( بسبب ارتفاع إيرادات بعض الخدمات وإضافة خدمات جديدة، إضافًة 
إلى تعافي االقتصاد مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك ما أثر إيجابياً على إيرادات المنتجات بشكل عام. على الجانب اآلخر كان هناك ارتفاع 
في إيرادات قطاعات المشاريع بقيمة 533.5 مليون ريال سعودي بسبب زيادة عدد المشاريع مع الجهات الحكومية وذلك في قطاعات إسناد األعمال 
والتوطين وبناء القدرات ومجموعة المشاريع التقنية مما ساهم بإيرادات قدرها 537.4 مليون ريال سعودي. بينما كان هناك انخفاض في اإليرادات من 

قطاع »الخدمات االحترافية« بقيمة 3.9 مليون ريال سعودي.

تكلفة اإليرادات 

تتكون تكلفة اإليرادات من تكلفة الموظفين والتي شكلت حوالي 45% من إجمالي تكلفة اإليرادات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، 
والتكاليف المباشرة األخرى مثل تكاليف المتعاقدين والبرامج والرخص االلكترونية والدعم واإلمداد والشراكات وغيرها.

ارتفعت تكلفة اإليرادات من 716.7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 1,2 مليون ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 2021م )+493.3 مليون ريال سعودي(، وذلك بسبب الزيادة في التكلفة المباشرة للموظفين )+111.8 مليون ريال سعودي( ويعود ذلك 
الرتفاع تكلفة موظفي قطاعات المشاريع بشكل رئيسي بسبب توسع أعمال المجموعة )+78 مليون ريال سعودي(، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة موظفي 
قطاع مجموعة المنتجات )+47,2 مليون ريال سعودي( كما ارتفعت تكاليف االسناد والمتعاقدين )+115.2 مليون ريال سعودي( وذلك بسبب مشروع إلدارة 
وتشغيل مراكز خدمات مع جهة حكومية الذي بدء في شهر نوفمبر 2020م، باإلضافة إلى الزيادة في تكاليف التدريب المتعلقة بتنفيذ مشاريع قطاع 

التوطين وبناء القدرات )+30.9 مليون ريال(.

إجمالي الربح

ارتفع اجمالي الربح من 215,0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 581,4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، متماشياً مع الزيادة في اإليرادات من المنتجات )+ 143.9 مليون ريال سعودي( خاصة منصة أبشر )+59.5 مليون ريال 
سعودي( والمشاريع )+222.5 مليون ريال سعودي(، وذلك بشكل رئيسي بسبب مشروع إلدارة وتشغيل مراكز خدمات مع جهة حكومية في قطاع إسناد 

األعمال )+192.5 مليون ريال سعودي( .

مصاريف بيعيه وتسويقية

تشمل مصاريف البيع والتسويق تكلفة الموظفين واإلعالنات وتكاليف سداد ومصاريف أخرى.

يعود سبب الزيادة من 32,0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 42,7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م )+10,7 مليون ريال سعودي( الى الزيادة في تكلفة الموظفين )+15.4 مليون ريال سعودي( بسبب زيادة استحقاقات المكافآت 
السنوية )+5.3 مليون ريال سعودي( وزيادة حوافز المبيعات )+5.5 مليون ريال سعودي(، باإلضافة الى زيادة رواتب الموظفين بسبب العالوات السنوية 

وزيادة عدد الموظفين بمقدار 5 موظفين )+3,2 مليون ريال سعودي(.

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

تتعلق خسائر االئتمان المتوقعة بمخصصات الذمم المدينة وموجودات العقود وذمم الموظفين. عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة تقوم المجموعة 
باستخدام معلومات تطلعيه تعتمد على افتراضات المحركات المستقبلية لمختلف العوامل االقتصادية، والكيفية التي تؤثر بها هذه المحركات على بعضها 
البعض. كما تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر، باإلضافة الى ذلك وحسب تقديرات اإلدارة تقوم المجموعة بتكوين مخصص خسارة 

ائتمانية متوقعة اضافيه على حاالت محددة. 

بلغت خسائر االئتمان المتوقعة 57,3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، منها 53 مليون ريال للذمم المدينة المتقادمة، 
يمثل مبلغ 29.0 مليون ريال سعودي منها الناتج من حساب نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، ومبلغ 24.0 مليون ريال تم تخصيصها لحاالت محددة 
وذلك لوجود عالمات انخفاض في القيمة حسب تقديرات اإلدارة، و 4 مليون ريال سعودي لموجودات العقود تم تخصيصها لحاالت محددة وذلك لوجود 

عالمات انخفاض في القيمة حسب تقديرات اإلدارة.

مصاريف عمومية وإدارية

تشمل المصاريف اإلدارية والعمومية تكلفة الموظفين، خدمات استشارية ومهنية، ضيافة وأنشطة، مصاريف اصالح وصيانة، ومصاريف متعاقدين وأخرى.

ارتفعت المصاريف العمومية واالدارية من 109,8 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 125,2 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م )+15.4 مليون ريال سعودي(، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في تكلفة الموظفين )+16.6 مليون 
ريال سعودي( بسبب الزيادة في استحقاقات المكافآت السنوية )+13.2 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى الزيادة في رواتب الموظفين بسبب العالوات 

السنوية )+2,8مليون ريال سعودي(، قابله جزئيا انخفاض في مصاريف الضيافة واألنشطة )-4.8 مليون ريال سعودي(. 
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استهالك وإطفاء

انخفض  ملموسة.  غير  وموجودات  األصول  استخدام  وحق  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  استهالك  بمصاريف  واالطفاء  االستهالك  مصاريف  تتعلق 
االستهالك واإلطفاء بشكل طفيف من 53,6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 53,2 مليون ريال سعودي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، حيث انخفضت مصاريف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة )-0.7 مليون ريال سعودي( واالستهالك لحق 

استخدام األصول )-2.7 مليون ريال سعودي( بينما ارتفعت مصاريف إستهالك اآلالت والممتلكات والمعدات )+3.1 مليون ريال سعودي(. 

مصاريف تمويلية

تتعلق المصاريف التمويلية بمصاريف اإليجار الرأسمالي والقيمة الحالية لقرض بدون فوائد. انخفضت المصاريف التمويلية من 3,2 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 2,9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وذلك بشكل أساسي 

بسبب القيمة الحالية اللتزامات عقود اإليجار طويلة األجل وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16.

عوائد ودائع قصيرة األجل

تتكون عوائد الودائع قصيرة األجل من العوائد المالية على الودائع في البنوك. انخفضت العوائد من الودائع قصيرة األجل من 8,0 مليون ريال سعودي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 4,7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بسبب استحقاق وديعة 

ألجل لشركة تبادل بمبلغ 250.0 مليون ريال سعودي خالل الربع الثاني من العام المالي 2020م، وانخفاض في متوسط سعر الفائدة. 

صافي الحصة في نتائج شركات زميلة

بلغت الحصة في نتائج الشركات الزميلة 19 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وتتعلق بحصة المجموعة في أرباح 
شركتها الزميلة شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظام المعلومات بموجب طريقة حقوق الملكية. 

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح أو الخسارة

ان التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح أو الخسارة ينتج من التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة. بلغت المكاسب من الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 20,5 مليون ريال سعودي في فترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وتتعلق بشكل أساسي بمكاسب القيمة العادلة من االستثمارات في شركة زد.

إيرادات )مصاريف( أخرى

انخفض صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى من إيراد بلغ 2.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى -3.1 
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك بشكل أساسي الى وجود مصروف تبرعات خالل الفترة المنتهية في 

30 يونيو 2021م بمبلغ 5 مليون ريال لمنصة إحسان.

الزكاة

خالل العام 2021م، صدر االمر الملكي رقم )35657( بتاريخ 1442/6/29هـ، والذي يقضي بأن تخضع الشركات التي يملكها صندوق االستثمارات العامة 
بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر للزكاة ابتداء من العام 2020م، على أال تخضع للزكاة الشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية وما في حكمها 
التي يملكها الصندوق بالكامل للسنوات المالية التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019م. وعليه، فقد قامت المجموعة بتسجيل مصاريف زكاة بقيمة 43 

مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

صافي الربح

ارتفع صافي الربح من 26.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 279,0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، متماشياً مع ارتفاع االيرادات في معظم القطاعات خاصًة في المشاريع الجديدة في قطاع االسناد واألعمال والنمو في 
خدمات منصة أبشر أعمال باالضافة الى عقد تطوير وتشغيل منصة أبشر أفراد. وتجدر االشارة أن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م، كانت 

متأئرة بجائحة كورونا، مما ساهم بتحسن أداء المجموعة بشكل عام في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

203



تحليل اإليراداتأ. 

يلخص الجدول التالي اإليرادات حسب الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م. 

اإليرادات حسب الشركاتدج  78لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2021م

غير مدققة 

التغير السنوي
 2020م - 2021م

106.5%785,2001,621,604شركة علم
50.2%192,355288,905شركة إمداد الخبرات

15.9%130,074150,715الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

86.1%1,107,6292,061,224اإلجمالي الفرعي
53.4%)269.801()175.902(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

92.3%931.7271.791.423اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم

ارتفعت ايرادات شركة علم من 785,2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 1,621.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بشكل رئيسي بسبب الزيادة في إيرادات قطاع مجموعة المنتجات ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات منصة أبشر باإلضافة 
إلى ارتفاع إيرادات المنتجات األخرى، على الجانب اآلخر كان هناك ارتفاع في إيرادات قطاعات المشاريع بسبب زيادة عدد المشاريع مع الجهات الحكومية.

شركة إمداد الخبرات

ارتفعت ايرادات شركة امداد الخبرات من 192,4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 288,9 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بسبب وجود مشاريع جديدة، بشكل رئيسي مع شركة علم »الشركة األم«.

الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ارتفعت ايرادات شركة تبادل من 130.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 150.7 مليون ريال سعودي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وتتمثل اإليرادات بخدمات منصة فسح، وذلك بسبب ارتفاع عدد عمليات خدمات التصاريح مقارنًة بنفس 

الفترة من العام الماضي. 

يلخص الجدول التالي اإليرادات حسب القطاع لشركة علم والشركات التابعة لها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

اإليرادات حسب القطاعاتدج  79لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

إيرادات
52.4%632,034949,193مجموعة المنتجات

285%144,891558,952إسناد األعمال
35.3%79,094106,989مجموعة المشاريع التقنية

)7.4%(52,60748,713الخدمات االحترافية
297.4%32,101127,576التوطين وبناء القدرات

92.3%931,7271,791,423إجمالي اإليرادات

المصدر: القوائم المالية الموّحدة غير المدققة لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة.
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مجموعة المنتجات

تحتوي مجموعة المنتجات على قائمة واسعة من الخدمات اإللكترونية التي تقدمها المجموعة للقطاع الحكومي والخاص. ارتفعت مجموعة المنتجات من 
623 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 949.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م، ويعود سبب الزيادة في إيرادات المنتجات )+326.2 مليون ريال سعودي( الى: )1( زيادة إيرادات منصة أبشر بقيمة 146.0 مليون ريال سعودي، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي لتوقيع المجموعة اتفاقية الخدمات ذات القيمة المضافة لمنصة أبشر باإلضافة الى اإليرادات المكتسبة من عقد تطوير وتشغيل 
منصة أبشر أفراد، )2( االرتفاع في ايرادات باقي منتجات المجموعة )يقين، فسح، تم، مقيم( حيث ارتفعت بمبلغ 135.1 مليون ريال سعودي مقارنًة بفترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م، والتي تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا. 

إسناد األعمال

تتكون مشاريع إسناد األعمال من مشاريع خدمات توريد القوى العاملة التي تتطلب تواجد القوى العاملة في أرض المشروع، ويتم توفيرها عادًة من خالل 
شركة إمداد.

ارتفعت إيرادات مشاريع إسناد األعمال من 144,9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 558,9 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وذلك بسبب اإليرادات المتعلقة بمشروع إلدارة وتشغيل مراكز خدمات مع جهة حكومية، والذي ابتدأ 
في شهر نوفمبر من العام 2020م )+339 مليون ريال(، إضافًة إلى ارتفاع إيرادات مشروع مع جهة حكومية متخصص باألعمال التفتيشية والرقابية )+45 
مليون ريال(، كما كان هناك ارتفاع في إيرادات مشروع معامل الرقمنة مع وزارة العدل حيث ارتفعت إيراداته بسبب ارتفاع عدد العمليات المنفذة خالل 

الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي )+16 مليون ريال(.

مجموعة المشاريع التقنية

تمثل مجموعة المشاريع التقنية مشاريع الحلول الرقمية المتخصصة التي تقدمها المجموعة.

ارتفعت إيرادات مجموعة المشاريع التقنية من 79.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 107.0 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونو 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مشروع جديد لتطوير نظام تخطيط الموارد المؤسسية مع إحدى 

الجهات الحكومية )+30 مليون ريال(.

الخدمات االحترافية

تتعلق الخدمات االحترافية ببناء القدرات البشرية واألعمال التجارية وتقنية المعلومات والخدمات االستشارية الرقمية. 

انخفضت إيرادات قطاع الخدمات االحترافية من 52.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 48.7 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وذلك بسبب اكتمال بعض المشاريع مع جهات حكومية )-18.5 مليون ريال سعودي( والتي تم 
تعويضها جزئًيا من خالل مشاريع جديدة مثل مشروع مركز تميز األعمال وتنفيذ االستراتيجية مع إحدى الجهات الحكومية )+8.5 مليون ريال سعودي( 

ومشروع لتنفيذ وتشغيل مشروع للمحتوى الرقمي مع إحدى الجهات الحكومية )+8.4 مليون ريال سعودي(.

التوطين وبناء القدرات

التوطين وبناء القدرات هي وحدة أعمال تم انشائها حديًثا في عام 2020م، تهدف إلى توفير التدريب والتمهير وبناء القدرات وذلك للمساهمة في رفع 
نسب توطين الوظائف لعدة قطاعات.

ارتفعت ايرادات قطاع التوطين وبناء القدرات من 32.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 127.6 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 2021م، وذلك بسبب البدء بتنفيذ وإنجاز مراحل مشروع قائم مع إحدى الجهات الحكومية )+66 مليون ريال(، 
إضافًة إلى ذلك حصلت الشركة على عقد برامج التوطين وذلك فيما يخص التدريب والتمهير وبناء القدرات مع إحدى الجهات الحكومية خالل الربع 

الثالث من العام الماضي مما أثر إيجاًبا على إيرادات الفترة الحالية مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي )+29 مليون ريال(.

يلخص الجدول التالي اإليرادات حسب نوع العميل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م: 

اإليرادات حسب نوع العميلدج  80لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

137.9%500,5431,190,556االيرادات الحكومية
39.4%431,184600,867االيرادات التجارية
92.3%931,7271,791,423إجمالي اإليرادات

المصدر: القوائم المالية الموّحدة غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وتحليالت االدارة
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يلخص الجدول التالي اإليرادات من خمسة أكبر منتجات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م 

اإليرادات من أكبر خمسة منتجاتدج   8لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة 

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2021م

غير مدققة 

التغير السنوي
 2020م - 2021م

50.7%122,975185,335يقين
232.3%62,834208,822أبشر
15.9%130,075150,716فسح

17.5%101,847119,666تم
38.5%89,066123,328مقيم

55.5%506,797787,867اإلجمالي الفرعي
38.8%116,236161,326منتجات أخرى

52.4%623,034949,193اجمالي المنتجات

كنسبة مئوية من اإلجمالي
)0.2(19.5%19.7%يقين
22.011.9%10.1%أبشر
)5.0(15.9%20.9%فسح

)3.7(12.6%16.3%تم
)1.3(14.313.05%مقيم

83.01.7%81.3%اإلجمالي الفرعي
)1.7(17.0%18.7%منتجات أخرى

المصدر: معلومات ادارة

تحليل تكلفة اإليراداتب. 

يلخص الجدول التالي تكلفة اإليرادات حسب الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

تكلفة اإليرادات حسب الشركاتدج  و8لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2021م

غير مدققة 

التغير السنوي
 2020م - 2021م

76.7%644,2081,138,358شركة علم
48.2%164,303243,479شركة إمداد الخبرات

16.1%84,08097,596الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

65.7%892,5911,479,433اإلجمالي الفرعي 
53.2%)269,400()175,902(تعديالت مرتبطة بتوحيد األرقام

68.8%716,6891,210,033اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

تتكون تكلفة إيرادات المجموعة من تكاليف شركة علم وشركة إمداد الخبرات باإلضافة إلى الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل( التي 
تم استحواذها في عام 2020م.
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شركة علم

ارتفعت تكلفة االيرادات لشركة علم من 644.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 1.138.3 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك إلى الزيادة في تكاليف االسناد والمتعاقدين )+ 212.4مليون ريال سعودي( وذلك بسبب 
مشروع جديد إلدارة وتشغيل مراكز مع جهة حكومية الذي بدء في شهر نوفمبر 2020م، إضافًة إلى ذلك كان هناك زيادة في التكاليف المتعلقة باتفاقية 
تطوير موارد البيانات والمعلومات )+16.9 مليون ريال سعودي(،باإلضافة الى ارتفاع مصاريف المشاركة بالدخل )+124.8 مليون ريال سعودي(، كما كان 
هناك زيادة في تكاليف التدريب المتعلقة بمشاريع قطاع التوطين وبناء القدرات )+30.9 مليون ريال( وزيادة في تكاليف البرامج والرخص االلكترونية 

تتعلق بشكل رئيسي بمشروع تطوير نظام الموارد المؤسسية إلحدى الجهات الحكومية )+39.6 مليون ريال سعودي(.

كما كان هناك ارتفاع في التكلفة المباشرة للموظفين وذلك بشكل رئيسي بسبب زيادة استحقاق المكافأة السنوية للموظفين )+ 31 مليون ريال سعودي(.

شركة إمداد الخبرات 

ارتفعت تكلفة اإليرادات من 164.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 243.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة الموظفين المباشرة وذلك تماشًيا مع االرتفاع في اإليرادات بسبب زيادة عدد الموظفين 

247 موظف )+70.1 مليون ريال سعودي(.

الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ارتفعت تكلفة اإليرادات من 84.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 97.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وكانت الزيادة في التكاليف المباشرة )+12 مليون ريال(.

 يلخص الجدول التالي تكلفة اإليرادات حسب النوع لشركة علم والشركات التابعة لها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و 30 يونيو 2021م:

تكلفة اإليراداتدج  و8لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

25.7%434,387546,158تكاليف الموظفين المباشرة 
230.3%50,015165,181تكاليف االسناد والمتعاقدين

81.6%43,32378,686البرامج والرخص االلكترونية 
6.3%37,80740,181مصاريف الدعم واإلمداد

15.6%26,608151,403مصاريف مشاريع مشاركة بالدخل
213.4%14,46245,321البرامج التدريبية
6.2%16,07217,077تكاليف الشراكة

التكاليف المتعلقة باتفاقية تطوير موارد البيانات 
683.6%20,13137,080والمعلومات

23.2%7,6679,443أجهزة تقنية المعلومات
80.5%66,217119,503أخرى

68.8%716,6891,210,033إجمالي تكلفة اإليرادات

المصدر: تحليالت اإلدارة

تكاليف الموظفين المباشرة

تتعلق تكاليف الموظفين المباشرة بشكل رئيسي برواتب ومزايا الموظفين. 

ارتفعت التكلفة المباشرة للموظفين من 434.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 546.3 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بسبب زيادة تكاليف الموظفين المعارين وذلك بسبب مشروع جديد إلدارة وتشغيل مراكز مع جهة 
حكومية )+54.5 مليون ريال سعودي( والمكافآت السنوية المستحقة )+47.2 مليون ريال سعودي( إلى جانب الزيادة في عدد الموظفين )+18 موظًفا( 

والزيادة السنوية للرواتب اعتباًرا من أبريل 2021م.

تكاليف اإلسناد والمتعاقدين 

تتعلق تكاليف اإلسناد والمتعاقدين بشكل رئيسي باالستعانة بأطراف خارجية لتنفيذ أعمال محددة.
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ارتفعت التكاليف من 50.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 165.2 مليون ريال سعودي فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، بشكل رئيسي بسبب زيادة متطلبات القوى العاملة لمشروع إلدارة وتشغيل مراكز مع جهة حكومية. 

برامج ورخص الكترونية 

تتعلق تكاليف البرامج والرخص االلكترونية بالعديد من البرامج والتراخيص التي حصلت عليها المجموعة للوفاء بالتزاماتها في عدد من المشاريع القائمة.

ارتفعت تكاليف البرامج االلكترونية واالشتراكات من 43.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 78.7 مليون 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، تتعلق بشكل رئيسي بمشروع تطوير نظام الموارد المؤسسية إلحدى الجهات الحكومية 

)+39.6مليون ريال(.

مصاريف الدعم واإلمداد

تتعلق مصاريف الدعم واالمداد بخدمات الدعم التقنّية والرسائل القصيرة. 

ارتفعت مصاريف الدعم واإلمداد من 37.8 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 40.2 مليون ريال سعودي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك إلى زيادة مصاريف الرسائل القصيرة خالل الفترة وذلك الرتفاع عدد العمليات المنفذة خالل 

الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

مصاريف مشاريع مشاركة بالدخل

تتعلق مصاريف مشاريع المشاركة بالدخل باتفاقية مشاركة اإليرادات السارية في 1 يناير 2019م، بين تبادل جهة حكومية وجهتين حكوميتين وكذلك 
اتفاقية مشاركة باألرباح مع جهة حكومية.

البرامج التدريبية

تتعلق مصاريف البرامج التدريبية التي يتم تقديمها كجزء من متطلبات المشاريع ويتم تكبدها حسب متطلبات الوفاء بالتزامات العقد. 

ارتفعت مصاريف البرامج التدريبية من 14.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 45.3 مليون ريال سعودي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، لتلبية متطلبات مشاريع قطاع التوطين مع جهاٍت حكومية.

تكاليف الشراكة

تكاليف الشراكة عبارة عن عموالت تدفعها المجموعة لعدد من الشركاء الذين يقدمون دعماً للمبيعات في الغالب لمنتجات تم ومقيم. ارتفعت تكاليف 
الشراكة من 16.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 17.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2021م، بسبب زيادة المبيعات التي حققها شركاء علم في خدمات يقين ومقيم. 

التكاليف المتعلقة باتفاقية تطوير موارد البيانات والمعلومات

هي تكاليف الوصول الى البيانات الموجودة لدى احدى الجهات الحكومية، ويعود االرتفاع من 20.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2020م إلى 37,1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، إلى اتفاقية مشاركة باألرباح مع هذه الجهة.

أجهزة تقنية المعلومات

تكاليف أجهزة تقنية المعلومات هي التكاليف المتعلقة باألجهزة التي يتم شراءها للوفاء بالتزامات العقود وذلك للمنتجات والمشاريع وتتغير بناًء على 
متطلباتها. ارتفعت تكاليف أجهزة تقنية المعلومات من 7.7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 9.4 مليون ريال 

سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك إلى ارتفاع متطلبات المشاريع مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي.

أخرى

تتكون تكلفة اإليرادات األخرى األخرى من تكاليف االستشاريين ودوائر البيانات وتكاليف مزودي الخدمة والبناء والتجديد واألمن والنظافة والضيافة 
واإليجار ومصاريف البريد والشحن والتسويق، من بين أمور أخرى.

ارتفعت المصاريف األخرى من 66.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 119.5 مليون ريال سعودي فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة التكاليف المتعلقة بإدارة وتشغيل مراكز خدمات مع جهة حكومية حيث ارتفعت تكاليف 
األمن والنظافة )+14.3 مليون ريال سعودي( وتكاليف اإليجار والصيانة والضيافة )+20.2 مليون ريال سعودي(، كما كان هناك ارتفاع في تكاليف التسويق 
للمشاريع بشكل رئيسي بسبب مشروع لتنفيذ وتشغيل مشروع للمحتوى الرقمي مع إحدى الجهات الحكومية وذلك كجزء من األعمال المتعاقد عليها. 

)+7.6 مليون ريال(. 
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تحليل اجمالي الربحج. 

يلخص الجدول التالي اجمالي الربح حسب الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

اجمالي الربح حسب الشركاتدج  و8لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2021م

غير مدققة 
التغير السنوي 2020م - 2021م

242.7%140,992483,246شركة علم
61.9%28,05245,425شركة إمداد الخبرات

15.5%45,99453,120الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

170.6%215,038581,791اإلجمالي الفرعي
ال ينطبق)401(-تعديالت مرتبطة بتوحيد األرقام

170.4%215,038581,390اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

بلغ اجمالي الربح 581.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، حيث كانت شركة علم المساهم االكبر في هذا المبلغ 
وذلك بنحو 83%، وساهمت تبادل بنحو 9% من مجمل الربح، بينما ساهمت شركة إمداد الخبرات بنحو 8% في هذه الفترة.

ارتفع اجمالي الربح من 215,0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 581,4 في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي الى ارتفاع اجمالي الربح لشركة علم من 140.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 483.3 
مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، مدفوعة بزيادة المشاريع وتحسن أداء المجموعة مقارنًة بأول نصف من عام 2020م الذي تأثر بشكل كبير 

بجائحة كورونا.

يلخص الجدول التالي مجمل الربح حسب القطاع لشركة علم والشركات التابعة لها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

اجمالي الربح حسب القطاعاتدج  و8لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

53.0%271,281415,172مجموعة المنتجات
331.2%134,374)58,114(إسناد األعمال

109.5%1,228)12,973(مجموعة المشاريع التقنية
)217.5%()3,912(3,329الخدمات االحترافية

199.8%11,51534,528التوطين وبناء القدرات
170.4%215,038581,390اجمالي الربح / )الخسارة( 

مؤشرات األداء الرئيسية:

نقطة مئويةهامش اجمالي الربح
43.70.2%43.5%مجموعة المنتجات

24.064.1%)40.1%(إسناد األعمال
1.117.5%)16.4%(مجموعة المشاريع التقنية

)14.4()8.0%(6.3%الخدمات االحترافية
)8.8(27.1%35.9%التوطين وبناء القدرات

32.59.4%23.1%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة
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مجموعة المنتجات

شكل اجمالي الربح من مجموعة المنتجات حوالي 71% من إجمالي الربح للمجموعة، وارتفع من 271.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2020م الى 415.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م )+143.9 مليون ريال سعودي(، بشكل رئيسي 
بسب زيادة إيرادات منصة أبشر )+146.0 مليون ريال سعودي( ويعود ذلك بشكل رئيسي لتوقيع المجموعة اتفاقية الخدمات ذات القيمة المضافة لمنصة 
أبشر باإلضافة الى اإليرادات المكتسبة من عقد تطوير وتشغيل منصة أبشر أفراد، باإلضافة الى التحسن في أداء خدمات المجموعة )يقين، وفسح، وتم، 
ومقيم( )+45.2 مليون ريال سعودي( في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، مقارنًة بنفس الفترة من العام 2020م، الذي تأثر بشكل كبير 

بجائحة كورونا. مما أدى إلى تحقيق هامش إجمالي ربح 43.7% وذلك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

إسناد األعمال

ارتفع إجمالي ربح مشاريع إسناد األعمال من خسارة إجمالية قدرها 58.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 
إجمالي ربح قدره 134.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مشروع إلدارة وتشغيل 
مراكز خدمات مع جهة حكومية الذي بدء في شهر نوفمبر 2021م والذي سجل إجمالي ربح قدره 91 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م، باإلضافة إلى ذلك حقق مشروع عقد الشراكة مع جهة حكومية متخصص باألعمال التفتيشية والرقابية إجمالي ربح 16 مليون ريال 

سعودي. مما ساهم في تحقيق هامش إجمالي ربح 24.0% وذلك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

مجموعة المشاريع التقنية

ارتفع اجمالي ربح مجموعة المشاريع التقنية من إجمالي خسارة –13.0 مليون ريال سعودي إلى إجمالي ربح قدره 1.2 مليون ريال سعودي، حيث ساهم 
في ذلك ارتفاع إيرادات القطاع من 79 مليون ريال إلى 107 مليون ريال وذلك لوجود مشاريع جديدة مثل مشروع تطوير نظام الموارد المؤسسية إلحدى 
الجهات الحكومية، باإلضافة إلى ذلك فقد انخفضت تكاليف بعض المشاريع القائمة مما أدى إلى تحقيق هامش إجمالي ربح 1.1% وذلك لفترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

الخدمات االحترافية

انخفض إجمالي الربح من 3.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى إجمالي خسارة 3.9 مليون ريال سعودي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك إلى انتهاء بعض المشاريع التي تتمتع بهامش ربح مرتفع، كما كان هناك مشاريع جديدة حققت 
هامش خسارة خالل الفترة مثل لتنفيذ وتشغيل مشروع للمحتوى الرقمي مع إحدى الجهات الحكومية، الذي سجل هامش خسارة إجمالي -3.0% حيث 
تطلبت المرحلة األولية تكاليف تسويقية كبيرة من المتوقع استردادها مع تقدم مراحل المشروع، وقد حقق القطاع هامش إجمالي خسارة )8.0%( وذلك 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

التوطين وبناء القدرات 

ارتفع إجمالي الربح من 11.5 مليون ريال سعودي فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 34.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، تماشًيا مع نمو إيرادات المشاريع القائمة، باإلضافة إلى وجود مشروع جديد بدء خالل الربع الثالث من العام 2020م، ومع 
ذلك انخفض هامش الربح اإلجمالي من 35.9% إلى 27.1% بسبب زيادة تكاليف التدريب وذلك للوفاء بالتزامات أداء هذه المشاريع، وقد حقق القطاع 

هامش إجمالي ربح 32.5% وذلك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

مصاريف البيع والتسويقد. 

يلخص الجدول التالي مصروفات البيع والتسويق حسب الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

مصروفات البيع والتسويق حسب الشركاتدج  و8لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

42.4%29,47441,957شركة علم
ال ينطبق529-شركة إمداد الخبرات

)74.5%(2,512640الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

34.8%31,98643,126اإلجمالي الفرعي
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بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

ال ينطبق)401(-تعديالت مرتبطة بتوحيد األرقام
33.6%31,98642,725اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

تتكون مصاريف البيع والتسويق من مصاريف شركة علم وشركة إمداد الخبرات باإلضافة إلى مصاريف الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا 
)تبادل( التي تم االستحواذ عليها في عام 2020م. شكلت مصاريف البيع والتسويق لشركة علم حوالي 97.3% من إجمالي مصروفات البيع والتسويق في 

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بينما شكلت تبادل حوالي 1.5%، وشركة امداد حوالي 1.2% من إجمالي المصاريف.

شركة علم 

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق من 29.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 41.9 مليون ريال سعودي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بسبب ارتفاع مصاريف رواتب ومزايا الموظفين )+14.9 مليون ريال(، كما كان هناك انخفاض في مصاريف 
اإلعالنات والمعارض بسبب مصاريف اإلعالنات والمعارض ويعود ذلك إلى عدم المشاركة في معارض خالل الفترة إضافًة إلى انخفاض تكاليف الدعاية 

واإلعالن )- 3.8 مليون ريال( .

الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

انخفضت مصاريف البيع والتسويق من 2.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 640 ألف ريال سعودي في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بسبب انخفاض في مصاريف اإلعالنات والمعارض بسبب انخفاض تكاليف الدعاية واإلعالن )-0.9 مليون ريال(.

يلخص الجدول التالي مصاريف البيع والتسويق لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

مصاريف البيع والتسويقدج  87لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

72.2%21,31736,708رواتب ومزايا موظفين
)88.6%(5,404618إعالنات ومعارض

48.9%2,1203,156مصاريف خدمة سداد
)33.7%(2,7101,796عالقات عامة

2.7%435447مصاريف أخرى
33.6%31,98642,725إجمالي مصاريف بيع وتسويق

التغير:مؤشرات األداء الرئيسية:
5.0%101106عدد الموظفين

التكلفة الشهرية لكل موظف
)بالريال السعودي(

35,17757,717%64.1

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات
)0.2(2.0%2.3%رواتب ومزايا موظفين

)0.5(0.0%0.6%إعالنات ومعارض
)0.1(0.2%0.2%مصاريف خدمة سداد

)0.2(0.1%0.3%عالقات عامة
)0.0(0.0%0.0%مصاريف أخرى

)1.0(2.4%3.4%إجمالي مصاريف بيع وتسويق

المصدر: القوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة
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رواتب ومزايا موظفين

ارتفعت تكاليف رواتب ومزايا موظفين من 21.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 36.7 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وذلك بسبب الزيادة في مستحقات المكافآت السنوية مدفوعة بالنتائج المالية اإليجابية للمجموعة 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 2021م مقارنًة بفترة الستة أشهر المنتهية في 2020م )+ 5.3 مليون ريال سعودي(، باإلضافة إلى ارتفاع استحقاقات 
حوافز الموظفين )+5.0 مليون ريال سعودي(، إلى جانب زيادة عدد الموظفين بمقدار +5 موظفين مما أدى إلى زيادة الرواتب والعالوات السنوية )+3.2 

مليون ريال سعودي(.

إعالنات ومعارض

تتعلق تكاليف اإلعالنات والمعارض بتكاليف التسويق والمشاركة في المعارض للشركة، ال سيما في المناسبات الكبرى ووضع اإلعالنات في المواقع 
الرئيسية. انحفضت تكاليف اإلعالنات والمعارض من 5.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 618 ألف ريال 

سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، الكتمال استالم أحد عقود اإلعالنات. 

مصاريف خدمة سداد

تتعلق مصاريف خدمة سداد بالرسوم التي تتكبدها المجموعة لتيسير مدفوعات العمالء التي تتم من خالل خدمة سداد. تخضع الرسوم لكل معاملة 
ألسعار تعتمد على أعداد وأحجام العمليات، تتراوح من 4.76 ريال سعودي إلى 6.15 ريال سعودي لكل معاملة من خالل 6 شرائح متصاعدة تبدأ من 

500 ألف إلى أكثر من 10 مليون معاملة.

ارتفعت هذه المصاريف من 2.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 3.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في30 يونيو 2021م، تماشًيا مع الزيادة في اإليرادات مما أثر في زيادة عدد العمليات المنفذة خالل الفترة.

عالقات عامة

تتعلق تكاليف العالقات العامة بإجراء المسوحات واالستبانات واألنشطة األخرى التي تجريها المجموعة وانخفضت هذه التكاليف من 2.7 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 1.8 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وذلك بسبب 

انخفاض في مستحقات العالقات العامة لشركة تبادل البالغة 1.0 مليون ريال سعودي والتي تم تكبدها في النصف األول من عام 2020م. 

مصاريف أخرى

تتكون من مصاريف العروض الفنية والمالية المتقدمة وتكاليف إنشاء المحتوى والفعاليات ومصاريف متنوعة أخرى. ارتفعت المصاريف األخرى من 435 
ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 447 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

تحليل المصاريف العمومية واإلدارية	. 

يلخص الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية حسب الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

المصاريف العمومية واإلداريةدج  88لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2021م

غير مدققة
التغير السنوي 2020م - 2021م

5.8%78,51383,075شركة علم
17.0%7,5018,773شركة إمداد الخبرات

46.1%26,03638,030الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

15.9%112,050129,878اإلجمالي الفرعي
110.7%)4,641()2,202(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

14.0%109,848125,237اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة
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تشمل المصاريف العمومية واإلدارية مصروفات من شركة علم وشركة إمداد الخبرات، باإلضافة إلى مصروفات من الشركة السعودية لتبادل المعلومات 
الكترونيا )تبادل( بعد أن تم االستحواذ عليها في عام 2020م. 

شركة علم

ارتفعت المصاريف العمومية واالدارية من 78.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 83.1 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويعود هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين )+15.6 مليون ريال سعودي(، ويعود ذلك إلى 
الزيادة في استحقاقات المكافآت السنوية )+12.9 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى الزيادة في رواتب الموظفين بسبب العالوات السنوية )+2.1مليون 
ريال سعودي(، من جانب آخر كان هناك انخفاض في أتعاب الخدمات االستشارية والمهنية )-7.6 مليون ريال سعودي(، وانخفضت مصاريف الضيافة 

واألنشطة متأثرًة بتطبيق اإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 )-3.6 مليون ريال(.

شركة إمداد الخبرات

ارتفعت المصاريف العمومية واالدارية من 7.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 8.8 مليون ريال سعودي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بشكل رئيسي بسبب االرتفاع في أتعاب الخدمات االستشارية والمهنية التي تحصل عليها الشركة من 

شركة علم وهو ما يتم استبعاده عند التوحيد )+2.4 مليون ريال سعودي(.

الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ارتفعت المصاريف العمومية واالدارية من 26.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 38.0 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بشكل رئيسي بسبب االرتفاع في أتعاب الخدمات االستشارية والمهنية )+7.1 مليون ريال سعودي(، 

باإلضافة إلى ارتفاع رواتب ومزايا الموظفين )+2.4 مليون ريال(، وأخيًرا االرتفاع في مصاريف المتعاقدين )+1.0 مليون ريال سعودي(.

يلخص الجدول التالي مجموع المصاريف العمومية واإلدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

المصاريف العمومية واإلداريةدج  89لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

20.4%81,44498,089رواتب ومزايا موظفين

1.2%10,04110,165خدمات استشارية ومهنية

)54.5%(5,8442,661ضيافة وأنشطة

)43.0%(918524مصاريف إصالح وصيانة

)13.7%(2,0061,732منافع عامة واتصاالت

35.7%2,3343,168مصاريف متعاقدين

---ايجار

123.8%1,4643,277االشتراكات والعضويات

)3.0%(5,7975,621مصاريف أخرى

14.0%109,848125,237إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية

مؤشرات األداء الرئيسية:

26.37%39,57450,148التكلفة الشهرية لكل موظف )بالريال السعودي(

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)3.3(5.5%8.7%رواتب ومزايا موظفين

)0.5(0.6%1.1%خدمات استشارية ومهنية

)0.5(0.1%0.6%ضيافة وأنشطة

)0.1(0.0%0.1%مصاريف إصالح وصيانة

)0.1(0.1%0.2%منافع عامة واتصاالت
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بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

)0.1(0.2%0.3%مصاريف متعاقدين

---مصاريف ايجار

-0.2%0.2%االشتراكات والعضويات

)0.3(0.5%0.8%مصاريف أخرى

)4.8(7.0%11.8%إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: القوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

رواتب ومزايا موظفين

ارتفعت تكاليف رواتب ومزايا موظفين من 81.4 مليون ريال سعودي فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 98.1 مليون ريال سعودي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بسبب زيادة في استحقاقات المكافآت مدفوعة بالنتائج المالية اإليجابية للمجموعة في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م )+13.2 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى الزيادة في رواتب الموظفين وذلك بشكل رئيسي بسبب العالوات السنوية 

)+2.8 مليون ريال سعودي(

خدمات استشارية ومهنية

تتعلق أتعاب الخدمات االستشارية والمهنية بالخدمات االستشارية المقدمة للمجموعة. ارتفعت أتعاب الخدمات االستشارية والمهنية من 10 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 10.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويعود سبب 
االرتفاع إلى زيادة أتعاب االستشارات المهنية التي تكبدتها شركة تبادل )+9.5 مليون ريال(، يقابلها انخفاض في أتعاب االستشارات المهنية التي تكبدتها 

شركة علم )-6.0 مليون ريال سعودي(.

ضيافة وأنشطة

واألنشطة من 5.8  الضيافة  تكاليف  انخفضت  للشركة.  المقدمة  الخارجية  األمن  واالحتفاالت وخدمات  بالفعاليات  واألنشطة  الضيافة  تكاليف  تتعلق 
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 2.7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، 
بسبب انخفاض مصاريف الفعاليات واالحتفاالت متأثرة بتطبيق اإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 )-60 ألف ريال سعودي(، كما 

انخفضت مصاريف األمن والنظافة )-1.2 مليون ريال سعودي(.

مصاريف إصالح وصيانة

الغالب باإلصالحات الدورية لمباني المجموعة ويتم إجراؤها حسب الحاجة، وقد انخفضت مصاريف اإلصالح  تتعلق تكاليف اإلصالح والصيانة في 
والصيانة من 918 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 524 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنهية في 30 

يونيو 2021م. 

منافع عامة واتصاالت

تتعلق تكاليف المنافع العامة واالتصاالت بالكهرباء والمياه وشبكة اإلنترنت والنفقات األخرى، وانخفضت من 2.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 1.7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

مصاريف متعاقدين

تتعلق مصاريف المتعاقدين بالمصاريف التي تتكبدها المجموعة مقابل االستعانة بمتخصصين لمدة محددة. ارتفعت مصاريف المتعاقدين من 2.3 مليون 
ريال سعودي في قترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 3.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، حيث 

استعانت المجموعة بمتعاقدين أكثر مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي.

االشتراكات والعضويات

ارتفعت مصاريف االشتراكات والعضويات من 1.5 مليون ريال سعودي الى 3.3 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى تكلفة تجديد ترخيص نظام 
الموارد المؤسسية للشركة.

مصاريف أخرى

تتكون من مزايا أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وغيرها.
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انخفضت المصاريف األخرى من 5.8 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 5.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

تحليل اإليرادات و)المصاريف( األخرىو. 

يلخص الجدول التالي اإليرادات والمصاريف األخرى حسب الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

اإليرادات والمصاريف األخرىدج  90لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م

غير مدققة 

التغير السنوي
 2020م - 2021م

51.4%24,93537,754شركة علم

)9.2%(1,8351,667شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق-70الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل

ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

46.9%26,84039,421اإلجمالي الفرعي 

73.3%)42,571()24,569(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

)38.7%()3,150(2,271اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

تشمل اإليرادات والمصاريف األخرى إيرادات ومصروفات من شركة علم وشركة إمداد الخبرات، باإلضافة إلى إيرادات من الشركة السعودية لتبادل 
المعلومات الكترونيا )تبادل( والتي نتجت في عام 2020م بعد االستحواذ عليها.

يلخص الجدول التالي مجموع اإليرادات والمصاريف األخرى لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

اإليرادات والمصاريف األخرىدج   9لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

ال ينطبق)5.000(-تبرعات

مبالغ واردة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم 
)8.1%(1,8411.692السعودة

ال ينطبق--عكس )تكوين( مخصص قضايا قانونية

)63.3%(430158أخرى

)38.7%()3.150(2,271إجمالي اإليرادات والمصاريف األخرى

المصدر: القوائم  المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

بلغت اإليرادات والمصاريف األخرى مصروفات بقيمة 3.1 مليون ريال سعودي )مصاريف( في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، مرتبطة 
بشكل أساسي بمبلغ التبرعات الذي قامت به المجموعة في منصة إحسان.
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إجمالي الدخل الشامل اآلخرز. 

يلخص الجدول التالي إجمالي الدخل الشامل اآلخر لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

الدخل الشامل اآلخردج  و9لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

946.8%26.653279,019صافي ربح السنة

بنود لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى قائمة الربح أو الخسارة

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل 
---الدخل الشامل األخر

---إ عادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

946.8%26.653279.019إجمالي الدخل الشامل للسنة

المصدر: القوائم  المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

يشمل إجمالي الدخل الشامل اآلخر صافي دخل المجموعة إلى جانب التغير في القيمة العادلة لالستثمارات وإعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة. 

القيمة العادلة لالستثمارات تشمل موجودات مالية بالقيمة العادلة وهي استثمارات في عدة شركات وهم شركة سيارة، شركة بيزات، شركة يونيفونك، 
وشركة هيلثيفاي مي.

تمنح المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها مع مراعاة متطلبات نظام العمل المعمول به في المملكة. وتمثل نهاية الخدمة المقدمة بموجب خطة 
االستحقاقات مبلًغا مقطوعاً تعتمد قيمته على الرواتب النهائية للموظفين والمخصصات وسنوات خدمتهم التراكمية في تاريخ إنهاء الخدمة. ويعتبر التزام 
االستحقاقات المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة فيما يتعلق بخطة نهاية الخدمة المحددة لالستحقاقات هو القيمة الحالية اللتزام االستحقاقات 
المحددة في تاريخ إعداد التقارير. ويتم احتساب التزام االستحقاقات المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة ائتمان 

الوحدة المتوقعة.

قائمة المركز المالي الموحدة 2 1 7 6

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

قائمة المركز المالي الموحدة دج  و9لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

الموجودات غير المتداولة

)2.4%(373,732364,877ممتلكات، آالت ومعدات

)14.2%(108,53893,127دفعات عن أعمال رأسمالية

)6.3%(131,458123,236حق استخدام األصول

28.1%82,978106,303موجودات غير ملموسة

78.9%213381استثمارات في شركات زميلة

54.3%454,44470,123موجودات مالية أخرى

2.1%742,363758,047إجمالي الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

31.1%1,370,4961,796,538ذمم مدينة

100.3%269,127539,106موجودات العقود

29.1%91,588118,204مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

ال ينطبق--موجودات مالية أخرى
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31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

6.6%537,968573,536ودائع بنكية

)20.9%(1,013,318801,130نقد وما في حكمه

16.6%3,282,4973,828,514إجمالي الموجودات المتداولة

13.9%4,024,8604,586,561إجمالي الموجودات

حقوق الملكية

900.0%50,000500,000رأس المال المصدر والمدفوع

)33.3%(450,000300,000الزيادة المقترحة لرأس المال

0.0%25,00025,000احتياطي نظامي

0.0%)35.371()35.371(احتياطيات أخرى

)1.2%(1,744.3061,723.326 أرباح مبقاة

12.5%2,233,9352,512,955إجمالي حقوق الملكية

مطلوبات غير المتداولة

)32.5%(74,25650,143مطلوبات شراء عقار – غير المتداولة

6.1%101,534107,690التزامات االيجار – غير المتداولة

6.0%228,121241,889مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)1.0%(403,911399,722إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات المتداولة

61.9%226,712367,147ذمم دائنة

)65.8%(24,1058,247مستحق الى أطراف ذات عالقة

)12.2%(227,283199,513مطلوبات العقود

26.1%791,359998,253مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

)1.4%(65,69064,788زكاة

2.6%23,49624,113مطلوبات شراء عقار – متداولة

)58.3%(28,36911,823التزامات االيجار – متداولة

20.7%1,387,0141,673,884إجمالي المطلوبات المتداولة

15.8%1,790,9252,073,606إجمالي المطلوبات

14.0%4,024,8604,586,561إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مؤشرات األداء الرئيسة

)4.3%(4644متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة )أيام(

)16.5%(272227متوسط فترة الذمم الدائنة )أيام(

6.6%13.5%8.2%نسبة العائد على األصول

67.8%24.5%14.6%نسبة العائد على حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة.
تم احتساب متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة على أساس متوسط الذمم المدينة اإلجمالي من صافي اإليرادات / 365 يوما.

تم احتساب متوسط فترة سداد الذمم الدائنة على أساس متوسط الحسابات المستحقة الدفع / 365 يوماً.
تم احتساب العائد على األصول بقسمة صافي الربح قبل الفوائد غير المسيطرة على متوسط إجمالي الموجودات.

تم احتساب العائد على حقوق المساهمين بقسمة صافي الربح قبل الفوائد غير المسيطرة على متوسط حقوق المساهمين.
مالحظة: الميزانية العمومية المقارنة كما في 31 ديسمبر 2020م كانت موضوًعا إلى عمليتي إعادة تصنيف: )1( 11.7 مليون ريال سعودي بين »مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى« و »مصاريف 

مستحقة ومطلوبات أخرى« و )2( إعادة تصنيف )35.7( مليون ريال سعودي من األرباح المحتجزة إلى االحتياطيات األخرى. يجدر التأكيد على أنها مجرد إعادة تصنيف.
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الموجودات

الموجودات غير المتداولة

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 742.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 758 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
مدفوعة بزيادة الموجودات غير الملموسة )+23.3 مليون ريال سعودي( بسبب التحويالت من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ واألصول المالية )+24.7 
مليون ريال سعودي(، يقابله انخفاض في الممتلكات والمعدات )-8.9 مليون ريال سعودي( والذي يعود بشكل رئيسي إلى مصروف االستهالك خالل 

الفترة.

الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من 3,282 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 3,828 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، وذلك 
بسبب الزيادة في الذمم المدينة )+426 مليون ريال سعودي( وموجودات العقود )+270 مليون ريال سعودي( تماشًيا مع الزيادة في اإليرادات والمشاريع 

الجديدة مع الجهات الحكومية.

المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 2,234 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2,512 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، وذلك 
بشكل رئيسي بسبب صافي ربح الفترة، علًما بأن المجموعة قامت بزيادة رأس المال بمبلغ 450 مليون ريال سعودي من خالل تحويل 33.3 مليون ريال 
سعودي من األرباح المحتجزة و416.7 مليون ريال سعودي الناتجة عن االستحواذ على تبادل. وقد اكتملت اإلجراءات النظامية خالل الربع األول من عام 
2021م، حيث تم تحويل 450.0 مليون ريال سعودي إلى رأس مال المجموعة الذي ارتفع من 50 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 500 

مليون ريال سعودي كما في 31 يونيو 2021م، تتألف من 50 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم.

يجدر االشارة أن الجمعية العمومية وافقت في 20 يونيو 2021م، على زيادة مقترحة إضافية في رأس المال من خالل التحويل من األرباح المبقاة بمبلغ 
300.0 مليون ريال سعودي من خالل إصدار 30 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 10 ريال سعودي لكل منها. اكتملت اإلجراءات النظامية لزيادة رأس المال 

في 1 يوليو 2021م.

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

انخفضت المطلوبات غير المتداولة من من 403.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 399.7 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م، نتيجة انخفاض مطلوبات اإليجار وذلك نتيجة للدفعات التي قامت بها المجموعة )- 33.9 مليون ريال سعودي(، قابلته زيادة في مخصص مكافأة 

نهاية الخدمة نتيجة المصروف المحتسب خالل الفترة )+13.8 مليون ريال سعودي(.

المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من 1,387 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1,673.9 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م، نتيجة 
الزيادة في الذمم الدائنة باإلضافة إلى االرتفاع في أرصدة المصاريف مستحقة الدفع وااللتزامات األخرى وذلك تماشًيا مع ارتفاع تكاليف الفترة )+347 

مليون ريال سعودي(.

الموجودات غير المتداولة 

ممتلكات وآالت ومعداتأ. 

يلخص الجدول التالي الممتلكات واآلالت والمعدات حسب الشركات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

ممتلكات وآالت ومعدات دج  و9لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

)6.7%(344,886321,840شركة علم

ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

49.2%28,84643,037الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(
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31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل

ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

)2.4%(373,732364,877االجمالي الفرعي

ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

)2.4%(373,732364,877اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم 

انخفض صافي الممتلكات وآالت ومعدات من 344.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 328.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مصروف االستهالك خالل الفترة، حيث كان مصروف االستهالك خالل الفترة 23 مليون ريال سعودي، بينما كانت 

اإلضافات خالل الفترة بمبلغ 7 مليون ريال سعودي.

الشركة السعودية لتبادل المعلومات االلكترونية )تبادل(

ارتفع صافي الممتلكات واآلالت والمعدات من 28.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 43 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحويالت من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والتي كانت بمبلغ 16 مليون ريال سعودي، بينما كان مصروف االستهالك 

بمبلغ 3 مليون ريال سعودي. 

يلخص الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

ممتلكات وآالت ومعدات دج  و9لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

صافي القيمة الدفتريةاالستهالك المتراكمتكلفة

33,760-33,76033,760أراضي

258,189)35,386(269,561293,575مباني

46,900)73,300(35,857120,200أجهزة تقنية المعلومات

6,161)38,827(7,14544,988أثاث وتجهيزات

14,390)99,446(24,482113,836تحسينات مباني مستأجرة

5,477)3,337(2,9278,814السيارات

364,877)250,295(373,732615,173إجمالي ممتلكات، آالت ومعدات بالصافي

المصدر: معلومات اإلدارة
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يلخص الجدول التالي حركة الممتلكات واآلالت والمعدات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م:

ممتلكات وآالت ومعدات كما في  و ديسمبر 0و0ومدج  و9لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

التكلفة/
االستهالك الناتج 

عن االستحواذ
30 يونيو 2021ماالستبعاداتالتحويالتاإلضافات

غير مدققة

التكلفة

33,760----33,760أراضي

293,575-)7,726(191-301,110مباني

120,200)179(3,95416,088-100,337أجهزة تقنية المعلومات

44,988)4(105143-44,745أثاث وتجهيزات

113,836--10-113,825تحسينات مباني مستأجرة

8,814)2,742(-3,322-8,233السيارات

615,173)2,925(8,5828,505-602,010اإلجمالي

االستهالك المتراكم

------أراضي

)35,386(-780)4,618(-)31,549(مباني

)73,300(178-)8,998(-)64,480(أجهزة تقنية المعلومات

)38,827(4-)1,231(-)37,600(أثاث وتجهيزات

)99,446(--)10,103(-)89,343(تحسينات مباني مستأجرة

)3,337(2,671-)702(-)5,306(السيارات

)250,295(7802,853)25,651()228,278(اإلجمالي

373,732364,877صافي القيمة الدفترية

المصدر: معلومات االدارة

أراضي

تتعلق باألراضي المملوكة لشركة علم )25.8 مليون ريال سعودي( وتبادل )8.0 مليون ريال سعودي(. 

مباني

تتكون من مبنى المقر الرئيسي لشركة علم وتبادل والتي يتم استهالكها على فترة 33 عاًما. تم شراء المبنى الرئيسي لشركة علم في عام 2011م )بتكلفة 
إجمالية قدرها 228.0 مليون ريال سعودي( وتم استثمار مبلغ 53 مليون ريال سعودي في المبنى )تتعلق بشكل أساسي بالتحسينات واإلنشاءات(. وسيتم 
نقل ملكية المبنى للمجموعة عند إتمام سداد األقساط بحلول عام 2024م. انخفضت قيمة المباني من 269.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م 
الى 258.2 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، بشكل رئيسي بسبب تحويالت تبلغ 7,7 مليون ريال سعودي تتعلق بمبلغ متنازع عليه يخص تطوير 

مبنى الثريا، حيث كسبت شركة علم القضية، وبالتالي قامت بتحويل هذا المبلغ إلى الذمم المدينة األخرى.

أجهزة تقنية المعلومات

تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وخوادم الكمبيوتر ومراكز البيانات وأدوات االتصال وغيرها ويتم استهالك أجهزة تقنية 
المعلومات على مدى 3 إلى 5 سنوات وذلك حسب نوع األجهزة. ارتفع رصيد أجهزة تقنية المعلومات من 35.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م 
الى 46.9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويعود هذا االرتفاع بشكل أساسي الى اإلضافات ألجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة في عام 

2021م. 
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أثاث وتجهيزات

تشمل المكاتب والكراسي والطاوالت والخزائن ويتم استهالك األثاث على فترة 5 سنوات. انخفض رصيد األثاث والتجهيزات من 7.1 مليون ريال سعودي 
في 31 ديسمبر 2020م الى 6.1 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م، بشكل أساسي بسبب مصاريف االستهالك.

تحسينات مباني مستأجرة

تشمل التحسينات واإلنشاءات المنفذة على المكاتب المستأجرة ويتم استهالك التحسينات المستأجرة على فترة االيجار او 5 سنوات أيهما أقل. انخفضت 
تحسينات المباني المستأجرة من و24.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م الى 14.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك 

بشكل أساسي الى مصاريف االستهالك. 

السيارات

تشمل السيارات والمركبات المملوكة للشركة ويتم استهالك السيارات على أساس القسط الثابت لمدة 4 سنوات. ارتفعت السيارات من 2.9 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2020م الى 5.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إضافة مركبات جديدة. 

الدفعات عن األعما- الرأسماليةب. 

يلخص الجدول التالي الدفعات عن األعمال الرأسمالية حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

الدفعات عن األعما- الرأسماليةدج  97لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

)22.1%(54,18242,185شركة علم
ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

)6.3%(54,35650,942الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

)14.2%(108,53893,127االجمالي الفرعي
ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

)14.2%(108,53893,127اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم 

انخفضت األعمال الرأسمالية من 54.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 42.1 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك 
بشكل أساسي إلى اكتمال تطوير األعمال وتحويلها إلى الموجودات غير الملموسة.

الشركة السعودية لتبادل المعلومات االلكترونية )تبادل(

انخفضت األعمال الرأسمالية من 54.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 42.1 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك 
بشكل أساسي إلى اكتمال تطوير األعمال وتحويلها إلى الموجودات غير الملموسة والممتلكات والمعدات.
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يلخص الجدول التالي الدفعات عن األعمال الرأسمالية كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

الدفعات عن األعما- الرأسماليةدج  98لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي 
 2020م - 2021م

125.4%48,147108.538الرصيد االفتتاحي
ال ينطبق-34,179صافي الناتج عن االستحواذ

)73.6%(121,32232,051إضافات خالل السنة
)18.1%()16,230()19,824(المحول لممتلكات وآالت ومعدات
)52.6%()31,232()65,884(المحول لموجودات غير ملموسة

ال ينطبق-)9,402(استبعادات خالل السنة
)14.2%(108,53893,127الرصيد النهائي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتحليالت اإلدارة

تتعلق الدفعات عن األعمال الرأسمالية بأعمال التطوير الداخلية التي يتم إجراؤها لتطوير البرامج أو تكاليف المشاريع ذات الصلة بالعميل )التي تتطلب 
أعمال البناء، مثل تجهيز مكاتب في المواقع( والتي يتم تسليمها عند االنتهاء من تطويرها. انخفضت الدفعات عن األعمال الرأسمالية من 108.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 93.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويعود سبب االنخفاض إلى المشاريع المكتملة التي تم 

تحويلها إلى الموجودات غير الملموسة والممتلكات والمعدات. 

إن أهم ما في بند إضافات كما في 30 يونيو 2021م، كان اإلضافات بمبلغ 22.8 مليون ريال سعودي وذلك فيما يخص شركة تبادل وبالخصوص منصة 
فسح وتطوير البنية التحتية، باإلضافة إلى مبلغ 4,1 مليون ريال سعودي وذلك لمنصة علم للتفتيش باإلضافة إلى منصات ومنتجات أخرى بمبلغ 5.1 

مليون ريال سعودي.

حق استخدام األصو- ج. 

يلخص الجدول التالي حق استخدام األصول حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

حق استخدام األصو-دج  99لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

)5.6%(126,052119,011شركة علم
ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

)21.8%(5,4064,225الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

)6.3%(131,458123,236االجمالي الفرعي
ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

)6.3%(131,458123,236اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

يتعلق حق استخدام االصول بشكل رئيسي بمكاتب مستأجرة يزيد مدة ايجارها عن 12 شهراَ. يتعلق الرصيد بحق استخدام عقود اإليجار التشغيلي وذلك 
وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 في عام 2019م.

شركة علم 

انخفض صافي حق استخدام األصول من 126.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 119.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مصروف االستنفاد خالل الفترة، حيث كان مصروف االستنفاد خالل الفترة 14.9 مليون ريال، بينما كانت اإلضافات خالل 

الفترة بمبلغ 7.8 مليون ريال.
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الشركة السعودية لتبادل المعلومات االلكترونية )تبادل(

انخفض صافي حق استخدام األصول من 5.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 4.2 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م، 
بسبب مصروف االستنفاد خالل الفترة، حيث كان بمبلغ 1.2 مليون ريال.

يلخص الجدول التالي حق استخدام األصول كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

حق استخدام األصو-دج  00 لوالجدو- )

االجماليالسياراتالطابعاتالمباني واألراضيبأالف الرياالت السعودية

150,6031,8491,459153,911الرصيد كما في 1 يناير 2020م

7,765--7,765الناتج عن االستحواذ

7,428--7,428اضافات خالل السنة

)37,646()1,459()627()35,515(االستنفاد

131,458-130,2811,177الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

----الناتج عن االستحواذ

7,847--7,847)صافي( اإلضافات

)16,069(-)333()15,736(االستنفاد

123,236-122,392844الرصيد كما في 30 يونيو 2021م

المصدر: معلومات االدارة

حق استخدام األصول تتعلق بشكل رئيسي بالمباني واالراضي المستأجرة. يتعلق الرصيد بحق استخدام عقود اإليجار التشغيلي وفًقا للمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 16 حيث ابتدأ تطبيق هذا المعيار في 1 يناير 2019م.

انخفض اجمالي حق استخدام األصول من 131.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 123.2 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل 
رئيسي إلى مصروف االستنفاد خالل الفترة، حيث كان مصروف االستنفاد خالل الفترة 16.1 مليون ريال سعودي، بينما كانت اإلضافات خالل الفترة 

بمبلغ 7,8 مليون ريال سعودي.

الموجودات الغير الملموسة د. 

يلخص الجدول التالي الموجودات الغير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

الموجودات الغير الملموسةدج   0 لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

183.2%12,49435,377شركة علم

ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

0.6%70,48470,926الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل

ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

28.1%82,978106,303االجمالي الفرعي

ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

28.1%82,978106,303اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة
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شركة علم 

انخفض صافي الموجودات غير الملموسة من 12.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 35.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المحول من اإلعمال الرأسمالية تحت التنفيذ واإلضافات، حيث كانت التحويالت واإلضافات خالل الفترة 24.5 

مليون ريال، بينما كان اإلطفاء خالل الفترة بمبلغ 1.3 مليون ريال.

الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ارتفع إجمالي الموجودات غير الملموسة من 70.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 70.9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المحول من اإلعمال الرأسمالية تحت التنفيذ واإلضافات، حيث كانت التحويالت واإلضافات خالل الفترة 10.7 مليون ريال 

سعودي، بينما كان اإلطفاء خالل الفترة بمبلغ 10.3مليون ريال سعودي.

يلخص الجدول التالي حركة الموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

الموجودات الغير الملموسةدج  و0 لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م
 غير مدققة

التغير السنوي 
2020م-2021م

التكلفة

161.7%131,831345,056الرصيد في بداية السنة

ال ينطبق-146,460التكلفة الناتجة عن االستحواذ

)52.6%(65,88431,232محول من أعمال إنشائية تحت التنفيذ

322.6%8813,723إضافات خالل السنة / الفترة

10.1%345,056380,011التكلفة في نهاية السنة / الفترة

اإلطفاء المتراكم

131.6%)262,078()113,154(الرصيد في بداية السنة

ال ينطبق-)123,089(اإلطفاء المتراكم الناتج عن االستحواذ

)55.0%()11,631()25,835(اإلطفاء خالل السنة / الفترة

4.4%)273,708()262,078(اإلطفاء المتراكم في نهاية السنة / الفترة

28.1%82,978106,303صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة / الفترة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

تتألف األصول غير الملموسة بشكل أساسي من أنظمة ومنصات تقنية، وقد ارتفعت من 83.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 106.3 
مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المحول من اإلعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.

موجودات مالية أخرى 

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية األخرى كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

موجودات مالية أخرىدج  و0 لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

)14.1%(32,02027,492شركة علم

ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق--الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

225%13,42442.631شركة موارد المستقبل

ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
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31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

54.3%45,44471,123االجمالي الفرعي

ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

54.3%45,44470,123اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم 

انخفضت الموجودات المالية االخرى من 32.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 27.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نقل ملكية االستثمار في شركة زد بدون مقابل إلى شركة موارد المستقبل »شركة تابعة« )-4.5 مليون ريال(، باإلضافة إلى 
االستثمار اإلضافي في شركة بيزات )395 ألف ريال( ارتفاع القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الستثمار المجموعة في شركة زد )+20.5 مليون 
ريال سعودي(، واالستثمار اإلضافي )3.7 مليون ريال( بعد جولة حقوق الملكية األخيرة التي تمت في أبريل 2021م، إلى جانب استثمار إضافي في شركة 

بيزات )+395 ألف ريال سعودي(. 

شركة موارد المستقبل

ارتفعت الموجودات المالية األخرى من 13,4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 42.6 مليون ريال كما في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك إلى حصول 
الشركة على استثمار في شركة زد بدون مقابل تم تحويله من شركة علم »الشركة األم« )+25.5 مليون ريال(، حيث يمثل هذا المبلغ )1( قيمة االستثمار 
كما في 31 ديسمبر 2020م )4.9 مليون ريال(، )2( مبلغ مكاسب إعادة تقييم االستثمار من خالل الربح أو الخسارة )20.5 مليون ريال(، إضافًة إلى ذلك 

قامت الشركة باستثمار مبلغ إضافي في شركة زد خالل الفترة وذلك بمبلغ )3.7 مليون ريال(. 

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية األخرى كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

الموجودات المالية األخرى كما في  و ديسمبر 0و0وم و 0و يونيو  و0ومدج  و0 لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
)48.3%(23,14111,969الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
160.7%22,30458,154الشامل اآلخر

54.3%45,44470,123اإلجمالي

54.3%45,44470,123غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

واألرباح   )»FVTOCI«( اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  بها  محتفظ  أخرى  شركات  في  باستثمارات  تتعلق  األخرى  المالية  الموجودات 
والخسائر )»FVTPL«(. ال تمتلك المجموعة حصة ملكية تمكن المجموعة من السيطرة عليها في أي من هذه االستثمارات؛ وبالتالي ال يتم توحيدها. تتعلق 
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بترتيبات تمويل االتفاقية المبسطة لألسهم المستقبلية )»SAFE«( حيث يكون للمجموعة الحق في تحويل المبلغ 
المستثمر إلى مساهمة في حقوق الملكية في المستقبل. بينما تمثل القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، استثمارات مساهمة استراتيجية 
حيث تمتلك المجموعة مساهمة في حقوق الملكية. تقدر المجموعة االستثمارات بالقيمة العادلة وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13 )مدخالت 

المستوى 3(. 

وارتفعت قيمة الموجودات المالية من 45.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م الى 70.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى ارتفاع القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الستثمار المجموعة في شركة زد )+20.5 مليون ريال سعودي(، واالستثمار اإلضافي 
)3.7 مليون ريال( بعد جولة حقوق الملكية األخيرة التي تمت في أبريل 2021م، إلى جانب استثمار إضافي في شركة بيزات )+395 ألف ريال سعودي(. 
يجدر االشارة أن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة انخفضت من 23.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 
11.9 كما في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك إلى تحويل االستثمار في شركتي زد وفوديكس من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر إلى أن تكون تحت بند موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وذلك بسبب تحويل ترتيبات تمويل االتفاقية المبسطة لألسهم 

المستقبلية )»SAFE«( إلى حقوق ملكية في هذه الشركات.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال- الربح أو الخسارةدج  و0 لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
 غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

)46.0%(10,6825.759شركة علم

ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق--الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

)50.1%(12,4596,210شركة موارد المستقبل

ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

)48.3%(23,14111,969االجمالي الفرعي

ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

)48.3%(23,14111,969اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال- الربح أو الخسارةدج  و0 لوالجدو- )

اإلجماليشركة حلول الوطنشركة سهل المدارشركة فودكسشركة زدبأالف الرياالت السعودية

4,9236,2496,2105,75923,141الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

-----إضافات خالل الفترة

20,533---20,533التغير في القيمة العادلة خالل الفترة
التحويل الى الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

)31,704(--)6,249()25,456(خالل الدخل الشامل اآلخر

6,2105,75911,969--الرصيد كما في 30 يونيو 2021م

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م، والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م 

:)»FVTPL«( استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

شركة سهل المدار لالستثمار: في عام 2020م، دخلت المجموعة في اتفاقية استثمار مع شركة سهل المدار. استثمرت المجموعة مبلغ 6.0 مليون ريال 
سعودي، مقسمة إلى جزئيين: )1( 60 ألف ريال سعودي كاستثمار في طريقة حقوق الملكية وتملّك30% في الشركة )مصنفة كاستثمار في شركة زميلة(، 
و )2( دفعة أولى على حقوق ملكية مستقبلية في الشركة تمثل المبلغ المتبقي 5.9 مليون ريال سعودي. يتمثل نشاط سهل المدار في توجيه مركبات نقل 

البضائع ووكالء الشحن. يجدر االشارة أن قيمة االستثمار لم تتغير خالل الفترة.

شركة حلول الوطن: في عام 2020م، دخلت المجموعة في اتفاقية استثمار مع شركة حلول الوطن. استثمرت المجموعة 4.9 ريال سعودي مقسمة إلى 
جزئيين: )1( 49 ألف ريال سعودي، وبموجب ذلك حصلت المجموعة على 24% من الملكية )مصنفة كاستثمار في شركة زميلة(، و )2( دفعة مقدمة لحقوق 
الملكية المستقبلية في الشركة، تغطي المبلغ المتبقي 4.9 مليون ريال سعودي. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تصميم وبرمجة البرامج الخاصة 

وصيانتها وتصميم مواقع االنترنت. يجدر االشارة أن قيمة االستثمار لم تتغير خالل الفترة.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال- الدخل الشامل اآلخر 	. 

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال- الدخل الشامل اآلخردج  07 لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

1.8%21,33921,733شركة علم

ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق--الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

3.674%96536.421شركة موارد المستقبل

---شركة علم للمدفوعات الرقمية*

---شركة العمرة للخدمات المتميزة

160.7%22,30458,154االجمالي الفرعي

ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

160.7%22,30458.154اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

يلخص الجدول التالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 
2021م:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال- الدخل الشامل اآلخردج  08 لوالجدو- )

شركة شركة بيزاتشركة سيارةشركة فودكسشركة زدبأالف الرياالت السعودية
يونيفونك

شركة 
اإلجماليهيلثيفاي مي

10,56666510,10896522,304--الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م
التحويل من الموجودات المالية بالقيمة 

31,704----25,4566,248العادلة من خالل الربح والخسارة

4,146--395--3,751إضافات خالل الفترة

-------التغير في القيمة العادلة خالل الفترة

29,2076,24810,5671,05810,10996558,154الرصيد كما 30 يونيو 2021م

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م

:)»FVTOCI«( استثمارات محتفظ بها في الدخل الشامل اآلخر

شركة زد: مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في أبو ظبي بموجب سجل تجاري رقم )000001640( توفر الشركة حلول تكنولوجية متكاملة لقطاع 
التجزئة، حيث يستطيع المستخدم إعداد بوابة إلكترونية وتحديد طرق الدفع والتوصيل لعمالئه من خالل منصة إلكترونية.

في عام 2019م، استثمرت المجموعة 3.8 مليون ريال سعودي في شركة زد كدفعة أولى مقابل الحق في شراء األسهم في تاريخ الحق. تختص الشركة 
منصة  من خالل  لعمالئه  والتسليم  الدفع  وتحديد طرق  إلكترونية  بوابة  إنشاء  للمستخدم  يمكن  حيث  التجزئة  لقطاع  المتكاملة  التكنولوجية  بالحلول 
إلكترونية. جاءت الزيادة في 30 يونيو 2021م، على خلفية ارتفاع قيمة االستثمار بقيمة 20.5 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع سعر السهم بمقدار 5.7 

من قيمة االستثمار األولية بعد جولة حقوق الملكية التي عقدت في أبريل 2021م، باإلضافة إلى استثمارات إضافية بلغت 3.7 مليون ريال سعودي.
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شركة فودكس: مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم )1941071(. توفر الشركة منصة سحابية 
موحدة إلدارة خدمات المطاعم، مما يمكن المطعم من إدارة مبيعاته واستقبال المدفوعات الرقمية.

في عام 2020م، استثمرت المجموعة ما مجموعه 5.0 مليون ريال سعودي في فودكس كدفعة أولى في مقابل الحق في شراء األسهم في مرحلة الحقة. 
يجدر االشارة أن قيمة االستثمار لم تتغير خالل الفترة.

شركة سيارة: مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم )1924624( وتوفر الشركة العديد من 
الخدمات المقدمة لبائعي ومشتري السيارات عن طريق منصة »سيارة أونالين« والتي تعتبر منصة تسوق متكاملة توفر لعمالئها خدمات تمويل وتسويق 

وتقرير موجز وغيرها.

في عام 2019م، قامت المجموعة باالستثمار في شركة سيارة بمبلغ )5.0 مليون ريال سعودي( حيث يمثل المبلغ المستثمر ما نسبته 10% من إجمالي 
األسهم المدفوعة. تقدم شركة سيارة العديد من الخدمات لمشتري السيارات وبائعيها من خالل منصة »سّيارة أون الين«، والتي تعتبر منصة مركز تسوق 

متكاملة توفر لعمالئها التمويل والتسويق والتقرير الموجز والمزيد من الخدمات. يجدر االشارة أن قيمة االستثمار لم تتغير خالل الفترة.

شركة بيزات: مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر كايمان. وتوفر الشركة حلول تأمين حيث بأستطاعةالمستخدم مقارنة واختيار الخيار 
األمثل حسب متطلباته عبر منصة بيزات وكذلك توفر الشركة عبر منصتها أنظمة الموارد البشرية وأتمتتها بشكل آمن.

استثمرت المجموعة في البداية ما مجموعه 5.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م وهو ما يمثل 1.7 % من ملكية إجمالي األسهم الممتازة القائمة، وثم 
استثمرت قيمة اضافية بمبلغ 395 ألف ريال سعودي في عام 2020م، ليصبح الرصيد 1.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. شركة بيزات 
هي شركة ناشئة تعمل في الموارد البشرية والتأمين وتساعد إدارات الموارد البشرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في شراء وثائق التأمين الطبي.

شركة يونيفونك: مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم )1887019(. وتوفر الشركة أحدث 
التقنيات لتطوير اتصاالت قوية عبر اعتماد واجهة برمجة تطبيقات آمنة ومعّرفة عن طريق الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والتحقق ثنائي المعيار 

والتحري عن األرقام بهدف ضمان قنوات اتصال موثوقة بين الشركات والعمالء.

في عام 2018م، استثمرت المجموعة 4.7 مليون ريال سعودي في شركة يونيفونك مقابل 1.2% من ملكية األسهم. توفر شركة يونيفونك أحدث التقنيات 
لتطوير اتصاالت قوية من خالل اعتماد تحقيق ثنائي المعيار والتحري عن االرقام بهدف ضمان قنوات اتصال موثوقة بين الشركات والعمالء. يجدر 

االشارة أن قيمة االستثمار لم تتغير خالل الفترة.

شركة هيلثفاي مي: في عام 2020م، استثمرت المجموعة 5.0 مليون ريال سعودي في هيلثفاي مي مقابل 1.4% من ملكية األسهم. توفر الشركة تطبيًقا 
الذكاء  في  متخصص  أو  متخصص  تغذية  بأخصائي  ويربطهم  الغذائي،  ونظامهم  الرياضي  نشاطهم  تتبع  على  المستخدمين  يساعد  الذكية  للهواتف 

االصطناعي وأخصائي لياقة بدنية. يجدر االشارة أن قيمة االستثمار لم تتغير خالل الفترة.

استثمارات في شركات زميلة 

يلخص الجدول التالي رصيد االستثمارات في شركات زميلة حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و 30 يونيو 2021م: 

استثمارات في شركات زميلة حسب الشركات كما في  و ديسمبر 0و0وم و 0و يونيو  و0ومدج  09 لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

)4.7%(416,881397,447شركة علم

ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق--الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق150-شركة موارد المستقبل

ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

)4.6%(416,881397,597االجمالي الفرعي

)4.7%()397,216()416,668(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

79.3%213381اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة
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يلخص الجدول التالي استثمارات في شركات زميلة كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

استثمارات في شركات زميلةدج  0  لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م
 غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

ال ينطبق--شركة سهل المدار

ال ينطبق150-شركة الدال

8.5%213231شركة حلول الوطن الذكية

79.3%213381اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م

تتعلق االستثمارات في الشركات الزميلة بشكل أساسي بحصة 30% في سهل المدار وحصة 24% في شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات 
وحصة 30% في شركة الدال.

الموجودات المتداولة:

الذمم المدينةأ. 

يلخص الجدول التالي صافي الذمم المدينة حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

الذمم المدينة حسب الشركات كما في  و ديسمبر 0و0وم و0و يونيو  و0ومدج     لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي 
 2020م-2021م

30.7%1,310,1141,712,874شركة علم

51.7%28,42843,132شركة إمداد الخبرات

26.8%31,95440,532الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل

ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

31.1%1,370,4961,796,538االجمالي الفرعي

ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

31.1%1,370,4961,796,538اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم 

ارتفع صافي الذمم المدينة من 1,310.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 1,712.9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو في حجم أعمال المجموعة.

شركة إمداد الخبرات

ارتفع صافي الذمم المدينة من 28.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 43.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويرجع 
ذلك بشكل أساسي إلى النمو في حجم األعمال. الجدير بالذكر أنه وعلى مستوى القوائم المالية لشركة إمداد يتم عرض المبالغ المستحقة من صندوق 
االستثمارات العامة كجزء من بند مستحق من أطراف ذات عالقة، بينما يتم عرض المبلغ ضمن الذمم المدينة على مستوى القوائم المالية الموحدة 

للمجموعة.
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الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ارتفع صافي الذمم المدينة من 31.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 40.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م.

يلخص الجدول التالي الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

الذمم المدينة كما في  و ديسمبر 0و0وم و0و يونيو  و0ومدج  و  لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م
 غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

34.8%1,079,6231,454,899الذمم الحكومية

21.9%475,419579,474الذمم التجارية

30.8%1,555,0422,034,373إجمالي الذمم المدينة

28.9%)237,835()184,546(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

31.1%1,370,4961,796,538صافي الذمم المدينة التجارية 

)19.0%(237192متوسط فترة تحصيل )الذمم الحكومية(*

)12.7%(181158متوسط فترة تحصيل )الذمم التجارية(*

)4.3%(188180متوسط فترة تحصيل )اإلجمالي(

* متوسط فترة التحصيل للذمم الحكومية والتجارية محتسبة على اجمالي الذمم وليس على المبلغ الصافي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

ويوضح الجدول اآلتي أعمار الذمم المدينة كما في يونيو 2021م:

أعمار األرصدة المدينة المستحقةدج  و  لوالجدو- )

إجمالي رصيد الذمم المدينة كما 
في 30 يونيو 2021م 

غير مدققة

من 365 يوم
وما فوق

 من 181 إلى 365
يوم

 من 91 إلى 180
يوم

 من 0 إلى 90
يوم بأالف الرياالت السعودية

1,454,899 574,311 244,761 47,142 588,685 ذمم حكومية

579,474 153,309 92,129 74,717 259,319 ذمم تجارية

2,034,373 727,620 336,890 121,859 848,004 إجمالي الذمم المدينة 

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

تمثل أرصدة الذمم المدينة الخدمات والمشاريع التي تم الوفاء بالتزامات األداء الخاصة بها وتم إصدار فواتير ويمثل رصيد عمالء القطاع الحكومي 
)72%( وعمالء القطاع الخاص )حوالي %28(. 

ارتفع إجمالي الذمم المدينة من 1,555 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 2,034.4 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م، مع حوالي 
71.5% من إجمالي الذمم المدينة التجارية المتعلقة بالمنتجات والمشاريع مع الجهات الحكومية. 

ارتفعت الذمم المدينة الحكومية من 1,079.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 1,455 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
وذلك تماشياً مع ارتفاع االيرادات من جهات حكومية حيث ارتفع عدد المشاريع مع الهيئات الحكومية والوزارات بينها وزارة الصحة حيث بلغ رصيد الذمم 
المدينة من وزارة الصحة 172.9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م )+126.8 مليون ريال سعودي(، ووزارة المالية حيث بلغ رصيد الذمم المدينة 

113.9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م )+69.8 مليون ريال سعودي(.

ارتفعت الذمم لعمالء القطاع الخاص من 475.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م الى 579.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
وذلك يعود الى ارتفاع عدد العقود مع الشركات الخاصة خالل نفس الفترة مدفوعة بشكل أساسي بتوقيع عقود جديدة مع مصرف الراجحي حيث بلغ 
رصيد الذمم المدينة 46.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م )+19.4 مليون ريال سعودي(، والمؤسسة العامة لالسكان حيث بلغ رصيد الذمم 
المدينة 41.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م )+27.0 مليون ريال سعودي(، والراجحي تكافل حيث بلغ رصيد الذمم المدينة 19.5 مليون 

ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م )+12.8 مليون ريال سعودي(,
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يلخص الجدول التالي الحركة في مخصص خسائر ائتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2020م و 30 يونيو 2021م:

الحركة في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لذمم المدينةدج  و  لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
 غير مدققة

التغير السنوي
 2020م - 2021م

5.7%174,521184,546رصيد بداية السنة

ال ينطبق--أئر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9

ال ينطبق-1,979الناتج عن االستحواذ

562.3%8,04653,289المخصص المكون خالل السنة

ال ينطبق--عكس مخصص خالل السنة

28.9%184,546237,835رصيد في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

هذه  بها  تؤثر  التي  والكيفية  االقتصادية،  العوامل  لمختلف  المستقبلية  المحركات  افتراضات  على  تعتمد  تطلعيه  معلومات  باستخدام  المجموعة  تقوم 
المحركات على بعضها البعض. كما تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر، باإلضافة الى ذلك وحسب تقديرات اإلدارة تقوم المجموعة 

بتكوين مخصص خسارة ائتمانية متوقعة اضافيه على حاالت محددة.

ارتفع مخصص خسائر االئتمان من 184.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 237.8 مليون ريال سعودي كما في 31 يونيو 2021م 
تماشياً مع الزيادة في اإليرادات وعمر األرصدة، ولكن كنسبة مئوية من اإليرادات، انخفضت النسبة من 11.9% إلى 11.7% خالل الفترة على الرغم من 

وجود حوالي 35.8% )727.6 مليون ريال سعودي( من إجمالي الذمم المدينة التي تزيد أعمارها عن عام واحد.

موجودات العقود ب. 

يلخص الجدول التالي صافي موجودات العقود حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

موجودات العقوددج  و  لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

99.%269,075537,603شركة علم

2,771.7%521,503شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق--الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل

ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

100.3%269,127539,106االجمالي الفرعي

ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

100.3%269,127539,106اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة
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شركة علم 

ارتفع صافي موجودات العقود من 269.1مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 537.6 مليون ريال سعودي كما 30 يونيو 2021م، وذلك بشكل 
رئيسي بسبب مشروع جديد إلدارة وتشغيل مراكز مع جهة حكومية والذي بدأ في نوفمبر 2020م، لم يتم اصدار فواتير به.

شركة امداد الخبرات

بلغ صافي موجودات العقود مبلغ 52 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م وارتفعت الى 1.5 مليون ريال سعودي وذلك بشكل رئيسي بسبب األعمال 
المنفذة لمصلحة إحدى الجهات الحكومية.

يلخص الجدول التالي موجودات العقود كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

موجودات العقوددج  و  لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

82.1%303,722553,088الذمم الحكومية

96.7%25,45950,073الذمم التجارية

83.2%329,181603,161إجمالي موجودات العقود

6.7%)64,055()60,054(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

100.3%269,127539,106صافي موجودات العقود

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

تمثل موجودات العقود قيمة األعمال المنفذة من قبل المجموعة للمشاريع التي لم تكمل مرحلة إصدار الفواتير الخاصة بها. 

بالمشاريع مع الجهات  تتعلق  العقود في 30 يونيو 2021م،  القطاع الحكومي، حيث إن 92% من موجودات  العقود بشكل أساسي مع  تركزت موجودات 
الحكومية. وارتفعت من 303.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 533.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م، وذلك بشكل 

رئيسي بسبب مشروع جديد إلدارة وتشغيل مراكز مع جهة حكومية والذي بدأ في نوفمبر 2020م ولم يتم اصدار فواتير بها.

يلخص الجدول التالي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لموجودات العقود كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةدج  7  لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
 غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

80.3%33,30760,054رصيد بداية الفترة

)85.0%(26,7474,001المخصص المكون خالل الفترة

6.7%60,05464,055رصيد في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

هذه  بها  تؤثر  التي  والكيفية  االقتصادية،  العوامل  لمختلف  المستقبلية  المحركات  افتراضات  على  تعتمد  تطلعيه  معلومات  باستخدام  المجموعة  تقوم 
المحركات على بعضها البعض. كما تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر، باإلضافة الى ذلك وحسب تقديرات اإلدارة تقوم المجموعة 

بتكوين مخصص خسارة ائتمانية متوقعة اضافيه على حاالت محددة. 

يعتمد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابل قيمة موجودات العقود الحكومية على »أساس كل حالة على حدة« الذي يتم إجراؤه من قبل اإلدارة لتحديد 
األرصدة التي تحتاج إلى انخفاض أو شطب معين. ومع ذلك، بالنسبة لمخصص خسائر ائتمانية المتوقعة مقابل موجودات العقود للقطاع الخاص.

ارتفع إجمالي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من 60.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 64.1 مليون ريال سعودي كما في 30 
يونيو 2021م، تماشياً مع الزيادة في اإليرادات وعمر األرصدة، ولكن كنسبة مئوية من اإليرادات، انخفضت النسبة من 18.2% إلى 10.7% خالل الفترة 

على الرغم من وجود حوالي 19.6% )118.4 مليون ريال سعودي( من إجمالي أصول العقود التي مضى عليها أكثر من عام واحد.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرىج. 

يلخص الجدول التالي مصاريف مدفوعة مقدمة حسب الشركات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:
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مصاريف مدفوعة مقدمًادج  8  لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
 غير مدققة

التغير السنوي 
2020م-2021م

40.1%70,46498,750شركة علم
)66.1%(10,7003,630شركة إمداد الخبرات

51.8%10,42415,824الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

29.1%91,588118,204االجمالي الفرعي
ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

29.1%91,588118,204اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم 

ارتفع إجمالي المصاريف المدفوعة مقدما من 70.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 98.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في إجمالي التكاليف المؤجلة، وذلك فيما يتعلق باتفاقية تطوير موارد البيانات والمعلومات )+26.4 مليون 
ريال سعودي(، على الجانب اآلخر كان هناك انخفاض في مصاريف التأمين واإليجار المدفوع مقدًما وذلك النتهاء وثيقة التأمين للشركة بنهاية النصف 

األول 2021م )-6.1 مليون ريال سعودي(.

شركة إمداد الخبرات

انخفض إجمالي المصاريف المدفوعة مقدما من 10.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 3.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م، ويعود ذلك إلى انخفاض مصاريف التأمين واإليجار المدفوع مقدًما وذلك النتهاء وثيقة التأمين للشركة بنهاية النصف األول 2021م )-8.9 مليون 

ريال(، على الجانب اآلخر كان هناك ارتفاع في بند أخرى تخص خطابات الضمانات البنكية المتعلقة بمشاريع الشركة )+0.9 مليون ريال(.

الشركة السعودية لتبادل المعلومات االلكترونية )تبادل(

ارتفع إجمالي المصاريف المدفوعة مقدما من 10.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 15.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدفعات المقدمة للموردين )+2.6 مليون ريال(، باإلضافة إلى ارتفاع مبلغ ضريبة القيمة المضافة )+4.0 

مليون ريال(. 

يلخص الجدول التالي مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى دج  9  لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي 
 2020م-2021م

)54.6%(30,18013,693تأمين وإيجار مدفوع مقدماً
115.0%24,33052,301تكاليف مؤجلة
)11.9%(19,18416,901ذمم موظفين

23.9%3,7324,624دفعات مقدمة للموردين
205.4%9092,776عوائد ودائع بنكية مستحقة

52.6%11,67017,805ضريبة القيمة المضافة
538.3%1,58310,104أخرى

29.1%91,588118,204اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة
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تأمين وإيجار مدفوع مقدمًا

تشمل بشكل أساسي المدفوعات المقدمة للتراخيص والتأمين واإليجار والنفقات األخرى المدفوعة مقدماَ. انخفضت المصاريف المدفوعة مقدًما من 
30.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 13.7 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيسي النتهاء وثيقة التأمين 

للشركة وشركة إمداد مما أثر بانخفاض 18.1 مليون ريال، على الجانب اآلخر كان هناك ارتفاع طفيف في مصاريف اإليجارات.

تكاليف مؤجلة

تتعلق بشكل أساسي بتكاليف المشاريع / المنتجات التي يتم تكبدها ولم يتم االنتهاء من الوفاء بااللتزامات األداء المتعهد بها للعمالء. ارتفعت التكاليف 
المؤجلة من 24.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م الى 52.3 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م، وذلك بشكل رئيسي بسبب اتفاقية 

تطوير موارد البيانات والمعلومات. 

ذمم موظفين

انخفضت من 19.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م الى 16.9 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م، بسبب انخفاض قروض الموظفين 
)-1.1 مليون ريال(، كما كان هناك انخفاض في استحقاقات التأمين الطبي من الموظفين )-1.2 مليون ريال(.

دفعات مقدمة للموردين

ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين بشكل طفيف من 3.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م الى 4.6 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م. 

عوائد ودائع بنكية مستحقة

تتعلق بشكل رئيسي بالفوائد المستحقة على الودائع قصيرة األجل. ترتبط التقلبات خالل الفترة بشكل أساسي بتاريخ استحقاق الوديعة إلى جانب المبلغ 
األساسي لإليداع. 

ضريبة القيمة المضافة

ارتفعت من 11.7مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 17.8مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م.

أخرى

تشمل خطابات الضمان والذمم المدينة األخرى. أرتفعت من 1.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م الى 10.1 مليون ريال سعودي ضمنها مبلغ 
7.7 مليون ريال سعودي مستحق من مطور المبنى الرئيسي للمجموعة ناتج عن نزاع قانوني بين شركة علم التي فازت بها الشركة ومن المتوقع استردادها. 

الودائع البنكية

يلخص الجدول التالي الودائع البنكية حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

الودائع البنكيةدج  0و لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
2020م-2021م

6.6%537.968573,536شركة علم
ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق--شركة تبادل
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

6.6%537.968573,536االجمالي الفرعي
ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

6.6%537.968573,536اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة
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تشمل الودائع المصرفية بشكل رئيسي الودائع ألجل لدى البنوك المحلية التي تتراوح آجال استحقاقها من ثالثة أشهر إلى سنة واحدة. على هذا النحو، 
تختلف أسعار الفائدة لكل وديعة ألجل حسب المدة والمبلغ والبنك. ارتفعت الودائع المصرفية من 538.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 

الى 573.5 كما في 30 يونيو 2021م.

النقد وما في حكمهد. 

يلخص الجدول التالي أرصدة النقد وما في حكمه حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

أرصدة النقد وما في حكمهدج   و لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

)33.6%(530,462352.409شركة علم

)25.6%(13,1629,789شركة إمداد الخبرات

)6.7%(469,144437,882الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

0.0%500500شركة علم لالستثمار التقني

0.0%5050شركة موارد المستقبل

ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق500-شركة العمرة للخدمات المتميزة

)20.9%(1,013,318801,130االجمالي الفرعي

ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

)20.9%(1,013,318801,130اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم 

انخفض إجمالي أرصدة النقد وما في حكمه من 530.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 353.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م، وهو ما يتماشى بشكل أساسي مع انخفاض التدفق النقدي الناتج من رأس المال العامل لفترة الستة أشهر 30 يونيو 2021م.

شركة إمداد الخبرات

انخفض إجمالي أرصدة النقد وما في حكمه من 13.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 9.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م، وهو ما يتماشى مع انخفاض التدفق النقدي الناتج من رأس المال العامل لفترة الستة أشهر 30 يونيو 2021م، وذلك بشكل رئيسي بسبب ارتفاع 

المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.

الشركة السعودية لتبادل المعلومات االلكترونية )تبادل(

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م، انخفض إجمالي أرصدة النقد وما في حكمه من 469.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
الى 437.9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، وهو ما يتماشى مع ارتفاع التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية لفترة الستة أشهر 

30 يونيو 2021م، وذلك بشكل رئيسي بسبب اإلضافات لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

شركة علم لالستثمار التقني

استقر إجمالي أرصدة النقد وما في حكمه على 500 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م، حيث تمثل رأس المال المودع فيها.

شركة موارد المستقبل

استقر إجمالي أرصدة النقد وما في حكمه على 50 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م، حيث تمثل رأس المال المودع فيها.

شركة العمرة للخدمات المتميزة

بلغت أرصدة النقد وما في حكمه 500 ألف ريال سعودي كما في 31 يونيو 2021م.
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يلخص الجدول التالي أرصدة النقد وما في حكمه للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

النقد وما في حكمهدج  وو لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
2020م-2021م

105.3%247,918509,094أرصدة لدى البنوك
)61.8%(765,400292,036ودائع مرابحة قصيرة األجل

)20.9%(1,013,318801,130اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة 

انخفضت أرصدة النقد وما في حكمه خالل الفترة من 1.0 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م الى 801.1 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 
2021م، بسبب التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التشغيلية )69.6 مليون ريال سعودي( بما في ذلك دفع الزكاة )44.0 مليون ريال سعودي(، وأنشطة 
االستثمار )83.0 مليون ريال سعودي( المستخدمة لشراء األصول الثابتة واإلضافات إلى األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والودائع البنكية، وأنشطة 

التمويل )59.6 مليون ريال سعودي( المستخدمة لتسوية التزامات اإليجار والتأجير الرأسمالي وقرض صندوق االستثمارات العامة. 

االلتزامات غير المتداولة:

التزامات منافع الموظفين المحددةأ. 

يلخص الجدول التالي مخصص نهاية الخدمة للموظفين حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

التزامات منافع الموظفين المحددةدج  وو لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م 
غير مدققة

التغير السنوي 
 2020م-2021م

4.5%197,814206,677شركة علم
18.3%20,78424,593شركة إمداد الخبرات

11.5%9,52310,618الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

6.0%228,121241,889االجمالي الفرعي
ال ينطبق--تعديالت مرتبطة بالتوحيد

6.0%228,121241,889اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم 

ارتفع إجمالي مخصص نهاية الخدمة للموظفين من 197.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 206.7 مليون ريال سعودي كما في 30 
يونيو 2021م، وذلك بسبب مصروف تكلفة الخدمة الحالية الذي يخص الفترة.

شركة إمداد الخبرات

ارتفع إجمالي مخصص نهاية الخدمة للموظفين من 20.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 24.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م، وذلك بسبب مصروف تكلفة الخدمة الحالية الذي يخص الفترة.
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الشركة السعودية لتبادل المعلومات االلكترونية )تبادل(

ارتفع إجمالي مخصص نهاية الخدمة للموظفين من 9.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 10.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م، وذلك بسبب مصروف تكلفة الخدمة الحالية الذي يخص الفترة.

يلخص الجدول التالي مجموع مخصص نهاية الخدمة للموظفين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

التزامات منافع الموظفين المحددةدج  وو لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

23.7%184,382228,121الرصيد االفتتاحي - القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

ال ينطبق-8,080القيمة الناتجة عن االستحواذ

)49.2%(42,67021,668تكلفة الخدمة الحالية

)46.9%(6,8592,409تكلفة تمويل الخدمة الحالية

)76.4%()219()928(تكاليف محولة إلى أعمال إنشائية تحت التنفيذ

)20.4%()10,090()12,682(المنافع المدفوعة

ال ينطبق-)260()المكاسب( / الخسائر االكتوارية الناتجة عن االلتزام

6.0%228,121241,889القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية

تحليل الحساسية لالفتراضات االكتواريةدج  وو لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
31 ديسمبر 2020م

مدققة

نقصزيادة

25,726)21,660(معدل الخصم )تغير بنسبة %1(

)22,220(25,901معدل زيادة الرواتب )تغير بنسبة %1(

41)41(معدل الوفيات )تغير بنسبة %10(

2,970)2,759(معدل دوران الموظفين )تغير بنسبة %10(

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م 

لم تقم الشركة بدراسة اكتوارية كما في 30 يونيو 2021م، حيث أن الشركة تقوم بالدراسة االكتوارية عند نهاية السنة فقط.

يتم احتساب التزام المنافع المحددة سنوًيا من قبل خبراء اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إثبات مبالغ إعادة القياس، 
إن وجدت، والتصريح عنها ضمن حقوق الملكية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وتحمل الزيادة أو النقص المقابل لذلك على الدخل الشامل اآلخر 

والتي تتكون من مكاسب وخسائر اكتوارية ناتجة عن التزام المنافع المحددة.

ارتفعت مكافأة نهاية الخدمة من 228.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 241.9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، وذلك 
بسبب مصروف تكلفة الخدمة الحالية المسجل خالل الفترة. 
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االلتزامات المتداولة:

ذمم دائنة 

يلخص الجدول التالي ذمم دائنة حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و 30 يونيو 2021م:

ذمم دائنة حسب الشركات كما في  و ديسمبر 0و0وم و 0و يونيو  و0ومدج  وو لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

65.2%208,006343,615شركة علم
)35.3%(5,9213,830شركة إمداد الخبرات

54.1%12,78519,702شركة تبادل
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

61.9%226.712367,147اإلجمالي الفرعي
ال ينطبق--تعديالت مرتبط بالتوحيد

61.9%226.712367,147اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021
المصدر: معلومات اإلدارة

تتعلق الذمم التجارية الدائنة بشكل أساسي بموردي األعمال التشغيلية للمجموعة.

ارتفعت الذمم التجارية الدائنة من 226.7 مليون ريال سعودي فكم في 31 ديسمبر 2020م إلى367.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة ضريبة القيمة المضافة تدفع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك )+35.5 مليون ريال سعودي( ومستحقات دفع أخرى )+57.5 

مليون ريال سعودي(.

مطلوبات العقود 

يلخص الجدول التالي مطلوبات العقود حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

مطلوبات العقود حسب الشركات كما في  و ديسمبر 0و0وم و0و يونيو  و0ومدج  7و لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي 
2020م-2021م

)12.5%(227,283198,884شركة علم
ال ينطبق629-شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق--شركة تبادل
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

)12.2%(227,283199,513اإلجمالي الفرعي
ال ينطبق--تعديالت مرتبط بالتوحيد

)12.2%(227,283199,513اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021
المصدر: معلومات اإلدارة

تتعلق مطلوبات العقود باإليرادات المؤجلة بالنقد المستلم مقدًما فيما يتعلق باالشتراكات السنوية للمنتج. عند التحصيل، يتم تسجيل اإليرادات المؤجلة 
ويتم االعتراف باإليراد على مدى فترة االشتراك. انخفضت مطلوبات العقود من 227.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 199.5 مليون 

ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، مدفوًعا بشكل رئيسي باالنخفاض في االيرادات المؤجلة الخاصة باشتراكات أبشر السنوية.
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مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرىب. 

يلخص الجدول التالي مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرىدج  8و لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي 
2020م-2021م

35.8%538,539731,282شركة علم
51.0%27,97742,259شركة إمداد الخبرات

12.3%224,843252,462الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكتروني )تبادل(
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق150-شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

29.7%791,3591,026,153االجمالي الفرعي
ال ينطبق)27,900(-تعديالت مرتبطة بالتوحيد

29.7%791,359998,253اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم 

ارتفع إجمالي المصاريف مستحقة الدفع والتزامات األخرى من 538.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 731.3 مليون ريال سعودي 
كما في 30 يونيو 2021م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع مستحقات مشاريع المشاركة في الدخل )+127.0 مليون ريال(، والزيادة في التكاليف 

التعاقدية بسبب التوسع في أعمال المجموعة )+101 مليون ريال(.

شركة إمداد الخبرات

ارتفع إجمالي المصاريف المستحقة الدفع والتزامات األخرى من 28.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 42.3 مليون ريال سعودي 
كما في 30 يونيو 2021م، وذلك بشكل رئيسي بسبب ارتفاع مستحقات الموظفين )+12.0 مليون ريال(

الشركة السعودية لتبادل المعلومات االلكترونية )تبادل(

ارتفع إجمالي المصاريف المستحقة الدفع والتزامات من 224.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 252.5 مليون ريال سعودي كما في 
30 يونيو 2021م.

يلخص الجدول التالي مجموع المصاريف المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرىدج  9و لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي 
2020م-2021م

21.1%337,262408,518تكاليف تعاقدية
)14.3%(187,541160,639مستحقات موظفين 

129.9%121,158276,109مشاريع مشاركة بالدخل
4.5%88,79492,760دفعات مقدمة من العمالء

13.6%23,61426,815تسويق وعموالت بيعية
)8.7%(10,3469,446مبالغ موردين محتجزة

ال ينطبق--توزيعات أرباح غير مدفوعة
0.0%15,58115,851مخصصات قانونية

3.6%6,7938,115أخرى
26.1%791,359998,253اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة
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تكاليف تعاقدية

تتعلق التكاليف التعاقدية بشكل أساسي بالتكلفة المتكبدة على مشاريع المجموعة أثناء أداء الخدمات المطلوبة من قبل الموردين والتي لم يتم فوترتها 
بعد. يتم تقدير هذه المستحقات بشكل عام من قبل اإلدارة على مدار مدة المشروع، ويتم عكسها / تعديلها عند فوترة المورد.

ارتفعت التكلفة التعاقدية من 337,3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 409.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، نتيجة للنمو 
المستمر في العمليات. 

مستحقات موظفين

تتألف بشكل أساسي من تكاليف الموظفين المتراكمة )اإلجازة السنوية، الرواتب، حوافز المبيعات، التأمينات االجتماعية، التأمين الطبي، إلخ(. انخفضت 
مستحقات الموظفين من 187,5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 160.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، بسبب صرف 

الشركة لمصروف المكافآت السنوية للموظفين للعام 2020م خالل الربع الثاني من العام 2021م.

مشاريع مشاركة بالدخل

تتعلق مستحقات مشاريع مشاركة بالدخل باتفاقيات مشاركة الدخل أو األرباح. ارتفعت مستحقات مشاريع المشاركة بالدخل من 121.2 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 276.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، بسبب اتفاقية مشاركة أرباح مع احدى الجهات الحكومية 

)+120.7 مليون ريال سعودي( إلى جانب اتفاقية مشاركة بالدخل مع جهتين )+28.7 مليون ريال سعودي(.

دفعات مقدمة من العمالء

ارتفعت الدفعات المقدمة من العمالء مستقرة نسبًيا من 88.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 92.8 مليون ريال سعودي كما في 30 
يونيو 2021م، على خلفية الزيادة في أرصدة االشتراكات المدفوعة مقدًما غير المستخدمة من العمالء. 

تسويق وعموالت بيعية

ترتبط بشكل أساسي بحوافز مبيعات الموظفين. يعود سبب الزيادة من 23.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 26.8مليون ريال سعودي 
كما في 30 يونيو 2021م، إلى زيادة المبيعات خالل نفس الفترة. 

مبالغ موردين محتجزة

تتعلق المبالغ المحتجزة عادة بـ 10% من مبلغ أمر الشراء الذي تحتفظ به المجموعة ضد موردين معينين لضمان التنفيذ السليم للشروط المتفق عليها. 
انخفضت المبالغ المحتجزة من 10.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 9.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، بسبب صرف 

أحد المبالغ المتعلقة بأحد الموردين خالل الفترة.

االحتياطات القانونية

تتعلق المستحقات األخرى بشكل أساسي بالمخصصات المكونة للقضايا المتعلقة بشركة »تبادل«. ظلت االحتياطيات القانونية مستقرة عند 15.9 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

أخرى

تتعلق المستحقات األخرى بشكل أساسي بنفقات التشغيل المستحقة، والرسوم الجمركية المستحقة وتكاليف االستعانة بمصادر خارجية المتراكمة من 
بين أمور أخرى. ارتفعت مبالغ مصاريف مستحقة الدفع واالتزامات األخرى من 6.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 8.1 مليون ريال 

سعودي كما في 30 يونيو 2021م. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

يلخص الجدول التالي المستحقات إلى أطراف ذات عالقة حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م 
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مستحق إلى أطراف ذات عالقةدج  0و لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي 
 2020م-2021م

2,140.3%10,119226,696شركة علم

ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق-13,986الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(

ال ينطبق-16.131شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق16.02416,025شركة موارد المستقبل

ال ينطبق-30شركة علم للمدفوعات الرقمية*

ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

331.2%56.290242,721االجمالي الفرعي

628.5%)234,474()32,185(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

)65.8%(24,1058,247اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة علم 

بلغ مجموع إجمالي مستحقات إلى أطراف ذات عالقة 226.7 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، وتتعلق بشكل أساسي بذمم دائنة لشركة 
يونيفونك )5.5 مليون ريال سعودي( وشركة حلول وطن )772 ألف ريال سعودي( وتوزيعات أرباح مستحقة )2.0 مليون ريال سعودي(.

الشركة السعودية لتبادل المعلومات االلكترونية )تبادل(

تم االستحواذ على شركة تبادل في عام 2020م. بلغ مجموع إجمالي مستحقات إلى أطراف ذات عالقة 14.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، وتتعلق بشكل أساسي بذمم دائنة لصندوق االستثمارات العامة. لم تسجل الشركة مستحقات الى أطراف ذات عالقة في 30 يونيو 2021م.

يلخص الجدول التالي مجموع المستحقات إلى أطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

مستحق إلى أطراف ذات عالقةدج   و لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

ال ينطبق-13,896قرض من صندوق االستثمارات العامة

)32.2%(8,0935,488شركة يونيفونيك

498.4%129772شركة حلول الوطن

0.0%1,9871,987توزيعات أرباح مستحقة

)65.8%(24,1058,247اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

انخفضت المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة من 24.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م الى 8.2 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
ارباح  وتوزيعات  ريال سعودي(  ألف  الوطن )772  ريال سعودي( وشركة حلول  يونيفونيك )5.5 مليون  دائنة شركة  وتتعلق بشكل أساسي بذمم  2021م 

مستحقة )2.0 ملون ريال سعودي(. 
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة

المعامالت مع األطراف ذات العالقةدج  وو لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

األرصدة مع األطراف ذات العالقة
مستحق من اطراف ذات عالقة مدرجة ضمن ذمم مدينة تجارية 

66.3%24,29040,399عن إيرادات الخدمات

)85.5%(12,2521,781مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا
ال ينطبق-13,896قرض من صندوق االستثمارات العامة

)32.2%(8,0935,488مستحق إلى شركة يونيفونيك
493.8%130772مستحق إلى شركة حلول الوطن

0.0%1,9871,987توزيعات أرباح مستحقة
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهم في المجموعة، والشركات الزميلة والشقيقة والمديرين وموظفي اإلدارةالعليا للمجموعة. يتم اعتماد شروط 
وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. وفقاً للظروف اإلعتيادية للتعامالت، تقوم المجموعة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة متضمنة 
التعامل مع صندوق االستثمارات العامة وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وغيرها من الشركات التي يمتلكها صندوق االستثمارات العامة أو 

األعضاء من مجلس إدارة تلك الشركات. كل تلك المعامالت تتم وفقاً للشروط المتفق عليها من قبل إدارة المجموعة. 

بلغت قيمة المستحقات من أطراف ذات عالقة مدرجة ضمن ذمم مدينة تجارية عن إيرادات 40.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، وبلغت 
قيمة المستحقات الى شركة يونيفونيك 5.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، وبلغت قيمة المستحقات الى شركة حلول الوطن 772 ألف ريال 

سعودي، وبلغت توزيعات األرباح المستحقة 1,9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021.

زكاة

يلخص الجدول التالي الزكاة حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

زكاة حسب الشركات كما في  و ديسمبر 0و0وم و0و يونيو  و0ومدج  وو لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

6.7%52,89756,462شركة علم
)28.2%(5,1423,690شركة إمداد الخبرات

)38.9%(7,5884,636شركة تبادل
ال ينطبق-11شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق-39شركة موارد المستقبل
ال ينطبق-13شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

)1.4%(65,69064,788اإلجمالي الفرعي
ال ينطبق--تعديالت مرتبط بالتوحيد

)1.4%(65,69064,788اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

اشارةً الى األمر الملكي رقم )35257( بتاريخ 1442/06/29هـ تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحصيلها من الشركات التي يملكها صندوق االستثمارات 
العامة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر على أال تخضع للزكاة الشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية ومافي حكمها التي يملكها الصندوق بالكامل 
للسنوات المالية التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019م. قامت المجموعة بتقديم اإلقرارات الزكوية وحصلت مقابلها على خطاب تمكين من هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والذي ينتهي في 30 أبريل 2021م. لم تستلم المجموعة أي ربوط زكوية عن السنوات السابقة 

حتى 31 ديسمبر 2020م. وبناًء عليه، سجلت المجموعة زكاة مستحقة الدفع بقيمة 65.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م.
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انخفضت الزكاة إلى 64.8 مليون ريال سعودي في كما في 30 يونيو 2021م، مدفوًعا باستحقاق الزكاة عن الفترة من بداية العام حتى لغاية شهر يونيو 
2021م والبالغ +43.1 مليون ريال سعودي تقابلها دفعة سدادها المجموعة تصل إلى )-44.0 مليون ريال سعودي(.

مطلوبات شراء عقار )متداولة وغير متداولة(

يلخص الجدول التالي مطلوبات شراء عقار )متداولة وغير متداولة( حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

مطلوبات شراء عقار )متداولة وغير متداولة(دج  وو لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي 
 2020م-2021م

)24.0%(97,75274,256شركة علم
ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

ال ينطبق--شركة تبادل
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

)24.0%(97,75274,256اإلجمالي الفرعي
ال ينطبق--تعديالت مرتبط بالتوحيد

)24.0%(97,75274,256اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021
المصدر: معلومات اإلدارة

تتعلق مطلوبات شراء عقار بالمقر الرئيسي للشركة والذي تم شراؤه بناًء على دفعات مجدولة.

انخفضت مطلوبات شراء عقار من 97.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 74.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، على 
خلفية إطفاء الرصيد خالل نفس الفترة.

التزامات االيجار )متداولة وغير متداولة(

يلخص الجدول التالي التزامات االيجار )متداولة وغير متداولة( حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م: 

التزامات االيجار )متداولة وغير متداولة(دج  وو لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

)7.3%(125,125115,957شركة علم
ال ينطبق--شركة إمداد الخبرات

)25.6%(4,7783,556شركة تبادل
ال ينطبق--شركة علم لالستثمار التقني

ال ينطبق--شركة موارد المستقبل
ال ينطبق--شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق--شركة العمرة للخدمات المتميزة

)8.0%(129,903119,513اإلجمالي الفرعي
ال ينطبق--تعديالت مرتبط بالتوحيد

)8.0%(129,903119,513اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت مطلوبات اإليجار من 129.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 119.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، مدفوًعا 
بانخفاض قيمة الرصيد نفس الفترة.
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حقوق الملكية 

يلخص الجدول التالي حقوق الملكية حسب الشركات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

حقوق الملكيةدج  وو لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
التغير السنوي 2020م-2021مغير مدققة

12.5%2,240,1182,519,138شركة علم
20.4%167,225201,326شركة إمداد الخبرات

)8.2%( 397,202364,805شركة تبادل
0.0%1,8581,858شركة علم لالستثمار التقني

1.128%26.617)2,589(شركة موارد المستقبل
ال ينطبق-457شركة علم للمدفوعات الرقمية*
ال ينطبق500-شركة العمرة للخدمات المتميزة

11.1%2,804,2713,114,244اإلجمالي الفرعي 
)5.4%()601,289()570,335(تعديالت مرتبطة بالتوحيد

12.5%2,233,9362,512,955اإلجمالي

*تم تصفية شركة علم للمدفوعات الرقمية في 1 يونيو 2021م
المصدر: معلومات اإلدارة

يلخص الجدول التالي مجموع حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

حقوق الملكيةدج  7و لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

التغير السنوي
 2020م-2021م

900.0%50,000500,000رأس المال المصدر والمدفوع

)33.3%(450,000300,000الزيادة المقترحة لرأس المال

0.0%25,00025,000احتياطي نظامي

0.0%)35,371()35,371(احتياطات أخرى

)1.2%(1,744,3071,723,326أر باح مبقاة

12.5%2,233,9362,512,955اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

رأس المال المصدر والمدفوع

خالل عام 2020م، وافقت الجمعية العمومية على زيادة مقترحة في رأس مال قدره 450.0 مليون ريال سعودي من خالل تحويل 33.3 مليون ريال سعودي 
من أرباح مبقاه و416.7 مليون ريال سعودي ناتجة عن االستحواذ على تبادل. اكتملت اإلجراءات النظامية لزيادة رأس المال خالل الربع األول من عام 
2021م حيث تم تحويل 450.0 مليون ريال سعودي إلى رأس مال المجموعة وبذلك ارتفعت من 50 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 500 

مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2021م، تتألف من 50 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت سعودية لكل منها.

الزيادة المقترحة في رأس المال

في 20 يونيو 2021م، وافقت الجمعية العامة على اتفاقية إضافية الزيادة المقترحة في رأس المال من خالل التحويل من األرباح المحتجزة بقيمة 300.0 
مليون ريال سعودي من خالل إصدار 30 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت سعودية لكل منها. اكتملت اإلجراءات النظامية لزيادة رأس المال 

في تاريخ 1 يوليو 2021م.

احتياطي نظامي

وفًقا لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي. وفًقا للنظام األساسي 
للشركة، يجوز للشركة أن تقرر وقف هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي االحتياطي 30% من رأس المال. االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.

244

نشرة إصدار شركة علم



احتياطات أخرى

تتعلق االحتياطيات األخرى بشكل أساسي بأرباح / خسائر إعادة التقييم في الموجودات المالية األخرى ومكافآت نهاية الخدمة، حيث تؤثر هذه الحسابات 
على الدخل الشامل اآلخر للمجموعة وبلغت االحتياطيات األخرى عجزا قدره 35.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م.

أرباح مبقاه

تتكون األرباح المبقاة من صافي الربح المتراكم بعد خصم توزيعات األرباح والتحويالت إلى االحتياطيات. انخفضت األرباح المبقاة من 1,744.3 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 1,723.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م، وذلك بسبب التحويل من األرباح المبقاة إلى الزيادة 
المقترحة لرأس المال وذلك بمبلغ 300 مليون ريال، عّوض ذلك جزئًيا صافي ربح فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م قدره 279.0 مليون 

ريال سعودي.

ويوضح الجدول التالي ملخص األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها كما في 31 ديسمبر 2020م:

توزيعات األرباح النقدية خال- السنوات المالية المنتهية في 8 0وم و 9 0وم و 0و0ومدج  8و لوالجدو- )

السنة المالية 2020مبالمليون ريال سعودي
306,579صافي الدخل

-األرباح المعلنة خالل الفترة
-األرباح الموزعة خالل الفترة

0.0%نسبة األرباح المعلنة إلى صافي الدخل
المصدر: معلومات ادارة

قائمة التدفقات النقدية 3 1 7 6

قائمة التدفقات النقدية دج  9و لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

  30 يونيو 2020م
غير مدققة 

فترة الستة أشهر المنتهية في
  30 يونيو 2021م

غير مدققة

األنشطة التشغيلية
26,653322,071صافي دخل الفترة قبل الزكاة

تعديالت لبنود غير نقدية:
53,56453,234استهالك وإطفاء

57,277-مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
)663(1خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

24,30023,858مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)20,533(-مكاسب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)19(-حصة الشركة من مكاسب شركات زميلة
)4,671()7,984(إيرادات عوائد الودائع البنكية

3,2422,919مصاريف تمويلية
99,776433,473

تسويات رأس المال العامل:
)479,331(37,215ذمم مدينة

)16,598(12,451مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
)273,980()61,168(موجودات العقود

140,435)28,116(ذمم دائنة
)27,769(32,258مطلوبات العقود

207,776)69,436(مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى
)1,962(-مستحق إلى أطراف ذات عالقة

)17,956(22,980نقدية من العمليات
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بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

  30 يونيو 2020م
غير مدققة 

فترة الستة أشهر المنتهية في
  30 يونيو 2021م

غير مدققة
)43,954(-زكات مدفوعة

8,8372,393إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة
)10,092()4,343(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)69,609(27,474صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)35,568(613,404ودائع بنكية

-245,673نقد مستحوذ عليه عند االستحواذ على شركة تابعة
)11,305()7,541(شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة

571المحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات ملموسة
--استثمارات في شركات زميلة

)4,146()4,995(موجودات مالية أخرى
)32,051()39,682(دفعات من أعمال رأسمالية

)82,999(806,864صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)18,237()7,551(دفعات العنصر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي

)23,496(-دفعات مطلوبات شراء عقار
دفعات ألطراف ذات عالقة
)3,248()803(مصاريف تمويلية مدفوعة

--المحصل من استبعاد آالت وممتلكات ومعدات
)14,599()14,521(دفعات ألطراف ذات عالقة

--توزيعات أرباح مدفوعة
)59,580()22,875(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)212,188(811,463صافي النقص في النقد وما في حكمه
104,8281,013,318النقد وما في حكمه في بداية السنة
916,291801,130النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 27.5 مليون ريال سعودي )تدفق نقدي داخل( في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2020م الى سالب 69.6 مليون ريال سعودي في فترة لستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، نتيجة التغيرات في أرصدة رأس المال العامل وخصوصاً 
ذمم مدينة من 37.2 مليون ريال سعودي )تدفق نقدي داخل( الى سالب 479.3 مليون ريال سعودي، ومطلوبات العقود من 32.3 مليون ريال سعودي 

)تدفق نقدي داخل( الى سالب 27.8 مليون ريال سعودي.

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية

انخفض صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية من 806.9 مليون ريال سعودي )تدفق نقدي داخل( في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى سالب 83.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، نتيجة النخفاض التغيير 

بالودائع البنكية من 613.4 مليون ريال سعودي )تدفق نقدي داخل( الى سالب 35.6 مليون ريال سعودي.

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

انخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية من سالب 22.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م 
الى سالب 59.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، نتيجة ارتفاع سداد العنصر الرأسمالي من االيجار الرأسمالي 
من سالب 7.6 مليون ريال سعودي الى 18.2 مليون ريال سعودي، وسداج مطلوبات شراء العقار بقيمة 23.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م.
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الخبرات والشركة  ول7لو إمداد  يونيو  و0وم لشركة  يونيو 0و0وم و 0و  المنتهية في 0و  الستة أشهر  لفترة  العمليات  نتائج 
السعودية لتباد- المعلومات الكترونيا )تباد-(

شركة إمداد الخبراتأ. 

يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركة إمداد الخبرات قبل استبعاد العمليات المشتركة لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

قائمة الدخلدج  0و لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م

غير مدققة

 التغير السنوي
2020م - 2021م

50.2%192,355288,905 اإليرادات
48.2%)243,479()164,303(تكلفة اإليرادات

61.9%28,05245,426إجمالي الربح
ال ينطبق)528(-مصاريف بيعية وتسويقية
17.0%)8,773()7,501(مصاريف عمومية وإدارية

ال ينطبق-)33(استهالك وإطفاء
78.6%20,51836,125ربح العمليات التشغيلية

)9.2%(1,8351,667إيرادات  أخرى
71.4%22,35337,792دخل الفترة قبل الزكاة

ال ينطبق)3,690(-زكاة
52.6%22,35334,102صافي دخل الفترة

إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية 
ال ينطبق--الخدمة

52.6%22,35334,102إجمالي الدخل الشامل للفترة

مؤشرات األداء الرئيسية:

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات
)14.4(15.7%14.6%مجمل الربح

)3.9(3.0%3.9%مصروفات عمومية وإدارية
)11.5(11.8%11.6%صافي الربح

المصدر: القوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترات المنتهية 30 يونيو 2020م و2021م، وتحليالت اإلدارة

شركة امداد الخبرات هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من شركة علم، والتي تقدم بشكل أساسي خدمات القوى العاملة للمشاريع الخاصة بشركة علم مع 
مشاريع خارجية محدودة ألطراف خارجية. 

اإليرادات

ارتفعت االيرادات من 1922.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 288.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م، على خلفية الزيادة في اإليرادات من األطراف ذات العالقة والتي تتعلق بشكل أساسي بااليرادات المتولدة من شركة 
علم وقد بلغت قيمة االيرادات من شركة علم 269 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و 175 مليون ريال سعودي في 

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

تكلفة اإليرادات

تتكون بشكل أساسي من التكاليف المتعلقة بالموظفين )99%(. ارتفعت تكلفة اإليرادات من 164.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2020م إلى 243.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في تكاليف 
الموظفين من 161.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 241.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2021م، بعد الزيادة في متوسط   عدد الموظفين المصنفين ضمن تكلفة اإليرادات من 1,341 إلى 1,588 في نفس الفترة.
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اجمالي الربح

ارتفع اجمالي الربح من 28.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 45.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، بسبب ارتفاع االيرادات خالل الفترة ذاتها.

مصروفات عمومية وإدارية

ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية من 7.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 8.8 مليون ريال سعودي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بشكل رئيسي على خلفية زيادة االشتراكات والعضويات من 21 ألف ريال سعودي إلى 297.8 ألف ريال 
سعودي مقترنة مع زيادة تكاليف االستشارات من 2.3 مليون ريال سعودي إلى 4.7 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة، يقابلها انخفاض في التكاليف 

المتعلقة بالموظفين من 5.0 مليون ريال سعودي الى 3.6 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

ايرادات )مصاريف( اخرى

وشملت اإليرادات األخرى بشكل رئيسي المبالغ الواردة من برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية. ارتبط التقلب على مدار الفترة من 1.8 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 1.7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بالمبالغ 

الواردة من برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية.

استهالك وإطفاء

انخفض االستهالك واإلطفاء من 34 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى صفر في فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م.

الزكاة

وفًقا مرسوم ملكي، تم إعفاء الشركات المملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة من دفع الزكاة للهيئة العامة للزكاة والدخل. انتهى هذا اإلعفاء في 
31 ديسمبر 2019م، وعلى هذا النحو سجلت الشركة مصاريف زكاة بقيمة 3.7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

)لم تسجل الشركة مصاريف زكاة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م(.

صافي الربح

ارتفع صافي الربح من 22.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 34.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، بعد االرتفاع في االيرادات واجمالي الربح خالل الفترة ذاتها.

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة إمداد الخبرات كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

قائمة المركز المالي دج   و لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

 التغير خالل الفترة
2020م - 2021م

الموجودات غير المتداولة
ال ينطبق--الموجودات غير ملموسة

ال ينطبق--إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات متداولة

29.3%198,679256,950مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
)0.1%(4,4574,454ذمم مدينة

2,790.4%521,503موجودات العقود
)66.1%(10,7003,630مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

)25.6%(13,1629,790نقد وما في حكمه
21.7%227,050276,327إجمالي الموجودات المتداولة

21.7%227,050276,327إجمالي الموجودات

حقوق الملكية
0.0%500500رأس المال المصدر والمدفوع

0.0%250250احتياطي نظامي
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31 ديسمبر 2020مبأالف الرياالت السعودية
 مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

 التغير خالل الفترة
2020م - 2021م

0.0%)2,277()2,277(احتياطات أخرى
20.2%168,753202,853أرباح مبقاه

20.4%167,226201,326إجمالي حقوق الملكية

مطلوبات غير المتداولة
)218.3%()24,593(20,784مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)218.3%()24,593(20,784إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
)35.3%()3,830(5,921ذمم دائنة

ال ينطبق629-مطلوبات العقود
)28.2%(5,1423,690زكاة

)51.0%(27,97742,259مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى
29.1%39,04050,408إجمالي المطلوبات المتداولة

25.4%59,82475,001إجمالي المطلوبات

21.7%227,050276,327إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مؤشرات األداء الرئيسة
)62.5%(83متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة )أيام(

)76.9%(133متوسط فترة الذمم الدائنة )أيام(
25.5%12.3%9.8%نسبة العائد على األصول

27.7%16.6%13.0%نسبة العائد على حقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م، وتحليالت اإلدارة

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

تم اطفاء هذه األصول بالكامل في 31 ديسمبر 2020م. 

الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من 227.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 276.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، نتيجة 
زيادة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من 198.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 256.9 مليون ريال سعودي كما في 30 

يونيو 2021م، وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة في االيرادات من شركة علم خالل نفس الفترة.

المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 167.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 201.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويرجع 
ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع االرباح المبقاة من 168.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 202.9 مليون ريال سعودي كما في 30 

يونيو 2021م.

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

تتكون المطلوبات غير المتداولة فقط من مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين التي ارتفعت من إلى 20.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م الى 24.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويعود هذا االرتفاع إلى الزيادة في عدد الموظفين. 
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المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من 39.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 50.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويرجع 
هذا االرتفاع بشكل أساسي الى االرتفاع في المصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى من 28.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 
42.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، على خلفية الزيادة في مستحقات الموظفين )+12.0 مليون ريال سعودي( نتيجة الزيادة في متوسط   

عدد الموظفين.

يلخص الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لشركة إمداد الخبرات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

قائمة التدفقات النقدية دج  وو لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م

غير مدققة

األنشطة التشغيلية

22,35337,792صافي الربح 

تعديالت لبنود غير نقدية:

-334استهالك وإطفاء

5,1515,811مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

27,53843,603

تسويات رأس المال العامل:

3)3,708(ذمم مدينة

3,9717,071مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

)1,451()26(موجودات العقود

)63,414()18,705(مستحق من أطراف ذات عالقة

)2,091()910(ذمم دائنة

14,282)3,003(مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

)1,368(5,157نقدية من العمليات

)2,004()2,704(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)3,372(2,453صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

)3,372(2,453صافي التغير في النقد وما في حكمه

49313,162النقد وما في حكمه في بداية الفترة

2,9469,790النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 2.5 مليون ريال سعودي )تدفق نقدي داخل( في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2020م الى سالب 3.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، )تدفق نقدي خارج( ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى االرتفاع 
في المستحقات من أطراف ذات عالقة الذي ادى الى ارتفاع التدفق الخارجي نتيجة هذه المستحقات من 18.7 مليون ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 63.4 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، يقابله جزئًيا التغيير في مصاريف 
مستحقةالدفع والتزامات أخرى وذلك من 7.1 مليون ريال سعودي تدفق نقدي داخل في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة بـ 3.0 

مليون ريال سعودي تدفق نقدي خارج في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م.
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الشركة السعودية لتباد- المعلومات الكترونيا )تباد-دب. 

يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل( لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2020م و30 يونيو 2021م:

قائمة الدخلدج  وو لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2021م

غير مدققة

التغير خالل الفترة
2020م - 2021م

15.9%130,075150,716 اإليرادات

24.2%)109,327()88,054(تكلفة اإليرادات

)4.1%(42,02141,389مجمل الربح

41.5%)40,248()28,441(مصاريف عمومية وإدارية

)74.5%()640()2,513(مصاريف بيعية وتسويقية

ال ينطبق--مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)95.5%(11,067501ربح العمليات التشغيلية

ال ينطبق-70إيرادات )مصاريف( أخرى

)85.9%(2,917412إيردات تمويلية - عوائد ودائع ألجل

14.2%)773()677(مصاريف تمويلية

)99.1%(13,377140صافي )خسارة( / ربح الفترة قبل الزكاة

ال ينطبق)4,637(-مصروف زكاة

)133.6%()4,497(13,377صافي الربح / )الخسائر(

ال ينطبق--إ عادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)133.6%()4,497(13,377إجمالي الدخل الشامل للفترة

مؤشرات األداء الرئيسية:

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)32.9(27.5%33.2%مجمل الربح

)21.3(26.7%21.6%مصروفات عمومية وإدارية

)1.9(0.4%1.9%مصروفات بيعية وتسويقية

)11.5()3.0%(11.5%صافي الربح

المصدر: القوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترات المنتهية 30 يونيو 2020م و2021م، وتحليالت اإلدارة

اإليرادات

فسح هي منصة تديرها تبادل بالشراكة مع جهتين حكوميتين والتي تقدم خدمات لوجستية لالستيراد والتصدير للقطاعين الخاص والحكومي. وجاءت 
الزيادة في إيرادات تبادل من 130.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 150.7 مليون ريال سعودي في فترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بشكل أساسي على خلفية الزيادة في عدد العمليات.

تكلفة اإليرادات

تتعلق تكلفة اإليرادات بتكاليف الموظفين وتكلفة اتفاقية مشاركة االيرادات بين تبادل وجهتين حكوميتين بحوالي 20% و27% من عائدات كل منهما على 
منصة فسح. ارتفعت تكلفة اإليرادات من 88.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 109.3 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة تكلفة اتفاقية مشاركة األرباح، يقابله انخفاض في تكاليف االستعانة 

بمصادر خارجية والمقاولين والبرامج والرخص االلكترونية.
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مجمل الربح

انخفض مجمل الربح من 42.0 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 41.4 مليوم ريال سعودي في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، بسبب بسبب ارتفاع تكلفة مشاركة األرباح خالل الفترة ذاتها.

مصروفات عمومية وإدارية

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية من 28,4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 40.2 مليون ريال سعودي في 
فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بشكل رئيسي نتيجة لزيادة تكاليف االستشارات بمبلغ 7.1 مليون ريال سعودي.

مصروفات بيعية وتسويقية 

انخفضت المصروفات البيعية والتسويقية من 2,5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 640 ألف ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على خلفية االنخفاض بقيمة مصاريف الدعاية واالعالن بمبلغ 0.8 مليون ريال سعودي، انخفاض 

وانخفاض مستحقات العالقات العامة بقيمة 1.0 مليون ريال سعودي. 

ايرادات )مصاريف( اخرى

انخفضت اإليرادات األخرى من 70 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى صفر في فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م.

إيردات تمويلية   عوائد ودائع ألجل

انخفضت اإليردات التمويلية من 2.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 412 ألف ريال سعودي في فترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، مدفوعة باستحقاق الوديعة ألجل البالغة 250.0 مليون ريال سعودي في النصف الثاني من العام المالي 2020م مقترًنا 

باالنخفاض العام في متوسط اسعار الفائدة.

مصاريف تمويلية

تتعلق بالقيمة الحالية للقرض الخالي من الفوائد من الطرف ذو العالقة )صندوق االستثمارات العامة(. باإلضافة الى التكاليف التمويلية اللتزامات االيجار 
بحسب المعيار الدولي للتقرير المالي 16. ارتفعت المصاريف التمويلية من 677 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 

773 ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

الزكاة

اشارًة الى األمر الملكي رقم )35257( بتاريخ 1442/06/29هـ، تقوم الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بتحصيلها من الشركات التي يملكها صندوق 
االستثمارات العامة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر على أال تخضع للزكاة الشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية ومافي حكمها التي يملكها 
الصندوق بالكامل للسنوات المالية التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019م. وعلى هذا النحو سجلت الشركة مصاريف زكاة بقيمة 4.6 مليون ريال سعودي 

في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م )لم تسجل الشركة مصاريف زكاة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م(.

صافي الربح / )الخسائر(

سجلت شركة تبادل خسائر في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م )4.5 مليون ريال سعودي( مقارنة بأرباح قيمتها 13.4 مليون ريال سعودي 
في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م(، وذلك الى مصاريف الزكاة بقيمة 4.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2021م وتوسع بأعمال الشركة.

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل(، كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م:

قائمة المركز المالي دج  وو لوالجدو- )

31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

 التغير خالل الفترة
2020م - 2021م

موجودات غير المتداولة

49.2%28,84643,038ممتلكات ومعدات، بالصافي

0.6%70,48470,926موجودات غير ملموسة، بالصافي

)6.3%(54,35650,942مشروعات تحت التنفيذ
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31 ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مدققة

30 يونيو 2021م
غير مدققة

 التغير خالل الفترة
2020م - 2021م

)21.8%(5,4054,225حق استخدام األصول

ال ينطبق--ودائع ألجل

6.3%159,092169,131إجمالي الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

)6.7%(469,144437,882نقد وما في حكمه

26.8%31,95440,532ذمم مدينة، بالصافي

51.8%10,42415,824مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

35.7%511,522494,238إجمالي الموجودات المتداولة

1.1%670,614663,369إجمالي الموجودات

حقوق الملكية

0.0%50,00050,000رأس المال 

0.0%35,25835,258مساهمة إضافية في رأس المال

0.0%25,00025,000احتياطي نظامي

0.0%26,12326,123احتياطي عام

)12.4%(260,820228,424أرباح مبقاه

)8.4%(397,201363,805إجمالي حقوق الملكية

مطلوبات غير المتداولة

0.0%2,2822,282التزامات عقود إيجار – الجزء غير المتداول

11.5%9,52310,618التزامات منافع الموظفين

9.3%11,80512,900إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات المتداولة

54.1%12,78519,702ذمم دائنة تجارية

)48.9%(2,4961,275التزامات عقود إيجار – الجزء المتداول

)45.4%(13,8967,588مستحق إلى طرف ذو عالقة 

)12.3%(224,843252,462مستحقات ومطلوبات اخرى

)38.9%(7,5884,636مخصص زكاة

9.2%261,608285,664إجمالي المطلوبات المتداولة

8.8%273,413297,564إجمالي المطلوبات

)1.1%(670,614663,369إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مؤشرات األداء الرئيسة

)46.7%(9048متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة )أيام(

)40.7%(5432متوسط فترة الذمم الدائنة )أيام(

)131.8%()0.7%(2.2%نسبة العائد على األصول

)131.6%()1.2%(3.8%نسبة العائد على حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م 
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الموجودات

الموجودات غير المتداولة

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 159.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 169.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
من 28.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م الى 43.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، وذلك بسبب اإلضافات في األعمال 

الرأسمالية تحت التنفيذ والتي تتعلق بمنصة فسح وتطوير البنية التحتية. 

الموجودات المتداولة

انخفضت الموجودات المتداولة من 511.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 494.2 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
نتيجة انخفاض النقد وما في حكمه من 469.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 437.9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. 

المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

انخفض إجمالي حقوق الملكية من 397.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 364.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض االرباح المبقاة من 260.8 مليون ريال سعودي الى 228.4 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة ويرجع ذلك 

بشكل أساسي الخسائر المحققة خالل الفترة. 

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من 11.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 12.9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويرجع 
هذا بشكل أساسي الى ارتفاع التزامات ومنافع الموظفين من 9.5 مليون ريال سعودي الى 10.6 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من 261.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 285.7 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، ويرجع 
هذا االرتفاع بشكل أساسي الى االرتفاع في المصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى من 224.8 مليون ريال سعودي الى 252.5 مليون ريال سعودي 
2020م، على خلفية الزيادة في مستحقات مشاريع المشاركة في األرباح المتعلقة باألرصدة المستحقة السعودية لجهتين حكوميتين من 84.4 مليون ريال 

سعودي الى 113.5 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 

يلخص الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا )تبادل( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م و30 
يونيو 2021م:

قائمة التدفقات النقدية دج  وو لوالجدو- )

بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2021م

غير مدققة

األنشطة التشغيلية

13,377140صافي )خسارة( / ربح الفترة قبل الزكاة

تعديالت لبنود غير نقدية:

1,4342,530استهالك ممتلكات ومعدات

3,82910,308إطفاء موجودات غير ملموسة

612625مصاريف تمويلية

1,1801,180استهالك موجودات حق االستخدام

1,5791,718التزامات منافع موظفين محددة

22,01116,501

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
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بأالف الرياالت السعودية
فترة الستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 2020م
غير مدققة

فترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2021م

غير مدققة

)8,578()34,497(ذمم مدينة، صافي

)5,400(1,469مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

6,917)4,313(ذمم دائنة تجارية

)280(25,951مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

10,6219,160النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

)622()874(منافع الموظفين المدفوعة

9,7478,538صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)491()839(شراء ممتلكات ومعدات

)733()510(شراء موجودات غير ملموسة

)22,833()18,599(اضافات مشروعات تحت التنفيذ

)24,057()19,948(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)14,521()14,521(المسدد من قرض من طرف ذو عالقة

)1,222(-المدفوع من التزامات عقود إيجار

-250,000المحصل من االستثمار طويل االجل 

--توزيعات أرباح مدفوعة

)15,743(235,479صافي التدفقات النقدية الناتجة / )المستخدمة( في األنشطة التمويلية

)31,262(225,278صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة

245,673469,144النقد وما في حكمه في بداية الفترة

470,951437,882النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الموّحدة الموجزة للفترة المنتهية 30 يونيو 2021م

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 9.7 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 8.5 مليون 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، نتيجة االنخفاض في صافي ربح الشركة قبل الزكاة من 14.9 مليون ريال سعودي الى 
139.1 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة، التغييريقابلها التغير في الذمم التجارية من 6.9 مليون ريال سعودي تدفق نقدي داخل في فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2020م الى 4.3 مليون ريال سعودي تدفق نقدي خارج في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية

انخفض صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية من سالب 19.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2020م إلى سالب 24.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، نتيجة الرتفاع مشتريات الموجودات الغير 
ملموسة من 509.9 ألف ريال سعودي الى 733.3 مليون ريال سعودي والمشروعات تحت التنفيذ من 18.6 مليون ريال سعودي إلى 22.8 مليون ريال 

سعودي خالل نفس الفترة.

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

انخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية من 235.5 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م، 
الذي نتج عن تحصيل من استثمار طويل األجل بقيمة 250 مليون ريال سعودي الى سالب 31.3 مليون ريال سعودي في فترة لستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2021م. 
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سياسة توزيع األرباح - 7

تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تلي ذلك.

وتعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية على مساهميها بهدف تعزيز القيمة التي يحصل عليها هؤالء المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة، ووضعها المالي، 
والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالًيا ومستقباًل، 
وخطط التوسع ومتطلبات استثمار الشركة، وغيرها من العوامل األخرى بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار لدى الشركة، 
والمتطلبات النقدية والرأسمالية، والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من االعتبارات القانونية والنظامية. إضافة لذلك، يتعين 

على المستثمرين الراغبين في االستثمار في أسهم الطرح أن يدركوا أن سياسة توزيع األرباح يمكن أن تتغير من وقت آلخر.

وبالرغم من عزم الشركة على توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إال أنه ال توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ 
التي ستدفع في أي سنة. هذا ويتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على النحو التالي:

يجنب 10% من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي - 1
المذكور 30% من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطات اتفاقية تخصص ألغراض - 2
محددة. 

للجمعية العامة العادية – عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح – أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة - 3
الشركة أو بما يكفل توزيع أرباح ثابتة ومنتظمة قدر اإلمكان على المساهمين وللجمعية العامة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغاً إلنشاء 

مؤسسات أو صناديق اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات أو الصناديق. 
للجمعية العامة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك أرباحاً للمساهمين بما يتوافق مع أحكام السياسة توزيع األرباح - 4

ونظام الشركة األساس.
يجوز للشركة توزيع أرباح أو أرباح مرحلية على مساهميها بعد استيفاء المتطلبات النظامية بهذا الخصوص.- 5
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة الثانية والعشرين من النظام األساس، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، للجمعية العامة - 6

تخصيص بعد ما تقدم مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو 
في حال كانت المكافأة نسبة من األرباح. 

ويوضح الجدول التالي ملخص األرباح التي قامت الشركة والشركات التابعة الجوهرية بتوزيعها خالل السنوات الثالث السابقة وفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م: 

توزيعات األرباح النقدية للشركة خال- السنوات المالية المنتهية في  و ديسمبر 8 0وم و 9 0وم و 0و0وم والنصف األو- من عام دج   ل7الجدو- )
 و0وم

السنة الماليةبالريال سعودي
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

النصف األول من عام 
2021م

364,333,953307,181,556306,579,136279,019,290صافي الدخل

256,258,512000األرباح المعلنة عن الفترة

376,215,75926,142,75633,487,0000األرباح الموزعة خالل الفترة*

نسبة األرباح المعلنة إلى صافي 
0%0%0%70%الدخل

*تتضمن األرباح الموزعة في السنة المالية المنتهية في عام 2018م أرباح معلنة في عام 2018م عن عام 2017م تبلغ 228,129,256 ريال سعودي، وأرباح معلنة في عام 2017م عن عام 2016م 
تبلغ 148,086,503 ريال سعودي.

تتضمن األرباح الموزعة في عام 2019م أرباح معلنة في 2018م عن عام 2017م تبلغ 26,142,756 ريال سعودي، تتضمن األرباح الموزعة في عام 2020م توزيعات تمت من شركة تبادل للمساهم 
الكبير مباشرة.

المصدر: الشركة
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توزيعات األرباح النقدية لشركة تباد- خال- السنوات المالية المنتهية في  و ديسمبر 8 0وم و 9 0وم و 0و0وم والنصف األو- من دج  ول7الجدو- )
عام  و0وم

السنة الماليةألف ريال سعودي
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

النصف األول من عام 
2021م

14,940 )19,591(31,03182,685صافي الدخل

15,00013,95033,48727,900األرباح المعلنة عن الفترة

.10,00013,95033,487األرباح الموزعة خالل الفترة

187%ال ينطبق17%48%نسبة األرباح المعلنة إلى صافي الدخل

المصدر: الشركة

توزيعات األرباح النقدية لشركة إمداد الخبرات خال- السنوات المالية المنتهية في  و ديسمبر 8 0وم و 9 0وم و 0و0وم والنصف دج  ول7الجدو- )
األو- من عام  و0وم

السنة الماليةألف ريال سعودي
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

النصف األول من عام 
2021م

30,40027,94950,41134,100صافي الدخل

....األرباح المعلنة عن الفترة

....األرباح الموزعة خالل الفترة

0%0%0%0%نسبة األرباح المعلنة إلى صافي الدخل

المصدر: الشركة
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استخدام متحصالت الطرح  - 8

تقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي ] • [ )] • [( ريال سعودي، سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي ] • [ )] • [( ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف 
القانوني،  والمستشار  المؤسسات،  اكتتاب  سجل  ومدير  التغطية،  ومتعهد  االكتتاب،  ومدير  المالي،  المستشار  أتعاب  ذلك  ويشمل  بالطرح  المتعلقة 
واألتعاب  والتوزيع،  والطباعة  التسويق  أتعاب  وكذلك  السوق،  دراسة  ومستشار  المستلمة،  والجهات  القانونيين،  والمحاسبين  اآلخرين،  والمستشارين 
والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح. وسوف يعود صافي متحصالت الطرح المقدر بحوالي ] • [ )] • [( ريال سعودي للمساهم البائع. وسيتحمل 

المساهم البائع كافة األتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي متحصالت الطرح.

258

نشرة إصدار شركة علم



رسملة رأس مال الشركة والمديونية - 9

يمتلك صندوق االستثمارات العامة جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهم الكبير ما نسبته 70% من أسهم 
الشركة. يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
و 2019م و 2020م والقوائم األولية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية 

المعنية بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم رقم 18 »القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها« من هذه النشرة.

رسملة رأس ما- الشركة والمديونية للسنوات المالية المنتهية في  و ديسمبر 8 0وم و 9 0وم و 0و0وم وفترة الستة أشهر دج   ل9الجدو- )
المنتهية في 0و يونيو  و0وم

السنة المالية)ألف ريال سعودي(
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

النصف األول من عام 
2021م

----اجمالي القروض

119,269101,534107,690-االلتزامات اإليجارية – غير المتداولة

18,76528,36911,823-االلتزامات اإليجارية – المتداولة

138,034129,903119,513-اجمالي القروض وااللتزامات

حقوق المساهمين

50,00050,00050,00050,000رأس المال المصدر والمدفوع

450,000300,000--الزيادة المقترحة لرأس المال

25,00025,00025,00025,000االحتياطي النظامي

1,137,3071,434,5621,708,9361,723,326االرباح المبقاة

1,212,3071,509,5622,233,9362,512,955اجمالي حقوق المساهمين

مجموع الرسملة )إجمالي القروض وااللتزامات + إجمالي 
1,212,3071,647,5962,363,8392,632,468حقوق المساهمين(

4.54%5.49%8.37%-اجمالي القروض وااللتزامات/ إجمالي الرسملة

المصدر: الشركة

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ال يخضع أي من أسهم الشركة أو الشركات التابعة ألي حقوق خيار.- 1
ليس لدى الشركة أو الشركات التابعة أي أدوات دين، كما في تاريخ هذه النشرة.- 2
أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر )12( - 3

شهًرا على األقل من تاريخ نشر هذه النشرة.
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إفادات الخبراء - 10

قدم جميع المستشارون الواردة أسمائهم في الصفحات رقم )و( و )ز( من هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم 
وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم – من ضمن فريق 
العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو الشركات 

التابعة، كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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اإلقرارات - 11

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو الشركات التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثني - 1
عشر شهًرا األخيرة.

بخالف ما ورد في القسم رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة، لم تُمنح أي عموالت أو خصومات - 2
أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو الشركات التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرًة لتاريخ تقديم طلب تسجيل 

وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
بخالف ما ورد في القسم رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة، لم يكن هناك أي تغيير سلبي - 3

جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة والشركات التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق 
المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافًة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسبين القانونيين حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

رقم  7-12 - 4 والقسم  التنفيذية«  واإلدارة  اإلدارة  المباشرة ألعضاء مجلس  وغير  المباشرة  »المصالح  رقم  7-5  القسم  في  ورد  ما  بخالف 
»االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في 

الشركة أو الشركات التابعة.
لم يشهر أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات - 5

إفالس.
لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو - 6

أمين سر مجلس اإلدارة معيًنا بمنصب إداري أو إشرافي فيها.
بخالف ما ورد ذكره في القسم رقم  5-7 »المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية« والقسم رقم  7-12 - 7

»االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي 
شخص من أقربائهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة سواًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع 

الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال المجموعة يمكن أن يكون له تأثير جوهري على أعمال المجموعة وربحيتها.- 8
ليس لدى الشركة أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة، وليس هنالك أي ترتيبات أخرى - 9

مشابهة قائمة كما في تاريخ هذه النشرة.
بخالف ما ورد ذكره في القسم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، ليست الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة - 10

بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي.
أن المعلومات الواردة في هذه النشرة، بما في ذلك المعلومات الواردة في القسم  3 »معلومات عن السوق والقطاع« التي أعدها مستشار دراسة - 11

السوق، تم الحصول عليها من مصادر معتمدة وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات غير دقيقة بشكل جوهري.
بخالف ما ورد ذكره في القسم  2-1-26 »المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية« والقسم  12-10 »التأمين« من هذه النشرة، إن - 12

وثائق التأمين الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة توفر غطاء تأميني بحدود كافية )وفق ما هو متعارف عليه في السوق للحاالت المشابهة( 
لممارسة الشركة وشركاتها التابعة ألعمالها، وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية 

تأمينية بشكل مستمر.
تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين - 13

باالستثمار في أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.
كما في تاريخ هذه النشرة، ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة، باستثناء ما هو - 14

موضح بالقسم رقم  12-7 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة.
أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة، ومن - 15

ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
أن جميع موظفي الشركة هم تحت كفالتها.- 16
أن الملكية القانونية والنفعية، المباشرة وغير المباشرة، لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة أسمائهم في - 17

القسم  4-1-1 »هيكل المساهمين« من هذه النشرة.
أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.- 18
بخالف ما ورد ذكره في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« والقسم  12-4 »التراخيص الجوهرية« من هذه النشرة، فإن الشركة وكل من شركاتها - 19

التابعة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.
 ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.- 20
إن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.- 21
بخالف ما ورد ذكره في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، ال يوجد هناك أي إخالل للشروط واألحكام التعاقدية بموجب - 22

االتفاقيات مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل، وتلتزم الشركة بجميع تلك الشروط واألحكام كما في تاريخ هذه النشرة.
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أنه حسب علمهم واعتقادهم فال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما ذكر في القسم رقم  2 »عوامل - 23
المخاطرة« من هذه النشرة – من شأنها التأثير في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح.

أنه، وكما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط المجموعة.- 24
االلتزام بالعمل طبقاً للمواد الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات، والمواد الرابعة واألربعين والسادسة واألربعين من الئحة - 25

حوكمة الشركات حيث ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم 
لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة.

عدم التصويت على العقود المبرمة مع أطراف ذي عالقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت لهم مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.- 26
االلتزام بعدم الدخول في منافسة ضد أعمال الشركة وبأن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على أساس - 27

تنافسي تطبيقاً لنص المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات.
ال يخضع أي من أسهم الشركة أو الشركات التابعة ألي حقوق خيار.- 28
ليس لدى الشركة أو الشركات التابعة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.- 29
أن رصيد الشركة والشركات التابعة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة - 30

اثني عشر )12( شهًرا على األقل من تاريخ نشر هذه النشرة، مع مراعاة أي تغيير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.- 31
ال يخل الطرح بأّي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.- 32
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.- 33
بخالف ما ورد في القسم رقم  12-11 »الدعاوى والمطالبات القضائية« من هذه النشرة، ال تخضع الشركة والشركات التابعة ألي دعاوى أو - 34

إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو الشركات التابعة أو في وضعهم المالي، وأنهم ليسوا على علم 
بأي دعاوى أو مطالبات مهدد بإقامتها.

ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو الشركات التابعة - 35
أو في وضعهم المالي.

أن جميع االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة الموضحة في القسم رقم  12-7 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة ال تشتمل - 36
على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة. 

باستثناء ما تم ذكره في القسم رقم  12-7 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، أن الشركة ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات - 37
أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح.

أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة، بما في ذلك المعلومات الواردة في تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق، - 38
تم الحصول عليها من مصادر معتمدة وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات غير دقيقة بشكل جوهري.

أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وال توجد أي وقائع - 39
أخرى يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.

وااللتزامات - 40 المالية  األوراق  المالية وقواعد طرح  السوق  المطلوبة بمقتضى نظام  المستندات  الهيئة جميع  إلى  الشركة قدمت وستقدم  أن 
المستمرة. 

أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة - 41
حاالت التعارض المحتملة والتي من شأنها أن تمنع إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي 
العالقة. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالتأكد من سالمة األنظمة المالية والتشغيلية ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر 
وفًقا لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات. كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.- 42
بخالف ما ورد ذكره في القسم رقم  5-7 »المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية« والقسم رقم  7-12 - 43

»االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، ال يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة منافسة للشركة كما في تاريخ 
هذه النشرة، ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بمتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة - 44
على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على إعتماد األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.- 45
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أي حق يخولهم االقتراض من الشركة.- 46

كما يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:

تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.- 1
اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.- 2
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المعلومات القانونية - 12

اإلقرارات القانونية   لو 
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.- 1
ال يخل الطرح بأّي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.- 2
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.- 3
بخالف ما ورد في القسم رقم  12-11 »الدعاوى والمطالبات القضائية« من هذه النشرة، ال تخضع الشركة والشركات التابعة ألي دعاوى أو - 4

إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو الشركات التابعة أو في وضعهم المالي.
ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو الشركات التابعة - 5

أو في وضعهم المالي.

الشركة  ولو 
شركة علم هي شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الملكي رقم م/90 وتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، 

مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010069210 وتاريخ 1408/10/24هـ )الموافق 1988/06/09م(.

تأسست الشركة بتاريخ 10/24/ 1408هـ )الموافق 06/09/ 1988م(، كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره خمسمائة ألف )500,000( ريال 
سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسين )50( حصة عادية نقدية بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي للحصة 
الواحدة، وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010069210 باسم »شركة العلم لألبحاث والتطوير« والذي تم تغييره في وقٍت الحق إلى 
»شركة العلم ألمن المعلومات«. وبتاريخ 1428/11/03هـ )الموافق 2007/11/13م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص 
واحد مساهمة مقفلة وتم زيادة رأسمالها من خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل 
مقسم إلى خمسة ماليين )5,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم استيفاء الزيادة 
البالغ قدرها تسعة وأربعين مليون وخمسمائة ألف )49,500,000( ريال سعودي عن طريق رسملة مبلغ سبعة وعشرين مليون )27,000,000( ريال سعودي 
من األرباح المبقاة باإلضافة إلى زيادة نقدية بمبلغ اثنين وعشرين مليون وخمسمائة ألف )22,500,000( ريال سعودي. وبتاريخ 1442/03/24هـ )الموافق 
2020/11/10م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل اسم الشركة من »شركة العلم ألمن المعلومات شركة شخص واحد مساهمة 
مقفلة« إلى »شركة علم شركة شخص واحد مساهمة مقفلة« وزيادة رأس مال الشركة من خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة 
مليون )500,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسين مليون )50,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة 
)10( رياالت سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها أربعمائة وخمسون مليون )450,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار خمسة 
وأربعين مليون )45.000,000( سهماً جديداً في الشركة من خالل )أ( رسملة مبلغ ثالثة وثالثين مليون وثالثمائة واثنين وثالثين ألف وأربعة وخمسين 
)33,332,054( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة، و )ب( رسملة مبلغ أربعمائة وستة عشر مليون وستمائة وسبعة وستين ألف وتسعمائة وستة وأربعين 
)416,667,946( ريال سعودي مقابل أسهم عينية ناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل. كما وبتاريخ 1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م(، تم زيادة 
رأس مال الشركة من خمسمائة مليون )500,000,000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ثمانين 
مليون )80,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة عن طريق رسملة 
مبلغ ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة للشركة )وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، يرجى مراجعة القسم 

رقم  4-1-2 »تاريخ الشركة وتطور رأس المال« من هذه النشرة(.

هيكل المساهمين  لولو 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسين مليون )80,000,000( سهماً بقيمة اسمية قدرها عشرة 
ومائتين وخمسة  )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم عادية منها ثمانية وثالثين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفاً 
)38,333,205( أسهم نقدية، وواحد وأربعين مليوناً وستمائة وستة وستين ألفاً وسبعمائة وخمس وتسعين )41,666,795( أسهم عينية. ويوضح الجدول 

التالي هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:
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هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرةدج   لو الجدو- )

المساهم#
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية اإلجمالية عدد األسهم
القيمة االسمية اإلجمالية عدد األسهمالنسبة)بالريال السعودي(

النسبة)بالريال السعودي(

10053,600,000536,000,00067%80,000,000800,000,000صندوق االستثمارات العامة1
30%24,000,000240,000,000---الجمهور2
3%2,400,00024,000,000---أسهم خزينة*3

100%10080,000,000800,000,000%80,000,000800,000,000اإلجمالي

* بالتزامن مع االنتهاء من عملية الطرح، سيقوم صندوق االستثمارات العامة ببيع مليونين وأربعمائة ألف )2,400,000( سهماً على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة الستخدامها في إطار 
برنامج أسهم موظفي الشركة.

المصدر: الشركة

فروع الشركة ولولو 

لدى الشركة فرعاً واحًدا في مدينة جدة في المملكة. 

الشركات التابعة  ولو 
لغرض قياس جوهرية الشركات التابعة للشركة، قامت الشركة والمستشار المالي بمراعاة أثرها على قرار االستثمار في األوراق المالية الخاصة بالشركة 
وسعرها، ومن ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – ما إذا كانت تشكل 5% أو أكثر من إجمالي أصول الشركة أو خصومها أو إيراداتها أو أرباحها أو 

االلتزامات المحتملة على الشركة. وبناًء على ذلك، لدى الشركة أربعة )4( شركات تابعة غير جوهرية وشركتين تابعة جوهرية كاآلتي:

الشركات التابعة الجوهريةأ. 

يوضح الجدول اآلتي تفاصيل الشركات التابعة الجوهرية للشركة كما في تاريخ هذه النشرة: 

الشركات التابعة الجوهرية في تاريخ هذه النشرةدج  ولو الجدو- )

بلد الشركة التابعة#
التأسيس

الكيان 
القانوني

رأس المال 
)ريال 

سعودي(

رقم السجل 
تاريخ انتهاء شهادة تاريخ التأسيس التجاري

السجل التجاري

نسبة 
ملكية 
الشركة

الشركاء اآلخرين 
)إن وجدوا(

شركة المملكةشركة تبادل1. 
50,000,0001010274503مساهمة 

1430/10/14هـ 
)الموافق 

2009/03/10م(

1529/07/07هـ 
)الموافق 

2077/05/29م(
ال يوجد%100

شركة إمداد 2. 
المملكةالخبرات

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

500,0001010414975
1435/07/22هـ 

)الموافق 
2014/05/21م(

1465/07/21هـ 
)الموافق 

2043/06/29م(
ال يوجد%100

المصدر: الشركة

الشركات التابعة غير الجوهريةب. 

يوضح الجدول اآلتي تفاصيل الشركات التابعة غير الجوهرية للشركة كما في تاريخ هذه النشرة وال تعد أي من هذه الشركات جوهرية ألغراض قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وهي كالتالي: 

الشركات التابعة غير الجوهرية في تاريخ هذه النشرةدج  ولو الجدو- )

#
الشركة 
التابعة

بلد 
التأسيس

الكيان 
القانوني

رأس المال 
)ريال سعودي(

رقم السجل 
تاريخ انتهاء شهادة تاريخ التأسيسالتجاري

السجل التجاري

نسبة 
ملكية 
الشركة

الشركاء اآلخرين 
)إن وجدوا(

.1
شركة علم 
لالستثمار 

التقني
المملكة 

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

500,0001010599252
1441/02/16هـ 

)الموافق 
2019/10/15م(

1472/04/07هـ 
)الموافق 

2050/01/01م(
%100-
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#
الشركة 
التابعة

بلد 
التأسيس

الكيان 
القانوني

رأس المال 
)ريال سعودي(

رقم السجل 
تاريخ انتهاء شهادة تاريخ التأسيسالتجاري

السجل التجاري

نسبة 
ملكية 
الشركة

الشركاء اآلخرين 
)إن وجدوا(

.2
شركة العمرة 

للخدمات 
المتميزة

المملكة 
شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

500,0001010656805
1442/02/12هـ 

)الموافق 
2020/09/29م(

1492/02/10هـ 
)الموافق 

2069/03/24م(
%100-

.3
شركة موارد 

المستقبل 
المحدودة

المملكة
شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

50,0001010606896
1441/03/23هـ 

)الموافق 
2019/11/20م(

1472/02/25هـ 
)الموافق 

2049/11/21م(
_

99.98% لشركة 
علم لالستثمار 
التقني و%0.02 
لشركة إمداد 

الخبرات

.4

أسدام 
ديجيتال 

منطقة حرة 
– ذ.م.م 

دبي، 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

50,00099019 درهم
1443/02/09هـ 

)الموافق 
2021/09/16م(

1444/02/19هـ 
)الموافق 

2022/09/15م(
*%100-

.5

شركة 
علم أركان 

لتقنية نظم 
المعلومات

المملكة
شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

500,0001010209530
1426/04/15هـ 

)الموافق 
2005/05/23م(

1443/12/23هـ 
)الموافق 

2022/07/22م(
40% لسعود سعد %60*

سعود العريفي

* هذه النسبة مملوكة للشركة من خالل شركة موارد المستقبل المملوكة بالكامل )بشكل مباشر وغير مباشر( للشركة.
المصدر: الشركة

الشركات المستثمر فيما ج. 

لدى الشركة استثمارات في عدد من الشركات داخل وخارج المملكة وال تعد أي من هذه الشركات جوهرية ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة، وهي كالتالي:

الشركات المستثمر فيها في تاريخ هذه النشرةدج  ولو الجدو- )

#
الشركات 

المستثمر 
فيها

بلد 
التأسيس

الكيان 
رقم السجل رأس المال القانوني

تاريخ التأسيسالتجاري
تاريخ انتهاء 

شهادة السجل 
التجاري

نسبة ملكية 
الشركة 
)بشكل 

مباشر وغير 
مباشر(

الشركاء 
اآلخرين )إن 

وجدوا(

.1
شركة الدال 

للخدمات 
العقارية

المملكة
شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

500,000 ريال 
1010680496سعودي

1442/05/29هـ 
)الموافق 

2021/01/13م(

1452/09/20هـ 
)الموافق 

2030/06/22م(
70% لشركة %30*

إتقان العقارية

.2
شركة سهل 

المدار 
التجارية

المملكة
شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

200,000 ريال 
1010586820سعودي

1440/11/07هـ 
)الموافق 

2019/07/20م(

1542/11/23هـ 
)الموافق 

2077/10/10م(
*%30

70% لشركة 
العبيكان للحلول 

الرقمية

.3

شركة حلول 
الوطن الذكية 

لتقنية نظم 
المعلومات

المملكة
شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

204,000 ريال 
1010463892سعودي

1437/11/28هـ 
)الموافق 

2016/08/31م(

1539/09/14هـ 
)الموافق 

2077/08/03م(
%24

76% لعبدالمجيد 
إبراهيم عبداهلل 

الموسى

.4
جزر شركة سيارة

فيرجن 
البريطانية

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

500,000 سهماً 
بدون قيمة 

اسمية
1902271

1436/03/14هـ 
)الموافق 

2016/01/05م(
مستثمرون 15.21%*ال ينطبق

آخرون

شركة 5.
يونيفونك

جزر 
فيرجن 

البريطانية

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

 122,499,962
1887019سهماً

1436/11/04هـ 
)الموافق 

2015/08/19م(
مستثمرون 1.28%*ال ينطبق

آخرون

جزر شركة بيزات6.
كايمان

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

 1,000,000
سهماً بقيمة 
اسمية 0,01 
دوالر أمريكي 

لكل سهم

MC269978 
1433/08/08هـ 

)الموافق 
2012/06/28م(

مستثمرون 1.48%ال ينطبق
آخرون
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#
الشركات 

المستثمر 
فيها

بلد 
التأسيس

الكيان 
رقم السجل رأس المال القانوني

تاريخ التأسيسالتجاري
تاريخ انتهاء 

شهادة السجل 
التجاري

نسبة ملكية 
الشركة 
)بشكل 

مباشر وغير 
مباشر(

الشركاء 
اآلخرين )إن 

وجدوا(

.7
شركة زد 
القابضة 
المحدودة

أبوظبي 
قلوبال 
ماركت، 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

14,137 سهماً 
بقيمة اسمية 
تبلغ 0.0001 
دوالر أمريكي

1902271
1440/01/12هـ 

)الموافق 
2018/09/22م(

مستثمرون 14.28%*ال ينطبق
آخرون

.8
شركة ألوانز 
تيكنولوجي 

كورب

جزر 
فيرجن 

البريطانية

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

 10,000,000
سهماً بقيمة 
اسمية 0,01 
دوالر أمريكي 

لكل سهم

1941071
1442/08/15هـ 

)الموافق 
2021/03/28م(

مستثمرون 1.34%*ال ينطبق
آخرون

شركة 9.
هيلثيفاي مي

دولة 
سنغافورة

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

 1,300,175
سهماً عادياً، 
 3,956,189
سهماً ممتازاً

201435901R
1436/02/10هـ 

)الموافق 
2014/12/02م(

مستثمرون 0.98%*ال ينطبق
آخرون

شركة 10.
كيوراتيف كير

جزر 
كايمان

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

50,000 سهًما 
عادًيا بقيمة 
اسمية تبلغ 

0.001 دوالر 
أمريكي لكل 

سهم

-
1441/11/23هـ 

)الموافق 
2020/07/14م(

مستثمرون %0.34*-
آخرون

* هذه النسبة مملوكة للشركة من خالل شركة موارد المستقبل المملوكة بالكامل )بشكل مباشر وغير مباشر( للشركة.
المصدر: الشركة

التراخيص الجوهرية  ولو 
حصلت الشركة على كافة التراخيص الجوهرية الالزمة من الجهات المختصة والتي تمكنها من مزاولة أعمالها، وفيما يلي ملخص التراخيص الجوهرية 

الصادرة للشركة في المملكة:

تراخيص الشركة وشركة إمداد الخبرات الجوهريةدج  ولو الجدو- )

#
نوع 

الترخيص
الجهة المصدر 

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضالجهة المصدرةلها

ترخيص 1.
مكتب لتقديم خدمات أمانة الرياضالشركةتجاري

1444/07/12هـ )الموافق -41073459236االستشارات اإلدارية 
2023/02/03م(

ترخيص 2.
مكتب لتقديم خدمات أمانة الرياضالشركةتجاري

1443/12/05هـ )الموافق -42105737475االستشارات اإلدارية 
2022/07/04م(

ترخيص 3.
تجاري

شركة إمداد 
مكتب إلدارة أعمال أمانة الرياضالخبرات

3801586الشركات
1438/10/25هـ 

)الموافق 
2017/07/19م(

1445/10/25هـ )الموافق 
2024/05/04م(

ترخيص 4.
الشركةتجاري

شهادة تصنيف 
المقاولين من 
وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 
واإلسكان

شهادة تصنيف 
19291المقاولين 

1440/10/13هـ 
)الموافق 

2019/06/16م(

1444/10/13هـ )الموافق 
2023/05/03م(

ترخيص 5.
هيئة االتصاالت الشركةتجاري

380-07-249تقديم خدمات التتبعوتقنية المعلومات
1438/03/26هـ 

)الموافق 
2016/12/25م(

1443/04/07هـ )الموافق 
2021/11/12م(
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#
نوع 

الترخيص
الجهة المصدر 

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضالجهة المصدرةلها

ترخيص 6.
الهيئة العامة الشركةعقاري

للعقار
ترخيص المنصات 
2100000132العقارية اإللكترونية

1442/11/27هـ 
)الموافق 

2021/07/07م(

1446/03/02هـ )الموافق 
2024/09/05م(

ترخيص 7.
تقديم خدمات أمانة الرياضشركة تبادلتجاري

1441/02/03هـ )الموافق -3800182االتصاالت
2019/10/01م(

المصدر: الشركة

ملخص النظام األساس للشركة  ولو 

أغراض الشركة ومدتها ومركزها الرئيسي  لولو 

أغراض الشركةأ. 

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وأمن المعلومات واألعمال اإللكترونية، وتبادل المعلومات االئتمانية.- 1
تقديم خدمات الربط اإللكتروني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.- 2
إدارة مراكز البيانات والمعلومات وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها.- 3
واستيرادها - 4 االتصاالت،  وشبكات  المعلومات  ونُظم  والبرمجيات  غيارها  وقطع  اإللكترونية  واآلليات  األجهزة  في  والتجزئة  الجملة  تجارة 

وتصديرها. 
إدارة األجهزة واآلليات اإللكترونية ونظم المعلومات وشبكات االتصال وصيانتها وتشغيلها وتطويرها. - 5
توفير مواقع للبيع والشراء عن طريق شبكة اإلنترنت.- 6
المعلومات - 7 التقنية  مجال  في  والخاص  العام  القطاعين  وخدمات  أعمال  وتطوير  وتشغيل  إلدارة  وتطويرها  العاملة  القوى  وتدريب  توفير 

واالتصاالت وغيرها من المجاالت. 
الحصول على الوكاالت التجارية ذات الصلة بأغراض الشركة.- 8
إدارة وتسويق وعرض مشاريعها أو مشاريع الغير التقنية داخل المملكة وخارجها.- 9

تقديم جميع أنشطة وخدمات التطوير والتسويق واالستثمار التقني.- 10
تقديم خدمات إدارة المشاريع التقنية واإلشراف على تنفيذها. - 11
التدريب في مجال التطوير والتسويق واالستثمار التقني. - 12
االستثمار داخل المملكة وخارجها في الشركات والمشاريع التقنية. - 13
جذب االستثمارات المحلية واألجنبية للمشاركة في أي من أنشطة الشركة.- 14
تقديم االستشارات المتخصصة في أعمال تقنية وأمن المعلومات واالتصاالت واألعمال اإللكترونية وتبادل المعلومات االئتمانية.- 15

وتمارس الشركة أنشطتها على أسس تجارية، ووفق األنظمة المتبعة، وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

مدة الشركةب. 

مدة الشركة خمسون سنة )50( بحسب التقويم الميالدي تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي رقم )م/90( وتاريخ 1428/11/03هـ، القاضي بتحويلها 
إلى شركة مساهمة، ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجل الشركة بسنة واحدة على األقل. 

المركز الرئيسي للشركةج. 

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيالت لها 
داخل المملكة أو خارجها.
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المشاركة والتملك في الشركاتد. 

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة، كما يجوز لها أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه على أسس تجارية 
مع الهيئات والمؤسسات والصناديق العامة والخاصة والمحافظ االستثمارية واالستثمار فيها، كما يجوز لها أن تكتتب في األوراق المالية في أي طرح 
عام أو خاص، وأن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة داخل المملكة أو خارجها، أو تندمج معها، ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس 
الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة سواء داخل المملكة أو خارجها وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. 

كما يجوز لها أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

الشؤون اإلدارية واإلشرافية للشركة ولجانها الرقابية ولولو 

تكوين مجلس اإلدارةأ. 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة )9( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات، ويجوز 
للجمعية العامة العادية إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة مماثلة، ويجوز لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة، 
وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال، ويعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له تحديد صالحيات ومسؤوليات كل منهما 
بما ال يتعارض مع النظام األساس للشركة واألنظمة األخرى ذات عالقة، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. 

انتهاء عضوية مجلس اإلدارةب. 

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفًقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة - 1
العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا 
وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً 

قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار. 
يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على توصية من مجلس اإلدارة إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية - 2

للمجلس دون عذر مشروع.

المركز الشاغر في مجلس اإلدارةج. 

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، جاز للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة - 1
والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والجهة المختصة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية 

العامة العادية في أول اجتماع تال لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
 في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماع مجلس اإلدارة، وجبت على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة - 2

العادية خالل ستين يوم لالنعقاد النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

صالحيات مجلس اإلدارةد. 

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة، وتصريف أمورها، والقيام بكافة 
األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات أو النظام األساس للشركة من 
أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، مالم يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صالحيات مجلس اإلدارة بشأن ُمعين، ويكون 
للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يُفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته 

أن يمارس، على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي: 

عقد القروض التي ال تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة شريطة أن: - 1
يحدد المجلس في قراره أوجه استخدام هذه القروض وكيفية سدادها. أ - 
أن يراعي في شروط القروض والضمانات المقدمة لها عدم اإلضرار بالشركة أو مساهميها أو الضمانات العامة للدائنين.ب - 

إصدار أسهم جديده مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات - 2
أو الصكوك التي وافقت الجمعية العامة غير العادية سابقاً على إصدارها، وللمجلس بهذا الخصوص اتخاذ كل ما يلزم لتعديل نظام الشركة 
األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس المال، بما في ذلك شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في 

نظام الشركات لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية. 
حق الشراء وقبوله، ودفع الثمن، ورهن األصول وعقارات ومنقوالت الشركة والشركات التابعة ومنشآتها، وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض - 3

الثمن، وتسليم المثمن على أن يحدد المجلس في قراره األسباب والمبررات لذلك، وأن يكون ثمن األصل المبيع مقارباً لثمن المثل، ومحدداً 
طبقاً لألصول المحاسبية المرعية، وأن يكون الثمن غير آجل إال في حاالت الضرورة، وبضمانات كافية، وأال تتضرر الشركة أو الشركات التابعة 

أو تتوقف بعض أنشطتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروط البيع أو الرهن. 
حق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط، والتقاضي وتحصيل ديون الشركة أو الشركات التابعة وقبول الصلح والتحكيم. - 4

268

نشرة إصدار شركة علم



حق إبراء ذمة مديني الشركة أو الشركات التابعة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، ووفق المعايير المحاسبية المتبعة في حال إعدام - 5
الديون، على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة حيثيات قراراه مع مراعاة الشروط التالية: 

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدني. أ - 
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. ب - 
اإلبراء حق للمجلس وال يجوز التفويض فيه. ج - 

اعتماد اللوائح الداخلية العامة للشركة أو الشركات التابعة، بما في ذلك اللوائح المالية واإلدارية، واللوائح المتعلقة بالعاملين في الشركة أو - 6
الشركات التابعة وللرئيس التنفيذي للشركة صالحية الموافقة على السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة بما ال يتعارض مع قرارات مجلس 

اإلدارة والجمعيات العامة أو اللوائح العامة المعتمدة من قبلها. 
فتح الحسابات البنكية وحسابات االستثمار في شركات إدارة األصول باسم الشركة أو الشركات التابعة داخل المملكة أو خارجها، واقفالها - 7

واستثمار أموالها وإدارتها. 
تأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات، والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التابعة أو التي تشترك فيها الشركة مع الشركات - 8

األخرى، والتوقيع على قرارات تعديل عقودها بما في ذلك التوقيع على تعديل بنود اإلدارة وتعيين وعزل المدراء فيها، وذلك أمام كاتب العدل 
والجهات األخرى، وفًقا لمصلحة الشركة. 

تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس اإلدارة عدا لجنة المراجعة، وللمجلس اعتماد لوائح عمل اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة - 9
منه عدا الئحة لجنة المراجعة والئحة لجنة الترشيحات والمكافآت. 

تعيين وعزل الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للمالية، وتحديد اختصاصاتهم وواجباتهم وحقوقهم المالية. - 10
التعاقد مع المستشارين واألشخاص الطبيعيين واالعتباريين، وتحديد نطاق عملهم، وواجباتهم وحقوقهم المالية. - 11
التأمين على ممتلكات الشركات الثابتة والمنقولة. - 12
تفويض رئيسه أو واحد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصاته. - 13

صالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي	. 

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة - 1
وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويختص رئيس مجلس اإلدارة باآلتي:

تولي رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والدعوة لها ورئاسة اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.أ - 
تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ولدى الدوائر الحكومية والشركات واألفراد وأمام المحاكم بجميع درجاتها وفئاتها وكاتب العدل ب - 

وديوان المظالم، ومكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهيئات التحكيم والغرف التجارية والصناعية، وله في سبيل ذلك المرافعة 
والمدافعة عن الشركة وتقديم األدلة والمستندات وإبرام الصلح والتنازل وحق اإلبراء واإلنكار واإلقرار وطلب حلف اليمين، وتسلم األحكام 
والتمييز واالستئناف وتنفيذ واألحكام، وله صالحية التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك في تأسيسها، 
والتوقيع على قرارات تصفيتها أو قرارات تعديل عقود تأسيسها بما في ذلك تعديل بنود اإلدارة وتعيين المدراء وعزلهم، وغيرها من 
القرارات أو العقود أو الصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية واألهلية، وتوقيع العقود واتفاقيات القروض واالتفاقيات 
المالية األخرى والرهون واإليجارات، وتوقيع اتفاقيات فتح الحسابات وإقفالها في البنوك ومؤسسات إدارة األصول وشركات االستثمار 
في األوراق المالية العامة والخاصة داخل المملكة وخارجها، كما يكون لرئيس مجلس اإلدارة حق توكيل أو تفويض غيره من أعضاء 

المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة من صالحياته. 
يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس مجلس اإلدارة ويُمنح صالحياته عند غيابه.- 2
ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاته ومكافأته بما ال يتعارض مع هذا النظام - 3

واألنظمة األخرى ذات العالقة، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس اإلدارة في محاضر وتوقيعها منه ومن أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين، 
وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض يوقع من الرئيس وأمين السر، وتبليغ قرارات المجلس لإلدارات المختصة بالشركة التخاذ الالزم 
لتنفيذها، وأي اختصاصات أخرى يسندها المجلس إليه. وال يجوز أن تزيد مدة عضوية رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمين السر عضو مجلس 
اإلدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس، وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أًيا منهم دون إخالل بحق 

من ُعزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه و. 

تتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين أثنين 
أو أكثر من هذه المزايا، ويجوز أن يحصل كل من رئيس المجلس ونائبه وأمين السر على مكافأة يحددها مجلس اإلدارة باإلضافة إلى المكافأة المقررة 
ألعضاء مجلس اإلدارة، على أن يراعي مجلس اإلدارة في تحديد وصرف تلك المكافآت التي يحصل عليها أعضائه األنظمة والضوابط الصادرة في هذا 
الشأن، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 
من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير 
أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع 

للجمعية العامة العادية. 
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اجتماعات مجلس اإلدارةز. 

يجتمع مجلس اإلدارة بناًء على دعوة من رئيسه كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك على أال تقل االجتماعات التي يعقدها المجلس سنوياً عن اجتماعين، 
ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول األعمال ووثائقه. ويجب على الرئيس دعوة المجلس لالجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان )2( من أعضائه، ويجوز أن 
تسلم الدعوة باليد أو بالبريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو أي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة، ويعقد المجلس اجتماعاته في المركز الرئيس 
للشركة أو في أي مكان آخر، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت، ويجوز عقد اجتماعات المجلس 

واشتراك عضو المجلس في مداوالته والتصويت على قراراته بواسطة وسائل التقنية الحديثة، مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك. 

نصاب اجتماع مجلس اإلدارةح. 

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحاً إال إذا حضره نصف أعضائه على األقل، بشرط أن ال يقل عدد الحاضرين عن خمسة )5( أعضاء، وعلى أن يكون 
من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو من يفوضه من األعضاء كتابًة لرئاسة اجتماع المجلس، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء 

في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية:

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.- 1
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة أو بصيغة إلكترونية من عنوان العضو المنيب إلى البريد اإللكتروني الموثق لكل من رئيس مجلس اإلدارة وأمين - 2

المجلس قبل انعقاد االجتماع.
ال يجوز للعضو النائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام األساس للشركة على المنيب التصويت بشأنها. - 3

مداوالت مجلس اإلدارةط. 

تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل 
خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.

يجوز لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين، ما لم يطلب أحد األعضاء كتابًة اجتماع المجلس للمداولة فيها. 
وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تاٍل له إلثباتها.

لجنة المراجعةي. 

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، على أال يقل عدد 
أعضائها عن ثالثة )3( أعضاء وال يزيد من خمسة )5( أعضاء، وأن يحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

نصاب اجتماع لجنة المراجعةك. 

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 
صوت معه رئيس االجتماع.

اختصاصات لجنة المراجعة-. 

 تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة 

ألضرار أو خسائر جسيمة. 

تقارير لجنة المراجعةم. 

 على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها 
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى 
مجلس اإلدارة أن يودع نسًخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين )21( يوم على األقل لتزويد 

كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويُتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

تعيين مراجع الحساباتن. 

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية، وتحدد مكافأته 
ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، على أال يتجاوز مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمن استنفذ هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من 
تاريخ انتهائها. ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
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صالحيات مراجع الحساباتس. 

لمراجع الحسابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا 
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه 
أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً 
يُعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما يكون قد 
تبين له من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو نظام الشركة األساس، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في 
الجمعية العامة. وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية دون االستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطاًل. 

السنة الماليةع. 

تكون السنة المالية للشركة أثنى عشر )12( شهًرا بحسب التقويم الميالدي، وتبدأ من أول شهر يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام 
نفسه.

الوثائق الماليةف. 

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية - 1
المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد 

المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين )45( يوماً على األقل.
يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة )1( أعاله، وتودع نسخ منها في - 2

مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين )21( يوم على األقل.
على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة - 3

يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والجهات المختصة، وذلك قبل تاريخ انعقاد 
الجمعية العامة بخمسة عشر )15( يوماً على األقل.

الحقوق والقيود المتعلقة باألوراق المالية ولولو 

رأس ما- الشركةأ. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانمائة مليون )800,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثمانين مليون )80,000,000( سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة 
كل منها )10( رياالت سعودية، وجميعها أسهم عادية منها ثمانية وثالثين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألفاً ومائتين وخمسة )38,333,205( أسهم نقدية، 

وواحد وأربعين مليوناً وستمائة وست وستين ألفاً وسبعمائة وخمس وتسعين )41,666,795( سهم عيني. 

االكتتاب في األسهمب. 

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال ودفع قيمتها كاملة.

سجل المساهمينج. 

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم 
ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من 

تاريخ القيد في السجل المذكور.

تداو- األسهمد. 

يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وفي الوقت المناسب، أن تطرح كل أسهمها أو جزءاً منها لالكتتاب العام وفقاً لنظام السوق المالية، 
وفي ضوء ما يتقرر في هذا الشأن تتخذ اإلجراءات النظامية الالزمة لالكتتاب العام، وما يقتضي ذلك من تعديل ألحكام هذا النظام. 

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس 
الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل 
ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على 
أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين. وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون 

في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.
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شراء الشركة ألسهمها أو بيعها أو ارتهانها	. 

يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة بموافقة من الجمعية العامة غير العادية، ووفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والجهة - 1
المختصة بهذا الخصوص، وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 

يجوز للشركة شراء أسهمها الستخدامها كأسهم خزينة وفقاً لألغراض والضوابط التي تحددها وزارة التجارة والجهة المختصة. ويجوز للشركة - 2
شراء أسهمها لغرض تخفيض رأس مالها، مع مراعاة األحكام الواردة في المادتين )الخامسة واألربعين بعد المائة( و)الثامنة واألربعين بعد 
المائة( من نظام الشركات. ويجوز للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها لعامليها ضمن برنامج أسهم العاملين على أن تستوفي الشركة – 
باإلضافة إلى الضوابط األخرى المتعلقة بشرائها ألسهمها – الشروط التي تضعها وزارة التجارة والجهة المختصة لهذا الغرض، وبعد الحصول 
على موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج األسهم المخصصة للعاملين، كما يجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس إدارة 

الشركة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان بمقابل. 
يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والجهة المختصة، على أن يوافق - 3

مجلس إدارة الشركة على عملية بيع أسهم الخزينة، بما ال بتعارض مع قرار الجمعية العامة غير العادية المتضمن الموافقة على شراء هذه 
األسهم. ويكون للمساهمين في الشركة –وقت صدور قرار مجلس اإلدارة ببيع أسهم الخزينة مقابل عوض نقدي– األولوية في الشراء بنسبة ما 

يملكونه من أسهم من إجمالي رأس مال الشركة المدفوع وذلك خالل المدة المحددة في القرار.
يجوز لمن له حق تملك أسهم الشركة أو حيازتها لمصلحة طرف آخر أن يرتهنها وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والجهة المختصة، - 4

ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولكن ال يجوز للدائن 
المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها. كما يجوز للشركة ارتهان أسهمها ضماناً لدين وفقاً للضوابط التي 

تضعها الجهة المختصة، على أن توافق الجمعية العامة العادية على عملية االرتهان.

إصدار الشركة أدوات الدين والصكوك التمويلية وتداولها وتحويلهاو. 

مع مراعاة األحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها، يجوز للشركة أن تصدر وفقاً لنظام السوق المالية واألنظمة ذات العالقة أدوات 
دين أو صكوكاً تمويلية قابلة للتداول، ولكن ال يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، إال بعد صدور قرار من الجمعية 
العامة غير العادية للشركة تُحدد فيه الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواًء أصدرت تلك األدوات 
أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويُصدر مجلس اإلدارة 
دون حاجة إلى موافقة جديدة من الجمعية العامة غير العادية أسهماً جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة 
طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك. ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس 
المال، ويجب على مجلس اإلدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في نظام الشركات لشهر قرارات الجمعية العامة غير 

العادية. 

توزيع األرباحز. 

مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى ذات الصلة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

بلغ - 1 التجنيب متى ما  العادية وقف هذا  العامة  الجمعية  تقرر  أن  للشركة ويجوز  النظامي  لتكوين االحتياطي  األرباح  يُجنب 10% من صافي 
االحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تُجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطات اتفاقية تُخصص ألغراض - 2
محددة. 

للجمعية العامة العادية -عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح- أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة - 3
الشركة أو بما يكفل توزيع أرباح ثابتة ومنتظمة قدر اإلمكان على المساهمين وللجمعية العامة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغاً إلنشاء 

مؤسسات أو صناديق اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات أو الصناديق. 
للجمعية العامة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك أرباحاً للمساهمين.- 4
يجوز للشركة توزيع أرباح أو أرباح مرحلية على مساهميها بعد استيفاء المتطلبات النظامية بهذا الخصوص.- 5
العامة - 6 للجمعية  الشركات،  نظام  والسبعين من  السادسة  والمادة  النظام،  والعشرون من هذا  الثانية  المادة  المقررة في  األحكام  مع مراعاة 

تخصيص بعد ما تقدم مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو 
في حال كانت المكافأة نسبة من االرباح.

استحقاق األرباحح. 

يستحق المساهم حصته في األرباح وفًقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح 
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. ويجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية في 

شأن توزيع األرباح على المساهمين وفًقا للضوابط النظامية بهذا الخصوص. 
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 توزيع األرباح لألسهم الممتازةط. 

إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة وفًقا لحكم المادة الرابعة عشرة - 1
بعد المائة من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.

إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفًقا لحكم المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات من األرباح لمدة ثالث )3( سنوات - 2
متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم، المنعقدة طبقاً ألحكام المادة التاسعة والثمانين من نظام الشركات، أن تقرر إما 
حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم 

في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

دعوى المسؤوليةي. 

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. 
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يُبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى، 

مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

تعديل حقوق األسهم أو فئاتها ولولو 

األسهم الممتازةأ. 

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لألسس التي تضعها وزارة التجارة والجهات المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراؤها أو تحويل 
أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل أسهم ممتازة إلى عادية. وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين. وترتب 
هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي، ودون 

اإلخالل بما سبق يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تضع شروًطا وأحكاًما إضافية تتعلق باألسهم الممتازة. 

بيع األسهم غير المستوفاة القيمةب. 

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، جاز لمجلس اإلدارة 
بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع األسهم في مزاد علني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً 
للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضاًفا إليها 
المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء 
بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغي الشركة السهم المباع وفًقا ألحكام هذه المادة وتعطي المشتري سهماً جديداً 

يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

إصدار األسهمج. 

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق 
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك 
السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة من ملكية السهم. وتسري األحكام السابقة على شهادات المؤقتة التي تسلم إلى المساهمين قبل إصدار األسهم. 

زيادة رأس الما-د. 

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس المال قد  أ - 
دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته 

بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم. 
للجمعية العامة غير العادية للشركة في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة  ب - 

والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة  ج - 
التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس 

المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية  د - 

لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم  هـ - 

لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
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مع مراعاة ما ورد في الفقرة )4( أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق  و - 
أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي 
من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية 
الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم 

تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك. 
تسري على األسهم التي تصدر مقابل حصص عينية عند زيادة رأس المال أحكام تقويم الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة، وتقوم  ز - 

الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.

تخفيض رأس الما-	. 

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض 
رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة الرابعة والخمسين من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده 
مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات. وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة 
زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين )60( يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع 
في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي 

إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل. 

الجمعيات العامة ولولو 

حضور الجمعياتأ. 

لكل مكتتب أّيًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً 
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة. ويجوز اشتراك المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة 
ومداوالتها والتصويت على قراراتها، وإطالع المساهمين على جداول أعمال تلك االجتماعات، والمستندات ذات العالقة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، 

وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والجهات المختصة بهذا الخصوص. 

الجمعية التأسيسيةب. 

يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تاريخ قفل باب االكتتاب في األسهم، ويشترط لصحة 
االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة 
المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً أّياً كان عدد المكتتبين 

الممثلين فيه.

اختصاصات الجمعية التأسيسيةج. 

 تختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة الثالثة والستين من نظام الشركات.

اختصاصات الجمعية العامة العاديةد. 

 فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في 
السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية	. 

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاماً، وفضاًل عن ذلك يكون لها أن تصدر 
قرارات في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية. 

دعوة الجمعيات و. 

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة بدعوة من مجلس اإلدارة وفقاً لألوضاع المنصوص عليها في هذا النظام ونظام الشركات والضوابط التي تضعها وزارة 
التجارة والجهات المختصة بهذا الشأن، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة 
أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على األقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل 

ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 

تنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة قبل الميعاد 
المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين يوماً على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. 

وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة والجهات المختصة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر. 
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سجل حضور الجمعيات العامةز. 

أو  الجمعية  المحدد النعقاد  الوقت  الجمعية قبل  انعقاد  أو الخاصة أسماءهم في مكان  العامة  الجمعية  الذين يرغبون في حضور  المساهمون  يسجل 
التسجيل من خالل الوسائل اإللكترونية وفق ما تحدده الشركة في إعالن الدعوة للجمعية.

نصاب اجتماع الجمعية العامة العاديةح. 

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، وإذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد 
هذا االجتماع، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يُعقد خالل الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 
الثانية والثالثون من هذا النظام، ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن 
أّيًا كان عدد األسهم  الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً 

الممثلة فيه.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العاديةط. 

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع 
األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يُعقد خالل الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثانية 
والثالثون من هذا النظام، ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة 
لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ويكون االجتماع الثاني صحيًحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس 
المال على األقل. إذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة الثانية 

والثالثون من هذا النظام، ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أّيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

التصويت في الجمعياتي. 

لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة، وللمساهم الحق في أن يوكل عنه 
غيره من غير أعضاء المجلس ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعيات. ويجوز للشركة إتاحة التصويت اإللكتروني للمساهمين على بنود 
جدول اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة – وإن لم يحضروا هذه االجتماعات –، وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والجهات المختصة بهذا 

الخصوص. 

قرارات الجمعياتك. 

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة 
في االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو 
تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا 

صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع. 

المناقشة في الجمعيات-. 

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجيب 
مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، 

احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضرم. 

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب 
رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة 
أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اُتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في 

االجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

التصفية وحل الشركة ولولو 

خسائر الشركةأ. 

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع - 1
الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل 
خمسة عشر )15( يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ 
لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفًقا ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف 

رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا النظام.
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وتُعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، أو - 2
إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في 

كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

انقضاء الشركةب. 

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية، ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة 
الالزمة  الزمنية  والمدة  المفروضة على سلطاته،  والقيود  وأتعابه،  المصفي وتحديد سلطاته  تعيين  التصفية على  أن يشتمل قرار  العادية، ويجب  غير 
للتصفية. ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي. وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة 
بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة 

خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

االتفاقيات الجوهرية   ولو 
أبرمت الشركة والشركات التابعة عدًدا من االتفاقيات والعقود الجوهرية مع عدد من األطراف، ويوضح هذا القسم ملخصاً لالتفاقيات والعقود التي يعتقد 
أعضاء مجلس اإلدارة بأنها جوهرية فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب بأسهم الطرح. ال يشمل ملخص االتفاقيات 
والعقود الموضحة فيما يلي جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات. والجدير بالذكر 

أنه لم يتم اإلفصاح عن بعض تفاصيل االتفاقيات المذكورة في هذا القسم نظراً لحساسية أو سرية هذه التفاصيل.

اتفاقيات البيانات الحكومية  لولو 

أبرمت الشركة عدداً من االتفاقيات مع عدة جهات حكومية، والتي تمنح بموجبها الشركة الحق في الوصول واستخدام البيانات والمعلومات المتوفرة لدى 
الجهات الحكومية ذلت صلة. وال يترتب على أي من هذه االتفاقيات أي ترتيبات حصرية بين أطرافها، وفيما يلي ملخص لتلك االتفاقيات:

اتفاقية تطوير موارد البيانات والمعلومات أ. 

أبرمت الشركة اتفاقية تطوير مصادر البيانات والمعلومات مع جهة حكومية بتاريخ 1429/1/24هـ )الموافق 2008/02/02م(، والتي تم تعديلها بتاريخ 
1429/12/30هـ )الموافق 2008/12/27م(، و 1430/01/09هـ )الموافق 2009/01/06م(، و 1430/02/07هـ )الموافق 2009/02/02م(، بحيث يحق 
للشركة الوصول إلى المعلومات الموجودة لدى الجهة الحكومية وذلك بموجب ضوابط الخصوصية المعتمدة من قبل الجهة الحكومية. كما تلتزم الشركة 

بتوفير الموارد البشرية الالزمة لرفع كفاءة البيانات والمعلومات. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

يجدر بالذكر أن الشركة في طور توقيع اتفاقية جديدة مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير موارد البيانات والمعلومات والتي من المتوقع أن تحل محل 
هذه االتفاقية. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم إبرام تلك االتفاقية ولم يتم تحديد الموعد المتوقع لذلك.

مذكرة تفاهم مع جهة حكومية ب. 

أبرمت الشركة مذكرة تفاهم مع جهة حكومية بتاريخ 1436/03/10هـ )الموافق 2015/01/01م(، بحيث تلتزم الجهة الحكومية بتنفيذ جميع متطلبات الشركة 
فيما يتعلق بدعم وتشغيل وصيانة أنظمة تشغيلية لدى الجهة الحكومية والتي تعتمد عليها الشركة في تقديم خدماتها. ووفقاً لمذكرة التفاهم، تمنح الشركة، 
وفق سياستها وإجراءاتها الداخلية، صالحية وصول الموظفين إلى البيانات المنزلة في قاعدة البيانات العامة )PDS( واألنظمة المشتركة التي تشغل منتجات 

وخدمات الشركة شرط أن يكون الموظفين سعوديين الجنسية ويعملون في مقر الشركة. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة هذه المذكرة سنة ميالدية تبدأ من تاريخ 1436/03/10هـ )الموافق 2015/01/01م(، وتجدد لمدة مماثلة تلقائًيا مالم يشعر أحد الطرفين األخر 
برغبته بعدم التجديد قبل انتهاء مدتها. 

وتنص مذكرة التفاهم على أن يتم تكوين لجنتين مكونة من ممثلين اثنين من كال الطرفين للمتابعة التنسيقية حول دعم األنظمة ومستوى الخدمة.

تتضمن مذكرة التفاهم بنود سرية يلتزم األطراف بموجبها بالحفاظ على سرية المذكرة وعدم اإلفصاح عنها للجمهور.

يجدر بالذكر أن الشركة في طور توقيع اتفاقية جديدة مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير موارد البيانات والمعلومات والتي من المتوقع أن تحل محل 
هذه المذكرة. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم إبرام تلك االتفاقية ولم يتم تحديد الموعد المتوقع لذلك.

مذكرة تفاهم )و( مع جهة حكوميةج. 

أبرمت الشركة مذكرة تفاهم )2( مع جهة حكومية بتاريخ 1436/05/28هـ )الموافق 2015/03/19م(، بحيث تلتزم الجهة الحكومية بتوفير الدعم المباشر 
وتطوير وتعديل البرامج التطبيقية للشركة، ووفًقا لملحق مستوى خدمة التطوير، لغاية دعم الشركة على تقديم خدمة أعماله وتقديم الخدمات المناسبة 

لعمالئه. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ 1436/03/10هـ )الموافق 2015/01/01م(، وفي حال عدم رغبة أي طرف بالتجديد فيجب إشعار الطرف األخر بذلك 
كتابة قبل شهر من انتهاء المذكرة. 
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للجهة  بالخدمات  يتعلق  فيما  تطويرية  وتقديم خدمات  لتنفيذ  بشكل سنوي  معينة  مبالغ  بتخصيص  الشركة  تقوم  الحكومية،  الجهة  لخدمات  وكمقابل 
الحكومية.

تتضمن مذكرة التفاهم )2( بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بالحفاظ على سرية المذكرة وعدم اإلفصاح عنها للجمهور.

يجدر بالذكر أن الشركة في طور توقيع اتفاقية جديدة مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير موارد البيانات والمعلومات والتي من المتوقع أن تحل محل 
هذه المذكرة. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم إبرام تلك االتفاقية ولم يتم تحديد الموعد المتوقع لذلك.

اتفاقية خدمة التحقق من العنوان الوطني د. 

)الموافق  بتاريخ 1438/06/20هـ  السعودي  البريد  وبيعها بشكل تجاري مع مؤسسة  الوطني  العنوان  التحقق من  اتفاقية تطوير خدمة  الشركة  أبرمت 
2017/03/19م(، بحيث يتفق الطرفان على تطوير خدمة التحقق من العنوان الوطني، وتقوم مؤسسة البريد السعودي بتوفير البيانات والنماذج الالزمة 
إلتمام خدمات الشركة والتحقق من العنوان الوطني للعمالء. وتتضمن المعلومات التي يجب أن تقدمها مؤسسة البريد السعودي أرقام المباني وأسماء 
الشوارع واألحياء والرموز البريدية وفقاً للمعلومات المتوفرة في قاعدة بيانات مؤسسة البريد السعودي. كما تمنح االتفاقية الشركة الصالحيات الالزمة 
الخدمات  بيع  الحق في  الشركة  وتُمنح  الطرفين.  بين  ترتيبات مشاركة  وفق  الوطني  العنوان  التحقق من  لخدمة  والتسويقية  البيعة  األنشطة  لممارسة 
وتسويقها بموجب االتفاقية للعمالء إما بشكل مباشر أو عن طريق أحد شركاء المبيعات لديها. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة االتفاقية ثالث )3( سنوات، قابلة للتجديد لمدد متتابعة تبلغ كل منها سنة واحدة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر برغبته في عدم تجديد 
االتفاقية بمدة ال تقل عن خمسة وأربعين )45( يوًما من تاريخ انتهاء االتفاقية.

ويجوز ألي طرف إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت، وذلك بإشعار الطرف اآلخر قبل ستة )6( أشهر من تاريخ اإلنهاء.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بعدم إفشاء أو استخدام أو استغالل أي معلومات ذات صلة باالتفاقية أو الخدمات ذات الصلة. ويلتزم 
األطراف بعدم تقديم بيان صحفي أو إعالن أي من المعلومات المتعلقة باالتفاقية أو محتوياتها للجمهور طوال مدة االتفاقية وبعد انتهائها إال بعد الحصول 

على موافقة الطرف اآلخر.

تخضع االتفاقية لألنظمة السارية في المملكة، ويحال أي نزاع يتعذر حله ودًيا إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيه. 

اتفاقيات العمالء ولولو 

أبرمت الشركة عدد من االتفاقيات لتزويد الجهات المتعاقد معها بالعديد من الحول التقنية وخدمات تطوير وتشغيل منصات الجهات ذات صلة، بما في 
ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، توفير خدمة »تم« وخدمات إصدار تفويض المركبات وربط الفحوصات الطبية بقواعد البيانات المرورية وإصدار 

رخص السير. وفيما يلي ملخص لالتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع عمالئها:

اتفاقيات أبشر أ. 

عقد تطوير وتشغيل منصة أبشرل  

أبرمت الشركة اتفاقية بتاريخ 1441/08/07هـ )الموافق 2020/04/01م(، مع جهة حكومية لتطوير وتشغيل منصة أبشر، بحيث تقوم الشركة بتطوير 
وتشغيل منصة أبشر وتتولى الشركة كامل المسؤوليات اإلدارية والمالية والفنية لتنفيذ منصة أبشر. كما يجب أن توفر الشركة كل الدعم والبرامج واألجهزة 
الالزمة. ويجب على الشركة، على سبيل المثال ال الحصر، العمل على توفير الكوادر البشرية من ذوي المهارات التقنية العالية من خالل التعاقدات وذلك 
لدعم وتطوير وتحسين جودة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير األجهزة وجميع البرامج الالزمة لتشغيل وتطوير المنصة. كما تلتزم الشركة بتقديم خدمات 

تسويقية فيما يتعلق بالمشروع. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تعد حصرية فيما يتعلق بمنصة أبشر. 

ابتداًء من تاريخ 1441/08/07هـ )الموافق 2020/04/01م(. وتكون أتعاب الشركة مستحقة الدفع بناًء على األعمال  مدة االتفاقية ستين )60( شهراً 
المنجزة.

تكون جميع البرامج والوثائق المتعلقة بالمشروع وغيرها ملًكا للجهة الحكومية، وتصبح جميع الخرائط والمخططات والسجالت والتقارير والرسومات 
والمواصفات وجميع الوثائق األخرى المتعلقة بالمشروع والمكونة لها ملكاً للجهة الحكومية بمجرد إعدادها، سواء كانت مسلمة من قبل الشركة أو قامت 

الشركة بإعدادها أو الحصول عليها من طرف ثالث.

يحق للجهة الحكومية إنهاء هذه االتفاقية كلًيا أو جزئًيا في أي وقت متى ما رأت ذلك مالئًما وذلك بموجب إشعار خطي يقدم إلى الشركة سابق لتاريخ 
اإلنهاء المطلوب بستين )60( يوم عمل. 

تتضمن االتفاقية بند سرية تلتزم الشركة بموجبه بعدم نشر أي معلومات أو صور تتعلق بأعمال االتفاقية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من 
قبل الجهة الحكومية.

تخضع االتفاقية لألحكام واألنظمة واجبة التطبيق في المملكة وفي حال نشوء أي نزاع بين الطرفين وتعذر حل النزاع ودًيا يجب إحالة النزاع إلى ديوان 
المظالم ويعتبر قرار الديوان نهائًيا وملزماً للطرفين. 

277



اتفاقية الخدمات ذات القيمة المضافة لمنصة أبشر ل و

)الموافق 2020/01/01م(، مع جهة  بتاريخ 1441/05/06هـ  أبشر  لمنصة  ذات قيمة مضافة  اتفاقية تشغيل وتطوير وإضافة خدمات  الشركة  أبرمت 
حكومية، تهدف إلى تطوير خدمات ذات قيمة مضافة وتقديمها ضمن منصة أبشر. بموجب االتفاقية، تقوم الشركة بتطوير وتقديم خدمات ذات القيمة 
المضافة بمقابل مالي يتم تحصيله من مستخدمي هذه الخدمات. وتهدف االتفاقية إلى تنظيم التزامات كل طرف فيما يتعلق بتنظيم وتطوير وتشغيل 
الخدمات ذات القيمة المضافة. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين وال تعتبر االتفاقية حصرية بين الشركة والجهة فيما يتعلق 

بالمنصة. 

مدة االتفاقية أربع )4( سنوات هجرية، قابلة للتجديد تلقائياً مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر برغبته في عدم تجديد االتفاقية بمدة ال تقل عن 
ستة )6( أشهر من تاريخ إنهاء االتفاقية. ويجوز إنهاء االتفاقية في أي وقت بناًء على اتفاق مكتوب بين الطرفين.

تتم استضافة وتخزين كافة البيانات في البنية التحتية لدى الجهة، وال يحق للشركة تطوير أو تخزين أو استخدام أو االستفادة من البيانات أو فتح خدمات 
مستقله ألغراض خارج نطاق الخدمة المحددة في اتفاقية الخدمات ذات القيمة مضافة لمنصة أبشر. 

تظل جميع حقوق الملكية الفكرية مملوكة للطرف الذي كان يملكها قبل تاريخ إبرام االتفاقية، ويملك كل طرف الملكية الفكرية المطورة بشكل مستقل 
عن االتفاقية.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بعدم إفصاح أو استخدام أو استغالل أي معلومات تكون بحوزته أو يكون اطلع عليها أو فيما له عالقة 
باالتفاقية أو الخدمات ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء قبل أو بعد انتهاء الخدمات أو االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألحكام واألنظمة المعمول بها في المملكة وفي حال نشوء أي نزاع حول تفسيرها أو تطبيق بنودها وتعذر حل النزاع ودًيا يجب إحالة 
النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

االتفاقيات اإلطارية لدراسة وتطوير عدد من الخدماتب. 

أبرمت الشركة عدد من االتفاقيات اإلطارية مع بعض الجهات وذلك للقيام بتطوير خدمات ذات القيمة المضافة، وال تعتبر هذه االتفاقيات ملزمة ألي 
من أطرافها وال يلتزم أي من األطراف بأي التزامات تجاه اآلخر إال بعد توقيع وثيقة اعتماد الخدمات المقدمة. يخضع نطاق هذه االتفاقيات بحسب ما 
يتم االتفاق عليه مع كل جهة وتصل مدة بعضها إلى عشرة )10( سنوات. تتضمن االتفاقيات توضيح اإلطار العام للعمل المشترك على أن يقوم األطراف 
خالل مدتها بدراسة الفرص وفي حال مناسبتها يتم توقيع وثيقة اعتماد لكل خدمة يتضمن التفاصيل الفنية والمالية. معظم هذه االتفاقيات يمكن إنهاؤه 
بموجب إشعار من أي من أطرافها في أي وقت وتخضع االتفاقيات لألحكام واألنظمة واجبة التطبيق في المملكة وفي حال نشوء أي نزاع حول تفسيرها 

أو تطبيق بنودها وتعذر حل النزاع ودًيا يجب إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

تتضمن هذه االتفاقيات اإلطارية بنود سرية يلتزم األطراف بموجبها بعدم إفصاح أو استخدام أو استغالل أي معلومات تكون بحوزتهما أو تم مراجعتها أو 
فيما له عالقة باالتفاقية أو الخدمات ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء قبل أو بعد انتهاء الخدمات أو االتفاقية.

اتفاقية خدمات شركة المياه الوطنية ج. 

أبرمت الشركة اتفاقية خدمات مع شركة المياه الوطنية بتاريخ 1441/03/13هـ )الموافق11/10/ 2019م(، بحيث ستقوم الشركة بالشراكة مع شركة 
المياه الوطنية بتطوير ورفع كفاءة أعمال شركة المياه الوطنية من خالل تحسين إجراءات العمل والحلول التقنية. وتقوم الشركة بتقديم أي من الخدمات 
بناًء على وثيقة اعتماد موقعة والتي تتضمن نسبة حصص كل طرف في اإليرادات المتحصلة من الخدمات المقدمة. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات 

حصرية بين الطرفين.

مدة االتفاقية ثماني )8( سنوات وقابلة للتجديد لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل انتهاء مدة االتفاقية بثالثة 
)3( أشهر.

ال يتحمل أي من الطرفين تكاليف مادية مقابل تنفيذ هذه االتفاقية باستثناء ما تم االتفاق عليه صراحًة في وثيقة اعتماد الخدمة التي تم توقيعها بين 
الطرفين. وتتضمن وثيقة اعتماد الخدمة على نسبة الحصص المحددة لكل من األطراف الناتجة من بيع الخدمات للمستفيدين.

ويجوز ألي طرف إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت، بشرط أن يقدم للطرف اآلخر إشعار كتابي قبل ستة )6( أشهر على األقل من تاريخ اإلنهاء، مع مراعاة 
تسوية أي مستحقات مالية غير مستوفاة للطرف اآلخر. 

تخضع االتفاقية لألحكام واألنظمة واجبة التطبيق في المملكة وفي حال نشوء أي نزاع حول تفسيرها أو تطبيق بنودها وتعذر حل النزاع ودًيا يجب إحالة 
النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

الوطنية وفًقا لالتفاقية في تاريخ 1441/10/23هـ )الموافق 2020/06/15م(، بحيث تقوم الشركة  المياه  إبرام وثيقة اعتماد بين الشركة وشركة  وتم 
بإنشاء وتطوير بوابة إلكترونية للتواصل مع بوابات الجهات الحكومية ذات الصلة إلصدار وتجديد تصاريح خزانات الصرف الصحي واإلدارة اإللكترونية 

لدخولها إلى محطات المعالجة. 

تعد وثيقة االعتماد سارية من تاريخ 1441/10/23هـ )الموافق 2020/06/15م(، وتستمر لمدة ثماني )8( سنوات، وتتجدد تلقائًيا ما لم يقدم أي من 
الطرفين إشعاًرا برغبته بعدم التجديد قبل ثالثين )30( يوم من تاريخ اإلنهاء.
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اتفاقية الهيئة العامة للطيران المدنيد. 

أبرمت الشركة اتفاقية مع الهيئة العامة للطيران المدني بتاريخ 1438/05/26 هـ )الموافق 2017/02/23م(، بحيث يتعين على الشركة تطوير وتشغيل عدد 
من الخدمات بشكل إلكتروني وذلك لخدمة المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للطيران وفق ترتيبات فنية ومالية معينة.

مدة هذه اتفاقية خمس )5( سنوات تبدأ من تاريخ إبرامها، وهي قابلة للتجديد تلقائًيا لمدة مماثلة مالم يقدم أحد الطرفين إشعار كتابي للطرف اآلخر 
برغبته بعدم التجديد قبل إنتهاء المدة األصلية أو المجددة بستة )6( أشهر على األقل. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

ويجوز ألي طرف إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت، بشرط أن يقدم للطرف اآلخر إشعار كتابي قبل ستة )6( أشهر على األقل من تاريخ اإلنهاء، مع مراعاة 
تسوية أي مستحقات مالية غير مستوفاة للطرف اآلخر.

جميع حقوق الملكية الفكرية لألنظمة التي ستقوم الشركة بابتكارها أو تطويرها لتنفيذ الخدمات المقدمة بموجب هذه االتفاقية ستكون ملًكا للهيئة 
العامة للطيران المدني. 

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بعدم إفصاح أو استخدام أو استغالل أي معلومات تكون بحوزته أو يكون اطلع عليها أو فيما له عالقة 
باالتفاقية أو الخدمات ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء قبل أو بعد انتهاء الخدمات أو االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألحكام واألنظمة واجبة التطبيق في المملكة وفي حال نشوء أي نزاع حول تفسيرها أو تطبيق بنودها وتعذر حل النزاع ودًيا يجب إحالة 
النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

عقود واتفاقيات وزارة العد- 	. 

أبرمت الشركة أربعة )4( عقود مع وزارة العدل بقيمة إجمالية قدرها ثالثمائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وأربعة 
وسبعون )325,761,474( ريال سعودي لتقديم خدمات استشارية وتنفيذ أعمال وتم إبرام هذه العقود على شروط العقود النموذجية المحددة شروطها وفق 
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتستحق الشركة المقابل المالي بحسب ما يتم إنجازه من أعمال وخدمات. يحق لوزارة العدل زيادة التزامات 
الشركة بنسبة ال تتجاوز 10% من قيمة أي عقد، ويجوز لها تخفيض التزامات الشركة بنسبة ال يتجاوز 20% من قيمة أي عقد. تخضع هذه العقود لألحكام 
واألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم إحالة أي نزاع ينشأ حول تفسيرها أو تطبيق بنودها وتعذر حلة ودًيا إلى ديوان المظالم. كما ابرمت الشركة عدد 
من االتفاقيات لتطوير عدد من خدمات وزارة العدل وتشغيل مركز خدمات وتقوم الشركة بالحصول على مستحقاتها بتغطية تكاليفها من دخل الخدمات.

تتضمن هذه االتفاقيات بنود سرية يلتزم األطراف ومستشاريهم ووكالئهم ومقاوليهم من الباطن بموجبها بعدم اإلفصاح عن أي معلومات تكون بحوزتهما أو 
تم مراجعتها أو فيما له عالقة باالتفاقية أو الخدمات ذات الصلة. ويلتزم األطراف بعدم إفصاح أو نشر أو إعالن عن أي من المعلومات المتعلقة باالتفاقية 

أو محتوياتها إال بعد الحصول على موافقة الطرف اآلخر.

اتفاقية الهيئة العامة للنقل و. 

أبرمت الشركة اتفاقية تطوير وتشغيل خدمات إلكترونية مع وزارة النقل بتاريخ 1437/04/29هـ )الموافق 2016/02/08م(، والتي انتقلت الحقاً إلى الهيئة 
العامة للنقل، وهي اتفاقية إطارية تلتزم بموجبها الشركة بتقديم خدمات للهيئة العامة للنقل بهدف خدمة المستفيدين النهائيين من خدمات الهيئة العامة 
للنقل بغرض تقديم خدمات إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص وتصاريح أنشطة ووسائل النقل إلكترونياً للمستفيدين من خالل عدد من المنصات اإللكترونية 
لصالح الهيئة العامة للنقل وفقاً لألنظمة واللوائح المعمول بها، والتي تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية لألفراد والمنشآت لتميكن الهيئة العامة للنقل 

من ضبط وتنظيم وإدارة عمليات النقل عن طريق الربط اإللكتروني مع الجهات الحكومية ذات العالقة.

مدة هذه االتفاقية خمسة )5( سنوات ميالدية، وتتجدد تلقائًيا ما لم يخطر أحد األطراف الطرف اآلخر برغبته في عدم التجديد قبل ستة )6( أشهر 
من تاريخ االنتهاء.

يحق ألي طرف إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت، بشرط تقديم إشعار اإلنهاء وفًقا للتفصيل التالي: 

في حال كان طلب اإلنهاء من قبل الهيئة العامة للنقل فإنه يجب إشعار الشركة بذلك قبل ستة )6( أشهر من تاريخ اإلنهاء. 	
في حال كان طلب اإلنهاء من قبل الشركة فإنه يجب إشعار الهيئة العامة للنقل بذلك قبل اثنى عشر )12( أشهر من تاريخ اإلنهاء. 	

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بعدم إفشاء أو استخدام أو استغالل أي معلومات ذات صلة باالتفاقية أو الخدمات ذات الصلة. ويلتزم 
األطراف بعدم تقديم بيان صحفي أو إعالن أي من المعلومات المتعلقة باالتفاقية أو محتوياتها للجمهور طوال مدة االتفاقية وبعد انتهائها إال بعد الحصول 

على موافقة الطرف اآلخر.

تخضع االتفاقية لألحكام واألنظمة واجبة التطبيق في المملكة وفي حال نشوء أي نزاع حول تفسيرها أو تطبيق بنودها وتعذر حل النزاع ودًيا يجب إحالة 
النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

279



اتفاقية خدمات ربط البيانات مع شركة تباد-ز. 

أبرمت الشركة اتفاقية تقديم وتشغيل خدمات بيانات بوليصة الشحن الجوية برقم هوية المستلم مع شركة تبادل، وتبدأ اعتباًرا من تاريخ 1440/03/25هـ 
)الموافق 2018/12/03م(، بحيث يتفق الطرفان على إنشاء نظام يهدف إلى تمكين وكاالت الشحن الجوي من التحكم وضبط إدارة عمليات التحقق من 
بيانات مستلم الشحنة الجوية الواردة إلى المملكة وربط كل رقم بوليصة شحن برقم هوية المستلم وذلك من خالل الربط اإللكتروني مع الجهات الحكومية 

ذات العالقة ومن ثم إرسال البيانات المتحقق منها من منصة »وشج« إلى منصة »فسح«، الستكمال اإلجراءات الالزمة لفسح الشحنات. 

مدة هذه االتفاقية خمسة )5( سنوات ميالدية، وتتجدد تلقائًيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد األطراف الطرف اآلخر برغبته في عدم التجديد قبل ثالثة 
)3( أشهر من تاريخ االنتهاء.

تقوم شركة تبادل ببيع الخدمات للعمالء وتحصيل المقابل المالي منهم ويتم مشاركة العوائد بين الطرفين وفق نسب معينة.

ويجوز ألي طرف إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت، بشرط إشعار الطرف األخر بذلك قبل ثالثة )3( أشهر من تاريخ اإلنهاء، مع مراعاة تسوية أي مستحقات 
مالية غير مستوفاة للطرف اآلخر.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بعدم اإلفصاح عن أي من المعلومات ذات الصلة باالتفاقية أو محتوياتها سواء خالل مدة االتفاقية أو 
بعد انتهاءها إال بعد الحصول على موافقة الطرف اآلخر.

تخضع االتفاقية لألحكام واألنظمة واجبة التطبيق في المملكة وفي حال نشوء أي نزاع حول تفسيرها أو تطبيق بنودها وتعذر حل النزاع ودًيا يجب إحالة 
النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

اتفاقيات مع وزارة البيئة والمياه والزراعةح. 

أبرمت الشركة عقدين مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بقيمة إجمالية قدرها مائة وتسعة وثالثون مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف ومائة وتسعة 
وخمسون )139,947,159( ريال سعودي لتقديم خدمات استشارية وتطوير محركات ومنصات وتم إبرام هذه العقود على شروط العقود النموذجية المحددة 
شروطها وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتستحق الشركة المقابل المالي بحسب ما يتم إنجازه من أعمال وخدمات. يحق لوزارة البيئة 
والمياه والزراعة زيادة التزامات الشركة بنسبة ال تتجاوز 10% من قيمة أي عقد، ويجوز لها تخفيض التزامات الشركة بنسبة ال يتجاوز 20% من قيمة أي 
عقد. كما يحق لوزارة البيئة والمياه والزراعة إنهاء العقد في أي وقت، بشرط إشعار الشركة بذلك قبل خمسة عشر )15( يوم من تاريخ اإلنهاء، مع مراعاة 
تسوية أي مستحقات مالية غير مستوفاة للشركة قبل تاريخ اإلنهاء. تخضع هذه العقود لألحكام واألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم إحالة أي نزاع 

ينشأ حول تفسيرها أو تطبيق بنودها وتعذر حلة ودًيا إلى ديوان المظالم.

التعامالت واالتفاقيات المبرمة مع قطاعات وزارة الداخلية ط. 

أبرمت الشركة عدًدا من التعامالت مع بعض قطاعات وزارة الداخلية عبارة عن مذكرات تفاهم ومحاضر تطوير خدمات أو اجتماعات، حيث تم إبرام 
مذكرة تفاهم بين الشركة وأحد قطاعات الوزارة بتاريخ 1434/11/11هـ )الموافق 2013/09/17م(، كما تم إبرام مذكرة تفاهم بين الشركة وأحد قطاعات 
الوزارة بتاريخ 1442/03/15هـ )الموافق 2020/11/01م(، وتم إبرام اتفاقية تطوير خدمات الربط بأنظمة أحد قطاعات الوزارة بتاريخ 1438/04/24هـ 
)الموافق 2017/01/22م(، لمدة ثالث )3( سنوات تجدد تلقائياً، كما تم إبرام مذكرة تفاهم مع أحد قطاعات الوزارة بتاريخ 1436/02/10هـ )الموافق 
والبوابات  الخدمات  من  عدد  تطوير  تشمل  متنوعة  بخدمات  القطاع  بتزويد  والمفاهمات  االتفاقات  هذه  خالل  من  الشركة  وتقوم  2014/12/02م(. 
والمنصات بهدف تطوير وأتمتة إجراءات عمل هذه القطاعات وذلك لخدمة المستفيدين من خدمات القطاع وتنفيذ تعامالتهم بشكل إلكتروني. تشمل 
الخدمات التي تقدم من خالل هذه البوابات أو المنصات – على سبيل المثال ال الحصر – خدمات إصدار تفاويض، وخدمات وربط تقارير الفحوصات 

بقواعد بيانات القطاع، وتطوير نظام إلكتروني لتسجيل البيانات وربطها بقاعدة بيانات القطاع، وغيرها من الخدمات.

يجدر بالذكر أن الشركة في طور توقيع اتفاقية جديدة مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير موارد البيانات والمعلومات والتي من المتوقع أن تحل محل 
هذه التعامالت. وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم إبرام تلك االتفاقية ولم يتم تحديد الموعد المتوقع لذلك. 

اتفاقيات األمانات ي. 

أبرمت الشركة عقدي شراكة مع كل من أمانة جدة وأمانة أخرى بتاريخ 1440/05/16هـ )الموافق 2019/01/22م(، والتي تم تعديلها في 1442/10/07هـ 
)الموافق 2021/05/19م(، و 1438/10/15هـ )الموافق 2017/07/09م(، على التوالي. بحيث تقوم الشركة باألعمال التفتيشية والرقابية والتطوير ورصد 
المخالفات وتحصيل اإليرادات ومتابعتها وتحصل الشركة مقابل أعمالها على نسبة من هذه اإليرادات وفق اشتراطات وضوابط معينة. مدة كل عقد خمس 
)5( سنوات ميالدية، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد مدة العقد قبل انتهائه بما ال يتجاوز خمس )5( سنوات، على أن يكون ذلك قبل انتهاؤه بمدة ال تقل عن 
مائة وثمانين )180( يوم. يخضع العقد ألنظمة المملكة وفي حال نشوء أي نزاع حول تفسيرها أو تطبيق بنودها وتعذر فض النزاع من قبل لجنة التوجيه، 

يجب إحالة النزاع إلى ديوان المظالم.

تتضمن هذه العقود بنود سرية يلتزم األطراف بموجبها بالحفاظ على سرية العقد وكافة المعلومات المتعلقة به، ويلتزم األطراف بعدم تقديم بيان صحفي 
أو إعالن للجمهور بشأن أي معامالت تمت بموجب هذه العقود دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل الطرف اآلخر.
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اتفاقية تقديم وتشغيل خدمات طباعة وتوصيل وثائق ك. 

تم إبرام اتفاقية تقديم وتشغيل خدمات طباعة وتوصيل وثائق بين الشركة وجهة حكومية بتاريخ 1437/04/07هـ )الموافق 2016/01/17م(، والتي تم 
تعديلها بتاريخ 1438/04/02هـ )الموافق 2017/01/01م(، بحيث تقوم الشركة بتقديم خدمات طباعة الوثائق بواسطة مركز الطباعة الخاص بالشركة 
مقابل الحصول على مبلغ مالي من مستخدمي الخدمات وفق ترتيبات مشاركة مع الجهة الحكومية، وتشمل الخدمات المقدمة من قبل الشركة خدمة 

طباعة الشهادات الصحية والتراخيص المحالت وتراخيص البناء. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة هذه االتفاقية ثالث )3( سنوات ميالدية، وتتجدد تلقائًيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد األطراف الطرف اآلخر برغبته في عدم التجديد قبل 
ثالثة )3( أشهر من تاريخ االنتهاء. ويجوز ألي طرف إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت، بشرط أن يقدم للطرف اآلخر إشعار كتابي قبل ستة )6( أشهر على 

األقل من تاريخ اإلنهاء، مع مراعاة تسوية أي مستحقات مالية غير مستوفاة للطرف اآلخر.

كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالشهادات والتراخيص التي تمت طباعتها من قبل مركز طباعة الشركة وفقاً لهذه االتفاقية تكون وتبقى ملكاً للجهة 
الحكومية، على أن تقوم الجهة الحكومية بدفع جميع مستحقات الشركة بموجب هذه االتفاقية. والملكية فكرية المتعلقة باألنظمة التي طورتها الشركة 

إلتمام عملية الربط مع أنظمة الجهة الحكومية أو لتنفيذ خدمات بموجب هذه االتفاقية تكون وتبقى ملكاً للشركة.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بعدم إفصاح أو استخدام أو استغالل أي معلومات تكون بحوزته أو يكون اطلع عليها أو فيما له عالقة 
باالتفاقية أو الخدمات ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء قبل أو بعد انتهاء الخدمات أو االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألحكام واألنظمة واجبة التطبيق في المملكة وفي حال نشوء أي نزاع حول تفسيرها أو تطبيق بنودها وتعذر حل النزاع ودًيا يجب إحالة 
النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية-. 

أبرمت الشركة اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتاريخ 1440/04/27هـ )الموافق 2019/01/03م(، وهي اتفاقية 
إطارية تلتزم بموجبها الشركة بتزويد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدة خدمات على النحو المنصوص عليه في وثائق اعتماد الخدمة وفًقا آللية 

المشاركة بين الطرفين. وتشمل هذه خدمات التي تقدمها الشركة بموجب االتفاقية، على سبيل المثال ال الحصر: 

إنشاء وتشغيل منصة التدريب والتطوير المهني المستمر. - 1
أي مجاالت أخرى يتفق عليها الطرفان الحًقا. - 2

وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة هذه االتفاقية ثالثة )3( سنوات ميالدية، وتتجدد تلقائًيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد األطراف الطرف اآلخر برغبته في عدم التجديد قبل 
ثالثة أشهر )3( من تاريخ اإلنتهاء. ويجوز ألي طرف إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت، بشرط أن يقدم للطرف اآلخر إشعار خالل مدة أقصاها ستة )6( 

أشهر من تاريخ اإلنهاء، مع مراعاة تسوية أي مستحقات مالية غير مستوفاة للطرف اآلخر. 

ال يتحمل أي من الطرفين أي تكاليف مادية مقابل تنفيذ هذه االتفاقية إال ما يتم االتفاق عليه صراحًة وفًقا لوثيقة اعتماد الخدمة الموقعة من قبل 
الطرفين. ويتفق الطرفان في وثيقة اعتماد الخدمة على الترتيبات المالية لتقديم الخدمات وطريقة تحصيل المقابل المالي من الجهات المستفيدة أو 
المستفيدين ويتم تحديدها حسب طبيعة كل خدمة وبما يضمن تغطية التكاليف الـتأسيسية والتشغيلية والتطورية للخدمات وبما يعود بالنفع على الطرفين. 

وفي جميع األحوال، ستقوم الشركة بتحصيل األجور من المستفيدين. 

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بعدم إفصاح أو استخدام أو استغالل أي معلومات تكون بحوزته أو يكون اطلع عليها أو فيما له عالقة 
باالتفاقية أو الخدمات ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء قبل أو بعد انتهاء الخدمات أو االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألحكام واألنظمة واجبة التطبيق في المملكة وفي حال نشوء أي نزاع حول تفسيرها أو تطبيق بنودها وتعذر حل النزاع ودًيا يجب إحالة 
النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

)الموافق  1441/01/26هـ  بتاريخ  االتفاقية  هذه  على  بناًء  الصادرة  المستمر  المهني  التطوير  أعمال  رقمنة  على  الشراكة  اعتماد  وثيقة  توقيع  وتم 
2019/09/25م(، بحيث تقوم الشركة بتوفير منصة للتطوير المهني المستمر، وتشمل خدمات الشركة، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: 

تطوير وتشغيل منصة إلكترونية للتطوير المهني المستمر. - 1
تقديم خدمات ذات قيمة مضافة كحلول تشغيلية مالئمة لمركز تواصل موحد وحلول لضبط رصد البيانات.- 2
تقديم خدمات توفر عدد من الكوادر البشرية للقيام باألعمال الرقابية والزيارات الميدانية. - 3
توفير ورش عمل وتدريب لرفع كفاءة خدمات التطوير المهني المستمر.- 4

مدة وثيقة اعتماد الشراكة على رقمنه أعمال التطوير المهني المستمر هي خمسة )5( سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد األطراف 
الطرف اآلخر خطًيا بعدم برغبته في التجديد، وذلك بما ال يقل عن )90( يوم من تاريخ إنهاء مدة وثيقة االعتماد هذه.
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اتفاقيات مع جهة حكوميةم. 

أبرمت الشركة تسعة )9( اتفاقيات مع جهة حكومية لتقديم خدمات استشارية وتطوير محركات وخدمات متعلقة بالتوطين بقيمة إجمالية قدرها أربعمائة 
العقود  لشروط  وفًقا  االتفاقيات  هذه  إبرام  وتم  ريال سعودي   )415,053,599( وتسعون  وتسعة  وخمسمائة  ألف  وخمسون  وثالثة  مليون  وخمسة عشر 
النموذجية المحددة شروطها وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتستحق الشركة المقابل المالي بحسب ما يتم إنجازه من أعمال وخدمات. 
يحق للجهة الحكومية زيادة التزامات الشركة بنسبة ال تتجاوز 10% من قيمة أي اتفاقية، ويجوز لها تخفيض التزامات الشركة بنسبة ال يتجاوز 20% من 
قيمة أي اتفاقية. وتخضع هذه االتفاقيات لألحكام واألنظمة واجبة التطبيق في المملكة وفي حال نشوء أي نزاع حول تفسيرها أو تطبيق بنودها وتعذر 

حل النزاع ودًيا يجب إحالة النزاع إلى ديوان المظالم.

تتضمن هذه االتفاقيات بنود سرية يلتزم األطراف بموجبها بالحفاظ على سرية العقد وكافة المعلومات ذات الصلة، ويلتزم األطراف بعدم تقديم بيان 
صحفي أو إعالن للجمهور بشأن أي معامالت تمت بموجب هذه االتفاقيات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل الطرف اآلخر.

اتفاقيات استشارية ن. 

أبرمت الشركة اتفاقيتين بخصوص تقديم خدمات استشارية في مجال الرعاية الصحية وبرامج الرعاية المدرسية وغيرها من البرامج الصحية ويشمل 
المشروع تقديم الخدمات االستشارية والخبراء والدورات التدريبية، وكالهما بتاريخ 1442/06/19هـ )الموافق 2021/02/01م(، مع جهة حكومية بقيمة 
إجمالية قدرها مئتان وسبعون مليون وثالثمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وتسعة وتسعون )270,394,699( ريال سعودي. وال تتضمن هذه االتفاقيات 

أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

تلتزم الشركة بتنفيذ وإتمام األعمال والخدمات الخدمات المنوطة بها في غضون أربعة وعشرين )24( شهًرا من تاريخ نفاذ االتفاقية، وتخضع الشركة 
لغرامة تأخيريه في حال التأخر عن األعمال والخدمات.

يجوز للجهة الحكومية إنهاء االتفاقية في أي وقت قبل إنهاء الخدمات بموجبها وذلك بعد إشعار الشركة قبل خمسة عشر )15( يوًما من تاريخ اإلنهاء، 
وشريطة دفع جميع مستحقات الشركة بموجب االتفاقية.

يجب على الجهة الحكومية إنهاء االتفاقية في الحاالت التالية:

إذا تبين أن الشركة قد شرعت بنفسها أو بواسطة غيرها – بشكل مباشر أو غير مباشر – في رشوة أحد موظفي الجهة الحكومية، أو حصلت - 1
على االتفاقية عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التالعب، أو مارست أي مما سبق أثناء تنفيذ االتفاقية.

في حال تصفية أو حل الشركة.- 2
في حال قامت الشركة بالتنازل عن االتفاقية دون الحصول على موافقة كتابية من قبل الجهة الحكومية.- 3

تتضمن االتفاقيتين بنود سرية يلتزم األطراف بموجبها بعدم استخدام اسم الطرف اآلخر في أي مراسالت أو إفصاحات ألي طرف أخر أو في أي وثائق 
أو إعالنات يتم نشرها أو توزيعها للجمهور دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل الجهة الحكومية.

تخضع هذه االتفاقيات لألنظمة النافذة في المملكة حسب ما يضمنه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذية، وجميع األنظمة النافذة 
في المملكة، ويحال أي نزاع ينشأ عن هذه االتفاقية أو تتصل بها إلى ديوان المظالم.

اتفاقية لين لخدمات األعما-س. 

إلى وضع  )الموافق 2021/05/02م(، وتهدف  بتاريخ 1442/09/20هـ  لين لخدمات األعمال  البيانات مع شركة  لتبادل  اتفاقية إطارية  الشركة  أبرمت 
الشروط والضوابط األساسية لتعامل الطرفين بحيث يتفق الطرفان في حال وجود فرص تعاون على إبرام وثائق اعتماد للخدمات تتضمن التفاصيل الفنية 

والمالية وحصص األطراف.

مدة االتفاقية هي خمس )5( سنوات، وهي قابلة للتجديد تلقائًيا ما لم يقدم أي من الطرفين إشعاًرا برغبته بعدم التجديد قبل تسعين )90( يوم من تاريخ 
اإلنهاء.

يجوز ألي طرف إنهاء االتفاقية في أي وقت، شريطة أن يزود الطرف اآلخر بإخطار مدته ستة )6( أشهر من تاريخ اإلنهاء، مع مراعاة أي مبالغ مستحقة 
للطرف اآلخر.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم كال الطرفين بموجبه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء قبل أو بعد تنفيذ الخدمات أو االتفاقية، بعدم اإلفصاح 
عن أو استخدام أي معلومات في حوزتهما أو قاما بمراجعتها أو فيما يتعلق باالتفاقية أو الخدمات ذات الصلة.

تخضع اتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويحال أي نزاع يتعذر حله ودًيا في غضون ستين )60( يوم إلى المحاكم المختصة في المملكة.
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وفي ما يلي ملحقات االتفاقية والتي ستظل سارية المفعول أثناء سريان االتفاقية:

الملحق األول بتاريخ 1442/09/20هـ )الموافق 2021/05/02م(، فيما يتعلق بخدمات التقارير الطبية إلصدار رخص القيادة لصالح إدارة  	
المرور، حيث تقوم شركة لين لخدمات األعمال بإرسال التقارير الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية عبر بوابة »صحة« إلى أنظمة الشركة 

ليتم تقديمها للجهات المختصة. 
إدارة  	 لصالح  اإلقامات  إلصدار  الطبية  التقارير  بخدمات  يتعلق  فيما  2021/05/02م(،  )الموافق  20/09/1442هـ  بتاريخ  الثاني  الملحق 

الجوازات، بحيث تقوم شركة لين لخدمات األعمال بإرسال التقارير الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية عبر بوابة »صحة« إلى أنظمة 
الشركة ليتم تقديمها للجهات المختصة. 

الملحق الثاني بتاريخ 1442/09/20هـ )الموافق 2021/05/02م(، فيما يتعلق بخدمات التقارير الطبية الصادرة لصالحية حيازة أسلحة لصالح  	
اإلدارة العامة لألسلحة والمتفجرات، بحيث تقوم شركة لين لخدمات األعمال بإرسال التقارير الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية عبر بوابة 

»صحة« إلى أنظمة الشركة ليتم تقديمها للجهات المختصة. 

اتفاقية تشغيل مراكز ع. 

أبرمت الشركة اتفاقية تشغيل مراكز مع جهة حكومية بتاريخ 1442/07/18هـ )الموافق 2021/03/02م(، بحيث تقوم الشركة بتشغيل المراكز وتشمل 
توفير وتهيئة المراكز واستئجار بعضها وتوفير طاقم الشتغيل والقيام بتصميم نموذج تشغيلي يحتوي على رحلة العميل ضمن المراكز التي سيتم تشغيلها.

مدة اتفاقية أربعة عشر )14( شهًر تبدأ من تاريخ استالم الشركة للموقع ذي الصلة على النحو المتفق عليه بين األطراف.

تبلغ القيمة اإلجمالية لالتفاقية ستمائة وستة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف وثالثمائة واثنان )626,785,302( ريال سعودي )شاملة 
ضريبة القيمة المضافة( مستحقة الدفع للشركة وفقاً لما يتم إنجازه من أعمال.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويحال أي نزاع يتعذر حله ودًيا في غضون ستين )60( يوم إلى المحاكم المختصة في المملكة.

اتفاقية تطوير أنظمةف. 

أبرمت الشركة اتفاقية مع جهة حكومية لتطوير األنظمة بتاريخ 1442/9/16هـ )الموافقة 2021/04/28م(، بحيث تقوم الشركة بتنفيذ مشروع لتطوير 
نظام موحد وفًقا لشروط االتفاقية. يوفر النظام الموحد خدمة إدارة عمليات وإجراءات متنوعة، بما في ذلك العمليات المالية والمحاسبية وعمليات 

الموارد البشرية وعمليات البيع والتخزين.

مدة االتفاقية ثمانية وأربعين )48( شهر تبدأ من تاريخ تنفيذها. تبلغ القيمة اإلجمالية لالتفاقية ثالثمائة وأربعة وثمانون مليون وثمانمائة وسبعة ألف 
ومئتان وعشرة ريال وتسعة هلالت )384,807,210,09( )شاماًل ضريبة القيمة المضافة( مستحقة الدفع للشركة بموجب شهادات االنجاز.

يجوز للجهة الحكومية إنهاء االتفاقية في أي وقت من خالل تقديم إشعار ال يقل عن ستين )60( إلى الشركة، شريطة أن تعوض الشركة عن جميع المبالغ 
المستحقة عن األعمال المنجزة، وأن تعوض الشركة عن أي أضرار تكبدتها باعتبارها نتيجة هذا اإلنهاء المبكر.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويحال أي نزاع يتعذر حله ودًيا في غضون ستين )60( يوم إلى المحاكم المختصة في المملكة.

اتفاقية مع جهة حكوميةص. 

لدى الشركة مشروع اتفاقية مع جهة حكومية وفًقا لقرار وزاري صدر بتاريخ 1442/12/24هـ )الموافق 2021/08/03م(، وهي حالياً قيد إجراءات التوقيع، 
تقوم الشركة بموجب هذه االتفاقية بتشغيل وتطوير مركز بيانات باإلضافة إلى إنشاء أو تحديث أي أنظمة تتطلبها طبيعة العمل. ويتم تطوير مركز البيانات 

وفًقا ألحدث التقنيات الدولية وممارسات أمن المعلومات.

تبدأ االتفاقية اعتباًرا من تاريخ 1443/01/01هـ )الموافق 2021/08/09م(، وتظل سارية ما لم يتم إنهاؤها من خالل ما يلي: 

نقل االتفاقية إلى شركة يتم تأسيسها لتنفيذ المشروع. - 1
وقوع حالة قوة قاهرة.- 2
في حال إخالل الشركة بالتزاماتها بموجب االتفاقية والتي تشمل إخالل أي من الطرفين في الوفاء بالتزاماته بموجب االتفاقية وعدم تصحيح - 3

هذا اإلخالل بعد إخطاره لمدة ثالثين )30( يوم، أو إذا انسحبت الشركة من العمل، أو إذا ثبت أن الشركة قامت نفسها أو من خالل طرف 
أخر بتقديم أية هدية أو مكافأة ألي من موظفي الجهة الحكومية ذات الصلة باالتفاقية لغاية تسهيل إجراءات مرتبطة باالتفاقية، أو في حالة 

إفالس الشركة أو طلب إعالن إفالسها أو صدور أمر بوضعها تحت الحراسة أو تصفيتها أو حلها قضائًيا.

تعد جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باألعمال والبرامج التي تم تطويرها من قبل الشركة وحدها لتنفيذ االتفاقية مملوكة للشركة طوال مدة االتفاقية، 
وسيتم نقلها إلى الجهة الحكومية عند انتهاء االتفاقية. أما في حال تم توفير أنظمة أو خدمات من خالل تراخيص صادرة من قبل جهات أو خدمات أخرى 
مملوكة للشركة، فسيتم نقل تراخيصهم فقط إلى الجهة الحكومية وفًقا لشروط اتفاقيات التراخيص ذات الصلة. كما تمنح الجهة الحكومية الشركة الحق 

في استخدام أي من حقوق الملكية الفكرية المملوكة للجهة الحكومية على أساس غير حصري وغير قابل لإللغاء لغاية تنفيذ االتفاقية.
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تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف وممثلوهم بموجبه بعدم اإلفصاح عن أي من المعلومات السرية ذات الصلة باالتفاقية أو بأي من أطرافها، بما 
في ذلك كافة البيانات والوثائق المتعلقة باالتفاقية، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، سواء قبل أو بعد انتهاء االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويحال أي نزاع يتعذر حله ودًيا في غضون ستين )60( يوم إلى المحاكم اإلدارية في المملكة.

اتفاقية مع جهة حكومية  ق. 

أبرمت الشركة اتفاقية مع جهة حكومية بتاريخ 1441/11/13هـ )الموافق 2020/07/04م(، بحيث تقوم الشركة بتنفيذ مشروع تقني. وال تتضمن هذه 
االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة االتفاقية هي خمس )5( سنوات وتبدأ اعتباراً من تاريخ استالم الشركة موقع تنفيذ المشروع.

تبلغ القيمة اإلجمالية التفاقية خمسة وثالثين مليون وتسعمائة واثنين وسبعين وثمانمائة وأربعة وعشرين ريال وأربعين هللة )35,972,824.40( ريال 
سعودي، تدفع على شكل مستخلصات شهرية عند تقديم الشركة ما يفيد قيامها بتفعيل الخدمة بالشكل المطلوب موقع ومختوم من قبل الجهة المختصة.

يجوز للجهة الحكومية زيادة مقدار األعمال والخدمات بنسبة ال يتجاوز 10% من مجموع قيمة االتفاقية، كما يجوز لها إنقاص مقدار األعمال والخدمات 
بنسبة ال تتجاوز 20% من مجموع  قيمة االتفاقية، على أن يتم تعديل القيمة بالزيادة أو النقص تبعاً لذلك.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويحال أي نزاع يتعذر حله ودياً إلى ديوان المظالم للفصل فيه.

اتفاقيات الموردين  ولولو 

الجهات  الالزمة لتسويق وبيع أنظمة  الشركة الصالحيات  المثال وليس الحصر، تعطى  التي بموجبها، على سبيل  الشركة عدد من االتفاقيات  أبرمت 
المتعاقد معها للقطاع العام والخاص. باإلضافة إلى ذلك، تقوم بعض الشركات المتعاقد معها بتوفير طاقم عمل وخدمات موارد بشرية بناًء على طلب 

الشركة وفًقاً ألوامر الشراء الصادرة من قبل الشركة، وفيما يلي ملخص لتلك االتفاقيات:

اتفاقية مشروع تقديم خدمات توطين الوظائف أ. 

أبرمت الشركة اتفاقية مشروع تقديم خدمات توطين الوظائف بتاريخ 1441/10/23هـ )الموافق 2020/06/15م(، مع شركة مبدعون التنمية للتأهيل، 
بحيث تقوم شركة مبدعون التنمية للتأهيل بتوفير وظائف ومرشحين مؤهلين لها وتقدم خدمات دعم التوظيف وفق األوصاف والمؤهالت والمتطلبات 

والتفاصيل الفنية المحددة في االتفاقية. 

مدة االتفاقية هي سنة ميالدية تبدأ من 1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م(، ويمكن تجديدها أو تمديدها بموجب موافقة الطرفين على ذلك 
كتابة. ويحق للشركة فسخ هذا العقد في أي وقت شريطة إشعار شركة مبدعون التنمية للتأهيل كتابًيا قبل تاريخ الفسخ بثالثين )30( يوم، وتلتزم الشركة 

بدفع قيمة األعمال التي تم إنجازها وقبولها قبل الفسخ. 

ويحق للشركة التعاقد مع طرف ثالث متخصص من أجل تقييم األعمال المنجزة وتحديد صحة تنفيذها وفًقا لمتطلبات الشركة ويكون ذلك على نفقة 
الشركة ودون الحاجة إلى موافقة شركة مبدعون التنمية للتأهيل.

القيمة اإلجمالية لالتفاقية هي ثمانية وثالثون مليون وستمائة وأربعون ألف )38,640,000( ريال سعودي، شاملة لكافة الضرائب والرسوم.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويحال أي نزاع يتعذر حله ودًيا إلى المحاكم التجارية في الرياض.

اتفاقية تطوير وتشغيل منتج »الطير«ب. 

أبرمت الشركة اتفاقية تطوير وتشغيل منتج »الطير« إلدارة األساطيل بتاريخ 1437/05/15هـ )الموافق 2016/02/24م(، مع شركة سوفتك انترناشيونال، 
والذي بموجبه تعطى الشركة الصالحيات االزمة لتسويق وبيع النسخة التجارية من منتج »الطير«، المطور والمملوك لشركة سوفتك انترناشيونال، لعمالئها. 

والطير هو برنامج جاهز إلدارة وتتبع وصيانة وتنظيم األساطيل والمركبات تقوم شركة سوفتك انترناشيونال بتسويقه وبيعه عالمياً في عدة أسواق. 

مدة االتفاقية عشرة )10( سنوات تبدأ اعتباًرا من تاريخ االنطالق، وتتجدد تلقائياً بمدة سنتين إضافية بشكل متوالي.

يتحمل كل طرف تكاليف المصروفات المتعلقة بأداء مهامه والتزاماته الواردة في االتفاقية مقابل المشاركة في الدخل الذي ينتج من بيع المنتج بنسخته 
التجارية في اإلقليم.

يحق للشركة انهاء هذه االتفاقية في أي وقت شريطة إشعار شركة سوفتك انترناشيونال كتابًيا قبل تاريخ اإلنهاء بستين )60( يوم، وتلتزم الشركة بدفع 
قيمة األعمال التي تم إنجازها وقبولها قبل اإلنهاء. ويجوز لشركة سوفتك انترناشيونال إنهاء االتفاقية في حال عدم رغبتها في التجديد من خالل تزويد 

الشركة بإشعار برغبتها باإلنهاء قبل )24( شهر من تاريخ اإلنهاء.

تمتلك الشركة جميع حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن هذه االتفاقية، بما في ذلك األسماء والعالمات التجارية وغيرها من الحقوق التي تدخل ضمن 
نطاق الحماية التي تقوم بها منظمة الويبو لحماية حقوق الملكية الفكرية أو أنظمة المملكة، دون اإلخالل بحقوق الملكية الفكرية لشركة شركة سوفتك 
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انترناشيونال والتي تشمل، على سبيل المثال وال الحصر، العالمة التجارية وبيانات المشتركين. توافق شركة سوفتك انترناشيونال على الدفاع عن الشركة 
وحمايتها ضد أي ادعاء من قبل طرف ثالث بأن المنتج المطور من قبل شركة سوفتك انترناشيونال يخل حقوق الملكية الفكرية لطرف ثالث، وتعوض 
الشركة عن كل التكاليف واألضرار التي تتكبدها نتيجة لذلك. تقر الشركة بأن منتج »الطير« مملوكة لشركة سوفتك انترناشيونال وأن جميع العالمات 

التجارية والتصاميم والشعارات واألسماء التجارية وحقوق الطبع المتعلقة بها مملوكة لشركة سوفتك انترناشيونال.

تتعامل شركة سوفتك انترناشيونال مع الشركة بشكل حصري في تنفيذ نطاق االتفاقية طوال مدتها، وتلتزم شركة سوفتك انترناشيونال إبتًدا من تاريخ 
سريان هذه االتفاقية بعدم تطوير أي منتجات مشابه – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر– داخل المملكة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من 

قبل الشركة خالل مدة الحصرية لهذه االتفاقية.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبها بالحفاظ على سرية معلومات االتفاقية. تم تعريف المعلومات السرية في بند السرية بأنها أي معلومات 
يقدمها أحد األطراف ويذكر أنها سرية أو تكون سرية بطبيعتها، والتي يعلم الطرف المتلقي أو يعتقد أنها سرية. يلتزم الطرف المتلقي بالحفاظ على سرية 

هذه المعلومات وعدم اإلفصاح عنها ألي طرف آخر إال بموافقة خطية من قبل الطرف اآلخر.

تخضع االتفاقية لألنظمة السارية في المملكة، ويحال أي نزاع يتعذر حله ودًيا إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيه.

اتفاقيات توفير موارد بشرية ج. 

اتفاقية توفير طاقم عمل وتقديم خدمات الموارد البشريةل  

أبرمت الشركة اتفاقية توفير موارد بشرية مع شركة إمداد الخبرات بتاريخ 1436/04/08هـ )الموافق 2015/01/28م(، بحيث تقوم شركة إمداد الخبرات 
بتوفير طاقم عمل وخدمات موارد بشرية بناًء على طلب الشركة وفقاً ألوامر الشراء الصادرة من قبل الشركة. توفر شركة إمداد الخبرات برامج التأهيل 

األولية لطاقم العمل ي وبرامج تدريب المهارات الشخصية للقوى العاملة التي توفرها. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

مدة االتفاقية سنة ميالدية تبدأ من 1436/03/10هـ )الموافق 2015/01/01م(، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر 
برغبته في عدم التجديد وذلك قبل ثالثين )30( يوم من تاريخ اإلنهاء.

يحق للشركة المطالبة بنقل كفالة أي موظف لديها بعد إتمام اثنا عشر )12( شهر من عملهم لدى الشركة، وال يحق رفض هذا الطلب ألي سبب من 
األسباب، وال يحق لشركة إمداد الخبرات المطالبة بأي مقابل مادي ذلك.

تحدد قيمة العقد وفًقا لقيمة أوامر الشراء الصادرة من الشركة ولن تكون الشركة ملزمة بدفع أي مبالغ لم تصدر أمر شراء بشأنها من قبل الشركة.

تكون شركة إمداد الخبرات مسؤولة عن التكاليف المتعلقة بتوفير الموارد البشرية بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالتأمين وتجديد اإلقامة وأي تعويض 
أو بدل آخر. وتلتزم شركة إمداد الخبرات بالزام الموظفون المقدمون من قبلها بالمحافظة على سرية معلومات وبيانات الشركة.

يحق للشركة انهاء هذه االتفاقية أو أي أمر عمل صادر بشأنها في أي وقت شريطة إشعار شركة إمداد الخبرات كتابًيا قبل تاريخ اإلنهاء بثالثين )30( يوم، 
وتلتزم الشركة بدفع قيمة األعمال التي تم إنجازها وقبولها لحين تاريخ اإلنهاء.

تضمن شركة إمداد الخبرات أن يتنازل الموظفون عن أي حقوق ملكية فكرية تنشأ نتيجة لالتفاقية أو نتيجة العمل لصالح الشركة، وأنها حق خاص للشركة 
دون أي مشاركة مع شركة إمداد الخبرات.

يحال أي نزاع ال يمكن حله ودياً إلى الرئيس التنفيذي للشركة.

 اتفاقيات المنتجات اإللكترونية ولولو 

العامة والخاصة والحكومية لتزويد عمالئها بالعديد من خدمات المنتجات اإللكترونية بما في ذلك، على سبيل المثال ال  الهيئات  تتعاون الشركة مع 
الحصر، خدمات يقين ومقيم وتم وراية. توفر هذه المنتجات اإللكترونية خدمات متنوعة للعمالء بما في ذلك خدمات التحقق من هوية. وفيما يلي ملخص 

لالتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع عمالئها:

اتفاقيات خدمات شركات التأمينأ. 

أبرمت الشركة عدًدا من اتفاقيات الربط الفني للتأمين، بحيث تزود الشركة العديد من شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية بخدمات المصادقة على 
وفًقا لآللية المشاركة بالدخل، وفي ما يلي ملخص لهذه االتفاقيات: 

اتفاقية خدمات شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحيةل  

أبرمت الشركة اتفاقية خدمات شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية بتاريخ 1442/05/15هـ )الموافق 2020/12/30م(، مع جهة اعتبارية، بحيث 
تقوم الشركة بتقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالتحقق من البيانات لشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية مثل خدمة التحقق من بيانات العنوان 
والتأمين  الصحية  الرعاية  مقدمي  قطاع  تطوير  بهدف  الرسمية  مع سجالت  ومطابقتها  المستفيدين  بيانات  من  التحقق  وخدمة  للمستفيدين  الوطني 

الصحي، وذلك مقابل عائد مالي ووفًقا ألي وثيقة اعتماد موقعة من قبل الطرفين. وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.

285



مدة هذه االتفاقية خمس )5( سنوات ميالدية، وتتجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين على ذلك كتابة.

تتحمل الشركة تكاليف تقديم الخدمات لشركات التأمين مقابل عائد مالي متفق عليه بينهما وفقاً لألسعار المحددة في وثائق االعتماد الموقعة بين الطرفين. 

تقوم الشركة بتقديم بعض الخدمات لشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية بموجب وثائق االعتماد الموقعة بين الطرفين، بالشراكة بين الشركة 
وأطراف ثالثة.

يحق ألي طرف إنهاء االتفاقية أو أي وثيقة اعتماد في أي وقت، شريطة إشعار الطرف اآلخر قبل ستة )6( أشهر من تاريخ اإلنهاء، وتلتزم الشركة بدفع 
قيمة األعمال التي تم إنجازها وقبولها لحين تاريخ اإلنهاء. ويجب أن يستمر الطرفات في تنفيذ أي وثيقة اعتماد سارية وقت اإلنهاء حتى تاريخ انتهائها 

المحدد في كل وثيقة.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بعدم إفصاح أو استخدام أو استغالل أي معلومات تكون بحوزته أو يكون اطلع عليها أو فيما له عالقة 
باالتفاقية أو الخدمات ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء قبل أو بعد انتهاء الخدمات أو االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة السارية في المملكة، ويحال أي نزاع يتعذر حله ودًيا إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيه.

تم إبرام ستة وثائق اعتماد بموجب االتفاقية على النحو التالي:

 طلب خدمة التحقق من الهوية للقطاع الصحيل و

الهوية لصالح القطاع  الوثيقة بتاريخ 1442/09/02هـ )الموافق 2021/04/14م(، بحيث ستقوم الشركة بتشغيل وتطوير خدمات التحقق من  تم إبرام 
الصحي الخاص بالتعاون مع الجهة االعتبارية، والتي يجب أن تشمل خدمات التحقق من المستفيد عن طريق رمز االستجابة السريعة )QR( من خالل 
تطبيق لجوال والتحقق من المستفيدين عن طريق التوثيق اإللكتروني )OTP( من خالل تطبيق للجوال، مثل التحقق عن طريق بصمة الوجه والتحقق من 

بصمات المستفيدين في حاالت الطوارئ والتي يتم تحديدها.

مدة تقديم هذه الخدمة سنتين )2( ميالديتين من تاريخه وقابل للتجديد بموجب موافقة الطرفين الكتابية قبل ثالثين )30( يوم من انتهاء المدة المعمول بها.

تتحمل الشركة تكاليف تقديم الخدمات وتطويرها وتشغيلها. تقوم الشركة بتحصيل المقابل المالي من القطاع الصحي الخاص.

وثيقة اعتماد خدمة نذيرل و

تم إبرام الوثيقة بتاريخ 1442/09/02هـ )الموافق 2021/04/14م(، بحيث يتعين على الشركة تقديم خدمات نذير إللغاء التأمين. تقدم الشركة خدمة 
إلكترونية لشركات التأمين لمساعدة المنشآت في عملية تحديث بيانات األفراد المعنيين مثل العمالء والموظفين.

مدة تقديم هذه الخدمة سنتين )2( ميالديتين من تاريخه وقابل للتجديد بموجب موافقة الطرفين الكتابية قبل ثالثين )30( يوم من انتهاء المدة المعمول بها.

تتحمل الشركة تكاليف تقديم الخدمات وتطويرها وتشغيلها لشركات التأمين وفًقا لوثيقة اعتماد الخدمة، مقابل تقديم الخدمات بشكل تجاري للعمالء.

وثيقة اعتماد خدمات يقين المباشرة ل و

تم إبرام الوثيقة بتاريخ 1442/09/13هـ )الموافق 2021/04/25م(، بحيث يتعين على الشركة تقديم خدمات يقين المباشرة.

مدة تقديم هذه الخدمة سنتين )2( ميالديتين من تاريخه وقابل للتجديد بموجب موافقة الطرفين الكتابية قبل ثالثين )30( يوم من انتهاء المدة المعمول بها.

تتحمل الشركة تكاليف تقديم الخدمات وتطويرها وتشغيلها لشركات التأمين وفًقا لوثيقة اعتماد الخدمة، مقابل تقديم الخدمات بشكل تجاري للعمالء.

وثيقة اعتماد خدمة رفع وثائق التأمين ألنظمة الجوازاتل و

تم إبرام الوثيقة بتاريخ 1442/09/02هـ )الموافق 2021/04/14م(، بحيث تقوم الشركة بتشغيل وتطوير الخدمات التي تسمح برفع وثائق التأمين الصحي 
ألنظمة الجوازات. وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة خدمة رفع بيانات وثيقة الضمان الصحي للمقيمين إلى أنظمة الجوازات وخدمة تحميل بيانات 

وثيقة الضمان الصحي لتمديد تأشيرة الزائرين إلى أنظمة الجوازات.

مدة تقديم هذه الخدمة سنتين )2( ميالديتين من تاريخه وقابل للتجديد بموجب موافقة الطرفين الكتابية قبل ثالثين )30( يوم من انتهاء المدة المعمول بها.

تتحمل الشركة تكاليف تقديم الخدمات وتطويرها وتشغيلها لشركات التأمين وفًقا لوثيقة اعتماد الخدمة، مقابل تقديم الخدمات بشكل تجاري للعمالء. 

وثيقة اعتماد خدمة االمتثا-ل و

تم إبرام الوثيقة بتاريخ 1442/09/02هـ )الموافق 2021/04/14م(، بحيث تقوم الشركة بتطور خدمات االمتثال، والغرض منها هو أن تزود الشركة الجهة 
االعتبارية بأعداد التابعين للموظفين في القطاع الخاص، حسب السجالت المتاحة لدى الجهات المختصة، من أجل استخدام المعلومات والبيانات في 

خدمات التأمين. 
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مدة تقديم هذه الخدمة سنتين )2( ميالديتين من تاريخه وقابل للتجديد بموجب موافقة الطرفين الكتابية قبل ثالثين )30( يوم من انتهاء المدة المعمول بها.

تتحمل الشركة تكاليف تقديم الخدمات وتطويرها وتشغيلها لشركات التأمين وفًقا لوثيقة اعتماد الخدمة، مقابل تقديم الخدمات بشكل تجاري للعمالء. 

وثيقة اعتماد خدمة العنوان الوطنيل 7

تم إبرام الوثيقة بتاريخ 1442/09/13هـ )الموافق 2021/04/25م(، بحيث تقوم الشركة بتشغيل وتطوير خدمات العنوان الوطني. 

مدة تقديم هذه الخدمة سنتين )2( ميالديتين من تاريخه وقابل للتجديد بموجب موافقة الطرفين الكتابية قبل ثالثين )30( يوم من انتهاء المدة المعمول بها.

تتحمل الشركة تكاليف تقديم الخدمات وتطويرها وتشغيلها لشركات التأمين وفًقا لوثيقة اعتماد الخدمة، مقابل تقديم الخدمات بشكل تجاري للعمالء.

اتفاقيات الربط تقني وتقديم خدمات إلكترونية لشركات التأمينل 8

أبرمت الشركة سبعة )7( اتفاقيات لتقديم خدمة الربط التقني وتقديم الخدمات اإللكترونية مع عدد من شركات التأمين، بحيث تقوم الشركة بتنفيذ 
مشروع تقديم خدمة ربط تقني وتقديم خدمات التحقق والتوثيق لبيانات عمالء شركات التأمين، وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين 
الطرفين. وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل مهمة التأكد من بيانات المستفيدين المتقدمين لطلبات الحصول على وثائق التأمين لدى شركات التأمين 
وتحدد االتفاقيات أسعار الخدمات التي تدفعها شركات التأمين للشركة والتي يتم حسابها بناًء على عدد العمليات المنفذة. وتشمل الخدمات التي تقدمها 

الشركة ما يلي: 

خدمة يقين: خدمة تمكن شركات التأمين من التحقق من بيانات العمالء طبقاً للمعلومات المتوفرة في مركز المعلومات الوطني. - 1
خدمة العنوان الوطني: خدمة تمكن شركات التأمين من التحقق من بيانات العمالء طبقاً للمعلومات المتوفرة في مؤسسة البريد السعودي.- 2
خدمة التوثق اإللكتروني: خدمة تمكن شركات التأمين من رفع موثوقية الخدمات المقدمة للعمالء من خالل إرسال أرقام هوية طالب الخدمة - 3

لدى شركات التأمين من خالل الربط المباشر وذلك للتوثيق من خالل إرسال »كود« على الهاتف المتنقل للعميل. 

مدة هذه االتفاقيات سنة ميالدية تبدأ مباشرة من تاريخ إنهاء تطوير الخدمات واكتمال الربط مع أنظمة شركات التأمين والذي تحدده الشركة بموجب 
إشعار خطي أو إلكتروني موجه إلى شركات التأمين. وتتجدد تلقائًيا لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر برغبته في عدم التجديد بمدة 

ال تقل عن ثالثين )30( يوم من تاريخ اإلنهاء.

يحق ألي طرف إنهاء االتفاقية، شريطة إشعار الطرف اآلخر خطًيا قبل خمسة عشر )15( يوم من تاريخ اإلنهاء.

تخضع االتفاقية لألنظمة السارية في المملكة، ويحال أي نزاع يتعذر حله ودًيا إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيه.

اتفاقيات خدمة يقينب. 

أبرمت الشركة عدد من اتفاقيات يقين، بحيث تقدم الشركة خدمات الربط التقني وخدمات التحقق من معلومات عمالء الطرف المتعاقد معه، وذلك 
طبقاً للبيانات الموجودة في مركز المعلومات الوطني لعمالء، وتهدف الخدمة إلى تسهيل مهمة التأكد من بيانات عمالء الطرف المتعاقد معه. وتشمل 

الخدمات التي تقدمها الشركة ما يلي:

خدمة يقين: خدمة تمكن الطرف المتعاقد معه من التحقق من بيانات العمالء طبقاً للمعلومات المتوفرة في مركز المعلومات الوطني. - 1
خدمة العنوان الوطني: خدمة تمكن الطرف المتعاقد معه من التحقق من بيانات العمالء طبقاً للمعلومات المتوفرة في مؤسسة البريد السعودي.- 2
خدمة نذير للتنبيهات: خدمة تنبه الطرف المتعاقد معه في حال تغيير الحياة. - 3
خدمة البصمة: خدمة التحقق من هوية العميل.- 4
خدمة راية: إلرسال رسائل SMS إلى أرقام عمالء يقين كما هو موثق في منصة »أبشر« بناًء على طلب عمالء يقين.- 5

وال تتضمن أي من هذه االتفاقيات أي ترتيبات حصرية بين الطرفين. 

مدة كل اتفاقية سنة ميالدية واحدة تبدأ من تاريخ إنهاء خدمات التطوير والربط بأنظمة عمالء يقين، على النحو الذي تحدده الشركة بموجب إشعار 
موجه إلى كل عميل يقين، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر برغبته في عدم التجديد بمدة ال تقل عن ثالثين )30( يوم 

من تاريخ اإلنهاء.

يجب على عمالء يقين دفع رسوم اشتراك سنوية، تدفع في بداية كل سنة عقدية وعند بداية كل تجديد وهي غير مستردة، وتشمل هذه التكلفة قيمة 
اإلعدادات الالزمة للخدمة. يشمل الرسم تكلفة اإلعداد الفني المطلوب وتشغيل الخدمات لسنة ميالدية واحدة. 

يتم دفع تكلفة الخدمات والعمليات )والتي تتكون من االشتراكات السنوية وتكاليف عمليات التحقق( على أساس فواتير شهرية ترسل على العنوان المعتمد 
لعميل يقين لسدادها خالل خمسة عشر )15( يوم من تاريخ المطالبة وفقاً لسعر كل معاملة محددة في كل من اتفاقيات يقين.

يحق ألي طرف إنهاء االتفاقية، شريطة إشعار الطرف اآلخر خطًيا قبل خمسة عشر )15( يوم من تاريخ اإلنهاء.
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يتعهد الطرفان بالمحافظة على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة باتفاقيات يقين وعدم إفشائها ألي طرف، ويستثنى من ذلك: )1( البيانات 
أو المعلومات التي تم إفصاحها للجمهور؛ و )2( البيانات أو المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها بناًء على طلب من جهة حكومية مختصة؛ و )3( المعلومات 

التي يتم عرضها على مستشاري الطرف اآلخر.

يتعهد الطرفان باستخدام البيانات والمعلومات الواردة بموجب اتفاقيات يقين للغرض المحدد لها، والمحافظة عليها، وعدم إساءة استخدامها، وعدم 
تمريرها للغير. وال يحق لعميل يقين إعادة إنتاج أو نشر البيانات والمعلومات إلى أي طرف آخر ما لم يتفق على خالف ذلك بين الطرفين كتابًة.

تخضع االتفاقية لألنظمة السارية في المملكة، ويحال أي نزاع يتعذر حله ودًيا إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيه.

نماذج االشتراك ج. 

لدى الشركة العديد من نماذج االشتراك في ما يتعلق بالخدمات والمنتجات اإللكترونية التي تقدمها الشركة. يوضح الجدول أدناه ملخصاً ألهم أحكام 
نماذج االشتراك الخدمات والمنتجات اإللكترونية التي تقدمها الشركة:

ملخص أحكام نماذج االشتراك الخدمات والمنتجات اإللكترونية التي تقدمها الشركةدج  ولو الجدو- )

مدة الخدمةتفاصيل الخدمةالخدمة#

1
يقين

)مباشرة(
وفق  العميل  بيانات  من  التحقق  للمشترك  الخدمة  هذه  تتيح 

المعلومات المتوفرة لدى مركز المعلومات الوطني.

ســنة ميالدية كاملــة تبــدأ مباشــرًة مــن تاريــخ انهاء تطويــر الخدمــة. 
وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر 

برغبته في عدم التجديد قبل شهر واحد من تاريخ اإلنهاء.

2
يقين

)األساسية(

أو  العميل  سجالت  من  التحقق  للمشترك  الخدمة  هذه  تتيح 
السيارة سواء كانت هذه السجالت موجودة أم ال في قاعدة بيانات 

مركز المعلومات الوطني.

ســنة ميالدية كاملــة تبــدأ مباشــرًة مــن تاريــخ انهاء تطويــر الخدمــة. 
وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر 

برغبته في عدم التجديد قبل شهر واحد من تاريخ اإلنهاء.

3
يقين

)اكتتاب(

خدمة تخدم البنوك والشركات المالية التي تدير االكتتابات سواًء 
في األسهم أو الصناديق العقارية، لتمكينهم من التحقق من بيانات 
المعلومات  مركز  في  موجود  هو  لما  وفًقا  المكتتبين  ومعلومات 

الوطني.

ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ تفعيل الخدمة.

تتيح هذه الخدمة للمشتركين التحقق من أجور عمالئهم وفق ما دخلي4
هو المتوفرة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

ســنة ميالدية كاملــة تبــدأ مباشــرًة مــن تاريــخ انهاء تطويــر الخدمــة. 
وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر 

برغبته في عدم التجديد قبل شهر واحد من تاريخ اإلنهاء.

5
كاشف

)شريك تطوير(

تتحقق هذه الخدمة من الحالة األمنية والنظامية لمركبات وزار 
المواقع لدى العميل وذلك وفق المسجل في قواعد بيانات مركز 

المعلومات الوطني.

ســنة ميالدية كاملــة تبــدأ مباشــرًة مــن تاريــخ انهاء تطويــر الخدمــة. 
وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر 

برغبته في عدم التجديد قبل ثالثين )30( يم من تاريخ اإلنهاء.

خدمة تم 6

خدمة تهدف إلى تمكين المشترك من المتابعة المركبات الخاصة 
به، وذلك من خالل االطالع على البيانات والذي تضمن إمكانية 
وفًقا  للمشترك  التابعة  المركبات  معلومات  بعض  عن  االستعالم 
موقع  خالل  من  بعرضها  المصرح  المختصة  الجهة  لبيانات 

االنترنت. 

ســنة ميالدية كاملــة تبــدأ مباشــرًة مــن تاريــخ انتهاء تطويــر الخدمــة. 
وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر 

برغبته في عدم التجديد قبل ثالثين )30( يوم من تاريخ اإلنهاء.

7
تم

)SDK(

خدمة تهدف إلى تمكين المشترك من المتابعة المركبات الخاصة 
به، وذلك من خالل االطالع على البيانات والذي تضمن إمكانية 
وفًقا  للمشترك  التابعة  المركبات  معلومات  بعض  عن  االستعالم 
موقع  خالل  من  بعرضها  المصرح  المختصة  الجهة  لبيانات 

االنترنت. 

ســنة ميالدية كاملــة تبــدأ مباشــرًة مــن تاريــخ انهاء تطويــر الخدمــة. 
وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر 

برغبته في عدم التجديد قبل شهر واحد من تاريخ اإلنهاء.

8
تم

)شريك الربط(
توفر هذه الخدمة للمشتركين صالحية ربط تطبيقاتهم بخدمة تم 

التابعة للشركة، والقيام بأنشطة تسويقية وبيعيه للمنتج النهائي.

ســنة ميالدية كاملــة تبــدأ مباشــرًة مــن تاريــخ انهاء تطويــر الخدمــة. 
وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر 

برغبته في عدم التجديد قبل ثالثين )30( يم من تاريخ اإلنهاء.

9

خدمة التوثيق 
اإللكتروني/ خدمة 
التوثيق اإللكتروني 

)رواد(

المشتركين وفًقا ألرقام  التوثيق لعمالء  الخدمة رمز  ترسل هذه 
الهواتف المحمولة المسجلة في أبشر.

ســنة ميالدية كاملــة تبــدأ مباشــرًة مــن تاريــخ انهاء تطويــر الخدمــة. 
وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر 

برغبته في عدم التجديد قبل ثالثين )30( يم من تاريخ اإلنهاء.

مقيم10

موظفيها  بيانات  على  االطالع  للمنشآت  الخدمة  هذه  تتيح 
إلكترونياً  بهم  الخاصة  الجوازات  معامالت  وإتمام  المقيمين 
وبشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة 

المديرية العامة للجوازات.

ســنة ميالدية كاملــة تبــدأ مباشــرًة مــن تاريــخ انهاء تطويــر الخدمــة. 
وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف اآلخر 

برغبته في عدم التجديد قبل ثالثين )30( يم من تاريخ اإلنهاء.

المصدر: الشركة
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اتفاقيات االستثمار ولولو 

تباشر الشركة عدد من أنشطة استثمار رأس المال، وتستثمر وتشارك مع الشركات الناشئة الرقمية في مراحلها األولى. وتباشر الشركة ما سبق إما عن 
طريق االستحواذ المباشر على حصص ملكية في الشركات الناشئة أو الحصول على مثل هذه الحصص من خالل شركة موارد المستقبل، ونتيجة لذلك، 

أبرمت الشركة وموارد المستقبل اتفاقيات مساهمين مختلفة مع المساهمين في هذه الشركات الناشئة. وفي ما يلي ملخص لهذه االتفاقيات:

اتفاقيات المساهمينأ. 

اتفاقية مساهمي شركة بيـزاتل  

أبرمت الشركة اتفاقية مساهمي شركة بيزات في تاريخ 1442/06/07هـ )الموافق 2021/01/20م(، مع مساهمو شركة بيـزات وغير ذلك من المستثمرين 
في شركة بيزات، بحيث يوافق األطراف على تحديد حقوقهما والتزاماتهما، كمساهمين، فيما يتعلق بتشغيل وإدارة شركة بيزات وتعديل عقد التأسيس 

والنظام األساس.

إذا أرادت شركة بيزات في أي وقت إصدار أسهم جديدة، بخالف االستثناءات المنصوص عليها في اتفاقية مساهمي بيزات، يجب على بيزات تقديم 
إخطار خطي للمستثمرين الذين استثمروا ما ال يقل عن مليون )1,000,000( دوالر أمريكي في شركة بيزات. ويجب أن يشمل اإلخطار على شروط العرض 

وسعر العرض. يكون لكل مستثمر مدة خمسة عشر )15( يوم من تاريخ اإلخطار إلبداء رغبته كتابًة في شراء األسهم بسعر متساٍو.

إذا كان صاحب األسهم األساسي لشركة بيزات أو صاحب عدد من األسهم العادية يساوي )1%( أو أكثر من رأس مال شركة بيزات يرغب في تحويل أي 
من أو كل أسهمه العادية، فيحق لهذه تقديم إشعار كتابي إلى كبار المستثمرين في شركة بيزات خالل مدة ال يتجاوز 45 يوماً قبل التحويل المقترح. يجب 

أن يكون لكل مستثمر كبير في بيزات خالل فترة 30 يوماً من تاريخ تقديم اإلشعار، للتعبير عن نيته كتابًة في الشراء من المحول بسعر متساٍو.

تنتهي اتفاقية مساهمي البيزات تلقائياً في حالة حل شركة بيزات وتصفيتها. تخضع اتفاقية مساهمي بيزات ويتم تفسيرها وفًقا للقانون اإلنجليزي.

اتفاقية مساهمي يونيفونك ل و

أبرمت الشركة اتفاقية مساهمي يونيفونك مع المستثمرين ومؤسسي شركة يونيفونك وفًقا لصك التزام بتاريخ 1441/02/21هـ )الموافق 2018/10/31م(، 
والمعدلة بتاريخ 1443/02/06هـ )الموافق 2021/09/13م(، التي تم إبرامها من قبل الشركة وشركة يونيفونك )وقد تم نقل أسهم الشركة إلى شركة موارد 
المستقبل(، وذلك كمستثمر في يونيفونك. ويرغب األطراف بموجب اتفاقية مساهمي يونيفونك في تحديد حقوق والتزامات معينة فيما يتعلق بحصة كل 

منهما في يونيفونك. وتظل مدة اتفاقية مساهمي يونيفونك سارية المفعول طوال مدة يونيفونك.

يجوز إنهاء اتفاقية مساهمي يونيفونك بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل مؤسسي يونيفونك وحاملي أكثر من )50%( من أسهم الجولة أ 
)Series A(، وحاملي أكثر من )50%( من أسهم الجولة ب )Series B(، وفي هذه الحالة يكون هذا اإلنهاء ملزًما لجميع األطراف بموجب اتفاقية مساهمي 

يونيفونك. باإلضافة، يتم إنهاء اتفاقية مساهمي يونيفونك تلقائًيا في حال تم اكتتاب يونيفونك.

ويتعهد كل من المساهمين إلى المستثمرين في يونيفونك بأنهم لن يمارسوا أو يوافقوا على نقل أو رهن أو فرض رسوم أو التصرف في أو منح أي خيار 
أو حقوق أخرى على كل أو أي جزء من حصته في أي من أسهم في رأس مال يونيفونك ألي شخص، ما لم يكن مسموحاً أو مطلوباً للقيام بذلك بموافقة 

خطية مسبقة من موافقة أغلبية المستثمرين في يونيفونك.

ال يجوز ألي من المساهمين إجراء أي تحويل أو رهن أو أي تصرف آخر في أي مصلحة في األسهم إلى أي شخص ليس طرفاً في اتفاقية مساهمي 
يونيفونك دون الحصول على صك التزام من الناقل إليه أو المشترك.

يقر كل طرف ويوافق على أنه عند البيع أو االكتتاب، لن يكون المستثمرون ملزمين بإعطاء ضمانات أو تعويضات )باستثناء ضمان القدرة والملكية لألسهم 
التي يمتلكها المستثمر(.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات االتفاقية وعدم استخدام أو اإلفصاح عن هذه المعلومات 
ألي طرف ثالث.

تخضع اتفاقية مساهمي يونيفونك وتفسر وفقاً للقانون اإلنجليزي.
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اتفاقية شركاء شركة حلو- الوطن الذكية لتقنية المعلوماتل و

أبرمت الشركة اتفاقية شركاء شركة حلول الوطن الذكية لتقنية المعلومات مع عبدالمجيد إبراهيم بن عبد اهلل الموسى فيما يتعلق بشركة حلول الوطن 
الذكية لتقنية المعلومات. وعبدالمجيد إبراهيم بن عبد اهلل الموسى مؤسس شركة حلول الوطن الذكية لتقنية المعلومات واكتتبت الشركة في )48,960( 
حصة. ويتفق الطرفان على إنشاء بعض الحقوق وااللتزامات فيما يتعلق بحصص كل منهما في شركة حلول الوطن الذكية لتقنية المعلومات. وتظل اتفاقية 

شركاء شركة حلول الوطن الذكية لتقنية المعلومات سارية المفعول طوال مدة شركة حلول الوطن الذكية لتقنية المعلومات.

ويجوز ألي من األطراف بموجب اتفاقية شركاء شركة حلول الوطن الذكية لتقنية المعلومات بيع أو نقل أي من أدوات حقوق الملكية أو المصالح الخاصة 
به إلى شركة تابعة، شريطة موافقة الطرف اآلخر. يجب على أي طرف يرغب في بيع أدوات حقوق الملكية أو الفوائد لطرف ثالث تقديم إشعار خطي 
للطرف اآلخر في غضون ثالثين )30( يوماً، يجوز للطرف غير الناقل اإلعالن عن رغبته في شراء أدوات حقوق الملكية كلياً أو جزئياً. يجوز نقل باقي 

أدوات حقوق الملكية التي لم يطلبها الطرف غير الناقل إلى المشتري.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات االتفاقية وعدم استخدام أو اإلفصاح عن هذه المعلومات 
ألي طرف ثالث.

تخضع اتفاقية شركاء شركة حلول الوطن الذكية لتقنية المعلومات لألنظمة المعمول بها في المملكة. يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن اتفاقية مساهمي الحلول 
الذكية من خالل التحكيم بواسطة محكم واحد وفقاً لقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري، ويكون مقر التحكيم هو المملكة.

اتفاقية مساهمي شركة ألوانز تيكنولوجي كورب ل و

تم إبرام اتفاقية مساهمي ألوانز تيكنولوجي كورب من قبل مؤسسي شركة ألوانز تيكنولوجي كورب ومستثمري شركة ألوانز تيكنولوجي كورب بما في ذلك 
شركة موارد المستقبل بتاريخ 1442/06/27هـ )الموافق 2021/02/09م(، حيث يتفق األطراف على إنشاء بعض الحقوق وااللتزامات بالتوافق مع أسهم كل 
منهما في شركة ألوانز تيكنولوجي كورب. وتظل اتفاقية مساهمي شركة ألوانز تيكنولوجي كورب سارية المفعول طوال مدة شركة ألوانز تيكنولوجي كورب.

يجوز إنهاء اتفاقية مساهمي ألوانز تيكنولوجي كورب بموافقة خطية مسبقة من ألوانز تيكنولوجي كورب ومن قبل المساهمين الذين يمتلكون 90% من 
األسهم المصدرة. يجب أيضاً إنهاء اتفاقية مساهمي ألوانز تيكنولوجي كورب تلقائياً عند إنهاء الطرح العام األولي أو االستحواذ على ألوانز تيكنولوجي 

كورب.

بموجب اتفاقية مساهمي ألوانز تيكنولوجي كورب، يجب على أي مساهم يرغب في بيع أدوات حقوق الملكية أو الفوائد لطرف ثالث تقديم إشعار كتابي 
إلى المساهم اآلخر. وفي غضون ثالثين )30( يوم، يمكن للمساهم غير المحول اإلعراب عن رغبته في شراء أدوات حقوق الملكية كلياً أو جزئياً. يجوز 

نقل باقي أدوات حقوق الملكية التي لم يطلبها المساهمون غير المحولين إلى المشتري المقترح.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بعد اإلفصاح أو اإلعالن عن أي من معلومات االتفاقية، سواء خالل مدة االتفاقية أو بعد انتهائها، أو 
أي معلومات تتعلق بالمساهمين اآلخرين أو أسهمهم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

يجب تفسير اتفاقية مساهمي ألوانز تيكنولوجي كورب وفقاً لقوانين إنجلترا وويلز. يجب تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه االتفاقية من خالل التحكيم وفقاً 
لقواعد مركز دبي المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي. ال يحق لألطراف تقديم أي محاكمة جديدة أمام محكمة ذات اختصاص قضائي. يكون 

مقر التحكيم في مركز دبي المالي العالمي.

اتفاقية شركاء شركة الدا- العقاريةل و

تم إبرام اتفاقية شركاء شركة الدال للخدمات العقارية فيما يتعلق بشركة الدال للخدمات العقارية المؤسسة من قبل شركة موارد المستقبل وشركة إتقان 
العقارية بتاريخ 1442/05/21هـ )الموافق 2021/01/05م(. بموجب اتفاقية شركاء شركة الدال العقارية، يرغب الطرفان في إنشاء شركة ذات مسؤولية 
محدودة تسمى شركة الدال للخدمات العقارية لمزاولة تقديم خدمات المزادات العقارية الرقمية للعمالء المستهدفين. ويرغب الطرفان في إنشاء حقوق 
والتزامات معينة فيما يتعلق بحصصهما في شركة الدال العقارية. تم االتفاق على تأسيس شركة الدال للخدمات العقارية لمدة )10( سنوات، ويتم تجديدها 

تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر برغبته في عدم االستمرار قبل ستة )6( أشهر من اإلنهاء.

تظل اتفاقية شركاء شركة الدال للخدمات العقارية سارية المفعول حتى نهاية مدة شركة الدال العقارية أو إنهائها، أو تنقضي تلقائياً إذا كان امتلك أي 
من المساهمين 100% من رأس المال.

ال يجوز للشركاء بيع أي من أسهمهم قبل نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين. ويتعهد كل مساهم لآلخر بعدم القيام بأي مما يلي دون موافقة خطية 
من اآلخر:

بيع أو نقل أو التصرف أو التنازل عن أي من أسهمها أو أي من الحقوق المرتبطة بها.- 1
رهن أو إلغاء أي من أسهمها أو أي حقوق مرتبطة بها. - 2
الدخول في أي اتفاقية مرتبطة بحقوق التصويت المتعلقة بكل أو جزء من أسهم المساهمين.- 3
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والسعر  الثالث  الطرف  وهوية  المقترح  النقل  تفاصيل  األسهم موضحاً  ملكية  نقل  في  برغبته  البائع  غير  المساهم  إخطار  البائع  المساهم  على  يجب 
المعروض. يجوز للمساهم غير البائع في غضون )60( يوم من تلقي هذا اإلخطار، إخطار المساهم البائع بأي مما يلي:

الرغبة في شراء جميع األسهم بسعر المناسب.- 1
الرغبة في شراء جميع األسهم الخاضعة لسعر الشراء المقرر سابقاً.- 2

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه بالحفاظ على سرية معلومات االتفاقية وعدم اإلفصاح عنها.

لذلك. ويكون للمحاكم المملكة االختصاص الحصري  تخضع اتفاقية المساهمين لشركة الدال لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تفسيرها وفقاً 
لتسوية أي مطالبة أو نزاع أو قضية قد تنشأ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية.

اتفاقية شركاء شركة سهل المدار التجاريةل و

تم إبرام اتفاقية شركاء شركة سهل المدار التجارية التي بين شركة موارد المستقبل وشركة العبيكان للحلول الرقمية بتاريخ 1441/06/04هـ )الموافق 
2020/01/28م(، بحيث اكتتبت شركة موارد المستقبل للحصول على حصة في شركة سهل المدار التجارية بموجب اتفاقية استثمار واكتتاب المبرمة بين 
شركة سهل المدار التجارية، وشركة العبيكان للحلول الرقمية وشركة موارد المستقل، ويرغب األطراف في إنشاء بعض الحقوق وااللتزامات فيما يتعلق 

بملكيتهما للحصص في شركة سهل المدار التجارية.

تظل اتفاقية شركاء شركة سهل المدار التجارية سارية المفعول طوال مدة شركة سهل المدار التجارية، ما لم يتم إنهاؤها أو يصبح أحد الشركاء مالكاً 
بنسبة 100% من رأس المال المصرح به في شركة سهل المدار التجارية، وعندئٍذ يجب أن تنتهي تلقائيا.

باستثناء ما هو مسموح به في اتفاقية شركاء شركة سهل المدار التجارية، ال يجوز للشركاء إجراء نقل أو تنازل أو تنازل ضمني أو رهن كل أو أي جزء 
من أوراقها المالية أو فوائدها، أو أي حقوق أو مصالح مباشرة أو غير مباشرة فيها. وباستثناء ما هو مسموح به خالفاً لذلك في اتفاقية شركاء شركة 
سهل المدار التجارية، يعد باطاًل أي تحويل أو تحويل مزعوم ألي أوراق مالية أو حقوق ملكية، أو أي حقوق أو مصالح مباشرة أو غير مباشرة فيها، سواء 
إلى شركاء آخرين أو شركة تابعة للشريك المحول أو إلى طرف ثالث، بما يخالف القيود الواردة في اتفاقية شركاء شركة سهل المدار التجارية، وال يكون 
له أثر ولن يصبح المنقول إليه شريكاً في شركة سهل المدار التجارية. ومع ذلك، يجوز للشريك في أي وقت بيع أو تحويل أي من أو كل األوراق المالية 
أو حقوق الملكية الخاصة به إلى شركة تابعة، والتي يجب أن تشمل فيما يتعلق بأي شخص، أي كيان قانوني يتحكم أو يخضع لسيطرة مشتركة مع هذا 

الشخص أو يتحكم فيه.

باستثناء ما يتعلق بالنقل المصرح به، يجب على أي شريك يرغب في بيع أسهمه في شركة سهل المدار التجارية أن يمنح المساهمين اآلخرين حق الشفعة. 
وفي حالة رغبة شركة العبيكان للحلول الرقمية في بيع أكثر من 5% من حصصها في شركة سهل المدار التجارية إلى طرف ثالث، فيجب عليها تزويد 

شركة موارد المستقل بإشعار وعرض المشاركة في هذا البيع.

تخضع اتفاقية شركاء شركة سهل المدار التجارية لألنظمة السارية في المملكة.

اتفاقية مساهمين شركة سيارةل 7

تم إبرام اتفاقية غير مؤرخه لمساهمي شركة سيارة من قبل الشركة ومؤسسو شركة سيارة ومستثمرو شركة سيارة اآلخرين )ويشار إليهم مجتمعين بـ 
»مؤسسو شركة سيارة«( )وقد تم نقل أسهم الشركة إلى شركة موارد المستقبل(، بحيث يرغب مساهمو شركة سيارة في إنشاء حقوق والتزامات معينة 

فيما يتعلق بتنظيم وإدارة شركة سيارة المحدودة.

تظل اتفاقية مساهمين شركة سيارة سارية المفعول بالكامل فيما يتعلق بكل طرف إلى أن يتم إنهاء االتفاقية بالنسبة لهذا الطرف. ما لم ينص صراحة 
على خالف ذلك، ال يلتزم أي طرف في حال قام بنقل جميع أسهمه إلى طرف ثالث وفًقا ألحكام االتفاقية بشروط وأحكام االتفاقية بعد تاريخ هذا النقل، 
بشرط أن يكون الطرف الذي تم نقل األسهم إليه )أو كان بالفعل( طرًفا في االتفاقية، والتي تعتبر منتهية فيما يتعلق بالطرف الذي نقل حصته اعتباًرا 
من تاريخ هذا النقل. تنتهي االتفاقية تلقائًيا في حالة البيع المعتمد أو التصفية أو الطرح العام األولي.ما لم يتم الموافقة على خالف ذلك من قبل مجلس 
إدارة شركة سيارة المحدودة، يتعهد كل من مؤسسي شركة سيارة، لمدة 24 شهًرا من تاريخ هذه االتفاقية، أال يقوم كل مؤسس بما يلي: )1( بيع أو نقل أي 
حصة بشكل مباشر أو غير مباشر في شركة سيارة المحدودة؛ )2( الدخول في أي التزام ملزم نظاماً لبيع أو نقل أي حصة أو أي مصلحة في أي حصة 
في شركة سيارة المحدودة؛ )3( إنشاء أو التسبب في إنشاء أي رهن فيما يتعلق بأي من أسهمه أو أي ادعاء آخر للتعامل مع المصلحة المفيدة الواردة فيه 
أو أي حق متعلق بها منفصل عن المصلحة القانونية؛ أو )4( الدخول في أي اتفاقية أو معاملة فيما يتعلق بالتصويت أو حقوق المشاركة المرتبطة بأي من 
أسهمه.تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه على الحفاظ على سرية المعلومات، ويجب أن يضمن كل طرف أن مستشاريه وأي شخص آخر 
مرتبط بهذا الطرف، سيحافظ على سرية: )أ( أحكام وموضوع االتفاقية؛ و )ب( جميع المعلومات التي يقدمها هذا الطرف إلى أي من مستشاريه و/أو 

أي شخص آخر مرتبط بهذا الطرف، فيما يتعلق باالتفاقية.

يجب تفسير اتفاقية مساهمين شركة سيارة وفًقا للمعنى الواضح لشروطها ويتم تفسيرها وفًقا لقوانين إنجلترا وويلز، وأي نزاع ينشأ عن ذلك يتم تسويته 
بشكل نهائي وملزم من قبل التحكيم وفًقا لقواعد مركز دبي المالي العالمي وقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي.
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اتفاقية مساهمين شركة هيلثيفاي ميل 8

1441/04/27هـ  تاريخ  في  تعديلها  تم  والتي  2018/02/08م(،  )الموافق  1439/05/22هـ  تاريخ  في  مي  هيلثيفاي  شركة  مساهمين  اتفاقية  إبرام  تم 
)الموافق 2019/12/24م(، من قبل المؤسسين والمستثمرين في شركة هيلثيفاي مي بما في ذلك شركة موارد المستقبل. يوافق األطراف على تحديد 

حقوقهما والتزاماتهما كمساهمين، فيما يتعلق بتشغيل وإدارة شركة هيلثيفاي مي وتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي.

تعد اتفاقية المساهمين شركة هيلثيفاي مي سارية اعتباًرا من تاريخ االنتهاء من الجولة بي Series B2( 2( وتظل سارية المفعول ونافذة إلى أن يتم إنهاؤها.

يعتبر أي اتفاق أو ترتيب لنقل أي من األوراق المالية بخالف الطريقة المذكورة في اتفاقية مساهمين شركة هيلثيفاي مي باطاًل. ومع ذلك، فإن القيود 
الخاصة بنقل األسهم ال تنطبق على نقل األسهم العادية من قبل موظفي اإلدارة الرئيسيين، والتي تحددها شركة هيلثيفاي مي من وقت آلخر، في الحاالت 
التالية: )1( تحويل لمرة واحدة بواسطة أي من موظفي اإلدارة الرئيسيين ألغراض التخطيط العقاري شريطة أن يمكن نقل األسهم فقط إلى كيان يسيطر 
عليه موظفو اإلدارة الرئيسيون وفي حالة حدوث تغيير في السيطرة على هذا الكيان يجب على موظفي اإلدارة الرئيسيين شراؤه نقل هذه األسهم إلى 
موظفي اإلدارة الرئيسيين أو أي كيان آخر يسيطر عليه بنفسه في أقرب وقت ممكن عملًيا ويجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من أي 3 من 
المستثمرين الرئيسيين، يمكن نقل األسهم إلى زوج أو والدين أو أطفال موظفي اإلدارة الرئيسيين وبجب على جميع المنقولين إليهم لتنفيذ صك التزام 
جوهري بالشكل المنصوص عليه في الجدول 3 من اتفاقية مساهمين شركة هيلثيفاي مي و )2( البيع لمرة واحدة لما يصل إلى 10% من األسهم المكتسبة 
لموظفي اإلدارة الرئيسيين ألغراض السيولة الشخصية و )3( أي بيع لألسهم فيما يتعلق بطرح عام أولي مع إجمالي العملية التي تزيد عن خمسمائة 
مليون )500,000,000( روبية هندية. توفر اتفاقية المساهمين في هيلثيفاي مي حق األولوية وحقوق اإللزام بالبيع وحق الرفض األولي لمساهمي شركة 

هيلثيفاي مي في حالة النقل.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه على الحفاظ على سرية معلومات االتفاقة، وال يجوز للمساهمين في أي وقت أثناء أو بعد مدة اتفاقية 
مساهمين شركة هيلثيفاي مي، اإلفصاح عن أي شخص أو اإلفصاح عن أي معلومات أو معلومات تتعلق بالمساهمين اآلخرين لمصلحته الخاصة أو فيما 

يتعلق بشركة هيلثيفاي مي أو أسهمها أو المعاملة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

اتفاقية مساهمين شركة هيلثيفاي مي للجولة سي )Series Cد ل 9

تم إبرام اتفاقية المساهمين بتاريخ 1442/12/02هـ )الموافق 2021/07/12م(، بين مجموعة من المساهمين بما في ذلك شركة موارد المستقبل. بموجب 
االتفاقية يوافق األطراف على تحديد حقوقهم والتزاماتهم كمساهمين، فيما يتعلق بتشغيل وإدارة شركة هيلثيفاي مي وتعديل عقد التأسيس والنظام 

األساسي فيما يتعلق بأسهم الجولة سي )Series C( الصادرة من هيلثيفاي مي.

تكون االتفاقية سارية اعتباًرا من تاريخ اكتمال الجولة سي )Series C( وستظل سارية المفعول ونافذة بالكامل حتى يتم إنهاؤها. ال يحق ألي مساهم نقل 
أي من أسهمه أو التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته المرتبطة بهذه األسهم إلى أي منافس.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم أطراف االتفاقية بموجبه بسرية المعلومات وال يجوز لألطراف اإلفصاح عنها ألي طرف ثالث. يُسمح لألطراف باإلفصاح 
عن جميع جوانب التمويل للمستثمرين اآلخرين في هيلثيفاي مي، والمصرفيين االستثماريين والمقرضين والمحاسبين والمستشارين القانونيين، وفي جميع 

الحاالت يجب أن يكون األشخاص السالف ذكرهم خاضعين اللتزامات عدم اإلفشاء بموجب أخالقيات المهنة أو النظام أو العقد.

اتفاقية مساهمي شركة كيوراتيف كيرل 0 

تم إبرام اتفاقية مساهمي شركة كيوراتيف كير من قبل مؤسسي شركة كيوراتيف كير ومستثمرين شركة كيوراتيف كير والشركة عن طريق شركة موارد 
المستقبل بصفتها مستثمر بتاريخ 1442/12/25هـ )الموافق 2021/08/04م(، حيث يتفق األطراف على إنشاء بعض الحقوق وااللتزامات بالتوافق مع 

أسهم كل منهما في شركة كيوراتيف كير وتظل اتفاقية مساهمي شركة ألوانز تيكنولوجي سارية المفعول طوال مدة شركة كيوراتيف كير.

تنتهي االتفاقية في حال اتفق المساهمون كتابًيا على اإلنهاء وتستمر طالما استمر طرفان أو أكثر في االحتفاظ بأسهم في شركة كيوراتيف كير وتنتهي 
بخصوص المساهم الذي ال عاد يملك أي أسهم في شركة كيوراتيف كير.

 )Series A( )تسمح اتفاقية مساهمي شركة كيوراتيف كير بنقل األسهم بموجب إشعار كتابي يقدم لباقي المساهمين الحاملين لألسهم الممتازة للجولة )أ
وفي غضون ثالثين )30( يوم، يمكن للمساهم غير المحول اإلعراب عن رغبته في شراء األسهم كلياً أو جزئياً. ويجوز نقل باقي األسهم التي لم يطلبها 

المساهمون غير المحولين إلى المشتري المقترح.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطراف بموجبه على الحفاظ على سرية المعلومات، وينص ببند السرية على أنه يجب أن يبذل كل طرف جهوًدا معقولة 
لضمان احتفاظ المنسوبين إليه وموظفيه ووكالئه ومستشاريه بالمعلومات السرية، بما في ذلك االتفاقية، ويلتزم األطراف بعد اإلفصاح بشكل مباشر أو 
غير مباشر عن هذه المعلومات ألي طرف آخر.يجب تفسير اتفاقية مساهمي شركة كيوراتيف كير وفقاً لقوانين إنجلترا وويلز. يجب تسوية أي نزاع ينشأ 
عن هذه االتفاقية من خالل التحكيم وفقاً لقواعد مركز دبي المالي العالمي. ال يحق لألطراف تقديم أي محاكمة جديدة أمام محكمة ذات اختصاص 

قضائي. يكون مقر التحكيم في مركز دبي المالي العالمي.
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اتفاقية مساهمين شركة زدل   

تم إبرام اتفاقية مساهمين غير مؤرخة لشركة زد القابضة المحدودة المبرمة بين مؤسسين شركة زد ومجموعة من المستثمرين بما في ذلك شركة موارد 
المستقبل، والتي بموجبها يقوم المستثمرون في شركة زد باالكتتاب في أسهم شركة زد وفًقا التفاقية اشتراك غير مؤرخة تم إبرامها بين األطراف )ويشار 

إليها في ما يلي بـ »اتفاقية االشتراك«(، وذلك لغاية تنظيم جوانب معينة من اتفاقية مساهمين.

تظل االتفاقية سارية المفعول فيما يتعلق بكل طرف إلى أن يتم إنهاء االتفاقية بالنسبة لهذا الطرف. وال يلتزم أي طرف قام بتحويل جميع أسهمه إلى 
طرف ثالث، وفًقا ألحكام االتفاقي، بشروطها وأحكامها بعد تاريخ هذا التحويل، وشريطة أن يصبح الطرف الذي تم تحويل هذه األسهم إليه طرًفا في 

االتفاقية. وتنتهي االتفاقية تلقائًيا في حال البيع أو التصفية أو االكتتاب العام.

ما لم يوافق مجلس اإلدارة على خالف ذلك، يتعهد كل من مؤسسين شركة زد أنه لمدة ثالثة وستين )36( شهًرا من تاريخ االتفاقية، ال يجوز ألي من 
المؤسسين في شركة زد القيام في أي من ما يلي: 

نقل أي سهم في شركة زد. 	
الدخول في أي التزام ملزم قانوًنا لبيع أو تحويل أي حصة أو أي مصلحة في أي من سهم شركة زد . 	
إنشاء أي رهن فيما يتعلق بأسهمه. 	
الدخول في أي اتفاقية أو ترتيب فيما يتعلق بالتصويت أو حقوق المشاركة المرتبطة بأي من أسهم.  	
 إنهاء عقد عمله مع شركة زد إذا كان يعمل لدى شركة زيد. 	

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم كل طرف وضمن بموجبه بأن لن يقوم أي من مستشارية بإصدار أي إعالن عام بشأن االتفاقية أو محتوى االتفاقية 
أو اتفاقية االشتراك أو االكتتاب في األسهم أو أعمال أو شؤون شركة زد دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بقية األطراف. استثناًء من ذلك، 
يجوز لكل طرف إصدار إعالن مكتوب أو شفهي بشأن استثماره في شركة زد على نحو يتوافق مع أي إفصاح علني بواسطة شركة زد، دون موافقة خطية 

مسبقة من بقية األطراف.

تخضع االتفاقية للقانون اإلنجليزي وتفسر وفًقا لذلك، وأي نزاع قد ينشأ يجب تسويته عن طريق التحكيم وفًقا لقواعد مركز دبي المالي العالمي ومحكمة 
لندن للتحكيم الدولي.

اتفاقيات شركة تباد- ولولو 

أبرمت شركة تبادل عدداً من االتفاقيات مع مختلف الهيئات الحكومية فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها لهم كجزء من عملياتها التجارية.

فيما يلي ملخص للشروط الرئيسية لالتفاقيات التي أبرمتها تبادل: 

منصة فسحأ. 

»فسح« هو المنتج الرئيسي الذي تقدمه وتطوره شركة تبادل، وهو عبارة عن نظام ومنصة إلكترونية موحدة لالستيراد والتصدير تمكن األطراف من 
المشاركة في عمليات االستيراد والتصدير من خالل تقديم الطلبات ومتابعتها وتحقيق جميع متطلبات الجهات الحكومية ذات الصلة دون الحاجة لزيارتهم. 

وأبرمت شركة تبادل اتفاقيات مع جهات حكومية فيما يتعلق بتشغيل منصة فسح، والتي تقدمها بعد ذلك تجارًيا لعمالئها.

فيما يلي ملخصات للشروط الرئيسية لالتفاقيات التي تحكم عمليات تبادل لمنصة فسح.

اتفاقية مع جهة حكوميةل  

أبرمت شركة تبادل اتفاقية المشاركة في الدخل مع جهة حكومية بتاريخ 1441/03/17هـ )الموافق 2019/11/14م(، بحيث تقوم شركة تبادل، بالتعاون 
مع الجهة الحكومية، بتطوير المرحلة األولى من منصة فسح فيما يتعلق بأتمتة خدمات االستيراد والتصدير التي تقدمها الجهة الحكومية، والتي ستكون 

بمثابة منصة موحدة للخدمات اإللكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بخدمات االستيراد والتصدير.

مدة االتفاقية سنتان ابتداًء من تاريخ 1440/4/25هـ )الموافق 2019/01/01م(، قابلة للتجديد وفقاً التفاق الطرفين قبل ثالثة )3( أشهر من تاريخ االنتهاء. 
وتم تمديد االتفاقية لمدة ستة )6( أشهر حتى 1442/11/20هـ )الموافق 2021/06/30م(، بموجب ملحق أبرم بين الطرفين بتاريخ 1442/05/29هـ 
)الموافق 2021/01/13م(، علماً علماً بأنه لم يتم تمديد االتفاقية إال أن العمل بها ال زال مستمراً بناًء على أحكام االتفاقية التي تجيز للطرفين االستمرار 

بالعمل بأحكامها لمدة ال تتجاوز ستة وثالثين )36( شهراً، وكما في تاريخ النشرة، تعمل شركة تبادل مع الجهة الحكومية على توقيع اتفاقية جديدة.

تتحمل شركة تبادل جميع التكاليف المتعلقة بتنفيذ وتشغيل وصيانة المنصة مقابل الحصول على مقابل مالي من الخدمات.

قد تفرض شركة تبادل على عمالء فسح رسوًما إضافية مقابل الخدمات اإلضافية المقدمة وتحصل عليها، بما في ذلك رسوم العضوية السنوية ورسوم 
الصيانة ورسوم الوصول إلى البيانات غير السرية المقدمة على المنصة.
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باستثناء أي بيانات تتعلق بالجهة الحكومية، فإن أي الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة، عند إنهاء أو االنتهاء اتفاقية، تكون ملكاً لشركة تبادل.

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة.

اتفاقية مع جهة حكوميةل و

أبرمت شركة تبادل اتفاقية تطوير وتشغيل خدمات حلول األعمال عبر اإلنترنت في تاريخ 1441/07/13هـ )الموافق 2020/03/08م(، مع جهة حكومية، 
بحيث تقوم شركة تبادل بتطوير وتشغيل الخدمات والتطبيقات عبر اإلنترنت ضمن النظام الموحد عبر اإلنترنت لالستيراد والتصدير من أجل أتمته 
خدمات وعمليات الجهة الحكومية من خالل منصة »فسح« التابعة لشركة تبادل. بعد ذلك ستقدم شركة تبادل أي خدمات وأنظمة تم تطويرها بموجب 

االتفاقية ألطراف ثالثة عبر موقع ويب على اإلنترنت و/أو تطبيق للهاتف المحمول بمقابل مالي يتم تحصيله وفق آلية المشاركة مع الجهة الحكومية.

مدة االتفاقية عشر )10( سنوات تبدأ من تاريخها وهي قابلة للتجديد تلقائًيا بشروط مماثلة مالم يقدم أي طرف للطرف اآلخر إشعاراً برغبته بعدم تجديد 
االتفاقية قبل اثني عشر )12( شهر قبل تاريخ االنتهاء.

تصنف الجهة الحكومية منافذ الخدمات المقدمة على أنها إلزامية أو اختيارية.

التي طورتها شركة تبادل بموجب  المتعلقة باألنظمة  الفكرية  الملكية  إنهاء االتفاقية، فإن جميع حقوق  للبيانات، عند  باستثناء ملكية الجهة الحكومية 
االتفاقية ستُمنح لشركة تبادل.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل المحاكم المختصة في المملكة.

نماذج اتفاقيات فسحل و

لدى شركة تبادل نموذج التفاقية فسح التي تبرمها مع عمالئها المختلفين، والتي تشمل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر، الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وغيرها من المنظمات المماثلة )ويشار إليهم فيما بعد بـ »مشتركون فسح«( )ويُشار إليهام إجماالً بـ »نماذج 
اتفاقيات فسح »(، بحيث ستقدم شركة تبادل تسهيالت أو أدوات أو خدمات أو معلومات عبر اإلنترنت توفرها شركة تبادل إما على موقعها اإللكتروني 
أو تصبح متاحة في المستقبل من خالل أنظمة فسح. فسح هو المنتج الرئيسي الذي تقدمه شركة تبادل وهو نظام استيراد وتصدير إلكتروني موحد أو 
منصة تمكن األطراف المشاركة في عمليات االستيراد والتصدير من تقديم ومتابعة الطلبات واستيفاء كافة متطلبات الجهات الحكومية ذات الصلة دون 

الحاجة إلى ذلك زيارتهم.

المستفيدون من خدمات فسح هم:

المستوردون والمصدرون.- 1
وسطاء الجمارك.- 2
مشغلو الموانئ.- 3
مشغل القطار.- 4
وكالء الشحن.- 5
البريد السريع.- 6
الشحن الجوي.- 7
وكالء السيارات. - 8
المعامل الخاصة.- 9

يجب على مشتركي فسح دفع رسوم معينة مقابل استخدام الخدمات التي تشمل رسوم االشتراك والمعامالت الخاضعة ألنظمة الفواتير الصادرة عن 
شركة تبادل.

تحتفظ شركة تبادل بالحق في تعليق وصول مشترك فسح أو إنهاء االتفاقية في حالة عدم دفع أي رسوم بالكامل ألكثر من ثالثين )30( يوم. ويجوز إنهاء 
االتفاقية من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار خطي مدته ثالثين )30( يوم باستخدام النماذج الرسمية المتاحة على الموقع اإللكتروني.

يلتزم مشتركي فسح بعدم اإلفصاح عن شروط وأحكام االتفاقية ألطراف ثالثة.

ال تتحمل شركة تبادل أي الضمانات والشروط من أي نوع إلى الحد الذي يسمح به القانون، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، حدوث عيوب أو 
أخطاء في الخدمة المقدمة ومدى مالءمتها لغرض معين.

ال يجوز لمشتركي فسح استخدام الخدمة ألي أغراض غير قانونية أو غير مصرح بها. يتحمل مشترك فسح المسؤولية في حالة قيام مشترك فسح أو أي 
شخص بتعليمات من قبل المشترك بأي فعل من شأنه اإلضرار بالفسح أو الخدمة عن قصد أو عن طريق اإلهمال.
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تخضع اتفاقيات نماذج فسح ألنظمة المملكة، وأي نزاع ينشأ عنها يتم حله من قبل المحاكم أو اللجان أو الهيئات المختصة في المملكة، حسب االقتضاء.

يجب تقديم أي دعاوى مرفوعة ضد شركة تبادل إلى شركة تبادل في غضون شهر واحد من الحدث الذي أدى إلى مثل هذه المطالبات. ال يجوز لمشتركي 
فسح رفع أي دعاوى أمام المحاكم ما لم تقدم شركة تبادل رًدا على هذه المطالبات في غضون عشرة )10( أيام عمل من استالمها. في أي حال، فإن الحد 

األقصى لمسؤولية شركة تبادل يجب أن يقتصر على الرسوم التي دفعها مشترك فسح خالل الشهر الذي يسبق المطالبة.

اتفاقية نظام إدارة الشاحنات ب. 

أبرمت شركة تبادل اتفاقية نظام إدارة الشاحنات مع جهة حكومية بتاريخ 1442/8/19هـ )الموافق 2021/04/01م(، بحيث تقدم شركة تبادل خدمات 
الربط فيما يتعلق بمشروع إدارة الشاحنات، والتي يجب أن تشمل ربط نظام إدارة الشاحنات اإللكتروني المملوك لشركة تبادل باألنظمة اإللكترونية للجهة 
الحكومية وتطوير وتشغيل نظام حجز الشاحنات وربط المعلومات المرورية بنظام جهة حكومية أخرى وربطها بأنظمة دولة من دول مجلس التعاون، إذا 

تم تنفيذ المشروع في هذه الدولة، وتدريب الوسطاء الجمركيين على حجز مواعيد الشاحنات.

مدة االتفاقية عشر )10( سنوات من تاريخها، وتتم مراجعة شروط االتفاقية خالل السنة األولى من إبرامها، وهي قابلة للتجديد وفًقا التفاق الطرفين، 
مالم يخطر أي من الطرفين الطرف اآلخر برغبته بعدم تجديد االتفاقية قبل تسعين )90( يوم من تاريخ االنتهاء.

تقوم شركة تبادل بتحصيل رسوم الخدمة )شاملة ضريبة القيمة المضافة( من المستفيدين من الخدمات بشكل شهري وذلك وفق ترتيبات مشاركة محددة 
مع الجهة الحكومية.

عند انتهاء أو إنهاء االتفاقية، يتم نقل جميع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باالتفاقية ونظام إدارة الشاحنات إلى شركة تبادل. وتمتلك شركة تبادل جميع 
حقوق الملكية الفكرية لألنظمة واألعمال التي طورتها بموجب االتفاقية.

تتضمن االتفاقية بند سرية يلتزم األطرف بموجبه بعدم إفشاء أو استخدام أي مستندات أو معلومات تتعلق بالطرف اآلخر أو أعماله، وعدم استخدام أو 
اإلفصاح عن أي من تلك المعلومات إال عند الضرورة بعد الحصول على إذن مسبق من الطرف اآلخر.

تخضع االتفاقية للقوانين المعمول بها في المملكة، ويتم إحالة أي نزاع بتعذر حله ودياً خالل أربعة عشر )14( يوم إلى المحاكم المختصة في المملكة.

اتفاقية مع جهة اعتباريةج. 

بتقديم  الخبرات  )الموافق 2020/04/02م(، بحيث تقوم شركة إمداد  بتاريخ 1441/08/09هـ  اتفاقية مع جهة اعتبارية  الخبرات  أبرمت شركة إمداد 
خدمات للجهة االعتبارية لمدة سنتين ميالديتين ابتداًء من تاريخ 1441/05/06ه )الموافق 2020/01/01م(.

تبلغ القيمة اإلجمالية لالتفاقية سبعة وعشرين مليون وتسعمائة وثالثة وستين ألف وستمائة وتسعة وخمسين ريال واثنى عشر هللة )27,963,659,12( 
ريال سعودي.

يجوز للجهة االعتبارية إنهاء االتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي مدته ثالثين )30( يوم بشرط أن تقوم الجهة بسداد جميع المبالغ المستحقة مقابل 
األعمال المنجزة وتعويض شركة إمداد الخبرات عن المصاريف الفعلية المتكبدة.

تلتزم شركة إمداد الخبرات بسرية المعلومات وال تقوم باالفصاح في أي وقت وألي سبب عن أي من المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب االتفاقية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويتم إحالة المنازعات الناشئة بين األطراف إلى ديوان المظالم في حالة تعذر الوصول إلى حل ودي 
في غضون تسعين )90( يوم. 

اتفاقيات شركة إمداد الخبرات 7لولو 

فيما يلي ملخص لالتفاقيات التي أبرمها إمداد الخبرات فيما يتعلق بالمشاريع التي تديرها ألطراف مختلفة: 

اتفاقية الرحالت البحرية في البحر األحمرأ. 

أبرمت شركة إمداد الخبرات اتفاقية الرحالت البحرية في البحر األحمر بتاريخ 1442/01/06هـ )الموافق 2020/08/25م(، والتي تم تعديلها بتاريخ 
المتعلقة  الخدمات  بتقديم  الخبرات  إمداد  تقوم شركة  السياحية، بحيث  للسفن  البحر األحمر  )الموافق 2021/08/30م(، مع شركة  1443/01/22هـ 
بالتوظيف والموارد البشرية والتدريب واالستشارات والدعم الحكومي والخدمات المشتركة. وتقوم شركة إمداد الخبرات بتزويد شركة البحر األحمر 

للسفن السياحية بجميع الخدمات المطلوبة وفقاً ألوامر الشراء منفصلة.

مدة االتفاقية سنة واحدة تبدأ اعتباًرا من تاريخ 1443/01/22هـ )الموافق 2021/08/31م(، وتنتهي في تاريخ 1444/02/05هـ )الموافق 2022/09/01م(، 
وهي قابلة للتجديد بموجب خطاب يصدر من قبل شركة البحر األحمر للسفن السياحية.

يجب أن يتم السداد إلى شركة إمداد الخبرات مقابل الفواتير التي يتم تسليمها إلى شركة البحر األحمر للسفن السياحية والتي يجب تسويتها في غضون 
ثالثين )30( يوم من تاريخ قبول شركة البحر األحمر للسفن السياحية للخدمات.
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يجوز لشركة البحر األحمر للسفن السياحية إنهاء االتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي مدته ثالثة )3( أيام.

تتضمن االتفاقية بند سرية تلتزم بموجبه شركة إمداد الخبرات بسرية المعلومات وعدم اإلفصاح، في أي وقت وألي سبب، عن أي من المعلومات التي 
تم الحصول عليها بموجب االتفاقية ألي أغراض أخرى غير أغراض أداء الخدمات المقدمة في االتفاقية وأوامر الشراء ذات الصلة وبعد الحصول على 

موافقة خطية مسبقة من شركة البحر األحمر للسفن السياحية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويتم إحالة أي نزاع ال يمكن حله ودًيا إلى المحاكم المختصة في المملكة.

اتفاقية الخدمات شاملة لجهة حكوميةب. 

إمداد  تقوم شركة  )الموافق 2021/10/10م(، بحيث  بتاريخ 1443/03/04هـ  الخدمات شاملة مع جهة حكومية  اتفاقية  الخبرات  إمداد  أبرمت شركة 
الخبرات بتقديم خدمات الموارد البشرية وتطبيقات دعم األعمال والوظائف المشتركة للجهة الحكومية وفًقا ألوامر الشراء التي سيتم إصدارها وفًقا 

للسلسلة أدناه:

أوامر الشراء التي سيتم إصدارها وفقًا التفاقية الخدمات الشاملة للجهة الحكوميةدج  7لو الجدو- )

الجدول الزمني المقدرالخدمة الفئة#

توفير الكوادر البشرية1

3 أيام تطوير الوصف الوظيفي
5 أيام إعالن الوظيفة واختيار المرشحين

3 أيام مقابالت المرشحين والقائمة القصيرة
3 أيام تطوير عرض العمل للمرشحين المختارين
3 أيام تطوير عقود العمل للمرشحين المختارين

توقيع العقد والتحقق من جميع المستندات 
يوم واحد المطلوبة وعمليات التسجيل الحكومية

مدة العقد تقديم خدمات الموارد البشرية

تطبيقات دعم األعمال خدمة 2
)ERP( 120 يوم نظام تخطيط موارد المؤسسات
)EPM( 90 يومنظام إدارة المشاريع المؤسسية

يتم تحديدها الحًقاتطبيقات/وحدات إضافية

وظائف مشتركة3
مدة العقد وظائف موارد بشرية 
مدة العقد وظائف المشتريات 

مدة العقد وظائف مالية 
المصدر: الشركة

تبدأ االتفاقية اعتباًرا من تاريخ 1443/02/17هـ )الموافق 2021/09/24م(، وتنتهي في تاريخ 1446/03/20هـ )الموافق 2024/09/23م(.

يتم سداد المدفوعات إلى شركة إمداد الخبرات مقابل الفواتير المسلمة إلى الجهة الحكومية والتي يجب تسويتها في غضون ستين )60( من تاريخ قبول 
الجهة الحكومية للخدمات.

يجوز للجهة الحكومية إنهاء االتفاقية أو أي أمر شراء في أي وقت بموجب إشعار خطي مدته خمسة )5( أيام، ويجب على الجهة الحكومية سداد الرسوم 
المتكبدة نتيجة أي اعتماد بموجب أمر شراء اعتباًرا من تاريخ اإلنهاء. كما يحق للجهة الحكومية سحب العمل وإتمام الخدمات على حساب إمداد الخبرات 

في الحاالت التالية:

إذا فشلت شركة إمداد الخبرات في أداء الخدمات وفًقا اللتزاماتها التعاقدية ألمر الشراء أو أخرت األداء بطريقة ال يتوقع معها أن تكتمل في  	
الوقت المحدد بشرط تقديم إشعار كتابي بإنهاء الخدمة لمدة خمسة أيام.

إذا ثبت أن شركة إمداد الخبرات قد دفعت أمواالً بشكل مباشر أو غير مباشر أو قدمت أو استفادت أو وعدت بالقيام بذلك من أجل الدخول  	
في هذه االتفاقية.

إذا فشلت شركة إمداد الخبرات في تعديل التزاماتها بموجب االتفاقية أو تخلت عنها أو تنازلت عن عقود من الباطن كلًيا أو جزئًيا دون موافقة  	
كتابية مسبقة من الجهة الحكومية.

إذا أعلن إفالس شركة إمداد الخبرات أو وضعها تحت الحراسة القضائية أو حلها أو تصفيتها. 	

تلتزم شركة إمداد الخبرات بسرية المعلومات وال تقوم باالفصاح في أي وقت وألي سبب عن عن أي من المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب االتفاقية 
ألي غرض آخر غير األغراض المحددة بموجب االتفاقية وأوامر الشراء ذات الصلة وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة الحكومية.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة، ويتم إحالة أي نزاع يتعذر حله ودياً إلى المحاكم المختصة في المملكة.
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اتفاقيات التمويل 8لولو 

أبرمت الشركة اتفاقيتين تمويل حصلت بموجبها على تمويل من بنك الرياض ومجموعة سامبا المالية )البنك األهلي السعودي حالياً(، وفيما يلي ملخص 
لتلك االتفاقيات.

اتفاقية تمويل إسالمي مع بنك الرياض أ. 

ملخص أحكام اتفاقية تمويل إسالمي مع بنك الرياضدج  8لو الجدو- )

الشركة وبنك الرياض األطراف 

1441/01/12هـ )الموافق 2019/09/11م(التاريخ 

ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعوديإجمالي التمويل 

تسهيالت توريق نوع التمويل 

حتى تاريخ 1444/02/15هـ )الموافق 2022/09/11م(المدة 

-الغرض 

سند ألمر مقدم من الشركة بمبلغ ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي مستحق الدفع لبنك الرياض.الضمانات 

اإلنهاء 

يحق لبنك الرياض المطالبة بدفع الرصيد المتبقي، غير المسدد، من أقساط أدوات التمويل المقدمة للشركة بموجب اتفاقية 
التمويل اإلسالمي:

التمويل  	 اتفاقية  نصوص  بموجب  الرياض  لبنك  مستحقة  أخرى  التزامات  أي  أداء  أو  مبالغ  أية  سداد  عن  الشركة  تخلف 
اإلسالمي أو اإلجراءات أو التعهدات الموقعة منها أو ثبت عدم صحتها لمدة )15( يوم.

وجود دعوى أو إجراء قضائي أو حجز أو إذا صدر أي أمر أو قرار أو حكم لتصفية أعمال الشركة أو تعيين حارس قضائي  	
ضدها أو ضد أحد كفالئها أو أحد الشركات الشقيقة/التابعة، ما عدا قرارات تغيير الشكل القانوني أو االندماج التي يكون 

بنك الرياض قد وافق مسبقاً على بنودها خطًيا. 

تعليق الشركة عن دفع أي من التزاماتها األخرى أو في حال توقفت عن سدادها أو قدمت إخطار خطي إلى بنك الرياض  	
باعتزامها التوقف عن مزاولة نشاطها أو جزء هام منه أو أصبحت غير قادرة على دفع التزاماتها.

تخلف الشركة عن القيام في مواعيد االستحقاق بتسديد أي مبالغ مستحقة أو في حال أصبحت ملزمة بسداد أيه التزامات  	
الشركة من سداد  الرياض عدم مقدرة  بنك  يقدر معه  إلى حد  المالية  الشركة  أو ساءت أحوال  الرياض،  بنك  رغم إشعار 

التزاماتها المتبقية. 

إخالل الشركة أو أحد الشركات التابعة لها أو أحد الشركات الشقيقة بأي من التزاماتها أو تعهداتها أو إقراراتها بموجب أي  	
اتفاقيات أو ترتيبات مالية سواء مع بنك الرياض أو أي دائن آخر.

أي تعديل في الشكل القانوني أو هيكل الملكية أو اإلدارة الخاصة بالشركة أو في أي من الشركات التابعة لها أو أحد الشركات  	
الشقيقة، دون الحصول على موافقة بنك الرياض الكتابية.

إذا أصبحت الشركة أو كفالئها أو ضامنوها معسرين أو غير قادرين على سداد ديونهم عند استحقاقها ألي سبب آخر، أو  	
وجود إجراءات نظامية تتعلق بإعسار أو بإفالس أو بتعيين مصفي بخصوص أصول الشركة أو كفالئها أو ضامنوها أو أي 
إجراء آخر مماثل وفًقا لقوانين بلد آخر، أو قيام الشركة أو كفالئها أو ضامنوها بدعوة الدائنين إلجراء تسوية واقية من 

اإلفالس، أو في حال مصادرة أو تجميد أو تصفية كل أو بعض من األموال واألصول. 

إخالل الشركة بأي من التزاماتها التعاقدية وإقراراتها وضماناتها وتعهداتها والتزاماتها المالية بموجب االتفاقية، أو إخالل  	
الشركة بصحة أو دقة أي إقرارات أو بيانات أو المعلومات المقدمة بموجب االتفاقية.

إخالل أي من الكفالء أو الضامنين بأي من التزاماتهم التضامنية.  	

صدور أي حكم أو أحكام أو قرارات ضد الشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة والتي قد يكون لها أو قد يكون  	
لها، في رأي بنك الرياض، تأثير سلبي عليه.

عندما يصبح تنفيذ االلتزامات بموجب االتفاقية مخالفاً ألي نظام أو قانون. 	

االختصاص القضائي 

يخضع تفسير أحكام هذه االتفاقية لألنظمة واللوائح والقانونين السعودية واجبة التطبيق، وكذلك تعاميم وتعليمات البنك 
المركزي السعودي بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وكذلك يخضع تفسيرها بالنسبة لالعتمادات المستندة 

لألصول واألعراف الموحدة الصادرة من الغرفة التجارة الدولية.
في حالة نشوء خالف بين الطرفين بموجب االتفاقية، وتعذر حله ودًيا، يحال إلى الجهة القضائية المختصة.

المصدر: الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد حصلت على موافقة بنك الرياض وإقرارها بأن التغير في الهيكل القانوني وهيكل ملكية الشركة نتيجة للطرح ال يعد 
إخالالً باالتفاقية وذلك بموجب الخطاب المؤرخ 1442/12/24هـ )الموافق 2021/08/03م(.

297



اتفاقية تسهيالت مع مجموعة سامبا المالية )البنك األهلي السعودي حاليًا(ب. 

ملخص أحكام اتفاقية تسهيالت مع مجموعة سامبا المالية )البنك األهلي السعودي حاليًا(دج  9لو الجدو- )

الشركة ومجموعة سامبا المالية )البنك األهلي السعودي حالياً(األطراف 

1442/02/17هـ )الموافق 2020/10/04م(التاريخ 

إجمالي التمويل 
خطاب ضمان عام بمبلغ مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي.

خطاب اعتماد عام بمبلغ مليون )1,000,000( ريال سعودي. 

-نوع التمويل 

-المدة 

إصدار ضمانات العطاء واألداء والدفع المقدم واستيراد خطابات االعتمادالغرض 

الضمانات 
البيانات المالية المدققة أ- 
البيانات المالية نصف السنوية غير المدققةب- 

اإلنهاء 

تشكل أي من األحداث والظروف التالية حالة إخالل بهذه االتفاقية:

تخلف الشركة عن سداد أية مبلغ متوجب الدفع بموجب هذه االتفاقية أو بموجب أي اتفاقية أخرى أو مستند ضمان أو إذا  	
أخلت بأي من التعهدات الواردة في هذه االتفاقية أو مستند ضمان. 

إخالل الشركة أو أي من الضامنين ألي من التزاماتهم بموجب هذه االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو بموجب أي مستند ضمان،  	
وعدم تصحيح هذا اإلخالل خالل )7( أيام من التاريخ التي تكتشف فيه الشركة حدوث هذا اإلخالل أو من تاريخ تلقي إشعاراً 

خطًيا من مجموعة سامبا المالية، أيهما أسبق.

إذا أصبح أي دين على الشركة لمجموعة سامبا المالية أو ألي جهة أخرى متوجب الدفع أو يمكن أن تعتبر متوجب الدفع قبل  	
تاريخ استحقاقه المحدد أو لم يدفع عند استحقاقه. 

إذا أوقفت الشركة أو أجلت سداد ديونها لدائنيها أو أصبحت عاجزة أو تعتبر عاجزة بموجب األنظمة السارية أو أقرت بعجزها  	
عن تسديد ديونها عند استحقاقها أو سعت ألي تسوية مع دائنيها أو أي فئة منهم أو باشرت أي دعوى لحماية المدينين أو 

إلشهار أو إعسارها أو إفالسها أو أصبحت معسرة فعلياً. 

إفالس الضامن أو وفاته أو فقدانه ألهليته )إذا كان شخصاً طبيعياً( أو قيام أي ضامن بإنهاء أو وقف أي التزام حالي أو  	
مستقبلي فيما يتعلق بالمبالغ الممنوحة للشركة بموجب هذه االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى.

صدور أي قانون أو نظام أو أمر أو أي تعديل ألي قانون أو نظام أو أمر يغير أو يفسر على أنه يغير أو يعلق أو ينهي أو يعفي  	
الشركة أو أي من مقدمي الضمانات من تنفيذ التزاماتهم بموجب االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو أي مستند ضمان.

أي حالة تقع وترى مجموعة سامبا المالية أنه تشكل أساساً معقوالً لالعتقاد بأنه تغييراً جوهرياً سلبياً قد يحدث في األعمال  	
التجارية أو الوضع المالي أو اإلداري أو القانوني للشركة أو في نتائج العمليات أو مستقبل الشركة أو مقدمي الضمانات أو في 
قدرة الشركة أو أي من مقدمي الضمانات على تنفيذ بالتزاماتهم بموجب االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو أي مستند ضمان.

في حالة وقوع أي حالة من حاالت اإلخالل المذكورة أعاله، فإن لمجموعة سامبا المالية بموجب إشعار خطي موجة 
إلى الشركة أن يقوم بما يلي:

تعجيل دفع التسهيالت.  	

إجراء المقاصة واستخدام أي رصيد دائن في أي حساب للشركة. 	

بيع أي ضمان أو استثمار أو عقار يخص الشركة يكون في حوزة مجموعة سامبا المالية وحجز كل أو أي جزء من عائدات  	
البيع لتغطية المبالغ المستحقة بموجب االتفاقية.

وقف أو إلغاء أو تخفيق التسهيالت الممنوحة بموجب االتفاقية بناًء على إرادته المطلقة ودون إشعار مسبق للشركة. 	
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القيود الجوهرية 

تتعهد الشركة لمجموعة سامبا المالية على ما يلي: 

تزويد مجموعة سامبا المالية خالل مدة ال تتجاوز )120( يوماً بعد نهاية كل سنة مالية بنسخة من القوائم المالية المدققة. 	

إخطار مجموعة سامبا المالية فور حدوث أي حالة إخالل أو حالة إخالل محتملة.  	

المحافظة على وضعها المالي أو اإلداري أو القانوني وعلى ملكية المنشأة وعدم تغيير نشاطها ومزاولة أعمالها التجارية  	
وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها.

الضمان لمجموعة سامبا المالية بأن التزامات الشركة بموجب االتفاقية تحل في جميع األوقات ومن جميع الجوانب مرتبة  	
»مساوية« على األقل لكافة التزاماتها األخرى الحالية والمستقبلية.

عدم السماح بإصدار أو الموافقة على إصدار أسهم أو حصص جديدة أو منح حق االكتتاب في أسهم الشركة ألي شخص  	
إال لمساهم أو شريك حالي في الشركة.

عدم تغير شكل الشركة القانوني سواء في نوع الشركة أو الشركاء أو ألغراضها أو الملكية إال بموافقة خطية مسبقة من  	
مجموعة سامبا المالية، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر إخالل باالتفاقية. 

تخضع هذه االتفاقية لألحكام ولألنظمة والقانونين واألعراف المصرفية المعمول بها في السعودية، وتختص لجنة تسوية االختصاص القضائي 
المنازعات المصرفية بالفصل في المنازعات والمطالبات المترتبة على هذه االتفاقية. 

المصدر: الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد حصلت على موافقة مجموعة سامبا المالية وإقرارها بأن التغير في الهيكل القانوني وهيكل ملكية الشركة نتيجة للطرح 
ال يعد إخالالً باالتفاقية وذلك بموجب الخطاب المؤرخ 1442/11/28هـ )الموافق 2021/07/08م(.

االتفاقيات العقارية 9لولو 

عقد بيع مع شركة االستثمارات الرائدة أ. 

أبرمت الشركة عقد بيع بتاريخ 1432/08/29هـ )الموافق 2011/07/30م(، مع شركة االستثمارات الرائدة التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والتي لها حق 
التصرف في العقار رقم )KB03( والواقع في حي النخيل بمدينة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ ستة آالف وأربعمائة وأربعين )6,440( متر مربع. وفًقا 
للعقد، ترغب الشركة في شراء أرض شركة االستثمارات الرائدة ووافقت شركة االستثمارات الرائدة على تطوير البنية التحتية لألرض وتشييد مبنى وبيع 
قطعة األرض وفًقا ألقساط سنوية. وعند سداد جميع األقساط السنوية، تنتقل ملكية األرض والبناء إلى الشركة خالل شهر واحد من سداد آخر قسط. 

خالل سريان االتفاقية، وحتى سداد القسط األخير ونقل الملكية إلى الشركة، تظل الشركة بصفة مستأجر، وتعتبر هذه األقساط السنوية بمثابة إيجار 
سنوي إلى أن يتم استالم الدفعة الكاملة. تبدأ االتفاقية اعتباًرا من تاريخ 1432/10/08هـ )الموافق 2011/09/06م(، إلى تاريخ آخر قسط تدفعه الشركة 

والمستحق في تاريخ 1445/10/22هـ )الموافق 2024/05/01م(.

تبلغ القيمة اإلجمالية للعقد مئتان وثالثة وتسعون مليون وأربعمائة وثالثة عشر ألف ومئتان وتسعة وثمانون )293,413,289( ريال سعودي مقسمة بشكل 
أقساط سنوية لمدة ثالثة عشر )13( سنة.

في حالة عدم التزام الشركة بسداد ثالثة )3( أقساط متتالية، يحق لشركة االستثمارات الرائدة إخطار الشركة خطًيا بذلك، كما يحق لشركة االستثمارات 
الرائدة إخالء الشركة من المبنى والعقار بالكامل في حال عدم السداد خالل خمسة وأربعين )45( يوماً.

تخضع االتفاقية ألنظمة ولوائح المملكة. يتم إحالة أي نزاع ينشأ عن اتفاقية ويتعذر حله ودًيا خالل ستين )60( يوماً إلى المحاكم المختصة.

اتفاقية تطوير وتشغيل وإعادة الملكية مع شركة وادي الرياضب. 

ابرمت الشركة اتفاقية تطوير وتشغيل وإعادة الملكية مع شركة وادي الرياض بتاريخ 1440/07/11هـ )الموافق 2019/03/18م(. بموجب االتفاقية، تمتلك 
شركة وادي الرياض أرضاً بمساحة إجمالية تبلغ اثنين وعشرين ألف ومائة واثنين وثالثين )22,132( متر مربع باإلضافة إلى مائة وسبعة )107( متر مربع 
لغرفة كهرباء الواقعة على امتداد طريق اإلمام سعود في جامعة الملك سعود، ويتم نقل بعض الحقوق إلى الشركة لكي تقوم بأعمال البناء والتشغيل. تشمل 

هذه الحقوق الممنوحة للشركة ما يلي: 

امتالك حقوق االستغالل أو استخدام الموقع بشكل مطلق على أن ال يتعارض مع االتفاقية. - 1
حق تأجير الموقع الباطن كلياً أو جزئياً من خالل مطور عقاري. - 2
تطوير البنية التحتية للمشروع وإيصال الخدمات إلى الموقع. - 3
تصميم وبناء الموقع. - 4

وتقوم الشركة بعد ذلك بإعادة ملكية األرض إلى شركة وادي الرياض عند اإلنهاء من جميع أعمال التطوير. وبناًء على محضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم 
)53( بتاريخ 1440/06/26هـ )الموافق 2019/03/03م(، تقوم الشركة باستغالل الموقع بموجب االتفاقية إلنشاء مركز »علم لالبتكار« ومراكز أخرى ذات 

صلة بأنشطة الشركة.
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مدة االتفاقية ثالثة وثالثين )33( سنة تبدأ من 1441/01/10هـ )الموافق 2019/09/09م(، وتتجدد لمدة سنة إذا طلبت الشركة ذلك بشرط موافقة 
شركة وادي الرياض.

تبلغ القيمة اإلجمالية التفاقية تسعة وثمانين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف ومائة وخمسة وأربعين )89,474,145( ريال سعودي مقسمة على بشكل 
أقساط سنوية.

تكون جميع الحقوق التي تقدمها شركة وادي الرياض للشركة فيما يتعلق باألرض حصرية للشركة طوال مدة االتفاقية. خالل مدة االتفاقية، يجب على 
كل طرف إخطار الطرف اآلخر بأي تغييرات في أسهم ملكية كل شركة، وقد قامت الشركة بإخطار شركة وادي الرياض حول التغير المحتمل في ملكية 

الشركة نتيجًة للطرح.

تخضع االتفاقية ألنظمة ولوائح المملكة. يتم إحالة أي نزاع ينشأ عن اتفاقية ويتعذر حله ودًيا خالل خمسة وأربعين )45( يوماً إلى المحاكم المختصة.

اتفاقيات ترخيص تقنية المعلومات 0 لولو 

اتفاقية ترخيص تي تي تي سي )TTTCدأ. 

أبرمت الشركة اتفاقية ترخيص تي تي تي سي مع شركة تي تي تي سي بتاريخ 1441/03/03هـ )الموافق 2019/10/13م(، بحيث تعد شركة تي تي تي سي 
وكياًل معتمًدا لدى شركة مايكروسوفت في المملكة وتزود الشركة بتراخيص البرامج وتطبيقاتها، إضافًة إلى الدعم الفني الالزم، لمدة ثالث )3( سنوات.

مدة االتفاقية ثالث )3( سنوات، وهي قابلة للتجديد بموجب موافقة الطرفين على ذلك كتابًة قبل ثالثين )30( من تاريخ انتهاء االتفاقية. يجوز إنهاء 
االتفاقية من خالل تقديم إشعار مدته ثالثين )30( يوم تقدمة شركة تي تي تي سي قبل انتهاء صالحية الترخيص السنوي. 

تظل جميع حقوق الملكية الفكرية مملوكة للطرف الذي كان يملكها قبل تاريخ إبرام االتفاقية. باإلضافة إلى ذلك، تظل جميع حقوق الملكية الفكرية التي 
أنشأتها شركة تي تي تي سي بموجب اتفاقية ترخيص تي تي تي سي )2( في ملكية الشركة. ال يجوز لشركة تي تي تي سي إصدار أي تقارير أو مقاالت 

حول حقوق الملكية الفكرية هذه دون موافقة خطية مسبقة من قبل الشركة.

االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة  7لو 
بلغت القيمة اإلجمالية لتعامالت المجموعة مع األطراف ذات العالقة ثمانية ماليين وستمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون )8,617,877( 
ريال سعودي؛ وأربعة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة وثالثة وتسعون )24,799,593( ريال سعودي؛ وستة وعشرين مليون ومئتان 
وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون )26,248,524( ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م، 
على التوالي. ويوضح هذا القسم ملخصاً لالتفاقيات الجوهرية مع أعضاء مجلس اإلدارة والتي يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأنها جوهرية فيما يتعلق 
بأعمال الشركة أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب بأسهم الطرح. ال يشمل ملخص االتفاقيات والعقود الموضحة فيما يلي جميع الشروط 

واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد 
تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة. وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة 
ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على عزمهم التقيد بالمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة واألربعين من الئحة حوكمة 
الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة.

التعامالت التي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها  ل7لو 

االتفاقيات المبرمة مع جهة حكوميةأ. 

أبرمت الشركة االتفاقيات التالية مع جهة حكومية:

اتفاقية تطوير مصادر البيانات والمعلومات. - 1
مذكرة تفاهم. - 2
مذكرة تفاهم )2(.- 3
عقد تطوير وتشغيل منصة أبشر.- 4
اتفاقية الخدمات ذات القيمة المضافة لمنصة أبشر.- 5

رقم  6-12  القسم  مراجعة  يرجى  الحكومية،  وشبه  الحكومية  الجهات  من  عمالئها  مع  الجوهرية  المجموعة  اتفاقيات  حول  المعلومات  من  )للمزيد 
»االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(.

300

نشرة إصدار شركة علم



وتعد االتفاقيات المذكورة أعاله مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن عضو مجلس إدارة الشركة عصام عبداهلل الوقيت يشغل منصًبا إدارًيا في الجهة 
الحكومية. وبالتالي، له مصلحة في االتفاقيات المذكورة أعاله وفًقا للفقرة الرابعة من المادة الثامنة والخمسين )58( من ضوابط الشركات المدرجة. 
وتتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعين )71( من نظام الشركات. وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة 

على هذه االتفاقيات بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(.

أمر شراء مع جهة حكوميةب. 

تم إبرام أمر شراء بتاريخ 1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/11م(، بين الشركة وبرنامج صحي لدى الجهة الحكومية والذي بموجبه تقوم الشركة 
بتشغيل مواقع في المدينة الطبية التابعة للجهة الحكومية. وتبلغ القيمة اإلجمالية ألمر الشراء الصادر من قبل الجهة الحكومية تسعة ماليين وسبعمائة 

ألف ريال وخمسة وأربعين )9,700,045( ريال سعودي.

ويعد أمر الشراء الصادر من الجهة الحكومية مبرم مع طرف ذو عالقة نظراً ألن أعضاء مجلس إدارة الشركة رائد عبداهلل بن أحمد وعبداهلل عبدالرحمن 
الربيعة يشغلون مناصب إدارية في الجهة الحكومية. وبالتالي، لهم مصلحة في أمر الشراء وفًقا للفقرة الرابعة من المادة الثامنة والخمسين )58( من 
ضوابط الشركات المدرجة. وتتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعين )71( من نظام الشركات. وقد حصلت الشركة 

على موافقة الجمعية العامة على هذه االتفاقيات بتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م(.

التعامالت مع الشركات التابعة ول7لو 

اتفاقية خدمات ربط البيانات مع شركة تباد-أ. 

أبرمت الشركة اتفاقية تقديم وتشغيل خدمات بيانات بوليصة الشحن الجوية برقم هوية المستلم وفًقا آللية المشاركة مع شركة تبادل، وتبدأ اعتباًرا من 
تاريخ 1440/03/25هـ )الموافق 2018/12/03م(، بحيث يتفق الطرفان على إنشاء نظام يهدف إلى تمكين وكاالت الشحن الجوي من التحكم وضبط 
إدارة عمليات التحقق من بيانات مستلم الشحنة الجوية الواردة إلى المملكة وربط كل رقم بوليصة شحن برقم هوية المستلم وذلك من خالل الربط 
اإللكتروني مع الجهات الحكومية ذات العالقة ومن ثم إرسال البيانات المتحقق منها من منصة »وشج«، التابعة للشركة، إلى منصة »فسح« التابعة لشركة 
تبادل، الستكمال اإلجراءات الالزمة لفسح الشحنات. )للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات المجموعة الجوهرية مع عمالئها من الجهات الحكومية وشبه 

الحكومية، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(.

وتعد اتفاقية خدمات ربط البيانات مع شركة تبادل مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن تم إبرامها مع الشركات التابعة للشركة وفًقا لتعريف األطراف ذات 
العالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إال أنها ال تتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعين 

)71( من نظام الشركات.

اتفاقيات شركة إمداد الخبراتب. 

أبرمت الشركة اتفاقيتين مع شركة إمداد الخبرات بتاريخ 1436/04/08هـ )الموافق 2015/01/28م(، بحيث تقوم شركة إمداد الخبرات بتوفير طاقم 
عمل وخدمات موارد بشرية بناًء على طلب الشركة )للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات المجموعة الجوهرية مع عمالئها من الجهات الحكومية وشبه 

الحكومية، يرجى مراجعة القسم رقم  12-6 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(.

وتعد التعامالت المذكورة أعاله مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن تم إبرامها مع الشركات التابعة للشركة وفًقا لتعريف األطراف ذات العالقة بموجب قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إال أنها ال تتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعين )71( من نظام الشركات.

التعامالت مع األطراف ذات العالقة لشركة تباد- ول7لو 

اتفاقية مع جهة حكوميةأ. 

أبرمت شركة تبادل اتفاقية مع جهة حكومية بتاريخ 1441/03/17هـ )الموافق 2019/11/14م(، والتي تتعلق بتشغيل منصة إلكترونية من قبل شركة تبادل 
بالتعاون مع الجهة الحكومية )للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات المجموعة الجوهرية مع عمالئها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، يرجى مراجعة 

القسم رقم  12-6 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(.

وتعد االتفاقية مع الجهة الحكومية مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن عضو مجلس إدارة شركة تبادل أحمد عبد العزيز الحقباني له مصلحة غير مباشرة 
في الجهة الحكومية، وقد تم عرض هذه االتفاقية على الجمعية العامة لشركة تبادل المنعقدة بتاريخ 1441/10/12هـ )الموافق 2020/06/04م(، وتمت 

الموافقة عليها.

اتفاقية مع جهة حكوميةب. 

بتاريخ 1441/07/13 هـ )الموافق 2020/03/08م(، بحيث تقوم شركة تبادل بتطوير وتشغيل الخدمات  اتفاقية مع جهة حكومية  أبرمت شركة تبادل 
والتطبيقات عبر اإلنترنت ضمن النظام الموحد عبر اإلنترنت لالستيراد والتصدير من أجل أتمته خدمات وعمليات الجهة الحكومية من خالل منصة فسح 
التابعة لشركة تبادل )للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات المجموعة الجوهرية مع عمالئها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، يرجى مراجعة القسم 

رقم  12-6 »االتفاقيات الجوهرية« من هذه النشرة(.
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وتعد االتفاقية مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن عضو مجلس إدارة شركة تبادل سعد عبدالعزيز الخلب له مصلحة غير مباشرة في الجهة الحكومية، 
وقد تم عرض هذه االتفاقية على الجمعية العامة لشركة تبادل المنعقدة بتاريخ 1441/10/12هـ )الموافق 2020/06/04م(، وتمت الموافقة عليها.

العقارات  8لو 

العقارات المملوكة من قبل الشركة  ل8لو 

باستثناء ما ذكر في القسم رقم  12-6-9 »االتفاقيات العقارية« من هذه النشرة، يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة عدم وجود أي عقارات مملوكة من قبل 
الشركة أو شركة إمداد الخبرات كما في تاريخ هذه النشرة. ولدى شركة تبادل عقار واحد في المملكة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل العقار المملوك 

لشركة تبادل كما في تاريخ هذه النشرة:

العقارات المملوكة من قبل شركة تباد-دج  0 لو الجدو- )

 المساحة الغرضموقع العقارمالك العقارتاريخ الصكرقم الصك #
)متر مربع(

1210104019340
1432/02/07هـ 

)الموافق 
2011/01/11م( 

شركة تبادل
قطعة أرض بمخطط رقم 
674/أ وتقع بحي الريان 

في الرياض.
1,005غير محدد

المصدر: الشركة

العقارات المستأجرة من قبل الشركة ول8لو 

يوضح الجدول التالي تفاصيل العقارات المستأجرة من قبل الشركة:

العقارات المستأجرة من قبل الشركة وشركة تباد-دج    لو الجدو- )

 مبلغ اإليجار السنوي تاريخ سريان اإليجارالموقعالمؤجرالمستأجر#
مدة اإليجار)ريال سعودي(

عبدالمحسن بن الشركة 1
خالد المقرن

دور المكتبي الثاني بمساحة إجمالية 
قدرها 16,550 متر مربع، يقع في مركز 

العليا أفنيو بمدينة الرياض.

1435/07/01هـ )الموافق 
2014/04/30م( 

10,000,000 سنوياً، غير شامل 
للضريبة.

757,500 سنوياً للمنافع 
والخدمات المشتركة.

عشر سنوات، 
تتجدد تلقائًيا

عبدالمحسن بن الشركة 2
خالد المقرن

مكتب رقم 123-124 بمساحة إجمالية 
120 متر مربع، يقع في مركز العليا أفينيو 

بطريق الملك فهد بالرياض.

1436/04/01هـ )الموافق 
2015/01/21م( 

84,000 سنوياً، غير شامل 
للضريبة.

8,400 سنوياً للخدمات المشتركة.

ثالثة سنوات، 
تتجدد تلقائًيا

مشعل بن عبداهلل الشركة 3
بن أحمد الشريع

معارض والمكاتب رقم 835 - 834 
- 833 - 832 بمخطط رقم )3069( 

بمساحة إجمالية تبلغ 2700 متر مربع، 
يقع في منطقة الملقا، في الرياض.

1440/04/25هـ )الموافق 
2019/01/01م(

أربع سنوات، 2,700,000 سنوياً
تتجدد تلقائًيا

أوقاف عبداهلل بن الشركة4
تركي الضحيان 

معارض رقم )9( إلى )23(، مكاتب الدور 
األول من رقم )12( إلى )36(، مكاتب 
الملحق الجنوبي بالكامل من رقم )59( 

إلى )70(، بمساحة 12,530م في معارض 
ومكاتب إدارية مركز النرجس )112( 

التجاري واإلداري، طريق أبو بكر الصديق، 
حي النرجس في الرياض

1441/03/04هـ )الموافق 
2019/11/01م(

9,000,000 سنوياً 
6,500,000 للسنة الثالثة إن جدد 

العقد 

سنتين، تتجدد 
تلقائًيا 

الشركة5
شركة عبداهلل 
السهيل وأبنائة 

العقارية

مبنى بمساحة إجمالية تبلغ 3,464 متر 
مربع يقع في حي المعذر بالرياض.

1431/10/22هـ )الموافق 
2010/10/01م(

2,000,000 سنوًيا اعتباًرا 
من تاريخ 1431/10/22هـ. 

)الموافق 2010/10/01م( إلى 
1440/01/20هـ. )الموافق 

2018/09/30م(؛ و
1,860,000 سنوًيا اعتباًرا 

من تاريخ 1440/01/21هـ. 
)الموافق 2018/10/01م( إلى 
1443/02/23هـ. )الموافق 

2021/09/30م(. 

ثالث سنوات، 
يتجدد تلقائًيا 
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 مبلغ اإليجار السنوي تاريخ سريان اإليجارالموقعالمؤجرالمستأجر#
مدة اإليجار)ريال سعودي(

الشركة6
األمير سعود بن 

فهد بن عبد العزيز 
آل سعود

مكتب رقم )1409( و)1408( بمساحة 
إجمالية قدرها 406,10 متر مربع يقع في 
برج يقع على طريق الملك عبد العزيز، 

في جدة.

1442/11/21هـ )الموافق 
456,636.6 سنوًيا2021/07/01م(

سنة واحدة، 
تتجدد باتفاق 

الطرفين

عبدالمحسن بن الشركة7
خالد المقرن

مكتب رقم )3013( بمساحة إجمالية 
تبلغ 2,000 متر مربع يقع في مركز العليا 

أفينيو بطريق الملك فهد في الرياض.

1435/12/01هـ )الموافق 
2014/09/25م(

1,400,000 سنوًيا 
140,000 سنوًيا للخدمات 

المشتركة 

ثالث سنوات، 
يتجدد تلقائًيا 

عبدالمحسن بن الشركة8
خالد المقرن

مكتب رقم )3080( بمساحة إجمالية 
تبلغ 1,325 متر مربع يقع في مركز العليا 

أفينيو بطريق الملك فهد في الرياض.

1436/01/01هـ )الموافق 
2014/10/25م(

795,000 سنوًيا 
79,500 سنوًيا للخدمات 

المشتركة 

ثالث سنوات، 
يتجدد تلقائًيا 

عبدالمحسن بن الشركة9
خالد المقرن

مكتب رقم )3082-3083( بمساحة 
إجمالية قدرها 1,127 متر مربع يقع في 
مركز العليا أفينيو بطريق الملك فهد في 

الرياض.

1436/08/01هـ )الموافق 
2015/05/19م(

676,200 سنوًيا 
67,620 سنوًيا للخدمات 

المشتركة 

ثالث سنوات، 
يتجدد تلقائًيا 

شركة 10
تبادل

عبدالعزيز محمد 
الموسى

مبنى مكتبي يقع على طريق العروبة بحي 
العليا بالرياض.

1439/08/01هـ )الموافق 
2018/04/17م(

2,600,000 يدفع على قسطين 
متساويين في السنة.

خمس سنوات، 
تتجدد تلقائًيا

لمصدر: الشركة

األصو- غير الملموسة  9لو 

العالمات التجارية  ل9لو 

التابعة  التجارة. وتعتمد الشركة والشركات  التجارية بوزارة  إدارة العالمات  التجارية لدى  التابعة بتسجيل عدد من العالمات  قامت الشركة والشركات 
على عالماتها التجارية في أعمالها وتسويق خدماتها، لذا فإن عدم مقدرة الشركة والشركات التابعة على حماية عالماتها التجارية أو اضطرارها إلى 
اتخاذ إجراء قانوني الزم لحمايتها قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على مقدرتها على استعمالها مما سيؤثر على سير أعمالها ونتائج عملياتها )ولمزيد من 
المعلومات حول المخاطر المرتبطة بذلك، يرجى مراجعة القسم رقم  2-1 »المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة« من هذه النشرة(. ويوضح الجدول التالي 

التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية المسجلة من قبل الشركة والشركات التابعة:

التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية المسجلة من قبل الشركة والشركات التابعةدج  و لو الجدو- )

بلد العالمة التجارية#
سبب التسجيلالفئةتاريخ انهاء الحمايةتاريخ بدء الحمايةرقم التسجيلالمالكالتسجيل

1435/06/21هـ )الموافق 1435010863الشركةالمملكة1
2014/04/21م(

1445/06/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/01/0235م(

منتجات الشركة

1435/06/21هـ )الموافق 1435010864الشركةالمملكة2
2014/04/21م(

1445/06/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/01/0238م(

منتجات الشركة

1435/06/21هـ )الموافق 1435010866الشركةالمملكة3
2014/04/21م(

1445/06/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/01/0239م(

منتجات الشركة

1435/06/21هـ )الموافق 1435010865الشركةالمملكة4
2014/04/21م(

1445/06/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/01/0242م(

منتجات الشركة
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بلد العالمة التجارية#
سبب التسجيلالفئةتاريخ انهاء الحمايةتاريخ بدء الحمايةرقم التسجيلالمالكالتسجيل

1435/05/24هـ )الموافق 1435009448الشركةالمملكة5
2014/03/25م(

1445/05/23هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2023/12/0735م(

أو مشروع مع عميل

1435/05/24هـ )الموافق 1435009446الشركةالمملكة6
2014/03/25م(

1445/05/23هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2023/12/0738م(

أو مشروع مع عميل

1435/05/24هـ )الموافق 1435009447الشركةالمملكة7
2014/03/25م(

1445/05/23هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2023/12/0742م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013143الشركةالمملكة8
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/229م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013145الشركةالمملكة9
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2235م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013147الشركةالمملكة10
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2242م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013148الشركةالمملكة11
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2245م(

أو مشروع مع عميل

1441/02/21هـ )الموافق 1441002997الشركةالمملكة12
2019/10/20م(

1451/02/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2029/07/029م(

منتجات الشركة

1441/02/21هـ )الموافق 1441002999الشركةالمملكة13
2019/10/20م(

1451/02/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2029/07/0236م(

منتجات الشركة

1435/10/09هـ )الموافق 1435018409الشركةالمملكة14
2014/08/05م(

1445/10/08هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2024/04/1739م(

أو مشروع مع عميل

1435/10/09هـ )الموافق 1435018408الشركةالمملكة15
2014/08/05م(

1445/10/08هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2024/04/1742م(

أو مشروع مع عميل

1435/05/24هـ )الموافق 1435009358الشركةالمملكة16
2014/03/25م(

1445/05/23هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2023/12/0738م(

منتجات الشركة

1435/05/24هـ )الموافق 1435009359الشركةالمملكة17
2014/03/25م(

1445/05/23هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2023/12/0742م(

منتجات الشركة
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بلد العالمة التجارية#
سبب التسجيلالفئةتاريخ انهاء الحمايةتاريخ بدء الحمايةرقم التسجيلالمالكالتسجيل

1440/11/04هـ )الموافق 1440025881الشركةالمملكة18
2019/07/07م(

1450/11/03هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2029/03/1837م(

منتجات الشركة

1440/11/04هـ )الموافق 1440025878الشركةالمملكة19
2019/07/07م(

1450/11/03هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2029/03/1842م(

منتجات الشركة

1441/08/28هـ )الموافق 1441023996الشركةالمملكة20
2020/04/21م(

1451/08/27هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2030/01/0235م(

منتجات الشركة

1441/08/28هـ )الموافق 1441023997الشركةالمملكة21
2020/04/21م(

1451/08/27هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2030/01/0238م(

منتجات الشركة

1441/08/28هـ )الموافق 1441023998الشركةالمملكة22
2020/04/21م(

1451/08/27هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2030/01/0241م(

منتجات الشركة

1441/08/28هـ )الموافق 1441024002الشركةالمملكة23
2020/04/21م(

1451/08/27هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2030/01/0243م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020424الشركةالمملكة24
2017/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1135م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020425الشركةالمملكة25
2017/07/20م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1138م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020426الشركةالمملكة26
2017/07/20م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1139م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020427الشركةالمملكة27
2017/07/20م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1142م(

منتجات الشركة

1437/05/22هـ )الموافق 1437011670الشركةالمملكة28
2016/03/02م(

1447/10/09هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2026/03/289م(

أو مشروع مع عميل

1437/05/22هـ )الموافق 1437011671الشركةالمملكة29
2016/03/02م(

1447/10/09هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2026/03/2835م(

أو مشروع مع عميل

1437/05/22هـ )الموافق 1437011672الشركةالمملكة30
2016/03/02م(

1447/10/09هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2026/03/2838م(

أو مشروع مع عميل

1437/05/22هـ )الموافق 1437011673الشركةالمملكة31
2016/03/02م(

1447/10/09هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2026/03/2842م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013125الشركةالمملكة32
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/229م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013126الشركةالمملكة33
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2235م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013127الشركةالمملكة34
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2236م(

أو مشروع مع عميل
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1440/06/05هـ )الموافق 1440013129الشركةالمملكة35
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2238م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013130الشركةالمملكة36
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2242م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013132الشركةالمملكة37
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2243م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020392الشركةالمملكة38
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1135م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020393الشركةالمملكة39
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1138م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020394الشركةالمملكة40
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1139م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020395الشركةالمملكة41
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1142م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020440الشركةالمملكة42
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1135م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020442الشركةالمملكة43
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1139م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020443الشركةالمملكة44
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1142م(

منتجات الشركة

1440/06/05هـ )الموافق 1440013167الشركةالمملكة45
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/229م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013168الشركةالمملكة46
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2235م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013169الشركةالمملكة47
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2238م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013172الشركةالمملكة48
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2244م(

أو مشروع مع عميل
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1436/10/14هـ )الموافق 1436020396الشركةالمملكة49
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1135م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020397الشركةالمملكة50
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1138م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020398الشركةالمملكة51
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1139م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020399الشركةالمملكة52
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1142م(

منتجات الشركة

1440/06/21هـ )الموافق 1440014279الشركةالمملكة53
2019/02/26م(

1450/06/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/11/079م(

منتجات الشركة

1440/06/21هـ )الموافق 1440014280الشركةالمملكة54
2019/02/26م(

1450/06/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/11/0712م(

منتجات الشركة

1440/06/21هـ )الموافق 1440014284الشركةالمملكة55
2019/02/26م(

1450/06/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/11/0714م(

منتجات الشركة

1440/06/21هـ )الموافق 1440014286الشركةالمملكة56
2019/02/26م(

1450/06/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/11/0735م(

منتجات الشركة

1440/06/21هـ )الموافق 1440014288الشركةالمملكة57
2019/02/26م(

1450/06/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/11/0738م(

منتجات الشركة

1440/06/21هـ )الموافق 1440014290الشركةالمملكة58
2019/02/26م(

1450/06/20هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/11/0745م(

منتجات الشركة

1437/06/11هـ )الموافق 1437013234الشركةالمملكة59
2016/03/20م(

1447/10/09هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/03/289م(

منتجات الشركة

1437/06/11هـ )الموافق 1437013235الشركةالمملكة60
2016/03/20م(

1447/10/09هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/03/2812م(

منتجات الشركة

1437/06/11هـ )الموافق 1437013236الشركةالمملكة61
2016/03/20م(

1447/10/09هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/03/2835م(

منتجات الشركة

1437/06/11هـ )الموافق 1437013237الشركةالمملكة62
2016/03/20م(

1447/10/09هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/03/2838م(

منتجات الشركة

1437/06/11هـ )الموافق 1437013238الشركةالمملكة63
2016/03/20م(

1447/10/09هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/03/2839م(

منتجات الشركة

1437/06/11هـ )الموافق 1437013239الشركةالمملكة64
2016/03/20م(

1447/10/09هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/03/2842م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020414الشركةالمملكة65
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1135م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020415الشركةالمملكة66
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1138م(

أو مشروع مع عميل
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1436/10/14هـ )الموافق 1436020416الشركةالمملكة67
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1139م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020417الشركةالمملكة68
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1142م(

أو مشروع مع عميل

1436/01/13هـ )الموافق 1436000858الشركةالمملكة69
2014/02/06م(

1446/01/12هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/07/1835م(

منتجات الشركة

1436/01/13هـ )الموافق 1436000859الشركةالمملكة70
2014/02/06م(

1446/01/12هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/07/1838م(

منتجات الشركة

1436/01/13هـ )الموافق 1436000860الشركةالمملكة71
2014/02/06م(

1446/01/12هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/07/1839م(

منتجات الشركة

1436/01/13هـ )الموافق 1436000861الشركةالمملكة72
2014/02/06م(

1446/01/12هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/07/1842م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020403الشركةالمملكة73
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1135م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020404الشركةالمملكة74
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1138م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020405الشركةالمملكة75
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1139م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020406الشركةالمملكة76
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1142م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020437الشركةالمملكة77
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/119م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020433الشركةالمملكة78
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1135م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020434الشركةالمملكة79
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1138م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020435الشركةالمملكة80
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1139م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020436الشركةالمملكة81
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1142م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020446الشركةالمملكة82
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1135م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020447الشركةالمملكة83
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1138م(

منتجات الشركة
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1436/10/14هـ )الموافق 1436020448الشركةالمملكة84
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1139م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020449الشركةالمملكة85
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1142م(

منتجات الشركة

1440/06/05هـ )الموافق 1440013154الشركةالمملكة86
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/229م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013155الشركةالمملكة87
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2210م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013156الشركةالمملكة88
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2235م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013157الشركةالمملكة89
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2238م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013161الشركةالمملكة90
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2242م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013163الشركةالمملكة91
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/10/2244م(

أو مشروع مع عميل

1436/08/09هـ )الموافق 1436016216الشركةالمملكة92
2015/05/27م(

1446/08/08هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/02/0835م(

منتجات الشركة

1436/08/09هـ )الموافق 1436016214الشركةالمملكة93
2015/05/27م(

1446/08/08هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/02/0838م(

منتجات الشركة

1436/08/09هـ )الموافق 1436016215الشركةالمملكة94
2015/05/27م(

1446/08/08هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/02/0839م(

منتجات الشركة

1436/08/09هـ )الموافق 1436016217الشركةالمملكة95
2015/05/27م(

1446/08/08هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/02/0842م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020409الشركةالمملكة96
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1135م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020410الشركةالمملكة97
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1138م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020411الشركةالمملكة98
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1139م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020412الشركةالمملكة99
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1142م(

منتجات الشركة

1437/04/28هـ )الموافق 1437009500الشركةالمملكة100
2016/02/07م(

1447/05/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/10/289م(

منتجات الشركة

1437/04/28هـ )الموافق 1437009501الشركةالمملكة101
2016/02/07م(

1447/05/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/10/2835م(

منتجات الشركة
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1437/04/28هـ )الموافق 1437009502الشركةالمملكة102
2016/02/07م(

1447/05/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/10/2838م(

منتجات الشركة

1437/04/28هـ )الموافق 1437009503الشركةالمملكة103
2016/02/07م(

1447/05/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/10/2841م(

منتجات الشركة

1437/04/28هـ )الموافق 1437009504الشركةالمملكة104
2016/02/07م(

1447/05/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/10/2842م(

منتجات الشركة

1437/04/28هـ )الموافق 1437009508الشركةالمملكة105
2016/02/07م(

1447/05/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/10/289م(

منتجات الشركة

1437/04/28هـ )الموافق 1437009509الشركةالمملكة106
2016/02/07م(

1447/05/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/10/2835م(

منتجات الشركة

1437/04/28هـ )الموافق 1437009510الشركةالمملكة107
2016/02/07م(

1447/05/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/10/2838م(

منتجات الشركة

1437/04/28هـ )الموافق 1437009511الشركةالمملكة108
2016/02/07م(

1447/05/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/10/2841م(

منتجات الشركة

1437/04/28هـ )الموافق 1437009512الشركةالمملكة109
2016/02/07م(

1447/05/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/10/2842م(

منتجات الشركة

1437/06/11هـ )الموافق 1437013244الشركةالمملكة110
2016/03/20م(

1447/10/09هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/03/289م(

منتجات الشركة

1437/06/11هـ )الموافق 1437013245الشركةالمملكة111
2016/03/20م(

1447/10/09هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/03/2835م(

منتجات الشركة

1437/06/11هـ )الموافق 1437013246الشركةالمملكة112
2016/03/20م(

1447/10/09هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/03/2838م(

منتجات الشركة

1437/06/26هـ )الموافق 1437014422الشركةالمملكة113
2016/04/04م(

1447/07/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/12/3142م(

منتجات الشركة

1437/06/26هـ )الموافق 1437014419الشركةالمملكة114
2016/04/04م(

1447/07/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/12/319م(

منتجات الشركة

1437/06/26هـ )الموافق 1437014420الشركةالمملكة115
2016/04/04م(

1447/07/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/12/3135م(

منتجات الشركة

1437/06/26هـ )الموافق 1437014421الشركةالمملكة116
2016/04/04م(

1447/07/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/12/3138م(

منتجات الشركة

1437/06/11هـ )الموافق 1437013247الشركةالمملكة117
2016/03/20م(

1447/10/09هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/03/2842م(

منتجات الشركة

1438/03/06هـ )الموافق 1438005535الشركةالمملكة118
2016/12/05م(

1448/03/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2026/08/269م(

أو مشروع مع عميل
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1438/03/06هـ )الموافق 1438005536الشركةالمملكة119
2016/12/05م(

1448/03/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2026/08/2612م(

أو مشروع مع عميل

1438/03/06هـ )الموافق 1438005537الشركةالمملكة120
2016/12/05م(

1448/03/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2026/08/2635م(

أو مشروع مع عميل

1438/03/06هـ )الموافق 1438005538الشركةالمملكة121
2016/12/05م(

1448/03/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2026/08/2639م(

أو مشروع مع عميل

1438/03/06هـ )الموافق 1438005539الشركةالمملكة122
2016/12/05م(

1448/03/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2026/08/2642م(

أو مشروع مع عميل

1438/03/06هـ )الموافق 1438005540الشركةالمملكة123
2016/12/05م(

1448/03/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2026/08/2645م(

أو مشروع مع عميل

1436/11/29هـ )الموافق 1436024766الشركةالمملكة124
2015/09/13م(

1446/12/24هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/06/2035م(

منتجات الشركة

1436/11/29هـ )الموافق 1436024767الشركةالمملكة125
2015/09/13م(

1446/12/24هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/06/2038م(

منتجات الشركة

1436/11/29هـ )الموافق 1436024768الشركةالمملكة126
2015/09/13م(

1446/12/24هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/06/2041م(

منتجات الشركة

1436/11/29هـ )الموافق 1436024769الشركةالمملكة127
2015/09/13م(

1446/12/24هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/06/2042م(

منتجات الشركة

1438/02/21هـ )الموافق 1438004367الشركةالمملكة128
2016/11/21م(

1448/02/26هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/08/099م(

منتجات الشركة

1438/02/21هـ )الموافق 1438004368الشركةالمملكة129
2016/11/21م(

1448/02/26هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/08/0935م(

منتجات الشركة

1438/02/21هـ )الموافق 1438004369الشركةالمملكة130
2016/11/21م(

1448/02/26هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/08/0938م(

منتجات الشركة

1438/02/21هـ )الموافق 1438004370الشركةالمملكة131
2016/11/21م(

1448/02/26هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/08/0945م(

منتجات الشركة

1438/01/08هـ )الموافق 1438000537الشركةالمملكة132
2016/10/09م(

1448/01/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/06/269م(

منتجات الشركة

1438/01/08هـ )الموافق 1438000538الشركةالمملكة133
2016/10/09م(

1448/01/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/06/2616م(

منتجات الشركة

1438/01/08هـ )الموافق 1438000540الشركةالمملكة134
2016/10/09م(

1448/01/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/06/2638م(

منتجات الشركة

1438/01/08هـ )الموافق 1438000541الشركةالمملكة135
2016/10/09م(

1448/01/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/06/2641م(

منتجات الشركة

1438/01/08هـ )الموافق 1438000542الشركةالمملكة136
2016/10/09م(

1448/01/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/06/2642م(

منتجات الشركة
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1437/08/05هـ )الموافق 1437018022الشركةالمملكة137
2016/05/12م(

1447/08/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/01/3035م(

منتجات الشركة

1437/08/05هـ )الموافق 1437018025الشركةالمملكة138
2016/05/12م(

1447/08/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/01/3042م(

منتجات الشركة

1437/08/05هـ )الموافق 1437018024الشركةالمملكة139
2016/05/12م(

1447/08/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/01/3045م(

منتجات الشركة

1438/05/03هـ )الموافق 1438010414الشركةالمملكة140
2017/01/31م(

1448/05/02هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/10/1335م(

منتجات الشركة

1437/03/26هـ )الموافق 1437007132الشركةالمملكة141
2016/01/06م(

1447/04/03هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/09/259م(

أو مشروع مع عميل

1437/03/26هـ )الموافق 1437007133الشركةالمملكة142
2016/01/06م(

1447/04/03هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/09/2512م(

أو مشروع مع عميل

1437/03/26هـ )الموافق 1437007136الشركةالمملكة143
2016/01/06م(

1447/04/03هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/09/2539م(

أو مشروع مع عميل

1437/03/26هـ )الموافق 1437007137الشركةالمملكة144
2016/01/06م(

1447/04/03هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/09/2542م(

أو مشروع مع عميل

1437/06/29هـ )الموافق 1437014905الشركةالمملكة145
2016/04/07م(

1447/07/11هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/12/319م(

أو مشروع مع عميل

1437/06/29هـ )الموافق 1437014906الشركةالمملكة146
2016/04/07م(

1447/07/11هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/12/3112م(

أو مشروع مع عميل

1437/06/29هـ )الموافق 1437014907الشركةالمملكة147
2016/04/07م(

1447/07/11هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/12/3135م(

أو مشروع مع عميل

1437/06/29هـ )الموافق 1437014908الشركةالمملكة148
2016/04/07م(

1447/07/11هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/12/3138م(

أو مشروع مع عميل

1437/06/29هـ )الموافق 1437014909الشركةالمملكة149
2016/04/07م(

1447/07/11هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/12/3139م(

أو مشروع مع عميل

1437/06/29هـ )الموافق 1437014910الشركةالمملكة150
2016/04/07م(

1447/07/11هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/12/3142م(

أو مشروع مع عميل

1438/09/05هـ )الموافق 1438020576الشركةالمملكة151
2017/05/31م(

1438/09/10هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2027/02/179م(

أو مشروع مع عميل

1438/09/05هـ )الموافق 1438020577الشركةالمملكة152
2017/05/31م(

1438/09/10هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2027/02/1712م(

أو مشروع مع عميل

1438/09/05هـ )الموافق 1438020578الشركةالمملكة153
2017/05/31م(

1438/09/10هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2027/02/1735م(

أو مشروع مع عميل

1438/09/05هـ )الموافق 1438020579الشركةالمملكة154
2017/05/31م(

1438/09/10هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2027/02/1739م(

أو مشروع مع عميل
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1438/09/05هـ )الموافق 1438020580الشركةالمملكة155
2017/05/31م(

1438/09/10هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2027/02/1742م(

أو مشروع مع عميل

1437/12/05هـ )الموافق 1437027105الشركةالمملكة156
2016/09/06م(

1447/12/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/05/2336م(

منتجات الشركة

1437/12/05هـ )الموافق 1437027105الشركةالمملكة157
2016/09/06م(

1447/12/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/05/2339م(

منتجات الشركة

1437/12/05هـ )الموافق 1437027107الشركةالمملكة158
2016/09/06م(

1447/12/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/05/2341م(

منتجات الشركة

1437/12/05هـ )الموافق 1437027108الشركةالمملكة159
2016/09/06م(

1447/12/06هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/05/2342م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020375الشركةالمملكة160
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1113م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020371الشركةالمملكة161
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1135م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020372الشركةالمملكة162
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1138م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020373الشركةالمملكة163
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1139م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020374الشركةالمملكة164
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1142م(

أو مشروع مع عميل

1440/06/05هـ )الموافق 1440013152الشركةالمملكة165
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/01/2238م(

منتجات الشركة

1440/06/05هـ )الموافق 1440013153الشركةالمملكة166
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/01/2242م(

منتجات الشركة

1440/06/05هـ )الموافق 1440013134الشركةالمملكة167
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/01/229م(

منتجات الشركة

1440/06/05هـ )الموافق 1440013137الشركةالمملكة168
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/01/2235م(

منتجات الشركة

1440/06/05هـ )الموافق 1440013140الشركةالمملكة169
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/01/2238م(

منتجات الشركة

1440/06/05هـ )الموافق 1440013141الشركةالمملكة170
2019/02/10م(

1450/06/04هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2028/01/2242م(

منتجات الشركة
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1438/06/01هـ )الموافق 1438004360الشركةالمملكة171
2017/02/28م(

1448/02/26هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/08/099م(

منتجات الشركة

1438/06/01هـ )الموافق 1438004361الشركةالمملكة172
2017/02/28م(

1448/02/26هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/08/0935م(

منتجات الشركة

1438/06/01هـ )الموافق 1435009352الشركةالمملكة173
2017/02/28م(

1448/02/26هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/08/0938م(

منتجات الشركة

1438/06/01هـ )الموافق 1438004362الشركةالمملكة174
2017/02/28م(

1448/02/26هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/08/0939م(

منتجات الشركة

1438/06/01هـ )الموافق 1438004363الشركةالمملكة175
2017/02/28م(

1448/02/26هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/08/0942م(

منتجات الشركة

1438/06/01هـ )الموافق 1438004364الشركةالمملكة176
2017/02/28م(

1448/02/26هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2026/08/0944م(

منتجات الشركة

1436/05/14هـ )الموافق 1436009862الشركةالمملكة177
2015/03/05م(

1446/05/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/11/1535م(

منتجات الشركة

1436/05/14هـ )الموافق 1436009860الشركةالمملكة178
2015/03/05م(

1446/05/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/11/1538م(

منتجات الشركة

1436/05/14هـ )الموافق 1436009861الشركةالمملكة179
2015/03/05م(

1446/05/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/11/1539م(

منتجات الشركة

1436/05/14هـ )الموافق 1436009863الشركةالمملكة180
2015/03/05م(

1446/05/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2024/11/1542م(

منتجات الشركة

1436/11/29هـ )الموافق 1436024770الشركةالمملكة181
2015/09/13م(

1446/12/24هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/06/2035م(

منتجات الشركة

1436/11/29هـ )الموافق 1436024771الشركةالمملكة182
2015/09/13م(

1446/12/24هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/06/2038م(

منتجات الشركة

1436/11/29هـ )الموافق 1436024772الشركةالمملكة183
2015/09/13م(

1446/12/24هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/06/2042م(

منتجات الشركة

1436/02/10هـ )الموافق 1436002794الشركةالمملكة184
2014/12/02م(

1446/03/09هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2024/08/1335م(

أو مشروع مع عميل

1436/02/10هـ )الموافق 1436002795الشركةالمملكة185
2014/12/02م(

1446/03/09هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2024/08/1338م(

أو مشروع مع عميل

1436/02/10هـ )الموافق 1436002796الشركةالمملكة186
2014/12/02م(

1446/03/09هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2024/08/1339م(

أو مشروع مع عميل
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بلد العالمة التجارية#
سبب التسجيلالفئةتاريخ انهاء الحمايةتاريخ بدء الحمايةرقم التسجيلالمالكالتسجيل

1436/02/10هـ )الموافق 1436002797الشركةالمملكة187
2014/12/02م(

1446/03/09هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2024/08/1342م(

أو مشروع مع عميل

1440/03/21هـ )الموافق 1440007575الشركةالمملكة188
2018/11/29م(

1450/03/20هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/08/1112م(

أو مشروع مع عميل

1440/03/21هـ )الموافق 1440007578الشركةالمملكة189
2018/11/29م(

1450/03/20هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2028/08/1139م(

أو مشروع مع عميل

1428/02/15هـ )الموافق 28/945الشركةالمملكة190
2007/03/05م(

1438/02/14هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2016/11/1438م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020379الشركةالمملكة191
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1135م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020380الشركةالمملكة192
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1138م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020381الشركةالمملكة193
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1139م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020382الشركةالمملكة194
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2025/04/1142م(

منتجات الشركة

1436/10/14هـ )الموافق 1436020420الشركةالمملكة195
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1135م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020421الشركةالمملكة196
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1138م(

أو مشروع مع عميل

1436/10/14هـ )الموافق 1436020422الشركةالمملكة197
2015/07/30م(

1446/10/13هـ )الموافق 
لغرض تقديم خدمة 2025/04/1139م(

أو مشروع مع عميل

1441/06/12هـ )الموافق 1441017308الشركةالمملكة198
2020/02/06م(

1451/06/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2029/10/199م(

منتجات الشركة

1441/06/12هـ )الموافق 1441117311الشركةالمملكة199
2020/02/06م(

1451/06/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2029/10/1935م(

منتجات الشركة

1441/06/12هـ )الموافق 1441017311الشركةالمملكة200
2020/02/06م(

1451/06/11هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2029/10/1942م(

منتجات الشركة

1441/05/17هـ )الموافق 1441014494الشركةالمملكة201
2020/01/12م(

1451/05/16هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2029/09/2544م(

منتجات الشركة

1441/05/17هـ )الموافق 1441014492الشركةالمملكة202
2020/01/12م(

1451/05/16هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2029/09/259م(

منتجات الشركة

1441/09/14هـ )الموافق 1441024635الشركةالمملكة203
2020/05/07م(

1451/09/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2030/01/1735م(

منتجات الشركة
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بلد العالمة التجارية#
سبب التسجيلالفئةتاريخ انهاء الحمايةتاريخ بدء الحمايةرقم التسجيلالمالكالتسجيل

1441/09/14هـ )الموافق 1441024636الشركةالمملكة204
2020/05/07م(

1451/09/13هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2030/01/1739م(

منتجات الشركة

1441/09/26هـ )الموافق 1441025228الشركةالمملكة205
2020/05/19م(

1451/09/25هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2030/01/2936م(

منتجات الشركة

1441/10/29هـ )الموافق 1441027461الشركةالمملكة206
2020/06/21م(

1451/10/28هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2030/03/0344م(

منتجات الشركة

1442/07/25هـ )الموافق 1442021610الشركةالمملكة207
2021/03/09م(

1452/07/24هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2030/11/2042م(

منتجات الشركة

1442/07/25هـ )الموافق 1442023655الشركةالمملكة208
2021/03/09م(

1452/07/24هـ )الموافق 
خدمة أعمال أو 2030/11/209م(

منتجات الشركة

إمداد المملكة209
1436/01/13هـ )الموافق 1436000581الخبرات

2014/02/06م(
1446/01/12هـ )الموافق 

خدمة أعمال أو 2024/07/1835م(
منتجات الشركة

إمداد المملكة210
1439/01/27هـ )الموافق 1436001485الخبرات

2014/11/20م(
1446/01/26هـ )الموافق 

خدمة أعمال أو 2024/08/0141م(
منتجات الشركة

شركة المملكة211
1439/08/24هـ )الموافق 1439019681تبادل

2018/05/10م(
1449/08/23هـ )الموافق 

خدمة أعمال أو 2028/01/2042م(
منتجات الشركة

شركة المملكة212
1439/08/24هـ )الموافق 1439019689تبادل

2018/05/10م(
1449/08/23هـ )الموافق 

خدمة أعمال أو 2028/01/2042م(
منتجات الشركة

شركة المملكة213
1442/06/04هـ )الموافق 1442016813تبادل

2021/01/17م(
1452/06/03هـ )الموافق 

خدمة أعمال أو 2030/10/0136م(
منتجات الشركة

شركة المملكة214
1442/06/04هـ )الموافق 1442016809تبادل

2021/01/17م(
1452/06/03هـ )الموافق 

خدمة أعمال أو 2030/10/0136م(
منتجات الشركة

المصدر: الشركة

األصو- غير الملموسة األخرى ول9لو 

براءات االختراعأ. 

حصلت الشركة على براءة اختراع )834'( بتاريخ 1441/1/11هـ )الموافق 2019/09/10م(. تحمل براءة اختراع )834'( عنوان »أساليب وأنظمة استرداد 
البيانات الديناميكية المتعددة وصرف البيانات«، وتطالب بأولوية طلب براءة االختراع المودع في الواليات األمريكية المتحدة بتاريخ 1437/10/06هـ 
)الموافق 2016/07/11م(. وستنتهي صالحية براءة اختراع )834( في 1459/08/22هـ )الموافق 2037/10/02م(. وقام كل من مخترعي براءة اختراع 

)834'( بتنفيذ وثيقة تتنازل عن اختراعهم إلى الشركة. ولذلك تمتلك الشركة براءة اختراع )834'(.

تهدف براءة اختراع )834'( إلى وصف نظام أساسي محّسن للخدمات االجتماعية وشامل يدمج العديد من األنظمة بطريقة تسهل إدارة البيانات واسترجاع 
البيانات ومعالجة المعلومات. تصف براءة االختراع طريقة تحقيق هذا الهدف عن طريق استخدام المعالجة المجمعة للبيانات باإلضافة إلى نظام القواعد 
مثل قواعد تقييم األهلية، والتي يتم تطبيقها على مجموعة من المتقدمين لخدمات الضمان االجتماعي، وليس على كل مقدم طلب بشكل فردي. تحتوي 
براءة االختراع على )18( رقماً يوضح خوارزميات األجهزة والبرامج المستخدمة في براءة اختراع )834'( لتحقيق هذه األهداف. تصف براءة االختراع 
طرق معالجة طلبات البيانات، ومصادقة المستخدمين، واستخدام المحركات المستندة إلى القواعد لمعالجة الطلبات. ولدى براءة اختراع )834'( )19( 
مطالبة. المطالبات )1( و)11( و)19( هي مطالبات مستقلة، مع توجيه المطالبة )1( إلى جهاز به دائرة كهربائية تنجز سلسلة من الخطوات الموضحة في 
المطالبة. تطابق المطالبة )11( المطالبة )1(، ولكنها مطالبة تتعلق بطريقة إنجاز سلسلة الخطوات باستخدام الدوائر. المطالبة )19( هي برنامج كمبيوتر 

إلنجاز الخطوات المذكورة في المطالبة )11(. تعتمد المطالبات )2-10( و )12-18( على جوانب مختلفة من النظام.
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بتاريخ 1440/10/22هـ )الموافق 2019/06/25م(، قدم مقدمو طلبات براءة اختراع )834'( طلب براءة اختراع مستمر، وتم نشره باسم طلب براءات 
االختراع المنشور في الواليات المتحدة )2019-0310992( في 1441/02/11هـ )الموافق 2019/10/10م(. ولم يتم فحص طلب البراءة هذا من قبل 
مكتب الواليات المتحدة لبراءات االختراع والعالمات التجارية. ولم يسفر البحث في قاعدة بيانات مكتب الواليات المتحدة لبراءات االختراع والعالمات 

التجارية عن أي براءات اختراع أو طلبات براءات اختراع مملوكة للشركة.

الرخص مفتوحة المصدرب. 

تستند بعض البرامج المملوكة للشركة على مكونات برامج مرخصة من قبل مؤلفيها أو جهات أخرى بموجب تراخيص »مفتوحة المصدر«. حيث يبلغ عدد 
 )RabbitMQ( ورابيت إم كيو )Redis( وريدس )Tomcat( برمجيات، وهي كل من توم كات )البرمجيات مفتوحة المصدر التي تستخدمها الشركة ثمانية )8

 .)Camnuda( وكاموندا )Kannel( وكانيل )Vault( وفولت )Hangfire( وهانج فاير )ActiveMQ( وآكتيف إم كيو

التأمين  0 لو 
تحتفظ الشركة والشركات التابعة بوثائق التأمين التي تغطي مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بأعمالها. ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق 

التأمين الخاصة بالشركة والشركات التابعة:

وثائق التأمين الخاصة بالشركة والشركات التابعةدج  و لو الجدو- )

المؤمن شركة التأميننوع التغطية#
قيمة المؤمن عليه/ الحد تاريخ انتهاء التغطيةرقم الوثيقةعليه

األقصى للتعويض 

تأمين المديرين 1
والموظفين

شركة تْشب 
العربية للتأمين 

التعاوني
60CHB30025/21-01الشركة

1443/08/06هـ
)الموافق 2022/03/09م(

37,500,000

شركة التعاونية تأمين طبي2
19703958الشركةللتأمين 

1443/11/30هـ
)الموافق 2022/06/29م(

43,380,186.15

تأمين الممتلكات 3
ضد أخطار 

شركة التعاونية 
611250الشركةللتأمين 

1443/07/19هـ
)الموافق 2022/02/20م(

189,831,720.01

تأمين شامل 4
للمركبات

شركة التعاونية 
19488280الشركةللتأمين 

1443/07/30هـ
)الموافق 2022/03/03م(

250 ريال سعودي للفرد للحصول 
على تجربة طبية طارئة.

250 ريال سعودي لسحب السيارة 
والحماية. 

10,000,000 ريال سعودي 
لمسؤولية الطرف الثالث فيما 
يتعلق بالوفاة و/أو اإلصابة 

الجسدية واألضرار التي تلحق 
بالممتلكات

شركة الدرع تأمين للمركبات5
P/CRO1/2021/PR/0000232-54,418.08شركة تبادلالعربي للتأمين

تأمين المسؤولية 6
العامة

شركة الدرع 
P/CRO1/2021/PR/0000052شركة تبادلالعربي للتأمين

1443/08/28هـ
)الموافق 2022/03/31(

1,000,000

تأمين الممتلكات 7
ضد أخطار 

شركة الدرع 
P/CRO1/2021/PR/0000039شركة تبادلالعربي للتأمين

1443/08/28هـ
)الموافق 2022/03/31م(

24,783,942.24

تأمين المصاريف 8
الطبية الجماعية

شركة التعاونية 
19301144شركة تبادلللتأمين

1443/03/21هـ
)الموافق 2021/10/27م(

4,702,866.36

المصدر: الشركة
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الدعاوى والمطالبات القضائية    لو 
يوضح الجدول التالي ملخصاً للدعاوى والمطالبات القضائية المقامة من قبل الشركة والشركات التابعة الجوهرية أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة.

الدعاوى والمطالبات التجارية   ل  لو 

ملخص الدعاوى والمطالبات التجارية المقامة من قبل الشركة والشركات التابعة الجوهرية أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة دج  و لو الجدو- )

 قيمة المطالبةالحالةملخص النزاعالمدعى عليهالمدعي#
)ريال سعودي(

منور عبد اهلل 1
مطالبة بإثبات عقد متعلق بمركز تدريب قامت الشركةسعود العطوي

-الدعوى قائمة.الشركة بتشغيله في فترة سابقة.

2
مؤسسة التطور 
الثابت للهندسة 
البحرية والصيانة

المدعي تقدم بمطالبة مالية بشأن أعمال يدعي الشركة
أنه قام بتنفيذها.

محتملة حيث أنها في مرحلة الصلح حالياً ومن 
23,000,000المتوقع أن يتم إحالتها إلى المحكمة التجارية.

3

شركة أومنيمكس 
إنترناشنل

 Omnix(  
 International

)Company

شركة تبادل
مطالبة بسداد مستحقات مالية لشركة شركة 

 Omnix International( أومنيمكس إنترناشنل
)Company

23,005,760.01الدعوى مازالت قائمة في المحكمة.

4
مكتب محمد عبد 

العزيز العقيل 
للمحاماة

شركة تبادل

مطالبة مالية بالمبلغ المستحق لمكتب محمد 
عبد العزيز العقيل للمحاماة مقابل تمثيلها لشركة 

تبادل فيما يتعلق بالمطالبة التي رفعتها شركة 
أومنيمكس إنترناشنل ضد شركة تبادل.

1,940,000الدعوى مازالت قائمة في المحكمة.

47,945,760.01إجمالي قيمة المطالبات التجارية من قبل أو ضد الشركة والشركات التابعة الجوهرية

المصدر: الشركة

الدعاوى والمطالبات العمالية  ول  لو 

ملخص الدعاوى والمطالبات العمالية المقامة من قبل الشركة والشركات التابعة الجوهرية كما في تاريخ هذه النشرة دج  و لو الجدو- )

 قيمة المطالبةالحالةملخص النزاعالمدعى عليهالمدعي#
)ريال سعودي(

أحمد محمد 1.
صدر حكم ابتدائي لصالح المدعي وتعمل مطالبة تتعلق بإنهاء توظيف موظف.الشركةزاهر

372,930الشركة على تقديم استئناف

شركة إمداد فيصل الخنجي2.
-الدعوى مازالت قائمة في المحكمة.مطالبة تتعلق بإنهاء توظيف موظف.الخبرات 

شركة إمداد حسن القرني3.
98,191الدعوى مازالت قائمة في المحكمة.مطالبة تتعلق بإنهاء توظيف موظف.الخبرات 

471,121إجمالي قيمة المطالبات العمالية من قبل أو ضد الشركة والشركات التابعة الجوهرية

المصدر: الشركة

وباستثناء ما ورد أعاله، يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة والشركات التابعة ليست طرفاً حتى تاريخ إصدار هذه النشرة، في أي نزاع قضائي أو 
تحكيم أو دعوى إدارية أو تحقيق من شأنها، بشكل فردي أو في مجموعها، أن يكون لها تأثيراً سلبياً على وضعها المالي ونتائج عملياتها، ويقرون بأنهم 

ليسوا على علم بأي دعاوى أو مطالبات مهدد بإقامتها.

الوضع الزكوي للشركة  و لو 
تخضع الشركة ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة. لم تخضع المجموعة للزكاة منذ تأسيسها حيث أنها مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر 
لحكومة المملكة. وعليه، لم تقم المجموعة باحتساب مخصص للزكاة في القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وما قبلها. 
ولكن التزمت المجموعة بتقديم جميع إقراراتها الزكوية للسنوات المالية السابقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك لغرض المعلومات فقط. اعتباراً من 
1 يناير 2020م، تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة بموجب األمر الملكي رقم 35657  وتاريخ 1442/06/29هـ )الموافق 2021/02/11م(، والصادر بشأن 
آلية جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من الشركات التي يملكها صندوق االستثمارات العامة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر. وعليه، قدمت المجموعة 
إقراراها الزكوي والضريبي على أساس موحد لعام 2020م وقد حصلت الشركة على الربط الضريبي النهائي عن عام 2020م وعلى شهادة الزكاة الصالحة 

حتى تاريخ 1443/09/29هـ )الموافق 2022/04/30م(، إال أنها لم تحصل على الربط الزكوي النهائي عن عام 2020م كما في تاريخ النشرة.
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وصف لحقوق حملة األسهم  و لو 

حقوق التصويت  لو لو 

لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة، وللمساهم الحق في أن يوكل عنه 
غيره من غير أعضاء المجلس ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعيات. ويجوز للشركة إتاحة التصويت اإللكتروني للمساهمين على بنود 

جدول اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة – وإن لم يحضروا هذه االجتماعات –، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة بهذا الخصوص. 

الحقوق في حصص األرباح ولو لو 

يستحق المساهم حصته في األرباح وفًقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح 
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. ويجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية في 

شأن توزيع األرباح على المساهمين وفًقا للضوابط النظامية بهذا الخصوص. 

الحقوق في فائض األصو- عند التصفية أو الحل ولو لو 

استناداً ألحكام المادة الثالثة والستين بعد المائة من نظام الشركات، ترتب الحصص حقوقاً متساوية في األرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم 
ينص النظام األساس للشركة على غير ذلك.

حقوق االسترداد أو إعادة الشراء ولو لو 

يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة بموافقة من الجمعية العامة غير العادية، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة بهذا - 1
الخصوص، وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 

يجوز للشركة شراء أسهمها الستخدامها كأسهم خزينة وفقاً لألغراض والضوابط التي تحددها الجهة المختصة. ويجوز للشركة شراء أسهمها - 2
لغرض تخفيض رأس مالها، مع مراعاة األحكام الواردة في المادتين الخامسة واألربعين بعد المائة والثامنة واألربعين بعد المائة من نظام 
الشركات. ويجوز للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها لعامليها ضمن برنامج أسهم العاملين على أن تستوفي الشركة – باإلضافة إلى 
الضوابط األخرى المتعلقة بشرائها ألسهمها – الشروط التي تضعها الجهة المختصة لهذا الغرض، وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة 
غير العادية على برنامج األسهم المخصصة للعاملين، كما يجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس إدارة الشركة من أجل تحديد 

شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان بمقابل. 
يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.- 3
يجوز لمن له حق تملك أسهم الشركة أو حيازتها لمصلحة طرف آخر أن يرتهنها وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ويكون للدائن - 4

المرتهن قبض األرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولكن ال يجوز للدائن المرتهن حضور 
اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها. كما يجوز للشركة ارتهان أسهمها ضماناً لدين وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة 

المختصة، على أن توافق الجمعية العامة العادية على عملية االرتهان.

الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت ولو لو 

النظام  العادية بتعديل  العامة غير  العامة للشركة. وتختص الجمعية   ينبغي تعديل نظام األساس للشركة لتعديل حقوق وآلية التصويت في الجمعيات 
األساس حسب أحكام المادة التاسعة وعشرين من النظام األساس للشركة. ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون 
التالية  يمثلون نصف رأس المال على األقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يُعقد خالل الثالثين يوماً 
لالجتماع السابق ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد 
االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على 
األقل. اذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة الى اجتماع ثالث وفق الطريقة المحددة في الفقرة الثانية من المادة الثانية والثالثين 
من النظام األساس، ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أّيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير 

العادية بشأن تعديل النظام األساس بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع. 
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التعهد بتغطية الطرح - 13

أبرمت الشركة والمساهم البائع ومتعهد التغطية )شركة الرياض المالية( اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ 0000/00/00هـ )الموافق 0000/00/00م(، 
)ويشار إليها فيما بعد بـ »اتفاقية التعهد بالتغطية«( التي وافق متعهد التغطية بموجبها على التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح والبالغ عددها أربعة 

وعشرين مليون )24,000,000( سهماً، مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية، وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:

اسم متعهد التغطية وعنوانه   لو 

 شركة الرياض المالية
2414 – حي الشهداء، الوحدة رقم 69

الرياض 13241 - 7279
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299 11 966+
فاكس: 4865908 11 966+

www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني
ask@riyadcapital.com :البريد اإللكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  ولو 
وفًقا لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:

يتعهد المساهم البائع لمتعهد التغطية على قيامهم باآلتي في أو- يوم عمل يلي اكتما- تخصيص أسهم الطرح عقب انهاء فترة الطرح:أ. 

بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.- 1
بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية.- 2

يتعهد متعهد التغطية للمساهم البائع بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، وفًقا ب. 
لما هو وارد أدناه:

األسهم المتعهد بتغطيتهادج   لو الجدو- )

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهاعدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

100%24,000,000شركة الرياض المالية

وتعهدت الشركة والمساهم البائع بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.

تكاليف التعهد بالتغطية  ولو 
سوف يدفع المساهم البائع إلى متعهد التغطية على أساس يتناسب مع أسهم الطرح المباعة أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح. إضافة 

إلى ذلك، فقد وافق المساهم البائع على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة.
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مصاريف الطرح - 14

سوف يتحمل المساهم البائع جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي )•( )•( ريال سعودي، وتشمل هذه المصاريف أتعاب 
المستشار المالي، وأتعاب متعهد التغطية، ومدير االكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمستشار القانوني، والمحاسبين القانونيين، ومستشار 
دراسة السوق، إضافًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة، وسيتم خصم مصاريف 

الطرح من متحصالت الطرح. ولن تتحمل الشركة دفع المصاريف المتعلقة بالطرح.
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تعهدات الشركة بعد اإلدراج - 1٥

تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

تعبئة النموذج 8 المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات، وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات، فيتعين  	
عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك.

االلتزام ببدء اإلجراءات الالزمة النتخاب األعضاء المستقلين في مجلس إدارة الشركة إلتمام الدورة الحالية لمجلس اإلدارة وتعيين األعضاء  	
المستقلين في لجان مجلس اإلدارة لاللتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات وذلك من خالل اتباع الخطوات اآلتية:

إجراءات انتخاب األعضاء المستقلين وتعيينهم في لجان مجلس اإلدارةدج   لو الجدو- )

التوقيتالتفاصيلالحدث#

تاريخ اإلدراج-إدراج أسهم الشركة1

إعالن عن فتح باب الترشح2

ستقوم الشركة من خالل صدور قرار مجلس 
اإلدارة بنشر إعالن فتح باب الترشح في الموقع 
اإللكتروني للشركة وتداول السعودية وأي وسيلة 

أخرى تحددها الشركة.

خالل ثالثين )30( يوماً من تاريخ اإلدراج على أن 
تستمر فترة الترشح لمدة شهر من تاريخ اإلعالن

تستقبل الشركة جميع طلبات الترشح وذلك من أي قبول طلبات الترشح3
خالل فترة الترشحشخص مؤهل.

دراسة طلبات الترشح والسير الذاتية للمرشحين4

ستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة طلبات 
الترشح المقدمة وذلك على ضوء أحكام نظام 

الشركات ولوائح الهيئة ولوائح الحوكمة الداخلية 
للشركة، وتقديم توصياتها لمجلس اإلدارة لرفعها 

للجمعية العامة.

خالل فترة الترشح وحتى تاريخ اإلعالن عن انعقاد 
الجمعية العامة

دعوة الجمعية العامة5

سيتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة 
للتصويت على انتخاب ثالثة )3( أعضاء جدد 
مستقلين لملء المقاعد الشاغرة إلتمام الدورة 

الحالية لمجلس اإلدارة وتعيين عضو مستقل في 
لجنة المراجعة.

خالل مدة ال تتجاوز عشرة )10( أيام عمل من 
تاريخ انتهاء فترة الترشح

عقد الجمعية العامة6

ستعقد الجمعية العامة العادية بعد واحد وعشرين 
)21( يوماً من تاريخ الدعوة وفقاً لإلجراءات 

المعمول بها فيما يتصل بعقد جمعيات الشركات 
المدرجة بما في ذلك ما يتعلق بالتصويت 

اإللكتروني.

واحد وعشرين )21( يوماً من تاريخ دعوة الجمعية 
العامة

عقد اجتماع مجلس اإلدارة لتعيين عضو مستقل 7
في لجنة الترشيحات والمكافآت

سيقوم مجلس اإلدارة بتعيين عضو مستقل في 
لجنة الترشيحات والمكافآت )على أن يكون رئيساً 
لها( الستيفاء متطلبات الئحة حوكمة الشركات في 
أول اجتماع له بعد تاريخ الجمعية العامة النتخاب 

األعضاء المستقلين.

أول اجتماع يعقد للمجلس بعد انتخاب األعضاء 
المستقلين

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد قبول اإلدراج، بحيث يتسنى ألي ممثل الحضور. 	
تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها )وفقاً  	

لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات(، وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر 
في هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة.

االلتزام بكافة المواد اإللزامية من الئحة حوكمة الشركات مباشرًة بعد اإلدراج. 	
االلتزام بأحكام مواد قواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشرًة بعد اإلدراج. 	
الدعوة لعقد جمعية عامة لتحديث النظام األساس للشركة مباشرة بعد اإلدراج. 	

ووفًقا لذلك، يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:

تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر. 	
اإلفصاح عن تفاصيل أي معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات. 	
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شروط وأحكام االكتتاب - 16

تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وطلب إلدراج األسهم إلى السوق المالية وفًقا لكل من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة وقواعد اإلدراج. يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر توقيع 
طلب االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة أو مدير سجل اكتتاب المؤسسات بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.

االكتتاب في أسهم الطرح   لو 
تتكون عملية الطرح من طرح أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهماً عادياً بسعر طرح يبلغ ] • [ )] • [( ريال سعودي، والمتضمن قيمة اسمية قدرها 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته 30% من رأس مال الشركة. ويبلغ إجمالي قيمة الطرح ] • [ 
)] • [( ريال سعودي. علماً بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك، منوط بنجاح اكتتاب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح. 
وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة. ويجوز للهيئة تعليق الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم 

لإلدراج في السوق المالية، في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر )يرجى 
أربعة  المشاركة  للفئات  مبدئياً  تخصيصها  سيتم  التي  الطرح  أسهم  عدد  ويبلغ  النشرة(.  هذه  من  والمصطلحات«  »التعريفات  رقم    1  القسم  مراجعة 
وعشرين )24,000,000( سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال قيام المكتتبين األفراد )المعرفون بالشريحة )ب( أدناه( 
باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستة عشر مليون وثمانمائة 
ألف )16,800,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها 

للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص االختيارية.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، 
باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات 
المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم 
الطلب. وفي حال االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص سبعة ماليين ومائتين 
ألف )7,200,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 30% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد، على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل 
أسهم الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي تخفيض عدد األسهم 

المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم.

فترة الطرح  ولو 
)الموافق  1443/07/05هـ  بتاريخ  األحد  يوم  في  وتنتهي  2022/02/03م(،  )الموافق  1443/07/02هـ  بتاريخ  الخميس  يوم  من  تبدأ  أيام   )4( أربعة 

2022/02/06م(.

طريقة وشروط االكتتاب لكل فئة من فئات المكتتبين  ولو 

بناء سجل األوامر للفئات المشاركة  لولو 

سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشار المالي للشركة، بالتشاور مع الشركة أ - 
باستخدام آلية التخصيص االختيارية..

يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل تعبئة نموذج طلب مشاركة في عملية بناء سجل ب - 
األوامر الخاص بالفئات المشاركة، ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر، على أن يكون 
تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم استمارة طلب معدلة أو استمارة طلب إلحاقية )حيثما ينطبق(. وذلك قبل انتهاء فترة بناء سجل األوامر. 
ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن مائة ألف )100,000( سهم، وال يزيد عن ثالثة ماليين وتسعمائة 
العامة فقط، بما ال يتجاوز الحد األقصى لكل  وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون )3,999,999( سهم، وفيما يتعلق بالصناديق 
صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر. ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم 
المستشار المالي بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب 
المفصلة في نماذج طلبات  المكتتبين األفراد وذلك وفًقا لشروط وتعليمات االكتتاب  التي تشمل كذلك  أثناء فترة الطرح  المشاركة  الفئات 

االكتتاب.
بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة، سيقوم المستشار المالي باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.ج - 
سيكون للمستشار المالي والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفًقا لقوى العرض والطلب على أن ال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية تعهد د - 

التغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفًقا لوحدات تغير السعر المطبقة من السوق المالية.
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االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد ولولو 

يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشرة )10( أسهم طرح كحد أدنى، وال يزيد عن مائتين وخمسين ألف )250,000( سهم 
طرح كحد أقصى. وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.

ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة وفي بعض الجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة في 
فروعها. ويجب إكمال نماذج طلبات االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين األفراد عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف 

اآللي التابع للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن:

يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.أ - 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.ب - 

إن توقيع المكتتب الفرد على طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهم البائع والمكتتب الفرد مقدم الطلب.

وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة من موقع الشركة )www.elm.sa( أو هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa( أو المستشار 
المالي )www.riyadcapital.com(، كما يمكنهم الحصول على نماذج طلبات االكتتاب من فروع الجهة المستلمة التالية أو المواقع االلكترونية للجهات 

المستلمة التي تقدم تلك الخدمة:

بنك الرياض
حي الشهداء

ص.ب 22622 الرياض 11416
المملكة العربية السعودية

هاتف رقم: 4013030 )11( 966+
فاكس رقم: 4865909 )11( 966+

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

البنك األهلي السعودي
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555، جدة 21481
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966126493333+
فاكس: 966126437426+

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي
شارع العليا

ص.ب 28، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966116098888+
فاكس: 966116098888+

www.alrajhibank.com :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com :البريد اإللكتروني

البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل 

ص.ب. 56921، الرياض 11564
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966114029000+
فاكس: 966114027747+

www.anb.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@anb.com.sa :البريد اإللكتروني
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ستبدأ الجهات المستلمة التي تقدم تلك الخدمة في استالم طلبات االكتتاب في بعض فروعها في المملكة أو عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو 
الصراف اآللي التابع للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها بدءاً من يوم الخميس بتاريخ 1443/07/02هـ )الموافق 2022/02/03م(، 
ولغاية يوم األحد بتاريخ 1443/07/05هـ )الموافق 2022/02/06م(. وعند توقيع وتسليم طلب االكتتاب، تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من 
طلب االكتتاب المستوفية إلى المكتتب الفرد. وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل 

الجهة المستلمة، يعتبر طلب االكتتاب الغياً، وال يجوز حينها للمكتتب الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.

ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ ] • [ )] • [( ريال سعودي للسهم.

لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة )10( أسهم أو بكسور األسهم. وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم، 
فيما يكون الحد األقصى لالكتتاب مائتين وخمسين ألف )250,000( سهماً من أسهم الطرح.

يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفقاً به المستندات التالية، حسبما ينطبق )وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية، 
ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد(:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم )للمكتتب الفرد بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين األجانب(. أ - 
أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(. ب - 

أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(. ج - 
أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(. د - 

أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(. هـ - 
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(. و - 

أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(. ز - 

وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة 
سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة، أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج 
المملكة، فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية. ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور 

مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في بطاقة العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس 
عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ - 
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.ب - 
يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين )في حال ج - 

عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:

إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ - 
إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.ب - 
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب ج - 

االكتتاب الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي(، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، وتقوم الجهة 
المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.

ر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم. ويعد  يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُقصَّ
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام، وفي حال اكتتب مكتتب رئيسي لنفسة وألفراد عائلته المقيدين 
في سجل األسرة، ومن ثم قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب اكتتاب منفصل، سيتم إلغاء فقط طلب فرد األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل 

من طلب المكتتب الرئيسي.

خالل فترة الطرح، تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن تضمين 
التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذين يتم تضمينهم مع 
أمهاتهم هو ثمانية عشر )18( عاماً، وأي وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة المعنية.
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يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها 
مضروباً بسعر الطرح البالغ ] • [ )] • [( ريال سعودي للسهم. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق الشروط 

التالية:

تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.أ - 
تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.ب - 

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم 
فيها تقديم طلب االكتتاب.

إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابقة لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلًيا أو جزئًيا، ويقر المكتتب الفرد بموافقته 
على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم باالكتتاب لها.

التخصيص ورد الفائض  ولو 
سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حساب أمانة لغرض إيداع وحفظ مبالغ االكتتاب التي يتم تحصيلها من الفئات المشاركة والجهات المستلمة )بالنيابة 
عن المكتتبين األفراد(. وسيتم تحويل مبالغ االكتتاب هذه للمساهم البائع فقط عند سريان اإلدراج وذلك بعد خصم بعض الرسوم والنفقات. وسيتم تحديد 
تفاصيل حساب األمانة هذا في نماذج االكتتاب. باإلضافة إلى ذلك، ويجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين 

األفراد في حساب األمانة المذكور.

وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة )حسب الحال( بإخطار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم 
استردادها. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في 
نموذج طلب االكتتاب. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ 1443/07/09هـ )الموافق 
2022/02/10م(. وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه )حسب األحوال( في حال 

الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة  لولو 

يحدد تخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسًبا بالتنسيق مع الشركة وذلك باستخدام آلية تخصيص األسهم االختيارية، 
وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد شريطة أن ال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة مبدئياً عن أربعة وعشرين 
مليون )24,000,000( سهماً تمثل 100% من أسهم الطرح، ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار 
المالي على أال يقل التخصيص النهائي للفئات المشاركة عن ستة عشر مليون وثمانمائة ألف )16,800,000( سهماً تمثل 70% من أسهم الطرح. ال يعتد بنقل 
ملكية أسهم الطرح إال بعد تسديد الفئات المشاركة لقيمتها واعتباراً من تاريخ القيد بسجل المساهمين وبدء تداول األسهم بموجب األنظمة والتعليمات 
المنظمة لتداول األسهم السعودية المطبقة بهذا الخصوص. وإذا لم يتم تداول أسهم الشركة أو تم إلغاء إدراجها قبل تداولها ألي سبب من األسباب، يتوجب 

حينها رد أموال االكتتاب التي بذلتها الفئات المشاركة وإعادة ملكية األسهم إلى المساهم البائع.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد ولولو 

سيتم تخصيص سبعة ماليين ومائتين ألف )7,200,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 30% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد. 
علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو مائتان وخمسون ألف )250,000( 
سهم، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجد، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب 
فيها. في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد سبعمائة وعشرين )720,000( مكتتب فرد، ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص 
وفًقا لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من قبل 

الجهات المستلمة. 
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الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغاؤه  ولو 

صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج  لولو 

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت األتية: أ - 
إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة. - 1
إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.- 2
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق المالية أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.- 3
إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق المالية.- 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلق - 5

بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن الشركة، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ 
العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق - 6
المالية وفًقا لذلك.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة في حال بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها لدى المحكمة - 7
بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 8
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى - 9

المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 10

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتية:  ب - 
معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.- 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.- 2
التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.- 3
عن مزاولة - 4 ُموقفاً  يكن  لم  للشركة بموجب نظام اإلفالس ما  المالي  التنظيم  إعادة  بافتتاح إجراء  النهائي  المحكمة  عند صدور حكم 

نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )7( من الفقرة )أ( أعاله.
عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفاً عن - 5

مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )8( من الفقرة )أ( أعاله.
تعلق السوق المالية تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية: ج - 

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.- 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض - 2

أو االمتناع عن إبداء الرأي.
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق المالية للشركة - 3

لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.- 4

ترفع السوق المالية التعليق المشار إليه في الفقرات )1( )2( من الفقرة )ج( أعاله، بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي  د - 
حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة )5( جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.

يجوز للسوق المالية في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من  هـ - 
الحاالت الواردة في الفقرة )أ( أعاله.

يجب على المصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. و - 
إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )6( أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء  ز - 

إدراج األوراق المالية للمصدر. 
عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه تقديم طلب جديد  ح - 
إلدراج أسهمه وفًقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

ال تخّل هذه الفقرة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة. ط - 
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اإللغاء االختياري لإلدراج ولولو 

ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق المالية إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب أ - 
على الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.- 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء - 3

آخر تتخذه الشركة.
وااللتزامات - 4 المالية  األوراق  طرح  لقواعد  وفًقا  المعينين  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االتصال  ومعلومات  أسماء 

المستمرة.
يجوز للهيئة – بناًء على تقديرها – قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب - 
يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج - 
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح على د - 

األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

التعليق المؤقت للتداو- ولولو 

يجوز للشركة أن تطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون  أ - 
تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق 

المالية بتعليق تداول األوراق المالية للشركة فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقتا بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور – في أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدة  ب - 

المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
يجوز للهيئة أًن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة  ج - 
وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على الشركة عندما تخضع أوراقها المالية للتعليق 

المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق المالية خالف  د - 

ذلك.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدر  هـ - 

ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.

وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة )6( أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج 
األوراق المالية للشركة.

الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها الطرح  ولو 
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب العام بتاريخ 1442/10/27هـ )الموافق 2021/06/08م(.أ - 
موافقة الجمعية العامة غير العادية على الطرح الصادرة بتاريخ 1442/11/13هـ )الموافق 2021/06/23م(.ب - 
موافقة الهيئة على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/05/18هـ )الموافق 2021/12/22م(.ج - 
موافقة السوق المالية المشروطة على اإلدراج الصادرة بتاريخ 1443/05/15هـ )الموافق 2021/12/19م(.د - 

فترة الحظر  7لو 
يحظر على المساهمين الكبار المذكورين في الصفحة رقم )ي( من هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة ستة )6( أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة 

في السوق المالية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب  8لو 
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه. أ - 
يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. ب - 

يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب، ويكتتب  ج - 
في األسهم بناء على ذلك.

يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفض  د - 
أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.

يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب طلب االكتتاب. هـ - 
يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة )ولمزيد من العلومات حول عملية التخصيص ورد الفائض،  و - 

يرجى مراجعة القسم رقم  16-4 »التخصيص ورد الفائض« من هذه النشرة(.

سجل األسهم وترتيبات التعامل  9لو 
يحتفظ مركز اإليداع بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه 

األسهم.

السوق المالية السعودية )تداو-(  0 لو 
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية. ويتم 
التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانهاء بتسويتها، ويتم التداول كل يوم عمل 
من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر، 
أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً. وقد يتم تغيير أوقات التداول في 
شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول. وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفًقا لمستوى 
السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( 
مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من 
المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع »تداول« على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات السوق المالية بشكل فوري 
لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز، تتم تسوية الصفقات بناء على المدة الزمنية )T+2(، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.

تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية المهمة للمستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق 
المالية بصفتها مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق المالية بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(    لو 
)تداول(  السعودية  المالية  السوق  بالكامل لشركة  )إيداع( في عام 2016م، كشركة مساهمة مقفلة مملوكة  المالية  األوراق  إيداع  تأسست شركة مركز 
برأسمال قدره أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40,000,000( سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية 
للسهم الواحد بناًء على موافقة مجلس الهيئة على طلب مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية )تداول( بتحويل مركز إيداع األوراق المالية إلى شركة 
مساهمة مستقلة بما يتوافق مع نظام السوق المالية. وتتمثل أنشطة مركز اإليداع باألعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها 
ومقاصتها، وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على األوراق المالية المودعة. كما يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم 
الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة 

أخرى ذات صلة بأنشطته يرى مركز اإليداع تقديمها وفًقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تداو- أسهم الشركة  و لو 
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. وسوف يسمح لمواطني المملكة 
والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول في األسهم 
بعد تداولها في السوق المالية. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة لالستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة. كما يحق للمستثمرين األجانب لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج 
المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة )SWAP( عن طريق الدخول في 
اتفاقيات المبادلة مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة. وبشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير 

الخليجيين. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، يعتبر األشخاص المرخص لهم هم المالك النظاميين لألسهم.
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وال يمكن التداول في أسهم الطرح إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق 
المالية، ويُحظر التداول في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها، 

ولن تتحمل الشركة أو المساهم البائع أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

أحكام متفرقة  و لو 
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري 
التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في االكتتاب 

دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين النصين 
العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.

يُحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية على أن يتم 
مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم 

الطرح ومراعاة التقيد بها.
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المستندات المتاحة للمعاينة - 17

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في مقر الشركة الرئيسي في شارع الثغر، حي النخيل، الرائدة المدينة الرقمية، وذلك بين الساعة 9:00 صباحاً 
وحتى الساعة 3:00 عصراً ابتداًء من يوم األحد بتاريخ 1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م(، وحتى يوم اإلثنين بتاريخ 1443/07/06هـ )الموافق 

2022/02/07م(، على أال تقل تلك الفترة عن عشرين )20( يوماً قبل نهاية فترة الطرح:

إعالن موافقة الهيئة على الطرح. أ - 
موافقة الجمعية العامة غير للشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1442/11/13هـ )الموافق 2021/06/23م(. ب - 
موافقة مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب العام بتاريخ 1442/10/27هـ )الموافق 2021/06/08م(. ج - 

النظام األساس للشركة والتعديالت الواردة عليه. د - 
عقد تأسيس الشركة والتعديالت الواردة عليه. هـ - 

شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة. و - 
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م والقوائم األولية المفحوصة لفترة الستة  ز - 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.
والقوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م واإليضاحات المرفقة بها  ح - 
وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة 

السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي تم مراجعتها من قبل ديلويت آند توش وشركاهم )محاسبون ومراجعون قانونيون(
تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي. ط - 

تقرير السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق. ي - 
جميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في  ك - 

هذه النشرة.
العقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم رقم  12-6 »االتفاقيات الجوهرية« والقسم رقم  12-7 »االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة« من  ل - 

هذه النشرة.
خطابات الموافقة من: م - 

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية )شركة الرياض المالية( على إدراج اسمه وشعاره - 1
وإفادته ضمن هذه النشرة.

المستشار القانوني )مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة( على إدراج اسمع وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.- 2
مستشار العناية المالية )شركة برايس ووترهاوس كوبرز( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته، إن وجدت، ضمن هذه النشرة.- 3
المحاسب القانوني لعام 2018م كي بي إم جي لالستشارات المهنية )المعروفة سابقاً بـكي بي إم جي الفوزان وشركاه( على إدراج اسمه - 4

وشعاره وإفاداته، باإلضافة إلى تقارير المراجعة عن نفس الفترة، ضمن هذه النشرة. 
المحاسب القانوني لعامي 2019م و2020م والنصف األول لعام 2021م )ديلويت آند توش وشركاهم )محاسبون ومراجعون قانونيون(( على - 5

إدراج اسمه وشعاره وإفاداته، باإلضافة إلى تقارير المراجعة عن نفس الفترة، ضمن هذه النشرة. 
المحاسب القانوني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م )بي. دي. أو. شركة محمد العمري وشركاه( على إدراج اسمه - 6

وشعاره وإفادته، باإلضافة إلى تقارير المراجعة عن نفس الفترة، ضمن هذه النشرة.
مستشار دراسة السوق )شركة آرثر د لتل العربية السعودية( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.- 7

اتفاقية التعهد بالتغطية. ن - 
مستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل إلى النطاق السعري المستخدم في بناء عملية سجل األوامر. س - 
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القوائم المالية وتقرير المحاسبين القانونيين حولها - 18

يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م واإليضاحات المرفقة بها وفًقا للمعايير الدولية للتقرير 
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي 
تم مراجعتها من قبل كي بي إم جي الفوزان وشركاه، والقوائم المالية المراجعة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعامي 2019م و2020م 
والقوائم األولية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 
المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي تم مراجعتها من قبل 
ديلويت آند توش وشركاهم )محاسبون ومراجعون قانونيون( والقوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
و 2019م و 2020م واإليضاحات المرفقة بها وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات 
األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي تم مراجعتها من قبل ديلويت آند توش وشركاهم )محاسبون ومراجعون قانونيون(. 
والقوائم األولية المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م واإليضاحات المرفقة بها وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي تم مراجعتها من 

قبل بي. دي. أو. شركة محمد العمري وشركاه.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية الموحدة 

وتقرير مراجع الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

ق-1



ق-2
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

251,925,710,2071,981,537,559اإليرادات

)1,285,340,803()1,206,406,160(20تكلفة اإليرادات 

719,304,047696,196,756إجمالي الربح 

المصاريف

)147,784,395()70.185.043(21بيعيه وتسويقية

)194,092,823()217,022,653(22عمومية وإدارية

-)4.901.237(خسائر اإلنخفاض في قيم الذمم المدينة

)67,999,307()67,828,297(8, 7, 5استهالك وإطفاء

359,366,817286,320,231ربح العمليات التشغيلية

)6,865,730()4,555,548(مصاريف تمويلية

133,255,313485,180, 14عوائد ودائع قصيرة األجل

84,111,397-26رد مخصص الزكاة

236,267,3714,559,345إيرادات أخرى

364,333,953368,610,423صافي الربح

الدخل الشامل اآلخر 

بنود لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى قائمة الربح أو الخسارة

)2,160,754()5,919,247(16إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

358,414,706366,449,669

ربحية السهم: 

ربحية السهم األساسية والمخفضة 
من ربح العمليات التشغيلية للسنة

2871.8757.26

2872.8773.72ربحية السهم  األساسية والمخفضة من صافي الربح

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2018م 

)ريال سعودي(

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

الموجودات

الموجودات غير المتداولة  

576,543,019100,869,159132,582,338ممتلكات وآالت ومعدات

67,019,97146,590,60135,843,182دفعات عن أعمال رأسمالية

7299,294,976254,069,571254,069,571موجودات مستأجرة رأسماليا

833,743,51360,549,48287,355,449موجودات غير ملموسة

--94,694,375استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

421,295,854462,078,813509,850,540إجمالي الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة 

101,092,009,9561,141,193,9651,336,370,178ذمم مدينة

11323,687,277216,933,247259,944,902إيرادات مستحقة

1282,325,91661,210,14157,068,671مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

--14341,498,210ودائع بنكية

13194,461,635486,120,691224,057,473النقد وما في حكمه

2,033,982,9941,905,458,0441,877,441,224إجمالي الموجودات المتداولة 

2,455,278,8482,367,536,8572,387,291,764إجمالي الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية 

1550,000,00050,000,00050,000,000رأس المال المصدر والمدفوع

25,000,00025,000,00025,000,000احتياطي نظامي

1,137,307,4111,102,903,6611,119,689,409أرباح مبقاة

1,212,307,4111,177,903,6611,194,689,409إجمالي حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2018م 

)ريال سعودي(

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

المطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة 

7120.647.641142,957,326164,696,290التزام عن إيجار رأسمالي - الجزء الغير متداول

16144,028,971119,801,40496,588,151مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

264.676.612262,758,730261,284,441إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المطلوبات المتداولة 

17210,071,379226,448,852286,416,474 ذمم دائنة

95,056,939 102,904,310 18200,084,362 إيرادات مؤجلة

19545,829,399575,782,340528,661,658 مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

21,182,843 21,738,964 722.309.685 التزام عن إيجار رأسمالي - الجزء المتداول

978.294.825926,874,466931,317,914إجمالي المطلوبات المتداولة 

1,242,971,4371,189,633,1961,192,602,355إجمالي المطلوبات 

2,455,278,8482,367,536,8572,387,291,764إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 

)ريال سعودي(

رأس المال 
المصدر 
والمدفوع 

االحتياطي 
إجمالي حقوق الملكيةاألرباح المبقاةالنظامي

الرصيد كما في  31 ديسمبر 2016م كما تم اصدارها حسب المعايير المتعارف 
50,000,00025,000,0001,150,442,5861,225,442,586عليها في المملكة العربية السعودية

)18,490,743()18,490,743(--أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي 19 )إيضاح 4(

)12,262,434()12,262,434(--أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 15 )إيضاح 4(

50,000,00025,000,0001,119,689,4091,194,689,409الرصيد كما في  1 يناير 2017م وفق المعايير الدولية للتقرير المالي

368,610,423368,610,423--صافي دخل السنة

)383,235,417()383,235,417(--توزيعات أرباح للمساهمين )إيضاح 29(

)2,160,754()2,160,754(--الدخل الشامل االخر

50.000.00025,000,0001,102,903,6611,177,903,661الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م 

)67,752,444()67,752,444(--أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9  )إيضاح 4(

50,000,00025,000,0001,035,151,2171,110,151,217الرصيد كما في  1 يناير 2018م 

364,333,953364,333,953--صافي دخل السنة

)256,258,512()256,258,512(--توزيعات أرباح للمساهمين )إيضاح 29(

)5,919,247()5,919,247(--الدخل الشامل االخر

50,000,00025,000,0001,137,307,4111,212,307,411الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

األنشطة التشغيلية 

364,333,953368,610,423صافي دخل السنة

تعديالت لبنود غير نقدية:

8.7.567,828,29767,999,307استهالك وإطفاء

11.104.901.23786,779,495مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

122,571938,420خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

1633,811,48529,335,697مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-)3,255,313(إيرادات عوائد الودائع البنكية

74,555,5486,865,730مصاريف تمويلية

472,297,778560,529,072

تسويات رأس المال العامل:

109,584,066)1,299,334(  ذمم مدينة

)4,141,470()21,105,226(  مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

41,824,307)128,924,368(  إيرادات المستحقة

)59,967,622()16,377,473(  ذمم دائنة

97,180,0527,847,371  إيرادات مؤجلة

90,004,30646,894,894  مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

491,775,735702,570,618نقدية من العمليات 

-3,013,047إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة

)8,283,198()15,503,165(16مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

479,285,617694,287,420صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)9,118,576()10,338,535(5شراء ممتلكات ومعدات 

-)4,694,375(9استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

-)341,498,210(14ودائع بنكية

-650,000المحصل من بيع ممتلكات ومعدات 

)12,047,424()12,657,960(6دفعات من أعمال رأسمالية

-)127,039(7إضافات أصول مستأجره رأسماليا

)21,166,000()368,666,119(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

األنشطة التمويلية 

)383,235,417()376,215,759(توزيعات أرباح مدفوعة 

)21,182,844()21.738.964(سداد العنصر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي

)6,639,941()4,323,831(مصاريف تمويلية مدفوعة

)411,058,202()402,278,554(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

262,063,218)291,659,056(صافي النقص في النقدية وشبه النقدية 

12486,120,691224,057,473النقد وما في حكمه في بداية السنة 

194,461,635486,120,691النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معامالت غير نقدية هامة: 

256,258,512383,235,417توزيعات أرباح مستحقة
52,228,5901,300,005تحويل من دفعات عن أعمال رأسمالية إلى موجودات مستأجرة رأسمالياً

67,752,444أثر تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 9

231,717مصاريف تمويلية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

معلومات عن الشركة - 1

تأسست شركة الِعلم ألمن المعلومات )»الشركة«( في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 24 شوال 
القعدة 1428هـ  الملكي رقـم )م/90( وتاريخ 3 ذو  المرسوم  إلى شركة مساهمة سعودية بموجب  يونيو 1988م(. وقد تم تحويلها  )الموافق 8  1408هـ 
)الموافق 13 نوفمبر 2007م(، وهي مقيدة بالسجل التجاري رقم 1010069210. إن الشركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة بالمملكة 

العربية السعودية.   

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 والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت وتوفير مواقع للبيع والشراء 

عن طريق شبكة اإلنترنت والعمل في مجال التدريب وتطوير القوى العاملة.

إن النشاط الرئيس 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 اإلسناد والتي تختص بإسناد القطاعات العامة لتقديم خدمات 
مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية لهذة القطاعات. وتقديم خدمات حلول تقنية المعلومات والخدمات االستشارية في مجال تقنية المعلومات والمقدمة 

بشكل أساسي للقطاع العام، باإلضافة إلى خدمات حلول التدريب. تقوم الشركة بتقديم خدماتها للعمالء عن طريق قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

قطاع مجموعة المنتجات: يختص بتقديم الخدمات اإللكترونية للقطاع الحكومي والخاص.- 1
قطاع اإلسناد الرقمي: يختص بإسناد القطاعات العامة لتقديم خدمات مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية.- 2
قطاع الحلول الرقمية المتخصصة: يختص بتقديم حلول التقنية والخدمات االستشارية في مجال تقنية المعلومات.- 3
قطاع حلول التدريب: يختص بتقديم حلول تدريب في مجاالت متعددة.- 4
قطاع االستشارات: يختص في تقديم الحلول اإلستشارية للقطاع الحكومي والخاص. - 5

فيما يلي قائمة لبعض الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الشركة:

خدمة يقين- 1
خدمة دعم الرصد اآللي- 2
خدمة مقيم - 3
خدمة العمرة والحج- 4
خدمة تم- 5
خدمة ربط التأمين الصحي- 6
خدمة التقارير الطبية )إفادة(- 7

فيما يلي وصف ببعض الخدمات المقدمة من الشركة:

خدمة »يقين«: توفر هذة الخدمة التحقق اإللكتروني من الهوية، وتقوم بتصحيح وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة بشكل آلي، فهي تتيح - 1
للمشتركين فيها التحقق من بيانات عمالئهم قبل إدخالها في قواعد البيانات الخاصة بهم، كما 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 التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام.
خدمة »دعم الرصد اآللي«: تهدف الخدمة إلى الربط اإللكتروني بين الشركات القائمة على الرصد اآللي للمخالفات المرورية وقواعد البيانات - 2

لدى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية لتمكينها من تسجيل المخالفات المرورية آلياً حسب اإلجراءات المتبعة من قبل إدارة المرور 
في هذا الشأن.

خدمة »مقيم«: وهي نظام معلوماتي يعمل على شبكة اإلنترنت ويتيح للجهات المستفيدة االطالع على المعلومات الخاصة بمكفوليهم حسب - 3
المعتمد لدى المديرية العامة للجوازات. ويقوم النظام بتوفير معلومات عن كل مكفول تابع للجهة المستفيدة، كما يساعد الجهات المستفيدة 

على تحسين إدارة الموارد البشرية من خالل توفير بيانات وتقارير العمالة لديها وذلك على شكل مجموعات متنوعة من الخدمات.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

معلومات عن الشركة )تتمة(   1

خدمة »العمرة والحج«: تقوم خدمات العمرة على ربط وزارة الحج بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية لنقل البيانات الخاصة بدخول وخروج - 4
بالتعاون مع وزارة الحج، من خالل  التي يتبعونها، واإلصدار المسبق لرقم الحدود. وتقوم هذه الخدمة  إلى شركات العمرة  آلياً  المعتمرين 
الشركات المرخص لها بتقديم البيانات لشركات العمرة المختلفة. تقوم خدمات الحج على نقل وتسجيل بيانات حجاج الداخل آلياً 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 آلياً.
خدمة »تم«: تقوم خدمة »تم« على تقديم بعض خدمات إدارة المرور إلكترونياً للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة لتمكن تلك القطاعات - 5

ذات الصلة بقطاع النقل والسيارات من االستعالم عن بيانات أساطيل السيارات التي يمتلكونها، والقيام بتحديث قواعد المعلومات لدى المرور 
ببيانات السيارات التي يتاجرون بها ونقل ملكيتها بمجرد اتمام صفقات البيع، وتجديد استماراتها، وتحديد القائد الفعلي، أو المفوض بالقيادة 

داخل المملكة وخارجها، وتمكن وكاالت السيارات من إصدار رخصة الملكية ولوحات السيارات بشكل فوري.

الشركة التابعة  

 قامت الشركة بتأسيس شركة إمداد الخبرات المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010414975، بتاريخ 22 رجب 
الخبرات  إمداد  شركة  نشاط  ويتمثل  الرياض.  الرئيسي  ومقرها  المعلومات  ألمن  العلم  لشركة  بالكامل  ومملوكة  2014م(  مايو   21 )الموافق  1435هـ 
المحدودة الرئيسي في إدارة مراكز االتصال ومراكز الخدمات وتقديم الخدمات االستشارية في مجال األعمال اإللكترونية والتشغيل والصيانة واستيراد 

وتصدير وبيع األجهزة والمعدات والبرامج واألنظمة وتطوير القوى العاملة.

يشار إلى الشركة وشركة إمداد الخبرات التابعة لها مجتمعة بـ »المجموعة« في هذه القوائم المالية الموحدة.

 أسس اإلعداد - 2

المعايير المحاسبية المطبقة أ. 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 
بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

السعودية  الهيئة  من  الصادرة  عليها  المتعارف  المحاسبة  لمعايير  وفًقا  2017م  ديسمبر   31 حتى  الموحدة  المالية  قوائمها  بإعداد  المجموعة  قامت 
للمحاسبين القانونيين )»مبادئ المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين«(. إن هذه القوائم المالية للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م هي القوائم المالية األولى للمجموعة والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، وبالتالي فقد تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

المالي 1 »تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة«. إن تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو 1 يناير 2017م.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في هذه القوائم المالية للمجموعة هي نفس السياسات المطبقة في القوائم المالية للمجموعة للفترات المنتهية في 31 
مارس 2018م و 30 يونيو 2018م و 30 سبتمبر 2018م. وقد قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بشكل ثابت خالل جميع الفترات المعروضة 

كما لو كانت هذه السياسات سارية التطبيق دائماً. 

األم  الشركة  داخل  األرصدة  كافة  مماثلة.  محاسبية  سياسات  باستخدام  األم  للشركة  المحاسبية  الفترة  لنفس  المالية  قوائمها  التابعة  الشركة  تعد 
والمعامالت والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة من المعامالت بين الشركة األم والشركة التابعة والمدرجة في الموجودات يتم استبعادها بالكامل. 

كذلك أي ارباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل الشركة األم والتابعة يتم استبعادها عند التوحيد.

تم شرح كيفية تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على المركز المالي الموحد المعلن عنه سابقا كما في 1 يناير 2017م و 31 ديسمبر 
2017م؛ و حقوق الملكية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و 31 ديسمبر 2016م و كذلك بنود قائمة الربح أو الخسارة و الدخل 

الشامل األخر الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م في اإليضاح )4(.

المنتهية في 31 ديسمبر 2017م المعدة طبقاً  المالية الموحدة للمجموعة للسنة  القوائم  إلى جنب مع  المالية الموحدة جنباً  القوائم  يجب قراءة هذة 
»للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. والقوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة عن الفترات المنتهية في 31 مارس 2018م و 30 

يونيو 2018م و 30 سبتمبر 2018م والمعدة وفقاً« للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكية العربية السعودية.
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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أسس اإلعداد – تتمة   2

المعايير المحاسبية المطبقة - تتمةأ. 

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( اإليراد من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي )9( األدوات المالية بداية من 
1 يناير 2018م. يتوقع أن ينعكس هذا التغير أيضاً على السياسات المحاسبية للقوائم المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 

إن أثر التحول لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( يتمثل في إحتساب نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على اإلنخفاض في قيمة الموجودات 
المالية للمجموعة طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )9( األدوات المالية بقيمة 67.7 مليون ريال سعودي كما في 1 يناير 2018م إيضاح )4( 

و قيمته  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

إن أثر التحول لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( يتمثل في إعادة احتساب طريقة االعتراف باإليرادات للمجموعة طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي 
للتقرير المالي )15 اإليراد من العقود مع العمالء بقيمة 12,3مليون ريال سعودي كما في 1 يناير 2017م إيضاح )4( .و قيمته 12,9  مليون ريال سعودي 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

أسس توحيد القوائم المالية 	. 

يكون  السيطرة عندما  وتتوفر  السيطرة.  مثل هذه  زوال  ولحين  التابعة  الشركة  األم على  الشركة  تاريخ سيطرة  من  اعتباراً  التابعة  الشركة  توحيد  يتم 
للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتها. تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس 

القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية للشركة التابعة.

أسس القياس	. 

تم اعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا مستحقات مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين حيث يتم احتسابه 
بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

العملة الوظيفية و عملة العرضد. 

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.

استخدام التقديرات	. 

الموجودات  تؤثر على أرصدة  التي  التقديرات واالفتراضات  المالي، استخدام  للتقرير  الدولية  للمعايير  ، طبقاً  الموحدة  المالية  القوائم  يتطلب إعداد 
والمطلوبات المصرح عنها، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصروفات المصرح 

عنها للسنة التي أعدت عنها 

القوائم المالية الموحدة. وبالرغم من إعداد هذه االفتراضات والتقديرات وفقاً ألفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة، فإن النتائج 
الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.

تتم مراجعة االفتراضات والتقديرات بصورة مستمرة ويتم إثبات التقديرات المعدلة في الفترة التي يتم بها تعديل تلك التقديرات والفترات المستقبلية 
التي تتأثر بذلك.

فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها تأثيراً جوهرياً على 
المبالغ المدرجة في القوائم المالية:

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية. ويتم قياسها كما يلي:

الموجودات المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز في النقد )الفرق بين  	
التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها(.
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أسس اإلعداد – تتمة   2
الموجودات المالية التي تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية للتدفقات  	

النقدية المستقبلية المقدرة )إيضاح 10(.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب اإلهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع 
للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض له هذه الموجودات. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل التغير في 

مصروفات اإلهالك )إن وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية )إيضاح 5(.

الموجودات غير الملموسة

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة بغرض احتساب اإلطفاء. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام 
المتوقع للموجودات غير الملموسة. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل التغير في مصروفات اإلطفاء )إن وجدت( 

في الفترات الحالية والمستقبلية )إيضاح 8(.

برامج مكافأة نهاية الخدمة

تحدد تكلفة التزامات المنافع المحددة للموظفين ومنافع ما بعد إنتهاء الخدمة األخرى وفق عمليات تقويم اكتوارية. يتضمن التقويم االكتواري إجراء 
العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية 
في الرواتب، ومعدالت الوفيات. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة 

كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ إعداد كل قوائم مالية )إيضاح 16(.

السياسات المحاسبية الهامة  - 3

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

تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ »متداولة« و »غير متداولة«

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو يتم استنفاذها خالل دورة العمليات العادية. 	
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية،  	

أو  

 عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً  	
بعد الفترة المالية.

تصنف كافة الموجودات األخرى كـ »غير متداولة«. 

تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية. 	
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية،  	

أو   
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3
عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. 	

تصنف كافة المطلوبات األخرى كـ »غير متداولة«.

قياس القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق 
بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 	
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.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير 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 اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل 
واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.

تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة 
وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة 
المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار( 	
المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	
المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. 	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل 
بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في 

نهاية كل فترة مالية.

الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  ولغرض 
والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

اثبات االيرادات 

اإليرادات من العقود مع العمالء

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود مع العمالء باتباع طريقة مكونة من خمس خطوات وكما هي مذكورة في المعيار الدولي للتقرير المالي )15(:

تحديد العقد )العقود( مع العميل. يعرف العقد بأنه اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ وتوضح األسس     	 الخطوة )1(: 
التي يجب الوفاء بها لكل عقد. 

تحديد التزامات األداء في العقد. إن التزام األداء هو عبارة عن تعهد ينص عليه العقد مع العميل بتحويل سلعة أو خدمه إلى العميل.   	 الخطوة )2(: 
تحديد سعر المعاملة: يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات   	 الخطوة )3(: 

المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة. 
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3
تخصيص سعر المعاملة على التزامات األداء المنصوص عليها في العقد. بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء، ستقوم   	 الخطوة )4(: 

المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة أن تكون لها الحق فيه مقابل الوفاء بكل 
التزام أداء.

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

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

ال ينشئ أداء المجموعة أصاًل له استخدام بديل للمجموعة، وأن للمجموعة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه. أ- 
أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل الذي يسيطر عليه العميل في الوقت نفسه الذي يتم فيه تشييد األصل أو تحسينه.ب- 
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 التي يتم الوفاء بالتزام األداء فيها 
)إيضاح 4(.

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. 

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض، بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المتعاقد عليها، وبعد استبعاد الضرائب 
والرسوم. تقوم المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.

يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق عنه المنافع االقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف، إذ ينطبق ذلك، بشكل موثوق 
به. 

العمالت األجنبية

األرصدة والمعامالت األجنبية

يتم في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي تصبح 
فيه المعاملة مؤهلة أوالً لإلثبات. 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة 
الموجزة. يتم إثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية، المسجلة بعملة أجنبية، بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت االولية. تحول البنود غير 
النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في 
القيمة العادلة للبند )أي يتم إثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباحها أو خسائرها بالقيمة العادلة في الدخل الشامل االخر أو قائمة 

الربح أو الخسارة الموحدة ، على التوالي(.

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة 
استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات. وإذا 
كان استبدال أجزاء هامة من اآلالت والمعدات مطلوباً على مراحل، تقوم المجموعة باستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية. 
وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم إثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباته. يتم إثبات كافة 
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل 

ما )إن وجدت( بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات المتعلقة بإثبات المخصص.
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يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع 
مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي 

متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للفترة التي يتم التوقف عن اإلثبات فيها.

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم إجراء التعديالت مستقباًل، 
إذا كان ذلك مالئماً.

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. 

اإليجارات

يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار )أو تنطوي على إيجار( على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. إن الترتيبات تعتبر إيجار )أو 
تنطوي على إيجار( إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل )أو موجودات( محدد أو نقل حق استخدام األصل )أو الموجودات( حتى لو كان 

ذلك األصل )أو تلك الموجودات( غير محددة صراحة في الترتيبات.

المجموعة كمستأجر

تصنف عقود اإليجارات، عند نشأتها، كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجارات تشغيلية. تصنف عقود اإليجار التي تحول بموجبها كافة المخاطر والمنافع 
المصاحبة للملكية كعقود إيجار تمويلي.

ترسمل عقود اإليجارات التمويلية عند بداية اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار. 
يتم تجزئة دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل والنقص في التزامات اإليجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم إثبات 

األعباء المالية ضمن تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. وفي حالة عدم وجود تأكيد معقول بأنه سيتم نقل الملكية إلى المجموعة في نهاية فترة 
اإليجار، يستهلك األصل على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقصر.

اإليجارات

إن عقد اإليجار التشغيلي هو إيجار يختلف عن عقد اإليجار التمويلي. يتم إثبات دفعات االيجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف تشغيلية في 
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمؤجر

تصنف اإليجارات التي ال تحول المجموعة بموجبها كافة المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود إيجارات تشغيلية. تضاف التكاليف 
المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة 

اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات خالل الفترة التي تتحقق فيها.

الموجودات غير الملموسة

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها 
في عملية تجميع منشآت القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم 
وخسائر االنخفاض المتراكمة. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً، فيما عدا تكاليف التطوير المرسملة، وتحمل المصاريف على 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة للسنة التي تكبدت فيها.
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تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك 
عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملوسة التي لها عمر محدد على األقل في نهاية 
فترة إعداد كل قوائم مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل – 
محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير 
الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وذلك لوحدها أو على 
مستوى وحدة توليد النقد. يتم مراجعة تقويم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنوياً وذلك للتأكد فيما إذا كان التقويم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي غير 

المحدد ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير 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 االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم 
إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

برامج الحاسب اآللي

المتعلقة  المصاريف  التاريخية على  التكلفة  المتراكم. تشتمل  المتراكم وخسائر االنخفاض  اإلطفاء  ناقصاً  التابعة  بالتكلفة  الحاسب اآللي  برامج  تقيد 
مباشرًة بشراء البنود.

يحمل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف على الموجودات المعنية ناقصاً القيمة المتبقية 
على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة.

تكاليف التمويل

تتم رسملة تكاليف القروض العامة والمحددة وتكاليف تمويل المرابحة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة خالل الفترة الزمنية 
الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام أو البيع. يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة لحين يتم صرفها على 
الموجودات المؤهلة، من تكاليف القروض المؤهلة للرسملة. يتم قيد تكاليف القروض األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها في قائمة الربح 

أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

اإلنخفاض في الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود 
مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد 
لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية، 
ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية وارده مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى 
أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدره للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، فأن األصل يعتبر 

منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.

وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس 
تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، فإنه يؤخذ باالعتبار آخر معامالت 

تمت بالسوق عند توفرها. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طرق تقويم مالئمة.

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها 
بصورة مستقلة لكل وحده مدرة للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل. إن المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات تغطي 

عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل نمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.

يتم إثبات خسائر اإلنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة ضمن المصاريف وبما يتمشى مع 
وظيفة األصل منخفض القيمة.
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بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض 
المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس 
قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة 
انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي 
كان من المفترض تحديدها – بعد خصم االستهالك – فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد 

هذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا كما في إما بشكل فردي أو على 
مستوى الوحدة المدرة للنقدية، حسب االقتضاء، وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

النقد وما في حكمه

يشمل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها 
األصلية ثالثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل كما هو موضح أعاله بعد 
خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك )إن وجدت( حيث أنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية للمجموعة.

توزيعات األرباح

تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد تحت تصرف المجموعة. 
وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم إثبات توزيعات 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 المحتمل أن تدفق خارجي للموارد 
المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة أن بعض أو كل 
المخصصات سيتم استردادها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ 

المستردة مؤكدة تقريبا. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة.

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئماً، 
المخاطر الخاصة بااللتزام. عند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

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

إن صافي موجودات أو مطلوبات البرنامج التقاعدي المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة هي القيمة العادلة لموجودات البرنامج، إن وجدت، 
ناقصاً القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية.

يتم إعادة قياس التزامات المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تحدد القيمة الحالية 
اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العموالت لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة 
التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد 
التزامات المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

الشامل األخر الموحدة.
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين – تتمة

يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة للفترات األولية على أساس سنوي باستخدام معدل تكلفة المعاشات 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 في السوق واألحداث التي تتم مرة واحدة، ترحل المطلوبات االكتوارية استنادا إلى االفتراضات في بداية 

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

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في اإليرادات الشاملة األخرى. يتم 
إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تسويات أو تقليص البرنامج مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

األخر الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.

يتم إجراء تقويم لاللتزامات بموجب هذه البرامج من قبل اكتواريين مستقلين استنادا إلى طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذه 
البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية للمنافع المتعلقة، على أساس متساٍو، بكل سنة من سنوات الخدمة والعموالت على هذا االلتزام فيما يتعلق 

بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد إنتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف تمويلية. إن أي تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتوارية 

والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في الدخل الشامل اآلخر.

في المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار نظام العمل السعودي 
وكذلك سياسة المجموعة. 

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 وفقاً للتقارير التي تستخدمها اإلدارة التنفيذية.

تتوافق اإلفصاحات عن التقارير القطاعية مع المعلومات التي تم مراجعتها من قبل المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية. تقوم المنشأة باإلفصاح عن 
معلومات عن أسس القياس المطبقة، مثل طبيعة وتأثير أي فروقات بين القياسات المستخدمة في المعلومات عن القطاعات التي يصدر عنها تقارير 

وتلك القياسات المستخدمة.

األدوات المالية

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 2014م النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 األدوات المالية. 

يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 متطلبات االعتراف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود لشراء أو بيع البنود 
غير المالية. يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي رقم 39 األدوات المالية.

التصنيف والقياس – الموجودات المالية

يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 9 طريقة تصنيف وقياس جديدة للموجودات المالية تعكس نموذج األعمال الذي تدار به الموجودات وخصائص 
تدفقاتها النقدية.

يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ثالثة فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية وهي: الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة، والقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يستبعد هذا المعيار فئات معيار المحاسبة الدولي 39 الحالية 

للموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، والقروض والسلف والمتاحة للبيع.

لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 تأثيراً كبيرا على السياسات المحاسبية للمجموعة ذات الصلة بالتصنيف والقياس للموجودات المالية.
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وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9، فإنه يتم عند اإلثبات المبدئي تصنيف الموجودات المالية على النحو التالي: التكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تعتمد الموجودات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 بشكل عام على 

نموذج األعمال للمجموعة واألصل المالي وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

استيفاء  إلى  باإلضافة  والخسائر  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  مالي  كأصل  بها  االعتراف  يتم  لم  إذا  المطفأة  بالتكلفة  المالية  الموجودات  تقاس 
الشرطين التاليين:

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 	
تؤدي الشروط التعاقدية الخاصة بها إلى الدخول في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي مجرد مدفوعات أصل والفوائد على المبلغ  	

األساسي المعلق.

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر

أداة الدين يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا كانت تستوفي الشرطين التاليين ولم يتم تسميتها كما في القيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة:

يتم األحتفاظ باالصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية. 	
الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل وربح على المبلغ األصلي المستحق  	

يتم إلحاق قياس القيمة العادلة من أدوات الدين من خالل  الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في 
القيمة العادلة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر. يتم األعتراف بإيرادات ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق الملكية عند االعتراف المبدئي، في حالة االستثمار باألسهم التي يتم االحتفاظ بها لغير أغراض المتاجرة، فإنه يحق للشركة أن تختار بصورة 
غير قابلة للتغيير تصنيف هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. علما بأنه يتم تصنيف األسهم )كل حالة على حده( عند شراء 

األسهم. 

التصنيف والقياس – الموجودات المالية   تتمة 

يتم قياس األصل المالي مبدئًيا بالقيمة العادلة مضاًفا إليه بند ال يتم االعتراف به بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وتكاليف المعاملة التي يمكن 
توجيهها مباشرة إلى تكلفة اكتسابها )ما لم يكن مستحًقا تجارًيا بدون مكون تمويل كبير والذي يتم قياسه مبدئًيا بسعر الصفقة(.

يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. یتم خفض التکلفة المطفأة من خسائر انخفاض القیمة. يتم االعتراف 
أو خسارة في استبعاد  إثبات أي مكسب  يتم  الخسائر.  أو  القيمة في األرباح  العمالت األجنبية وانخفاض  الفوائد ومكاسب وخسائر صرف  بإيرادات 

الموجودات في الربح أو الخسارة.

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. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر 
االنخفاض في القيمة. يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو 

الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.
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االنخفاض في القيمة   الموجودات المالية

يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 9 نموذج »الخسارة المتكبدة« في معيار المحاسبة الدولي 39 بنموذج »الخسارة االئتمانية المتوقعة«. والذي يتطلب 
تقديراً كبيراً بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي يتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.

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.

وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9، يتم قياس مخصصات الخسارة بإحدى األسس التالية:

الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً. تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة خالل 12  	
شهراً بعد تاريخ التقرير.

الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر  	
المتوقع لألداة المالية.

بالنسبة للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، يطبق القياس إذا ازدادت المخاطر االئتمانية للموجودات االئتمانية بشكل كبير في تاريخ التقرير 
منذ االعتراف األولي لها، ويطبق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً إذا لم تزد هذه المخاطر اإلئتمانية بشكل كبير. يمكن للمجموعة 
أن تفترض أن المخاطر االئتمانية على أداة مالية لم تزداد – بشكل كبير – منذ اإلعتراف األولي لها إذا تم تحديد أن األداة المالية لديها مخاطر ائتمانية 
منخفضة في تاريخ التقرير. إال أن قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر يطبق دائماً للذمم المدينة التجارية وأصول العقود دون وجود عنصر 

تمويلي جوهري، بحيث يمكن للمجموعة أن تختار تطبيق هذه السياسة أيضاً للذمم المدينة التجارية مع وجود عنصر تمويلي جوهري.

قامت المجموعة باختيار تقييم خسائر انخفاض الذمم المدينة التجارية باستخدام الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12شهراً.

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان المالي قد ازدادت بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة فإن المجموعة 
تقوم بتقييم المعلومات المناسبة وذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو مجهود غير ضروري. ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد 

سواء، استناداً إلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني المدروس، بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت زيادة كبيرة إذا تجاوزت مدة إستحقاقها أكثر من 30 يوًما.

تعتبر المجموعة أن األصل المالي غير قابل للدفع عندما:

من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإلئتمانية إلى المجموعة بالكامل، دون الرجوع من جانب المجموعة إلى إجراءات إضافية. 	
تجاوز تاريخ األصل المالي أكثر من 360 يوًما. 	

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

الخسارة االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية للعجوزات النقدية )أي الفرق بين 
التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تلقيها(.

يتم خصم الخسارة االئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات ائتمان منخفض. يعتبر األصل المالي »ائتمان 
منخفض القيمة« عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

عرض اإلنخفاض في القيمة

يتم عرض مخصصات خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
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أثر نموذج اإلنخفاض الجديد 

بالنسبة لألصول في نطاق نموذج انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 األدوات المالية، من المتوقع بشكل عام أن تزداد خسائر انخفاض 
القيمة وتصبح أكثر تقلباً. قررت المجموعة أن تطبيق متطلبات انخفاض القيمة المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 9 في 1 يناير 2018م 

يؤدي إلى خسائر انخفاض إضافية على النحو التالي:

133,946,854مخصص الخسائر في 31 ديسمبر 2017م بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

67,752,444تم االعتراف بانخفاض إضافي في 1 يناير 2018م

1,275,140,819ذمم تجارية مدينة كما في 31 ديسمبر 2017م

201,699,298مخصص الخسائر في 1 يناير 2018م بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9

ذمم مدينة تجارية 

توفر  التحليل التالي تفاصيل إضافية حول حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية عند اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي 
9 األدوات المالية. تنظر المجموعة في النموذج وبعض االفتراضات المستخدمة في حساب هذه األرباح كمصدر رئيسية لعدم التيقن.

تم احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس تجربة خسارة االئتمان الفعلية على مدى السنوات الثالث الماضية. قامت المجموعة بحساب معدالت 
الخسارة االئتمانية المتوقعة بشكل فردي لبعض العمالء.

تم تقسيم التعرضات داخل كل مجموعة على أساس خصائص مخاطر االئتمان الشائعة مثل درجة مخاطر االئتمان للعمالء، وعمر التعامل ونوع المنتج 
الذي تم شراؤه.

المتوسط المرجح 
القيمة الدفتريةلمعدل االنخفاض

مخصص 
االنخفاض في 

القيمة
القيمة الحالية

648,878,060)22,971,912(3.42671,849,972%0 – 90 يوًما

118,773,394)7,867,701(6.21126,641,095%91 – 180 يوًما

63,877,367)4,974,869(7.2368,852,236%181 – 270 يوًما

37,068,090)4,833,554(11.5441,901,644%271 – 365 يوًما

150,226,498)34,911,074(18.86185,137,572%سنة – سنتان

48,286,104)93,454,670(65.93141,740,774%سنتان – 3 سنوات

6,332,009)32,685,518(83.7739,017,526%أكثر من 3 سنوات

1,073,441,521)201,699,298(1,275,140,819الرصيد 

133,946,854رصيد مخصص اإلنخفاض المكون في 1 يناير 2018م  

67,752,444أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 كما في 1 يناير 2018م 

يوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسارة اإلئتمانية المتوقعة للمبالغ المستحقة القبض والموجودات للعقود للعمالء اآلخرين 
في 1 يناير 2018م.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3

اإلفصاحات

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 إفصاحات جديدة خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة.

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة 
إتباع هذه المعايير، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.

ال يتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة:

التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة 2015 – 2017( تعديالت على معيـار الـتقارير المـالية الدولي رقم 3 و11 ومعيار  	
المحاسبة الدولي رقم 12 و23. 

المعيار الدولي للتقرير المالي 16 – عقود اإليجار. 	
ميزات الدفعات المقدمة مع التعويض السلبي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 9(. 	
تعديالت الخطة أو التقليص أو التسويات لمنافع الموظفين )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 19(. 	

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16(   عقود اإليجار

يجب علي المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 - عقود اإليجار اعتباراً من 1 يناير 2019م قامت المجموعة بتقييم التأثير المقدر علي 
بياناتها المالية الموحدة بشكل تقريبي كما هو موضح أدناه. قد تتغير اآلثار الفعلية لتطبيق المعيار في 1 يناير 2019م بسبب:

إن السياسات المحاسبية الجديدة قابلة للتغيير حتى تقوم المجموعة بعرض قوائمها المالية األولية الموحدة والتي تتضمن تاريخ التطبيق األولي والسياسة 
المطبقة فعلياً.

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 16 للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار. يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام 
الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود 
اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي – أي يستمر 

المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي أوعقود إيجار تشغيلي.

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 16 محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 17 عقود االيجار، والتفسير الدولي 4 
لتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية 15عقود اإليجار التشغيلي، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية 27 

تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. 

المجموعة كمستأجر

ستقوم المجموعة باألعتراف بالموجودات وااللتزامات الجديدة لعقود االيجار التشغيلية. وبناء عليه ستتغير طبيعة المصاريف المتعلقة بهذه اإليجارات 
لتصبح أستهالك حق أستخدام األصل ومصروفات الفوائد المتعلقة بإلتزام اإليجار.

حتى 31 ديسمبر 2018م كانت تقوم المجموعة باألعتراف بمصروف عقود اإليجار التشغيلية بطريقة القسط الثابت علي مدار فترة عقد اإليجار وكذلك 
الموجودات واأللتزامات إلى الحد الذي يكون فيه فرق توقيت بين مدفوعات اإليجار الفعلية و المصروفات المعترف بها.

باإلضافة إلى ذلك، لن تعترف المجموعة بعد اآلن بإلتزامات عقود اإليجار التشغيلي وبدالً من ذلك، ستقوم المجموعة بتضمين المدفوعات المستحقة 
بموجب عقد اإليجار في التزامات عقود االيجار. ليس من المتوقع وجود تأثير هام على عقود اإليجار التمويلية للمجموعة.

بناًء على المعلومات المتوفرة حالًيا، تقدر المجموعة أنها ستعترف بالتزامات إيجار إضافية متعلقة بعقود اإليجار التشغيلية بقيمة تقريبية تقدر بمبلغ 
56.8 مليون ريال سعودي، يقابلها تخفيض بمقدار  4 مليون ريال سعودي في حقوق المساهمين، و زيادة بمبلغ 52.8 ريال سعودي في الموجودات المتمثله 

بحق استخدام االصل كما في 1 يناير 2019م.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة(

التحول

يجب على المجموعة كمستأجر تطبيق المعيار على عقودها إما:

بأثر رجعي لكل فترة تقرير سابقة معروضة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 8 ''السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية  	
واألخطاء''؛ أو

 بأثر رجعي مع إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي للمعيار في تاريخ التطبيق األولي. 	

 تخطط المجموعة حالياً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 مبدئياً في 1 يناير 2019م. ستقوم المجموعة بتطبيق التحول بأثر رجعي مع إثبات األثر 
التراكمي للتطبيق األولي للمعيار في تاريخ التطبيق األولي كتعديل على رصيد االرباح المبقأة في 1 يناير 2019م دون إعادة تبويب للقوائم المالية المقارنة.

التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة 2015   2017(

معيار المحاسبة الدولي 23 تكاليف االقتراض 

توضح أن مجموعة القروض العامة المستخدمة الحتساب تكاليف االقتراض المؤهلة يستثني فقط القروض المحددة لتمويل الموجودات المؤهلة التي 
الزالت تحت التطوير أو اإلنشاء. أما القروض المحددة لتمويل الموجودات المؤهلة الجاهزة اآلن لالستخدام المحدد أو البيع أو أي موجودات غير مؤهلة 
فيتم إدراجها في تلك المجموعة العامة. ونظراً ألن تكاليف تطبيق بأثر رجعي قد يفوق المزايا فيتم تطبيق التغيرات بأثر مستقبلي على تكاليف االقتراض 

المتكبدة في أو بعد تاريخ تطبيق المنشأة للتعديالت.  

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة - 	

بالنسبة لكافة الفترات السابقة بما في ذلك السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، كانت المجموعة تقوم بإعداد وإصدار قوائمها المالية الموحدة فقط 
وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 

المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واألصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وعليه، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة – والتي تتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية التي 
تنطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017م، مع بيانات فترة المقارنة. وعند إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة، تم إعداد قائمة المركز 
المالي الموحدة االفتتاحية للمجموعة كما في 1 يناير 2017م بعد إجراء بعض التسويات المطلوبة نتيجة إتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة 

والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وعند إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحية كما في 1 يناير 2017م، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 
والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، قامت المجموعة بدراسة األثر، وتبين بأنه يجب إجراء التسويات التالية على المبالغ 

المسجلة سابقاً في القوائم المالية الموحدة المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

اإلعفاءات المطبقة

يتيح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )1( لمتبعي المعايير الدولية ألول مرة بعض اإلعفاءات من تطبيق بعض المتطلبات المنصوص عليها في المعايير 
الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي. قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية:

أ( المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »األدوات المالية« 

طبقت المجموعة اإلعفاء الذي يسمح لها بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بالتغيرات في التصنيف والقياس )يشمل اإلنخفاض 
في القيمة(. ال يتم االعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 

في األرباح المبقاة كما في 1 يناير 2018م 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة(   	

ألن المبالغ غير هامة. وعليه، ال تعكس المعلومات المعروضة لسنة 2017م بشكل عام متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9 بل تعرض معلومات معيار 
المحاسبة الدولي 39. 

تم التقييم التالي على أساس الحقائق والظروف القائمة بتاريخ التطبيق األولي:

تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية فيه.- 
أو -  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  والتي تقاس  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  لبعض  السابقة  التصنيفات  وإلغاء   تصنيف 

الخسائر.

ب( المعيار الدولي للتقرير المالي 15 »اإليراد من العقود مع العمالء«

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 15 في قوائمها المالية بداية من 1 يناير 2018م بطريقة األثر الرجعي لكل فترة تقرير يتم عرضها 
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 8 »السياسات المحاسبية و التغيرات في التقديرات المحاسبية و االخطاء« الوسائل العملية للعقود المكتملة، مما يعني أن 

العقود المكتملة التي بدأت وانتهت في نفس فترة المقارنة وكذلك العقود المكتملة في فترة المقارنة لم يتم تعديلها.

تسوية المجموعة للمركز المالي كما في 1 يناير 2017م )تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي(

المعايير المحاسبية إيضاح
السعودية

أثر التحول الى المعايير 
المعايير الدولية للتقرير الماليالدولية للتقرير المالي 

الموجودات

132,582,338-132,582,338ممتلكات وآالت ومعدات

35,843,182-35,843,182دفعات عن أعمال رأسمالية

254,069,571-254,069,571موجودات مستأجرة رأسماليا

87,355,449-87,355,449موجودات غير ملموسة

509,850,540-509,850,540الموجودات غير المتداولة

1,336,370,178-1,336,370,178الذمم مدينة

257,500,9082,443,994259,944,902إيرادات مستحقة

57,068,671-57,068,671مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

224,057,473-224,057,473النقد وما في حكمه

1,874,997,2302,443,9941,877,441,224الموجودات المتداولة

2,384,847,7702,443,9942,387,291,764إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

50,000,000-50,000,000رأس المال المصدر والمدفوع

25,000,000-25,000,000احتياطي نظامي

1,119,689,409)30.753.177(1,150,442,586أرباح مبقاة

1,194,689,409)30.753.177(1,225,442,586إجمالي حقوق الملكية
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة(   	

ب( المعيار الدولي للتقرير المالي 15 »اإليراد من العقود مع العمالء« )تتمة(

المعايير المحاسبية إيضاح
السعودية

أثر التحول الى المعايير 
المعايير الدولية للتقرير الماليالدولية للتقرير المالي 

164,696,290-164,696,290التزام عن إيجار رأسمالي - الجزء الغير متداول

78,097,40818.49074396,588,151ج1مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

242,793,69818.490743261,284,441المطلوبات غير المتداولة

286,416,474-286,416,474ذمم دائنة

95,056,939-95,056,939إيرادات مؤجلة

513,955,23014,706,428528,661,658مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

21,182,843-21,182,843التزام عن إيجار رأسمالي - الجزء المتداول

916,611,48614,706,428931,317,914المطلوبات المتداولة

1,159,405,18433.197.1711,192,602,355إجمالي المطلوبات

2,384,847,7702,443,9942,387,291,764إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تسوية المجموعة للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017م

المعايير المحاسبية إيضاح
السعودية

أثر التحول الى المعايير 
الدولية للتقرير المالي

المعايير الدولية للتقرير 
المالي

الموجودات

100,869,159-100,869,159ممتلكات وآالت ومعدات

46,590,601-46,590,601دفعات عن أعمال رأسمالية

254,069,571-254,069,571موجودات مستأجرة رأسماليا

60,549,482-60,549,482موجودات غير ملموسة

462,078,813-462,078,813الموجودات غير المتداولة

1,141,193,965)21,445,887(1,162,639,852الذمم مدينة

216,933,247)2,820,945(219,754,192إيرادات مستحقة

51,870,9649,339,17761,210,141مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

486,120,691-486,120,691النقد وما في حكمه

1,905,458,044)14,927,655(1,920,385,699الموجودات المتداولة

2,367,536,857)14,927,655(2,382,464,512إجمالي الموجودات
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة(   	

تسوية المجموعة للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

المعايير المحاسبية إيضاح
السعودية

أثر التحول الى المعايير 
الدولية للتقرير المالي

المعايير الدولية للتقرير 
المالي

حقوق الملكية والمطلوبات

50,000,000-50,000,000رأس المال المصدر والمدفوع

1,102,903,661)48.735.621(1,151,639,282ج2أرباح مبقاة

1,177,903,661)48.735.621(1,226,639,282إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

142,957,326-142,957,326التزام عن إيجار رأسمالي - الجزء الغير متداول

96,236,61423.564.790119,801,404ج1مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

239,193,94023.564.790262,758,730المطلوبات غير المتداولة

226,448,852-226,448,852ذمم دائنة

102,904,310-102,904,310إيرادات مؤجلة

565,539,16410,243,176575,782,340مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

21,738,964-21,738,964التزام عن إيجار رأسمالي - الجزء المتداول

916,631,29010,243,176926,874,466المطلوبات المتداولة

1,155,825,23033.807.9661.189.633.196اجمالي المطلوبات

2,367,536,857)14,927,655(2,382,464,512إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تسوية المجموعة لقائمة الربح او الخسارة و الدخل الشامل األخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

المعايير المحاسبية إيضاح
السعودية

أثر التحول الى المعايير 
الدولية للتقرير المالي

المعايير الدولية للتقرير 
المالي

1,981,537,559)22,247,574(2,003,785,133اإليرادات

)1,285,340,803(7.305.662)1,292,646,465(تكلفة اإليرادات

696,196,756)14.941.912(711,138,668اجمالي الربح

)147,784,395()232.484()147,551,911(بيعيه وتسويقية

)194,092,823()647.294()193,445,529(عمومية وإدارية

)67,999,307(-)67,999,307(استهالك وإطفاء

286,320,231)14.062.134(302,141,921ربح العمليات التشغيلية

)6,865,730(-)6,865,730(مصاريف تمويلية

485,180-485,180عوائد ودائع قصيرة األجل

84,111,39784,111,397رد مخصص الزكاة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة(   	

تسوية المجموعة لقائمة الربح او الخسارة و الدخل الشامل األخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م )تتمة(

المعايير المحاسبية إيضاح
السعودية

أثر التحول الى المعايير 
الدولية للتقرير المالي

المعايير الدولية للتقرير 
المالي

4,559,345-4,559,345إيرادات أخرى

368,610,423)14.062.134(384,432,113صافي دخل السنة

---الدخل الشامل اآلخر

)2,160,754()2,160,754(-إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

384,432,113)17.982.444(366,449,669

تسوية المجموعة لقائمة حقوق الملكية 

1 يناير 312017 ديسمبر 2017م1 يناير 2018م

1,226,639,2821,226,639,2821,225,442,586حقوق الملكية وفقًا للمعايير المحاسبية السعودية

)18,490,743()20,651,497()20,651,497(مخصص مكافأة نهاية الخدمة )إيضاح 4-ج-1(

)12,262,434()25,170,831()25.170.831(تعديالت متعلقة باإليرادات )إيضاح 4-ج-2(

--)67.752.444(تعديالت مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 4-ج-3(

1,035,151,2171,102,903,6611,119,689,409حقوق الملكية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي

إيضاحات حول اآلثار الرئيسية على القوائم المالية الموحدة بشأن التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

 )ج 1(   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

قامت المجموعة بإثبات التكاليف المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف طبقاً لنظام العمل والعمال السعودي. وطبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتم إثبات 
التزامات التقاعد على أساس اكتواري. تم إثبات التزام التقاعد بالكامل مقابل األرباح المبقاة.

)ج 2(   االعتراف باإليراد

يؤسس المعيار الدولي للتقرير المالي 15 إطاراً شاماًل لتحديد ما إذا كان يتم االعتراف باإليرادات ومقدارها وتوقيت االعتراف بها ويحل محل إرشادات 
االعتراف باإليرادات الحالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 18 اإليرادات، ومعيار المحاسبة الدولي 11 عقود اإلنشاءات والتفسيرات ذات العالقة.

طبيعة التغير في السياسة المحاسبيةطبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء وشروط السداد الهامةالخدمات المقدمة

قطاع الخدمات االلكترونية

يتم االعتراف باإليرادات عند انتقال المخاطر والمنافع المصاحبة 
للملكية. يتم االعتراف باإليرادات في هذا الوقت شريطة إمكانية 

قياس اإليرادات والتكاليف بصورة موثوق فيها ومن المحتمل استرداد 
المبلغ وأنه ال توجد مشاركة إدارية مستمرة للبضاعة.

وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 15 يتم االعتراف 
باإليرادات عند حصول العميل على السيطرة ويتم ذلك 

عندما يتم قبول وتسليم الخدمة ويتم في ذلك الوقت 
إصدار الفواتير واالعتراف باإليرادات.

خدمات اإلسناد

خدمات تقنية المعلومات

خدمات حلول التدريب
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة   	

إيضاحات حول اآلثار الرئيسية على القوائم المالية الموحدة بشأن التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمة(

)ج 3( – مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 يتم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها باستخدام طريقة الخسارة االئتمانية المتوقعة المتعلقة 
بالذمم المدينة التجارية بداًل من احتساب المخصص باستخدام طريقة أعمار الديون.

الممتلكات وآالت ومعدات - 5

20%تحسينات مباني مستأجرة20% - 33.3%أجهزة تقنية المعلومات

25%سيارات20%أثاث و تجهيزات

أجهزة تقنية
المعلومات

أثاث
وتجهيزات

تحسينات مباني
اإلجماليالسياراتمستأجرة

التكلفة 

40,875,74938,397,145117,265,36110,357,258206,895,513الرصيد كما في 1 يناير 2017م

1,982,9609,118,576-5,791,8951,343,721إضافات خالل السنة

)8,638,272()2,949,158()3,877,433()1,588,996()222,685(استبعادات خالل السنة

1,300,005-1.300.005--تحويالت خالل السنة

46,444,95938,151,870114,687,9339,391,060208,675,822الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م

212,20010,338,535-9,029,7041,096,631إضافات خالل السنة

)20,366,650()2,240,000()11,786,405()5,856,364()483,881(استبعادات خالل السنة

54,990,78233,392,137102,901,5287,363,260198,647,707الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

االستهالك المتراكم

26,874,32418,340,55722,463,5286,634,76674,313,175الرصيد كما في 1 يناير 2017م

7,779,3546,499,41124,934,3981,980,17741,193,340االستهالك خالل السنة

)7,699,852()2,451,996()3,837,649()1,320,906()89,301(استبعادات خالل السنة

34,564,37723,519,06243,560,2776,162,947107,806,663الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م

7,533,8935,340,44219,590,7111,427,05833,892,104االستهالك خالل السنة

)19,594,079()2,240,000()11,525,776()5,550,517()277,786(استبعادات خالل السنة

41,820,48423,308,98751,625,2125,350,005122,104,688الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

الممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(   5

أجهزة تقنية
المعلومات

أثاث
وتجهيزات

تحسينات مباني
اإلجماليالسياراتمستأجرة

صافي القيمة الدفترية

13,170,29810,083,15051,276,3162,013,25576,543,019كما في 31 ديسمبر 2018م
11,880,58214,632,80871,127,6563,228,113100,869,159كما في 31 ديسمبر 2017م

14,001,42520,056,58894,801,8333,722,492132,582,338كما في 1 يناير 2017م

الدفعات عن األعمال الرأسمالية - 6

تتكون الدفعات عن األعمال الرأسمالية مما يلي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م
46,590,60134,543,177-مبنى المجموعة الرئيسي )أ(

1,300,005-1.533.727مباني إضافية للمجموعة )ب(
--5.486.244المنصات والمنتجات اإللكترونية)ج(

7,019,97146,590,60135,843,182في نهاية السنة 

كانت الحركة على الدفعات عن األعمال الرأسمالية كما يلي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م
35,843,18274,680,823 46,590,601 رصيد أول السنة

12,657,96012,047,42446,753,627اإلضافات
)85,591,268()1,300,005()52,228,590(المحول للموجودات المستأجرة رأسمالية )إيضاح7(

7,019,97146,590,60135,843,182في نهاية السنة 

المعلومات واالتصاالت بقيمة إجمالية قدرها 293,4 أ-  اتفاقية شراء أرض وتشييد مبنى بمجمع تقنية  أبرمت المجموعة خالل عام 2011م 
مليون ريال سعودي. وبموجب هذه االتفاقية تقوم الشركة المالكة للمشروع باألعمال اإلنشائية لتشييد المبنى حسب الشروط والمواصفات 
المنصوص عليها في االتفاقية. قامت المجموعة بسداد كامل قيمة األرض البالغة 25,7 مليون ريال سعودي خالل عام 2011م، على أن تقوم 
بسداد األقساط السنوية المتعلقة بتشييد المبنى بموجب جدول الدفعات لمدة ثالثة عشر عاماً بقيمة إجمالية تبلغ 267,7 مليون ريال سعودي، 

تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء والتشييد. وقد تم اكتمال المبنى واالنتقال له خالل الربع األول من عام 2018م. )إيضاح 7(.
مبنى لمقر المجموعة الرئيسي )2(. وقد اكتمل تجهيز المبنى وتم االنتقال له خالل الربع الرابع من العام 2016م. باإلضافة لمكتب علم بجدة  ب- 

كما كان بداية المشروع في 15 سبتمبر 2018 و من المتوقع انتهائها في 31 مارس 2019 بأعمال قيمتها 1,533,727 ريال سعودي.
يمثل بند إضافات المنصات والمنتجات اإللكترونية مايلي:ج- 

منصة علم أكس هو النظام األساسي الذي سيوفر مجموعة أفقية من الخدمات المشتركة لمنتجات، مشاريع، وخدمات علم، مما يتيح - 
سرعة تقديم خدمات علم األساسية وتاريخ االنتهاء المتوقع في يوليو 2019 بأعمال قيمتها 1,968,373 ريال سعودي.

منصة الدفع الرقمية والتي سيتم تنفيذها ومن شأنها تمكين علم من قبول الدفعات الخاصة بمنتجاتها وخدماتها من خالل طرق الدفع - 
المختلفة مثل مدى )مدفوعات بطاقات الخصم(، فيزا، ماستر كارد، وسداد بتاريخ انتهاء متوقع في فبراير 2019 بأعمال قيمتها 1,703,665 

ريال سعودي.
قيمتها -  بأعمال  يناير 2019  في  انتهاء  بتاريخ  التفتيش  أغراض  في  علم وستستخدم  لشركة  مملوكة  منصة  وهي  للتفتيش  علم  منصة 

1,814,206 ريال سعودي.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

اإليجار الرأسمالي - 7

إفصاحات متعلقة بقائمة المركز المالي الموحدة

اإلجماليمبانيأراضي

التكلفة 

25,760,000228,309,571254,069,571الرصيد كما في 1 يناير 2017م

25,760,000228,309,571254,069,571الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م

127,039127,039-إضافات خالل السنة

52,228,59052,228,590-تحويالت خالل السنة

)7,130,224()7,130,224(-استنفاد خالل السنة

25,760,000273,534,976299,294,976الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

تتكون المطلوبات المتعلقة باإليجار الرأسمالي من التالي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

21,182,843 21,738,964 22.309.685التزامات بموجب عقد إيجار رأسمالي – الجزء المتداول

164,696,290 142,957,326 120.647.641التزامات بموجب عقد إيجار رأسمالي – الجزء الغير متداول

فيما يلي تحلياًل لدفعات اإليجار للخمس سنوات القادمة بشكل إجمالي:

القيمةالسنة

202022.895.389

202123.496.470

202224.113.331

2023 24,746,387

2024 25,396,064

120.647.641

إفصاحات متعلقة بقائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

-)7,130,224(مصاريف استهالك

)5,105,741()4,555,548(مصاريف تمويل

)5,105,741()11,685,772(اإلجمالي

ق-31



شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

الموجودات غير ملموسة - 8

اإلجمالي

التكلفة 

128,381,002الرصيد كما في 1 يناير 2017م

128,381,002الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م

128,381,002الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

اإلطفاء المتراكم

41,025,553الرصيد كما في 1 يناير 2017م

26,805,967اإلطفاء خالل السنة

67,831,520الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م

26,805,969اإلطفاء خالل السنة

94,637,489الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

صافي القيمة الدفترية

33,743,513كما في 31 ديسمبر 2018م

60,549,482كما في 31 ديسمبر 2017م

87,355,449كما في 1 يناير 2017م

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر - 9

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

-4,694,375شركة يونيفونك*  -  

* شركة يونيفونك مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية. يبلغ عدد األسهم المملوكة  1.562.500  سهم بقيمة 0.01 
دوالر للسهم تم شرائها بقيمة 0.8 دوالر المعادل لـ 3.0044  ريال سعودي لكل سهم وهو ما يشكل نسبة 1.2%من إجمالي األسهم المدفوعة كما في 31 

ديسمبر 2018م.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

ذمم مدينة - 10

تتكون الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م 31  ديسمبر 2018م
866,448,747980,941,8111,160,862,212الذمم الحكومية
409,991,406294,199,008223,862,573الذمم التجارية

1,276,440,1531,275,140,8191,384,724,785
)48,354,607()133,946,854()184,430,197(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

1,092,009,9561,141,193,9651,336,370,178

كانت الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي: 

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م
133,946,85448,354,60732,347,311رصيد بداية السنة

--67,752,444أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9 )إيضاح 4 ج-3(
3,135,63685,955,59816,007,296المخصص المكون خالل السنة 

-)363,351()20,404,737(عكس مخصص خالل السنة
184,430,197133,946,85448,354,607في نهاية السنة 

إيرادات مستحقة - 11

تمثل اإليرادات المستحقة إيرادات محققة عن خدمات قامت بها المجموعة خالل السنة ولم تصدر بها فواتير للعمالء حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة، 
وسوف يتم فوترة تلك اإليرادات خالل الفترات الالحقة.

تتكون اإليرادات المستحقة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م
290,947,216214,363,042242,840,575الذمم الحكومية
56,137,6963,797,50217,144,276الذمم التجارية

347,084,912218,160,544259,984,851
)39,949()1,227,297()23,397,635(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

323,687,277216,933,247259,944,902

كانت الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي: 

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م
1,227,29739,9494,640,753رصيد بداية السنة

22,170,3381,227,29739,949المخصص المكون خالل السنة
)4,640,753()39,949(-عكس مخصص خالل السنة

23,397,6351,227,29739,949في نهاية السنة 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى - 12

تتكون المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

27,997,22019,701,02119,102,868ذمم موظفين
25,316,97517,890,29219,937,433تأمين وإيجار مدفوع مقدماً

16,551,15119,760,02413,857,245تكاليف مؤجلة

11,548,5973,018,7171,322,023دفعات مقدمة للموردين

911,973840,0872,849,102أخرى

82,325,91661,210,14157,068,671

النقد وما في حكمه - 13

يتكون النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر مما يلي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

74,461,635285,635,511224,057,473أرصدة  لدى البنوك

-120,000,000200,485,180ودائع مرابحة قصيرة األجل*

194.461.635486,120,691224,057,473

* يتكون رصيد ودائع مرابحة قصيرة األجل من ودائع قصيرة األجل يتراوح عمرها ما بين شهر واحد إلى ثالثة أشهر. ويبلغ متوسط العمولة %1.76 
سنوياً، وقد تم تحميل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بإجمالي إيراد ودائع بلغ 3.1 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

) 2017: 485 ألف ريال سعودي(.

ودائع بنكية - 	1

يتكون رصيد ودائع بنكية طويلة األجل من ودائع طويلة األجل يكون عمرها اكثر من ثالثة أشهر. ويبلغ متوسط العمولة3.61% سنوياً، وقد تم تحميل قائمة 
الربح أو الخسارة الموحدة بإجمالي إيراد ودائع بلغ  101.8 الف ريال سعودي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

رأس المال المصدر والمدفوع - 15

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

ق-34
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 16

القيمة السنوية )٪(االفتراضات االكتوارية الرئيسية 

االفتراضات المالية:

5%صافي معدل الخصم

5%معدل زيادة الراتب

االفتراضات الديموغرافية:

60سن التقاعد

مجموعة أ: %16.1

مجموعة ب: 11%معدالت ترك الخدمة

مجموعة ج: %15.7

من جدول AM )80(معدالت الوفيات

80%معدل االستقاالت

20%معدل اإلقاالت

مصروفات مخصص نهاية الخدمة للموظفين

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

33.811.48529.335.697تكلفة الخدمة الحالية

الحركة في القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر2018م

الرصيد االفتتاحي - القيمة الحالية لمخصص نهاية 
   الخدمة للموظفين

119,801,40496,588,15156,835,315

27,821,41524,506,29024,279,110تكلفة الخدمة الحالية

-5,990,0704,829,407تكلفة تمويل الخدمة الحالية

)3,017,017()8,283,198()15,503,165(المنافع المدفوعة 

5,919,2472,160,75418,490,743الخسائر االكتوارية الناتجة عن االلتزام 

144,028,971119,801,40496,588,151الرصيد الختامي لمخصص نهاية الخدمة للموظفين
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  - 16

وفيما يلي تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية :

31 ديسمبر
2018م

31 ديسمبر
2017م

نقصزيادةنقصزيادة

15,938,179)13,224,049(16,389,784)13,791,656(معدل الخصم )تغير بنسبة %1(

)13,593,711(16,094,201)14,220,384(16,597,621معدل زيادة الرواتب )تغير بنسبة %1(

10,362)38,401(25,070)25,001(معدل الوفيات )تغير بنسبة %10(

1,935,233)1,842,791(2,241,661)2,085,854(معدل دوران الموظفين )تغير بنسبة %10(

ذمم دائنة - 17

تتمثل الذمم الدائنة في مبالغ مستحقة للموردين لم يتم سدادها حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة. وقد نتجت هذه االلتزامات عن تعامالت مع موردين 
مرتبطة بالعمليات التشغيلية للمجموعة والتوسعات الرأسمالية. ويتوقع أن يتم سداد المبالغ القائمة للموردين خالل فترة تقل عن سنة.

إيرادات مؤجلة - 18

تمثل اإليرادات المؤجلة، إيرادات حصلت مقدماً عن عقود لم تقم المجموعة باالنتهاء من تنفيذها أو لم يتحقق عنها إيراد حتى تاريخ القوائم المالية 
الموحدة، وذلك طبقاً لشروط التعاقد. ويتوقع أن تتحقق هذه اإليرادات في فترات الحقة تّقل عن السنة.

مصاريف مستحقة الدفع وإلتزامات أخرى - 19

تتكون المصاريف المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى مما يلي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

265,123,832189,515,761238,324,307تكاليف تعاقدية

165,264,361159,265,066133,086,536مستحقات موظفين

54,517,18139,771,12025,729,059دفعات مقدمة من العمالء

28.129.256148,086,503109,394,246توزيعات أرباح غير مدفوعة

20.271.82426,725,0234,684,656تسويق وعموالت بيعية

12,522,94512,418,86717,442,854أخرى

545,829,399575,782,340528,661,658
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

تكلفة اإليرادات - 20

تتكون تكاليف النشاط للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

702,080,707631,501,952رواتب ومزايا موظفين

504,325,453653,838,851تكاليف مباشرة

1,206,406,1601,285,340,803

المصاريف البيعية والتسويقية - 21

تتكون المصاريف البيعية والتسويقية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

48,608,51249,183,197رواتب ومزايا موظفين

9,519,8123,628,476إعالنات ومعارض

6,229,0906,142,319عالقات عامة

87,142,945-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 10 ، 11(

5.827.6291,687,458مصاريف أخرى

70.185.043147,784,395

المصاريف العمومية واإلدارية - 22

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

141,250,261125,005,512رواتب ومزايا موظفين

18,230,34719,895,178إيجار

15,429,97613,146,457خدمات استشارية ومهنية

10,508,7898,419,456ضيافة وأنشطة

6,189,0001,107,500مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

4,558,54712,409,982منافع عامة واتصاالت

20.855.73314.108.738مصاريف أخرى

217,022,653194,092,823
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

اإليرادات األخرى - 23

تتكون اإليرادات األخرى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

4,099,7274,257,132مبالغ واردة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم السعودة

-2,060,000أرباح إيجار مبنى علم )4(

107,644302,213اخرى

6,267,3714,559,345

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 	2

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين في المجموعة، والشركات الزميلة والشقيقة والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة. يتم اعتماد شروط 
وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. وفقاً للظروف اإلعتيادية للتعامالت، تقوم المجموعة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة متضمنة 
التي يمتلكها صندوق  الشركات  التنفيذيين وغيرها من  الرئيسي( وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء  )المساهم  العامة  التعامل مع صندوق االستثمارات 
المجموعة.قامت  إدارة  قبل  عليها من  المتفق  للشروط  وفقاً  تتم  المعامالت  تلك  كل  الشركات.  تلك  إدارة  األعضاء من مجلس  أو  العامة  االستثمارات 

المجموعة خالل السنة بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:

العالقةالجهة

الجهة المالكةصندوق االستثمارات العامة

موظفينموظفي اإلدارة العليا

أعضاءأعضاء مجلس اإلدارة

إن التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتشابه مع التعامالت التجارية مع األطراف الخارجية. فيما يلي تفاصيل المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات 
العالقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2017م2018م

المعامالت مع الجهة المالكة

8,617,8772,637,495إيرادات خدمات

256,258,512383,235,417توزيعات أرباح 

المعامالت مع مجلس اإلدراة وموظفي اإلدارة العليا

20,651,67915,145,910رواتب و مزايا

7,357,5975,393,465مكافآت وبدالت

3,631,5032,143,055مكأفاة نهاية الخدمة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

المعامالت مع األطراف ذات العالقة   تتمة   2	

2017م2018م

االرصدة

8,993,660663,108مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدينة تجارية عن إيرادات الخدمات

28,129,256148,086,503مستحق إلي أطراف ذات عالقة مدرج ضمن مصاريف مستحقة الدفع و إلتزامات أخرى عن توزيعات األرباح

15,071,69411,379,514مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا

المعلومات القطاعية - 25

فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:

 السنة المنتهية في
الحلول الرقمية اإلسناد الرقمي  مجموعة المنتجات 31 ديسمبر 2018م

اإلجماليحلول التدريباالستشاراتالمتخصصة

1,042,271,756326,294,625380,370,588118,305,90658,467,3321,925,710,207اإليرادات

)702,080,707()20,253,313()34,721,550()195,804,473()263,137,369()188,164,002(تكاليف الموظفين

)504,325,453()36,101,867()59,703,608()154,165,494()49,500,713()204,853,771(التكاليف المباشرة

649,253,98313,656,54330,400,62123,880,7482,112,152719,304,047إجمالي الربح 

37%4%20%8%4%62%هامش إجمالي الربح

1,328,895,587415,309,515484,137,686150,580,38074,417,5282,451,054,083مجموع الموجودات

672,746,095209,894,708244,680,01476,102,33737,610,1311,238,746,672مجموع االلتزامات

 للسنة المنتهية في
الحلول الرقمية اإلسناد الرقمي  مجموعة المنتجات31 ديسمبر 2017م

اإلجماليحلول التدريباالستشاراتالمتخصصة

925,876,115407,707,893438,885,90866,311,151142,756,4921,981,537,559اإليرادات

)631,501,952()26,622,533()28,184,722()220,606,685()240,619,988()115,468,024(تكاليف الموظفين

)653,838,851()83,270,076()30,084,812()272,385,289()77,052,328()191,046,346(التكاليف المباشرة

8,041,61732,863,883696,196,756)54,106,066(619,361,74590,035,577إجمالي الربح 

35%23%12%-12%22%67%هامش الربح

1,106,234,811487,128,523524,379,94879,228,422170,565,1532,367,536,857مجموع الموجودات

555,857,726244,770,957263,488,94739,810,47385,705,0941,189,633,196مجموع االلتزامات
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

الزكاة - 26

قامت المجموعة بتقديم اإلقرارات الزكوية وحصلت مقابلها على خطاب تمكين من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2017م والذي ينتهي في 30 أبريل 2019م. لم تستلم المجموعة أي ربوط زكوية عن السنوات السابقة حتى 31 ديسمبر 2017م. وحيث أن 
المجموعة مملوكة بنسبة 100% لصندوق االستثمارات العامة، وبناء على المراسالت التي تمت مع الهيئة، فإن الهيئة ال تلزم المجموعة بالسداد وتمنح 
المجموعة خطاب تسهيالت سنوي، بينما ال يزال يجب على المجموعة إمساك حسابات نظامية وإصدار قوائم مدققة والتسجيل لدى الهيئة ومراعاة 
المواعيد النظامية في تقديم اإلقرار الزكوي السنوي لغرض المعلومات فقط، وتزويد الهيئة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع الغير وأي عقود أخرى 

وااللتزام بما يتعلق بضرائب االستقطاع وإجراءاتها. 

وكانت الشركة قد قامت خالل الربع الرابع من العام 2017م برد كامل مخصص الزكاة والبالغ 84.1 مليون ريال سعودي، والذي يمثل المخصص المكون 
للسنوات من 2013م وحتى 2016م، وذلك استناداَ لخطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 10 مايو 2017م بأن موضوع خضوع الشركات الحكومية ما 

زال خاضع للدارسة بالهيئة، وأنه يتوجب على الشركات الحكومية تقديم إقرارات الزكاة دون سداد المبلغ المستحق لغرض المعلومات فقط.

االلتزامات المحتملة - 27

لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة من بنك محلي بمبلغ  26,8مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. )31 ديسمبر 2017م: 9 مليون ريال 
سعودي(.

ربحية السهم - 28

تم حساب ربحية السهم للسنة، وذلك بقسمة الدخل من العمليات التشغيلية وصافي دخل السنة، على عدد األسهم القائمة في نهاية السنة. 

توزيعات األرباح - 29

أقرت الجمعية العامة العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 شعبان 1439هـ )الموافق 9 مايو 2018م( توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2017م بمبلغ 
بمبلغ  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت  سهم،  لكل  سعودي  ريال   51.2517 بواقع  سعودي(  ريال   383,235,417 )2016م:  سعودي  ريال   256,258,512

735,000 ريال سعودي. 

إدارة المخاطر - 30

أ   مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما، نتيجة للتغيرات في اسعار العموالت السائدة في السوق. نظراً لعدم وجود 
أي موجودات أو التزامات مرتبطة بالعمولة، ال تخضع المجموعة لمخاطر تقلب أسعار العموالت.

ب   مخاطر أسعار الفائدة

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. وتنشأ مخاطر أسعار 
الفائدة للشركة من الودائع البنكية والديون البنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة. وتخضع جميع الديون والودائع 
إلعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة 

غير جوهرية بالنسبة للمجموعة. 

ج   مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 
وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء. إن القيم الدفترية 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

إدارة المخاطر   تتمة   30

ج   مخاطر االئتمان   تتمة

للذمم المدينة واإليرادات المستحقة تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. إن خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة واإليرادات المستحقة 
المثبتة ضمن الربح أو الخسارة كانت كما يلي:

2017م2018م

خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة واإليرادات المستحقة 
)إيضاح 10، 11(

4,901,237-

في 31 ديسمبر 2018م، كان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية و اإليرادات المستحقة حسب نوع العميل )حكومي أو غير حكومي( كما يلي:

اإليرادات المستحقةالذمم المدينة

31 ديسمبر 2017م 31  ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017م 31  ديسمبر 2018م

866,448,747980,941,811290,947,216214,363,042الذمم الحكومية

409,991,406294,199,00856,137,6963,797,502الذمم التجارية

1,276,440,1531,275,140,819347,084,912218,160,544

تقوم المجموعة بتوزيع كل تعرض على درجة مخاطر االئتمان استناداً إلى المعلومات التي يتم تحديدها بناء علي تنبؤ بمخاطر الخسارة )ويشمل ذلك 
وال يقتصر على كال من التصنيفات الخارجية والقوائم المالية المراجعة وحسابات اإلدارة وتوقعات التدفقات النقدية والمعلومات المتوفرة عن العمالء( 
وتطبيق الحكم االئتماني الذي تمت تجربته. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية التي تكون مؤشراً على مخاطر التعثر في 

السداد.

يعرض الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان و الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة واإليرادات المستحقة للعمالء الحكوميين 
كما في 31 ديسمبر 2018م:

الذمم المدينة الحكومية

معدل خسارة التصنيف االئتماني31 ديسمبر 2018م
المتوسط المرجح

إجمالي القيمة 
الدفترية

مخصص خسارة 
االنخفاض في القيمة

منخفضة القيمة 
االئتمانية

الAAA%0.037838,557,415311,073 إلى BBB-الدرجات 1-6: مخاطر منخفضة

نعمD%10027,891,33227,891,332الدرجة 12: خسارة

866,448,74728,202,405

االيرادات المستحقة الحكومية

معدل خسارة التصنيف االئتماني31 ديسمبر 2018م
المتوسط المرجح

إجمالي القيمة 
الدفترية

مخصص خسارة 
االنخفاض في القيمة

منخفضة القيمة 
االئتمانية

الAAA%0.037273,738,753101,544 إلى BBB-الدرجات 1-6: مخاطر منخفضة

نعمD%10017,208,46317,208,463الدرجة 12: خسارة

290,947,21617,310,007
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

إدارة المخاطر   تتمة   30

ج   مخاطر االئتمان   تتمة 

يتم احتساب معدالت الخسائر باستخدام طريقة »معدل الدوران« استناداً إلى احتمالية تقدم الذمم المدينة واإليرادات المستحقة من خالل مراحل متتالية 
من التقصير إلى الشطب. يتم احتساب معدالت الدوران بصورة مستقلة للتعرضات في قطاعات مختلفة استناداً إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة.

يعرض الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان و الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة واإليرادات المستحقة للعمالء غير الحكوميين 
كما في 31 ديسمبر 2018م:

الذمم المدينة غير الحكوميين

معدل خسارة المتوسط 31 ديسمبر 2018م
مخصص خسارة االنخفاض إجمالي القيمة الدفتريةالمرجح

في القيمة
منخفضة القيمة 

االئتمانية

ال15,293,962 146,512,276 10.44%متأخرة السداد من 1–90 يوًما

ال6,251,040 59,883,376 10.44%متأخرة السداد من 91–180 يوًما

ال26,803,280 86,845,061 30.86%متأخرة السداد من 181–270 يوًما

ال320,311 720,749 44.44%متأخرة السداد من 271-360 يوًما

ال429,728 752,959 57.07%متأخرة السداد من 361-450 يوًما

ال89,406 127,358 70.20%متأخرة السداد من 451–540 يوًما

ال411,140 560,505 73.35%متأخرة السداد من 541–630 يوًما

ال1,005,618 1,276,744 78.76%متأخرة السداد من 631–720 يوًما

ال11,278,644 14,014,966 80.48%متأخرة السداد من 721–810 يوًما

ال4,672,143 5,765,446 81.04%متأخرة السداد من 811–900 يوًما

ال17,864,507 21,671,492 82.43%متأخرة السداد من 901–990 يوًما

ال567,572 620,032 91.54%متأخرة السداد من 991–1080يوًما

نعم71,240,441 71,240,441 100.00%متأخرة السداد ألكثر من 3 سنوات

156,227,792 409,991,405 اإلجمالي

االيرادات المستحقة غير الحكوميين

معدل خسارة المتوسط 31 ديسمبر 2018م
مخصص خسارة االنخفاض إجمالي القيمة الدفتريةالمرجح

في القيمة
منخفضة القيمة 

االئتمانية

ال1,990,270 32,463,401 6.13%متأخرة السداد من 1–90 يوًما

ال883,484 14,410,563 6.13%متأخرة السداد من 91–180 يوًما

ال1,568,891 6,153,370 25.50%متأخرة السداد من 181–270 يوًما

ال700,685 1,591,410 44.03%متأخرة السداد من 271-360 يوًما

ال164,180 308,544 53.21%متأخرة السداد من 361-450 يوًما
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

إدارة المخاطر   تتمة   30

ج   مخاطر االئتمان   تتمة 

االيرادات المستحقة غير الحكوميين

ال377,808 623,010 60.64%متأخرة السداد من 451–540 يوًما

ال194,244 289,198 67.17%متأخرة السداد من 541–630 يوًما

ال176,708 263,090 67.17%متأخرة السداد من 631–720 يوًما

ال--0.00%متأخرة السداد من 721–810 يوًما

ال--0.00%متأخرة السداد من 811–900 يوًما

ال12,494 16,247 76.90%متأخرة السداد من 901–990 يوًما

ال--0.00%متأخرة السداد من 991–1080يوًما

نعم18,864 18,864 100.00%متأخرة السداد ألكثر من 3 سنوات

6,087,628 56,137,697 اإلجمالي

تستند معدالت الخسارة إلى تجربة الخسائر االئتمانية الفعلية على مدى الثالث سنوات السابقة. تم ضرب هذه المعدالت بعوامل عددية لتعكس الفروقات 
بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم فيها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على مدار األعمار 

المتوقعة للذمم المدينة.

فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في القيمة فيما يخص الذمم المدينة التجارية االيرادات المستحقة خالل السنة. 

2018م

135,174,151الرصيد في 1 يناير بموجب معيار المحاسبة السعودية

67,752,444التعديل عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 9

202,926,595الرصيد في 1 يناير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9

4,901,237صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

207,827,832الرصيد في 31 ديسمبر

د   مخاطر السيولة

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. 

هـ   مخاطر التذبذب في أسعار صرف العمالت

تمثل مخاطر العمالت، المخاطر الناتجة عن تذبذب اداة مالية ما، نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. لم تقم المجموعة بمعامالت هامة بعمالت 
أجنبية عدا الدوالر األمريكي والجنية األسترليني واليورو خالل السنة .لم تتعرض المجموعة لمخاطر تذبذب في أسعار صرف العمالت خالل السنة، وال 

تتوقع اإلدارة خضوع المجموعة في المستقبل لمعامالت متعلقة بهذه المخاطر بشكل جوهري.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركة التابعة لها

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

القيمة العادلة لألدوات المالية - 31

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

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة واإليرادات المستحقة. بينما تتكون االلتزامات المالية من الذمم 
الدائنة واإليرادات المؤجلة والدفعات المقدمة من مزودي الخدمات. إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.

اعتماد القوائم المالية - 32

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 26 رجب 1440هـ الموافق 02 إبريل 2019م.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية الموحدة 

وتقرير مراجع الحسابات المستقل 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

 )ريال سعودي(

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019 إيضاح

252,102,019,0571,925,710,207اإليرادات

)1,206,406,160()1,420,650,808(20تكلفة اإليرادات 

681,368,249719,304,047إجمالي الربح 

المصاريف

)70.185.043()84,355,264(21بيعيه وتسويقية

)4.901.237(-مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)217,022,653()209,649,116(22 عمومية وإدارية

)67,828,297()86,856,721(5 ,7 ,8استهالك وإطفاء

300,507,148359,366,817ربح العمليات التشغيلية

)4,555,548()4,898,047(5 ,7مصاريف تمويلية

1312,148,7793,255,313, 14عوائد ودائع قصيرة األجل

6,267,371)576,324(23)مصاريف( إيرادات أخرى

307,181,556364,333,953صافي دخل السنة  

الدخل الشامل اآلخر للسنة

بنود لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى قائمة الربح أو الخسارة

-91,732,887التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

)5,919,247()11,659,634(16إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

297,254,809358,414,706إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربح السهم )بالريال السعودي(: 

ربحية السهم األساسية والمخفضة 
من ربح  العمليات التشغيلية للسنة

3160.1071.87

ربحية السهم  األساسية والمخفضة 
من صافي دخل السنة 

3161.4472.87

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )33( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2019م 

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019مإيضاح
الموجودات

الموجودات غير المتداولة 
5354,832,427375,837,995ممتلكات وآالت ومعدات

648,147,0797,019,971دفعات عن أعمال رأسمالية
-7153,909,953حق استخدام األصول

818,677,25233,743,513موجودات غير ملموسة
916,441,4974,694,375استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

592,008,208421,295,854إجمالي الموجودات غير المتداولة 
الموجودات المتداولة 

101,116,100,8121,092,009,956ذمم مدينة
11414,302,099323,687,277موجودات العقود

12102,773,74682,325,916مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
13482,063,295341,498,210ودائع بنكية

14104,827,765194,461,635النقد وما في حكمه
2,220,067,7172,033,982,994إجمالي الموجودات المتداولة 

2,812,075,9252,455,278,848إجمالي الموجودات 
حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية 
1550,000,00050,000,000رأس المال المصدر والمدفوع

25,000,00025,000,000احتياطي نظامي
1,434,562,2201,137,307,411أرباح مبقاة

1,509,562,2201,212,307,411إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة 
597,752,252120,647,641مطلوبات شراء عقار - غير متداولة

-7119,269,254التزامات االيجار - غير متداولة
16184,382,388144,028,971مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

401,403,894264,676,612إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
المطلوبات المتداولة 

17169,855,601210,071,379ذمم دائنة
18186,389,099200,084,362مطلوبات العقود

19503,204,623545,829,399مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى
522,895,38922,309,685مطلوبات شراء عقار - متداولة

-718,765,099التزامات االيجار - متداولة
901,109,811978,294,825إجمالي المطلوبات المتداولة 

1,302,513,7051,242,971,437إجمالي المطلوبات 
2,812,075,9252,455,278,848إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )33( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)ريال سعودي(

رأس المال 
المصدر والمدفوع 

االحتياطي 
إجمالي حقوق األرباح المبقاةالنظامي

الملكية

50,000,00025,000,0001,035,151,2171,110,151,217الرصيد في 1 يناير 2018م

364,333,953364,333,953--صافي دخل السنة

)5,919,247()5,919,247(--الدخل الشامل االخر

)256,258,512()256,258,512(--توزيعات أرباح للمساهمين

50,000,00025,000,0001,137,307,4111,212,307,411الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

50,000,00025,000,0001,137,307,4111,212,307,411الرصيد كما في 1 يناير 2019م 

307,181,556307,181,556--صافي دخل السنة

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

50,000,00025,000,0001,434,562,2201,509,562,220الرصيد كما في 31 ديسمبر  2019م 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )33( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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نشرة إصدار شركة علم



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

307,181,556364,333,953صافي دخل السنة

 تعديالت لبنود غير نقدية:

8,7,586,856,72167,828,297استهالك وإطفاء

4,901,237- 29مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

2,008,424122,571خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

1638,316,84833,811,485مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

)3,255,313( )12,148,779(إيرادات عوائد الودائع البنكية

4,898,0474,555,548  5، 7مصاريف تمويلية

427,112,817472,297,778

تسويات رأس المال العامل:

)1,299,334()24,090,856(ذمم مدينة

)21,105,226()21,351,068(مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

)128,924,368()90,614,822(موجودات العقود

)16,377,473()40,215,778(ذمم دائنة

97,180,052)13,695,263(مطلوبات العقود

90,004,306)16,688,679(مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

220,456,351491,775,735نقدية من العمليات 

9,566,1643,013,047إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة

)15,503,165()9,623,065(16مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

220,399,450479,285,617صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)341,498,210()140,565,085(14ودائع بنكية

)10,465,574()27,630,953(5شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات ملموسة

650,000-المحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)4,694,375()10,014,235(9استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الآلخر

)12,657,960()41,127,108(6دفعات من أعمال رأسمالية

)368,666,119()219,337,381(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )33( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

ق-51



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019مإيضاح

األنشطة التمويلية 

-)37,552,110(سداد العنصر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي

)21,738,964()22,309,685(سداد مطلوبات شراء عقار

)4,323,831()4,691,388(مصاريف تمويلية مدفوعة

)376,215,759()26,142,756(توزيعات أرباح مدفوعة 

)402,278,554()90,695,939(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)291,659,056( )89,633,870(صافي النقص في النقد وما في حكمه

14194,461,635486,120,691النقد وما في حكمه في بداية السنة 

194,461,635 104,827,765النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معامالت غير نقدية هامة:

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

)5,919,247()11,659,634(16إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

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

256,258,512-توزيعات أرباح مستحقة

52,228,590-تحويل من دفعات أعمال رأسمالية إلى ممتلكات وآالت ومعدات

67,752,444-أثر تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 9

 231,717-مصاريف تمويلية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )33( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

معلومات عن الشركة - 1

تأسست شركة الِعلم ألمن المعلومات )»الشركة«( في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 24 شوال 
1408هـ )الموافق 8 يونيو 1988م(. وقد تم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقـم )م/90( وتاريخ 3 ذو القعدة 1428هـ 
)الموافق 13 نوفمبر 2007م(، وهي مقيدة بالسجل التجاري رقم 1010069210. إن الشركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة بالمملكة 

العربية السعودية.   

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 والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت وتوفير مواقع للبيع والشراء 

عن طريق شبكة اإلنترنت والعمل في مجال التدريب وتطوير القوى العاملة.

إن النشاط الرئيسي للشركة هو تقديم الخدمات اإللكترونية اآلمنة للقطاعات الحكومية والخاصة واألفراد وذلك من خالل توفير مركز لقاعدة بيانات 
ضخمة تخدم المجتمع ككل مع مراعاة الخصوصية في تلك التعامالت. وتقديم خدمات اإلسناد والتي تختص بإسناد القطاعات العامة لتقديم خدمات 
مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية لهذة القطاعات. وتقديم خدمات حلول تقنية المعلومات والخدمات االستشارية في مجال تقنية المعلومات والمقدمة 

بشكل أساسي للقطاع العام، باإلضافة إلى خدمات حلول التدريب. تقوم الشركة بتقديم خدماتها للعمالء عن طريق قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

قطاع مجموعة المنتجات: يختص بتقديم الخدمات اإللكترونية للقطاع الحكومي والخاص.- 1
قطاع اإلسناد الرقمي: يختص بإسناد القطاعات العامة لتقديم خدمات مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية.- 2
قطاع الحلول الرقمية المتخصصة: يختص بتقديم حلول تقنية في مجال تقنية المعلومات.- 3
قطاع حلول التدريب: يختص بتقديم حلول تدريب في مجاالت متعددة.- 4
قطاع االستشارات: يختص في تقديم الحلول االستشارية للقطاع الحكومي والخاص. - 5

فيما يلي قائمة لبعض الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الشركة:  

4-  خدمة تم   1-  خدمة يقين        

5-  خدمة أبشر 2-  خدمة مقيم        

6-  خدمة ربط التأمين الصحي 3-  خدمة العمرة        

فيما يلي وصف لبعض الخدمات المقدمة من الشركة:

خدمة »يقين«: توفر هذة الخدمة التحقق اإللكتروني من الهوية، وتقوم بتصحيح وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة بشكل آلي، فهي تتيح - 1
للمشتركين فيها التحقق من بيانات عمالئهم قبل إدخالها في قواعد البيانات الخاصة بهم، كما 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 التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام.
خدمة »مقيم«: وهي نظام معلوماتي يعمل على شبكة اإلنترنت ويتيح للجهات المستفيدة االطالع على المعلومات الخاصة بمكفوليهم حسب - 2

المعتمد لدى المديرية العامة للجوازات. ويقوم النظام بتوفير معلومات عن كل مكفول تابع للجهة المستفيدة، كما يساعد الجهات المستفيدة 
على تحسين إدارة الموارد البشرية من خالل توفير بيانات وتقارير العمالة لديها وذلك على شكل مجموعات متنوعة من الخدمات.

خدمة »العمرة«: تقوم خدمات العمرة على ربط وزارة الحج بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية لنقل البيانات الخاصة بدخول وخروج المعتمرين - 3
الشركات  الحج، من خالل  وزارة  مع  بالتعاون  الخدمة  وتقوم هذه  الحدود.  لرقم  المسبق  واإلصدار  يتبعونها،  التي  العمرة  إلى شركات  آلياً 
المرخص لها بتقديم البيانات لشركات العمرة المختلفة. تقوم خدمات الحج على نقل وتسجيل بيانات حجاج الداخل آلياً 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 آلياً.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

1  معلومات عن الشركة    تتمة 

خدمة »تم«: تقوم خدمة »تم« على تقديم بعض خدمات إدارة المرور إلكترونياً للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة لتمكن تلك القطاعات - 4
ذات الصلة بقطاع النقل والسيارات من االستعالم عن بيانات أساطيل السيارات التي يمتلكونها، والقيام بتحديث قواعد المعلومات لدى المرور 
ببيانات السيارات التي يتاجرون بها ونقل ملكيتها بمجرد إتمام صفقات البيع، وتجديد استماراتها، وتحديد القائد الفعلي، أو المفوض بالقيادة 

داخل المملكة وخارجها، وتمكن وكاالت السيارات من إصدار رخصة الملكية ولوحات السيارات بشكل فوري.
منصة »أبشر«: هي منصة رقمية متكاملة لخدمات وزارة الداخلية السعودية تتيح للجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين وأصحاب المؤسسات - 5

تنفيذ الخدمات التابعة للمديرية العامة للمرور ووكالة األحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات وغيرها عن طريق عمليات إلكترونية تفاعلية 
تعتمد على الربط مع الجهات المعنية تقنيا وربطها مع مركز المعلومات الوطني. وتسهياًل لوصول الخدمات للمستفيدين فقد تم تطوير تطبيق 

لألجهزة الذكية، كما تم توزيع الخدمات على منصات فرعية حسب االحتياج: أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة.

الشركات التابعة

 قامت الشركة بتأسيس شركة إمداد الخبرات المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010414975، بتاريخ 22 رجب 
الخبرات  إمداد  شركة  نشاط  ويتمثل  الرياض.  الرئيسي  ومقرها  المعلومات  ألمن  العلم  لشركة  بالكامل  ومملوكة  2014م(  مايو   21 )الموافق  1435هـ 
المحدودة الرئيسي في إدارة مراكز االتصال ومراكز الخدمات وتقديم 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 1010069210، بتاريخ 11 رمضان 
1440هـ )الموافق 16 مايو 2019م( ومملوكة بالكامل لشركة العلم ألمن المعلومات ومقرها الرئيسي الرياض. 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 المعلومات واالتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.

قامت الشركة بتأسيس شركة موارد المستقبل المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010606896، بتاريخ 8 ربيع األول 
1441هـ )الموافق 5 نوفمبر 2019م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة إمداد الخبرات المحدودة بنسبة 0.02% وشركة علم لالستثمار التقني 

بنسبة 99.98%، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الخدمات المالية وأنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة وأنشطة البرمجة الحاسوبية.

يشار إلى الشركة والشركات التابعة لها المذكورة أعاله مجتمعة بـ »المجموعة« في هذه القوائم المالية الموحدة.

أسس اإلعداد  - 2

المعايير المحاسبية المطبقةأ. 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 
وفقاً للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( عقود اإليجار بداية من 1 يناير 2019م. يتوقع أن ينعكس هذا التغيير أيضا على السياسات 
المحاسبية للقوائم المالية الموحدة للمجموعة كما هو موضح في إيضاح رقم )3(.

أسس توحيد القوائم المالية 	. 

تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية لشركة العلم ألمن المعلومات وشركاتها التابعة  )»يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة«(. 

الشركة التابعة هي منشأة تسيطر عليها المجموعة. تسيطر الشركة على منشأة عندما يكون لديها سيطرة على 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. 
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نشرة إصدار شركة علم



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

أسس اإلعداد )تتمة(   - 2

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، بحسب ما هو مناسب.

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

يتم تحديد الحقوق غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية الشركة. بما أن الشركات التابعة مملوكة بالكامل 
للشركة، فليست هناك أية حقوق غير مسيطرة لإلفصاح عنها.

تتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الشركة التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة .وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم 
المالية للشركات التابعة لتتوافق مع القوائم المالية للمجموعة.

أسس القياس	. 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا مستحقات التزامات منافع الموظفين المحددة حيث يتم احتسابه بالقيمة 
الحالية لاللتزامات المستقبلية باإلضافة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

العملة الوظيفية و عملة العرضد. 

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.

استخدام االفتراضات و التقديرات	. 

األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية- 1

فيما يلي األحكام الهامة، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات قامت بها إدارة المجموعة خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي 
لها تأثير مهم وكبير على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:

معدل الخصم المستخدم في تحديد القيمة الدفترية لمنافع االلتزامات المحددة للمجموعة

يتم خصم منافع االلتزامات المحددة للمجموعة بنسبة محددة بالرجوع إلى عوائد السوق المالي على مؤشر التزامات المعاش التقاعدي لمدة مساوية لفترة 
االلتزام كما في تاريخ نهاية التقرير. يتطلب وضع أحكام مهمة عند تحديد معايير الشتقاق العائد بما في ذلك عالوة مخاطر الدولة وتحديد التعديالت 

التي يتم استبعادها.

استخدام االفتراضات و التقديرات- 2

الموجودات  مبالغ  تؤثر على  التي  واالفتراضات  التقديرات  استخدام  يتطلب  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  إن 
والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على معرفة اإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف في نهاية المطاف عن تلك التقديرات 

نظراً لظروف خارجة عن سيطرة المجموعة. 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر، ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات 
إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

فيما يلي االفتراضات الهامة التي تتعلق بالفترات المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في فترة التقرير المالي التي قد يكون 
لها مخاطر كبيرة ينتج عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات للسنة المالية التالية:
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)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
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)ريال سعودي(

أسس اإلعداد )تتمة(   - 2

استخدام االفتراضات و التقديرات )تتمة(  .	

استخدام االفتراضات و التقديرات )تتمة(  -2

األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة 

يتم تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض احتساب االستهالك واإلطفاء، على 
التوالي. يتم إجراء تلك التقديرات بناًء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية. يتم تحديد القيمة المتبقية على أساس الخبرة والبيانات التي يمكن 

مالحظتها عندما تكون متاحة.

االفتراضات المستخدمة في تقدير انخفاض الموجودات غير متداولة

إن تحديد االنخفاض في القيمة للموجودات غير المتداولة يتطلب عمل قيمة مستخدمة للموجودات غير المتداولة أو الوحدة المدرة للنقد حيثما تنتمي 
الموجودات غير المتداولة. إن القيمة المستخدمة لالحتساب تتطلب من اإلدارة القيام بعمل تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الموجودات 
غير المتداولة أو الوحدة المدرة للنقد ومعدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية. قد تكون الخسارة الناتجة من االنخفاض في القيمة جوهرية 

عندما تكون للتدفقات النقدية المستقبلية الفعلية أقل من المتوقع.

حساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

يتم احتساب تقدير مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة وفًقا للسياسة المحاسبية الموضحة بالتفصيل في إيضاح رقم 3.

العوامل  لمختلف  المستقبلية  المحركات  افتراضات  على  تعتمد  تطلعية  معلومات  باستخدام  المجموعة  تقوم  المتوقعة،  االئتمانية  الخسارة  قياس  عند 
االقتصادية، والكيفية التي تؤثر بها هذه المحركات على بعضها البعض. كما تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر.

إن الخسارة عند التعثر عن السداد هي تقدير الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد، وهي تعتمد على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 
وتلك التي يتوقع المقرض استالمها بعد أخذ التدفقات النقدية من الضمانات والتحسينات الجوهرية في االئتمان.

يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. سيتم االعتراف بالفرق بين المبالغ المحصلة فعلياً 
في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة االكتوارية لمخصص مكافأة نهاية الخدمة

قامت المجموعة بعمل تقديرات متعددة لتحديد القيمة االكتوارية اللتزامات منافع الموظفين المحددة. تم اإلفصاح عن تلك التقديرات في اإليضاح رقم 
.16
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السياسات المحاسبية الهامة  - 3

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

تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ »متداولة« و »غير متداولة«

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو يتم استنفاذها خالل دورة العمليات العادية. 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية،  	

أو 

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  	
الفترة المالية.

تصنف كافة الموجودات األخرى كـ »غير متداولة«. 

تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية. 	
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية،  	

أو 

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

تصنف كافة المطلوبات األخرى كـ »غير متداولة«.

قياس القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق 
بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 	
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.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير 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 اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل 
واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.

تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة 
وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
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قياس القيمة العادلة - )تتمة(

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات 
القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار( 	
المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	
المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. 	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل 
بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في 

نهاية كل فترة مالية.

الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  ولغرض 
والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

إثبات االيرادات 

اإليرادات من العقود مع العمالء

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود مع العمالء باتباع طريقة مكونة من خمس خطوات وكما هي مذكورة في المعيار الدولي للتقرير المالي )15(:

النفاذ وتوضح األسس  والتزامات واجبة  أكثر تنشئ حقوقاً  أو  بين طرفين  اتفاقية  بأنه  العقد  العميل. يعرف  )العقود( مع  العقد  الخطوة )1(: تحديد 
والمعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد. 

الخطوة )2(: تحديد التزامات األداء في العقد. إن التزام األداء هو عبارة عن تعهد ينص عليه العقد مع العميل بتحويل سلعة أو خدمه إلى العميل. 

تحديد سعر المعاملة: يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعهد  الخطوة )3(: 
بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة. 

تخصيص سعر المعاملة على التزامات األداء المنصوص عليها في العقد. بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء، ستقوم  الخطوة )4(: 
المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق فيه مقابل الوفاء بكل التزام 

أداء. 

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

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

ال ينشئ أداء المجموعة أصاًل له استخدام بديل للمجموعة، وأن للمجموعة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى أ- 
تاريخه. 

أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل الذي يسيطر عليه العميل في الوقت نفسه الذي يتم فيه تشييد األصل أو تحسينه.ب- 
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 التي يتم الوفاء بالتزام األداء فيها.

ق-58

نشرة إصدار شركة علم



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

السياسات المحاسبية الهامة   )تتمة(     3

إثبات االيرادات )تتمة(

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. 

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض، بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المتعاقد عليها، وبعد استبعاد الضرائب 
والرسوم. تقوم المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.

يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق عنه المنافع االقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف، إذ ينطبق ذلك، بشكل موثوق 
به.

بالنسبة إليرادات المنتجات اإللكترونية، فيتم إثبات إيرادات االشتراكات على مدى زمني هو فترة االشتراك في الخدمة. أما إيرادات العمليات واستخدام 
النقاط المدفوعة مسبقاً فيتم إثبات إيراداتها على عن النقطة من الزمن وهي التي يتم تقديم الخدمة فيها.

العمالت األجنبية

األرصدة والمعامالت األجنبية

يتم في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي تصبح 
فيه المعاملة مؤهلة أوالً لإلثبات. 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. 
يتم إثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية، المسجلة بعملة أجنبية، بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت االولية. تحول البنود غير 
النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في 
القيمة العادلة للبند )أي يتم إثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباحها أو خسائرها بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو قائمة 

الربح أو الخسارة الموحدة ، على التوالي(.

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة 
استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات. وإذا 
كان استبدال أجزاء هامة من اآلالت والمعدات مطلوباً على مراحل، تقوم المجموعة باستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية. 
وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم إثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباته. يتم إثبات كافة 
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل 

ما )إن وجدت( بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات المتعلقة بإثبات المخصص.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع 
مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي 

متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة التي يتم التوقف عن اإلثبات فيها.

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم إجراء التعديالت مستقباًل، 
إذا كان ذلك مالئماً.
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الممتلكات واآلالت والمعدات - )تتمة(
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. 

فيما يلي أعمار الممتلكات واآلالت والمعدات اإلفتراضية والتي تستخدمها المجموعة:

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

5 سنوات أثاث و تجهيزات: 	 4 سنوات سيارات: 	

الموجودات غير الملموسة

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها 
في عملية تجميع منشآت القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم 
وخسائر االنخفاض المتراكمة. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً، فيما عدا تكاليف التطوير المرسملة، وتحمل المصاريف على 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة التي تكبدت فيها.

تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك 
عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملوسة التي لها عمر محدد على األقل في نهاية 
فترة إعداد كل قوائم مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل – 
محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير 
الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وذلك لوحدها أو على 
مستوى وحدة توليد النقد. يتم مراجعة تقويم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنوياً وذلك للتأكد فيما إذا كان التقويم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي غير 

المحدد ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير 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 االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم 
إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

برامج الحاسب اآللي
المتعلقة  المصاريف  التاريخية على  التكلفة  المتراكم. تشتمل  المتراكم وخسائر االنخفاض  اإلطفاء  ناقصاً  التابعة  بالتكلفة  الحاسب اآللي  برامج  تقيد 

مباشرًة بشراء البنود.

يحمل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف على الموجودات المعنية ناقصاً القيمة المتبقية 
على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة.

يتم إطفاء برامج الحاسب اآللي واألنظمة اإللكترونية على فترة 5 سنوات.

االنخفاض في الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود 
مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد 
لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية، 
ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى 
أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدره للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر 

منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.
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االنخفاض في الموجودات غير المالية - )تتمة(
وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس 
تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، فإنه يؤخذ باالعتبار آخر معامالت 

تمت بالسوق عند توفرها. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طرق تقويم مالئمة.

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها 
بصورة مستقلة لكل وحدة مدرة للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل. إن المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات تغطي 

عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل نمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.

يتم إثبات خسائر اإلنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة ضمن المصاريف وبما يتمشى مع 
وظيفة األصل منخفض القيمة.

بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض 
المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس 
قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة 
انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي 
كان من المفترض تحديدها – بعد خصم االستهالك – فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد 

هذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا إما بشكل فردي أو على مستوى 
الوحدة المدرة للنقدية، حسب االقتضاء، وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

النقد وما في حكمه

يشمل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها 
األصلية ثالثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل كما هو موضح أعاله بعد 
خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك )إن وجدت( حيث أنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية للمجموعة.

 توزيعات األرباح

تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد تحت تصرف المجموعة. 
وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم إثبات توزيعات 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 المحتمل أن التدفق الخارجي للموارد 
المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة أن بعض أو كل 
المخصصات سيتم استردادها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ 
المستردة مؤكدة تقريبا. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد خصم أي مبالغ 

مستردة.

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئماً، 
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 وفقاً للتقارير التي تستخدمها اإلدارة التنفيذية.

تتوافق اإلفصاحات عن التقارير القطاعية مع المعلومات التي تم مراجعتها من قبل المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية. تقوم المنشأة باإلفصاح عن 
معلومات عن أسس القياس المطبقة، مثل طبيعة وتأثير أي فروقات بين القياسات المستخدمة في المعلومات عن القطاعات التي يصدر عنها تقارير 

وتلك القياسات المستخدمة.

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

يتم إعادة قياس التزامات المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تحدد القيمة الحالية 
اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العموالت لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة 
التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد 
التزامات المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

الشامل اآلخر الموحدة.

يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة للفترات األولية على أساس سنوي باستخدام معدل تكلفة المعاشات 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 في السوق واألحداث التي تتم مرة واحدة، ترحل المطلوبات االكتوارية استنادا إلى االفتراضات في بداية 

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

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في اإليرادات الشاملة األخرى. يتم 
إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تسويات أو تقليص البرنامج مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.

يتم إجراء تقويم لاللتزامات بموجب هذه البرامج من قبل اكتواريين مستقلين استنادا إلى طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذه 
البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية للمنافع المتعلقة، على أساس متساٍو، بكل سنة من سنوات الخدمة والعموالت على هذا االلتزام فيما يتعلق 

بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد إنتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف تمويلية. إن أي تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتوارية 

والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في الدخل الشامل اآلخر.

في المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار نظام العمل السعودي 
وكذلك سياسة المجموعة. 
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األدوات المالية

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

تم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. يتم إضافة تكاليف المعامالت التي تعود مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات 
العادلة  القيمة  من  أو خصمها  الخسارة(  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  )باستثناء  مالية  ومطلوبات  مالية 
للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، أيهما أنسب، عند االعتراف األولي. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية 
أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة مباشرة والدخل الشامل اآلخر مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر الموحدة.

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:

أن األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل يهدف الى االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 	
الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي ينتج عنها تدفقات في تواريخ محددة والتي تمثل لوحدها دفعات من أصل الدين والفائدة على  	

المبلغ األصلي غير المسدد.

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

أن األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل تم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛ و 	
الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تنتج عنها تدفقات في تواريخ محددة والتي تمثل لوحدها دفعات 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.

وعلى الرغم مما وورد أعاله، يجوز للمجموعة أن تقوم باختيار/ بتصنيف ال رجعة فيه عند االعتراف األولي بأصل مالي:

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

يمكن للمجموعة أن تصنف استثمار الدين بشكل ال رجعة فيه والتي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو تستوفي 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.

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 الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة 
الفعلي وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى( باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما 
فترة أقصر، إلى صافي القيمة المدرجة عند االعتراف األولي. بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة المتدنية، يتم احتساب معدل الفائدة 

الفعلي المعدل بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة، إلى تكلفة إطفاء أداة الدين عند االعتراف األولي.

التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلية

تتمثل التكلفة المطفأة لألصل المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل عند االعتراف األولي مطروحا منه الدفعات االساسية، مجموعا له اإلطفاء 
المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ االساسي ومبلغ االستحقاق، معدالً بأي مخصص خسارة. 

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألدوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة المرتبطة بها.
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يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر. بالنسبة للموجودات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة، يتم حساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل 
الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي، باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة كما هو موضح أدناه. 
بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة 
المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت مخاطر االئتمان ألداة مالية منخفضة القيمة في فترات قوائم مالية الحقة بحيث ال يكون األصل المالي منخفض 

القيمة، يتم قيد ايرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي.

بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة، تعتـرف المجموعة بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان على التكلفة 
المطفـأة لألصل المالي من االعتراف األولي. ال يتم الحساب بعكس اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية الحًقا بحيث ال يعود 

األصل المالي منخفض القيمة.

يتم االعتـراف بإيرادات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وتكون مشمولة ضمن بند »ايرادات التمويل - ايرادات الفوائد«. 

أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند االعتراف األولي، يجوز للمجموعة القيام بخيار ال رجعة فيه )على أساس كل أداة على حدة( لتصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن تصنيف االداة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير مسموح إذا كان استثمار حقوق الملكية 

محتفظ به للمتاجرة أو إذا اعتـرف المشتري بالمقابل الذي سيتم دفعه في عملية تجميع أعمال.

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية مبدئيا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إضافة إلى تكاليف المعاملة. وبعد ذلك، يتم قياسها 
بالقيمة العادلة مع االعتـراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم 
االستثمارات. وال يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند بيع استثمارات األسهم، 

بل سيتم تحويلها إلى األرباح المبقاة. 

يتم االعتـراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفقا للمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 9 ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. تكون توزيعات األرباح مشمولة ضمن بند »إيرادات التمويل« 

في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية 

تعتـرف المجموعة بمخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة من االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكـلفة المطفأة أو القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم المدينة التجارية وموجودات العقد. يتم تعديل قيمة خسارة االئتمان المتوقعة بتاريخ كل قوائم مالية إلظهار التغيرات 

في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لألداة المالية ذات العالقة.

تستمر المجموعة باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة للذمم المدينة التجارية وأصول العقود. يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على هذه 
الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصصات بناًء على تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة، معدلة بعوامل خاصة بالمدينين، والظروف 

االقتصادية العامة، وتقييم كل من االتجاه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ القوائم المالية، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند الحاجة.

تعتـرف المجموعة بخسائر ائتمانية متوقعة طوال فترة وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لكافة األدوات المالية. لكن إذا لم تزيد 
مخاطر االئتمان على األدوات المالية بشكل كبير منذ االعتراف االولي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لألدوات المالية بمبلغ خسارة ائتمان 
لفترة 12 شهرا. تمثل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة على مدى 
العمر المتوقع لألداة المالية. وبالعكس، تمثل خسارة االئتمان البالغة 12 شهراً الجزء من خسائر االئتمان طول الحياة المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج 

عن حاالت تعثر افتراضية على أداة مالية ممكنة خالل 12 شهًرا بعد تاريخ القوائم المالية.
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تعريف التعثر عن السداد

تعتبر المجموعة أن األمور التالية هي أحداث تعثر عن السداد، وذلك لغايات إدارة مخاطر االئتمان داخليا ألن التجارب السابقة تشير أن الذمم المدينة 
التي تستوفي أيا من المعايير التالية هي ذمم مدينة غير قابلة لالسترداد عموما. 

عندما يكون هناك عدم التزام بالتعهدات المالية للطرف المقابل؛ أو 	
المعلومات التي يتم إعدادها داخليا أو التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بتسديد  	

دينه )دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ بها المجموعة(.

 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. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر 
االنخفاض في القيمة. يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو 

الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

االنخفاض في القيمة   الموجودات المالية

يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 9 نموذج »الخسارة المتكبدة« في معيار المحاسبة الدولي 39 بنموذج »الخسارة االئتمانية المتوقعة«. والذي يتطلب 
تقديراً كبيراً بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي يتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.

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

يعتبر األصل المالي منخفض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي. األدلة على 
أن األصل المالي منخفض القيمة تتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

صعوبات مالية كبيرة لمصدر األوراق أو المقرض  	
خرق للعقد، مثل حدوث تأخر أو تعثر عن السداد 	
يأخذها  	 ال  امتيازات(  )أو  امتياز  للمقترض،  المالية  بالصعوبة  تتعلق  تعاقدية  أو  اقتصادية  ألسباب  المقترض،  )المقرضون(  المقرض  منح 

المقرض باالعتبار.
أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية اخرى؛ و  	
إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية. 	

سياسة الشطب

تقوم المجموعة بشطب األصل المالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل في ضائقة مالية شديدة وليس هناك احتمال واقعي 
للتعافي، على سبيل المثال: عندما يكون الطرف المقابل تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس. قد تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة 
ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالمجموعة، مع مراعاة المشورة القانونية حيثما كان ذلك مناسبا. يتم االعتراف بأي مبالغ مستردة 

في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

السياسات المحاسبية الهامة   )تتمة(   3

األدوات المالية )تتمة(

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة واالعتراف بها

يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التعثر عن السداد، أو الخسارة االفتراضية )بمعنى حجم الخسارة إذا كان هناك تعثر عن السداد( 
المعدلة بواسطة معلومات  التاريخية  البيانات  السداد والخسارة االفتراضية على  التعثر عن  السداد. يستند تقييم احتمالية  التعثر عن  والتعرض عند 
مستقبلية كما هو موضح أعاله. أما بالنسبة للتعرض لمخاطر التعثر عن السداد بالنسبة للموجودات المالية، فيتمثل ذلك بالقيمة الدفترية اإلجمالية 
للموجودات بتاريخ القوائم المالية. وبالنسبة اللتزامات القروض، فيشمل التعرض لمخاطر المبلغ المسحوب في تاريخ القوائم المالية وأية مبالغ إضافية 
يتوقع سحبها في المستقبل بتاريخ التعثر عن السداد الذي يتم تحديده بناء على األنماط السابقة، وفهم المجموعة للحاجات التمويلية المستقبلية المحددة 

للمدينين، وغيرها من المعلومات المنظورة األخرى. 

بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خسارة االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفًقا للعقد 
وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، والتي يتم 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  	

تتم مراجعة عملية التجميع بانتظام من قبل اإلدارة للتأكد من أن عناصر كل مجموعة ال زالـت تشترك في خصائص مخاطر ائتمان مماثلة. 

إذا قامت المجموعة بقياس مخصص الخسارة ألداة مالية بقيمة تعادل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة في فترة القوائم المالية السابقة لكنها تحدد 
بتاريخ القوائم المالية الحالية بأن شروط خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة غير مستوفاة، عندها تقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل 

12 شهرا لخسارة االئتمان المتوقعة في فترة القوائم المالية الحالية. 

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصل المالي 
وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل إلى جهة أخرى. إذا لم تقم 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 
لتسويتها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل المالي كما تعترف أيضا 

بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة.

عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المستلم والمستحق 
في الربح أو الخسارة. إضافة لذلك، عند إلغاء االعتراف باستثمار في أداة دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف 
الربح أو الخسارة المتراكمة التي سبق تجميعها في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الربح أو الخسارة. وبالعكس، عند إلغاء 
االعتراف باالستثمار في أداة حقوق الملكية التي اختارتها المجموعة عند االعتراف األولي لقياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال 
يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة سابًقا في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة، ولكن يتم تحويلها 

إلى األرباح المبقاة.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

السياسات المحاسبية الهامة   )تتمة(   3

األدوات المالية )تتمة(

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

التصنيف كدين أو حقوق ملكية 

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات 
االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية. 

أدوات حقوق الملكية 

إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح كافة مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة من 
قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة. 

يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وخصمها مباشرة من حقوق الملكية. ال يتم االعتراف بأي ارباح أو خسائر في قائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

المطلوبات المالية 

تقاس المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

المطلوبات المالية المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة

يتم قياس المطلوبات المالية التي ليست )1( مقابل محتمل من المستحوذ في عملية تجميع أعمال، )2( محتفظ بها للمتاجرة، أو )3( مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها. إن سعر الفائدة الفعلي 
هو السعر الذي يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل 
جزءا ال يتجزأ من معدل 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.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. إن الفرق بين القيمة 
الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متوقعة، يتم 

االعتراف به في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  - 	

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة سارية المفعول للعام الحالي- 1-	
باستثناء ما تم ذكره أدناه، فأن السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة هي نفس تلك المطبقة عند إعداد القوائم 

المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

إن التغير في السياسات المحاسبية الهامة من المتوقع أن ينعكس على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( عقود اإليجار بدءاً من 1 يناير2019م.

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم)17(«عقود اإليجار«، 
وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  4 »تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار«، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم)15( 

»عقود اإليجار التشيغيلي – الحوافز«، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم )»27«( تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار. يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق 
اإلستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية 
لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي – أي 

يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي أو تشغيلي.

تبنت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي )16( باستخدام النهج الرجعي المعدل في تاريخ التطبيق األولي 1 يناير 2019م. بموجب هذه الطريقة، يتم 
قياس التزام اإليجار على أساس مدفوعات اإليجار المتبقية المخصومة باستخدام سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي كما في تاريخ التطبيق األولي؛ 
القيمة الدفترية لحق استخدام األصل هي المبلغ المساوي للقيمة الدفترية اللتزام اإليجار في تاريخ التطبيق األولي.  يتم تسوية أي مدفوعات مسبقة أو 

مستحقات أو حوافز إيجار تتعلق بعقد إيجار تشغيلي سابق مقابل حق استخدام األصل في تاريخ التطبيق األولي.  

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يستند إلى أو يحتوي على عقد مستند إلى مفهوم عقد اإليجار، 
تحديد ما إذا كان الترتيب يستند إلى أو يحتوي على عقد إيجار يستند إلى جوهر الترتيب في بداية عقد اإليجار.  يمثل الترتيب عقد إيجار أو يحتوي 
على عقد إيجار إذا كان الترتيب يستند إلى استخدام أصل أو أصول معينة ويقدم الترتيب حقاً في استخدام األصل أو األصول حتى إن لم يكن هذا الحق 

مصرح به بوضوح في الترتيب.

كمستأجر

قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار سابًقا على أنها عقود إيجار تشغيلية أو تمويلية بناًء على تقييمها لما إذا كان عقد اإليجار ينقل جميع مخاطر 
ومنافع ملكية األصل األساسي إلى المجموعة. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، صنفت المجموعة جميع عقود اإليجار على أنها عقود إيجار 
تشغيلي. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، تعترف المجموعة بحق استخدام األصول والتزامات اإليجار لمعظم عقود اإليجار -أي أن عقود 

اإليجار هذه مدرجة في المركز المالي.

كجزء من التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قررت المجموعة عدم تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على عقود 
اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12 شهًرا من تاريخ التطبيق األولي. في مثل هذه الحاالت، يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المرتبطة بها كمصروفات 
بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.  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.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة   )تتمة(   	

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة سارية المفعول للعام الحالي - )تتمة(  1-	

االعتراف األولي 

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

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

قيمة القياس األولي اللتزامات اإليجار. 	
أي دفعات إيجارية تم سدادها  في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أية حوافز إيجار مستلمة. 	
أي تكاليف مباشرة مبدئية. 	
تكاليف التجديد. 	

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

المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في مضمونها(، ناقصاً أي حوافز عقود إيجار مدينة. 	
مدفوعات عقود اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل. 	
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. 	
دفع غرامات إنهاء العقد إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لهذا الخيار. 	

القياس الالحق 

حق استخدام أصول

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

بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.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- 
تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمت.ب- 
إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل لعقد اإليجار.ج- 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة   )تتمة(   	

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة سارية المفعول للعام الحالي - )تتمة(  1-	

أثر التحول 

عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( عقود اإليجار  قامت المجموعة باالعتراف بـ حق استخدام االصول و التزامات التأجير.

يلخص الجدول التالي أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1 يناير 2019م:

1 يناير 2019م

61,086,752حق استخدام األصول

)3,485,853(مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

45,885,809التزام عن إيجار رأسمالي - الجزء الغير متداول

15,200,943التزام عن إيجار رأسمالي - الجزء المتداول

يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل فائدة االقتراض المتزايد 3%، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة 
للحصول على أصل بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.

األثر على السنة

إن نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( فيما يتعلق بااليجارت التي تم تصنيفها سابقا كإيجارات تشغيلية، قامت المجموعة باالعتراف بحق 
في استخدام األصول وإلتزامات إيجار بمبلغ 154 مليون ريال سعودي و مبلغ 138 مليون ريال سعودي على التوالي في 31 ديسمبر 2019م.

و أيضاَ، فيما يتعلق بااليجارات التي يتم المحاسبة عنها طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قامت المجموعة باالعتراف بمصروف إهالك و فوائد 
بدال من مصروف إيجار تشغيلي. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م أعترفت المجموعة بمصروف  اهالك بمبلغ 25 مليون ريال سعودي و 

مصروف فوائد بمبلغ 907 الف ريال سعودي.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة   )تتمة(   	

القوائم - 2-	 أثر جوهري على  الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لها  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير 
المالية

ساري المفعول للفترات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
السنوية بدءا من أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي وتعديل المطلوبات المالية 
توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 غرض تقييم ما إذا كانت هناك ميزة الدفعة المقدمة تستوفي شرط 

أصل المبلغ والفائدة فقط،
يجوز للطرف الذي يستخدم هذا الخيار أن يدفع أو أن يحصل على تعويض معقول مقابل قيامه بالدفع مقدما بغض النظر عن 
سبب الدفعة المقدمة. وبعبارة أخرى، فإن الدفع المقدم مع ميزات التعويض السلبي ال يتسبب في افشال أصل المبلغ والفائدة 

فقط.
ان التعديالت سارية المفعول بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019م، مع السماح بالتطبيق المبكر هناك 

شروط انتقالية محددة تطبق اعتماداً على تطبيق التعديالت ألول مرة، متعلقة بإفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 9.

1 يناير 2019م

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 28: االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة: تتعلق بالمصالح طويلة األجل 
في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

توضح هذه التعديالت أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 األدوات المالية على الحصص طويلة األجل في 
شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزءا من صافي االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولكن لم يتم 

تطبيق طريقة حقوق الملكية.

1 يناير 2019م

دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 2015م – 2017م والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 3 تجميع األعمال، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 11: الترتيبات المشتركة، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضرائب 

الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف االقتراض 
تتضمن التحسينات السنوية تعديالت على أربعة معايير.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3: تجميع األعمال

توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 بأنه عندما يسيطر كيان على نشاط تجاري يكون تجميع أعمال، يقوم 
الكيان بتطبيق متطلبات تجميع األعمال على مراحل، تتضمن إعادة قياس الحصة التي تملكها سابقا في العملية المشتركة بالقيمة 

العادلة. ويتضمن قياس الحصة المملوكة سابقا أي موجودات ومطلوبات وشهرة غير معترف بها تتعلق بالعملية المشتركة.

1 يناير 2019م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 11: الترتيبات المشتركة
توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 11 بأنه عندما تشارك جهة في عملية مشتركة، دون أن يكون لها سيطرة 

مشتركة عليها، وتكون العملية المشتركة هي نشاط تجاري يحصل على سيطرة مشتركة، ال يقوم الكيان بإعادة قياس حصته 
المملوكة سابقا في العملية المشتركة.

1 يناير 2019م

معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضريبة الدخل
تبنى معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضرائب الدخل توضح التعديالت أنه يجب على المنشأة االعتراف بأثار ضريبة الدخل على 

األرباح الموزعة في الربح أو الخسارة، الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية وفًقا للمكان الذي تعترف فيه المنشأة في األصل 
بالمعامالت التي حققت األرباح القابلة للتوزيع. وهذا هو الحال بغض النظر عما إذا كانت معدالت الضريبة المختلفة تنطبق على 

األرباح الموزعة وغير الموزعة.

1 يناير 2019م

معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف االقتراض
توضح التعديالت أنه اذا بقيت قروض محددة غير مسددة بعد أن يصبح األصل جاهزا لالستخدام المرجو منه أو جاهزا للبيع، 

تصبح هذه القروض جزًءا من األموال التي تقترضها المنشأة بشكل عام عند احساب معدل الرسملة على القروض العامة.
1 يناير 2019م
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ساري المفعول للفترات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
السنوية بدءا من أو بعد

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )19(  تعديل أو تقليص أو تسوية خطط منافع موظفين
توضح التعديالت بأنه يتم إحتساب تكلفة الخدمة السابقة )أو من الربح أو الخسارة على التسوية( من خالل قياس إلتزام منافع 

محددة )موجودات( بإستخدام إفتراضات محدثة ومقارنة المنافع المقدمة وخطة الموجودات قبل وبعد تعديل الخطة )أو تقليص 
أو تسوية( مع تجاهل أثر الحد األعلى للموجودات )والتي قد تنشأ عندما تكون خطط المنافع المحددة في وضع فائض(. أصبح 

معيار المحاسبة الدولي رقم )19( واضحاً اآلن وذلك ألن التغيير في أثر الحد األعلى للموجودات والتي قد ينتج من تعديل الخطة 
)أو تقليص أو تسوية( يتم تحديده في خطوة ثانية ويتم إثباته بالطريقة االعتيادية في الدخل الشامل األخر.

1 يناير 2019م

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 23 الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل
يوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية(، واألساس الضريبي، والخسائر الضريبية غير المستخدمة، 
واألرصدة والمعدالت الضريبية غير المستخدمة عند وجود شك حول معامالت ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي 

رقم 12. يأخذ بعين االعتبار ما يلي:

ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي؛ 	

 افتراضات اختبارات السلطات الضريبية؛ 	

 تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية(، األساس الضريبي، والخسائر الضريبية غير المستخدمة واألرصدة  	
الضريبية غير المستخدمة ونسبة الضريبة، و

أثر التغيرات في الحقائق والظروف.
لم يكن لتبني المعايير الدولية للتقرير المالي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة لألعوام الحالية أو السابقة لكنها قد تؤثر 

على احتساب معامالت أو ترتيبات مستقبلية.

1 يناير 2019م

تعريف األهمية - التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 السياسات 
المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء

التعريف الجديد الوارد، »المعلومات جوهرية إذا كان حذفها أو خداعها أو حجبها يمكن أن يتوقع بشكل معقول التأثير على 
القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر 

المعلومات المالية
حول كيان تقارير محددة.«

1 يناير 2019م

شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة   )تتمة(   	

القوائم  أثر جوهري على  الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لها  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير   2-	
المالية - )تتمة(
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة   )تتمة(   	

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد ولم - 3-	
تطبق مبكرا

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد.

ساري المفعول للفترات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
السنوية بدءا من أو بعد

تعريف األعمال - التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 تجميع األعمال
وتعني التعديالت أنه، لكي يتم اعتباره كنشاط تجاري، يجب أن تتضمن مجموعة من األنشطة واألصول المكتسبة، كحد أدنى، على 

إدخاالت وعملية جوهرية تساهم بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات. يوضح مجلس معايير المحاسبة الدولي أيضاً أن 
األعمال يمكن أن توجد بدون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. أي أن المدخالت والعمليات المطبقة 

على هذه المدخالت يجب أن يكون لها »القدرة على المساهمة في إنشاء مخرجات« بدالً من »القدرة على إنشاء مخرجات«.

1 يناير 2020م

تعديالت على مراجع إطار مفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي
تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي - تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي 

ارقام : 2 ، 3 ، 6 ، و 14 ، ومعايير المحاسبة الدولية أرقام 1 ، 8 ، 34 ، 37 ، و 38 ، وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير 
المالي رقم 12 ، 19 ، 20 ، و 22 ، والتفسير رقم 32 لتحديث تلك االصدارات المتعلقة باإلشارة المرجعية إلى اإلطار المفاهيمي 

واالقتباس منه أو االشارة إلى المكان الذي يشيرون فيه إلى إصدار مختلف من اإلطار المفاهيمي.

1 يناير 2020م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 األدوات المالية: تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 األدوات المالية
التعديالت المتعلقة بإصدارات ما قبل االستبدال في سياق إصالح

1 يناير 2020م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 عقود التأمين
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 أن يتم قياس مطالبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء، ويوفر طريقة قياس وعرض 

موحدة لجميع عقود التأمين. ان وضع هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة الثابتة، والمحاسبة على أساس مبدأ عقود التأمين. 
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 المعيار الدولي للتقرير المالي 4 عقود التأمين اعتبارا من 1 يناير 2022م.

1 يناير 2022م

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10: القوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28: االستثمار في 
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )2011م( المتعلق بمعالجة البيع او المساهمة في الموجودات من المستثمر لشركته الزميلة أو 

مشروعه المشترك.

تاريخ التطبيق لم يحدد 
بعد. التطبيق ما زال 

مسموحاً.

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق. ليس من 
المتوقع ان يكون لتطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

الممتلكات وآالت ومعدات - 5

أجهزة تقنيةمباني )أ(أراضي )أ(
المعلومات

أثاث
وتجهيزات

تحسينات 
مباني

مستأجرة
اإلجماليالسيارات

التكلفة 

462,745,393 9,391,060 114,687,933 25,760,000228,309,57146,444,95938,151,870الرصيد كما في 1 يناير 2018م

62,694,164 212,200-52,355,6299,029,7041,096,631 - إضافات خالل السنة

)20,366,650()2,240,000()11,786,405()5,856,364()483,881(--استبعادات خالل السنة

505,072,907 7,363,260 102,901,528 33,392,137 54,990,782 280,665,200 25,760,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

1,413,30524,180,766 2,890,271 3,036,352 2,088,28114,752,557 -إضافات خالل السنة

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

525,529,717 25,760,000282,753,48167,421,24635,631,576105,791,7998,171,615الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

االستهالك المتراكم

107,806,663 34,564,37723,519,06243,560,2776,162,947--الرصيد كما في 1 يناير 2018م

41,022,328 7,130,2247,533,8935,340,44219,590,7111,427,058 -االستهالك خالل السنة

)19,594,079()2,240,000()11,525,776()5,550,517()277,786(--استبعادات خالل السنة

7,130,22441,820,48423,308,98751,625,2125,350,005129,234,912-الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

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

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

15,646,42151,190,94827,909,34269,921,3736,029,206170,697,290-الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م 

صافي القيمة الدفترية

354,832,427 2,142,409 35,870,426 7,722,234 16,230,298 267,107,060 25,760,000 كما في 31 ديسمبر 2019م

25,760,000273,534,97613,170,29810,083,15051,276,3162,013,255375,837,995كما في 31 ديسمبر 2018م

25,760,000228,309,57111,880,58214,632,80871,127,6563,228,113354,938,730كما في 1 يناير 2018م

خالل عام 2011م، قامت شركة الِعلم ألمن المعلومات بشراء أرض ومبنى رئيسي للشركة بمبلغ 25 مليون ريال سعودي و 228 مليون ريال أ- 
سعودي على التوالي. على أن يتم سداد المبلغ وفقاً لجدول دفعات متفق عليه في عقد البيع، حيث تكون آخر دفعة بعام 2024م و سوف يتم 
نقل ملكية األرض والمبنى للشركة عند سداد أخر دفعة. قامت الشركة بإضافة تعديالت على المبنى بمبلغ 50 مليون ريال سعودي ليصبح 

تكلفة المبنى 278 مليون ريال سعودي. 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

الممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(  - 5

تتكون مطلوبات شراء عقار من التالي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

97,752,252120,647,641مطلوبات شراء عقار – الجزء الغير متداول

22,895,38922,309,685مطلوبات شراء عقار – الجزء المتداول

فيما يلي بيان بجدول الدفعات المستحقة خالل السنوات القادمة:

القيمة   السنة

201922,309,685م

 202022,895,389م

 202123,496,470م

 202224,113,331م

 202324,746,387م

 202425,396,064م

142,957,326

فيما يلي المصاريف التمويلية التي تخص العقار وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:

31 ديسمبر 2018م 31 ديسمبر 2019م

3,990,9104,555,548مصاريف تمويلية
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

الدفعات عن األعمال الرأسمالية - 6

تتكون الدفعات عن األعمال الرأسمالية مما يلي:

31 ديسمبر 2018م 31 ديسمبر 2019م

1.533.727-مباني إضافية للمجموعة 

48,147,0795.486.244المنصات والمنتجات اإللكترونية )أ(

48,147,0797,019,971اإلجمالي

كانت الحركة على الدفعات عن األعمال الرأسمالية كما يلي:

31 ديسمبر 2018م 31 ديسمبر 2019م

 46,590,601 7,019,971رصيد أول السنة

47,254,11812,657,960اإلضافات

)52,228,590(-المحول لممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 5(

)1,496,987(المحول لموجودات غير ملموسة )إيضاح 8(

-)4,630,023(استبعادات خالل السنة

48,147,0797,019,971في نهاية السنة 

يمثل أهم مافي بند إضافات المنصات والمنتجات اإللكترونية مايلي:أ- 

المبلغالوصفالمنصة

13,172,600منصة مملوكة لشركة علم وسيتم استخدامها في مشاريع التفتيش بتاريخ انتهاء متوقع في ابريل 2021م.منصة علم للتفتيش

هو النظام األساسي الذي سيوفر مجموعة أفقية من الخدمات المشتركة لمنتجات، مشاريع، وخدمات منصة علم أكس
11,885,211علم، مما يتيح سرعة تقديم خدمات علم األساسية وتاريخ االنتهاء المتوقع في فبراير 2020م.

يوفر المشروع قناة جديدة لوزارة العدل في توفير مركز خدمات جديد بتاريخ انتهاء متوقع في يناير مشروع ناجز
20205,744,884م.

تمكين علم من قبول الدفعات الخاصة بمنتجاتها وخدماتها من خالل طرق الدفع المختلفة مثل مدى منصة الدفع الرقمية
5,219,424)مدفوعات بطاقات الخصم(، فيزا، ماستر كارد، وسداد بتاريخ انتهاء متوقع في فبراير 2021م.

يوفر ويشغل معامل الرقمنة المركزية ألرشفة الثروة العقارية المنتشرة في جميع المحاكم العامة وكتابات مشروع األرشفة المركزية
4,773,285العدل حول المملكة بتاريخ انتهاء متوقع في ابريل 2020م.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

حق استخدام األصول - 7

فيما يلي حركة حق استخدام األصول خالل السنة:

اإلجماليالسياراتالطابعاتالمباني واألراضي

----الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

61,086,752-58,565,7372,521,015أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 16

2,917,873117,985,564-115,067,691إضافات خالل السنة

)25,162,363()1,458,937()672,148()23,031,278(استنفاد خالل السنة

----استبعادات خالل السنة

150,602,1501,848,8671,458,936153,909,953الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

تتكون المطلوبات المتعلقة في حق استخدام األصول من التالي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

-119,269,254التزامات التأجير– الجزء الغير متداول

-18,765,099 التزامات التأجير – الجزء المتداول

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

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

-907,137مصاريف تمويلية
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

الموجودات غير ملموسة - 8

اإلجمالي

التكلفة 

128,381,002الرصيد كما في 1 يناير 2018م

128,381,002الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

3,450,187إضافات خالل السنة

131,831,189الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

اإلطفاء المتراكم

67,831,520الرصيد كما في 1 يناير 2018م

26,805,969اإلطفاء خالل السنة

94,637,489الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

18,516,448اإلطفاء خالل السنة

113,153,937الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

صافي القيمة الدفترية

18,677,252كما في 31 ديسمبر 2019م

33,743,513كما في 31 ديسمبر 2018م

60,549,482كما في 1 يناير 2018
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر - 9

فيما يلي حركة رصيد االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر: 

شركة
سيارة )أ(

شركة
بيزات )ب(

شركة
اإلجمالييونيفونك )ج(

4,694,3754,694,375--الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

10,014,235-5,007,3335,006,902إضافات خالل السنة 

1,936,4681,732,887)4,052,832(3,849,251التغير في القيمة العادلة خالل السنة

8,856,584954,0706,630,84316,441,497الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

شركة »سيارة« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم 1924624. أ- 

وتوفر الشركة العديد من الخدمات المقدمة لبائعي ومشتري السيارات عن طريق منصة »سيارة أونالين« والتي تعتبر منصة تسوق متكاملة 
توفر لعمالئها خدمات تمويل وتسويق وتقرير موجز وغيرها. وبلغ عدد األسهم المملوكة  9.331.12سهم  بقيمة  535.37 ريال سعودي للسهم 

وهو ما يشكل نسبة 8.23% من إجمالي األسهم المدفوعة.

المستخدم مقارنة ب-  التجارية في جزر كايمان. وتوفر الشركة حلول تأمين حيث بأستطاعة  »بيزات« مؤسسة بموجب قانون الشركات  شركة 
واختيار الخيار األمثل حسب متطلباته عبر منصة بيزات وكذلك توفر الشركة عبر منصتها أنظمة الموارد البشرية وأتمتتها بشكل آمن. وبلغ 
الممتازة  ريال سعودي لكل سهم وهو مايشكل نسبة 3,25% من إجمالي األسهم  بقيمة 766,75  المملوكة 6,521 أسهم ممتازة  عدد األسهم 

المدفوعة.
 شركة »يونيفونك« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم 1887019. ج- 

وتوفر الشركة أحدث التقنيات لتطوير اتصاالت قوية عبر اعتماد واجهة برمجة تطبيقات آمنة ومعّرفة عن طريق الرسائل النصية والمكالمات 
الصوتية والتحقق ثنائي المعيار والتحري عن األرقام بهدف ضمان قنوات اتصال موثوقة بين الشركات والعمالء. وبلغ عدد األسهم المملوكة  

1.562.500  سهم بقيمة 3.0044 ريال سعودي لكل سهم وهو ما يشكل نسبة 1.2% من إجمالي األسهم المدفوعة.

إن جميع اإلستثمارت المذكورة أعاله تعتبر شركات غير مدرجة وتم تحديد القيمة العادلة لها عن طريق مقارنتها بشركات مماثلة النشاط في أسواق 
نشطة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13.

ق-79



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

ذمم مدينة - 10

تتكون الذمم المدينة مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

 866,448,747 823,733,424الذمم الحكومية *

 409,991,406 466,888,509الذمم التجارية

1,290,621,933 1,276,440,153 

 )184,430,197()174,521,121(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

1,116,100,8121,092,009,956

كانت الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما يلي: 

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

184,430,197133,946,854رصيد بداية السنة

67,752,444-أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9 

3,135,636-المخصص المكون خالل السنة

)20,404,737()9,909,076(عكس مخصص خالل السنة

174,521,121184,430,197في نهاية السنة

✳ يتضمن رصيد الذمم المدينة الحكومية مبالغ لصندوق االستثمارات العامة بمبلغ 10 مليون ريال كما في إيضاح 24.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

موجودات العقود - 11

تمثل موجودات العقود إيرادات محققة عن خدمات قامت بها المجموعة خالل السنة ولم تصدر بها فواتير للعمالء حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة، 
وسوف يتم فوترة تلك اإليرادات خالل الفترات الالحقة.

تتكون موجودات العقود مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

376,123,937290,947,216الذمم الحكومية

71,484,87356,137,696الذمم التجارية

447,608,810347,084,912

)23,397,635()33,306,711(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

414,302,099323,687,277

كانت الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما يلي: 

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

23,397,6351,227,297رصيد بداية السنة

9,909,07622,170,338المخصص المكون خالل السنة

33,306,71123,397,635في نهاية السنة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى - 12

تتكون المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

 25,316,975 31,583,129تأمين وإيجار مدفوع مقدماً

 27,997,220 31,275,516ذمم موظفين

 16,551,151 29,478,608تكاليف مؤجلة

-3,755,200حق استثمار مقدم – شركة »زد« )أ(

 11,548,597 3,261,470دفعات مقدمة للموردين

 2,824,882242,266عوائد ودائع بنكية مستحقة

 594,941669,707أخرى

102,773,74682,325,916 

شركة »زد« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في أبو ظبي بموجب سجل تجاري رقم 000001640. توفر الشركة حلول تكنولوجية أ- 
متكاملة لقطاع التجزئة، حيث يستطيع المستخدم إعداد بوابة إلكترونية وتحديد طرق الدفع والتوصيل لعمالئه من خالل منصة إلكترونية. 

وقامت شركة علم باستثمار مبلغ 3,755,200 مليون ريال سعودي كدفعة مقدمة مقابل حق شراء أسهم في وقت الحق.

ودائع بنكية - 13

يتكون رصيد ودائع بنكية طويلة األجل من ودائع طويلة األجل يكون عمرها أكثر من ثالثة أشهر. ويبلغ متوسط العمولة 3.09% سنوياً، وقد تم تحميل 
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بإجمالي إيراد ودائع بلغ 12,15 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

النقد وما في حكمه - 	1

يتكون النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

74,461,635 104,827,765أرصدة  لدى البنوك

120,000,000-ودائع مرابحة قصيرة األجل*

104,827,765 194.461.635

* يتكون رصيد ودائع مرابحة قصيرة األجل من ودائع قصيرة األجل عمرها ثالثة أشهر فأقل. ويبلغ متوسط العمولة 2.43% سنوياً.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

رأس المال المصدر والمدفوع - 15

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

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 16

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019ماالفتراضات االكتوارية الرئيسية 

االفتراضات المالية:

5%3.5%صافي معدل الخصم

5%5%معدل زيادة الراتب

االفتراضات الديموغرافية:

6060سن التقاعد

مجموعة أ: 16.1%مجموعة أ: 16.1%معدالت ترك الخدمة

مجموعة ب: 11%مجموعة ب: %11

مجموعة ج: 15.7%مجموعة ج: %15.7

من جدول AM )80(من جدول AM )80(معدالت الوفيات

80%80%معدل االستقاالت

20%20%معدل اإلقاالت

الحركة في القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

الرصيد االفتتاحي - القيمة الحالية لمخصص نهاية 
  الخدمة للموظفين

144,028,971119,801,404

31,117,77527,821,415تكلفة الخدمة الحالية

7,199,0735,990,070تكلفة تمويل الخدمة الحالية

)15,503,165()9,623,065(المنافع المدفوعة 

11,659,6345,919,247الخسائر االكتوارية الناتجة عن االلتزام 

184,382,388144,028,971القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  - 16

وفيما يلي تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية :

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

نقصزيادةنقصزيادة

16,389,784)13,791,656(21,342,758)17,949,074(معدل الخصم )تغير بنسبة %1(

)14,220,384(16,597,621)18,455,549(21,545,048معدل زيادة الرواتب )تغير بنسبة %1(

25,070)25,001(32,569)32,480(معدل الوفيات )تغير بنسبة %10(

2,241,661)2,085,854(2,623,137)2,444,782(معدل دوران الموظفين )تغير بنسبة %10(

ذمم دائنة - 17

تتمثل الذمم الدائنة في مبالغ مستحقة للموردين لم يتم سدادها حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة. وقد نتجت هذه 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 - 18

تمثل مطلوبات العقود إيرادات ُحّصلت مقدماً عن عقود لم تقم المجموعة باالنتهاء من تنفيذها أو لم يتحقق عنها إيراد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة، 
وذلك طبقاً لشروط التعاقد. ويتوقع أن تتحقق هذه اإليرادات في فترات الحقة تّقل عن السنة.

مصاريف مستحقة الدفع وإلتزامات أخرى - 19

تتكون المصاريف المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

232,096,207265,123,832تكاليف تعاقدية

 159,813,799165,264,361مستحقات موظفين

 64,639,87354,517,181دفعات مقدمة من العمالء

 20,271,824 23,933,062تسويق وعموالت بيعية

 7,745,4592,092,525مبالغ موردين محتجزة

 28,129,256 1,986,500توزيعات أرباح غير مدفوعة

12,989,72310,430,420أخرى

503,204,623545,829,399 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

تكلفة اإليرادات - 20

تتكون تكاليف النشاط للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

702,080,707 828,237,831رواتب ومزايا موظفين

504,325,453 592,412,977تكاليف مباشرة

1,420,650,808 1,206,406,160

المصاريف البيعية والتسويقية - 21

تتكون المصاريف البيعية والتسويقية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

59,812,69948,608,512رواتب ومزايا موظفين

10,932,0669,519,812إعالنات ومعارض

7,191,4236,229,090عالقات عامة

5,360,6924,026,380مصاريف خدمة سداد

1,058,3841,801,249مصاريف أخرى

84,355,26470,185,043

المصاريف العمومية واإلدارية - 22

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

148,780,763141,250,261رواتب ومزايا موظفين

19,703,63915,429,976خدمات استشارية ومهنية

16,870,39513,556,224ضيافة وأنشطة

5,162,2716,610,863مصاريف إصالح وصيانة

3,923,8674,558,547منافع عامة واتصاالت

876,06018,230,347   إيجار

14,332,12117,386,435مصاريف أخرى

209,649,116217,022,653
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

)المصاريف( اإليرادات األخرى - 23

تتكون )المصاريف( اإليرادات األخرى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر  2019م

813,2214,099,727مبالغ واردة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم السعودة

-)2,271,000(مصروف مخصص قضايا قانونية )أ(

2,167,644 881,455أخرى

)576,324(6,267,371

بتاريخ 9 أغسطس 2018م، رفعت قضية قانونية على الشركة تتضمن المطالبة بدفع مبالغ إيجار تتعلق بأحد مراكز الخدمة لمشروع األحوال أ- 
المدنية. وتعتقد اإلدارة القانونية بالمجموعة باإلضافة الى رأي مستشار قانوني مستقل بوجود احتمال 60% لخسارة هذه القضية. وقد يقتضي 

على الشركة دفع مبلغ بمقدار 3 مليون ريال سعودي.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 	2

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. وفقاً للظروف اإلعتيادية للتعامالت، تقوم المجموعة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة متضمنة 
التي يمتلكها صندوق  الشركات  التنفيذيين وغيرها من  الرئيسي( وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء  )المساهم  العامة  التعامل مع صندوق االستثمارات 
المجموعة.قامت  إدارة  قبل  عليها من  المتفق  للشروط  وفقاً  تتم  المعامالت  تلك  كل  الشركات.  تلك  إدارة  األعضاء من مجلس  أو  العامة  االستثمارات 

المجموعة خالل السنةة بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:

العالقةالجهة

الجهة المالكةصندوق االستثمارات العامة

موظفينموظفي اإلدارة العليا

أعضاءأعضاء مجلس اإلدارة

شركة زميلةشركة يونيفونيك

إن التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتشابه مع التعامالت التجارية مع األطراف الخارجية. فيما يلي تفاصيل المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات 
العالقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر  2019م

المعامالت مع الجهة المالكة

24,799,5938,617,877إيرادات خدمات

256,258,512-توزيعات أرباح 

المعامالت مع مجلس اإلدراة وموظفي اإلدارة العليا

15,191,10714,929,019رواتب و مزايا

12,982,22417,819,953مكافآت وبدالت

1,947,4331,924,775مكأفاة نهاية الخدمة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

المعامالت مع األطراف ذات العالقة – تتمة   2	

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر  2019م

األرصدة

10,231,4638,993,660مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدينة تجارية عن إيرادات الخدمات

2,537,75028,129,256مستحق إلي أطراف ذات عالقة مدرج ضمن مصاريف مستحقة الدفع و إلتزامات أخرى عن توزيعات األرباح

10,239,79115,071,694مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا

المعلومات القطاعية - 25

فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:أ- 

 السنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2019م

مجموعة 
الحلول الرقمية اإلسناد الرقميالمنتجات

اإلجماليحلول التدريباالستشاراتالمتخصصة

1,191,215,862380,895,681341,571,304134,514,23353,821,9772,102,019,057اإليرادات

)828,237,831()16,799,394()40,995,278()207,563,592()332,849,061()230,030,506(تكاليف الموظفين

)592,412,977()33,006,614()93,123,022()165,926,054()29,720,150()270,637,137(التكاليف المباشرة

395,9334,015,969681,368,249)31,918,342(690,548,21918,326,470إجمالي الربح / )الخسارة(

32%7%0%-9%5%58%هامش الربح / )الخسارة(

1,593,605,652509,561,305456,953,250179,952,81072,002,9082,812,075,925مجموع الموجودات

738,135,547236,021,573211,654,26883,351,59133,350,7271,302,513,706مجموع االلتزامات

 للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2018م

مجموعة 
الحلول الرقمية اإلسناد الرقميالمنتجات

اإلجماليحلول التدريباالستشاراتالمتخصصة

1,042,271,756326,294,625380,370,588118,305,90658,467,3321,925,710,207اإليرادات

)702,080,707()20,253,313()34,721,550()195,804,473()263,137,369()188,164,002(تكاليف الموظفين

)504,325,453()36,101,867()59,703,608()154,165,494()49,500,713()204,853,771(التكاليف المباشرة

649,253,98313,656,54330,400,62123,880,7482,112,152719,304,047إجمالي الربح  / )الخسارة(

37%4%20%8%4%62%هامش الربح / )الخسارة(

1,328,895,587416,025,365484,972,171150,839,92874,545,7972,455,278,848مجموع الموجودات

672,746,095210,610,557245,514,49976,361,88537,738,4011,242,971,437مجموع االلتزامات
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

المعلومات القطاعية )تتمة(  - 25

معلومات عن مصادر اإليراداتب- 

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

 1,087,139,037 1,165,844,702اإليرادات الحكومية

 838,571,170 936,174,355اإليرادات التجارية

2,102,019,057 1,925,710,207 

الزكاة - 26

قامت المجموعة بتقديم اإلقرارات الزكوية وحصلت مقابلها على خطاب تمكين من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م والذي ينتهي في 30 أبريل 2020م. لم تستلم المجموعة أي ربوط زكوية عن السنوات السابقة حتى 31 ديسمبر 2018م. وحيث أن 
المجموعة مملوكة بنسبة 100% لصندوق االستثمارات العامة، وبناء على المراسالت التي تمت مع الهيئة، فإن الهيئة ال تلزم المجموعة بالسداد وتمنح 
المجموعة خطاب تسهيالت سنوي، بينما ال يزال يجب على المجموعة إمساك حسابات نظامية وإصدار قوائم مالية مدققة والتسجيل لدى الهيئة ومراعاة 
المواعيد النظامية في تقديم اإلقرار الزكوي السنوي لغرض المعلومات فقط، وتزويد الهيئة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع الغير وأي عقود أخرى 

وااللتزام بما يتعلق بضرائب االستقطاع وإجراءاتها. 

التسهيالت البنكية - 27

يوجد لدى المجموعة عدد من إتفاقيات التسهيالت البنكية مع بنوك محلية لتلبية متطلبات رأس المال العامل ودعم متطلبات أعمال المجموعة على شكل 
سحوبات نقدية وخطابات ضمان واعتمادات مستندية بمبلغ 750 مليون ريال سعودي و100 مليون ريال سعودي و1 مليون ريال سعودي على التوالي. لم 
تقم المجموعة بإستخدام تسهيالت سحوبات نقدية كما في 31 ديسمبر 2019م. إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات أمر بمبلغ 700 مليون ريال سعودي 

لصالح البنوك المحلية.

إلتزامات محتملة - 28

لدى المجموعة خطابات ضمانات بنكية قائمة بمبلغ 82.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. (31 ديسمبر 2018م: 26.8  مليون ريال 
سعودي(.

إدارة المخاطر - 29

مخاطر أسعار العموالتأ. 

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما، نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. نظراً لعدم وجود 
أي موجودات أو التزامات مرتبطة بالعمولة، ال تخضع المجموعة لمخاطر تقلب أسعار العموالت.

مخاطر أسعار الفائدة	. 

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. وتنشأ مخاطر أسعار 
الفائدة للشركة من الودائع البنكية والديون البنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة. وتخضع جميع الديون والودائع 
إلعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة 

غير جوهرية بالنسبة للمجموعة. 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

إدارة المخاطر )تتمة(  - 29

مخاطر االئتمان	. 

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 
وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء. 

المدينة  الذمم  قيمة  في  االنخفاض  خسائر  إن  االئتمان.  لمخاطر  للتعرض  األقصى  الحد  تمثل  العقود  وموجودات  المدينة  للذمم  الدفترية  القيم  إن 
وموجودات العقود المثبتة ضمن الربح أو الخسارة كانت كما يلي: 

2018م2019م

4,901,237مخصص خسائر إئتمانية متوقعة )إيضاح 10، 11(

في 31 ديسمبر 2019م، كان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية و موجودات العقود حسب نوع العميل )حكومي أو غير حكومي ( 
كما يلي:

موجودات العقودالذمم المدينة

31 ديسمبر 2018م 31  ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2018م 31  ديسمبر 2019م

823,733,424866,448,747376,123,937290,947,216الذمم الحكومية

466,888,509409,991,40671,484,87356,137,696الذمم التجارية

1,290,621,9331,276,440,153447,608,810347,084,912

تقوم المجموعة بتوزيع كل تعرض على درجة مخاطر االئتمان استناداً إلى المعلومات التي يتم تحديدها بناء علي تنبؤ بمخاطر الخسارة )ويشمل ذلك 
وال يقتصر على كال من التصنيفات الخارجية والقوائم المالية المراجعة وحسابات اإلدارة وتوقعات التدفقات النقدية والمعلومات المتوفرة عن العمالء( 
وتطبيق الحكم االئتماني الذي تمت تجربته. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية التي تكون مؤشراً على مخاطر التعثر في 

السداد.

يعرض الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان و الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة وموجودات العقود للعمالء الحكوميين كما 
في 31 ديسمبر 2019م:

الذمم المدينة الحكومية

معدل خسارة التصنيف االئتماني31 ديسمبر 2019م
المتوسط المرجح

إجمالي القيمة 
الدفترية

مخصص خسارة 
االنخفاض في القيمة

منخفضة القيمة 
االئتمانية

الAAA%1782,733,4246,088,187 إلى BBB-الدرجات 1-6: مخاطر منخفضة

نعمD%7341,000,00029,800,978الدرجة 12: خسارة

%4823,733,42435,889,165
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

إدارة المخاطر )تتمة(  - 29

مخاطر االئتمان )تتمة(  .	

موجودات العقود الحكومية

معدل خسارة التصنيف االئتماني31 ديسمبر 2019م
المتوسط المرجح

إجمالي القيمة 
الدفترية

مخصص خسارة 
االنخفاض في القيمة

منخفضة القيمة 
االئتمانية

الAAA%1354,883,8413,938,555 إلى BBB-الدرجات 1-6: مخاطر منخفضة

نعمD%10021,240,09621,240,096الدرجة 12: خسارة

%7376,123,93725,178,651

يتم احتساب معدالت الخسائر باستخدام طريقة »معدل الدوران« استناداً إلى احتمالية تقدم الذمم المدينة وموجودات العقود من خالل مراحل متتالية 
من التقصير إلى الشطب. يتم احتساب معدالت الدوران بصورة مستقلة للتعرضات في قطاعات مختلفة استناداً إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة.

يعرض الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان و الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة وموجودات العقود للعمالء غير الحكوميين 
كما في 31 ديسمبر 2019م :

الذمم المدينة غير الحكوميين

معدل خسارة المتوسط 31 ديسمبر 2019م
مخصص خسارة االنخفاض إجمالي القيمة الدفتريةالمرجح

منخفضة القيمة االئتمانيةفي القيمة

ال9115,997,62610,334,673%متأخرة السداد من 1–90 يوًما

ال4,572,497     82,918,937 6%متأخرة السداد من 91–180 يوًما

ال2,844,293     14,761,735 19%متأخرة السداد من 181–270 يوًما

ال1,555,227     12,353,666 13%متأخرة السداد من 271-360 يوًما

ال1,952,556     27,657,252 7%متأخرة السداد من 361-450 يوًما

ال2,112,957     50,906,299 4%متأخرة السداد من 451–540 يوًما

ال3,313,272     34,410,097 10%متأخرة السداد من 541–630 يوًما

ال2,291,101       3,078,878 74%متأخرة السداد من 631–720 يوًما

ال2,384,103       3,091,956 77%متأخرة السداد من 721–810 يوًما

ال597,386           750,172 80%متأخرة السداد من 811–900 يوًما

ال894,903       1,106,754 81%متأخرة السداد من 901–990 يوًما

ال1,619,096       1,741,352 93%متأخرة السداد من 991–1080يوًما

نعم104,159,892   118,113,785 88%متأخرة السداد ألكثر من 3 سنوات

30466,888,509138,631,956%اإلجمالي
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

إدارة المخاطر )تتمة(  - 29

مخاطر االئتمان )تتمة(  .	

 موجودات العقود غير الحكوميين

معدل خسارة المتوسط 31 ديسمبر 2019م
مخصص خسارة االنخفاض إجمالي القيمة الدفتريةالمرجح

منخفضة القيمة االئتمانيةفي القيمة

ال1171,484,8738,128,060%موجودات العقود غير الحكوميين

1171,484,8738,128,060%اإلجمالي

تستند معدالت الخسارة إلى تجربة الخسائر االئتمانية الفعلية على مدى الثالث سنوات السابقة. تم ضرب هذه المعدالت بعوامل عددية لتعكس الفروقات 
بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم فيها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على مدار األعمار 

المتوقعة للذمم المدينة.

فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في القيمة فيما يخص الذمم المدينة التجارية موجودات العقود خالل السنة. 

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

207,827,832135,174,151رصيد بداية السنة

67,752,444-أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9 

4,901,237-المخصص المكون خالل السنة

--عكس مخصص خالل السنة

207,827,832207,827,832في نهاية السنة

مخاطر السيولةد. 

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 التذبذ	 في أسعار صرف العمالت	. 

تمثل مخاطر العمالت، المخاطر الناتجة عن تذبذب أداة مالية ما، نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. لم تقم المجموعة بمعامالت هامة بعمالت 
أجنبية عدا الدوالر األمريكي والجنية األسترليني واليورو خالل الفترة .لم تتعرض المجموعة لمخاطر تذبذب في أسعار صرف العمالت خالل الفترة، وال 

تتوقع اإلدارة خضوع المجموعة في المستقبل لمعامالت متعلقة بهذه المخاطر بشكل جوهري.

القيمة العادلة لألدوات المالية - 30

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

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة وموجودات العقود. بينما تتكون االلتزامات المالية من الذمم 
الدائنة واإليرادات المؤجلة والدفعات المقدمة من مزودي الخدمات. إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

ربحية السهم - 31

تم حساب ربحية السهم للسنة، وذلك بقسمة الدخل من العمليات التشغيلية وصافي دخل السنة، على عدد األسهم القائمة في نهاية السنة. 

األحداث الالحقة - 32

في بداية العام 2020م، تم تأكيد وجود فايروس كورونا »COVID-19«، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم مما تسبب في اضطراب األنشطة التجارية 
واالقتصادية. تعتبر إدارة المجموعة أن هذا الحدث من األحداث التي ال تتطلب تعديالت بعد فترة التقرير المالي نظراً ألن الوضع متغير وسريع التطور، 

وال يمكن تقدير األثر المحتمل على نتائج المجموعة.

بالنسبة لفترات التقرير الالحقة، فسيؤثر ذلك على القياس واالعتراف بالموجودات والمطلوبات في القوائم المالية الموحدة. وال زالت إدارة المجموعة 
تعمل على تقييم األثر للعام 2020م.

اعتماد القوائم المالية - 33

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 14 شعبان 1441هـ الموافق 7 ابريل 2020م.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية الموحدة 

وتقرير مراجع الحسابات المستقل 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

 )ريال سعودي(

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020 إيضاح

272,466,065,2092,102,019,057اإليرادات

)1,420,650,808()1,639,490,588(22تكلفة اإليرادات 

826,574,621681,368,249إجمالي الربح 

المصاريف

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

-)35,489,335(31مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)209,649,116()246,937,757(24عمومية وإدارية

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

355,608,807300,507,148ربح العمليات التشغيلية

)4,898,047()6,373,912(5 ,7مصاريف تمويلية

1410,922,79712,148,779 ، 15عوائد ودائع قصيرة األجل

-9103,596صافي الحصة في نتائج شركات زميلة

-103,595,548التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح أو الخسارة

)576,324(258.412.641إيرادات )مصاريف( أخرى

372,269,477307,181,556صافي الربح قبل الزكاة

-)65,690,341(28الزكاة

306,579,136307,181,556صافي الربح

الدخل الشامل اآلخر للسنة

بنود لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى قائمة الربح أو الخسارة

10866,7321,732,887التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

)11,659,634(18259,675إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

307,705,543297,254,809إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربح السهم )بالريال السعودي(: 

ربحية السهم األساسية والمخفضة 
من ربح  العمليات التشغيلية للسنة

3371.1260.10

3361.3261.44ربحية السهم  األساسية والمخفضة  من صافي الربح 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )36( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاح

الموجودات

الموجودات غير المتداولة 

5373,732,417354,832,427ممتلكات وآالت ومعدات
6108,538,02148,147,079دفعات عن أعمال رأسمالية

7131,457,589153,909,953حق استخدام األصول
882,978,47218,677,252موجودات غير ملموسة

-9212,556استثمارات في شركات زميلة
1034,272,55416,441,497موجودات مالية أخرى

731,191,609592,008,208إجمالي الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة 

111,370,495,8891,116,100,812ذمم مدينة
21269,127,254414,302,099موجودات العقود

3179,917,93299,018,546مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
1011,171,7073,755,200موجودات مالية أخرى

41537,968,184482,063,295ودائع بنكية
511,013,318,368104,827,765النقد وما في حكمه

3,281,999,3342,220,067,717إجمالي الموجودات المتداولة 

4,013,190,9432,812,075,925إجمالي الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية 

1650,000,00050,000,000رأس المال المصدر والمدفوع
-17450,000,000الزيادة المقترحة لرأس المال

25,000,00025,000,000احتياطي نظامي
1,708,935,7091,434,562,220أرباح مبقاة

2,233,935,7091,509,562,220إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة 

574,255,78297,752,252مطلوبات شراء عقار - غير متداولة
7101,534,296119,269,254التزامات االيجار - غير متداولة

18228,121,038184,382,388مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

403,911,116401,403,894إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )36( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاح

المطلوبات المتداولة 

19226,711,828169,304,351ذمم دائنة

2624,104,7412.537.750مستحق إلى أطراف ذات عالقة

20227,282,520186,389,099مطلوبات العقود

21779,689,161501,218,123مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

-2865,690,341زكاة

523,496,47022,895,389مطلوبات شراء عقار - متداولة

728,369,05718,765,099التزامات االيجار - متداولة

1,375,344,118901,109,811إجمالي المطلوبات المتداولة 

1,779,255,2341,302,513,705إجمالي المطلوبات 

4,013,190,9432,812,075,925إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )36( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 

)ريال سعودي(

رأس المال إيضاح
الزيادة 

المقترحة لرأس 
المال

االحتياطي 
إجمالي حقوق األرباح المبقاةالنظامي

الملكية

25,000,0001,137,307,4111,212,307,411-50,000,000الرصيد في 1 يناير 2019م

307,181,556307,181,556---صافي دخل السنة

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

25,000,0001,434,562,2201,509,562,220-50,000,000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

25,000,0001,434,562,2201,509,562,220-50,000,000الرصيد كما في 1 يناير 2020م 

416,667,946--416,667,946-1 ، 17القيمة الدفترية الناتجة عن االستحواذ

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

306,579,136306,579,136---صافي دخل السنة

 1,126,407  1,126,407 ---الدخل الشامل االخر

50,000,000450.000.00025,000,0001,708,935,7092,233,935,709الرصيد كما في 31 ديسمبر  2020م 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )36( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(
31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

372,269,477307,181,556صافي دخل السنة

تعديالت لبنود غير نقدية:

8,7,5111.611.33486,856,721استهالك وإطفاء
- 3135,489,335مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
2.9672,008,424خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

1848,600,82238,316,848مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
-)3,595,548(10مكاسب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

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

4,898,047  56,188,174، 7مصاريف تمويلية

559,540,168427,112,817

تسويات رأس المال العامل:

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

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

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

-7,671,213مستحق إلى أطراف ذات عالقة
726,189,239220,456,351نقدية من العمليات 

10,013,6389,566,164إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة
)9,623,065()12,682,800(18مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

723,520,077220,399,450صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)140,565,085(14194,095,111ودائع بنكية
-1245,672,582نقد مستحوذ عليه عند االستحواذ على شركة تابعة

)27,630,953()23,607,815(5، 8شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة
-)108,960(استثمارات في شركات زميلة

)10,014,235()20,785,284(10موجودات مالية أخرى
)41,127,108()111,920,090(6دفعات من أعمال رأسمالية

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

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )36( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاح

األنشطة التمويلية 

)37,552,110()22,829,121(دفعات العنصر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي

)22,309,685()22,895,389(دفعات مطلوبات شراء عقار

-)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(908,490,603صافي النقص في النقد وما في حكمه

15104,827,765194,461,635النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 1,013,318,368104,827,765النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معامالت غير نقدية هامة:

)1,732,887(10866,732التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

)11,659,634(18259,676إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

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

-685.708.299تحويل من دفعات أعمال رأسمالية إلى ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة

-909,159مصاريف تمويلية

-13.895.778الحركة على حساب المستحق إلى أطراف ذات عالقة

7.427.586إضافات حق استخدام األصول 

-)33.332.054(محول من األرباح  المبقاة إلى الزيادة المقترحة لرأس المال

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )36( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

معلومات عن الشركة - 1

تأسست شركة الِعلم ألمن المعلومات )»الشركة«( في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 24 شوال 
1408هـ )الموافق 8 يونيو 1988م(. وقد تم تحويلها إلى شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقـم )م/90( وتاريخ 3 ذو 
القعدة 1428هـ )الموافق 13 نوفمبر 2007م(، وهي مقيدة بالسجل التجاري رقم 1010069210. إن الشركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق االستثمارات 
العامة بالمملكة العربية السعودية، وبحسب ما نص عليه النظام األساس للشركة، يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء يعينهم صندوق االستثمارات 

العامة، منهم أربعة أعضاء ترشحهم وزارة الداخلية.

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 والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت وتوفير مواقع للبيع والشراء 

عن طريق شبكة اإلنترنت والعمل في مجال التدريب وتطوير القوى العاملة.

إن النشاط الرئيسي للشركة هو تقديم الخدمات اإللكترونية اآلمنة للقطاعات الحكومية والخاصة واألفراد وذلك من خالل توفير مركز لقاعدة بيانات 
ضخمة تخدم المجتمع ككل مع مراعاة الخصوصية في تلك التعامالت. وتقديم خدمات اإلسناد والتي تختص بإسناد القطاعات العامة لتقديم خدمات 
مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية لهذة القطاعات. 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:

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
 قطاع الحلول الرقمية المتخصصة: يختص بتقديم حلول تقنية في مجال تقنية المعلومات.- 3
قطاع الخدمات االحترافية: يختص بتقديم حلول تدريب واستشارات في مجاالت متعددة.- 4
قطاع االتوطين وبناء القدرات: يختص في تقديم حلول التوطين. - 5

فيما يلي قائمة لبعض الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الشركة:  

4-  خدمة تم   1-  خدمة يقين        

5-  خدمة أبشر 2-  خدمة مقيم        

6-  خدمة ربط التأمين الصحي 3-  خدمة العمرة        

فيما يلي وصف لبعض الخدمات المقدمة من الشركة:  

خدمة »يقين«: توفر هذة الخدمة التحقق اإللكتروني من الهوية، وتقوم بتصحيح وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة بشكل آلي، فهي تتيح - 1
للمشتركين فيها التحقق من بيانات عمالئهم قبل إدخالها في قواعد البيانات الخاصة بهم، كما 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 التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام.
خدمة »مقيم«: وهي نظام معلوماتي يعمل على شبكة اإلنترنت ويتيح للجهات المستفيدة االطالع على المعلومات الخاصة بمكفوليهم حسب - 2

المعتمد لدى المديرية العامة للجوازات. ويقوم النظام بتوفير معلومات عن كل مكفول تابع للجهة المستفيدة، كما يساعد الجهات المستفيدة 
على تحسين إدارة الموارد البشرية من خالل توفير بيانات وتقارير العمالة لديها وذلك على شكل مجموعات متنوعة من الخدمات.

خدمة »العمرة«: تقوم خدمات العمرة على ربط وزارة الحج بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية لنقل البيانات الخاصة بدخول وخروج المعتمرين - 3
الشركات  الحج، من خالل  وزارة  مع  بالتعاون  الخدمة  وتقوم هذه  الحدود.  لرقم  المسبق  واإلصدار  يتبعونها،  التي  العمرة  إلى شركات  آلياً 
المرخص لها بتقديم البيانات لشركات العمرة المختلفة. تقوم خدمات الحج على نقل وتسجيل بيانات حجاج الداخل آلياً 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 آلياً.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

1  معلومات عن الشركة    تتمة 

خدمة »تم«: تقوم خدمة »تم« على تقديم بعض خدمات إدارة المرور إلكترونياً للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة لتمكن تلك القطاعات - 4
ذات الصلة بقطاع النقل والسيارات من االستعالم عن بيانات أساطيل السيارات التي يمتلكونها، والقيام بتحديث قواعد المعلومات لدى المرور 
ببيانات السيارات التي يتاجرون بها ونقل ملكيتها بمجرد إتمام صفقات البيع، وتجديد استماراتها، وتحديد القائد الفعلي، أو المفوض بالقيادة 

داخل المملكة وخارجها، وتمكن وكاالت السيارات من إصدار رخصة الملكية ولوحات السيارات بشكل فوري.
منصة »أبشر«: هي منصة رقمية متكاملة لخدمات وزارة الداخلية السعودية تتيح للجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين وأصحاب المؤسسات - 5

تنفيذ الخدمات التابعة للمديرية العامة للمرور ووكالة األحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات وغيرها عن طريق عمليات إلكترونية تفاعلية 
تعتمد على الربط مع الجهات المعنية تقنيا وربطها مع مركز المعلومات الوطني. وتسهياًل لوصول الخدمات للمستفيدين فقد تم تطوير تطبيق 

لألجهزة الذكية، كما تم توزيع الخدمات على منصات فرعية حسب االحتياج: أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة.

الشركات التابعة

 قامت الشركة بتأسيس شركة إمداد الخبرات المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010414975، بتاريخ 22 رجب 
الخبرات  إمداد  شركة  نشاط  ويتمثل  الرياض.  الرئيسي  ومقرها  المعلومات  ألمن  العلم  لشركة  بالكامل  ومملوكة  2014م(  مايو   21 )الموافق  1435هـ 
المحدودة الرئيسي في إدارة مراكز االتصال ومراكز الخدمات وتقديم 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 1010069210، بتاريخ 11 رمضان 
1440هـ )الموافق 16 مايو 2019م( ومملوكة بالكامل لشركة العلم ألمن المعلومات ومقرها الرئيسي الرياض. 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 المعلومات واالتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة. ولم تمارس الشركة أعمالها بعد

قامت الشركة بتأسيس شركة موارد المستقبل المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010606896، بتاريخ 8 ربيع األول 
1441هـ )الموافق 5 نوفمبر 2019م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة إمداد الخبرات المحدودة بنسبة 0.02% وشركة علم لالستثمار التقني 
بنسبة 99.98%، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الخدمات المالية وأنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة وأنشطة البرمجة الحاسوبية. ولم 

تمارس الشركة أعمالها بعد.

قامت الشركة بتأسيس شركة علم للمدفوعات الرقمية المحدودة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010619996، 
بتاريخ 5 جمادى األول 1441هـ )الموافق 1 يناير 2020م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة موارد المستقبل المحدودة بنسبة 100% ويتمثل نشاط 

الشركة الرئيسي في التقنية في الخدمات المالية. ولم تمارس الشركة أعمالها بعد.

قامت الشركة بتأسيس شركة العمرة للخدمات المتميزة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010656805، بتاريخ 
12 صفر 1442هـ )الموافق 30  سبتمبر 2020م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة العلم ألمن المعلومات بنسبة 100% ويتمثل نشاط الشركة 
الرئيسي نقل الركاب بالحافالت بين المدن، متعهدي اإلعاشة بالحج والعمرة، المعاينة والتفتيش لألنظمة المختلفة وقياس أدائها، تقديم خدمات تسويقية 

نيابة عن الغير، حجز وحدات اإليواء السياحي وتسويقها، خدمة استقبال وتوديع المعتمرين. ولم تمارس الشركة أعمالها بعد.

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

قامت الشركة بتاريخ 2 أغسطس 2020م بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق االستثمارات العامة )المساهم الوحيد في الشركة( لشراء جميع 
أسهم الشركة السعودية لتبادل المعلومات )»تبادل«( بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات، وبحسب االتفاقية المبرمة فإنه يتم احتساب الحقوق 
وااللتزامات االقتصادية اعتباًرا من تاريخ 1 يناير 2020م. وذلك بالقيمة الدفترية البالغة 450,154,946 ريال سعودي مخصوًما منها أرباح مستحقة عن 

عام 2019 بمبلغ33,487,000 ريال سعودي. 

إن شركة تبادل شركة سعودية يقع مركزها الرئيسي في الرياض، وتعمل تبادل في قطاعات تقنية المعلومات واالتصاالت وتركيب وصيانة ودعم ومساندة 
برامج وأنظمة وتطبيقات االتصاالت وتقنية المعلومات. وكذلك امتالك وإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة مرافق االتصاالت وتقنية المعلومات والمشاركة في 

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة المناطق التقنية.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

1  معلومات عن الشركة    تتمة 

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

نتج عن هذه المعاملة حصول الشركة على السيطرة على شركة تبادل، وتقوم الشركة بالمحاسبة عن عمليات االستحواذ للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة 
باستخدام طريقة تجميع الفائدة لألعمال.

فيما يلي تفاصيل القيمة الدفترية لشركة تبادل:

245,672,582النقد 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 مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 250,000,000 ودائع بنكية

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

 )8,080,303(مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 )14,281,354(ذمم دائنة

 )12,672,085(مستحق إلى أطراف ذات عالقة - طويل األجل 

 )14,521,087(مستحق إلى أطراف ذات عالقة - قصير األجل 

 )143,280,995(مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

 )2,414,263(التزامات االيجار - متداولة

 450,154,946 القيمة الدفترية 

 )33,487,000(توزيعات أرباح مدفوعة 

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

يشار إلى الشركة والشركات التابعة لها المذكورة أعاله مجتمعة بـ »المجموعة« في هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

أسس اإلعداد  - 2

المعايير المحاسبية المطبقةأ. 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أسس توحيد القوائم المالية 	. 

تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية لشركة العلم ألمن المعلومات وشركاتها التابعة  )»يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة«(. 

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

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، بحسب ما هو مناسب.

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

يتم تحديد الحقوق غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية الشركة. بما أن الشركات التابعة مملوكة بالكامل 
للشركة، فليست هناك أية حقوق غير مسيطرة لإلفصاح عنها.

تتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة .وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم 
المالية للشركات التابعة لتتوافق مع القوائم المالية للمجموعة.

أسس القياس	. 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا مستحقات التزامات منافع الموظفين المحددة حيث يتم احتسابه بالقيمة 
الحالية لاللتزامات المستقبلية باإلضافة للموجودات المالية األخرى حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة وتظهر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

العملة الوظيفية و عملة العرضد. 

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.

استخدام االفتراضات و التقديرات	. 

األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية- 1

فيما يلي األحكام الهامة، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات قامت بها إدارة المجموعة خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي 
لها تأثير مهم وكبير على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:

معدل الخصم المستخدم في تحديد القيمة الدفترية لمنافع االلتزامات المحددة للمجموعة

يتم خصم منافع االلتزامات المحددة للمجموعة بنسبة محددة بالرجوع إلى عوائد السوق المالي على مؤشر التزامات المعاش التقاعدي لمدة مساوية لفترة 
االلتزام كما في تاريخ نهاية التقرير. يتطلب وضع أحكام مهمة عند تحديد معايير الشتقاق العائد بما في ذلك عالوة مخاطر الدولة وتحديد التعديالت 

التي يتم استبعادها.
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استخدام االفتراضات و التقديرات- 2

الموجودات  مبالغ  تؤثر على  التي  واالفتراضات  التقديرات  استخدام  يتطلب  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  إن 
والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على معرفة اإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف في نهاية المطاف عن تلك التقديرات 

نظراً لظروف خارجة عن سيطرة المجموعة. 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر، ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات 
إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

فيما يلي االفتراضات الهامة التي تتعلق بالفترات المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في فترة التقرير المالي التي قد يكون 
لها مخاطر كبيرة ينتج عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات للسنة المالية التالية:

األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة 

يتم تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض احتساب االستهالك واإلطفاء، على 
التوالي. يتم إجراء تلك التقديرات بناًء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية. يتم تحديد القيمة المتبقية على أساس الخبرة والبيانات التي يمكن 

مالحظتها عندما تكون متاحة.

االفتراضات المستخدمة في تقدير انخفاض الموجودات غير المتداولة

إن تحديد االنخفاض في القيمة للموجودات غير المتداولة يتطلب عمل قيمة مستخدمة للموجودات غير المتداولة أو الوحدة المدرة للنقد حيثما تنتمي 
الموجودات غير المتداولة. إن القيمة المستخدمة لالحتساب تتطلب من اإلدارة القيام بعمل تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الموجودات 
غير المتداولة أو الوحدة المدرة للنقد ومعدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية. قد تكون الخسارة الناتجة من االنخفاض في القيمة جوهرية 

عندما تكون التدفقات النقدية المستقبلية الفعلية أقل من المتوقع.

حساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

يتم احتساب تقدير مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة وفًقا للسياسة المحاسبية الموضحة بالتفصيل في إيضاح رقم 3.

العوامل  المتوقعة، تقوم المجموعة باستخدام معلومات تطلعية تعتمد على افتراضات المحركات المستقبلية لمختلف   عند قياس الخسارة االئتمانية 
االقتصادية، والكيفية التي تؤثر بها هذه المحركات على بعضها البعض. كما تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر.

 إن الخسارة عند التعثر عن السداد هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد، وهي تعتمد على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 
وتلك التي يتوقع المقرض استالمها بعد أخذ التدفقات النقدية من الضمانات والتحسينات الجوهرية في االئتمان.

يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. سيتم االعتراف بالفرق بين المبالغ المحصلة فعلياً 
في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة التزامات منافع الموظفين المحددة

قامت المجموعة بعمل تقديرات متعددة لتحديد القيمة االكتوارية اللتزامات منافع الموظفين المحددة. تم اإلفصاح عن تلك التقديرات في اإليضاح رقم 
.18
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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 تسجيل المبالغ غير المحصلة، وذلك لعدم وجود معلومات أو 
مؤشرات كافية لنسبة التحصيل المتوقع للخدمات المقدمة. خالل العام 2020م، قامت المجموعة بتقدير نسبة التحصيل المتوقع عن طريق تحليل البيانات 
التاريخية للسنوات من 2018 حتى 2020م وذلك الحتساب معدل التحصيل المتوقع، وبناًء على ذلك تم االعتراف باإليراد على أساس التحصيل المتوقع، 

وقد نتج عن هذه التقديرات إيرادات إضافية بلغت 18.1 مليون ريال. وفي حال تغيرت هذه  التقديرات للسنوات القادمة، سيتأثر اإليراد بناًء عليها.

السياسات المحاسبية الهامة  - 3

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

تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ »متداولة« و »غير متداولة«

تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو يتم استنفاذها خالل دورة العمليات العادية. 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية،  	

أو 

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  	
الفترة المالية.

تصنف كافة الموجودات األخرى كـ »غير متداولة«. 

تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية. 	
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية،  	

أو 

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

تصنف كافة المطلوبات األخرى كـ »غير متداولة«.

قياس القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق 
بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

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

ق-107



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3
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إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق 
أفضل مصالحهم االقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل 
واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.

تستخدم المجموعة طرق تقييم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة 
وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات 
القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

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

المستوى الثاني: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	

المستوى الثالث: طرق تقييم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. 	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل 
بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في 

نهاية كل فترة مالية.

الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  ولغرض 
والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

عمليات تجميع األعمال للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة

عمليات تجميع األعمال التي تشمل أعمال خاضعة لسيطرة واحدة والتي ال تتضمن عوض يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة تجميع الفائدة لألعمال، 
والتي يتم فيها تسجيل الموجودات والمطلوبات بقيمتها الدفترية في دفاتر المستحوذ، أما فيما يخص عمليات تجميع األعمال التي تشمل أعمال خاضعة 
لسيطرة واحدة والتي تتضمن عوض يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة االستحواذ المحاسبية. يتم عرض القوائم المالية الموحدة بعد االستحواذ منذ 
تاريخ التجميع المعلن،دون دمج أو إعادة عرض أرقام سنة المقارنة، واليتم تسجيل شهرة ناتجة عن االستحواذ. ويتم تسجيل أي تكاليف متكبدة في عملية 

االستحواذ في حقوق الملكية بشكل مباشر. 

االستثمارات في الشركات الزميلة 

الشركة الزميلة هي شركة تمارس المجموعة عليها تأثيًرا هاًما وليست مسيطرة أو لديها سيطرة مشتركة عليها. التأثير الهام هو قدرة المجموعة على 
المشــاركة في القرارات والســياســات المالية والتشــغيلية في الشــركة المســتثمر بها، والتعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات

إن االعتبارات في تحديد التأثير الهام هي االحتفاظ – بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر – بنســـبة من حق التصــويت للشــركة المســتثمر فيها، التمثيل 
في مجلس اإلدارة أو جهات حوكمة مماثلة في الشــركة المســتثمر فيها، المشــاركة في صــنع الســياســات، بما في ذلك المشــاركة في القرارات المتعلقة 
بتوزيعات األرباح أو التوزيعات األخرى،  المعامالت الجوهرية بين المجموعة والمنشــأة المســتثمر فيها، تبادل الموظفين اإلداريين أو توفير المعلومات 

التقنية األساسية. 
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االستثمارات في الشركات الزميلة )تتمة(

تتم المحاسـبة عن االسـتثمارات في الشـركات الزميلة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة باســــتخدام طريقة حقوق الملكية. وفقا لطريقة حقوق 
الملكية، يتم االعتراف باالســــتثمار في الشــــركات الزميلة أو المشــاريع المشــتركة في قائمة المركز المالي الموحدة مبدئيا بالتكلفة ويتم تعديله الحقاً 
لالعتراف بحصــة المجموعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة مطروًحا منه أي انخفاض في قيمة صــافي االســتثمارات. 
إضــافة إلى ذلك، في حالة إثبات أية تغير مباشــرًة ضــمن حقوق ملكية الشــركة الزميلة، تقوم المجموعة بإثبات حصــتها في أية تغيرات، عندما ينطبق 
ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. عندما تزيد حصة المجموعة في خسائر الشركات الزميلة عن حصة ملكيتها في تلك الشركات 
الزميلة أو المشاريع المشتركة )التي تتضمن أي حصص طويلة األجل، في جوهرها، تشكل جزءا صافي استثمار المجموعة في شركات زميلة أو مشاريع 

مشتركة(، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها في الخسائر اإلضافية.

.يتم اإلعتراف بالخســـائر اإلضـــافية وإثباتها كالتزامات فقط إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزامات قانونية أو متوقعة أو قامت بتسديد 
دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. 

يتم اســتبعاد المكاســب أو الخســائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشــركة الزميلة أو المشــروع المشترك بقدر حصة المجموعة 
في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. 

إثبات اإليرادات 

اإليرادات من العقود مع العمالء

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود مع العمالء باتباع طريقة مكونة من خمس خطوات وكما هي مذكورة في المعيار الدولي للتقرير المالي )15(:

النفاذ وتوضح األسس  والتزامات واجبة  أكثر تنشئ حقوقاً  أو  بين طرفين  اتفاقية  بأنه  العقد  العميل. يعرف  )العقود( مع  العقد  الخطوة )1(: تحديد 
والمعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد. 

الخطوة )2(: تحديد التزامات األداء في العقد. إن التزام األداء هو عبارة عن تعهد ينص عليه العقد مع العميل بتحويل سلعة أو خدمه إلى العميل. 

الخطوة )3(: تحديد سعر المعاملة: يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعهد 
بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة. 

الخطوة )4(: تخصيص سعر المعاملة على التزامات األداء المنصوص عليها في العقد. بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء، ستقوم 
المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق فيه مقابل الوفاء بكل التزام 

أداء. 

الخطوة )5(:  إثبات اإليرادات عند وفاء المنشأة بالتزام األداء. تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى زمني، إذا ما تم الوفاء 
بأحد الضوابط التالية: 

ال ينشئ أداء المجموعة أصاًل له استخدام بديل للمجموعة، وأن للمجموعة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى أ- 
تاريخه. 

ب( أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل الذي يسيطر عليه العميل في الوقت نفسه الذي يتم فيه تشييد األصل أو تحسينه.ب- 
يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المنشأة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداء. ج-  ج( 

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

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. 
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إثبات اإليرادات )تتمة(

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض، بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المتعاقد عليها، وبعد استبعاد الضرائب 
والرسوم. تقوم المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.

يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق عنه المنافع االقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف، إذ ينطبق ذلك، بشكل موثوق 
به.

بالنسبة للمنتجات اإللكترونية، فيتم إثبات إيرادات االشتراكات على مدى زمني هو فترة االشتراك في الخدمة. أما إيرادات العمليات واستخدام النقاط 
المدفوعة مسبقاً فيتم إثبات إيراداتها على النقطة من الزمن وهي التي يتم تقديم الخدمة فيها.

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

العمالت األجنبية

األرصدة والمعامالت األجنبية

يتم في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي تصبح 
فيه المعاملة مؤهلة أوالً لإلثبات. 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. 
يتم إثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية، المسجلة بعملة أجنبية، بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت األولية. تحول البنود غير 
النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في 
القيمة العادلة للبند )أي يتم إثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباحها أو خسائرها بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو قائمة 

الربح أو الخسارة الموحدة ، على التوالي(.

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة 
استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات. وإذا 
كان استبدال أجزاء هامة من اآلالت والمعدات مطلوباً على مراحل، تقوم المجموعة باستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية. 
وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم إثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباته. يتم إثبات كافة 
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة 

أصل ما )إن وجدت( بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات المتعلقة بإثبات المخصص.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع 
مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي 

متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة التي يتم التوقف عن اإلثبات فيها.

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم إجراء التعديالت مستقباًل، 
إذا كان ذلك مالئماً.
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(

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. 

فيما يلي أعمار الممتلكات واآلالت والمعدات االفتراضية والتي تستخدمها المجموعة:

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

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

الموجودات غير الملموسة

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها 
في عملية تجميع منشآت القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم 

وخسائر االنخفاض المتراكمة. يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً.

تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك 
عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملوسة التي لها عمر محدد على األقل في نهاية 
فترة إعداد كل قوائم مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل – 
محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير 
الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وذلك لوحدها أو على 
مستوى وحدة توليد النقد. يتم مراجعة تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنوياً وذلك للتأكد فيما إذا كان التقييم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي غير 

المحدد ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير 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 االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم 
إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

برامج الحاسب اآللي

تقيد برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التابعة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة التاريخية على المصاريف المتعلقة 
مباشرًة بشراء البنود.

يحمل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف على الموجودات المعنية ناقصاً القيمة المتبقية 
على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة.

يتم إطفاء برامج الحاسب اآللي واألنظمة اإللكترونية على فترة 5 سنوات.

االنخفاض في الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، بإجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود 
مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد 
لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية، 
ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى 
أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر 

منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.
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االنخفاض في الموجودات غير المالية )تتمة(

وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس 
تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، فإنه يؤخذ باالعتبار آخر معامالت 

تمت بالسوق عند توفرها. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طرق تقييم مالئمة.

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها 
بصورة مستقلة لكل وحدة مدرة للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل. إن المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات تغطي 

عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل نمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.

يتم إثبات خسائر اإلنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة ضمن المصاريف وبما يتمشى مع 
وظيفة األصل منخفض القيمة.

االنخفاض في الموجودات غير المالية

بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض 
المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس 
قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة 
انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي 
كان من المفترض تحديدها – بعد خصم االستهالك – فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد 

هذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا إما بشكل فردي أو على مستوى 
الوحدة المدرة للنقدية، حسب االقتضاء، وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

النقد وما في حكمه

يشمل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها 
األصلية ثالثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل كما هو موضح أعاله بعد 
خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك )إن وجدت( حيث أنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية للمجموعة.

توزيعات األرباح

تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد تحت تصرف المجموعة. 
وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم إثبات توزيعات 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 المحتمل أن التدفق الخارجي للموارد 
المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة أن بعض أو كل 
المخصصات سيتم استردادها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ 
المستردة مؤكدة تقريبا. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد خصم أي مبالغ 

مستردة.

ق-112

نشرة إصدار شركة علم



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3

المخصصات )تتمة(

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئماً، 
المخاطر الخاصة بااللتزام. عند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.

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 وفقاً للتقارير التي تستخدمها اإلدارة التنفيذية.

تتوافق اإلفصاحات عن التقارير القطاعية مع المعلومات التي تم مراجعتها من قبل المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية. تقوم المنشأة باإلفصاح عن 
معلومات عن أسس القياس المطبقة، مثل طبيعة وتأثير أي فروقات بين القياسات المستخدمة في المعلومات عن القطاعات التي يصدر عنها تقارير 

وتلك القياسات المستخدمة.

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

يتم إعادة قياس التزامات المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تحدد القيمة الحالية 
اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العموالت لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة 
التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد 
التزامات المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

الشامل اآلخر الموحدة.

يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة للفترات األولية على أساس سنوي باستخدام معدل تكلفة المعاشات 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 في السوق واألحداث التي تتم مرة واحدة، ترحل المطلوبات االكتوارية استنادا إلى االفتراضات في بداية 

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

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في اإليرادات الشاملة األخرى. يتم 
إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تسويات أو تقليص البرنامج مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.

يتم إجراء تقييم لاللتزامات بموجب هذه البرامج من قبل اكتواريين مستقلين استنادا إلى طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذه 
البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية للمنافع المتعلقة، على أساس متساٍو، بكل سنة من سنوات الخدمة والعموالت على هذا االلتزام فيما يتعلق 

بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد إنتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف تمويلية. إن أي تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقييم االكتوارية 

والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في الدخل الشامل اآلخر.

في المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التقييم االكتواري بعين االعتبار نظام العمل السعودي 
وكذلك سياسة المجموعة. 
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األدوات المالية

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

تم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. يتم إضافة تكاليف المعامالت التي تعود مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات 
العادلة  القيمة  من  أو خصمها  الخسارة(  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  )باستثناء  مالية  ومطلوبات  مالية 
للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، أيهما أنسب، عند االعتراف األولي. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية 
أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة مباشرة والدخل الشامل اآلخر مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر الموحدة.

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:

أن األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل يهدف الى االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 	
الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي ينتج عنها تدفقات في تواريخ محددة والتي تمثل لوحدها دفعات من أصل الدين والفائدة على  	

المبلغ األصلي غير المسدد.

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

أن األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل تم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛ و 	
الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تنتج عنها تدفقات في تواريخ محددة والتي تمثل لوحدها دفعات 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.

وعلى الرغم مما وورد أعاله، يجوز للمجموعة أن تقوم باختيار/ بتصنيف ال رجعة فيه عند االعتراف األولي بأصل مالي:

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

يمكن للمجموعة أن تصنف استثمار الدين بشكل ال رجعة فيه والتي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو تستوفي 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.

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 الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة 
الفعلي وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى( باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما 
فترة أقصر، إلى صافي القيمة المدرجة عند االعتراف األولي. بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة المتدنية، يتم احتساب معدل الفائدة 

الفعلي المعدل بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة، إلى تكلفة إطفاء أداة الدين عند االعتراف األولي.

التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلية

تتمثل التكلفة المطفأة لألصل المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل عند االعتراف األولي مطروحا منه الدفعات األساسية، مجموعا له اإلطفاء 
المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ األساسي ومبلغ االستحقاق، معدالً بأي مخصص خسارة. 

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألدوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة المرتبطة بها.
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األدوات المالية )تتمة(

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر. بالنسبة للموجودات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة، يتم حساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل 
الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي، باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة كما هو موضح أدناه. 
بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة 
المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت مخاطر االئتمان ألداة مالية منخفضة القيمة في فترات قوائم مالية الحقة بحيث ال يكون األصل المالي منخفض 

القيمة، يتم قيد إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي.

بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة، تعتـرف المجموعة بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان على التكلفة 
المطفـأة لألصل المالي من االعتراف األولي. ال يتم الحساب بعكس اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية الحًقا بحيث ال يعود 

األصل المالي منخفض القيمة.

يتم االعتـراف بإيرادات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وتكون مشمولة ضمن بند »إيرادات التمويل - إيرادات الفوائد«. 

أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند االعتراف األولي، يجوز للمجموعة القيام بخيار ال رجعة فيه )على أساس كل أداة على حدة( لتصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن تصنيف األداة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير مسموح إذا كان استثمار حقوق الملكية 

محتفظ به للمتاجرة أو إذا اعتـرف المشتري بالمقابل الذي سيتم دفعه في عملية تجميع أعمال.

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية مبدئيا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إضافة إلى تكاليف المعاملة. وبعد ذلك، يتم قياسها 
بالقيمة العادلة مع االعتـراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم 
االستثمارات. وال يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند بيع استثمارات األسهم، 

بل سيتم تحويلها إلى األرباح المبقاة. 

يتم االعتـراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفقا للمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 9 ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. تكون توزيعات األرباح مشمولة ضمن بند »إيرادات التمويل« 

في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية 

تعتـرف المجموعة بمخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة من االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكـلفة المطفأة أو القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم المدينة التجارية وموجودات العقد. يتم تعديل قيمة خسارة االئتمان المتوقعة بتاريخ كل قوائم مالية إلظهار التغيرات 

في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لألداة المالية ذات العالقة.

تستمر المجموعة باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة للذمم المدينة التجارية وأصول العقود. يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على هذه 
الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصصات بناًء على تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة، معدلة بعوامل خاصة بالمدينين، والظروف 

االقتصادية العامة، وتقييم كل من االتجاه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ القوائم المالية، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند الحاجة.

تعتـرف المجموعة بخسائر ائتمانية متوقعة طوال فترة وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لكافة األدوات المالية. لكن إذا لم تزد 
مخاطر االئتمان على األدوات المالية بشكل كبير منذ االعتراف االولي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لألدوات المالية بمبلغ خسارة ائتمان 
لفترة 12 شهرا. تمثل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة على مدى 
العمر المتوقع لألداة المالية. وبالعكس، تمثل خسارة االئتمان البالغة 12 شهراً الجزء من خسائر االئتمان طول الحياة المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج 

عن حاالت تعثر افتراضية على أداة مالية ممكنة خالل 12 شهًرا بعد تاريخ القوائم المالية.

ق-115



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3

األدوات المالية )تتمة(

تعريف التعثر عن السداد

تعتبر المجموعة أن األمور التالية هي أحداث تعثر عن السداد، وذلك لغايات إدارة مخاطر االئتمان داخليا ألن التجارب السابقة تشير أن الذمم المدينة 
التي تستوفي أيا من المعايير التالية هي ذمم مدينة غير قابلة لالسترداد عموما. 

عندما يكون هناك عدم التزام بالتعهدات المالية للطرف المقابل؛ أو 	
المعلومات التي يتم إعدادها داخليا أو التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بتسديد  	

دينه )دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ بها المجموعة(.

 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. يتم تخفيض التكلفة المطفأة 
بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن 

الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

االنخفاض في القيمة   الموجودات المالية

يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 9 نموذج »الخسارة المتكبدة« في معيار المحاسبة الدولي 39 بنموذج »الخسارة االئتمانية المتوقعة«. والذي يتطلب 
تقديراً كبيراً بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي يتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.

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

يعتبر األصل المالي منخفض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي. األدلة على 
أن األصل المالي منخفض القيمة تتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

صعوبات مالية كبيرة لمصدر األوراق أو المقرض  	
خرق للعقد، مثل حدوث تأخر أو تعثر عن السداد 	
يأخذها  	 ال  امتيازات(  )أو  امتياز  للمقترض،  المالية  بالصعوبة  تتعلق  تعاقدية  أو  اقتصادية  ألسباب  المقترض،  )المقرضون(  المقرض  منح 

المقرض باالعتبار.
أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية اخرى؛ و  	
إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية. 	

سياسة الشطب

تقوم المجموعة بشطب األصل المالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل في ضائقة مالية شديدة وليس هناك احتمال واقعي 
للتعافي. على سبيل المثال: عندما يكون الطرف المقابل تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس. قد تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة 
ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالمجموعة، مع مراعاة المشورة القانونية حيثما كان ذلك مناسبا. يتم االعتراف بأي مبالغ مستردة 

في قائمة 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 إذا كان هناك تعثر عن السداد( 
المعدلة بواسطة معلومات  التاريخية  البيانات  السداد والخسارة االفتراضية على  التعثر عن  السداد. يستند تقييم احتمالية  التعثر عن  والتعرض عند 
مستقبلية كما هو موضح أعاله. أما بالنسبة للتعرض لمخاطر التعثر عن السداد بالنسبة للموجودات المالية، فيتمثل ذلك بالقيمة الدفترية اإلجمالیة 
للموجودات بتاريخ القوائم المالية. وبالنسبة اللتزامات القروض، فيشمل التعرض لمخاطر المبلغ المسحوب في تاريخ القوائم المالية وأية مبالغ إضافية 
يتوقع سحبها في المستقبل بتاريخ التعثر عن السداد الذي يتم تحديده بناء على األنماط السابقة، وفهم المجموعة للحاجات التمويلية المستقبلية المحددة 

للمدينين، وغيرها من المعلومات المنظورة األخرى. 

بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خسارة االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفًقا للعقد 
وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، والتي يتم 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  	

تتم مراجعة عملية التجميع بانتظام من قبل اإلدارة للتأكد من أن عناصر كل مجموعة ال زالـت تشترك في خصائص مخاطر ائتمان مماثلة. 

إذا قامت المجموعة بقياس مخصص الخسارة ألداة مالية بقيمة تعادل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة في فترة القوائم المالية السابقة لكنها تحدد 
بتاريخ القوائم المالية الحالية بأن شروط خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة غير مستوفاة، عندها تقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل 

12 شهرا لخسارة االئتمان المتوقعة في فترة القوائم المالية الحالية. 

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصل المالي 
وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل إلى جهة أخرى. إذا لم تقم 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 
لتسويتها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل المالي كما تعترف أيضا 

بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة.

عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المستلم والمستحق 
في الربح أو الخسارة. إضافة لذلك، عند إلغاء االعتراف باستثمار في أداة دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف 
الربح أو الخسارة المتراكمة التي سبق تجميعها في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الربح أو الخسارة. وبالعكس، عند إلغاء 
االعتراف باالستثمار في أداة حقوق الملكية التي اختارتها المجموعة عند االعتراف األولي لقياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال 
يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة سابًقا في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة، ولكن يتم تحويلها 

إلى األرباح المبقاة.
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المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

التصنيف كدين أو حقوق ملكية 

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات 
االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية. 

أدوات حقوق الملكية 

إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح كافة مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة من 
قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة. 

يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وخصمها مباشرة من حقوق الملكية. ال يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر في قائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

المطلوبات المالية 

تقاس المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

المطلوبات المالية المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة

يتم قياس المطلوبات المالية التي ليست )1( مقابل محتمل من المستحوذ في عملية تجميع أعمال، )2( محتفظ بها للمتاجرة، أو )3( مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها. إن سعر الفائدة الفعلي 
هو السعر الذي يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل 
جزءا ال يتجزأ من معدل 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.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. إن الفرق بين القيمة 
الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متوقعة، يتم 

االعتراف به في قائمة الربج أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

حق استخدام األصوال والتزامات عقود اإليجار

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يستند إلى أو يحتوي على عقد مستند إلى مفهوم عقد اإليجار، 
تحديد ما إذا كان الترتيب يستند إلى أو يحتوي على عقد إيجار يستند إلى جوهر الترتيب في بداية عقد اإليجار.  يمثل الترتيب عقد إيجار أو يحتوي 
على عقد إيجار إذا كان الترتيب يستند إلى استخدام أصل أو أصول معينة ويقدم الترتيب حقاً في استخدام األصل أو األصول حتى إن لم يكن هذا الحق 

مصرح به بوضوح في الترتيب.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3

حق استخدام األصوال والتزامات عقود اإليجار )تتمة(

كمستأجر

قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار سابًقا على أنها عقود إيجار تشغيلية أو تمويلية بناًء على تقييمها لما إذا كان عقد اإليجار ينقل جميع مخاطر 
ومنافع ملكية األصل األساسي إلى المجموعة. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، صنفت المجموعة جميع عقود اإليجار على أنها عقود إيجار 
تشغيلي. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، تعترف المجموعة بحق استخدام األصول والتزامات اإليجار لمعظم عقود اإليجار -أي أن عقود 

اإليجار هذه مدرجة في المركز المالي.

كجزء من التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قررت المجموعة عدم تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على عقود 
اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12 شهًرا من تاريخ التطبيق األولي. في مثل هذه الحاالت، يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المرتبطة بها كمصروفات 
بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.  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.

االعتراف األولي 

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

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

قيمة القياس األولي اللتزامات اإليجار. 	
أي دفعات إيجارية تم سدادها  في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أية حوافز إيجار مستلمة. 	
أي تكاليف مباشرة مبدئية. 	
تكاليف التجديد. 	

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

المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في مضمونها(، ناقصاً أي حوافز عقود إيجار مدينة. 	
مدفوعات عقود اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل. 	
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. 	
دفع غرامات إنهاء العقد إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لهذا الخيار. 	

القياس الالحق 

حق استخدام أصول

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

بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.أ- 
  التعديل بعد أي إعادة قياس اللتزامات اإليجار لتعديالت اإليجار.ب- 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3

حق استخدام األصوال والتزامات عقود اإليجار )تتمة(

التزام عقد اإليجار   

تقيس الشركة التزامات اإليجار بعد تاريخ البدء من خالل:

زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات اإليجار.أ- 
تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمت.ب- 
إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل لعقد اإليجار.ج- 

الزكاة

العربية  المملكة  الزكاة في  الموحدة وفًقا ألنظمة  المالية  الزكوي في قوائمها  الوعاء  الزكاة على أساس  باحتساب وتسجيل مخصص  المجموعة  تقوم 
السعودية. ويتم تسجيل التعديالت الناتجة عن الربط النهائي خالل فترة التقرير التي يتم فيها اعتماد هذا الربط من الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  - 	

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة سارية المفعول للعام الحالي- 1-	
باستثناء ما تم ذكره أدناه، فأن السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة هي نفس تلك المطبقة عند إعداد القوائم 

المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

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

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 »األدوات المالية«: اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 »األدوات المالية«  	
فيما يتعلق بأمور اإلستبدال المسبق في سياق تغيير سعر الفائدة بين البنوك.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 16: تخفيضات األجرة المتعلقة بكوفيد 19. 	
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2 و 3 و 6 و 14 ومعايير المحاسبة الدولية رقم 1 و 8 و 34 و 37 و 38 وتفسير لجنة  	

تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  رقم 12 و 19 و 20 و 22 وتفسير لجنة تفسير المعايير رقم 32 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. 	
التعديالت المتعلقة بتعريف األهمية. 	

لم يكن للمعايير أو التعديالت أو التفسيرات أعاله تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة )تتمة(  - 	

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة غير سارية المفعول بعد - 2-	

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

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17: »عقود التأمين«. 	
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 »القوائم المالية الموحدة« ومعيار المحاسبة الدولي  رقم 28 »االستثمار في الشركات  	

الزميلة والمشاريع المشتركة )2011(« المتعلقة بمعالجة البيع أو المساهمة في الموجودات من المستثمر لشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 »دمج األعمال«. 	
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 »الممتلكات والمنشآت والمعدات« المتعلقة بالمتحصالت قبل االستخدام المرجو من األصول. 	
بالعقد  	 الوفاء  بتكلفة  المتعلقة  المحتملة«  المحتملة والموجودات  المطلوبات  »المخصصات،  الدولي رقم 37  المحاسبة  تعديالت على معيار 

للعقود الغير مجدية.
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي )دورة المعايير 2018- 2020(, تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1  	

»تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة« ، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 »األدوات المالية« ، والمعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 16 »عقود اإليجار« ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 41 »الزراعة«.

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق. ليس من 
المتوقع أن يكون لتطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

الممتلكات وآالت ومعدات - 5

أجهزة تقنيةمباني )أ(أراضي )أ(
المعلومات

أثاث
وتجهيزات

تحسينات 
مباني

مستأجرة
اإلجماليالسيارات

التكلفة 

505,072,907 7,363,260 102,901,528 33,392,137 54,990,782 280,665,200 25,760,000 الرصيد كما في 1 يناير 2019م

1,413,30524,180,766 2,890,271 3,036,352 2,088,28114,752,557 -إضافات خالل السنة

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

525,529,717 25,760,000282,753,48167,421,24635,631,576105,791,7998,171,615الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م
التكلفة الناتجة عن االستحواذ 

1,738,50036,875,356 -   7,168,260 1,643,596  18,325,000  8,000,000 )إيضاح 1(

1,023,28822,727,021 22,500  828,189 20,821,379 31,665  -   إضافات خالل السنة
محول من أعمال إنشائية تحت 

 19,824,340  -    8,010,743  1,126,571  10,687,026  -    -   التنفيذ

 )2,946,055()2,700,499( -    )9,729( )235,827( -    -   استبعادات خالل السنة

602,010,379 113,825,0428,232,904 44,744,867 301,110,146100,337,420 33,760,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

االستهالك المتراكم

7,130,22441,820,48423,308,98751,625,2125,350,005129,234,912-الرصيد كما في 1 يناير 2019م

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

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

15,646,42151,190,94827,909,34269,921,3736,029,206170,697,290-الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م
االستهالك المتراكم الناتج عن 

 12,392,600  658,315  -   1,468,0363,669,249 6,597,000  -   االستحواذ )إيضاح 1(

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

 )2,943,085( )2,700,498( -    )9,729( )232,858( -    -   استبعادات خالل السنة

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

صافي القيمة الدفترية

 373,732,417 2,926,750 24,482,111  7,144,711  35,857,303  269,561,542  33,760,000 كما في 31 ديسمبر 2020م

354,832,427 2,142,409 35,870,426 7,722,234 16,230,298 267,107,060 25,760,000 كما في 31 ديسمبر 2019م

خالل عام 2011م، قامت شركة الِعلم ألمن المعلومات بشراء أرض ومبنى رئيسي للشركة بمبلغ 25 مليون ريال سعودي و 228 مليون ريال أ- 
سعودي على التوالي. على أن يتم سداد المبلغ وفقاً لجدول دفعات متفق عليه في عقد البيع، حيث تكون آخر دفعة بعام 2024م و سوف يتم 
نقل ملكية األرض والمبنى للشركة عند سداد أخر دفعة. قامت الشركة بإضافة تعديالت على المبنى بمبلغ 50 مليون ريال سعودي ليصبح 

تكلفة المبنى 278 مليون ريال سعودي. 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

الممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(  - 5

تتكون مطلوبات شراء عقار من التالي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

74,255,78297,752,252مطلوبات شراء عقار – الجزء الغير متداول

23,496,47022,895,389مطلوبات شراء عقار – الجزء المتداول

فيما يلي بيان بجدول الدفعات المستحقة خالل السنوات القادمة:

القيمةالسنة

 202123,496,470م

 202224,113,331م

 202324,746,387م

 202425,396,064م

97.752.252

فيما يلي المصاريف التمويلية التي تخص العقار وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م

3,411,3903,990,910مصاريف تمويلية
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

الدفعات عن األعمال الرأسمالية - 6

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

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م

48,147,0797,019,971رصيد أول السنة

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

121,321,65347,254,118اإلضافات

- )19,824,340(المحول لممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 5(

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

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

108,538,02148,147,079في نهاية السنة 

حق استخدام األصول - 7

فيما يلي حركة حق استخدام األصول خالل السنة:

اإلجماليالسياراتالطابعاتالمباني واألراضي

----الرصيد في 1 يناير 2019م

61.086.752-58.565.7372.521.015أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16

2.917.873117.985.564-115.067.691إضافات 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  1,848,867 150,602,150الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

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

7,427,586--7,427,586إضافات خالل السنة

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

----استبعادات خالل السنة

131,457,589  -    1,176,719 130,280,870الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

حق استخدام األصول )تتمة(  - 7

تتكون المطلوبات المتعلقة في حق استخدام األصول من التالي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

101,534,296119,269,254التزامات التأجير– الجزء الغير متداول

18,765,099 28,369,057التزامات التأجير – الجزء المتداول

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

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

1.738.828907,137مصاريف تمويلية

موجودات غير ملموسة - 8

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

التكلفة

131,831,189128,381,002الرصيد في بداية السنة

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

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

880,7943,450,187إضافات خالل السنة

345,055,898131,831,189التكلفة في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم

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

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

)18,516,448()25,834,746(اإلطفاء خالل السنة

)113,153,937()262,077,426(اإلطفاء المتراكم في نهاية السنة

82,978,47218,677,252القيمة الدفترية في نهاية السنة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

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 عليه المعيار الدولي للتقرير المالي 9 واالعتراف بالمكاسب أو 

الخسائر من خالل قائمة الربح أو الخسارة )إيضاح 10(.

تفاصيل الشركات الزميلة- 9-1

اسم الشركة الزميلة
نسبة حصة الملكية

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

-30%شركة سهل المدار التجارية )أ(

-24%شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات )ب(

أبرمت الشركة بتاريخ 16 أغسطس 2020م اتفاقية استثمار في شركة سهل المدار التجارية المؤسسة بموجب قانون الشركات في السعودية أ- 
بموجب سجل تجاري رقم 1010586820. يتمثل نشاط الشركة في توجيه مركبات نقل البضائع، وسطاء الشحن. وقامت المجموعة باستثمار 
مبلغ 6.000.000 مليون ريال مقسمة إلى جزئين 60,000 الف ريال تمثل استثمار بطريقة حقوق الملكية  حصلت بموجبه على نسبة ملكية 
تمثل 30% من الشركة، ودفعة مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في الشركة تمثل المبلغ المتبقي 5.940.000 مليون ريال. علًما بأن الشركة حققت 

خسائر خالل السنة، وتم االعتراف بخسائر بمبلغ 60,000 ريال.
أبرمت  الشركة بتاريخ 1 نوفمبر 2020م اتفاقية استثمار في شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات المؤسسة بموجب قانون الشركات ب- 

في السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010463892. تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وصيانة 
برمجيات وتصميم صفحات المواقع. وقامت المجموعة باستثمار مبلغ 4.900.000 مليون ريال مقسمة إلى جزئين 48.960 الف ريال تمثل 
استثمار بطريقة حقوق الملكية  حصلت بموجبه على نسبة ملكية تمثل 24% من الشركة، ودفعة مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في الشركة تمثل 

المبلغ المتبقي 4.851.040 مليون ريال. علًما بأن الشركة حققت أرباح خالل السنة، وتم االعتراف بربح بمبلغ 163,596 ريال.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

موجودات مالية أخرى - 10

31 ديسمبر 311920 ديسمبر 2020

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

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

45,444,26120,196,697

34,272,55416,441,497غير متداولة

11.171.7073,755,200متداولة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- 10-1
تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة دفعات مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في عدد من الشركات موضحة أدناه:

شركة زد
 )أ(

شركة فودكس 
)ب(

شركة سهل المدار
 )إيضاح 9(

شركة حلول الوطن
اإلجمالي)إيضاح 9(

3.755.200---3.755.200الرصيد كما في 1 يناير 2019م

-----إضافات خالل السنة

-----التغير في القيمة العادلة  خالل السنة

3.755.200---3.755.200الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

4,998,7505,940,0004,851,04015,789,790-إضافات خالل السنة 

1,168,1221,249,635270,221907,5703,595,548التغير في القيمة العادلة خالل السنة

4,923,3226,248,3856,210,2215,758,61023,140,538

شركة »زد« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في أبو ظبي بموجب سجل تجاري رقم 000001640. توفر الشركة حلول تكنولوجية أ- 
متكاملة لقطاع التجزئة، حيث يستطيع المستخدم إعداد بوابة إلكترونية وتحديد طرق الدفع والتوصيل لعمالئه من خالل منصة إلكترونية. 

وقامت شركة علم باستثمار مبلغ 3,755,200 مليون ريال سعودي كدفعة مقدمة مقابل حق شراء أسهم في وقت الحق.
شركة »فوديكس« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم 1941071. توفر الشركة ب- 

منصة سحابية موحدة إلدارة خدمات المطاعم، مما يمكن المطعم من إدارة مبيعاته واستقبال المدفوعات الرقمية. وقامت شركة علم باستثمار 
مبلغ 4,998,750 مليون ريال سعودي كدفعة مقدمة مقابل حق شراء أسهم في وقت الحق.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

موجودات مالية أخرى )تتمة(  - 10

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر- 10-2
فيما يلي حركة رصيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر: 

شركة
سيارة
 )أ(

شركة
بيزات 

)ب(

شركة
يونيفونك

 )ج(

شركة 
اإلجماليهيلثيفاي مي )د(

4.694.375-4.694.375--الرصيد كما في 1 يناير 2019م

10.014.235--5.007.3335.006.902إضافات خالل السنة

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

16,441,497-8,856,584954,0706,630,843الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

4,995,4944,995,494---إضافات خالل السنة 

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

10,566,851662,72810,108,716965,42822,303,723الرصيد كما في 31  ديسمبر 2020م

شركة »سيارة« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم 1924624.  وتوفر الشركة أ- 
العديد من الخدمات المقدمة لبائعي ومشتري السيارات عن طريق منصة »سيارة أونالين« والتي تعتبر منصة تسوق متكاملة توفر لعمالئها 
خدمات تمويل وتسويق وتقرير موجز وغيرها. وبلغ عدد األسهم المملوكة  9.331.12سهم  بقيمة  535.37 ريال سعودي للسهم وهو ما يشكل 

نسبة 10% من إجمالي األسهم المدفوعة.
المستخدم مقارنة ب-  التجارية في جزر كايمان. وتوفر الشركة حلول تأمين حيث بأستطاعة  »بيزات« مؤسسة بموجب قانون الشركات  شركة 

واختيار الخيار األمثل حسب متطلباته عبر منصة بيزات وكذلك توفر الشركة عبر منصتها أنظمة الموارد البشرية وأتمتتها بشكل آمن. وبلغ 
الممتازة  األسهم  إجمالي  نسبة 1.7% من  مايشكل  لكل سهم وهو  ريال سعودي  بقيمة 766,75  أسهم ممتازة  المملوكة 6,521  األسهم  عدد 

المدفوعة.
شركة »يونيفونك« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم 1887019. وتوفر الشركة ج- 

النصية والمكالمات الصوتية  الرسائل  آمنة ومعّرفة عن طريق  التقنيات لتطوير اتصاالت قوية عبر اعتماد واجهة برمجة تطبيقات  أحدث 
والتحقق ثنائي المعيار والتحري عن األرقام بهدف ضمان قنوات اتصال موثوقة بين الشركات والعمالء. وبلغ عدد األسهم المملوكة  1.562.500  

سهم بقيمة 3.0044 ريال سعودي لكل سهم وهو ما يشكل نسبة 1.2% من إجمالي األسهم المدفوعة.
شركة »هيلثفاي مي« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في سنغافورة بموجب سجل تجاري رقمR  201435901.د- 

من  ولياقة  تغذية  مع مختصي  ويربطهم  الغذائي  ونظامهم  الرياضي  نشاطهم  متابعة  على  المستخدمين  يساعد  الذكية  للهواتف  تطبيق  الشركة  وتوفر 
مختصين بشريين أو ذكاء اصطناعي. وبلغ عدد األسهم المملوكة 89,262 سهم بقيمة 4,995 مليون ريال وهو مايشكل نسبة 1,4% من إجمالي أسهم الشركة.

إن جميع اإلستثمارت المذكورة أعاله تعتبر شركات غير مدرجة وتم تحديد القيمة العادلة لها عن طريق مقارنتها بشركات مماثلة النشاط في أسواق 
نشطة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

ذمم مدينة - 11

تتكون الذمم المدينة مما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

1,079,622,741823,733,424الذمم الحكومية *

475,419,043466,888,509الذمم التجارية

1,555,041,7841,290,621,933

)174,521,121()184,545,895(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

1,370,495,8891,116,100,812

✳ يتضمن رصيد الذمم المدينة الحكومية مبالغ لصندوق االستثمارات العامة بمبلغ 24,289,551 مليون ريال كما في إيضاح 26.

وفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة :

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

ذمم تجاريةذمم حكوميةذمم تجاريةذمم حكومية

0388,315,404287,301,629331,838,066156,404,879 إلى 90 يوم

9181,414,33629,226,88888,288,55373,415,563 إلى 180 يوم

18164,167,59540,722,88182,495,37931,202,114 إلى 365 يوم

545,725,406118,167,645321,111,426205,865,953أكثر من 365 يوم

1,079,622,741475,419,043823,733,424466,888,509
 

كانت الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما يلي: 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

174,521,121184,430,197رصيد بداية السنة 

-1,979,093الناتج عن االستحواذ

-8,045,681المخصص المكون خالل السنة )إيضاح 31(

)9,909,076(-عكس مخصص خالل السنة

184,545,895174,521,121في نهاية السنة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

موجودات العقود - 12

تمثل موجودات العقود إيرادات محققة عن خدمات قامت بها المجموعة ولم تصدر بها فواتير للعمالء حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة، وسوف يتم 
فوترة تلك اإليرادات خالل الفترات الالحقة.

تتكون موجودات العقود مما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

303,722,143376,123,937الذمم الحكومية

25,458,70171,484,873الذمم التجارية

329,180,844447,608,810

)33,306,711()60,053,590(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

269,127,254414,302,099

كانت الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما يلي: 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

33.306,71123,397,635رصيد بداية السنة

9,909,076 26,746,879المخصص المكون خالل السنة

60,053,59033,306,711في نهاية السنة

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى - 13

تتكون المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى مما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

30,179,66131,583,129تأمين وإيجار مدفوع مقدماً

24,330,17329,478,608تكاليف مؤجلة

19,184,19431,275,516ذمم موظفين

3,731,9883,261,470دفعات مقدمة للموردين

909,1592,824,882عوائد ودائع بنكية مستحقة

1,582,757594,941أخرى

79,917,93299,018,546

ودائع بنكية - 	1

يتكون رصيد ودائع بنكية طويلة األجل من ودائع طويلة األجل يكون عمرها أكثر من ثالثة أشهر. ومتوسط العمولة 1.21% سنوياً، وقد تم تحميل قائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بإجمالي إيراد ودائع بمبلغ 10.9 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

النقد وما في حكمه - 15

يتكون النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

 247.918.068104,827,765أرصدة  لدى البنوك

-765,400,300ودائع مرابحة قصيرة األجل*

1.013.318.368104,827,765 

✳ يتكون رصيد ودائع مرابحة قصيرة األجل من ودائع قصيرة األجل عمرها ثالثة أشهر فأقل. ومتوسط العمولة  سنوياً  %0.56.

رأس المال المصدر والمدفوع - 16

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

الزيادة المقترحة لرأس المال - 17

خالل السنة وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 450,000,000 ريال وذلك عن طريق تحويل مبلغ 33,332,054 ريال من األرباح المبقاة 
ومبلغ 416,667,946 ريال ناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل )إيضاح 1( وذلك بإصدار 45,000,000 سهم عادي، وقد تم إكمال اإلجراءات النظامية 

المرتبطة بهذه الزيادة خالل العام 2021م.

التزامات منافع الموظفين المحددة - 18

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

االفتراضات المالية:

3.5%2.2%صافي معدل الخصم

5%5%معدل زيادة الراتب

الحركة في القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

184,382,388144,028,971الرصيد االفتتاحي - القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

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

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

7,199,073 6,859,155 تكلفة تمويل الخدمة الحالية

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

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

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

228,121,038184,382,388القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

التزامات منافع الموظفين المحددة   تتمة   18

  وفيما يلي تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية :

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

نقصزيادةنقصزيادة

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

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

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

2,623,137)2,444,782(2,970,074)2,758,826(معدل دوران الموظفين )تغير بنسبة %10(

ذمم دائنة - 19

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

تمثل مطلوبات العقود إيرادات ُحّصلت مقدماً عن عقود لم تقم المجموعة باالنتهاء من تنفيذها أو لم يتحقق عنها إيراد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة، 
وذلك طبقاً لشروط التعاقد. ويتوقع أن تتحقق هذه اإليرادات في فترات الحقة تّقل عن السنة.

مصاريف مستحقة الدفع وإلتزامات أخرى - 21

تتكون المصاريف المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى مما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

239,257,606232,096,207تكاليف تعاقدية

187,541,074159,813,799مستحقات موظفين

120,119,98617,142,295مشاريع مشاركة بالدخل 

88,794,12055,031,244دفعات مقدمة من العمالء

23,614,15923,933,062تسويق وعموالت بيعية

10,346,4277,745,459مبالغ موردين محتجزة

110.015.7895,456,057أخرى

779,689,161501,218,123
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

تكلفة اإليرادات - 22

تتكون تكاليف النشاط للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

 915,758,328828,237,831رواتب ومزايا موظفين

 723,732,260592,412,977تكاليف مباشرة

1,639,490,5881,420,650,808 

المصاريف البيعية والتسويقية - 23

تتكون المصاريف البيعية والتسويقية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

55,777,94359,812,699رواتب ومزايا موظفين

10,683,84310,932,066إعالنات ومعارض

5,943,0565,360,692مصاريف خدمة سداد

3,721,9067,191,423عالقات عامة

800,6401,058,384مصاريف أخرى

76,927,38884,355,264

المصاريف العمومية واإلدارية - 	2

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

187,148,019148,780,763رواتب ومزايا موظفين

18,819,94119,703,639خدمات استشارية ومهنية

8,783,16016,870,395ضيافة وأنشطة

4,656,8155,162,271مصاريف إصالح وصيانة

4,478,1673,923,867منافع عامة واتصاالت

4.943.1636.370.181مصاريف متعاقدين

18.108.4928.838.000مصاريف أخرى

246,937,757209,649,116
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

اإليرادات والمصاريف األخرى - 25

تتكون )المصاريف( اإليرادات األخرى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر  2020م

4,722,212813,221مبالغ واردة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم السعودة

)2,271,000(3,000,401عكس  )تكوين( مخصص قضايا قانونية )أ(

690,028881,455أخرى

8.412.641)576,324(

بتاريخ 9 أغسطس 2018م، رفعت قضية قانونية على الشركة تتضمن المطالبة بدفع مبالغ إيجار تتعلق بأحد مراكز الخدمة لمشروع األحوال المدنية 
بمبلغ 3.0 مليون ريال سعودي، وقد صدر حكم نهائي لصالح المجموعة في القضية القانونية المرفوعة ضدها ونتج عن ذلك عكس المخصص بمبلغ 

3.0 مليون ريال سعودي كإيرادات أخرى.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 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. وفقاً للظروف اإلعتيادية للتعامالت، تقوم المجموعة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة متضمنة 
التي يمتلكها صندوق  الشركات  التنفيذيين وغيرها من  الرئيسي( وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء  )المساهم  العامة  التعامل مع صندوق االستثمارات 
المجموعة.قامت  إدارة  قبل  عليها من  المتفق  للشروط  وفقاً  تتم  المعامالت  تلك  كل  الشركات.  تلك  إدارة  األعضاء من مجلس  أو  العامة  االستثمارات 

المجموعة خالل السنةة بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:

العالقةالجهة

المالكصندوق االستثمارات العامة

موظفينموظفي اإلدارة العليا

أعضاءأعضاء مجلس اإلدارة

شركة زميلةشركة يونيفونيك

شركة زميلةشركة حلول الوطن

إن التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتشابه مع التعامالت التجارية مع األطراف الخارجية. فيما يلي تفاصيل المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات 
العالقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر  2020م

المعامالت مع الجهة المالكة

26,248,52424,799,593إيرادات خدمات

-33.487.000توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 1(

المعامالت مع مجلس اإلدراة وموظفي اإلدارة العليا

22,537.34015,191,107رواتب و مزايا

12.914.36612,982,224مكافآت وبدالت

1.664.6411,947,433مكأفاة نهاية الخدمة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  - 26

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر  2020م

األرصدة

مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدينة تجارية عن 
24,289,55110,231,463إيرادات الخدمات

12.252.43410,239,791مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

-13.895.778قرض من صندوق االستثمارات العامة )1(

8.092.751551.250شركة يونيفونيك

-129.712شركة حلول الوطن

1,986.5001.986.500توزيعات أرباح مستحقة

24.104.7412.537.750

يتمثل رصيد القرض البالغ 13.8 مليون ريال في اتفاقية سداد تمويل بين صندوق االستثمارات العامة وشركة تبادل. علًما بأن هناك مبلغ 1.2 - 1
مليون ريال تكاليف تمويلية محملة على قائمة الربح و الخسارة تخص القرض.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

المعلومات القطاعية - 27

فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:أ- 

 السنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2020م

مجموعة 
مجموعة إسناد األعمالالمنتجات

المشاريع التقنية
الخدمات 
االحترافية

التوطين وبناء 
اإلجماليالقدرات

2,466,065,209 121,670,170  86,486,728  154,646,229 1,572,443,669530,818,413اإليرادات

)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 إجمالي الربح / )الخسارة(

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

 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 مجموع المطلوبات

 للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2019م

مجموعة 
مجموعة إسناد األعمالالمنتجات

المشاريع التقنية
الخدمات 
االحترافية

التوطين وبناء 
اإلجماليالقدرات

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(716,892,631إجمالي الربح  / )الخسارة(

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

2,812,075,925-1,593,605,651579,086,791454,704,442184,679,041مجموع الموجودات

1,302,513,705-738,135,547268,224,792210,612,65285,540,714مجموع المطلوبات

معلومات عن مصادر اإليراداتب- 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

 1,461,265,5051,165,844,702اإليرادات الحكومية

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

2,466,065,2092,102,019,057 

خالل العام، تسلمت المجموعة خطاب من مركز المعلومات الوطني بخصوص مستحقات شركة علم مقابل تطوير وتشغيل نظام أبشر للفترة من يونيو 
2016م وحتي ديسمبر 2019م بمبلغ 91 مليون ريال والتي تمثل هامش ربح تنفيذ خدمات التطوير والتشغيل لتلك الفترة. لم يكن لدى المجموعة معلومات 

في ذلك الوقت تفيد باستحقاق هذا الربح. عليه تم تسجيله خالل العام 2020م وذلك بعد استالم الخطاب.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

الزكاة - 28

الموقف الزكوي- 28-1
إشارة إلى األمر الملكي رقم )35657( بتاريخ 1442/6/29هـ، تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحصيلها من الشركات التي يملكها صندوق االستثمارات 
العامة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر، على أال تخضع للزكاة الشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية ومافي حكمها التي يملكها الصندوق 

بالكامل للسنوات المالية التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019م.

وعاء الزكاة- 28-2
تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة على الوعاء الزكوي وفًقا لقواعد وأسس الزكاة في المملكة العربية السعودية للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2020م والتي كانت تفاصيلها كما يلي:

31 ديسمبر 2020م

50.000.000رأس المال بداية السنة

اإلضافات:

1.434.562.220األرباح المبقاة واالحتياطيات والمخصصات – بداية السنة

416.667.946الزيادة المقترحة لرأس المال

414.586.814مخصصات واحتياطيات

506.423.876ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

465,574,278صافي الربح المعدل 

3.287.815.134إجمالي حقوق المساهمين المعدل

االستبعادات:

)731.088.013(صافي الممتلكات )المعدل( واالستثمارات

)731.088.013(إجمالي االستبعادات المعدل

2,091,152,843وعاء الزكاة

2,627,613,658وعاء الزكاة خالل السنة

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

مخصص الزكاة- 28-3

31 ديسمبر 2020م

-الرصيد بداية السنة

65,690,341المحمل خالل السنة

-المبالغ المدفوعة خالل السنة

65,690,341الرصيد نهاية السنة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

التسهيالت البنكية - 29

يوجد لدى المجموعة تسهيالت مع بنوك محلية لتلبية متطلبات رأس المال العامل ودعم متطلبات أعمال المجموعة على شكل سحوبات نقدية وخطابات 
ضمان مستندية بمبلغ 401 مليون ريال سعودي. لم تقم المجموعة بإستخدام تسهيالت سحوبات نقدية كما في 31 ديسمبر 2020م. 

إلتزامات محتملة - 30

بنكية قائمة بمبلغ 66.7  مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. (31 ديسمبر 2019م: 82.1 مليون ريال  لدى المجموعة خطابات ضمان 
سعودي(. كما يوجد لدى المجموعة التزامات رأس مالية وتشغيلية بقيمة 439 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2020م.

إدارة المخاطر - 31

مخاطر أسعار العموالتأ. 

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما، نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. نظراً لعدم وجود 
أي موجودات أو التزامات مرتبطة بالعمولة، ال تخضع المجموعة لمخاطر تقلب أسعار العموالت.

مخاطر أسعار الفائدة	. 

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. وتنشأ مخاطر أسعار 
الفائدة للشركة من الودائع البنكية والديون البنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة. وتخضع جميع الديون والودائع 
إلعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة 

غير جوهرية بالنسبة للمجموعة. 

مخاطر االئتمان	. 

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 
وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء باإلضافة إلى الموظفين. 

المدينة  الذمم  قيمة  في  االنخفاض  خسائر  إن  االئتمان.  لمخاطر  للتعرض  األقصى  الحد  تمثل  العقود  وموجودات  المدينة  للذمم  الدفترية  القيم  إن 
وموجودات العقود وذمم الموظفين المثبتة ضمن الربح أو الخسارة كانت كما يلي: 

2019م2020ممخصص خسائر إئتمانية متوقعة  

-8,045,681ذمم مدينة 

-26,746,879موجودات العقود

-696,775ذمم موظفين

35.489.335-
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

إدارة المخاطر )تتمة(  - 31

في 31 ديسمبر 2020م، كان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية و موجودات العقود حسب نوع العميل )حكومي أو غير حكومي( 
كما يلي:

موجودات العقودالذمم المدينة

31 ديسمبر 2019م 31  ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م 31  ديسمبر 2020م

823,733,424303,722,143376,123,937 1,079,622,741 الذمم الحكومية

466,888,50925,458,70171,484,873 475,419,043 الذمم التجارية

1,555,041,7841,290,621,933329,180,844447,608,810

تقوم المجموعة بتوزيع كل تعرض على درجة مخاطر االئتمان استناداً إلى المعلومات التي يتم تحديدها بناء علي تنبؤ بمخاطر الخسارة )ويشمل ذلك 
وال يقتصر على كال من التصنيفات الخارجية والقوائم المالية المراجعة وحسابات اإلدارة وتوقعات التدفقات النقدية والمعلومات المتوفرة عن العمالء( 
وتطبيق الحكم االئتماني الذي تمت تجربته. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية التي تكون مؤشراً على مخاطر التعثر في 

السداد.

يتم احتساب معدالت الخسائر باستخدام طريقة »معدل الدوران« استناداً إلى احتمالية تقدم الذمم المدينة وموجودات العقود من خالل مراحل متتالية 
من التقصير إلى الشطب. يتم احتساب معدالت الدوران بصورة مستقلة للتعرضات في قطاعات مختلفة استناداً إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة.

تستند معدالت الخسارة إلى تجربة الخسائر االئتمانية الفعلية على مدى الثالث سنوات السابقة. تم ضرب هذه المعدالت بعوامل عددية لتعكس الفروقات 
بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم فيها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على مدار األعمار 

المتوقعة للذمم المدينة.

فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في القيمة فيما يخص الذمم المدينة التجارية موجودات العقود خالل السنة. 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

207,827,832207,827,832رصيد بداية السنة  

-1,979,093الناتج عن االستحواذ )إيضاح 1(

-34,792,560المخصص المكون خالل السنة

--عكس مخصص خالل السنة

207,827,832  244,599,485في نهاية السنة

مخاطر السيولةد. 

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 التذبذ	 في أسعار صرف العمالت	. 

تمثل مخاطر العمالت، المخاطر الناتجة عن تذبذب أداة مالية ما، نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. لم تقم المجموعة بمعامالت هامة بعمالت 
أجنبية عدا الدوالر األمريكي والجنية األسترليني واليورو خالل الفترة .لم تتعرض المجموعة لمخاطر تذبذب في أسعار صرف العمالت خالل الفترة، وال 

تتوقع اإلدارة خضوع المجموعة في المستقبل لمعامالت متعلقة بهذه المخاطر بشكل جوهري.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

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 بين المتعاملين في السوق في تاريخ 
القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره 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. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية الموحدة على هذا األساس.

اضافة لذلك، ألغراض اعداد التقارير المالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستويات 1 أو 2 أو 3 بناء على الدرجة التي يمكن مالحظتها في 
مدخالت قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت في قياس القيمة العادلة بكاملها، والتي تم توضيحها كما يلي:

مدخالت المستوى رقم 1 وهي  األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي يمكن  	
للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس؛

مدخالت المستوى رقم 2 وهي مدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى رقم 1، والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، بشكل  	
مباشر أو غير مباشر؛ و

مدخالت المستوى 3 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات. 	

يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في 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:

31 ديسمبر 2020م

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولاإلجماليبالتكلفة المطفأةبالقيمة العادلة

الموجودات  المالية

 45,444,261 45.444.261 -    -   45.444.261-45.444.261موجودات مالية أخرى 

 1,370,495,889  -    -    -    1,370,495,889  1,370,495,889 -ذمم مدينة 
مصاريف مدفوعة مقدماً 

19.184.194 -    -    -   19.184.19419.184.194-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

45.444.2612,986,410,896 -    -   45.444.2612,940,966,6352,986,410,896اإلجمالي

المطلوبات المالية

 226,711,828  -    -    -    226,711,828  226,711,828  -   ذمم دائنة
مستحق إلى أطراف ذات 

 24,104,741  -    -    -    24,104,741  24,104,741  -   عالقة

مصاريف مستحقة الدفع 
 779,689,161  -    -    -    779,689,161  779,689,161  -   والتزامات أخرى

 97,752,252  -    -    -    97,752,252  97,752,252  -   مطلوبات شراء عقار 

 129,903,353  -    -    -    129,903,353  129,903,353  -    التزامات االيجار 

1,258,161,335 -    -    -   1,258,161,3351,258,161,335 -   اإلجمالي
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  - 32

31 ديسمبر 2019م

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

بالتكلفة بالقيمة العادلة
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولاإلجماليالمطفأة

الموجودات  المالية

 20,196,697 20,196,697 -    -   20,196,697 -   20,196,697موجودات مالية أخرى 

 1,116,100,812  -    -    -    1,116,100,812  1,116,100,812  -   ذمم مدينة 
مصاريف مدفوعة مقدماً 

 31,275,516  -    -    -   31,275,51631,275,516 -   وأرصدة مدينة أخرى

 482,063,295  -    -    -    482,063,295  482,063,295  -   ودائع بنكية

 104,827,765  -    -    -    104,827,765  104,827,765  -   نقد وما في حكمه

 20,196,6971,754,464,085 -    -   20,196,6971,734,267,3881,754,464,085اإلجمالي

المطلوبات المالية

 169,304,351  -    -    -    169,304,351  169,304,351  -   ذمم دائنة
مستحق إلى أطراف ذات 

 2,537,750  -    -    -    2,537,750  2,537,750  -   عالقة

مصاريف مستحقة الدفع 
 501,218,123  -    -    -    501,218,123  501,218,123  -   والتزامات أخرى

 120,647,641  -    -    -    120,647,641  120,647,641  -   مطلوبات شراء عقار 

 138,034,353  -    -    -    138,034,353  138,034,353  -    التزامات االيجار 

931,742,218 -    -    -   931,742,218931,742,218 -   اإلجمالي

ربحية السهم - 33

تم حساب ربحية السهم للسنة، وذلك بقسمة الدخل من العمليات التشغيلية وصافي دخل السنة، على عدد األسهم القائمة في نهاية السنة. 

آثار انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد  19( - 	3

تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد-19( )»الفيروس«( للمرة األولى في نهاية شهر ديسمبر 2019م، وخالل شهر مارس 2020م أعلنت 
منظمة الصحة العالمية تصنيفه كجائحة. استمر انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم تقريًبا بما في ذلك المملكة العربية السعودية ونتج عن ذلك تباطؤ 

في النشاط االقتصادي واالجتماعي وإغالق لكثير من القطاعات على المستوى العالمي والمحلي.

واستجابًة 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 واالحترازية، من ضمنها تفعيل العمل عن بعد حرًصا على سالمة الموظفين 

وعائالتهم، والقيام بتفعيل تام للحلول التقنية لضمان استمرار الخدمات القدمة على نفس المستوى.

في نهاية الربع الثاني من العام 2020م بدأت حكومة المملكة العربية السعودية بالسماح لعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية تدريجياً مع وجوب 
مراعاة تطبيق جميع التدابير الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي. خالل الربع الرابع من العام 2020م تم اإلعالن عن اكتشاف لقاحات تجاوزت 

مرحلة االختبارات بفاعلية والبدء بتصنيعها وتوزيعها عالمًيا لكثير من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

آثار انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد  19( )تتمة(  - 3	

وحتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، لم تتأثر أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية بشكل جوهري من تبعات استمرار تفشي الفيروس.

تم تقييم أثر الجائحة على نتائج أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات الغير مؤكدة والتي تعتمد بشكل 
رئيس على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.

األحداث الالحقة - 35

قامت الشركة في تاريخ 5 يناير 2021م بتعديل اسمها ليصبح شركة ِعلم بداًل من شركة العلم ألمن المعلومات.

في شهر فبراير 2021م رفعت قضية على إحدى الشركات التابعة للمجموعة بمبلغ 22,5 مليون ريال، علًما بأن المجموعة تجنب مخصص بمبلغ 15.8 
مليون ريال لهذه القضية.

اعتماد القوائم المالية - 36

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 10 شعبان 1442 هـ )الموافق 23 مارس 2021م(
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شركة علم

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

المعروفة سابًقا باسم

)شركة العلم ألمن المعلومات(

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  األولية الموحدة الموجزة

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م

)ريال سعودي(

إيضاح

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2021م
)غير مراجعة(

2020م
)غير مراجعة(

معدلة
»إيضاح 2-26«

2021م
)غير مراجعة(

2020م
)غير مراجعة(

معدلة
»إيضاح 2-26«

931,726,897 1,791,423,221  422,321,389  1,017,791,272 19اإليرادات

)716,688,627( )1,210,032,793( )335,206,633( )711,864,648(19تكلفة اإليرادات 

305,926,62487,114,756581,390,428215,038,270إجمالي الربح 

المصاريف

 )31,986,299()42,724,957( )15,576,423()25,483,305(15بيعية وتسويقية

-)57,277,033(-)48,474,965(2323-جمخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)109,847,585()125,237,138()50,735,959()70,665,296(16عمومية وإدارية

)53,563,976()53,233,509()26,723,273()26,909,799(استهالك وإطفاء

302,917,79119,640,410)5,920,899(134,393,259ربح العمليات التشغيلية

 )3,242,362()2,918,982( )1,587,346()1,584,766(مصاريف تمويلية

 7,983,943 91,989,1855,149,9004,671,296عوائد ودائع قصيرة األجل
صافي الحصة في نتائج  االستثمارات في 

-18,634-231,190شركات زميلة

مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
- 20,532,559 --4خالل الربح أو الخسارة

2,271,372)3,149,917(219,910)4,098,862(17)مصاريف( / إيرادات أخرى

322,071,38126,653,363)2,138,435(130,930,006دخل الفترة قبل الزكاة

-)43,052,091(-)20,780,483(20الزكاة

279,019,29026,653,363)2,138,435(110,149,523صافي دخل الفترة

279,019,29026,653,363)2,138,435(110,149,523إجمالي الدخل الشامل للفترة

ربح السهم: 

ربحية السهم األساسية والمخفضة 
من ربح العمليات التشغيلية

222.69)1.18(6.213.93

ربحية السهم  األساسية والمخفضة من صافي 
5.725.33)0.43(222.20الدخل

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة

كما في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

30 يونيو 2021مإيضاح
)غير مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

الموجودات

الموجودات غير المتداولة 

364,877,336373,732,417ممتلكات وآالت ومعدات

93,126,882108,538,021دفعات عن أعمال رأسمالية

123,235,904131,457,589حق استخدام األصول

106,302,70982,978,472موجودات غير ملموسة

25381,190212,556استثمارات في شركات زميلة

470,122,56945,444,261موجودات مالية أخرى

758,046,590742,363,316إجمالي الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة 

51,796,538,3721,370,495,889ذمم مدينة

6539,105,595269,127,254موجودات العقود

7118,204,06291,588,234مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

9573,536,152537,968,184ودائع بنكية

8801,130,2931,013,318,368النقد وما في حكمه

3,828,514,4743,282,497,929إجمالي الموجودات المتداولة 

4,586,561,0644,024,861,245إجمالي الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية 

10500,000,00050,000,000رأس المال المصدر والمدفوع

11300,000,000450.000.000الزيادة المقترحة لرأس المال

25,000,000 25,000,000 12احتياطي نظامي

)35,371,085( )35,371,085(12احتياطيات أخرى

1,723,326,0841,744,306,794أرباح مبقاة

2,512,954,9992,233,935,709إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة 

50,142,45074,255,782مطلوبات شراء عقار - غير متداولة

107,690,142101,534,296التزامات االيجار - غير متداولة

13241,889,129228,121,038مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

399,721,721403,911,116إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
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30 يونيو 2021مإيضاح
)غير مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

المطلوبات المتداولة 

367,146,953226,711,828ذمم دائنة

188,246,69124,104,741مستحق إلى أطراف ذات عالقة

199,513,229227,282,520مطلوبات العقود

14998,253,113791,359,463مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

2064,788,00165,690,341زكاة

24,113,33123,496,470مطلوبات شراء عقار - متداولة

11,823,026التزامات االيجار - متداولة  28,369,057

1,673,884,3441,387,014,420إجمالي المطلوبات المتداولة 

2,073,606,0651,790,925,536إجمالي المطلوبات 

4,586,561,0644,024,861,245إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة

كما في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

الزيادة المقترحة رأس المالإيضاح
لرأس المال

االحتياطي 
النظامي

االحتياطيات
إجمالي حقوق األرباح المبقاةاألخرى

الملكية
الرصيد كما في 1 يناير 

1,471,059,7131,509,562,220)36,497,493(25,000,000-202050,000,000م )مراجعة(

26,653,36326,653,363----صافي دخل الفترة

الدخل الشامل االخر

26,653,36326,653,363----إجمالي الدخل الشامل
القيمة الدفترية الناتجة 

416,667,946---416,667,946-عن االستحواذ

الرصيد كما في 30 يونيو 
2020م »معدلة« )غير 

مراجعة(
2-2650,000,000416,667,94625,000,000)36,497,493(1.497.713.0761.952.883.529

الرصيد كما في 1 يناير 
1,744,306,7942,233,935,709)35,371,085(202150,000,000450,000,00025,000,000م  )مراجعة(

279,019,290279,019,290----صافي دخل الفترة

الدخل الشامل االخر

279,019,290279,019,290----إجمالي الدخل الشامل

----)450.000.000(10450.000.000المحول إلى رأس المال

المحول إلى الزيادة 
-)300,000,000(--300,000,000-11المقترحة لرأس المال

الرصيد كما في 30 يونيو  
1,723,326,0842,512,954,999)35,371,085(2021500,000,000300,000,00025,000,000م  )غير مراجعة(

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

30 يونيو 2021م
)غير مراجعة(

30 يونيو 2020م
)غير مراجعة(

معدلة »إيضاح2-26«

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

26,653,363 322,071,381صافي دخل الفترة  قبل الزكاة

تعديالت لبنود غير نقدية:

 53,563,976  53,233,509 استهالك وإطفاء

- 57,277,033 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

831 )663,363()مكاسب( / خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

 24,300,412  23,858,191 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

- )20,532,559(مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

- )18,634(الحصة من مكاسب شركة زميلة

 )7,983,943( )4,671,296(إيرادات عوائد الودائع البنكية

 3,242,362  2,918,982 مصاريف تمويلية

 433,473,244 99,777,001 

تسويات رأس المال العامل:

 37,215,019  )479,331,122(ذمم مدينة

 12,450,721  )16,597,754(مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 )61,167,980( )273,980,209(موجودات العقود

 )28,116,423( 140,435,125 ذمم دائنة

 32,257,738  )27,769,291(مطلوبات العقود

- )1,962,272(مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 )69,436,072( 207,776,362 مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

22,980.004)17,955,917(نقدية )مستخدمة في( / ناتجة من العمليات 

- )43,954,431(زكاة مدفوعة

 8,837,401  2,392,929 إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة

 )4,342,703()10,090,100(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

27,474,702)69,607,519(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 613,403,575  )35,567,968(ودائع بنكية

 )7,541,402( )11,305,491(شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات ملموسة

 245,672,583  -   نقد مستحوذ عليه عند االستحواذ على شركة تابعة

4.562 71,139 المحصل من استبعاد آالت وممتلكات ومعدات
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30 يونيو 2021م
)غير مراجعة(

30 يونيو 2020م
)غير مراجعة(

معدلة »إيضاح2-26«

 )4,995,494( )4,145,749(استثمارات في موجودات مالية أخرى

 )39,682,219( )32,051,263(دفعات من أعمال رأسمالية

806,861,605)82,999,332(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/ الناتجة من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية 

 )7,550,972( )18,237,281(سداد العنصر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي

- )23,496,471(سداد مطلوبات شراء عقار

 )802,769( )3,248,126(مصاريف تمويلية مدفوعة

 )14,521,087( )14,599,346(دفعات ألطراف ذات عالقة

 )22,874,828()59,581,224(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

811,461,479)212,188,075(صافي النقص في النقد وما في حكمه

1,013,318,368104,827,765النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

801,130,293916,289,244النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

معامالت غير نقدية هامة:

-47,462,402محول من دفعات من أعمال رأسمالية إلى ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

-)7,847,096(إضافات حق استخدام أصول

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

معلومات عن الشركة - 1

تأسست شركة علم المعروفة سابًقا باسم )شركة العلم ألمن المعلومات( )»الشركة«( في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات 
مسؤولية محدودة بتاريخ 24 شوال 1408هـ )الموافق 8 يونيو 1988م(. وقد تم تحويلها إلى شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة بموجب المرسوم 
الملكي رقـم )م/90( وتاريخ 3 ذو القعدة 1428هـ )الموافق 13 نوفمبر 2007م(، وهي مقيدة بالسجل التجاري رقم 1010069210. إن الشركة مملوكة 
بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، وبحسب ما نص عليه النظام األساس للشركة، يتكون مجلس اإلدارة من سبعة 
أعضاء يعينهم صندوق االستثمارات العامة، منهم أربعة أعضاء ترشحهم وزارة الداخلية. يقع المركز الرئيسي للشركة في شارع الثغر – النخيل 6614، 

الرائدة المدينة الرقمية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

تم تغيير اسم الشركة في تاريخ 5 يناير 2021م من شركة العلم ألمن المعلومات إلى شركة علم، وذلك وفًقا لقرار صدر خالل اجتماع الجمعية غير العادية 
المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2020م.

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 والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت وتوفير مواقع للبيع والشراء 

عن طريق شبكة اإلنترنت والعمل في مجال التدريب وتطوير القوى العاملة.

إن النشاط الرئيسي للشركة هو تقديم الخدمات اإللكترونية اآلمنة للقطاعات الحكومية والخاصة واألفراد وذلك من خالل توفير مركز لقاعدة بيانات 
ضخمة تخدم المجتمع ككل مع مراعاة الخصوصية في تلك التعامالت. وتقديم خدمات اإلسناد والتي تختص بإسناد القطاعات العامة لتقديم خدمات 
مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية لهذة القطاعات. 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:

 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
قطاع مجموعة المشاريع الرقمية: يختص بتقديم حلول تقنية في مجال تقنية المعلومات.- 3
قطاع الخدمات االحترافية: يختص بتقديم حلول تدريب واستشارات في مجاالت متعددة.- 4
قطاع التوطين وبناء القدرات: يختص في تقديم حلول التوطين. - 5

فيما يلي بعض الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الشركة:

خدمة يقين- 1
خدمة مقيم- 2
خدمة العمرة- 3
خدمة تم- 4
منصة أبشر- 5
خدمة ربط التأمين الصحي- 6

فيما يلي وصف لبعض الخدمات المقدمة من الشركة:

خدمة »يقين«: توفر هذه  الخدمة التحقق اإللكتروني من الهوية، وتقوم بتصحيح وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة بشكل آلي، فهي تتيح - 1
للمشتركين فيها التحقق من بيانات عمالئهم قبل إدخالها في قواعد البيانات الخاصة بهم، كما تمكنهم من تحديث ما سبق إدخاله إلى قواعد 
بياناتهم طبقا لما هو موجود في سجالت مركز المعلومات الوطني. تشتمل هذه الخدمة كذلك على خدمات فرعية عدة من أهمها خدمة 

التحقق من هوية المكتتبين والمتعلقة بالشركات التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام.
خدمة »مقيم«: وهي نظام معلوماتي يعمل على شبكة اإلنترنت ويتيح للجهات المستفيدة االطالع على المعلومات الخاصة بمكفوليهم حسب - 2

المعتمد لدى المديرية العامة للجوازات. ويقوم النظام بتوفير معلومات عن كل مكفول تابع للجهة المستفيدة، كما يساعد الجهات المستفيدة 
على تحسين إدارة الموارد البشرية من خالل توفير بيانات وتقارير العمالة لديها وذلك على شكل مجموعات متنوعة من الخدمات.
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

معلومات عن الشركة   تتمة  - 1

خدمة »العمرة«: تقوم خدمات العمرة على ربط وزارة الحج بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية لنقل البيانات الخاصة بدخول وخروج المعتمرين - 3
الشركات  الحج، من خالل  وزارة  مع  بالتعاون  الخدمة  وتقوم هذه  الحدود.  لرقم  المسبق  واإلصدار  يتبعونها،  التي  العمرة  إلى شركات  آلياً 
المرخص لها بتقديم البيانات لشركات العمرة المختلفة. تقوم خدمات الحج على نقل وتسجيل بيانات حجاج الداخل آلياً 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 آلياً.
تلك - 4 لتمكن  والخاصة  العامة  القطاعات  من  للمستفيدين  إلكترونياً  المرور  إدارة  خدمات  بعض  تقديم  على  »تم«  خدمة  تقوم  »تم«:  خدمة 

القطاعات ذات الصلة بقطاع النقل والسيارات من االستعالم عن بيانات أساطيل السيارات التي يمتلكونها، والقيام بتحديث قواعد المعلومات 
لدى المرور ببيانات السيارات التي يتاجرون بها ونقل ملكيتها بمجرد إتمام صفقات البيع، وتجديد استماراتها، وتحديد القائد الفعلي، أو 

المفوض بالقيادة داخل المملكة وخارجها، وتمكن وكاالت السيارات من إصدار رخصة الملكية ولوحات السيارات بشكل فوري.
منصة »أبشر«: هي منصة رقمية متكاملة لخدمات وزارة الداخلية السعودية تتيح للجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين وأصحاب المؤسسات - 5

تنفيذ الخدمات التابعة للمديرية العامة للمرور ووكالة األحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات وغيرها عن طريق عمليات إلكترونية تفاعلية 
تعتمد على الربط مع الجهات المعنية تقنيا وربطها مع مركز المعلومات الوطني. وتسهياًل لوصول الخدمات للمستفيدين فقد تم تطوير تطبيق 

لألجهزة الذكية، كما تم توزيع الخدمات على منصات فرعية حسب االحتياج: أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة.

الشركات التابعة

قامت الشركة بتأسيس شركة إمداد الخبرات المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010414975، بتاريخ 22 رجب 
1435هـ )الموافق 21 مايو 2014م( ومملوكة بالكامل لشركة علم ومقرها الرئيسي الرياض. ويتمثل نشاط شركة إمداد الخبرات المحدودة الرئيسي في 
إدارة مراكز االتصال ومراكز الخدمات وتقديم الخدمات االستشارية في مجال األعمال اإللكترونية والتشغيل والصيانة واستيراد وتصدير وبيع األجهزة 

والمعدات والبرامج واألنظمة وتطوير القوى العاملة.

قامت الشركة بتأسيس شركة علم لالستثمار التقني، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010599252، بتاريخ 16 صفر 1441هـ 
)الموافق 15 أكتوبر 2019م( ومملوكة بالكامل لشركة علم ومقرها الرئيسي الرياض. 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 المعلومات واالتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.

قامت الشركة بتأسيس شركة موارد المستقبل المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010606896، بتاريخ 8 ربيع األول 
1441هـ )الموافق 5 نوفمبر 2019م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة إمداد الخبرات المحدودة بنسبة 0.02% وشركة علم لالستثمار التقني 

بنسبة 99.98%، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الخدمات المالية وأنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة وأنشطة البرمجة الحاسوبية.

قامت الشركة بتأسيس شركة العمرة للخدمات المتميزة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010656805، بتاريخ 
12 صفر 1442هـ )الموافق 30 سبتمبر 2020م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة علم بنسبة 100% ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي نقل الركاب 
بالحافالت بين المدن، متعهدي اإلعاشة بالحج والعمرة، المعاينة والتفتيش لألنظمة المختلفة وقياس أدائها، تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، حجز 

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

قامت الشركة خالل العام 2020م بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق االستثمارات العامة )المساهم الوحيد في الشركة( لشراء جميع أسهم 
شركة تبادل بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات، وبحسب االتفاقية المبرمة فإنه يتم احتساب الحقوق وااللتزامات االقتصادية اعتباًرا من تاريخ 
1 يناير 2020م. وذلك بالقيمة الدفترية البالغة 450,154,946 ريال سعودي مخصوًما منها أرباح مستحقة عن عام 2019 بمبلغ33,487,000 ريال سعودي، 
الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونًيا »تبادل« وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/39 بتاريخ 7 
رجب 1430هـ الموافق 31 ديسمبر 2009م، ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010274503، ويقع مركزها الرئيسي في الرياض، وتعمل تبادل في 
قطاعات تقنية المعلومات واالتصاالت وتركيب وصيانة ودعم ومساندة برامج وأنظمة وتطبيقات االتصاالت وتقنية المعلومات. وكذلك امتالك وإنشاء 

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

يشار إلى الشركة والشركات التابعة لها المذكورة أعاله مجتمعة بـ »المجموعة« في هذه القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة.
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

معلومات عن الشركة   تتمة  - 1

الشركات التابعة - تتمة

شركة علم للمدفوعات الرقمية

قامت الشركة في تاريخ 7 يونيو 2021م بشطب السجل التجاري لشركة علم للمدفوعات الرقمية المحدودة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية 
محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010619996 ، علًما بأنها لم تمارس أعمالها.

أسس اإلعداد  - 2

المعايير المحاسبية المطبقةأ. 

تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 »التقرير المالي األولي« والمعتمد في المملكة العربية السعودية 
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ال تشمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على جميع 
اإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية الكاملة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، لذا فإن هذه القوائم المالية األولية الموحدة 
الموجزة يجب قراءتها جنًبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م.  إضافًة إلى ذلك ال تعبر نتائج فترة 

الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م بالضرورة عن النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 

أسس توحيد القوائم المالية 	. 

تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة القوائم المالية لشركة علم وشركاتها التابعة )»يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة«(. 

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

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، بحسب ما هو مناسب.

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

يتم تحديد الحقوق غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية الشركة. بما أن الشركات التابعة مملوكة بالكامل 
للشركة، فليست هناك أية حقوق غير مسيطرة لإلفصاح عنها.

تتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم 
المالية للشركات التابعة لتتوافق مع القوائم المالية للمجموعة.

أسس القياس	. 

تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا مستحقات التزامات منافع الموظفين المحددة حيث يتم 
احتسابه بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باإلضافة للموجودات المالية األخرى حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة وتظهر بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

العملة الوظيفية وعملة العرضد. 

يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

أسس اإلعداد   تتمة   - 2

استخدام االفتراضات والتقديرات	. 

إن إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ 
الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المشمولة 
بالتقرير. وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على معرفة اإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف في نهاية المطاف عن 

تلك التقديرات نظراً لظروف خارجة عن سيطرة المجموعة. 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر، ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات 
إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  - 3

باستثناء ما تم ذكره أدناه، فأن السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هي نفس تلك المطبقة عند 
إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

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

إحالل معدل الفائدة المرجعي )المرحلة الثانية( – التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 9، ومعيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار  	
الدولي للتقرير المالي 7، والمعيار الدولي للتقرير المالي 16: تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل 

معدل الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خالًيا تقريًبا من المخاطر، تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:
وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية، التي يتطلبها اإلحالل المباشر، كتغيرات في معدل - 

الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في معدل الفائدة السائد في السوق.
تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل معدل الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة التغطية.- 
توفر إعفاء مؤقت للمنشآت من ضرورة تلبية المتطلبات التي يممكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة بمعدل فائدة خالي - 

من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر.

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

المعايير الصادرة ولم تدخل حيز التنفيذ

لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل مبكر في إعداد هذه القوائم األولية الموحدة الموجزة ومن المتوقع أن ال يكون لها أثر 
جوهري في الفترات المستقبلية

تدخل حيز التنفيذ في أو بعدالمعايير الجديدة والمعدلة

1 يناير 2022مالمخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37(

1 يناير 2022مالتحسينات الدولية السنوية دورة 2018م – 2020م

1 يناير 2022مالممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود ) تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16(

1 يناير 2022مالمراجع حول إطار المفاهيم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3(

1 يناير 2023معقود التأمين )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 17(

1 يناير 2023متصنيف المطلوبات على أنها متداولة وغير متداولة ) تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1(

1 يناير 2023ماإلفصاح عن السياسات المحاسبية ) التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 و تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 2(
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة    تتمة   - 3

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق. ليس من 
المتوقع أن يكون لتطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.

موجودات مالية أخرى - 	

31 ديسمبر 2020م30 يونيو 2021م

)مراجعة()غير مراجعة(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

دفعة مقدمة مقابل حق امتالك أسهم مستقبلي 

6,248,385-شركة فوديكس )أ(

4,923,322-شركة زد )ب(

5,758,6105,758,610شركة حلول الوطن

6,210,2216,210,221شركة سهل المدار 

11.968.83123,140,538

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات حقوق ملكية غير مدرجة

10,108,71610,108,716شركة يونيفونيك

10,566,85110,566,851شركة سيارة

-6,248,385شركة فوديكس )أ(

-29,206,781شركة زد )ب(

1,057,577662,728شركة بيزات

965,428965,428شركة هيلثفاي مي 

58.153.73822,303,723

70,122,56945,444,261

خالل الربع األول من العام 2021م، وقعت المجموعة اتفاقية تحول بموجبها حق امتالك األسهم المستقبلي في شركة فوديكس إلى أسهم، وقد أ- 
حصلت المجموعة بموجبها على عدد 134,824 سهم. 

في تاريخ 14 أبريل 2021م، وقعت المجموعة اتفاقية استثمار حقوق ملكية غير مدرجة في شركة زد بمبلغ 3.7 مليون ريال. إضافًة إلى ذلك ب- 
تنص نفس االتفاقية على تحويل مبلغ حق امتالك األسهم المستقبلي في شركة زد إلى أسهم، وقد قامت المجموعة بإعادة تقييم حق امتالك 

األسهم المستقبلي ونتج عن ذلك مكاسب من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، موضحة فيما يلي:
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

موجودات مالية أخرى    تتمة  - 	

مستويات القيمة العادلة

4,923,322كما في 1 يناير 2021م

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

3,750,900استثمار إضافي

29.206.781

وبناًء عليه سيكون تقييم االستثمار في شركتي زد وفوديكس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مستقباًل بداًل من أن يكون من خالل قائمة 
الربح أو الخسارة.

ذمم مدينة - 5

تتكون الذمم المدينة مما يلي:

31 ديسمبر 2020م 30 يونيو 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(

1,079,622,741 1,454,899,176 الذمم الحكومية

475,419,043 579,473,730 الذمم التجارية

2,034,372,9061,555,041,784

)184,545,895()237,834,534(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

1,796,538,3721,370,495,889

كانت الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي: 

31 ديسمبر 2020م 30 يونيو 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(

184,545,895174,521,121رصيد بداية الفترة / السنة

1,979,093-الناتج عن االستحواذ

53,288,6398,045,681المخصص المكون خالل الفترة / السنة

237,834,534184,545,895في نهاية الفترة / السنة
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

موجودات العقود - 6

تمثل موجودات العقود اإليرادات المستحقة عن خدمات قامت بها المجموعة ولم تصدر بها فواتير للعمالء حتى تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة 
الموحدة، وسوف يتم فوترة تلك اإليرادات المستحقة خالل الفترات الالحقة.

تتكون موجودات العقود مما يلي:

31 ديسمبر 2020م 30 يونيو 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(

553,088,291303,722,143الذمم الحكومية

50,072,76225,458,701الذمم التجارية

603,161,053329,180,844

)60,053,590()64,055,458(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

539,105,595269,127,254

كانت الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي: 

31 ديسمبر 2020م 30 يونيو 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(

60,053,59033,306,711رصيد بداية الفترة / السنة

26,746,879 4,001,868 المخصص المكون خالل الفترة / السنة

64,055,45860,053,590في نهاية الفترة / السنة
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى - 7

تتكون المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى مما يلي:

31 ديسمبر 2020م 30 يونيو 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(

52,300,78524,330,173تكاليف مؤجلة

 11,670,302 17,804,519ضريبة القيمة المضافة

16,901,46119,184,194ذمم موظفين
13,693,16630,179,661تأمين واشتراكات وإيجار مدفوع مقدماً

4,624,4423,731,988دفعات مقدمة للموردين

2,775,932909,159عوائد ودائع بنكية مستحقة

10,103,7571.582.757أخرى

118,204,06291,588,234

النقد وما في حكمه - 8

يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

31 ديسمبر 2020م 30 يونيو 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(

247.918.068 509,093,849 أرصدة  لدى البنوك

765,400,300 292,036,444 ودائع مرابحة قصيرة األجل )أ(

801,130,2931.013.318.368

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

ودائع بنكية - 9

يتكون رصيد ودائع بنكية من ودائع يكون عمرها أكثر من ثالثة أشهر. ويبلغ متوسط العمولة 1.13% سنوياً، وقد تم تحميل قائمة الربح أو الخسارة األولية 
الموجزة الموحدة بإجمالي إيراد ودائع بلغ 4.7 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م )30 يونيو 2020م: 8.0 مليون ريال(.

رأس المال المصدر والمدفوع - 10

يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 50,000,000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 10 ريال سعودي لكل سهم. )2020م: 5.000.000 سهم 
عادي بقيمة اسمية قدرها 10 ريال للسهم( 
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

الزيادة المقترحة لرأس المال - 11

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

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

خالل العام 2020م وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 450,000,000 ريال وذلك عن طريق تحويل مبلغ 33,332,054 ريال من األرباح 
المبقاة ومبلغ 416,667,946 ريال ناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل )إيضاح 1( وذلك بإصدار 45,000,000 سهم عادي، وقد قامت الشركة خالل 
الربع األول من العام 2021م، بإصدار عدد 45,0000,000 سهم إضافي بقيمة اسمية 10 ريال، وبذلك يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 

50,000,000 سهم بقيمة 10 ريال للسهم.

االحتياطيات - 12

االحتياطي النظاميأ. 

تماشًيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة، تقوم المجموعة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 10% من صافي 
الدخل السنوي كاحتياطي نظامي حتى يبلغ 30% من قيمة رأس المال المصدر، هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهم الشركة. يتم التحويل إلى 

االحتياطي النظامي في القوائم المالية المراجعة وذلك في تاريخ 31 ديسمبر من كل عام.

االحتياطيات األخرى	. 

يتكون بند احتياطيات أخرى من إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باإلضافة إلى بند إعادة تقييم استثمارات من خالل الدخل الشامل 
اآلخر، علًما أنه لم يكن هناك حركة على هذه األرصدة خالل فترة التقرير.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 13

الحركة في القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

31 ديسمبر 2020م30 يونيو 2021م

)مراجعة()غير مراجعة(

228,121,038184,382,388الرصيد االفتتاحي

8,080,303-التكلفة الناتجة عن االستحواذ

 42,669,687  21,667,963 تكلفة الخدمة الحالية

 6,859,155  2,409,354 تكلفة تمويل الخدمة الحالية

)928,020( )219,126(تكاليف محولة 

)12,682,800( )10,090,100(المنافع المدفوعة 

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

241,889,129228,121,038الرصيد الختامي 

ق-159



شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى - 	1

تتكون المصاريف المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى مما يلي:

31 ديسمبر 2020م 30 يونيو 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(

 337,262,446 408,517,796تكاليف تعاقدية

276,109,164269,907,094121,158,477120,119,986مشاريع مشاركة بالدخل 

160,639,217187,541,074مستحقات موظفين

92,760,24188,794,120دفعات مقدمة من العمالء

26,814,54723,614,159تسويق وعموالت بيعية

15,851,25815.851.258مخصصات قانونية

9,445,71310,346,427مبالغ موردين محتجزة

6,791,5027,829,993 8,115,17714,317,247 أخرى

998,253,113791.359.463

المصاريف البيعية والتسويقية - 15

تتكون المصاريف البيعية والتسويقية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو مما يلي:

2020م2021م

)غير مراجعة()غير مراجعة(
معدلة »إيضاح 2-26«

21,317,549 36,707,851رواتب ومزايا موظفين

2,119,805 3,156,297مصاريف خدمة سداد 

2,709,937 1,796,565عالقات عامة

5,404,013 617,597إعالنات ومعارض

434,995 446,647مصاريف أخرى

42,724,95731,986,299
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

المصاريف العمومية واإلدارية - 16

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو مما يلي:

2020م2021م

)غير مراجعة()غير مراجعة(
معدلة »إيضاح 2-26«

98,088,98481,444,031رواتب ومزايا موظفين

10,041,045 10,165,555خدمات استشارية ومهنية

 1,464,278  3,277,723 عضويات واشتراكات

2,334,442 3,167,850مصاريف متعاقدين

5,843,424 2,660,685ضيافة وأنشطة

2,005,569 1,731,797منافع عامة واتصاالت

918,486 523,869مصاريف إصالح وصيانة

 5,796,310  5,620,675 مصاريف أخرى

125,237,138109,847,585

)مصاريف( / إيرادات أخرى - 17

تتكون )المصاريف(/ اإليرادات األخرى لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو مما يلي:

2020م2021م

)غير مراجعة()غير مراجعة(
معدلة »إيضاح 2-26«

-)5,000,000(تبرعات

1.692.4611.841.672مبالغ واردة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم السعودة

157.622429.700أخرى

)3,149,917(2.271.372

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 18

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. وفقاً للظروف اإلعتيادية للتعامالت، تقوم المجموعة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة متضمنة 
التي يمتلكها صندوق  الشركات  التنفيذيين وغيرها من  الرئيسي( وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء  )المساهم  العامة  التعامل مع صندوق االستثمارات 
إدارة المجموعة. قامت  المتفق عليها من قبل  للشروط  المعامالت تتم وفقاً  إدارة تلك الشركات. كل تلك  العامة أو األعضاء من مجلس  االستثمارات 

المجموعة خالل الفترة بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

المعامالت مع األطراف ذات العالقة   تتمة  - 18

العالقةالجهة

الجهة المالكةصندوق االستثمارات العامة

موظفينموظفي اإلدارة العليا

أعضاءأعضاء مجلس اإلدارة

شركة زميلةشركة يونيفونك

شركة زميلةشركة حلول الوطن

فيما يلي تفاصيل المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو:

2020م 2021م

)غير مراجعة()غير مراجعة(
معدلة »إيضاح 2-26«

المعامالت مع الجهة المالكة 

18,153,42612.796.511إيرادات خدمات

المعامالت مع مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا

 9,302,872  13,501,024 رواتب و مزايا

7,887,625 9,917,102 مكافآت وبدالت

 616,824  1,780,993 مكافأة نهاية الخدمة

31 ديسمبر  2020م30 يونيو  2021م

)مراجعة()غير مراجعة(

األرصدة

40,399,14524,289,551مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدينة عن إيرادات الخدمات

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

13.895.778-قرض من صندوق االستثمارات العامة

5,488,0198.092.751شركة يونيفونيك

772,172129.712شركة حلول الوطن

1,986.5001,986.500توزيعات أرباح مستحقة

8,246,69124.104.741
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

المعلومات القطاعية  - 19

فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:

 الفترة المنتهية في
30 يونيو 2021م
)غير مراجعة( 

مجموعة 
مجموعة المشاريع اسناد األعمالالمنتجات

الرقمية
الخدمات 
االحترافية

التوطين وبناء 
اإلجماليالقدرات

949,192,753558,952,400106,988,58348,713,252127,576,2331,791,423,221اإليرادات

)546,158,039()33,085,215()35,964,265()37,447,420()226,201,470()213,459,669(تكاليف الموظفين

)663,874,754()59,962,684()16,660,795()68,313,481()198,376,949()320,560,845(التكاليف المباشرة

34,528,334581,390,428)3,911,808(415,172,239134,373,9811,227,682إجمالي الربح 

32%27%)8%(1%24%44%هامش إجمالي الربح

2,430,207,7101,431,079,649273,921,686124,720,000326,632,0194,586,561,064مجموع الموجودات

1,098,708,461646,997,914123,841,29756,386,505147,671,8882,073,606,065مجموع المطلوبات

 الفترة المنتهية في
 30 يونيو 2020م
)غير مراجعة(

معدلة »إيضاح 2-26«

مجموعة 
مجموعة المشاريع اسناد األعمالالمنتجات

الرقمية
الخدمات 
االحترافية

التوطين وبناء 
اإلجماليالقدرات

623,033,760144,891,33679,094,24052,607,34232,100,219931,726,897اإليرادات

)434,386,648()6,389,669()38,809,658()49,864,872()159,806,715()179,515,734(تكاليف الموظفين

)282,301,979()14,194,911()10,468,192()42,202,656()43,198,998()172,237,222(التكاليف المباشرة

3,329,49211,515,639215,038,270)12,973,288()58,114,377(271,280,804إجمالي الربح 

23%36%6%)16%()40%(44%هامش إجمالي الربح

 3,422,115,258  117,900,052  193,220,125  290,503,157  532,167,584  2,288,324,340 مجموع الموجودات

 1,469,231,729  50,618,546  82,956,042  124,722,993  228,477,839  982,456,309 مجموع المطلوبات
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

الزكاة - 20

قامت المجموعة بتقديم اإلقرارات الزكوية وحصلت مقابلها على خطاب تمكين من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م والذي ينتهي في 30 أبريل 2021م. لم تستلم المجموعة أي ربوط زكوية عن السنوات السابقة حتى 31 ديسمبر 2020م. 

مخصص الزكاة

31 ديسمبر 2020م30 يونيو 2021م

)مراجعة()غير مراجعة(

-65.690.341الرصيد بداية الفترة / السنة

43,052,09165.690.341المحمل خالل الفترة / السنة

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

64,788,00165.690.341الرصيد نهاية الفترة / السنة

التزامات محتملة - 21

لدى المجموعة خطابات ضمان بنكية قائمة بمبلغ 25.8مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021. (31 ديسمبر 2020:66.7  مليون ريال سعودي(.

ربح السهم - 22

يعتمد احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة على المعلومات التالية:

30 يونيو 2020م30 يونيو  2021م

)غير مراجعة()غير مراجعة(
معدلة »إيضاح 2-26«

302,917,79119.640.410ربح العمليات التشغيلية للفترة

279,019,29026.653.363صافي دخل الفترة

عدد األسهم

48,750,0005.000.000المتوسط المرجح لعدد األسهم ألغراض ربحية السهم األساسية والمخفضة )أ(

ربح السهم بناًء على ربح الفترة العائد إلى المساهم في الشركة 

6.213.93من ربح العمليات التشغيلية

5.725.33من صافي دخل الفترة

خالل الربع األول من العام 2021م قامت الشركة بإصدار 45.000.0000 سهم إضافي، ليكون بذلك إجمالي عدد أسهم الشركة كما في 30 يونيو 2021م 
50.000.000 مليون سهم )31 مارس 2020م: 5,000,000 سهم(، وبناًء على ذلك تم احتساب المتوسط المرجح، والمتوسط المرجح لعدد األسهم خالل 
الفترة هو عدد األسهم في بداية الفترة، معداًل تبًعا لعدد األسهم العادية المصدرة خالل الفترة مضروًبا في عدد األيام التي تكون فيها األسهم قائمة 

كنسبة من مجموع عدد أيام الفترة. 
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

إدارة المخاطر - 23

مخاطر أسعار الفائدةأ. 

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. وتنشأ مخاطر أسعار 
الفائدة للشركة من الودائع البنكية والديون البنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة. وتخضع جميع الديون والودائع 
إلعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة 

غير جوهرية بالنسبة للمجموعة. 

مخاطر السيولة	. 

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	. 

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 
وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء باإلضافة إلى الموظفين. 

المدينة  الذمم  قيمة  في  االنخفاض  خسائر  إن  االئتمان.  لمخاطر  للتعرض  األقصى  الحد  تمثل  العقود  وموجودات  المدينة  للذمم  الدفترية  القيم  إن 
وموجودات العقود وذمم الموظفين المثبتة ضمن الربح أو الخسارة كانت كما يلي: 

30 يونيو 2020م30 يونيو  2021م

)غير مراجعة()غير مراجعة(
معدلة »إيضاح 2-26«

53.288.639ذمم مدينة )إيضاح 5(

4.001.868موجودات العقود )إيضاح 6(

)13.474(عكس مخصص ذمم موظفين

57.277.033

مخاطر التذبذ	 في أسعار صرف العمالتد. 

تمثل مخاطر العمالت، المخاطر الناتجة عن تذبذب اداة مالية ما، نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. لم تقم المجموعة بمعامالت هامة بعمالت 
أجنبية عدا الدوالر األمريكي والجنيه األسترليني واليورو خالل الفترة .لم تتعرض المجموعة لمخاطر تذبذب في أسعار صرف العمالت خالل الفترة، وال 

تتوقع اإلدارة خضوع المجموعة في المستقبل لمعامالت متعلقة بهذه المخاطر بشكل جوهري.

القيمة العادلة لألدوات المالية - 	2

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

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة واإليرادات المستحقة باإلضافة إلى الموجودات المالية األخرى. 
بينما تتكون االلتزامات المالية من الذمم الدائنة واإليرادات المؤجلة والدفعات المقدمة من مزودي الخدمات. إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف 

جوهريا عن قيمتها الدفترية.
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

 الشركات الزميلة - 25

اسم الشركة الزميلة
نسبة حصة الملكية

31 ديسمبر 2020م30 يونيو 2021م

30%30%شركة سهل المدار التجارية 

24%24%شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات 

-30%شركة الدال للخدمات العقارية )أ(

قامت شركة موارد المستقبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة بتأسيس شركة الدال للخدمات العقارية، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل 
تجاري رقم 1010680496، بتاريخ 29 جمادى األول 1442هـ )الموافق 13 يناير 2021م( ومقرها الرئيسي الرياض، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في 
الداللين وسماسرة المزادات لجميع السلع، البيع بالجملة عن طريق االنترنت، أنشطة مزادات بيع البيوت السكنية، المزادات غير المحالت، أنشطة وكالء 

السماسرة، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير. علًما وأن الشركة لم تبدأ بممارسة أعمالها بعد.

أرقام المقارنة - 26

إعادة التصنيف- 1-	2
تم إعادة تصنيف بعض أرقام سنة المقارنة لتتفق مع عرض الفترة الحالية للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 

خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م، قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض بنود حقوق الملكية، من خالل إعادة تصنيف االحتياطيات الناتجة من 
إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة وإعادة قياس االستثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر، من األرباح المبقاة إلى احتياطيات أخرى، 

وفيما يلي تفاصيله:

الرصيد كما يظهر فيكما في 31 ديسمبر 2020م
الرصيد بعد إعادة التصنيفإعادة التصنيف 31 ديسمبر2020م

)35.371.085()35.371.085(-احتياطيات أخرى

1.708.935.70935.371.0851.744.306.794أرباح مبقاة

لم يكن إلعادة التصنيف تأثير على صافي موجودات المجموعة.

التعديل- 2-	2
قامت الشركة بتاريخ 2 أغسطس 2020م بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق االستثمارات العامة )المساهم الوحيد في الشركة( لشراء جميع 
أسهم شركة تبادل بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات، وبحسب االتفاقية المبرمة فإنه يتم احتساب الحقوق وااللتزامات االقتصادية اعتباًرا من 

تاريخ 1 يناير 2020م، 

نظًرا ألن هذا االستحواذ يعتبر من المعامالت تحت سيطرة مشتركة وهو خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3(،  تبنت المجموعة سياسة 
محاسبية في قوائمها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020  لتتضمن نتائج أعمال شركة تبادل للفترة التي يحدث فيها التحويل، كما لو حدث تحويل 
حقوق ملكية شركة  تبادل من بداية الفترة )أي من 1 يناير 2020(. وفًقا لذلك، تم تعديل أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 المدرجة في 

هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لتعكس هذا االستحواذ اعتباًرا من 1 يناير.
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

أرقام المقارنة – تتمة  - 26

التعديل - تتمة  -2-2	
تبين الجداول أدناه األثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المعدلة:

أ قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م: الجدول )	2-2(:  

الرصيد في
الرصيد بعد التعديلالتعديل30 يونيو 2020م

422,321,389 60,422,302 361,899,087 اإليرادات

)335,206,633()43,704,769()291,501,864(تكلفة اإليرادات

87,114,756 16,717,533 70,397,223 إجمالي الربح

المصاريف

)15,576,423()1,969,650()13,606,773(بيعية وتسويقية

)50,735,959()13,600,670()37,135,289(عمومية وإدارية

)26,723,273()3,239,766()23,483,507(استهالك وإطفاء

)5,920,899()2,092,553()3,828,346(ربح العمليات التشغيلية

)1,587,346()305,924()1,281,422(مصاريف تمويلية

5,149,900 2,916,764 2,233,136 عوائد ودائع قصيرة األجل

219,910 )1,670,050(1,889,960 إيرادات / )مصاريف( أخرى

)2,138,435()1,151,763()986,672(صافي الربح

ربح السهم 

ربحية السهم األساسية والمخفضة من ربح العمليات 
)1.18()0.42()0.77(التشغيلية

)0.43()0.23()0.20(ربحية السهم األساسية والمخفضة من صافي الدخل 
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

أرقام المقارنة – تتمة  - 26

التعديل - تتمة  -2-2	

	 قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م: الجدول )	2-2(:  

الرصيد في
الرصيد بعد ا لتعديلالتعديل30 يونيو 2020م

931,726,897 129,998,071  801,728,826 اإليرادات

)716,688,627( )84,004,033( )632,684,594(تكلفة اإليرادات

215,038,270 45,994,038  169,044,232 إجمالي الربح

المصاريف

 )31,986,299( )2,512,623( )29,473,676(بيعية وتسويقية

 )109,847,585( )26,036,701( )83,810,884(عمومية وإدارية

 )53,563,976( )6,443,059( )47,120,917(استهالك وإطفاء

8,638,75511,001,65519,640,410ربح العمليات التشغيلية

 )3,242,362( )611,847( )2,630,515(مصاريف تمويلية

 7,983,943  2,916,764  5,067,179 عوائد ودائع قصيرة األجل

2,271,372 70,000  2,201,372 إيرادات / )مصاريف( أخرى

13,276,79113,376,57226,653,363صافي الربح

ربح السهم 

ربحية السهم األساسية والمخفضة من ربح العمليات 
3.93 2.20  1.73 التشغيلية

5.33 2.68  2.66 ربحية السهم األساسية والمخفضة من صافي الدخل 

	 قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة كما في 30 يونيو 2020م: الجدول )	2-2(:  

الرصيد كما في
الرصيد بعد التعديلالتعديل30 يونيو 2020م

الموجودات

الموجودات غير المتداولة 

 370,767,469  24,392,883  346,374,586 ممتلكات وآالت ومعدات

 107,608,924  53,332,885  54,276,039 دفعات عن أعمال رأسمالية

 142,858,938  6,585,317  136,273,621 حق استخدام األصول

 37,784,228  19,547,332  18,236,896 موجودات غير ملموسة

3,755,20025.192.191 21,436,991موجودات مالية أخرى

576,598,133107.613.617684,211,750 إجمالي الموجودات غير المتداولة
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الرصيد كما في
الرصيد بعد التعديلالتعديل30 يونيو 2020م

الموجودات المتداولة 

 1,126,964,858  82,575,588  1,044,389,270 ذمم مدينة

 475,470,079  -    475,470,079 موجودات العقود

 100,519,607  21,318,165  79,201,442 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 -   )3,755,200( 3,755,200 موجودات مالية أخرى

 118,659,720  -    118,659,720 ودائع بنكية

 916,289,244  470,949,957  445,339,287 النقد وما في حكمه

 2,737,903,508 571.088.510 2,166,814,998 إجمالي الموجودات المتداولة 

 3,422,115,258 678.702.127 2,743,413,131 إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

 50,000,000  -    50,000,000 رأس المال المصدر والمدفوع

 416,667,946  416,667,946  -   الزيادة المقترحة لرأس المال

 25,000,000  -    25,000,000 احتياطي نظامي

 )36,497,493( )36,497,493( -   احتياطيات أخرى

49,874,0651,497,713,076 1,447,839,011 أرباح مبقاة

 1,952,883,529 430.044.518 1,522,839,011 إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة 

 12,672,084  12,672,084  -   مستحق إلى أطراف ذات عالقة – غير متداول

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

 124,047,451  4,778,197  119,269,254 التزامات االيجار - غير متداولة

 212,420,398  8,785,203  203,635,195 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 423,395,715  26,235,484  397,160,231 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المطلوبات المتداولة 

 156,020,531  9,968,383  146,052,148 ذمم دائنة

 34,098,847  34,098,847  -   مستحق إلى أطراف ذات عالقة

شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

أرقام المقارنة – تتمة  - 26

التعديل - تتمة  -2-2	
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الرصيد كما في
الرصيد بعد التعديلالتعديل30 يونيو 2020م

 218,646,837  -    218,646,837 مطلوبات العقود

 577,049,550  175,940,632  401,108,918 مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

 46,391,859  -    46,391,859 مطلوبات شراء عقار - متداولة

 13,628,390  2,414,263  11,214,127 التزامات االيجار - متداولة

 1,045,836,014  222,422,125  823,413,889 إجمالي المطلوبات المتداولة 

 1,469,231,729  248,657,609  1,220,574,120 إجمالي المطلوبات 

 3,422,115,258  678,702,127  2,743,413,131 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

د قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة كما في 30 يونيو 2020م: الجدول )	2-2(:  

الرصيد كما في
الرصيد بعد التعديلالتعديل 30 يونيو 2020م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

26,653,363 13,376,572 13,276,791 صافي دخل الفترة  قبل الزكاة

تعديالت لبنود غير نقدية:

 53,563,976  6,443,058  47,120,918 استهالك وإطفاء

831)4,562( 5,393 خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

 24,300,412  1,579,221  22,721,191 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 )7,983,943( )2,916,764( )5,067,179(إيرادات عوائد الودائع البنكية

 3,242,362  611,847  2,630,515 مصاريف تمويلية

 80,687,629 19.089.37299,777,001 

تسويات رأس المال العامل:

 37,215,019  )34,496,523( 71,711,542 ذمم مدينة

 12,450,721  )4,685,180( 17,135,901 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 )61,167,980( -    )61,167,980(موجودات العقود

 )28,116,423( )4,312,970( )23,803,453(ذمم دائنة

 32,257,738  -    32,257,738 مطلوبات العقود

 )69,436,072( 32,659,633  )102,095,705(مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

14,725,6728.254.33222,980.004 نقدية من العمليات 

شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

أرقام المقارنة – تتمة  - 26

التعديل - تتمة  -2-2	
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الرصيد كما في
الرصيد بعد التعديلالتعديل 30 يونيو 2020م

 8,837,401  2,916,764  5,920,637 إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة

 )4,342,703( )874,319( )3,468,384(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

17,177,92510.296.77727,474,702 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 613,403,575  250,000,000  363,403,575 ودائع بنكية

 )7,541,402( )1,323,687( )6,217,715(شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات ملموسة

 245,672,583 245,672,583  -   نقد مستحوذ عليه عند االستحواذ على شركة تابعة

4.5624.562-المحصل من استبعاد آالت وممتلكات ومعدات

 )4,995,494( -    )4,995,494(استثمار في موجودات مالية أخرى

 )39,682,219( )19,179,191( )20,503,028(دفعات من أعمال رأسمالية

331,687,338475.174.267806,861,605 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية 

 )7,550,972( -    )7,550,972(سداد العنصر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي

 )802,769( -    )802,769(مصاريف تمويلية مدفوعة

 )14,521,087( )14,521,087(-دفعات ألطراف ذات عالقة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
 )22,874,828()14,521,087()8,353,741(التمويلية

340,511,522470.949.957811,461,479 صافي النقص في النقد وما في حكمه

104,827,765-104,827,765 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

445,339,287470.949.957916,289,244 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

أرقام المقارنة – تتمة  - 26

التعديل - تتمة  -2-2	
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021م 

)ريال سعودي(

آثار انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد  19( - 27

تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد-19( )»الفيروس«( للمرة األولى في نهاية شهر ديسمبر 2019م، وخالل شهر مارس 2020م أعلنت 
منظمة الصحة العالمية تصنيفه كجائحة. استمر انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم تقريًبا بما في ذلك المملكة العربية السعودية ونتج عن ذلك تباطؤ 

في النشاط االقتصادي واالجتماعي وإغالق لكثير من القطاعات على المستوى العالمي والمحلي.

واستجابًة 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 واالحترازية، من ضمنها تفعيل العمل عن بعد حرًصا على سالمة الموظفين 

وعائالتهم، والقيام بتفعيل تام للحلول التقنية لضمان استمرار الخدمات القدمة على نفس المستوى.

في نهاية الربع الثاني من العام 2020م بدأت حكومة المملكة العربية السعودية بالسماح لعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية تدريجياً مع وجوب 
مراعاة تطبيق جميع التدابير الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي. خالل الربع الرابع من العام 2020م تم اإلعالن عن اكتشاف لقاحات تجاوزت 

مرحلة االختبارات بفاعلية والبدء بتصنيعها وتوزيعها عالمًيا لكثير من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية.

وحتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، لم تتأثر أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية سلًبا بشكل جوهري من تبعات استمرار 
تفشي الفيروس.

تم تقييم أثر الجائحة على نتائج أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات الغير مؤكدة والتي تعتمد بشكل 
رئيس على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.

األحداث الالحقة - 28

- في تاريخ 1 يوليو 2021م، أكملت الشركة إجراءات إصدار عدد 30,000,000 سهم إضافي بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم وذلك وفًقا لقرار 
الجمعية الصادر بتاريخ 20 يونيو 2021م، وبذلك يتكون رأس المال المصدر والمدفوع من 80,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم.

اعتماد القوائم المالية - 29

تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من قبل لجنة المراجعة المفوضة من قبل مجلس اإلدارة المجموعة بتاريخ 24 محرم 1443هـ )الموافق 
1 سبتمبر 2021م( .
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نشرة إصدار شركة علم



 شركة علم
)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

المعروفة سابقًا باسم

)شركة العلم ألمن المعلومات(

القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )غير مراجعة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م
وتقرير فحص المراجع المستقل
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  األولية الموجزة والموحدة

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م

 )ريال سعودي(

إيضاح

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 في 30 سبتمبر 

لفترة التسعة أشهر المنتهية
 في 30 سبتمبر

2021م
)غير مراجعة(

2020م
)غير مراجعة(

2021م
)غير مراجعة(

2020م
)غير مراجعة(

19966,780,802615,918,5102,758,204,0231,547,645,407اإليرادات
)1,085,680,084()1,849,497,195()368,991,456()639,464,402(19تكلفة اإليرادات 

327,316,400246,927,054908,706,828461,965,323إجمالي الربح 
المصاريف

)164,815,872()194,217,884()54,871,355()68,980,746(15عمومية وإدارية
)52,136,376()68,930,997()20,150,077()26,206,046(16بيعية وتسويقية

)81,335,071()83,700,349()27,771,092()30,466,840(استهالك وإطفاء
-)62,632,880(-)5,355,847(23-جمخصص خسائر ائتمانية متوقعة

196,306,921144,134,530499,224,718163,678,004ربح العمليات التشغيلية
92,172,7371,257,4736,844,0339,241,590عوائد ودائع بنكية

-559,795-25541,161الحصة في نتائج االستثمارات في شركات زميلة

مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة

4-ب، 
4-ج

326,498-20,859,057-

)4,845,625()3,866,741()1,603,263()947,759(مصاريف تمويلية
6,469,065)3,112,275(1737,6424,197,856)مصاريف( / إيرادات أخرى، بالصافي

198,437,200147,986,596520,508,587174,543,034دخل الفترة قبل الزكاة
-)63,885,324(-)20,833,233(20الزكاة

177,603,967147,986,596456,623,263174,543,034صافي دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة

بنود لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى قائمة الربح أو الخسارة:
----إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

177,603,967147,986,596456,623,263174,543,034إجمالي الدخل الشامل للفترة
ربح السهم: 

ربحية السهم األساسية والمخفضة 
من ربح العمليات التشغيلية

222.451.806,242.05

222.221.855.712,18ربحية السهم األساسية والمخفضة من صافي الدخل
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموجزة والموحدة

كما في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

30 سبتمبر 2021مإيضاح
)غير مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

الموجودات

الموجودات غير المتداولة 
355,192,116373,732,417 ممتلكات وآالت ومعدات

71,555,589108,538,021 دفعات عن أعمال رأسمالية
135,745,77382,978,472 موجودات غير ملموسة
115,521,301131,457,589 حق استخدام األصول
100,117,98745,444,261 4موجودات مالية أخرى

922,351212,556 25استثمارات في شركات زميلة
779,055,117742,363,316إجمالي الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة 
1,906,494,9681,370,495,889 5ذمم مدينة

866,806,342269,127,254 6موجودات العقود
447,638,601537,968,184 9ودائع بنكية

-350,326,498 4موجودات مالية أخرى
7143,496,26191,588,234مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

457,318,1211,013,318,368 8النقد وما في حكمه
4,172,080,7913,282,497,929إجمالي الموجودات المتداولة 

4,951,135,9084,024,861,245إجمالي الموجودات 
حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية 
800,000,00050,000,000 10رأس المال المصدر والمدفوع
450,000,000-11الزيادة المقترحة لرأس المال

25,000,00025,000,000 12احتياطي نظامي
)35,371,085()35,371,085(12احتياطيات أخرى

1,900,930,0571,744,306,794أرباح مبقاة
2,690,558,9722,233,935,709إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة 
246,484,428228,121,038 13مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

107,987,906101,534,296 التزامات اإليجار - غير متداولة
50,142,45074,255,782 مطلوبات شراء عقار - غير متداولة
404,614,784403,911,116 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموجزة والموحدة

كما في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

30 سبتمبر 2021مإيضاح
)غير مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

المطلوبات المتداولة 
141,090,506,357791,359,463مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

393,184,736226,711,828ذمم دائنة
241,104,867227,282,520 مطلوبات العقود

2085,621,23465,690,341زكاة
24,113,33123,496,470 مطلوبات شراء عقار - متداولة
1819,423,07924,104,741مستحق إلى أطراف ذات عالقة

2,008,54828,369,057التزامات اإليجار - متداولة
1,855,962,1521,387,014,420إجمالي المطلوبات المتداولة 

2,260,576,9361,790,925,536إجمالي المطلوبات 
4,951,135,9084,024,861,245إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة والموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

الزيادة المقترحة رأس المالإيضاح
لرأس المال

االحتياطي 
النظامي

االحتياطيات
إجمالي حقوق األرباح المبقاةاألخرى

الملكية
الرصيد كما في 1 يناير 2020م 

1,471,059,7131,509,562,220)36,497,493(25,000,000-50,000,000)مراجعة(

174,543,034174,543,034----صافي دخل الفترة
------الدخل الشامل اآلخر  
174,543,034174,543,034----إجمالي الدخل الشامل

416,667,946---416,667,946-القيمة الدفترية الناتجة عن االستحواذ
الرصيد كما في 30 سبتمبر 2020م 

1,645,602,7472,100,773,200)36,497,493( 50,000,000416,667,94625,000,000)غير مراجعة(

الرصيد كما في 1 يناير 2021م  
)مراجعة(

50,000,000450,000,00025,000,000)35,371,085(1,744,306,7942,233,935,709

456,623,263456,623,263----صافي دخل الفترة
------الدخل الشامل اآلخر

456,623,263456,623,263----إجمالي الدخل الشامل
المحول إلى الزيادة المقترحة لرأس 

-)300,000,000(--300,000,000-11المال 

----)750,000,000( 750,000,000 10المحول إلى رأس المال 

الرصيد كما في 30 سبتمبر 2021م  
)غير مراجعة(

800,000,000-25,000,000)35,371,085(1,900,930,0572,690,558,972
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة والموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

30 سبتمبر 2021م
)غير مراجعة(

30 سبتمبر 2020م
)غير مراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
520,508,587174,543,034صافي دخل الفترة  قبل الزكاة

تعديالت لبنود غير نقدية:
83,700,34981,335,071 استهالك وإطفاء

-62,632,880 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
831)663,363()مكاسب( / خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

35,820,06936,450,618مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
-)20,859,057(مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-)559,795(الحصة في نتائج  االستثمارات في شركات زميلة 
)9,241,590()6,844,033(إيرادات عوائد الودائع البنكية

3,866,7414,845,625 مصاريف تمويلية
677,602,378287,933,589

تسويات رأس المال العامل:
)183,665,022( )594,039,845(ذمم مدينة

11,438,577)41,268,130(مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
)73,995,820()602,284,676(موجودات العقود

166,472,90710,478,554ذمم دائنة
13,822,34765,821,247 مطلوبات العقود

9,214,1161,455,300مستحق إلى أطراف ذات عالقة
)36,116,958(300,179,602مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

83,349,467)70,301,301(نقدية )مستخدمة في( / ناتجة من العمليات 
-)43,954,431(زكاة مدفوعة

3,943,8406,679,875 إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة
)7,646,720()17,456,679(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

82,382,622)127,768,571(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

613,403,575  90,329,583 ودائع بنكية
)14,845,639()20,512,789(شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات ملموسة

245,672,583-نقد مستحوذ عليه عند االستحواذ على شركة تابعة
71,1272,140 المحصل من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)60,000()150,000(استثمارات في شركات زميلة
)15,934,242()384,141,167(استثمارات في موجودات مالية أخرى  

)55,537,230()43,385,723(دفعات من أعمال رأسمالية
772,701,187)357,788,969(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة االستثمارية
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة والموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

30 سبتمبر 2021م
)غير مراجعة(

30 سبتمبر 2020م
)غير مراجعة(

األنشطة التمويلية 
)16,753,563()28,151,006(سداد العنصر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي

-)23,496,471(سداد العنصر الرأسمالي من مطلوبات شراء عقار
)802,768()4,195,884(مصاريف تمويلية مدفوعة

)14,521,083()14,599,346(دفعات ألطراف ذات عالقة
)33,487,000(-توزيعات أرباح مدفوعة

)65,564,414()70,442,707(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
789,519,395)556,000,247(صافي ) النقص ( / الزيادة في النقد وما في حكمه

1,013,318,368104,827,765النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
457,318,121894,347,160النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

معامالت غير نقدية هامة:
محول من دفعات من أعمال رأسمالية إلى ممتلكات وآالت ومعدات

وموجودات غير ملموسة
 80,368,15624,315,249

-)8,244,115(إضافات حق استخدام أصول
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

معلومات عن الشركة - 1

تأسست شركة علم المعروفة سابقًا بإسم )شركة العلم ألمن المعلومات( )»الشركة«( في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات 
مسؤولية محدودة بتاريخ 24 شوال 1408هـ )الموافق 8 يونيو 1988م(. وقد تم تحويلها إلى شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة بموجب المرسوم 
الملكي رقـم )م/90( وتاريخ 3 ذو القعدة 1428هـ )الموافق 13 نوفمبر 2007م(، وهي مقيدة بالسجل التجاري رقم 1010069210. إن الشركة مملوكة 
بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، وبحسب ما نص عليه النظام األساس للشركة، يتكون مجلس اإلدارة من سبعة 
أعضاء يعينهم صندوق االستثمارات العامة، منهم أربعة أعضاء ترشحهم وزارة الداخلية. يقع المركز الرئيسي للشركة في شارع الثغر – النخيل 6614، 

الرائدة المدينة الرقمية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

تم تغيير إسم الشركة في تاريخ 5 يناير 2021م من شركة العلم ألمن المعلومات إلى شركة علم، وذلك وفًقا لقرار صدر خالل اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2020م.

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 والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت وتوفير مواقع للبيع والشراء 

عن طريق شبكة اإلنترنت والعمل في مجال التدريب وتطوير القوى العاملة.

إن النشاط الرئيسي للشركة هو تقديم الخدمات اإللكترونية اآلمنة للقطاعات الحكومية والخاصة واألفراد وذلك من خالل توفير مركز لقاعدة بيانات 
ضخمة تخدم المجتمع ككل مع مراعاة الخصوصية في تلك التعامالت. وتقديم خدمات اإلسناد والتي تختص بإسناد القطاعات العامة لتقديم خدمات 
مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية لهذه القطاعات. 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:

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
قطاع مجموعة المشاريع الرقمية: يختص بتقديم حلول تقنية في مجال تقنية المعلومات.- 3
قطاع الخدمات االحترافية: يختص بتقديم حلول تدريب واستشارات في مجاالت متعددة.- 4
قطاع التوطين وبناء القدرات: يختص في تقديم حلول التوطين. - 5

فيما يلي بعض الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الشركة:

خدمة يقين- 1
خدمة تم- 2
خدمة مقيم- 3
منصة أبشر- 4
خدمة العمرة- 5
خدمة ربط التأمين الصحي- 6

فيما يلي وصف لبعض الخدمات المقدمة من الشركة:

1- خدمة »يقين«: توفر هذه الخدمة التحقق اإللكتروني من الهوية، وتقوم بتصحيح وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة بشكل آلي، فهي تتيح للمشتركين 
فيها التحقق من بيانات عمالئهم قبل إدخالها في قواعد البيانات الخاصة بهم، كما تمكنهم من تحديث ما سبق إدخاله إلى قواعد بياناتهم طبقا لما هو 
موجود في سجالت مركز المعلومات الوطني. تشتمل هذه الخدمة كذلك على خدمات فرعية عدة من أهمها خدمة التحقق من هوية المكتتبين والمتعلقة 

بالشركات التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام.
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2- خدمة »مقيم«: وهي نظام معلوماتي يعمل على شبكة اإلنترنت ويتيح للجهات المستفيدة االطالع على المعلومات الخاصة بمكفوليهم حسب المعتمد 
لدى المديرية العامة للجوازات. ويقوم النظام بتوفير معلومات عن كل مكفول تابع للجهة المستفيدة، كما يساعد الجهات المستفيدة على تحسين إدارة 

الموارد البشرية من خالل توفير بيانات وتقارير العمالة لديها وذلك على شكل مجموعات متنوعة من الخدمات.

3- خدمة »العمرة«: تقوم خدمات العمرة على ربط وزارة الحج بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية لنقل البيانات الخاصة بدخول وخروج المعتمرين آلياً 
إلى شركات العمرة التي يتبعونها، واإلصدار المسبق لرقم الحدود. وتقوم هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الحج، من خالل الشركات المرخص لها بتقديم 
البيانات لشركات العمرة المختلفة. تقوم خدمات الحج على نقل وتسجيل بيانات حجاج الداخل آلياً 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 آلياً.

للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة لتمكن تلك القطاعات  4- خدمة »تم«: تقوم خدمة »تم« على تقديم بعض خدمات إدارة المرور إلكترونياً 
ذات الصلة بقطاع النقل والسيارات من االستعالم عن بيانات أساطيل السيارات التي يمتلكونها، والقيام بتحديث قواعد المعلومات لدى المرور ببيانات 
السيارات التي يتاجرون بها ونقل ملكيتها بمجرد إتمام صفقات البيع، وتجديد استماراتها، وتحديد القائد الفعلي، أو المفوض بالقيادة داخل المملكة 

وخارجها، وتمكن وكاالت السيارات من إصدار رخصة الملكية ولوحات السيارات بشكل فوري.

5- منصة »أبشر«: هي منصة رقمية متكاملة لخدمات وزارة الداخلية السعودية تتيح للجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين وأصحاب المؤسسات تنفيذ 
الخدمات التابعة للمديرية العامة للمرور ووكالة األحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات وغيرها عن طريق عمليات إلكترونية تفاعلية تعتمد على 
الربط مع الجهات المعنية تقنيا وربطها مع مركز المعلومات الوطني. وتسهياًل لوصول الخدمات للمستفيدين فقد تم تطوير تطبيق لألجهزة الذكية، كما 

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

الشركات التابعة

قامت الشركة بتأسيس شركة إمداد الخبرات المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010414975، بتاريخ 22 رجب 
1435هـ )الموافق 21 مايو 2014م( ومملوكة بالكامل لشركة علم ومقرها الرئيسي الرياض. ويتمثل نشاط شركة إمداد الخبرات المحدودة الرئيسي في 
إدارة مراكز االتصال ومراكز الخدمات وتقديم الخدمات االستشارية في مجال األعمال اإللكترونية والتشغيل والصيانة واستيراد وتصدير وبيع األجهزة 

والمعدات والبرامج واألنظمة وتطوير القوى العاملة.

قامت الشركة بتأسيس شركة علم لالستثمار التقني، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010599252، بتاريخ 16 صفر 1441هـ 
)الموافق 15 أكتوبر 2019م( ومملوكة بالكامل لشركة علم ومقرها الرئيسي الرياض. 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 المعلومات واالتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.

قامت الشركة بتأسيس شركة موارد المستقبل المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010606896، بتاريخ 8 ربيع األول 
1441هـ )الموافق 5 نوفمبر 2019م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة إمداد الخبرات المحدودة بنسبة 0.02% وشركة علم لالستثمار التقني 

بنسبة 99.98%، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الخدمات المالية وأنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة وأنشطة البرمجة الحاسوبية.

قامت الشركة بتأسيس شركة العمرة للخدمات المتميزة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010656805، بتاريخ 
12 صفر 1442هـ )الموافق 30 سبتمبر 2020م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة علم بنسبة 100% ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي نقل الركاب 
بالحافالت بين المدن، متعهدي اإلعاشة بالحج والعمرة، المعاينة والتفتيش لألنظمة المختلفة وقياس أدائها، تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، حجز 

وحدات اإليواء السياحي وتسويقها، خدمة استقبال وتوديع المعتمرين. ولم تمارس الشركة أعمالها بعد.
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الشركات التابعة – تتمة

قامت الشركة خالل العام 2020م بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق االستثمارات العامة )المساهم الوحيد في الشركة( لشراء جميع أسهم شركة 
تبادل بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات، وبحسب االتفاقية المبرمة فإنه يتم احتساب الحقوق وااللتزامات االقتصادية اعتباًرا من تاريخ 1 يناير 
2020م. وذلك بالقيمة الدفترية البالغة 450,154,946 ريال سعودي مخصوًما منها أرباح مستحقة عن عام 2019م بمبلغ33,487,000 ريال سعودي، الشركة 
السعودية لتبادل المعلومات إلكترونًيا »تبادل« وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/39 بتاريخ 14 شوال 
1430هـ الموافق 3 أكتوبر 2009م، ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010274503، ويقع مركزها الرئيسي في الرياض، وتعمل تبادل في قطاعات 
وإنشاء وتطوير  امتالك  المعلومات. وكذلك  برامج وأنظمة وتطبيقات االتصاالت وتقنية  المعلومات واالتصاالت وتركيب وصيانة ودعم ومساندة  تقنية 

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

قامت الشركة بتأسيس شركة أسدام ديجيتال، بموجب قانون الشركات التجارية في دبي وهي شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل 
تجاري رقم 99019، بتاريخ 9 صفر 1443هـ )الموافق 16 سبتمبر 2021م( ومقرها الرئيسي دبي، ومملوكة لشركة موارد المستقبل المحدودة بنسبة %100 
ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في خدمات االستشارات وخدمة العمالء وتطوير وتقديم الحلول ودعم مقدمي الخدمات لألنظمة التقنية. ولم تمارس 

الشركة أعمالها بعد.

يشار إلى الشركة والشركات التابعة لها المذكورة أعاله مجتمعة بـ »المجموعة« في هذه القوائم المالية االولية الموجزة والموحدة.

شركة علم للمدفوعات الرقمية

قامت الشركة في تاريخ 7 يونيو 2021م بشطب السجل التجاري لشركة علم للمدفوعات الرقمية المحدودة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية 
محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010619996، علًما بأنها لم تمارس أعمالها.

أسس اإلعداد  - 2

المعايير المحاسبية المطبقةأ. 

تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 »التقرير المالي األولي« والمعتمد في المملكة العربية السعودية 
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ال تشمل هذه القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة على جميع 
اإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية الكاملة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، لذا فإن هذه القوائم المالية األولية الموجزة 
والموحدة يجب قراءتها جنًبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م.  إضافًة إلى ذلك ال تعبر نتائج فترة 

الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م بالضرورة عن النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

أسس توحيد القوائم المالية 	. 

تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة المرفقة القوائم المالية لشركة علم وشركاتها التابعة )»يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة«(. 

الشركة التابعة هي منشأة تسيطر عليها المجموعة. تسيطر الشركة على منشأة عندما يكون لديها سيطرة على 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. 
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أسس اإلعداد   تتمة   2

أسس توحيد القوائم المالية -تتمة  .	

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، بحسب ما هو مناسب.

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

يتم تحديد الحقوق غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية الشركة. بما أن الشركات التابعة مملوكة بالكامل 
للشركة، فليست هناك أية حقوق غير مسيطرة لإلفصاح عنها.

تتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم 
المالية للشركات التابعة لتتوافق مع القوائم المالية للمجموعة.

أسس القياس	. 

تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا مستحقات التزامات منافع الموظفين المحددة حيث يتم 
احتسابه بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باإلضافة للموجودات المالية األخرى حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة وتظهر بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

العملة الوظيفية وعملة العرضد. 

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

استخدام االفتراضات والتقديرات	. 

إن إعداد القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ 
الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف خالل 
الفترة المشمولة بالتقرير. وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على معرفة اإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف في نهاية 

المطاف عن تلك التقديرات نظراً لظروف خارجة عن سيطرة المجموعة. 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر، ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات 
إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  - 3

باستثناء ما تم ذكره أدناه، فإن السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة هي نفس تلك المطبقة عند 
إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

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

إحالل معدل الفائدة المرجعي )المرحلة الثانية( – التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 9، ومعيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار الدولي للتقرير 
المالي 7، والمعيار الدولي للتقرير المالي 16: تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل معدل الفائدة المرجعي 

الحالي بسعر فائدة بديل خالًيا تقريًبا من المخاطر، تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3

وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية، التي يتطلبها اإلحالل المباشر، كتغيرات في معدل الفائدة المتغير، بما 
يعادل الحركة في معدل الفائدة السائد في السوق.

تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل معدل الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة التغطية.

توفر إعفاء مؤقت للمنشآت من ضرورة تلبية المتطلبات التي يممكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة بمعدل فائدة خالي من المخاطر 
كتغطية لمكون المخاطر.

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

المعايير الصادرة ولم تدخل حيز التنفيذ

لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل مبكر في إعداد هذه القوائم األولية الموجزة والموحدة ومن المتوقع أن ال يكون لها أثر 
جوهري في الفترات المستقبلية

تدخل حيز التنفيذ في أو بعدالمعايير الجديدة والمعدلة
1 يناير 2022مالمخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37(

1 يناير 2022مالتحسينات الدولية السنوية دورة 2018م – 2020م
1 يناير 2022مالممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود ) تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16(

1 يناير 2022مالمراجع حول إطار المفاهيم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3(
1 يناير 2023معقود التأمين )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 17(

1 يناير 2023متصنيف المطلوبات على أنها متداولة وغير متداولة ) تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1(
1 يناير 2023ماإلفصاح عن السياسات المحاسبية ) التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 و تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 2(

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق. ليس من 
المتوقع أن يكون لتطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

موجودات مالية أخرى - 	

31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م

)مراجعة()غير مراجعة(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

دفعة مقدمة مقابل حق امتالك أسهم مستقبلي 
6,248,385-شركة فوديكس )أ(

4,923,322-شركة زد )ب(
6,210,2216,210,221شركة سهل المدار 
5,758,6105,758,610شركة حلول الوطن

11,968,83123,140,538
صناديق استثمار

-350,326,498صناديق أسواق النقد )ج(
362,295,32923,140,538

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات حقوق ملكية غير مدرجة
35,574,76910,566,851شركة سيارة )د(

-29,206,781شركة زد )ب(
10,108,71610,108,716شركة يونيفونيك

-6,248,385شركة فوديكس )أ(
-4,987,500شركة كيورا )هـ(

1,057,577662,728شركة بيزات
965,428965,428شركة هيلثفاي مي 

88,149,15622,303,723
-350,326,498متداولة

100,117,98745,444,261غير متداولة

)أ( خالل الربع األول من العام 2021م، أنهت المجموعة توقيع اتفاقية تحول بموجبها حق امتالك األسهم المستقبلي في شركة فوديكس إلى أسهم، وقد 
حصلت المجموعة بموجبها على عدد 134,824 سهم. 

)ب( خالل الربع الثاني من العام 2021م، وقعت المجموعة اتفاقية الستثمار في حقوق ملكية غير مدرجة إضافية في شركة زد بمبلغ 3.7 مليون ريال 
سعودي. إضافًة إلى ذلك تنص نفس االتفاقية على تحويل مبلغ حق امتالك األسهم المستقبلي في شركة زد إلى أسهم، وقد قامت المجموعة بإعادة تقييم 

حق امتالك األسهم المستقبلي ونتج عن ذلك مكاسب من خالل قائمة الربح أو الخسارة األولية الموجزة والموحدة، موضحة فيما يلي:
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

موجودات مالية أخرى )تتمة(   	

مستويات القيمة العادلة
4,923,322كما في 1 يناير 2021م

20,532,559مستوى 3مكاسب إعادة قياس االستثمار من خالل الربح أو الخسارة
3,750,900استثمار إضافي

29,206,781

وبناًء عليه سيكون تقييم االستثمار في شركتي زد وفوديكس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مستقباًل بداًل من أن يكون من خالل قائمة 
الربح أو الخسارة.

)ج( خالل الربع الثالث من العام 2021م، قامت المجموعة باالستثمار في صندوق عام –مفتوح، ويهدف إلى تحقيق عائدات منخفضة المخاطر لحاملي 
الوحدات مع الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة، خالل الربع الثالث من العام 2021 م كان هناك مكاسب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

مدرجه ضمن مستوى القيمة العادلة الثاني بمبلغ 326,498 ريال سعودي.

)د( خالل الربع الثالث من العام 2021م، قامت شركة موارد المستقبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة بالمشاركة في جولة استثمار حقوق ملكية في 
شركة »سيارة« و هي شركة مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم 1924624 وتوفر العديد من 
الخدمات المقدمة لبائعي ومشتري السيارات عن طريق منصة »سيارة أونالين« والتي تعتبر منصة تسوق متكاملة توفر لعمالئها خدمات تمويل وتسويق 
وتقرير موجز وغيرها وذلك بمبلغ 25.007.917 ريال سعودي، وبذلك يكون إجمالي استثمار المجموعة في شركة سيارة مبلغ 35.574.769 ريال سعودي.

)هـ( خالل الربع الثالث من العام 2021م، قامت شركة موارد المستقبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة بالمشاركة في جولة استثمار حقوق ملكية في 
شركة »كيورا« وهي شركة مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر كايمان بموجب سجل تجاري رقم 364331 وتوفر الشركة تطبيق على الهواتف 

الذكية يمّكن المستخدمين من الحصول على استشارات طبية عن بعد وذلك بالتواصل مع أطباء معتمدين وذلك بمبلغ 4.987.500 ريال سعودي.

ذمم مدينة - 5

تتكون الذمم المدينة مما يلي:

31 ديسمبر 2020م 30 سبتمبر 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(

1,529,856,3101,079,622,741 الذمم الحكومية
619,225,319475,419,043 الذمم التجارية

2,149,081,6291,555,041,784
)184,545,895()242,586,661(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

1,906,494,9681,370,495,889
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

ذمم مدينة)تتمة(   5

كانت الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي: 

31 ديسمبر 2020م 30 سبتمبر 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(

184,545,895174,521,121رصيد بداية الفترة / السنة
1,979,093-   الناتج عن االستحواذ

58,040,7668,045,681 المخصص المكون خالل الفترة / السنة
242,586,661184,545,895في نهاية الفترة / السنة

موجودات العقود - 6

تمثل موجودات العقود اإليرادات المستحقة عن التزامات األداء المسلّمة ولم يتم اصدار فواتير للعمالء بها حتى تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة 
والموحدة، وسوف يتم فوترة تلك اإليرادات المستحقة خالل الفترات الالحقة أو حين تحقق الشروط التعاقدية إلصدار فواتير للعمالء بها.

تتكون موجودات العقود مما يلي:

31 ديسمبر 2020م 30 سبتمبر 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(

881,927,704303,722,143الذمم الحكومية

49,537,81625,458,701الذمم التجارية

931,465,520329,180,844

)60,053,590()64,659,178(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

866,806,342269,127,254

كانت الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي: 

31 ديسمبر 2020م 30 سبتمبر 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(
60,053,59033,306,711رصيد بداية الفترة / السنة

4,605,58826,746,879 المخصص المكون خالل الفترة / السنة
64,659,17860,053,590في نهاية الفترة / السنة
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى - 7

تتكون المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى مما يلي:

31 ديسمبر 2020م 30 سبتمبر 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(

43,057,50224,330,173تكاليف مؤجلة

11,670,302 21,181,931ضريبة القيمة المضافة

19,123,30019,184,194ذمم موظفين
35,340,29730,179,661تأمين واشتراكات وإيجار مدفوع مقدماً

7,204,0183,731,988دفعات مقدمة للموردين

3,263,493909,159عوائد ودائع بنكية مستحقة

14,325,7201,582,757أخرى

143,496,26191,588,234

النقد وما في حكمه - 8

يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

31 ديسمبر 2020م 30 سبتمبر 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(
187,548,822247,918,068 أرصدة  لدى البنوك

269,769,299765,400,300 ودائع بنكية قصيرة األجل )أ(
457,318,1211,013,318,368

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

ودائع بنكية - 9

يتكون رصيد ودائع بنكية من ودائع يكون عمرها أكثر من ثالثة أشهر وأقل من 12 شهراً. بلغ متوسط العمولة 0.80% سنوياً.

وقد تم تحميل قائمة الربح أو الخسارة األولية الموجزة والموحدة بإجمالي إيراد ودائع بنكية بلغ 6.8 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م )30 سبتمبر 2020م: 9.2 مليون ريال سعودي(.

رأس المال المصدر والمدفوع - 10

يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 80,000,000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 10 ريال سعودي لكل سهم )2020م: 5.000.000 سهم 
عادي بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم(.
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

الزيادة المقترحة لرأس المال - 11

خالل العام 2020م وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 450,000,000 ريال سعودي وذلك عن طريق تحويل مبلغ 33,332,054 ريال سعودي 
من األرباح المبقاة ومبلغ 416,667,946 ريال سعودي ناتجة عن االستحواذ على شركة تبادل )إيضاح 1( وذلك بإصدار 45,000,000 سهم عادي، وقد قامت 

الشركة خالل الربع األول من العام 2021م، بإصدار عدد 45,0000,000 سهم إضافي بقيمة إسمية 10 ريال سعودي للسهم.

بتاريخ 20 يونيو 2021م، وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 300,000,000 ريال سعودي عن طريق تحويلها من األرباح المبقاة وذلك بإصدار 
عدد 30.000.000 سهم إضافية بقيمة إسمية 10 ريال سعودي.  اكتملت اإلجراءات النظامية لزيادة رأس المال في تاريخ 1 يوليو 2021م، وبذلك يتكون 

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 80,000,000 سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم.

االحتياطيات - 12

االحتياطي النظامي

تماشًيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة، تقوم المجموعة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 10% من صافي 
الدخل السنوي كاحتياطي نظامي حتى يبلغ 30% من قيمة رأس المال المصدر، هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهم الشركة. يتم التحويل إلى 

االحتياطي النظامي في القوائم المالية المراجعة وذلك في تاريخ 31 ديسمبر من كل عام.

االحتياطيات األخرى

يتكون بند احتياطيات أخرى من إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باإلضافة إلى بند إعادة تقييم استثمارات من خالل الدخل الشامل 
اآلخر، علًما أنه لم يكن هناك حركة على هذه األرصدة خالل فترة التقرير.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 13

الحركة في القيمة الحالية لمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر2021م

)مراجعة()غير مراجعة(

228,121,038184,382,388 رصيد بداية الفترة / السنة
8,080,303-   التكلفة الناتجة عن االستحواذ

42,669,687 32,501,946 تكلفة الخدمة الحالية
6,859,155 3,614,031 تكلفة تمويل الخدمة الحالية

)928,020()295,908(تكاليف محولة 
)12,682,800()17,456,679(المنافع المدفوعة 

)259,675(-الخسائر الناتجة عن إعادة القياس 
246,484,428228,121,038رصيد نهاية الفترة / السنة
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى - 	1

تتكون المصاريف المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى مما يلي:

31 ديسمبر 2020م 30 سبتمبر 2021م 

)مراجعة()غير مراجعة(
337,262,446 417,206,370تكاليف تعاقدية

255,018,323121,158,477مشاريع مشاركة بالدخل 
190,042,294187,541,074مستحقات موظفين

164,250,13288,794,120دفعات مقدمة من العمالء
29,039,92423,614,159تسويق وعموالت بيعية

15,851,25815,851,258مخصصات قانونية
9,584,73710,346,427مبالغ موردين محتجزة

9,513,3196,791,502أخرى
1,090,506,357791,359,463

المصاريف العمومية واإلدارية - 15

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

2020م2021م

)غير مراجعة( )غير مراجعة(
149,581,750122,479,142 رواتب ومزايا موظفين

14,615,47814,485,986 خدمات استشارية ومهنية
6,943,2642,742,294 عضويات واشتراكات
4,896,6983,577,302 مصاريف متعاقدين

4,477,0067,564,316 ضيافة وأنشطة
2,683,2123,584,562 منافع عامة واتصاالت

1,232,2722,299,632 مصاريف إصالح وصيانة
9,788,2048,082,638 مصاريف أخرى

194,217,884164,815,872
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

المصاريف البيعية والتسويقية - 16

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

2020م2021م

)غير مراجعة()غير مراجعة(
57,288,49236,472,400 رواتب ومزايا موظفين

5,358,5674,123,401 مصاريف خدمة سداد 
2,392,4803,218,217 عالقات عامة

3,191,9867,799,413 إعالنات ومعارض
522,945 699,472 مصاريف أخرى

68,930,99752,136,376

)مصاريف( / إيرادات أخرى، بالصافي - 17

تتكون )المصاريف( / اإليرادات األخرى لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر مما يلي:

2020م2021م

)غير مراجعة( )غير مراجعة(

-)5,000,000(تبرعات

1,692,4613,033,952مبالغ واردة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم السعودة

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

210,781434,713أخرى

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

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 18

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. وفقاً للظروف اإلعتيادية للتعامالت، تقوم المجموعة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة متضمنة 
التي يمتلكها صندوق  الشركات  التنفيذيين وغيرها من  الرئيسي( وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء  )المساهم  العامة  التعامل مع صندوق االستثمارات 
إدارة المجموعة. قامت  المتفق عليها من قبل  للشروط  المعامالت تتم وفقاً  إدارة تلك الشركات. كل تلك  العامة أو األعضاء من مجلس  االستثمارات 

المجموعة خالل الفترة بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(   18

العالقةالجهة
الجهة المالكةصندوق االستثمارات العامة

موظفينموظفي اإلدارة العليا
أعضاءأعضاء مجلس اإلدارة

شركة زميلةشركة يونيفونك
شركة زميلةشركة حلول الوطن

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

2020م 2021م

)غير مراجعة( )غير مراجعة(

المعامالت مع الجهة المالكة 

28.922.84818.697.381إيرادات خدمات

33,487,000-توزيعات أرباح

المعامالت مع مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا

20,818,46513,018.573رواتب و مزايا

11,410,960 13,781,458مكافآت وبدالت

1,359,250 2,076,671مكافأة نهاية الخدمة

المعلومات القطاعية  - 19

فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:

 الفترة المنتهية في
30 سبتمبر 2021م
)غير مراجعة( 

مجموعة المشاريع اسناد األعمالمجموعة المنتجات
الرقمية

الخدمات 
االحترافية

التوطين وبناء 
اإلجماليالقدرات

262,046,0182,758,204,023 72,214,279 134,167,071 1,397,699,923892,076,732 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

100,404,780908,706,828 )6,404,117()10,577,931(604,819,423220,464,673 إجمالي الربح 
33%38%)9%()8%(25%43%هامش إجمالي الربح

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 مجموع المطلوبات
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

المعلومات القطاعية )تتمة(   19

 الفترة المنتهية في
 30 سبتمبر 2020م

)غير مراجعة( 
مجموعة المشاريع اسناد األعمالمجموعة المنتجات

الرقمية
الخدمات 
االحترافية

التوطين وبناء 
اإلجماليالقدرات

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%هامش إجمالي الربح

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 مجموع المطلوبات

الزكاة - 20

قامت المجموعة بتقديم اإلقرارات الزكوية وحصلت مقابلها على خطاب تمكين من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م وينتهي في 30 أبريل 2022م. لم تستلم المجموعة أي ربوط زكوية عن السنوات السابقة حتى 31 ديسمبر 2020م. 

مخصص الزكاة

31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021م

)مراجعة()غير مراجعة(
-65,690,341الرصيد بداية الفترة / السنة
63,885,32465,690,341المحمل خالل الفترة / السنة

-)43,954,431(المبالغ المدفوعة خالل الفترة / السنة
85,621,23465,690,341الرصيد نهاية الفترة / السنة

االرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة - 21

كما في 30 سبتمبر 2021م، لدى المجموعة خطابات ضمان بنكية قائمة بمبلغ 33.7 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2020م: 66.7 مليون ريال سعودي(.
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

ربحية السهم - 22

يعتمد احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة على المعلومات التالية:

30 سبتمبر 2020م30 سبتمبر 2021م

)غير مراجعة()غير مراجعة(
499,224,718163,678,004ربح العمليات التشغيلية للفترة

456,623,263174,543,034صافي دخل الفترة

عدد األسهم

80,000,00080,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم ألغراض ربحية السهم األساسية والمخفضة
ربح السهم بناًء على ربح الفترة العائد إلى المساهم في الشركة 

6,242,05من ربح العمليات التشغيلية

5,712,18من صافي دخل الفترة

خالل الربع األول من العام 2021م قامت الشركة بإصدار 45.000.000 سهم إضافي محول من الزيادة المقترحة لرأس المال، ليكون بذلك إجمالي عدد 
أسهم الشركة 50,000,000 سهم.

الحقاً، خالل الربع الثالث من العام 2021م قامت الشركة بإصدار 30.000.000 سهم إضافي محول من الزيادة المقترحة لرأس المال ليكون بذلك 
إجمالي عدد أسهم الشركة 80.000.000 سهم )30 سبتمبر 2020م: 5,000,000 سهم(.تم تعديل المتوسط المرجح لعدد أسهم فترة المقارنة بأثر رجعي 

إثر الزيادات في رأس المال المحولة من الزيادة المقترحة لرأس المال )إيضاح 11(.

إدارة المخاطر - 23

 مخاطر أسعار الفائدةأ. 

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. وتنشأ مخاطر أسعار 
الفائدة للشركة من الودائع البنكية والتي تكون بأسعار فائدة معّومة. وتخضع جميع الودائع إلعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقب اإلدارة التغيرات التي 

تطرأ على أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة غير جوهرية بالنسبة للمجموعة. 

مخاطر السيولة	. 

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	. 

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 
وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء باإلضافة إلى الموظفين. 

المدينة  الذمم  قيمة  في  االنخفاض  خسائر  إن  االئتمان.  لمخاطر  للتعرض  األقصى  الحد  تمثل  العقود  وموجودات  المدينة  للذمم  الدفترية  القيم  إن 
وموجودات العقود وذمم الموظفين المثبتة ضمن الربح أو الخسارة كانت كما يلي: 
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

إدارة المخاطر )تتمة(   23

30 سبتمبر 2020م30 سبتمبر  2021م

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

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

62,632,880-

مخاطر التذبذ	 في أسعار صرف العمالتد. 

تمثل مخاطر العمالت، المخاطر الناتجة عن تذبذب أداة مالية ما، نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. لم تقم المجموعة بمعامالت هامة بعمالت 
أجنبية عدا الدوالر األمريكي والجنيه األسترليني واليورو خالل الفترة. لم تتعرض المجموعة لمخاطر تذبذب في أسعار صرف العمالت خالل الفترة، وال 

تتوقع اإلدارة خضوع المجموعة في المستقبل لمعامالت متعلقة بهذه المخاطر بشكل جوهري.

األدوات المالية والقيمة العادلة لألدوات المالية   2	

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة من األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة باإلضافة إلى الموجودات المالية األخرى. بينما تتكون االلتزامات 
المالية من الذمم الدائنة. إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

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

25   الشركات الزميلة

نسبة حصة الملكية

31 ديسمبر 2020م30 سبتمبر 2021مإسم الشركة الزميلة
30%30%شركة سهل المدار التجارية 

24%24%شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات 
-30%شركة الدال للخدمات العقارية )أ(

)أ( قامت شركة موارد المستقبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة بتأسيس شركة الدال للخدمات العقارية، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة 
بسجل تجاري رقم 1010680496، بتاريخ 29 جمادى األول 1442هـ )الموافق 13 يناير 2021م( ومقرها الرئيسي الرياض، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي 
في الداللين وسماسرة المزادات لجميع السلع، البيع بالجملة عن طريق االنترنت، أنشطة مزادات بيع البيوت السكنية، المزادات غير المحالت، أنشطة 

وكالء السماسرة، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير. علًما بأن الشركة لم تبدأ بممارسة أعمالها بعد.

أرقام المقارنة   26

إعادة التصنيف

تم إعادة تصنيف بعض أرقام سنة المقارنة لتتفق مع عرض الفترة الحالية للقوائم المالية األولية الموجزة والموحدة. 
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شركة علم )المعروفة سابًقا باسم شركة العلم ألمن المعلومات(

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة )تتمة(

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021م 

)ريال سعودي(

أرقام المقارنة )تتمة(   26

خالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض بنود حقوق الملكية، من خالل إعادة تصنيف االحتياطيات الناتجة 
من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة وإعادة قياس االستثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر، من األرباح المبقاة إلى احتياطيات أخرى، 

وفيما يلي تفاصيله:

الرصيد كما يظهر فيكما في 31 ديسمبر 2020م
الرصيد بعد إعادة التصنيفإعادة التصنيف 31 ديسمبر2020م

)35,371,085()35,371,085(-احتياطيات أخرى
1,708,935,70935,371,0851,744,306,794أرباح مبقاة

باإلضافة لما ذكر أعاله كان هناك إعادة تصنيف لبعض البنود تتضمن ضريبة القيمة المضافة والموجودات المالية األخرى.

لم يكن إلعادة التصنيف تأثير على صافي موجودات المجموعة. 

آثار انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد  19(    27

تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد-19( )»الفيروس«( للمرة األولى في نهاية شهر ديسمبر 2019م، وخالل شهر مارس 2020م أعلنت 
منظمة الصحة العالمية تصنيفه كجائحة. استمر انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم تقريًبا بما في ذلك المملكة العربية السعودية ونتج عن ذلك تباطؤ 

في النشاط االقتصادي واالجتماعي وإغالق لكثير من القطاعات على المستوى العالمي والمحلي.

واستجابًة 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 واالحترازية، من ضمنها تفعيل العمل عن بعد حرًصا على سالمة الموظفين 

وعائالتهم، والقيام بتفعيل تام للحلول التقنية لضمان استمرار الخدمات المقدمة على نفس المستوى.

في نهاية الربع الثاني من العام 2020م بدأت حكومة المملكة العربية السعودية بالسماح لعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية تدريجياً مع وجوب 
 مراعاة تطبيق جميع التدابير الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي.

خالل الربع الرابع من العام 2020م تم اإلعالن عن اكتشاف لقاحات تجاوزت مرحلة االختبارات بفاعلية والبدء بتصنيعها وتوزيعها عالمًيا لكثير من 
الدول بما فيها المملكة العربية السعودية.

وحتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة، لم تتأثر أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية سلًبا بشكل جوهري من تبعات استمرار تفشي الفيروس.

تم تقييم أثر الجائحة على نتائج أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات الغير مؤكدة والتي تعتمد بشكل 
رئيس على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.

األحداث الالحقة   28

لم يكن هناك أحدث الحقة يتطلب اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة.

اعتماد القوائم المالية   29

تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة والموحدة من قبل لجنة المراجعة المفوضة من قبل مجلس اإلدارة المجموعة بتاريخ 23 ربيع الثاني 1443هـ 
)الموافق 28 نوفمبر 2021م ( .
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القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص
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للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و  31 ديسمبر 2019م
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 تقرير المراجع المستقل 
 

 المساهم  إلى
 ألمن المعلومات   العلمشركة 

 المملكة العربية السعودية -الرياض 

 خاص غرض الموحدة ذات   تقرير عن مراجعة القوائم الماليةال
 

 الرأي 
، والعي  شرررما مائمة  وشرررركا اا العابعة لمالمعمو(ةم ألمن المعلومات   العلملشرررركة    خاصغرض  الموحدة ذات   القوائم المالية راجعنالقد 

، ومائمة الربح أو الخسررارة والدخا الشرراما  2019ديسررم ر  31و  2020 ديسررم ر  31كما في    خاصغرض الموحدة ذات   المركز المالي
الموحردة ذات  ، ومرائمرة العردفقرات النقرديرة خراصغرض المسرررراهم الموحردة ذات  ، ومرائمرة العريرات في حقو   خراصغرض الموحردة ذات  اآلخر

بمرا في ذلرا ملخ   ،  خراصغرض  الموحردة ذات   المنعايرة في ذلرا العراريو، واايارررراحرات حوم القوائم المراليرة خراص للسررررنواتغرض  
 .للسياسات المحاس ية الاامة

العوهريرة، المركز المرالي   جميع العوانر ، من  (رادم   عرض بشرررركراالمرفقرة    خراصغرض  الموحردة ذات    في رأينرا، فر ا القوائم المراليرةو
المنعايرة في ذلرا العراريو ا قرا     للسررررنواتارا المرالي و ردفقرا ارا النقرديرة  ئ وأدا  2019ديسررررم ر    31و   2020  ديسررررم ر  31كمرا في   للمعمو(رة

 خاص.غرض من القوائم المالية الموحدة ذات  2للسياسات المحاس ية الموضحة في اايااح رمم 

 أساس الرأي 
وضرريحاا لقد ممنا بمراجععنا ا قا  للمعاييرالدولية للمراجعة المععمدة في المملكة العربية السررعودية. إا مسرراوليا نا بموج   لا المعايير  م   

ا قا    المعمو(ةفي  قريرنا. ونحن مسرررعقلوا (ن   مخاصغرض  ذات    الموحدة مسررراوليات المراجع (ن مراجعة القوائم الماليةمفي مسرررم 
خراص  غرض الموحردة ذات ذات الصررررلرة بمراجععنرا للقوائم المراليرة ود سررررلود و دام المانرة المععمردة في المملكرة العربيرة السررررعوديرة  لقوا(ر

كافية ومناسرر ة   عد  أدلة المراجعة العي حصررلنا (لياا ا  ف   في ا(عقادنا،والقوا(د.  لاذهبمسرراوليعنا األخيمية وفقا  أياررا  فينا ومد و،  للمعمو(ة
 أساس ابداء رأينا. لعوفير

 وتقييد التوزيع  األساس المحاسبي – لفت انتباه
 م إ(داد القوائم المالية    والذي يوضح األساس المحاس ي.  ، خاصغرض  الموحدة ذات    من القوائم المالية  2نلفت انع اهنا إلى اايااح رمم  

المالية  غرض  الموحدة ذات   العام األولي  خاص لمسا(دة المعمو(ة في  ل ية معطل ات هيئة السو   يععلق بطل  المعمو(ة ليكععام  فيما 
.  وادراجاا في نشرة ااصدار ذات الصلة  وااللعزامات المسعمرة من موا(د ارح األورا  المالية 15 رمم و(مي  بمعطل ات الملحق المقعرح

 خاص مد ال  كوا مناس ة ألغراض أخرى. ولم يعم  عديا رأينا فيما يععلق باذا األمر.غرض لذلا، ف ا القوائم المالية الموحدة ذات  نعيعةو
 

 أمور أخرى 
وفقا للمعايير الدولية للعقرير المالي    2020ديسم ر    31المالية الموحدة للسنة المنعاية في    القوائممعمو(ة منفصلة من  ب (داد  المعمو(ة    مامت

 . 2021أبريا  8حسابات منفصا إلى مساهم الشركة بعاريو   مراجعالذي أصدرنا بشأنه  قرير و

. حيث  خاصغرض القوائم المالية الموحدة ذات  في    حيث  م (رضاا  2018 ر  ديسم   31لم نقم بمراجعة بيانات المقارنة للسنة المنعاية في  
السعودية لع ادم    والقوائم المالية للشركة وشركا اا العابعة المعلومات ألمن    العلم وحدة لشركة  م  م إ(دادها من م ا اادراة من القوائم المالية ال

غير  ن م ا مراجع حسابات  خر حيث أبدى رأي مو العي  م مراجععاا  2018ديسم ر  31  للسنة المنعاية في م   ادممالمعلومات الكعرونيا ل 
 ، (لى العوالي.2019مايو  21و  2019أبريا  2معحفظ حوم  لا القوائم المالية في  اريو 
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 ل عمة  ألمن المعلومات   العلمفي شركة  مساهملل   تقرير المراجع المستقل
 

 خاص غرض الموحدة ذات مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية  
للسرياسات المحاس ية الموضحة في (ادم وفقا   بشركاو(رضراا   خاصغرض  الموحدة ذات   مسراولة (ن إ(داد القوائم الماليةهي الاادارة   إا

أناا ضررررورية لعمكيناا من  ىمسررراولة (ن الرمابة الداخلية العي  رالخاص وهي  غرض من القوائم المالية الموحدة ذات   2ااياررراح رمم  
 ، سواء بس   غش أو خطأ.العوهري إ(داد موائم مالية موحدة ذات غرض خاص خالية من العحريف

(لى ال قاء كمنشرأة مسرعمرة و(ن   المعمو(ةمدرة     قييم، ف ا اادارة هي المسراولة (ن  خاصغرض الموحدة ذات  مالية (ند إ(داد القوائم ال
لدى   ، ما لم  كن هناد نيةةالمحاسر  في باالسرعمرارية واسرعخدام أسراس االسرعمرارية   المععلقةاافصراح بحسر  مقعارى الحام، (ن األمور  

 ذلا.ب   خر وامعي سوى القيامخيار لم يكن لدياا أي  ، أو(مليا ااأو إيقاف  المعمو(ةلعصفية  االدارة

 .لمعمو(ةل يالعقرير المال  ليةا بالحوكمة هم المساولوا (ن ااشراف (لى والمكلفو
 

 خاص غرض الموحدة ذات   مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
سواء     حريف جوهريمن     خلوككا  خاص  غرض  الموحدة ذات  معقوم فيما إذا كانت القوائم المالية   أكيد   عمثا أهدافنا في الحصوم (لى  

أا المراجعة    لكنه ال يامنغش أو خطأ، وإصدار  قرير المراجع الذي يعامن رأينا. العأكيد المعقوم هو مسعوى (ام من العأكيد،    بس  
. يمكن وجودهجوهري (ند     حريفللمعايير الدولية للمراجعة المععمدة في المملكة العربية السعودية سعكشف دائما  (ن    وفقاالقيام باا  العي  م  
، (لى  معملااأو في  مد  اثر، منفردةأناا  ةمعقول  بدرجة  من المعومعجوهرية إذا كاا  العحريفات (ن غش أو خطأ ، و ُعَد  العحريفاتأا  نشأ 

 . خاصغرض  الموحدة ذات  القرارات االمعصادية العي يعخذها المسعخدموا (لى أساس هذه القوائم المالية

للمعايير الدولية للمراجعة المععمدة في المملكة العربية السعودية، ف ننا نمارس الحكم الماني ونحافظ    العي  عم وفقاالمراجعة    (ملية  وكعزء من
 :بما يلي أياا  نقوم المراجعة. و اوام(لى نز(ة الشا الماني 

ميم و نفيذ و ص  ، سواء بس  غش أو خطأ،خاصغرض  الموحدة ذات  العوهري في القوائم المالية    العحريف حديد و قييم مخاار   •
رأينا. ويعد خطر (دم اكعشاف  لأساس    لعوفيرلعلا المخاار، والحصوم (لى أدلة مراجعة كافية ومناس ة     سعع إجراءات مراجعة  

مععمد    إغفام ذكرجوهري نا ج (ن غش أ(لى من الخطر النا ج (ن خطأ، نظرا  ألا الرش مد ينطوي (لى  وااا أو  زوير أو     حريف
 لرمابة الداخلية. ل عاوز  أو إفادات ماللة أو

 

بالمراجعة، من أجا  صميم إجراءات   • الداخلية ذات الصلة  ،  القائمة  لظروف في ظا امناس ة  المراجعة  الالحصوم (لى فام للرمابة 
 ررض إبداء رأي في فا(لية الرمابة الداخلية. لوليس 

 

 اادارة.  أ(د ااالعي المععلقة باا السياسات المحاس ية المسعخدمة ومدى معقولية العقديرات المحاس ية واافصاحات  مناس ة قييم مدى  •
 

ععلق بأحداث أو ظروف  مإذا كاا هناد (دم  أكد جوهري    ما، وةالمحاس  في  اسعخدام اادارة ألساس االسعمرارية  مناس ة  اسعنعاج مدى   •
وإذا ما اسعنععنا  .  اسعنادا  إلى أدلة المراجعة العي  م الحصوم (لياا  (لى ال قاء كمنشأة مسعمرة  المعمو(ة  مدرة  حوممد  ثير شكا  ك يرا   

  ، أو الموحدة  لفت االنع اه في  قريرنا إلى اافصاحات ذات العيمة الواردة في القوائم الماليةن   أاوجود (دم  أكد جوهري، يععين (لينا  
أدلة المراجعة العي  م الحصوم (لياا حعى  اريو    إلى سعند اسعنعاجا نا  .  إذا كانت  لا اافصاحات غير كافية  (لينا أا نقوم بععديا رأينا
 كمنشأة مسعمرة. ال قاء(ن  المعمو(ة ومف  في  عس  مسعق لية مد  ظروفاأو  أحداثاومع ذلا، ف ا   قرير المراجع المسعقا.

 

بما في ذلا اافصاحات ، وما إذا كانت القوائم    وهيكلاا ومحعواها ،  ،خاصغرض  الموحدة ذات    لقوائم الماليةعام لال قييم العرض   •
  ع ر (ن المعاميت واألحداث العي  مثلاا بطريقة  حقق (رضا  (ادال .  خاصغرض  الموحدة ذات  المالية

ق-200

نشرة إصدار شركة علم



توش وشركاهم ديلويت آند 

محاسبون ومراجعون قانونيون

 

-  3   - 

 ل عمة  ألمن المعلومات   العلمفي شركة  مساهملل   تقرير المراجع المستقل

  عمة  ) خاصغرض مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة ذات  

مناس ة فيما يععلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة الععارية ضمن المعمو(ة، ابداء  الأدلة المراجعة  ما يكفي من  الحصوم (لى  •
.  مساولوا (ن  وجيه (ملية مراجعة المعمو(ة وااشراف (لياا و نفيذهاخاص. ونحن  غرض  حدة ذات  و رأي حوم القوائم المالية الم

 ونظا وحدنا المساولوا (ن رأي المراجعة.  
 

للمراجعة، بما   المامةوالنعائج    لاماالمخطط    بعملة أمور من بيناا نطا  المراجعة و وميعاا  ونحن نعواصا مع المكلفين بالحوكمة فيما يععلق
 المراجعة.  أثناءباكعشافاا  نقومفي الرمابة الداخلية   مةمافي ذلا أية أوجه مصور 

  

ديلويت آند توش وشركاهم 
محاسبون ومراجعون قانونيون 

213ص.ب. 
11411الرياض 

المملكة العربية السعودية 

سبحي   محمد بن وليد
378 ترخيص  –  قانوني محاسب 

1442ذوالقعدة  14

2021 يونيو 24
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)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020 إيضاح

 2,068,092,343  2,373,383,219 292,466,065,209اإليرادات

)1,271,500,893()1,609,508,154()1,639,490,588(24تكلفة اإليرادات 

826,574,621763,875,065796,591,450إجمالي الربح 

المصاريف

 )81,017,165( )96,901,901()76,927,388(25بيعيه وتسويقية

 )6,498,549( )512,331()35,489,335(33مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)252,912,722()269,498,749()246,937,757(26عمومية وإدارية

 )74,984,288( )94,203,332()111,611,334(5 ,7 ,8استهالك وإطفاء

355,608,807302,758,752381,178,726ربح العمليات التشغيلية

)6,899,813()7,065,475()6,373,912(مصاريف تمويلية

 10,346,054  19,960,897 1410,922,797 ، 15عوائد ودائع قصيرة األجل

--9103,596صافي الحصة في نتائج شركات زميلة

--103,595,548التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح أو الخسارة

278.412.64174,212,04310,740,268إيرادات )مصاريف( أخرى

 395,365,235 372,269,477389,866,217صافي الربح قبل الزكاة

--)65,690,341(30الزكاة

 395,365,235 306,579,136389,866,217صافي الربح

الدخل الشامل اآلخر للسنة

بنود لن يعاد تصنيفها الحًقا إلى قائمة الربح أو الخسارة

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل 
-10866,7321,732,887األخر

)5,699,137()12,190,644(20259,675إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة

307,705,543379,408,460389,666,098إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربح السهم )بالريال السعودي(: 

ربحية السهم األساسية والمخفضة 
من ربح  العمليات التشغيلية للسنة

3571.1260.5576.24

ربحية السهم  األساسية والمخفضة 
من صافي الربح 

3561.3277.9779.07

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

ق-202

نشرة إصدار شركة علم



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة  ذات غرض خاص

كما في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاح

الموجودات

الموجودات غير المتداولة 

5373,732,417379,315,183401,316,680ممتلكات وآالت ومعدات

 17,842,194  82,326,230 6108,538,021دفعات عن أعمال رأسمالية

 -    161,675,434 7131,457,589حق استخدام األصول

882,978,47242,048,46538,785,193موجودات غير ملموسة

--9212,556استثمارات في شركات زميلة

 4,694,375 1045,444,26120,196,697موجودات مالية أخرى

 250,000,000  250,000,000 -ودائع بنكية – غير متداولة

 712,638,442 742,363,316935,562,009إجمالي الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة 

 1,117,422,403  1,164,179,875 111,370,495,889ذمم مدينة

334,508,307 414,302,099 21269,127,254موجودات العقود

3179,917,932115,651,53088,055,837مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 341,498,210  482,063,295 41537,968,184ودائع بنكية - متداولة

 363,045,334  350,500,347 511,013,318,368النقد وما في حكمه

3,270,827,6272,526,697,1462,244,530,091إجمالي الموجودات المتداولة 

4,013,190,9433,462,259,1552,957,168,533إجمالي الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية 

1650,000,00050,000,00050,000,000رأس المال المصدر والمدفوع

 365,699,903  365,699,903 17450,000,000الزيادة المقترحة لرأس المال

1825,000,00025,000,00025,000,000احتياطي نظامي

 )26,350,635( )36,808,392( )35,681,985(19احتياطيات أخرى

 1,179,909,438 1,555,825,655 1,744,617,694 أرباح مبقاة

 1,594,258,706 2,233,935,7091,959,717,166إجمالي حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

ق-203



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة  ذات غرض خاص

كما في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاح

المطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة 

 25,396,864  12,672,085  -   28مستحق إلى أطراف ذات عالقة – غير متداولة

 120,647,641  97,752,252 574,255,782مطلوبات شراء عقار - غير متداولة

 -    124,047,451 7101,534,296التزامات االيجار - غير متداولة

20228,121,038192.462.691150.257.434مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 296,301,939  426,934,479 403,911,116إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المطلوبات المتداولة 

21226,711,828183,585,705230,100,914ذمم دائنة

 44,855,343  17,058,837 2824,104,741مستحق إلى أطراف ذات عالقة - متداولة

 200,084,362  186,389,099 22227,282,520مطلوبات العقود

23779,689,161644,499,118569,257,584مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

--3065,690,341زكاة

 22,309,685  22,895,389 523,496,470مطلوبات شراء عقار - متداولة

 -    21,179,362 728,369,057التزامات االيجار - متداولة

1,375,344,1181,075,607,5101,066,607,888إجمالي المطلوبات المتداولة 

1,779,255,2341,502,541,9891,362,909,827إجمالي المطلوبات 

4,013,190,9433,462,259,1552,957,168,533إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

ق-204

نشرة إصدار شركة علم



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

الزيادة المقترحة رأس المال إيضاح
لرأس المال

االحتياطي 
النظامي

احتياطيات 
إجمالي حقوق األرباح المبقاةأخرى

الملكية

  1,055,802,715  )20,651,498(25,000,000-50,000,000الرصيد في 1 يناير 2018م
 1,110,151,217

 395,365,235  395,365,235 ----صافي دخل السنة

)5,699,137(-)5,699,137(---الدخل الشامل االخر

395,365,235389.666.098)5.699.137(---إجمالي الدخل الشامل 

365,699,903---1365,699,903القيمة الدفترية الناتجة عن االستحواذ

)271,258,512()271,258,512(----36توزيعات أرباح

 1,594,258,706  1,179,909,438  )26,350,635(50,000,000365,699,90325,000,000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

389,866,217389,866,217----صافي دخل السنة

)10,457,757(-)10,457,757(---الدخل الشامل االخر

389,866,217379.408.460)10.457.757(---إجمالي الدخل الشامل 

)13,950,000()13,950,000(----توزيعات أرباح

 1,959,717,166  1,555,825,655  )36,808,392(50,000,000365,699,90325,000,000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

306,579,136306,579,136----صافي دخل السنة

 1,126,407 -1,126,407 ---الدخل الشامل االخر

1.126.407306.579.136307.705.543---إجمالي الدخل الشامل

محول من األرباح المبقاة إلى رأس 
-)84,300,097(--84,300,097-17المال

)33,487,000()33,487,000(----36توزيعات أرباح

 2,233,935,709  1,744,617,694  )35,681,985(50,000,000450,000,00025,000,000الرصيد كما في 31 ديسمبر  2020م 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

ق-205



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 395,365,235  389,866,217 372,269,477صافي دخل السنة

تعديالت لبنود غير نقدية:

 74,984,288  94,203,332 8,7,5111.611.334استهالك وإطفاء

 6,498,549  512,331 3335,489,335مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 122,570  2,878,925 2.967خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

 )2,174,111( -   عكس مخصصات 

 35,449,575  40,668,173 2048,600,822مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 -    -   )103,596(9حصة الشركة من مكاسب شركات زميلة

 -    -   )3,595,548(10مكاسب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)10,346,054()19,960,896()10,922,797(إيرادات عوائد الودائع البنكية

 6,899,813  6,694,355 56,188,174، 7مصاريف تمويلية

559,540,168514,862,437506,799,865

تسويات رأس المال العامل:

 7,173,870  )47,269,803( )214,361,695(ذمم مدينة

)29,625,847()13,620,984(16,726,344مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 )128,924,368( )90,614,822(118,427,966موجودات العقود

 )1,679,232( )48,168,959(43,126,123ذمم دائنة

 97,180,052  )13,695,263(40,649,437مطلوبات العقود

 -    -   7,671,213مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 103,617,424  75,034,875 154,409,683مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

 554,541,764  376,527,481 726,189,239نقدية من العمليات 

 3,013,047  9,566,164 10,013,638إيرادات عوائد الودائع البنكية المحصلة

 )15,940,599( )10,653,560()12,682,800(20مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 541,614,212  375,440,085 723,520,077صافي التدفقات النقدية الناتجة من  األنشطة التشغيلية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

ق-206

نشرة إصدار شركة علم



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاح

األنشطة االستثمارية

 )341,498,210( )140,565,085(14194,095,111ودائع بنكية

 142,761,388  -   -1نقد مستحوذ عليه عند االستحواذ على شركة تابعة

 )13,018,198( )42,281,748()23,607,815(5، 8شراء ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة

 )4,694,375( )10,014,235()20,785,284(10موجودات مالية أخرى

 -    -   )108,960(9استثمارات في شركات زميلة

 )22,090,534( )73,058,629()111,920,090(6دفعات من أعمال رأسمالية

 650,000  35,000 -المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة 
 )237,889,929( )265,884,697(37,672,962االستثمارية

األنشطة التمويلية 

 )21,738,964( )40,485,459()22,829,121(دفعات العنصر الرأسمالي من اإليجار الرأسمالي

 -    )22,309,685()22,895,389(دفعات مطلوبات شراء عقار

 )14,521,086( )14,521,087()14,521,087(دفعات ألطراف ذات عالقة

 )4,323,831( )4,691,388()4,642,421(مصاريف تمويلية مدفوعة

 )386,215,759( )40,092,756()33,487,000(1توزيعات أرباح مدفوعة 

 )426,799,640( )122,100,375()98,375,018(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 )123,075,357( )12,544,987(662,818,021صافي النقص في النقد وما في حكمه

 486,120,691  15350,500,347363,045,334النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 363,045,334  350,500,347 1,013,318,368النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معامالت غير نقدية هامة:

-)1,732,887(10866,732التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

)5,699,137()12,190,644(20259,676إعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة
المبالغ المحولة من مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى إلى 

-)3,485,853(-حق استخدام األصول

تحويل من دفعات أعمال رأسمالية إلى ممتلكات وآالت ومعدات 
52.228.590)9,166,079(685.708.299وموجودات غير ملموسة

231.717-909,159مصاريف تمويلية

--13.895.778الحركة على حساب المستحق إلى أطراف ذات عالقة

-7.427.58661,086,752إضافات حق استخدام األصول 

--)84,300,097(محول من األرباح  المبقاة إلى الزيادة المقترحة لرأس المال

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

ق-207



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

معلومات عن الشركة - 1

تأسست شركة الِعلم ألمن المعلومات )»الشركة«( في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 24 شوال 
1408هـ )الموافق 8 يونيو 1988م(. وقد تم تحويلها إلى شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقـم )م/90( وتاريخ 3 ذو 
القعدة 1428هـ )الموافق 13 نوفمبر 2007م(، وهي مقيدة بالسجل التجاري رقم 1010069210. إن الشركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق االستثمارات 
العامة بالمملكة العربية السعودية، وبحسب ما نص عليه النظام األساس للشركة، يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء يعينهم صندوق االستثمارات 

العامة، منهم أربعة أعضاء ترشحهم وزارة الداخلية.

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 والبرمجيات ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت وتوفير مواقع للبيع والشراء 

عن طريق شبكة اإلنترنت والعمل في مجال التدريب وتطوير القوى العاملة.

إن النشاط الرئيسي للشركة هو تقديم الخدمات اإللكترونية اآلمنة للقطاعات الحكومية والخاصة واألفراد وذلك من خالل توفير مركز لقاعدة بيانات 
ضخمة تخدم المجتمع ككل مع مراعاة الخصوصية في تلك التعامالت. وتقديم خدمات اإلسناد والتي تختص بإسناد القطاعات العامة لتقديم خدمات 
مقابلة الجمهور واألعمال التشغيلية لهذة القطاعات. 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:

 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
قطاع الحلول الرقمية المتخصصة: يختص بتقديم حلول تقنية في مجال تقنية المعلومات.- 3
قطاع الخدمات االحترافية: يختص بتقديم حلول تدريب واستشارات في مجاالت متعددة.- 4
قطاع االتوطين وبناء القدرات: يختص في تقديم حلول التوطين. - 5

فيما يلي قائمة لبعض الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الشركة:

خدمة يقين- 1
خدمة مقيم- 2
خدمة العمرة- 3
خدمة تم- 4
خدمة أبشر- 5
خدمة ربط التأمين الصحي- 6

فيما يلي وصف لبعض الخدمات المقدمة من الشركة:

خدمة »يقين«: توفر هذة الخدمة التحقق اإللكتروني من الهوية، وتقوم بتصحيح وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة بشكل آلي، فهي تتيح - 1
للمشتركين فيها التحقق من بيانات عمالئهم قبل إدخالها في قواعد البيانات الخاصة بهم، كما 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 التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام.
خدمة »مقيم«: وهي نظام معلوماتي يعمل على شبكة اإلنترنت ويتيح للجهات المستفيدة االطالع على المعلومات الخاصة بمكفوليهم حسب - 2

المعتمد لدى المديرية العامة للجوازات. ويقوم النظام بتوفير معلومات عن كل مكفول تابع للجهة المستفيدة، كما يساعد الجهات المستفيدة 
على تحسين إدارة الموارد البشرية من خالل توفير بيانات وتقارير العمالة لديها وذلك على شكل مجموعات متنوعة من الخدمات.

خدمة »العمرة«: تقوم خدمات العمرة على ربط وزارة الحج بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية لنقل البيانات الخاصة بدخول وخروج المعتمرين - 3
الشركات  الحج، من خالل  وزارة  مع  بالتعاون  الخدمة  وتقوم هذه  الحدود.  لرقم  المسبق  واإلصدار  يتبعونها،  التي  العمرة  إلى شركات  آلياً 
المرخص لها بتقديم البيانات لشركات العمرة المختلفة. تقوم خدمات الحج على نقل وتسجيل بيانات حجاج الداخل آلياً 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 آلياً.
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تلك - 4 لتمكن  والخاصة  العامة  القطاعات  من  للمستفيدين  إلكترونياً  المرور  إدارة  خدمات  بعض  تقديم  على  »تم«  خدمة  تقوم  »تم«:  خدمة 
القطاعات ذات الصلة بقطاع النقل والسيارات من االستعالم عن بيانات أساطيل السيارات التي يمتلكونها، والقيام بتحديث قواعد المعلومات 
لدى المرور ببيانات السيارات التي يتاجرون بها ونقل ملكيتها بمجرد إتمام صفقات البيع، وتجديد استماراتها، وتحديد القائد الفعلي، أو 

المفوض بالقيادة داخل المملكة وخارجها، وتمكن وكاالت السيارات من إصدار رخصة الملكية ولوحات السيارات بشكل فوري.
منصة »أبشر«: هي منصة رقمية متكاملة لخدمات وزارة الداخلية السعودية تتيح للجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين وأصحاب المؤسسات - 5

تنفيذ الخدمات التابعة للمديرية العامة للمرور ووكالة األحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات وغيرها عن طريق عمليات إلكترونية تفاعلية 
تعتمد على الربط مع الجهات المعنية تقنيا وربطها مع مركز المعلومات الوطني. وتسهياًل لوصول الخدمات للمستفيدين فقد تم تطوير تطبيق 

لألجهزة الذكية، كما تم توزيع الخدمات على منصات فرعية حسب االحتياج: أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة.

الشركات التابعة

 قامت الشركة بتأسيس شركة إمداد الخبرات المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010414975، بتاريخ 22 رجب 
الخبرات  إمداد  شركة  نشاط  ويتمثل  الرياض.  الرئيسي  ومقرها  المعلومات  ألمن  العلم  لشركة  بالكامل  ومملوكة  2014م(  مايو   21 )الموافق  1435هـ 
المحدودة الرئيسي في إدارة مراكز االتصال ومراكز الخدمات وتقديم 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 1010069210، بتاريخ 11 رمضان 
1440هـ )الموافق 16 مايو 2019م( ومملوكة بالكامل لشركة العلم ألمن المعلومات ومقرها الرئيسي الرياض. 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 المعلومات واالتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة. ولم تمارس الشركة أعمالها بعد

قامت الشركة بتأسيس شركة موارد المستقبل المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010606896، بتاريخ 8 ربيع األول 
1441هـ )الموافق 5 نوفمبر 2019م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة إمداد الخبرات المحدودة بنسبة 0.02% وشركة علم لالستثمار التقني 
بنسبة 99.98%، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الخدمات المالية وأنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة وأنشطة البرمجة الحاسوبية. ولم 

تمارس الشركة أعمالها بعد.

قامت الشركة بتأسيس شركة علم للمدفوعات الرقمية المحدودة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010619996، 
بتاريخ 5 جمادى األول 1441هـ )الموافق 1 يناير 2020م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة موارد المستقبل المحدودة بنسبة 100% ويتمثل نشاط 

الشركة الرئيسي في التقنية في الخدمات المالية. ولم تمارس الشركة أعمالها بعد.

قامت الشركة بتأسيس شركة العمرة للخدمات المتميزة، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010656805، بتاريخ 
12 صفر 1442هـ )الموافق 30  سبتمبر 2020م( ومقرها الرئيسي الرياض، ومملوكة لشركة العلم ألمن المعلومات بنسبة 100% ويتمثل نشاط الشركة 
الرئيسي نقل الركاب بالحافالت بين المدن، متعهدي اإلعاشة بالحج والعمرة، المعاينة والتفتيش لألنظمة المختلفة وقياس أدائها، تقديم خدمات تسويقية 

نيابة عن الغير، حجز وحدات اإليواء السياحي وتسويقها، خدمة استقبال وتوديع المعتمرين. ولم تمارس الشركة أعمالها بعد.
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الشركات التابعة –تتمة

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

قامت الشركة بتاريخ 2 أغسطس 2020م بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق االستثمارات العامة )المساهم الوحيد في الشركة( لشراء جميع أسهم 
الشركة السعودية لتبادل المعلومات )»تبادل«( بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات، دون عوض مالي.

إن شركة تبادل شركة سعودية يقع مركزها الرئيسي في الرياض، وتعمل تبادل في قطاعات تقنية المعلومات واالتصاالت وتركيب وصيانة ودعم ومساندة 
برامج وأنظمة وتطبيقات االتصاالت وتقنية المعلومات. وكذلك امتالك وإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة مرافق االتصاالت وتقنية المعلومات والمشاركة في 

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة المناطق التقنية.

نتج عن هذه المعاملة حصول الشركة على السيطرة على شركة تبادل، وتقوم الشركة بالمحاسبة عن عمليات االستحواذ للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة 
باستخدام طريقة تجميع الفائدة لألعمال. قامت الشركة بتسجيل صافي القيمة الدفترية لشركة التبادل كزيادة مقترحة في رأس المال في هذه القوائم 

المالية الموحدة ذات الغرض الخاص. 

لغرض إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاص، تم معاملة االستحواذ كما لو حدث في العام 2018م، وذلك تطبيًقا للملحق رقم 15 من 
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة حسب نظام هيئة السوق المالية، وذلك الستخدامها في نشرة اإلصدار وذلك ضمن طلب الشركة للطرح 

العام األولي.  

فيما يلي تفاصيل القيمة الدفترية لشركة تبادل:

142,761,388النقد وما في حكمه

26,509,222ممتلكات وآالت ومعدات

1,389,648دفعات عن أعمال رأسمالية

8,614,510موجودات غير ملموسة

35,482,963ذمم مدينة

939,589مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

250,000,000ودائع بنكية

)5,247,917(مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)7,536,294(ذمم دائنة

)37,573,685(مستحق إلى أطراف ذات عالقة - طويل األجل 

)14,521,087(مستحق إلى أطراف ذات عالقة - قصير األجل 

)35,118,434(مصاريف مستحقة الدفع والتزامات أخرى

365,699,903عوض الشراء في شكل زيادة رأس المال )إيضاح 17( 

يشار إلى الشركة والشركات التابعة لها المذكورة أعاله مجتمعة بـ »المجموعة« في هذه القوائم المالية الموحدة.

ق-210

نشرة إصدار شركة علم



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

أسس اإلعداد  - 2

المعايير المحاسبية المطبقةأ. 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 
من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومتطلبات الملحق رقم 15 من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة حسب نظام هيئة السوق 

المالية، وذلك الستخدامها في نشرة اإلصدار وذلك ضمن طلب الشركة للطرح العام األولي.  

لغرض إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاص، تم معاملة االستحواذ كما لو حدث في العام 2018م، وذلك تطبيًقا للملحق رقم 15 من 
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة حسب نظام هيئة السوق المالية، وذلك الستخدامها في نشرة اإلصدار وذلك ضمن طلب الشركة للطرح 

العام األولي.  

 أسس توحيد القوائم المالية 	. 

تتضمن القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاص المرفقة القوائم المالية لشركة العلم ألمن المعلومات وشركاتها التابعة  )»يشار إليهم مجتمعين 
بالمجموعة«(. 

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

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، بحسب ما هو مناسب.

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

يتم تحديد الحقوق غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية الشركة. بما أن الشركات التابعة مملوكة بالكامل 
للشركة، فليست هناك أية حقوق غير مسيطرة لإلفصاح عنها.

تتوافق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة .وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم 
المالية للشركات التابعة لتتوافق مع القوائم المالية للمجموعة.

أسس القياس	. 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاص على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا مستحقات التزامات منافع الموظفين المحددة حيث يتم 
احتسابه بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باإلضافة للموجودات المالية األخرى حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة وتظهر بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

العملة الوظيفية و عملة العرضد. 

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاصبالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.
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استخدام االفتراضات و التقديرات	. 

األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية- 1

فيما يلي األحكام الهامة، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات قامت بها إدارة المجموعة خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي 
لها تأثير مهم وكبير على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:

معدل الخصم المستخدم في تحديد القيمة الدفترية لمنافع االلتزامات المحددة للمجموعة

يتم خصم منافع االلتزامات المحددة للمجموعة بنسبة محددة بالرجوع إلى عوائد السوق المالي على مؤشر التزامات المعاش التقاعدي لمدة مساوية لفترة 
االلتزام كما في تاريخ نهاية التقرير. يتطلب وضع أحكام مهمة عند تحديد معايير الشتقاق العائد بما في ذلك عالوة مخاطر الدولة وتحديد التعديالت 

التي يتم استبعادها.

استخدام االفتراضات و التقديرات- 2

إن إعداد القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاص وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على 
مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاصومبالغ اإليرادات والمصاريف 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على معرفة اإلدارة باألحداث واإلجراءات الحالية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف 

في نهاية المطاف عن تلك التقديرات نظراً لظروف خارجة عن سيطرة المجموعة. 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر، ويتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات 
إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

فيما يلي االفتراضات الهامة التي تتعلق بالفترات المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في فترة التقرير المالي التي قد يكون 
لها مخاطر كبيرة ينتج عنها تعديالت جوهرية للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات للسنة المالية التالية:

األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة 

يتم تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض احتساب االستهالك واإلطفاء، على 
التوالي. يتم إجراء تلك التقديرات بناًء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية. يتم تحديد القيمة المتبقية على أساس الخبرة والبيانات التي يمكن 

مالحظتها عندما تكون متاحة.

االفتراضات المستخدمة في تقدير انخفاض الموجودات غير المتداولة

إن تحديد االنخفاض في القيمة للموجودات غير المتداولة يتطلب عمل قيمة مستخدمة للموجودات غير المتداولة أو الوحدة المدرة للنقد حيثما تنتمي 
الموجودات غير المتداولة. إن القيمة المستخدمة لالحتساب تتطلب من اإلدارة القيام بعمل تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الموجودات 
غير المتداولة أو الوحدة المدرة للنقد ومعدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية. قد تكون الخسارة الناتجة من االنخفاض في القيمة جوهرية 

عندما تكون التدفقات النقدية المستقبلية الفعلية أقل من المتوقع.

ق-212

نشرة إصدار شركة علم



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

أسس اإلعداد   تتمة  - 2

2-  استخدام األفتراضات و التقديرات - تتمة

حساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

يتم احتساب تقدير مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة وفًقا للسياسة المحاسبية الموضحة بالتفصيل في إيضاح رقم 3.

العوامل  لمختلف  المستقبلية  المحركات  افتراضات  على  تعتمد  تطلعية  معلومات  باستخدام  المجموعة  تقوم  المتوقعة،  االئتمانية  الخسارة  قياس  عند 
االقتصادية، والكيفية التي تؤثر بها هذه المحركات على بعضها البعض. كما تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر.

إن الخسارة عند التعثر عن السداد هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد، وهي تعتمد على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 
وتلك التي يتوقع المقرض استالمها بعد أخذ التدفقات النقدية من الضمانات والتحسينات الجوهرية في االئتمان.

يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. سيتم االعتراف بالفرق بين المبالغ المحصلة فعلياً 
في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة التزامات منافع الموظفين المحددة

قامت المجموعة بعمل تقديرات متعددة لتحديد القيمة االكتوارية اللتزامات منافع الموظفين المحددة. تم اإلفصاح عن تلك التقديرات في اإليضاح رقم 
.18

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 تسجيل المبالغ غير المحصلة، وذلك لعدم وجود معلومات أو 
مؤشرات كافية لنسبة التحصيل المتوقع للخدمات المقدمة. خالل العام 2020م، قامت المجموعة بتقدير نسبة التحصيل المتوقع عن طريق تحليل البيانات 
التاريخية للسنوات من 2018 حتى 2020م وذلك الحتساب معدل التحصيل المتوقع، وبناًء على ذلك تم االعتراف باإليراد على أساس التحصيل المتوقع، 

وقد نتج عن هذه التقديرات إيرادات إضافية بلغت 18.1 مليون ريال. وفي حال تغيرت هذه  التقديرات للسنوات القادمة، سيتأثر اإليراد بناًء عليها.
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السياسات المحاسبية الهامة  - 3

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

تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ »متداولة« و »غير متداولة«

تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو يتم استنفاذها خالل دورة العمليات العادية. 	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية،  	

أو 

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  	
الفترة المالية.

تصنف كافة الموجودات األخرى كـ »غير متداولة«. 

تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية. 	
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. 	
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية،  	

أو 

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

تصنف كافة المطلوبات األخرى كـ »غير متداولة«.

قياس القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق 
بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 	
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.

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق 
أفضل مصالحهم االقتصادية.
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قياس القيمة العادلة   تتمة

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل 
واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.

تستخدم المجموعة طرق تقييم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة 
وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاصضمن التسلسل 
الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار( 	
المستوى الثاني: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	
المستوى الثالث: طرق تقييم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. 	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاصبالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد 
فيما إذا تم التحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس 

القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  عن  اإلفصاح  ولغرض 
والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

عمليات تجميع األعمال للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة

عمليات تجميع األعمال التي تشمل أعمال خاضعة لسيطرة واحدة والتي ال تتضمن عوض يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة تجميع الفائدة لألعمال، 
والتي يتم فيها تسجيل الموجودات والمطلوبات بقيمتها الدفترية في دفاتر المستحوذ، أما فيما يخص عمليات تجميع األعمال التي تشمل أعمال خاضعة 
الغرض  ذات  الموحدة  المالية  القوائم  يتم عرض  المحاسبية.  االستحواذ  طريقة  باستخدام  عنها  المحاسبة  يتم  عوض  تتضمن  والتي  واحدة  لسيطرة 
الخاصبعد االستحواذ منذ تاريخ التجميع المعلن،دون دمج أو إعادة عرض أرقام سنة المقارنة، واليتم تسجيل شهرة ناتجة عن االستحواذ. ويتم تسجيل 

أي تكاليف متكبدة في عملية االستحواذ في حقوق الملكية بشكل مباشر. 

االستثمارات في الشركات الزميلة 

الشركة الزميلة هي شركة تمارس المجموعة عليها تأثيًرا هاًما وليست مسيطرة أو لديها سيطرة مشتركة عليها. التأثير الهام هو قدرة المجموعة على 
المشــاركة في القرارات والســياســات المالية والتشــغيلية في الشــركة المســتثمر بها، والتعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات

إن االعتبارات في تحديد التأثير الهام هي االحتفاظ – بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر – بنســـبة من حق التصــويت للشــركة المســتثمر فيها، التمثيل 
في مجلس اإلدارة أو جهات حوكمة مماثلة في الشــركة المســتثمر فيها، المشــاركة في صــنع الســياســات، بما في ذلك المشــاركة في القرارات المتعلقة 
بتوزيعات األرباح أو التوزيعات األخرى،  المعامالت الجوهرية بين المجموعة والمنشــأة المســتثمر فيها، تبادل الموظفين اإلداريين أو توفير المعلومات 

التقنية األساسية. 
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االستثمارات في الشركات الزميلة   تتمة

تتم المحاسـبة عن االسـتثمارات في الشـركات الزميلة في القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاصللمجموعة باســــتخدام طريقة حقوق الملكية. وفقا 
لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالســــتثمار في الشــــركات الزميلة أو المشــاريع المشــتركة في قائمة المركز المالي الموحدة مبدئيا بالتكلفة ويتم 
تعديله الحقاً لالعتراف بحصــة المجموعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة مطروًحا منه أي انخفاض في قيمة صــافي 
االســتثمارات. إضــافة إلى ذلك، في حالة إثبات أية تغير مباشــرًة ضــمن حقوق ملكية الشــركة الزميلة، تقوم المجموعة بإثبات حصــتها في أية تغيرات، 
عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. عندما تزيد حصة المجموعة في خسائر الشركات الزميلة عن حصة ملكيتها في تلك 
الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة )التي تتضمن أي حصص طويلة األجل، في جوهرها، تشكل جزءا صافي استثمار المجموعة في شركات زميلة 

أو مشاريع مشتركة(، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها في الخسائر اإلضافية.

.يتم اإلعتراف بالخســـائر اإلضـــافية وإثباتها كالتزامات فقط إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزامات قانونية أو متوقعة أو قامت بتسديد 
دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. 

يتم اســتبعاد المكاســب أو الخســائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشــركة الزميلة أو المشــروع المشترك بقدر حصة المجموعة 
في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. 

إثبات اإليرادات 

اإليرادات من العقود مع العمالء

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود مع العمالء باتباع طريقة مكونة من خمس خطوات وكما هي مذكورة في المعيار الدولي للتقرير المالي )15(:

تحديد العقد )العقود( مع العميل. يعرف العقد بأنه اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ وتوضح األسس  الخطوة )1(: 
والمعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد. 

تحديد التزامات األداء في العقد. إن التزام األداء هو عبارة عن تعهد ينص عليه العقد مع العميل بتحويل سلعة أو خدمه إلى العميل.  الخطوة )2(: 

تحديد سعر المعاملة: يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات  الخطوة )3(: 
المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة. 

تخصيص سعر المعاملة على التزامات األداء المنصوص عليها في العقد. بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء، ستقوم  الخطوة )4(: 
المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق فيه مقابل الوفاء بكل 

التزام أداء. 

الخطوة )5(:  إثبات اإليرادات عند وفاء المنشأة بالتزام األداء. تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى زمني، إذا ما تم 
الوفاء بأحد الضوابط التالية: 

ال ينشئ أداء المجموعة أصاًل له استخدام بديل للمجموعة، وأن للمجموعة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه. أ- 
أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل الذي يسيطر عليه العميل في الوقت نفسه الذي يتم فيه تشييد األصل أو تحسينه.ب- 
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 التي يتم الوفاء بالتزام األداء فيها.

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. 

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض، بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المتعاقد عليها، وبعد استبعاد الضرائب 
والرسوم. تقوم المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.

ق-216

نشرة إصدار شركة علم



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

السياسات المحاسبية الهامة   تتمة  - 3

إثبات اإليرادات   تتمة

يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق عنه المنافع االقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف، إذ ينطبق ذلك، بشكل موثوق 
به.

بالنسبة للمنتجات اإللكترونية، فيتم إثبات إيرادات االشتراكات على مدى زمني هو فترة االشتراك في الخدمة. أما إيرادات العمليات واستخدام النقاط 
المدفوعة مسبقاً فيتم إثبات إيراداتها على النقطة من الزمن وهي التي يتم تقديم الخدمة فيها.

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

العمالت األجنبية

األرصدة والمعامالت األجنبية

يتم في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي تصبح 
فيه المعاملة مؤهلة أوالً لإلثبات. 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. 
يتم إثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية، المسجلة بعملة أجنبية، بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت األولية. تحول البنود غير 
النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في 
القيمة العادلة للبند )أي يتم إثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباحها أو خسائرها بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو قائمة 

الربح أو الخسارة الموحدة ، على التوالي(.

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة 
استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات. وإذا 
كان استبدال أجزاء هامة من اآلالت والمعدات مطلوباً على مراحل، تقوم المجموعة باستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية. 
وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم إثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباته. يتم إثبات كافة 
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة 

أصل ما )إن وجدت( بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات المتعلقة بإثبات المخصص.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع 
مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي 

متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة التي يتم التوقف عن اإلثبات فيها.

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم إجراء التعديالت مستقباًل، 
إذا كان ذلك مالئماً.

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. 
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العمالت األجنبية   تتمة

فيما يلي أعمار الممتلكات واآلالت والمعدات االفتراضية والتي تستخدمها المجموعة:

تحسينات مباني مستأجرة: 5 سنوات 	
سيارات: 4-5 سنوات 	
أجهزة تقنية المعلومات: 3-5 سنوات 	
أثاث و تجهيزات: 4-7 سنوات 	
مباني: 25–33 سنة 	

الموجودات غير الملموسة

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها 
في عملية تجميع منشآت القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم 

وخسائر االنخفاض المتراكمة. يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً.

تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك 
عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملوسة التي لها عمر محدد على األقل في نهاية 
فترة إعداد كل قوائم مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل – 
محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير 
الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وذلك لوحدها أو على 
مستوى وحدة توليد النقد. يتم مراجعة تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنوياً وذلك للتأكد فيما إذا كان التقييم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي غير 

المحدد ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير 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 االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم 
إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

برامج الحاسب اآللي

تقيد برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التابعة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة التاريخية على المصاريف المتعلقة 
مباشرًة بشراء البنود.

يحمل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف على الموجودات المعنية ناقصاً القيمة المتبقية 
على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة.

يتم إطفاء برامج الحاسب اآللي واألنظمة اإللكترونية على فترة 5 سنوات.
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االنخفاض في الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، بإجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود 
مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد 
لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية، 
ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى 
أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر 

منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.

وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس 
تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، فإنه يؤخذ باالعتبار آخر معامالت 

تمت بالسوق عند توفرها. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طرق تقييم مالئمة.

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها 
بصورة مستقلة لكل وحدة مدرة للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل. إن المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات تغطي 

عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل نمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.

يتم إثبات خسائر اإلنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة ضمن المصاريف وبما يتمشى مع 
وظيفة األصل منخفض القيمة.

بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض 
المثبتة سابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس 
قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة 
انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي 
كان من المفترض تحديدها – بعد خصم االستهالك – فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد 

هذا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة.

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا إما بشكل فردي أو على مستوى 
الوحدة المدرة للنقدية، حسب االقتضاء، وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

النقد وما في حكمه

يشمل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها 
األصلية ثالثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل كما هو موضح أعاله بعد 
خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك )إن وجدت( حيث أنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية للمجموعة.

توزيعات األرباح

تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد تحت تصرف المجموعة. 
وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية عند المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية. 
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المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن التدفق الخارجي للموارد 
المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة أن بعض أو كل 
المخصصات سيتم استردادها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ 
المستردة مؤكدة تقريبا. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد خصم أي مبالغ 

مستردة.

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئماً، 
المخاطر الخاصة بااللتزام. عند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.

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 وفقاً للتقارير التي تستخدمها اإلدارة التنفيذية.

تتوافق اإلفصاحات عن التقارير القطاعية مع المعلومات التي تم مراجعتها من قبل المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية. تقوم المنشأة باإلفصاح عن 
معلومات عن أسس القياس المطبقة، مثل طبيعة وتأثير أي فروقات بين القياسات المستخدمة في المعلومات عن القطاعات التي يصدر عنها تقارير 

وتلك القياسات المستخدمة.

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

يتم إعادة قياس التزامات المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تحدد القيمة الحالية 
اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العموالت لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة 
التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. يتم احتساب تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد 
التزامات المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف منافع الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

الشامل اآلخر الموحدة.

يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة للفترات األولية على أساس سنوي باستخدام معدل تكلفة المعاشات 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 في السوق واألحداث التي تتم مرة واحدة، ترحل المطلوبات االكتوارية استنادا إلى االفتراضات في بداية 

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

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في اإليرادات الشاملة األخرى. يتم 
إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تسويات أو تقليص البرنامج مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.

يتم إجراء تقييم لاللتزامات بموجب هذه البرامج من قبل اكتواريين مستقلين استنادا إلى طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تتكون التكاليف المتعلقة بهذه 
البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية للمنافع المتعلقة، على أساس متساٍو، بكل سنة من سنوات الخدمة والعموالت على هذا االلتزام فيما يتعلق 

بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.
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يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد إنتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف تمويلية. إن أي تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقييم االكتوارية 

والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في الدخل الشامل اآلخر. 

في المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التقييم االكتواري بعين االعتبار نظام العمل السعودي 
وكذلك سياسة المجموعة. 

األدوات المالية

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

تم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. يتم إضافة تكاليف المعامالت التي تعود مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات 
العادلة  القيمة  من  أو خصمها  الخسارة(  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  )باستثناء  مالية  ومطلوبات  مالية 
للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، أيهما أنسب، عند االعتراف األولي. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية 
أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة مباشرة والدخل الشامل اآلخر مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر الموحدة.

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:

أن األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل يهدف الى االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 	
الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي ينتج عنها تدفقات في تواريخ محددة والتي تمثل لوحدها دفعات من أصل الدين والفائدة على  	

المبلغ األصلي غير المسدد.

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

أن األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل تم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية؛ و 	
الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تنتج عنها تدفقات في تواريخ محددة والتي تمثل لوحدها دفعات 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.

وعلى الرغم مما وورد أعاله، يجوز للمجموعة أن تقوم باختيار/ بتصنيف ال رجعة فيه عند االعتراف األولي بأصل مالي:

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

يمكن للمجموعة أن تصنف استثمار الدين بشكل ال رجعة فيه والتي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو تستوفي 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 الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة 
الفعلي وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى( باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما 
فترة أقصر، إلى صافي القيمة المدرجة عند االعتراف األولي. بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة المتدنية، يتم احتساب معدل الفائدة 

الفعلي المعدل بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة، إلى تكلفة إطفاء أداة الدين عند االعتراف األولي.

التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلية

تتمثل التكلفة المطفأة لألصل المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل عند االعتراف األولي مطروحا منه الدفعات األساسية، مجموعا له اإلطفاء 
المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ األساسي ومبلغ االستحقاق، معدالً بأي مخصص خسارة. 

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

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر. بالنسبة للموجودات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة، يتم حساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل 
الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي، باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة كما هو موضح أدناه. 
بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة 
المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت مخاطر االئتمان ألداة مالية منخفضة القيمة في فترات قوائم مالية الحقة بحيث ال يكون األصل المالي منخفض 

القيمة، يتم قيد إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي.

بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة، تعتـرف المجموعة بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان على التكلفة 
المطفـأة لألصل المالي من االعتراف األولي. ال يتم الحساب بعكس اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية الحًقا بحيث ال يعود 

األصل المالي منخفض القيمة.

يتم االعتـراف بإيرادات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وتكون مشمولة ضمن بند »إيرادات التمويل - إيرادات الفوائد«. 

أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند االعتراف األولي، يجوز للمجموعة القيام بخيار ال رجعة فيه )على أساس كل أداة على حدة( لتصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن تصنيف األداة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير مسموح إذا كان استثمار حقوق الملكية 

محتفظ به للمتاجرة أو إذا اعتـرف المشتري بالمقابل الذي سيتم دفعه في عملية تجميع أعمال.

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية مبدئيا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إضافة إلى تكاليف المعاملة. وبعد ذلك، يتم قياسها 
بالقيمة العادلة مع االعتـراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم 
االستثمارات. وال يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند بيع استثمارات األسهم، 

بل سيتم تحويلها إلى األرباح المبقاة. 

يتم االعتـراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفقا للمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 9 ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. تكون توزيعات األرباح مشمولة ضمن بند »إيرادات التمويل« 

في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتم قياس الموجودات المالية التي ال تتحقق فيها شروط قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة. وهي موضحة فيما يلي:

يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، إال في حال حددت المجموعة  	
أنه استثمار حقوق ملكية ال يتم االحتفاظ به للبيع أو مقابل محتمل ناشئ عن دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

وذلك عند االعتراف األولي.
أدوات الدين التي ال تتحقق فيها معايير التكلفة المطفأة أو معايير الدخل الشامل اآلخر يتم تصنيفها على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من  	

خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن تصنيف أدوات الدين التي تفي إما بمعايير التكلفة المطفأة أو معايير الدخل الشامل اآلخر 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم اتساق القياس أو 
االعتراف )ما يسمى »عدم التطابق المحاسبي«( الذي قد ينشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب والخسائر عليها 

على أسس مختلفة.

تمثل المدفوعات المسبقة لحقوق الملكية المستقبلية مدفوعات من قبل المجموعة للحصول على حقوق ملكية في الشركة المستثمر فيها عند وقوع 
أحداث مستقبلية محددة. يتم االحتفاظ بهذه الموجودات بشكل عام في نموذج أعمال لالحتفاظ باالستثمار ، حيث ال يحقق األصل معايير االعتراف ليتم 
االحتفاظ بها إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، وبالتالي يتم قياس هذه األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، مع االعتراف بأي مكاسب أو خسائر 
بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية 

تعتـرف المجموعة بمخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة من االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكـلفة المطفأة أو القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم المدينة التجارية وموجودات العقد. يتم تعديل قيمة خسارة االئتمان المتوقعة بتاريخ كل قوائم مالية إلظهار التغيرات 

في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لألداة المالية ذات العالقة.

تستمر المجموعة باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة للذمم المدينة التجارية وأصول العقود. يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على هذه 
الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصصات بناًء على تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة، معدلة بعوامل خاصة بالمدينين، والظروف 

االقتصادية العامة، وتقييم كل من االتجاه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ القوائم المالية، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند الحاجة.

تعتـرف المجموعة بخسائر ائتمانية متوقعة طوال فترة وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لكافة األدوات المالية. لكن إذا لم تزد 
مخاطر االئتمان على األدوات المالية بشكل كبير منذ االعتراف االولي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لألدوات المالية بمبلغ خسارة ائتمان 
لفترة 12 شهرا. تمثل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة على مدى 
العمر المتوقع لألداة المالية. وبالعكس، تمثل خسارة االئتمان البالغة 12 شهراً الجزء من خسائر االئتمان طول الحياة المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج 

عن حاالت تعثر افتراضية على أداة مالية ممكنة خالل 12 شهًرا بعد تاريخ القوائم المالية.
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تعريف التعثر عن السداد

تعتبر المجموعة أن األمور التالية هي أحداث تعثر عن السداد، وذلك لغايات إدارة مخاطر االئتمان داخليا ألن التجارب السابقة تشير أن الذمم المدينة 
التي تستوفي أيا من المعايير التالية هي ذمم مدينة غير قابلة لالسترداد عموما. 

عندما يكون هناك عدم التزام بالتعهدات المالية للطرف المقابل؛ أو 	
المعلومات التي يتم إعدادها داخليا أو التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بتسديد  	

دينه )دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ بها المجموعة(.

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. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر 
االنخفاض في القيمة. يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو 

الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

االنخفاض في القيمة - الموجودات المالية

يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 9 نموذج »الخسارة المتكبدة« في معيار المحاسبة الدولي 39 بنموذج »الخسارة االئتمانية المتوقعة«. والذي يتطلب 
تقديراً كبيراً بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي يتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.

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

يعتبر األصل المالي منخفض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي. األدلة على 
أن األصل المالي منخفض القيمة تتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

صعوبات مالية كبيرة لمصدر األوراق أو المقرض  	
خرق للعقد، مثل حدوث تأخر أو تعثر عن السداد 	
يأخذها  	 ال  امتيازات(  )أو  امتياز  للمقترض،  المالية  بالصعوبة  تتعلق  تعاقدية  أو  اقتصادية  ألسباب  المقترض،  )المقرضون(  المقرض  منح 

المقرض باالعتبار.
أن يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية اخرى؛ و  	
إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية. 	

سياسة الشطب

تقوم المجموعة بشطب األصل المالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل في ضائقة مالية شديدة وليس هناك احتمال واقعي 
للتعافي. على سبيل المثال: عندما يكون الطرف المقابل تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس. قد تظل الموجودات المالية المشطوبة خاضعة 
ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالمجموعة، مع مراعاة المشورة القانونية حيثما كان ذلك مناسبا. يتم االعتراف بأي مبالغ مستردة 

في قائمة 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 إذا كان هناك تعثر عن السداد( 
المعدلة بواسطة معلومات  التاريخية  البيانات  السداد والخسارة االفتراضية على  التعثر عن  السداد. يستند تقييم احتمالية  التعثر عن  والتعرض عند 
مستقبلية كما هو موضح أعاله. أما بالنسبة للتعرض لمخاطر التعثر عن السداد بالنسبة للموجودات المالية، فيتمثل ذلك بالقيمة الدفترية اإلجمالیة 
للموجودات بتاريخ القوائم المالية. وبالنسبة اللتزامات القروض، فيشمل التعرض لمخاطر المبلغ المسحوب في تاريخ القوائم المالية وأية مبالغ إضافية 
يتوقع سحبها في المستقبل بتاريخ التعثر عن السداد الذي يتم تحديده بناء على األنماط السابقة، وفهم المجموعة للحاجات التمويلية المستقبلية المحددة 

للمدينين، وغيرها من المعلومات المنظورة األخرى. 

بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خسارة االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفًقا للعقد 
وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، والتي يتم 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  	

تتم مراجعة عملية التجميع بانتظام من قبل اإلدارة للتأكد من أن عناصر كل مجموعة ال زالـت تشترك في خصائص مخاطر ائتمان مماثلة. 

إذا قامت المجموعة بقياس مخصص الخسارة ألداة مالية بقيمة تعادل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة في فترة القوائم المالية السابقة لكنها تحدد 
بتاريخ القوائم المالية الحالية بأن شروط خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة غير مستوفاة، عندها تقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل 

12 شهرا لخسارة االئتمان المتوقعة في فترة القوائم المالية الحالية. 

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصل المالي 
وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل إلى جهة أخرى. إذا لم تقم 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 
لتسويتها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل المالي كما تعترف أيضا 

بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة.

عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المستلم والمستحق 
في الربح أو الخسارة. إضافة لذلك، عند إلغاء االعتراف باستثمار في أداة دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف 
الربح أو الخسارة المتراكمة التي سبق تجميعها في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الربح أو الخسارة. وبالعكس، عند إلغاء 
االعتراف باالستثمار في أداة حقوق الملكية التي اختارتها المجموعة عند االعتراف األولي لقياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال 
يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة سابًقا في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة، ولكن يتم تحويلها 

إلى األرباح المبقاة.
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المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

التصنيف كدين أو حقوق ملكية 

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات 
االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية. 

أدوات حقوق الملكية 

إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح كافة مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة من 
قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة. 

يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وخصمها مباشرة من حقوق الملكية. ال يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر في قائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

المطلوبات المالية 

تقاس المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

المطلوبات المالية المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة

يتم قياس المطلوبات المالية التي ليست )1( مقابل محتمل من المستحوذ في عملية تجميع أعمال، )2( محتفظ بها للمتاجرة، أو )3( مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها. إن سعر الفائدة الفعلي 
هو السعر الذي يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل 
جزءا ال يتجزأ من معدل 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.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. إن الفرق بين القيمة 
الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متوقعة، يتم 

االعتراف به في قائمة الربج أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

حق استخدام األصوال والتزامات عقود اإليجار

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يستند إلى أو يحتوي على عقد مستند إلى مفهوم عقد اإليجار، 
تحديد ما إذا كان الترتيب يستند إلى أو يحتوي على عقد إيجار يستند إلى جوهر الترتيب في بداية عقد اإليجار.  يمثل الترتيب عقد إيجار أو يحتوي 
على عقد إيجار إذا كان الترتيب يستند إلى استخدام أصل أو أصول معينة ويقدم الترتيب حقاً في استخدام األصل أو األصول حتى إن لم يكن هذا الحق 

مصرح به بوضوح في الترتيب.

كمستأجر

قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار سابًقا على أنها عقود إيجار تشغيلية أو تمويلية بناًء على تقييمها لما إذا كان عقد اإليجار ينقل جميع مخاطر 
ومنافع ملكية األصل األساسي إلى المجموعة. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، صنفت المجموعة جميع عقود اإليجار على أنها عقود إيجار 
تشغيلي. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، تعترف المجموعة بحق استخدام األصول والتزامات اإليجار لمعظم عقود اإليجار -أي أن عقود 

اإليجار هذه مدرجة في المركز المالي.
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حق استخدام األصوال والتزامات عقود اإليجار   تتمة

كجزء من التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قررت المجموعة عدم تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على عقود 
اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12 شهًرا من تاريخ التطبيق األولي. في مثل هذه الحاالت، يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المرتبطة بها كمصروفات 
بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.  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.

االعتراف األولي 

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

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

قيمة القياس األولي اللتزامات اإليجار. 	
أي دفعات إيجارية تم سدادها  في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أية حوافز إيجار مستلمة. 	
أي تكاليف مباشرة مبدئية. 	
تكاليف التجديد. 	

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

المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في مضمونها(، ناقصاً أي حوافز عقود إيجار مدينة. 	
مدفوعات عقود اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل. 	
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. 	
دفع غرامات إنهاء العقد إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لهذا الخيار. 	

القياس الالحق 

حق استخدام أصول

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

بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.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- 
تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمت.ب- 
إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل لعقد اإليجار.ج- 
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

السياسات المحاسبية الهامة   تتمة  - 3

حق استخدام األصوال والتزامات عقود اإليجار   تتمة

الزكاة

العربية  المملكة  الزكاة في  الموحدة وفًقا ألنظمة  المالية  الزكوي في قوائمها  الوعاء  الزكاة على أساس  باحتساب وتسجيل مخصص  المجموعة  تقوم 
السعودية. ويتم تسجيل التعديالت الناتجة عن الربط النهائي خالل فترة التقرير التي يتم فيها اعتماد هذا الربط من الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  - 	

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة سارية المفعول للعام الحالي- 1-	
باستثناء ما تم ذكره أدناه، فأن السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاص هي نفس تلك المطبقة 

عند إعداد القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاصللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

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

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 »األدوات المالية«: اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 »األدوات المالية«  	
فيما يتعلق بأمور اإلستبدال المسبق في سياق تغيير سعر الفائدة بين البنوك.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 16: تخفيضات األجرة المتعلقة بكوفيد 19. 	
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2 و 3 و 6 و 14 ومعايير المحاسبة الدولية رقم 1 و 8 و 34 و 37 و 38 وتفسير لجنة  	

تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  رقم 12 و 19 و 20 و 22 وتفسير لجنة تفسير المعايير رقم 32 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. 	
التعديالت المتعلقة بتعريف األهمية. 	

لم يكن للمعايير أو التعديالت أو التفسيرات أعاله تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة   تتمة  - 	

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة غير سارية المفعول بعد - 2-	
فيما يلي المعايير سارية المفعول للفترات السنوية الى تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021.

المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 17: »عقود التأمين«. 	
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 »القوائم المالية الموحدة« ومعيار المحاسبة الدولي  رقم 28 »االستثمار في الشركات  	

الزميلة والمشاريع المشتركة )2011(« المتعلقة بمعالجة البيع أو المساهمة في الموجودات من المستثمر لشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 »دمج األعمال«. 	
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 »الممتلكات والمنشآت والمعدات« المتعلقة بالمتحصالت قبل االستخدام المرجو من األصول. 	
بالعقد  	 الوفاء  بتكلفة  المتعلقة  المحتملة«  المحتملة والموجودات  المطلوبات  »المخصصات،  الدولي رقم 37  المحاسبة  تعديالت على معيار 

للعقود الغير مجدية.
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي )دورة المعايير 2018- 2020(, تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1  	

»تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة« ، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 »األدوات المالية« ، والمعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 16 »عقود اإليجار« ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 41 »الزراعة«.

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاص للمجموعة عندما تكون قابلة 
للتطبيق. ليس من المتوقع أن يكون لتطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة ذات الغرض 

الخاص للمجموعة في فترة التطبيق األولي.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

الممتلكات وآالت ومعدات - 5

أجهزة تقنيةمباني )أ(أراضي )أ(د
المعلومات

أثاث
وتجهيزات

تحسينات 
مباني

مستأجرة
اإلجماليالسيارات

التكلفة 

25,760,000228,309,57146,444,95938,151,870114,687,9339,391,060462,745,393الرصيد كما في 1 يناير 2018م
التكلفة الناتجة عن االستحواذ  

850,50035,144,491-   7,968,991-   8,000,00018,325,000)إيضاح 1(

212,20011,306,938-   127,0399,029,7041,937,995-   إضافات خالل السنة
محول من أعمال إنشائية تحت 

52,228,590----52,228,590-التنفيذ

)20,374,900()2,240,000()11,786,405()5,864,614()483,881(-   -   استبعادات خالل السنة

33,760,000298,990,20054,990,78242,194,242102,901,5288,213,760541,050,512الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م
2,088,28114,752,5573,046,1032,890,2712,396,80525,174,017 -   إضافات خالل السنة

)3,819,456()700,450( -   )796,913()2,322,093( -    -   استبعادات خالل السنة

33,760,000301,078,48167,421,24644,443,432105,791,7999,910,115562,405,073الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م
-- -   )1,643,596( 1,643,596 --إعادة تبويب

22,5001,023,28822,727,021 31,66520,821,379828,189-إضافات خالل السنة
محول من أعمال إنشائية تحت 

 19,824,340  -  8,010,743  1,126,571  10,687,026 --التنفيذ

)2,946,055()2,700,499(-)9,729()235,827(--استبعادات خالل السنة

33,760,000301,110,146100,337,42044,744,867113,825,0428,232,904602,010,379الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

االستهالك المتراكم

107,806,663 6,162,947  43,560,277  23,519,062  34,564,377  -    -   الرصيد كما في 1 يناير 2018م
االستهالك المتراكم الناتج عن 

 8,635,269  466,414  -    3,037,855  -    5,131,000  -   االستحواذ )إيضاح 1(

 42,894,229  1,528,058  19,590,711  6,378,343  7,533,893  7,863,224  -   االستهالك خالل السنة
)19,602,329( )2,240,000( )11,525,776( )5,558,767( )277,786( -    -   استبعادات خالل السنة

139,733,832  5,917,419  51,625,212  27,376,493  41,820,484  12,994,224  -   الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م
 45,167,090  1,319,122  18,296,161  6,055,810  10,246,800  9,249,197  -   االستهالك خالل السنة
 )1,811,032( )549,020( -    )385,676( )876,336( -    -   استبعادات خالل السنة

183,089,890  6,687,521  69,921,373  33,046,627  51,190,948  22,243,421  -   الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م 
 183,089,890

 -    -    -    )1,468,036( 1,468,036  -    -   إعادة تبويب 

 48,131,157  1,319,131  19,421,558  6,031,294  12,053,991  9,305,183  -   االستهالك خالل السنة
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أجهزة تقنيةمباني )أ(أراضي )أ(د
المعلومات

أثاث
وتجهيزات

تحسينات 
مباني

مستأجرة
اإلجماليالسيارات

 )2,943,085( )2,700,498( -    )9,729( )232,858( -    -   استبعادات خالل السنة

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

صافي القيمة الدفترية

373,732,417 2,926,750 24,482,111  7,144,711  35,857,303  269,561,542  33,760,000 كما في 31 ديسمبر 2020م

33,760,000278,835,06016,230,29811,396,80535,870,4263,222,594379,315,183كما في 31 ديسمبر 2019م
33,760,000285,995,97613,170,29814,817,74951,276,3162,296,341401,316,680كما في 31 ديسمبر 2018م

خالل عام 2011م، قامت شركة الِعلم ألمن المعلومات بشراء أرض ومبنى رئيسي للشركة بمبلغ 25 مليون ريال سعودي و 228 مليون ريال - 1
سعودي على التوالي. على أن يتم سداد المبلغ وفقاً لجدول دفعات متفق عليه في عقد البيع، حيث تكون آخر دفعة بعام 2024م و سوف يتم 
نقل ملكية األرض والمبنى للشركة عند سداد أخر دفعة. قامت الشركة بإضافة تعديالت على المبنى بمبلغ 50 مليون ريال سعودي ليصبح 

تكلفة المبنى 278 مليون ريال سعودي. 

تتكون مطلوبات شراء عقار من التالي:

31  ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

74,255,78297,752,252120,647,641مطلوبات شراء عقار – الجزء الغير متداول

23,496,47022,895,38922,309,685مطلوبات شراء عقار – الجزء المتداول

97,752,252120,647,641142,957,326

فيما يلي بيان بجدول الدفعات المستحقة خالل السنوات القادمة:

القيمةالسنة

 202123,496,470م

 202224,113,331م

 202324,746,387م

 202425,396,064م

97.752.252

فيما يلي المصاريف التمويلية التي تخص العقار وتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م

3,411,3903,990,9104,555,548مصاريف تمويلية

شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

الممتلكات وآالت ومعدات   تتمة  - 5
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)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

دفعات عن أعمال رأسمالية - 6

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

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م

82,326,23017,842,19446,590,601رصيد أول السنة

1,389,648--صافي الناتج عن االستحواذ )إيضاح 1(

121,321,65379,185,63922,090,535اإلضافات

)52,228,590(- )19,824,340(المحول لممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 5(

-   )9,166,079( )65,883,959(المحول لموجودات غير ملموسة )إيضاح 8(

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

-)905,501(-مخصص الهبوط في القيمة

108,538,02182,326,23017,842,194في نهاية السنة 

حق استخدام األصول - 7

فيما يلي حركة حق استخدام األصول خالل السنة:

اإلجماليالسياراتالطابعاتالمباني واألراضي

الرصيد في 1 يناير 2019م

61.086.752-58,565,7372.521.015أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16

2.917.873128,111,373-125,193,500إضافات خالل السنة

)27,522,691()1.458.937()672.148()25,391,606(استنفاد خالل السنة

----استبعادات خالل السنة

161,675,434 1,458,936  1,848,867 158,367,631الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

7،427،586--7،427،586إضافات خالل السنة

 )37،645،431()1،458،936()672،148()35،514،347(استنفاد خالل السنة

----استبعادات خالل السنة

131,457,589  -    1,176,719 130,280,870الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

تتكون المطلوبات المتعلقة في حق استخدام األصول من التالي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

-101,534,296124,047,451التزامات التأجير– الجزء الغير متداول

-28,369,05721,179,362التزامات التأجير – الجزء المتداول
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

حق استخدام األصول   تتمة   7

يوضح الجدول التالي تفاصيل االستحقاق النقدي المتبقي للشركة اللتزامات عقود اإليجار. تم إعداد الجدول بناًء على التدفقات النقدية غير المخصومة 
اللتزامات اإليجار بناًء على أقرب تاريخ يمكن مطالبة الشركة بالسداد فيه. ويشمل الجدول على حد سواء الفائدة والتدفقات النقدية الرئيسية:

اإلجماليالسياراتالطابعاتالمباني واألراضي

 28,369,057  -    698,040  27,671,017 السنة األولى

 19,536,673  -    504,203  19,032,470 السنة الثانية

 11,808,345  -   - 11,808,345 السنة الثالثة

 3,311,366  -   - 3,311,366 السنة الرابعة

 2,575,936  -   - 2,575,936 السنة الخامسة

 64,301,976  -   - 64,301,976 بعد أكثر من 5 سنوات

 128,701,110  1,202,243 - 129,903,353 

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

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

-1.738.8281,278,257مصاريف تمويلية

موجودات غير ملموسة - 8

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

التكلفة

278,291,145253,514,322128,381,002الرصيد في بداية السنة

123,422,060--التكلفة الناتجة عن االستحواذ  )إيضاح 1(

-65,883,9599,166,079محول من أعمال إنشائية تحت التنفيذ

880,79415,610,7441,711,260إضافات خالل السنة

345,055,898278,291,145253,514,322التكلفة في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم

)67,831,520()214,729,129()236,242,680(الرصيد في بداية السنة

)114,807,550(--اإلطفاء المتراكم الناتج عن االستحواذ )إيضاح 1(

)32,090,059()21,513,551()25,834,746(اإلطفاء خالل السنة

)214,729,129()236,242,680()262,077,426(اإلطفاء المتراكم في نهاية السنة

82,978,47242,048,46538,785,193القيمة الدفترية في نهاية السنة
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)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

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 عليه المعيار الدولي للتقرير المالي 9 واالعتراف بالمكاسب أو 

الخسائر من خالل قائمة الربح أو الخسارة )إيضاح 10(.

تفاصيل الشركات الزميلة- 9-1

اسم الشركة الزميلة
نسبة حصة الملكية

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

--30%شركة سهل المدار التجارية )أ(

--24%شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات )ب(

أبرمت الشركة بتاريخ 16 أغسطس 2020م اتفاقية استثمار في شركة سهل المدار التجارية المؤسسة بموجب قانون الشركات في السعودية أ- 
بموجب سجل تجاري رقم 1010586820. يتمثل نشاط الشركة في توجيه مركبات نقل البضائع، وسطاء الشحن. وقامت المجموعة باستثمار 
مبلغ 6.000.000 مليون ريال مقسمة إلى جزئين 60,000 الف ريال تمثل استثمار بطريقة حقوق الملكية  حصلت بموجبه على نسبة ملكية 
تمثل 30% من الشركة، ودفعة مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في الشركة تمثل المبلغ المتبقي 5.940.000 مليون ريال. علًما بأن الشركة حققت 

خسائر خالل السنة، وتم االعتراف بخسائر بمبلغ 60,000 ريال.
أبرمت  الشركة بتاريخ 1 نوفمبر 2020م اتفاقية استثمار في شركة حلول الوطن الذكية لتقنية نظم المعلومات المؤسسة بموجب قانون الشركات ب- 

في السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010463892. تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وصيانة 
برمجيات وتصميم صفحات المواقع. وقامت المجموعة باستثمار مبلغ 4.900.000 مليون ريال مقسمة إلى جزئين 48.960 الف ريال تمثل 
استثمار بطريقة حقوق الملكية  حصلت بموجبه على نسبة ملكية تمثل 24% من الشركة، ودفعة مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في الشركة تمثل 

المبلغ المتبقي 4.851.040 مليون ريال. علًما بأن الشركة حققت أرباح خالل السنة، وتم االعتراف بربح بمبلغ 163,596 ريال.

موجودات مالية أخرى - 10

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 311920 ديسمبر 2020

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

16،441،4974،694،375 22،303،723 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )2-10(

45,444,26120,196,6974,694,375
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

موجودات مالية أخرى   تتمة  - 10

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- 10-1
تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة دفعات مقدمة لحقوق تملك مستقبلية في عدد من الشركات موضحة أدناه:

شركة زد
 )أ(

شركة فودكس 
)ب(

شركة سهل المدار
 )إيضاح 9(

شركة حلول الوطن
اإلجمالي)إيضاح 9(

----الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

3.755.200---3.755.200إضافات خالل السنة

3.755.200---3.755.200الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

4،998،7505،940،0004،851،04015،789،790-إضافات خالل السنة 

1،168،1221،249،635270،221907،5703،595،548التغير في القيمة العادلة خالل السنة

4,923,3226,248,3856,210,2215,758,61023,140,538الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

شركة »زد« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في أبو ظبي بموجب سجل تجاري رقم 000001640. توفر الشركة حلول تكنولوجية أ- 
متكاملة لقطاع التجزئة، حيث يستطيع المستخدم إعداد بوابة إلكترونية وتحديد طرق الدفع والتوصيل لعمالئه من خالل منصة إلكترونية. 

وقامت شركة علم باستثمار مبلغ 3,755,200 مليون ريال سعودي كدفعة مقدمة مقابل حق شراء أسهم في وقت الحق.
شركة »فوديكس« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم 1941071. توفر الشركة ب- 

منصة سحابية موحدة إلدارة خدمات المطاعم، مما يمكن المطعم من إدارة مبيعاته واستقبال المدفوعات الرقمية. وقامت شركة علم باستثمار 
مبلغ 4,998,750 مليون ريال سعودي كدفعة مقدمة مقابل حق شراء أسهم في وقت الحق.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:- 10-2
فيما يلي حركة رصيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر: 

شركة
سيارة
 )أ(

شركة
بيزات 

)ب(

شركة
يونيفونك

 )ج(

شركة 
اإلجماليهيلثيفاي مي )د(

-----الرصيد كما في 1 يناير 2018م

4.694.375-4.694.375--إضافات خالل السنة

4.694.375-4.694.375--الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م

10.014.235--5.007.3335.006.902إضافات خالل السنة

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

16,441,497-8,856,584954,0706,630,843الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

4,995,4944,995,494---إضافات خالل السنة 

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

10,566,851662,72810,108,716965,42822,303,723الرصيد كما في 31  ديسمبر 2020م
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)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

موجودات مالية أخرى   تتمة  - 10

شركة »سيارة« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم 1924624. وتوفر الشركة أ- 
العديد من الخدمات المقدمة لبائعي ومشتري السيارات عن طريق منصة »سيارة أونالين« والتي تعتبر منصة تسوق متكاملة توفر لعمالئها 

خدمات تمويل وتسويق وتقرير موجز وغيرها. 
المستخدم مقارنة ب-  التجارية في جزر كايمان. وتوفر الشركة حلول تأمين حيث بأستطاعة  »بيزات« مؤسسة بموجب قانون الشركات  شركة 

واختيار الخيار األمثل حسب متطلباته عبر منصة بيزات وكذلك توفر الشركة عبر منصتها أنظمة الموارد البشرية وأتمتتها بشكل آمن. 
شركة »يونيفونك« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية بموجب سجل تجاري رقم 1887019. وتوفر الشركة ج- 

النصية والمكالمات الصوتية  الرسائل  آمنة ومعّرفة عن طريق  التقنيات لتطوير اتصاالت قوية عبر اعتماد واجهة برمجة تطبيقات  أحدث 
والتحقق ثنائي المعيار والتحري عن األرقام بهدف ضمان قنوات اتصال موثوقة بين الشركات والعمالء. 

شركة »هيلثفاي مي« مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية في سنغافورة بموجب سجل تجاري رقمR  201435901.د- 

من  ولياقة  تغذية  مع مختصي  ويربطهم  الغذائي  ونظامهم  الرياضي  نشاطهم  متابعة  على  المستخدمين  يساعد  الذكية  للهواتف  تطبيق  الشركة  وتوفر 
مختصين بشريين أو ذكاء اصطناعي. 

إن جميع اإلستثمارت المذكورة أعاله تعتبر شركات غير مدرجة وتم تحديد القيمة العادلة لها عن طريق مقارنتها بشركات مماثلة النشاط في أسواق 
نشطة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13.

ذمم مدينة - 11

تتكون الذمم المدينة مما يلي:

31  ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م
1,079,622,741858,430,309889,808,968الذمم الحكومية *

475,419,043482,249,780413,768,419الذمم التجارية
1,555,041,7841.340.680.0891.303.577.387

)186,154,984()176,500,214()184,545,895(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
1,370,495,8891,164,179,8751,117,422,403

يتضمن رصيد الذمم المدينة الحكومية مبالغ لصندوق االستثمارات العامة بمبلغ 24,289,551 ريال )2019م: 10.231.463 ريال سعودي( كما في  	
إيضاح 28.

وفيما يلي أعمار األرصدة المدينة المستحقة :

31 ديسمبر 2018م 31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

ذمم تجاريةذمم حكوميةذمم تجاريةذمم حكوميةذمم تجاريةذمم حكومية
0388,315,404287,301,629366.534.951163.972.869488.370.365146.647.092 إلى 90 يوم

9181,414,33629,226,88888,288,55376.574.164117,955,04360.518.583 إلى 180 يوم
18164,167,59540,722,88182,495,37934.222.72088,908,17488.909.037 إلى 365 يوم
545,725,406118,167,645321,111,426207.480.027194,575,386117.693.707أكثر من 365 يوم

1,079,622,741475,419,043858,430,309482,249,780889.808.968413,768,419
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)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

ذمم مدينة   تتمة  - 11

كانت الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما يلي: 

 31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

176,500,214186,154,984133.946.854رصيد بداية السنة 

67.752.444--أثر تطبيق المعيار الجولي للتقرير المالي 9

127.475--الناتج عن االستحواذ )إيضاح 1(

8,045,681512.3314.732.948المخصص المكون خالل السنة )إيضاح 31(

)20.404.737()10.167.101(-عكس مخصص خالل السنة

184,545,895176,500,214186,154,984في نهاية السنة

موجودات العقود - 12

تمثل موجودات العقود إيرادات محققة عن خدمات قامت بها المجموعة ولم تصدر بها فواتير للعمالء حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة ذات الغرض 
الخاص، وسوف يتم فوترة تلك اإليرادات خالل الفترات الالحقة.

تتكون موجودات العقود مما يلي:

31  ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

 301,768,246 303,722,143376,123,937الذمم الحكومية

 56,137,696 25,458,70171,484,873الذمم التجارية

329,180,844447,608,810357,905,942

)23.397.635()33,306,711()60,053,590(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

269,127,254414,302,099334,508,307

كانت الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما يلي: 

31  ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

 1,227,297 33.306,71123,397,635رصيد بداية السنة

 22,170,338 9,909,076 26,746,879المخصص المكون خالل السنة

60,053,59033,306,71123,397,635في نهاية السنة

ق-237



شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى - 13

تتكون المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى مما يلي:

 31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

30,179,66137,472,32927,292,537تأمين وإيجار مدفوع مقدماً

 16,551,151  29,478,608 24,330,173تكاليف مؤجلة

 27,997,220  31,809,399 19,184,194ذمم موظفين

 11,550,209  3,420,927 3,731,988دفعات مقدمة للموردين

909,1593,466,549631,156عوائد ودائع بنكية مستحقة

1,582,75710,003,7184.033.564أخرى

79,917,932115,651,53088,055,837

ودائع بنكية - 	1

يتكون رصيد ودائع بنكية طويلة األجل من ودائع طويلة األجل يكون عمرها أكثر من ثالثة أشهر. ومتوسط العمولة 1.21% سنوياً، وقد تم تحميل قائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بإجمالي إيراد ودائع بمبلغ 10.9 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 

)2019: 19,6 مليون ريال سعودي(

النقد وما في حكمه - 15

يتكون النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر مما يلي:

31  ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

247.918.068350,500,347243,045,334أرصدة  لدى البنوك

120,000,000-765,400,300ودائع مرابحة قصيرة األجل*

1.013.318.368350,500,347363,045,334

يتكون رصيد ودائع مرابحة قصيرة األجل من ودائع قصيرة األجل عمرها ثالثة أشهر فأقل. ومتوسط العمولة  سنويًا  %0.56. 	

رأس المال المصدر والمدفوع - 16

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

الزيادة المقترحة لرأس المال - 17

خالل العام 2018م ونتيجة لالستحواذ على شركة تبادل )إيضاح 1(، تم تسجيل مبلغ 365.699.903 ريال سعودي يمثل صافي أصول شركة تبادل كزيادة 
مقترحة لرأس المال، باإلضافة لذلك، تم تحويل مبلغ 84.300.097 ريال سعودي في العام 2020م من األرباح المبقاة إلى الزيادة المقترحة في رأس 

المال، ليصل مبلغ الزيادة المقترحة في رأس المال إلى 450.000.000 ريال سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

االحتياطي النظامي  - 18

تماشًيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة، تقوم المجموعة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 10% من صافي 
الدخل السنوي كاحتياطي نظامي حتى يبلغ 30% من قيمة رأس المال المصدر، هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهم الشركة.

احتياطيات أخرى - 19

تتكون االحتياطيات األخرى مما يلي: 

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 )20,651,498( )26,350,635( )38,541,279(الرصيد االفتتاحي

 )5,699,137( )12,190,644(259,675مكاسب / )خسائر( إعادة القياس
)38,281,604( )38,541,279( )26,350,635( 

احتياطي إعادة تقييم الموجودات المالية األخرى
 -   -1,732,887الرصيد االفتتاحي

 -   866,7321,732,887مكاسب / )خسائر( إعادة التقييم
2,599,6191,732,887   - 

 )26,350,635( )36,808,392( )35,681,985(إجمالي االحتياطيات األخرى

التزامات منافع الموظفين المحددة - 20

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

االفتراضات المالية:
5%3.5%2.2%صافي معدل الخصم

5-6%5-8%5%معدل زيادة الراتب

الحركة في القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

192.462.691150,257,434119.801.404الرصيد االفتتاحي - القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين

5.247.917--القيمة الناتجة عن االستحواذ )إيضاح 1(

 29,262,708  33,188,819  42,669,687 تكلفة الخدمة الحالية

 6,186,867  7,479,354  6,859,155 تكلفة تمويل الخدمة الحالية

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

 )15,940,599( )10,653,560()12,682,800(المنافع المدفوعة 

 5,699,137  12,190,644 )259,675()المكاسب( / الخسائر االكتوارية الناتجة عن االلتزام 

228,121,038192,462,691150,257,434القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة للموظفين
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

التزامات منافع الموظفين المحددة   تتمة  - 20

وفيما يلي تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية :

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

نقصزيادةنقصزيادةنقصزيادة

23,321,576)19,425,022(30,176,266)25,384,681(25,726,246)21,659,636(معدل الخصم )تغير بنسبة %1(

)19,823,821(23,552,369)25,866,136(30,392,224)22,220,456(25,900,660معدل زيادة الرواتب )تغير بنسبة %1(

8,471,429)8,313,013(10,706,865)10,521,668(2,970,074)2,758,826(معدل دوران الموظفين )تغير بنسبة %10(

ذمم دائنة - 21

تتمثل الذمم الدائنة في مبالغ مستحقة للموردين لم يتم سدادها حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة. وقد نتجت هذه 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 - 22

تمثل مطلوبات العقود إيرادات ُحّصلت مقدماً عن عقود لم تقم المجموعة باالنتهاء من تنفيذها أو لم يتحقق عنها إيراد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة، 
وذلك طبقاً لشروط التعاقد. ويتوقع أن تتحقق هذه اإليرادات في فترات الحقة تّقل عن السنة.

مصاريف مستحقة الدفع وإلتزامات أخرى - 23

تتكون المصاريف المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

 260,100,592 239,257,606232,096,208تكاليف تعاقدية

 174,906,425 187,541,074171,223,075مستحقات موظفين

 5,890,440 120,119,98668,764,895مشاريع مشاركة بالدخل 

 54,568,478 88,794,12055,066,657دفعات مقدمة من العمالء

 20,271,824 23,614,15923,933,062تسويق وعموالت بيعية

 9,139,190 10,346,4279,786,269مبالغ موردين محتجزة

110.015.78983,628,95244.380.635أخرى

779,689,161644,499,118569,257,584
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

تكلفة اإليرادات - 	2

تتكون تكاليف النشاط للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

 915,758,328882,409,427735,414,723رواتب ومزايا موظفين

 536,086,170  727,098,727 723,732,260تكاليف مباشرة

1,639,490,588 1,609,508,154  1,271,500,893 

المصاريف البيعية والتسويقية - 25

تتكون المصاريف البيعية والتسويقية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

55,777,94359,812,70148.608.512رواتب ومزايا موظفين

10,683,84321,477,54120.231.015إعالنات ومعارض

5,943,0565,360,6924.026.380مصاريف خدمة سداد

3,721,9069,192,5846.350.009عالقات عامة

800,6401,058,3831.801.249مصاريف أخرى

76,927,38896,901,90181.017.165

المصاريف العمومية واإلدارية - 26

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

187,148,019185.967.649163.845.331رواتب ومزايا موظفين

18,819,94126.932.48921.245.520خدمات استشارية ومهنية

8,783,16018.758.73214.082.904ضيافة وأنشطة

4,656,8156.510.4397.230.849مصاريف إصالح وصيانة

4,478,1675.050.4285.400.718منافع عامة واتصاالت

4.943.1637.716.7554.764.292مصاريف متعاقدين

406.815876.06020.221.693إيجار

17.701.67717.686.19716,121,415مصاريف أخرى

246,937,757269.498.749252.912.722
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

اإليرادات والمصاريف األخرى - 27

تتكون )المصاريف( اإليرادات األخرى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر  2020م

4,722,212813,2214.099.727مبالغ واردة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم السعودة

-)2,271,000(3,000,401عكس  )تكوين( مخصص قضايا قانونية )أ(

-68.989.922-تعويضات مشروع منافسات – وزارة المالية  )ب(

-5.647.105-تسوية شطب فواتير من الخطوط السعودية للشحن

2.174.111--عكس مخصص

690,0281.032.7954.466.430أخرى

8.412.64174.212.04310.740.268

بتاريخ 9 أغسطس 2018م، رفعت قضية قانونية على الشركة تتضمن المطالبة بدفع مبالغ إيجار تتعلق بأحد مراكز الخدمة لمشروع األحوال أ- 
المدنية بمبلغ 3.0 مليون ريال سعودي، وقد صدر حكم نهائي لصالح المجموعة في القضية القانونية المرفوعة ضدها ونتج عن ذلك عكس 

المخصص بمبلغ 3.0 مليون ريال سعودي كإيرادات أخرى.
بنظام ب-  يتعلق  والذي  المالية  وزارة  ريال سعودي من  مليون  بمبلغ 69  تعويض  للمجموعة خالل عام 2019م  التابعة  الشركات  استلمت إحدى 

المشتريات الحكومية )منافسات( تم تسجيله كإيرادات أخرى.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 28

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. وفقاً للظروف اإلعتيادية للتعامالت، تقوم المجموعة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة متضمنة 
التي يمتلكها صندوق  الشركات  التنفيذيين وغيرها من  الرئيسي( وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء  )المساهم  العامة  التعامل مع صندوق االستثمارات 
المجموعة.قامت  إدارة  قبل  عليها من  المتفق  للشروط  وفقاً  تتم  المعامالت  تلك  كل  الشركات.  تلك  إدارة  األعضاء من مجلس  أو  العامة  االستثمارات 

المجموعة خالل السنةة بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:

العالقةالجهة

المالكصندوق االستثمارات العامة

موظفينموظفي اإلدارة العليا

أعضاءأعضاء مجلس اإلدارة

شركة زميلةشركة يونيفونيك

شركة زميلةشركة حلول الوطن
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

المعامالت مع األطراف ذات العالقة   تتمة  - 28

إن التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتشابه مع التعامالت التجارية مع األطراف الخارجية. فيما يلي تفاصيل المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات 
العالقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

 31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر  2020م

المعامالت مع الجهة المالكة

26,248,52424,799,5938.617.877إيرادات خدمات

33.487.00013.950.000271.258.512توزيعات أرباح 

المعامالت مع مجلس اإلدراة وموظفي اإلدارة العليا

22,537.34023.616.75722.628.682رواتب و مزايا

12.914.36615.227.43621.161.953مكافآت وبدالت

1.664.6412.342.9132.183.384مكأفاة نهاية الخدمة

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر  2020م

األرصدة

مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدينة تجارية عن 
24,289,55110,231,4638.993.660إيرادات الخدمات

12,252,43410.635.27115.330.302مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا

مستحق إلى أطراف ذات عالقة – غير متداول

 25,396,864  12,672,085 -قرض من صندوق االستثمارات العامة )1(

مستحق إلى أطراف ذات عالقة - متداول

13.895.77814.521.08714.521.087قرض من صندوق االستثمارات العامة )1(

8.092.751551.2502.205.000شركة يونيفونيك

--129.712شركة حلول الوطن

1,986.5001.986.50028.129.256توزيعات أرباح مستحقة

24.104.74117.058.83744,855,343

بين صندوق - 1 الفوائد  اتفاقية سداد تمويل خالي من  27,2 مليون 2018م: 39,9 مليون( في  القرض 13.8 مليون ريال )2019:  تتمثل مبالغ 
االستثمارات العامة وشركة تبادل ، علًما بأنه يوجد مبلغ 1.2 مليون ريال تظهر ضمن بند المصاريف التمويلية في قائمة الربح والخسارة 

تخص القرض.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

المعلومات القطاعية - 29

فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:

 السنة المنتهية في
مجموعة المشاريع إسناد األعمالمجموعة المنتجات 31 ديسمبر 2020م

التقنية
الخدمات 
االحترافية

التوطين وبناء 
اإلجماليالقدرات

2,466,065,209 121,670,170  86,486,728  154,646,229 1,572,443,669530,818,413اإليرادات

)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 إجمالي الربح / )الخسارة(

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

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 مجموع المطلوبات

 السنة المنتهية في
مجموعة المشاريع إسناد األعمالمجموعة المنتجات 31 ديسمبر 2019م

التقنية
الخدمات 
االحترافية

التوطين وبناء 
اإلجماليالقدرات

2,373,383,219 -138,047,078 339,890,326 432,865,791 1,462,580,024 اإليرادات

)882,409,427(-)114,035,074()189,727,201()266,982,571()311,664,581(تكاليف الموظفين

)727,098,727()502,055()21,782,237()166,832,498()186,465,941()351,515,996(التكاليف المباشرة

763,875,065 )502,055(2,229,767 )16,669,373()20,582,721(799,399,447 إجمالي الربح / )الخسارة(

32%0%2%-5%-5%55%هامش الربح / )الخسارة(

3,462,259,155 -201,381,199 495,827,384 631,458,728 2,133,591,844 مجموع الموجودات

1,502,541,989 -87,394,875 215,177,845 274,038,774 925,930,495 مجموع المطلوبات

 السنة المنتهية في
مجموعة المشاريع إسناد األعمالمجموعة المنتجات 31 ديسمبر 2018م

التقنية
الخدمات 
االحترافية

التوطين وبناء 
اإلجماليالقدرات

2,068,092,343 -119,168,787 381,586,224 384,761,958 1,182,575,374 اإليرادات

)735,414,723(-)37,386,153()137,881,486()305,025,799()255,121,285(تكاليف الموظفين

)536,086,170(-)60,768,070()187,222,663()54,750,476()233,344,961(التكاليف المباشرة

796,591,450 -21,014,564 56,482,075 24,985,683 694,109,128 إجمالي الربح / )الخسارة(

39%0%18%15%6%59%هامش الربح / )الخسارة(

2,957,168,533 -170,399,638 545,630,749 550,171,736 1,690,966,410 مجموع الموجودات

1,362,909,827 -78,534,361 251,472,144 253,565,009 779,338,313 مجموع المطلوبات
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

المعلومات القطاعية   تتمة  - 29

معلومات عن مصادر اإليرادات

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

1,461,265,5051,392,058,1981,215,076,841اإليرادات الحكومية

981,445,021853,015,502 1,004,799,704 اإليرادات التجارية

2,466,065,2092,373,503,2192,068,092,343

الزكاة - 30

الموقف الزكوي- 30-1
إشارة إلى األمر الملكي رقم )35657( بتاريخ 1442/6/29هـ، تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحصيلها من الشركات التي يملكها صندوق االستثمارات 
العامة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر، على أال تخضع للزكاة الشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية ومافي حكمها التي يملكها الصندوق 

بالكامل للسنوات المالية التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019م.

وعاء الزكاة- 30-2
تقوم المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة على الوعاء الزكوي وفًقا لقواعد وأسس الزكاة في المملكة العربية السعودية للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2020م والتي كانت تفاصيلها كما يلي:

31 ديسمبر 2020م

50.000.000رأس المال بداية السنة

اإلضافات:

1.434.562.220األرباح المبقاة واالحتياطيات والمخصصات – بداية السنة

416.667.946الزيادة المقترحة لرأس المال

414.586.814مخصصات واحتياطيات

506.423.876ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

465,574,278صافي الربح المعدل 

3.287.815.134إجمالي حقوق المساهمين المعدل

االستبعادات:

)731.088.013(صافي الممتلكات )المعدل( واالستثمارات

)731.088.013(إجمالي االستبعادات المعدل

2,091,152,843وعاء الزكاة

2,627,613,658وعاء الزكاة خالل السنة

65,690,341الزكاة بواقع 2.5% من وعاء الزكاة خالل السنة
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(
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الزكاة   تتمة  - 30

30-3 مخصص الزكاة- 30-3

31 ديسمبر 2020م

الرصيد بداية السنة

65,690,341المحمل خالل السنة

المبالغ المدفوعة خالل السنة

65,690,341الرصيد نهاية السنة

التسهيالت البنكية - 31

يوجد لدى المجموعة تسهيالت مع بنوك محلية لتلبية متطلبات رأس المال العامل ودعم متطلبات أعمال المجموعة على شكل سحوبات نقدية وخطابات 
ضمان مستندية بمبلغ 401 مليون ريال سعودي. لم تقم المجموعة بإستخدام تسهيالت سحوبات نقدية كما في 31 ديسمبر 2020م. 

إلتزامات محتملة - 32

بنكية قائمة بمبلغ 66.7  مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. (31 ديسمبر 2019م: 82.1 مليون ريال  لدى المجموعة خطابات ضمان 
سعودي(. كما يوجد لدى المجموعة التزامات رأس مالية وتشغيلية بقيمة 439 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2020م.

إدارة المخاطر - 33

تتعرض أنشطة المجموعة لعدد من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة والقيمة العادلة ومخاطر معدل الفائدة للتدفقات النقدية 
ومخاطر األسعار( ، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. أهم 

أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان ومخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة.

يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة مخاطر المجموعة. إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات 
إدارة المخاطر للمجموعة، ويتم إبالغ مجلس اإلدارة بأي تغييرات ومشكالت االمتثال من خالل لجنة المراجعة.

تشرف لجنة المراجعة بالمجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر للمجموعة ومراجعة مدى كفاية إطار عمل إدارة 
المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يساعد قسم المراجعة الداخلية لجنة المراجعة بالمجموعة في القيام بدورها الرقابي. يقوم قسم 

المراجعة الداخلية بإجراء مراجعات منتظمة ومخصصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ، ويتم إبالغ نتائجها إلى لجنة المراجعة.

مخاطر أسعار الفائدةأ. 

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. وتنشأ مخاطر أسعار 
الفائدة للشركة من الودائع البنكية والديون البنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة. وتخضع جميع الديون والودائع 
إلعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة 

غير جوهرية بالنسبة للمجموعة. 
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تحليل حساسية سعر الفائدة	. 

بالنسبة للودائع ذات السعر المتغير ، يتم إعداد التحليل على افتراض أن مبلغ اإليداع القائم في نهاية فترة التقرير كان مستحًقا طوال العام. إن الزيادة 
أو النقصان بمقدار 50 نقطة أساس تمثل تقييم اإلدارة للتغير المعقول المحتمل في أسعار الفائدة.

في 31 ديسمبر 2020 ، إذا كانت أسعار الفائدة على الودائع قصيرة األجل للمجموعة ذات السعر المتغير أعلى / أقل بمقدار 50 نقطة أساس مع بقاء 
جميع المتغيرات األخرى ثابتة ، فإن ربح السنة سيكون 6.5 مليون ريال سعودي أعلى / أقل ، كنتيجة أساسية من دخل الفوائد المرتفع / المنخفض على 

الودائع ذات السعر المتغير )2019: 3.7 مليون ريال سعودي و 2018: 3.6 مليون ريال سعودي(.

مخاطر االئتمان	. 

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 
وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء باإلضافة إلى الموظفين. 

المدينة  الذمم  قيمة  في  االنخفاض  خسائر  إن  االئتمان.  لمخاطر  للتعرض  األقصى  الحد  تمثل  العقود  وموجودات  المدينة  للذمم  الدفترية  القيم  إن 
وموجودات العقود وذمم الموظفين المثبتة ضمن الربح أو الخسارة كانت كما يلي: 

2018م2019م2020ممخصص خسائر إئتمانية متوقعة  
8,045,681512,3314,732,948ذمم مدينة 

1,765,601-26,746,879موجودات العقود
--696,775ذمم موظفين

35.489.335512,3316,498,549

في 31 ديسمبر ، كان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية و موجودات العقود حسب نوع العميل )حكومي أو غير حكومي ( كما يلي:

موجودات العقودالذمم المدينة

2018م2019م 2020م2018م2019م 2020م
1,079,622,741858,430,309889,808,968303,722,143376,123,937301,768,246الذمم الحكومية
 56,137,696 482,249,780413,768,41925,458,70171,484,873 475,419,043 الذمم التجارية

1,555,041,7841,340,680,0891,303,577,387329,180,844447,608,810357,905,942

تقوم المجموعة بتوزيع كل تعرض على درجة مخاطر االئتمان استناداً إلى المعلومات التي يتم تحديدها بناء علي تنبؤ بمخاطر الخسارة )ويشمل ذلك 
وال يقتصر على كال من التصنيفات الخارجية والقوائم المالية المراجعة وحسابات اإلدارة وتوقعات التدفقات النقدية والمعلومات المتوفرة عن العمالء( 
وتطبيق الحكم االئتماني الذي تمت تجربته. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية التي تكون مؤشراً على مخاطر التعثر في 

السداد.

يتم احتساب معدالت الخسائر باستخدام طريقة »معدل الدوران« استناداً إلى احتمالية تقدم الذمم المدينة وموجودات العقود من خالل مراحل متتالية 
من التقصير إلى الشطب. يتم احتساب معدالت الدوران بصورة مستقلة للتعرضات في قطاعات مختلفة استناداً إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة.

تستند معدالت الخسارة إلى تجربة الخسائر االئتمانية الفعلية على مدى الثالث سنوات السابقة. تم ضرب هذه المعدالت بعوامل عددية لتعكس الفروقات 
بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم فيها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على مدار األعمار 

المتوقعة للذمم المدينة.
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فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في القيمة فيما يخص الذمم المدينة التجارية موجودات العقود خالل السنة. 

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

209,806,925209,552,619135.174.151رصيد بداية السنة  

67.752.444--أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9

127.475الناتج عن االستحواذ )إيضاح 1(

34,792,56010,421,40726.903.286المخصص المكون خالل السنة

)20.404.737()10,167,101(-عكس مخصص خالل السنة

209,806,925209.552.619  244,599,485في نهاية السنة

مخاطر السيولةد. 

تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمطلوباتها المالية حال استحقاقها. تقلل المجموعة من مخاطر السيولة 
من خالل ضمان توفر السيولة الالزمة بشكل مستمر. باستثناء االلتزام بشراء الممتلكات والتزامات اإليجار ، من المتوقع تسوية جميع المطلوبات المالية 
األخرى في األشهر الـ 12 التالية. تم اإلفصاح عن ملف استحقاق التزام شراء العقار في إيضاح 5 وتم اإلفصاح عن تحليل استحقاق التزامات اإليجار 

في إيضاح 7.

إدارة  مخاطر التذبذ	 في أسعار صرف العمالت	. 

تمثل مخاطر العمالت، المخاطر الناتجة عن تذبذب أداة مالية ما، نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. لم تقم المجموعة بمعامالت هامة بعمالت 
أجنبية عدا الدوالر األمريكي والجنية األسترليني واليورو خالل الفترة .لم تتعرض المجموعة لمخاطر تذبذب في أسعار صرف العمالت خالل الفترة، وال 

تتوقع اإلدارة خضوع المجموعة في المستقبل لمعامالت متعلقة بهذه المخاطر بشكل جوهري.

إدارة مخاطر  إدارة رأس المالو. 

يتمثل هدف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية حتى تتمكن من االستمرار في توفير 
عائدات للمساهمين ومزايا ألصحاب المصلحة اآلخرين ؛ وللحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.
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القيمة العادلة لألدوات المالية - 	3

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المتعاملين في السوق في تاريخ 
القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره 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. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية الموحدة ذات الغرض الخاصعلى هذا األساس.

اضافة لذلك، ألغراض اعداد التقارير المالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستويات 1 أو 2 أو 3 بناء على الدرجة التي يمكن مالحظتها في 
مدخالت قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت في قياس القيمة العادلة بكاملها، والتي تم توضيحها كما يلي:

مدخالت المستوى رقم 1 وهي  األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي يمكن للمنشأة  	
الوصول إليها في تاريخ القياس؛

مدخالت المستوى رقم 2 وهي مدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى رقم 1، والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، بشكل مباشر  	
أو غير مباشر؛ و

مدخالت المستوى 3 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات. 	

يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في 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:

31 ديسمبر 2020م

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

بالقيمة 
العادلة

بالتكلفة 
المستوى اإلجماليالمطفأة

األول
المستوى 

الثاني
المستوى 

اإلجماليالثالث

الموجودات  المالية

 45,444,261 45.444.261 -    -   45.444.261-45.444.261موجودات مالية أخرى 

 1,370,495,889  -    -    -   1,370,495,889 1,370,495,889 -ذمم مدينة 
مصاريف مدفوعة مقدماً 

19.184.194 -    -    -   19.184.19419.184.194-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

45.444.2612,986,410,896 -    -   45.444.2612,940,966,6352,986,410,896اإلجمالي

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
مصاريف مستحقة الدفع 

 779,689,161  -    -    -    779,689,161  779,689,161  -   والتزامات أخرى

 97,752,252  -    -    -    97,752,252  97,752,252  -   مطلوبات شراء عقار 

 129,903,353  -    -    -    129,903,353  129,903,353  -    التزامات االيجار 

1,258,161,335 -    -    -   1,258,161,3351,258,161,335 -   اإلجمالي
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القيمة العادلة لألدوات المالية   تتمة   3	

31 ديسمبر 2019م

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

بالقيمة 
العادلة

بالتكلفة 
المستوى اإلجماليالمطفأة

األول
المستوى 

الثاني
المستوى 

اإلجماليالثالث

الموجودات  المالية

 20,196,697 20,196,697 -    -    20,196,697  -    20,196,697 موجودات مالية أخرى 

  -   ذمم مدينة 
 1,164,179,875

 
 1,164,179,875   -    -    -  

 1,164,179,875
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة 

31,809,399 -    -    -   31,809,39931,809,399 -   مدينة أخرى

732,063,295 -    -    -    732,063,295  732,063,295  -   ودائع بنكية

 350,500,347  -    -    -    350,500,347  350,500,347  -   نقد وما في حكمه

20,196,6972,298,749,613 -    -    2,298,749,613  2,278,552,916  20,196,697 اإلجمالي

المطلوبات المالية

 183,585,705  -    -    -    183,585,705  183,585,705  -   ذمم دائنة

 17,058,837  -    -    -    17,058,837  17,058,837  -   مستحق إلى أطراف ذات عالقة
مصاريف مستحقة الدفع 

 644,499,118  -    -    -    644,499,118  644,499,118  -   والتزامات أخرى

 120,647,641  -    -    -    120,647,641  120,647,641  -   مطلوبات شراء عقار 

 145,226,813  -    -    -    145,226,813  145,226,813  -    التزامات االيجار 

1,111,018,114 -    -    -   1,111,018,1141,111,018,114 -   اإلجمالي
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31 ديسمبر 2018م

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

بالتكلفة بالقيمة العادلة
المستوى اإلجماليالمطفأة

األول
المستوى 

الثاني
المستوى 

اإلجماليالثالث

الموجودات  المالية

 4,694,375  4,694,375  -    -    4,694,375  -    4,694,375 موجودات مالية أخرى 

1,117,422,403  -    -    -   1,117,422,403 1,117,422,403  -   ذمم مدينة 
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة 

27,997,220 -    -    -    27,997,220  27,997,220  -   مدينة أخرى

 591,498,210  -    -    -    591,498,210  591,498,210  -   ودائع بنكية

 363,045,334  -    -    -    363,045,334  363,045,334  -   نقد وما في حكمه

2,104,657,542 4,694,375  -    -    2,104,657,542  2,099,963,167  4,694,375 اإلجمالي

المطلوبات المالية

 230,100,914  -    -    -    230,100,914  230,100,914  -   ذمم دائنة

 44,855,343  -    -    -    44,855,343  44,855,343  -   مستحق إلى أطراف ذات عالقة
مصاريف مستحقة الدفع 

 569,257,584  -    -    -    569,257,584  569,257,584  -   والتزامات أخرى

 142,957,326  -    -    -    142,957,326  142,957,326  -   مطلوبات شراء عقار 

 -    -    -    -    -    -    -    التزامات االيجار 

987,171,167 -    -    -    987,171,167  987,171,167  -   اإلجمالي

ربحية السهم - 35

تم حساب ربحية السهم للسنة، وذلك بقسمة الدخل من العمليات التشغيلية وصافي دخل السنة، على عدد األسهم القائمة في نهاية السنة. 

توزيعات األرباح - 36

خالل العام 2018م، أقرت الجمعية العامة العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 شعبان 1439هـ )الموافق 9 مايو 2018م( توزيع أرباح للمساهمين عن 
العام 2017م بمبلغ 256,258,512 ريال سعودي بواقع 51.2517 ريال سعودي لكل سهم، تم توزيع األرباح لصندوق االستثمارات العامة ووزارة الداخلية، 

وذلك بما يتماشى مع محضر اللجنة التأسيسية للشركة.

قبل االستحواذ على شركة تبادل، وبموجب قرار الجمعية العامة العادية عن السنوات 2014م و2015م والجمعية العامة غير العادية للعام 2016م بالموافقة 
على صرف توزيعات أرباح بمبلغ 15 مليون ريال لكل سنة من السنوات 2014م و2015م و2016م بإجمالي مبلغ 15 مليون ريال. أقرت الجمعية العامة العادية 
لشركة تبادل توزيع أرباح عن األعوام 2014م، 2015م، والجمعية العامة غير العادية لعام 2016م بواقع 5 مليون عن كل عام بإجمالي 15 مليون ريال سعودي. 
كما أقرت الجمعية العامة العادية لشركة تبادل توزيع أرباح بمبلغ 13,95 مليون ريال خالل العام 2019م. وفي العام 2020م، أقرت الجمعية العامة العادية 

لشركة تبادل بتاريخ 12 شوال 1441هـ ) الموافق 4 يونيو 2020م( توزيع أرباح نقدية للمالك بمبلغ 33.487.000 ريال.
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شركة العلم ألمن المعلومات والشركات التابعة لها

)شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ذات غرض خاص

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م

)ريال سعودي(

آثار انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد  19( - 37

تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد-19( )»الفيروس«( للمرة األولى في نهاية شهر ديسمبر 2019م، وخالل شهر مارس 2020م أعلنت 
منظمة الصحة العالمية تصنيفه كجائحة. استمر انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم تقريًبا بما في ذلك المملكة العربية السعودية ونتج عن ذلك تباطؤ 

في النشاط االقتصادي واالجتماعي وإغالق لكثير من القطاعات على المستوى العالمي والمحلي.

واستجابًة 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 واالحترازية، من ضمنها تفعيل العمل عن بعد حرًصا على سالمة الموظفين 

وعائالتهم، والقيام بتفعيل تام للحلول التقنية لضمان استمرار الخدمات القدمة على نفس المستوى.

في نهاية الربع الثاني من العام 2020م بدأت حكومة المملكة العربية السعودية بالسماح لعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية تدريجياً مع وجوب 
مراعاة تطبيق جميع التدابير الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي. خالل الربع الرابع من العام 2020م تم اإلعالن عن اكتشاف لقاحات تجاوزت 

مرحلة االختبارات بفاعلية والبدء بتصنيعها 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.

تم تقييم أثر الجائحة على نتائج أعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات الغير مؤكدة والتي تعتمد بشكل 
رئيس على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق.

األحداث الالحقة - 38
قامت الشركة في تاريخ 5 يناير 2021م بتعديل اسمها ليصبح شركة ِعلم بداًل من شركة العلم ألمن المعلومات. 	
قامت الشركة خالل الربع األول من العام 2021م، بإصدار عدد 45,0000,000 سهم إضافي بقيمة اسمية 10 ريال، وبذلك يتكون رأس المال  	

المصدر والمدفوع بالكامل من 50,000,000 سهم بقيمة إسمية قدرها 10 ريال سعودي لكل سهم.
في شهر فبراير 2021م رفعت قضية على إحدى الشركات التابعة للمجموعة بمبلغ 22,5 مليون ريال، علًما بأن المجموعة تجنب مخصص  	

بمبلغ 15.8 مليون ريال لهذه القضية.
خالل الربع الثاني  من العام 2021م، وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 300,000,000 ريال سعودي وذلك عن طريق تحويلها  	

من األرباح المبقاة وذلك بإصدار عدد 30.000.000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال سعودي.
خالل الربع الثاني من العام 2021م، قامت الشركة بشطب السجل التجاري لشركة علم للمدفوعات الرقمية المحدودة، وهي شركة شخص  	

واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة بسجل تجاري رقم 1010619996 ، علًما بأن الشركة لم تمارس أعمالها.
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