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 معلومات عن الشركة -1

)"الشركة"( في مدينة الرياض، بالمملكة العربية  (العلم ألمن المعلوماتسم )شركة االمعروفة سابًقا ب شركة علمتأسست 

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

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

 . 1010069210م(، وهي مقيدة بالسجل التجاري رقم 2007نوفمبر  13

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

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

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

 .العاملة القوى وتطوير

 أسس اإلعداد -2

"التقرير المالي األولي" والمعتمد في  34وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي  الموحدة الموجزةتم إعداد القوائم المالية األولية 

محاسبين. ال تشمل المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين وال

على جميع اإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية الكاملة  الموحدة الموجزةهذه القوائم المالية األولية 

يجب قراءتها جنًبا إلى جنب مع  الموحدة الموجزةوفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، لذا فإن هذه القوائم المالية األولية 

   .م2021ديسمبر  31ائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في القو

 استخدام االفتراضات والتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 2-1

 الموحدة الموجزةالمستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية االفتراضات والتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة إن 

 .م 2021ديسمبر  31بقة عند إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في تتوافق مع تلك المط

  السياسات المحاسبية الجوهرية -3

تلك المطبقة عند  تتوافق مع الموحدة الموجزة األولية ن السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم الماليةإ

 , فيما عدا :م 2021ديسمبر  31منتهية في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة ال

 أسهم الخزينة 3-1

يتم إثبات أسهم الشركة المعاد شراؤها )أسهم الخزينة( بالتكلفة ويتم إدراجها كخصم من حقوق الملكية، ال يتم إثبات أي ربح 

هذه األســهم مع إثبات أي فروقات بين أو خســارة في قائمة الربح أو الخســارة الموحدة عند شــراء أو بيع أو إصــدار أو إلغاء 

 .القيمة الدفترية لهذه األسهم والعوض في حالة إعادة اإلصدار ضمن بند االحتياطيات األخرى في حقوق الملكية

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  -4

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة -أ

 م.2022مارس  31مطبقة كما في ومعدلة جديدة  ال يوجد معايير وتفسيرات

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول   -ب

 31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  في عنها المفصحتتوافق مع تلك  الصادرة وغير سارية المفعولالمعايير  إن

جديدة صادرة وغير سارية  تعديالتايير أو تفسيرات أو مع أليةبالتطبيق المبكر أن المجموعة لم تقم م. علًما  2021ديسمبر 

 .المفعول بعد
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 اإليرادات  -5

 :مارس 31 المنتهية في لفترة الثالثة أشهر فيما يلي تحليل إليرادات المجموعة حسب قطاع األعمال

 

 م2022

  )غير مراجعة(

 م2021

 )غير مراجعة(
    

  460,166,643             657,145,268 األعمال الرقمية

  290,166,096             387,141,001 حلول إسناد األعمال

  23,299,210               47,720,687 الخدمات االحترافية
    

 1,092,006,956  773,631,949 

 

 :مارس 31 المنتهية في لفترة الثالثة أشهر مصادر اإليرادات

 

 م2022

  )غير مراجعة(

 م2021

 ة()غير مراجع
    

 413,678,479  549,194,263 حكوميةجهات  من إيرادات

 359,953,470  542,812,693 خاصة جهات من إيرادات
    

 1,092,006,956  773,631,949 

 

 :مارس 31 المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر وقت تسجيل اإليرادات

 

 م2022

  )غير مراجعة(

 م2021

 )غير مراجعة(
    

  574,842,003    843,231,627  من الزمنعند نقطة 

  198,789,946    248,775,329  على مدى زمني
    

 1,092,006,956  773,631,949 

  الممتلكات ومعدات -6

مليون ريال  11.37 ، قامت المجموعة بإضــافة ممتلكات ومعدات بقيمةم2022مارس  31خالل فترة الثالثة أشــهر المنتهية في 

مليون ريال سعودي )لفترة الثالثة  6.84 بقيمة محولة من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ منها إضافات غير نقدية سعودي 

محولة من أعمال رأسمالية تحت  مليون ريال سعودي منها إضافات غير نقدية  1.35: م2021مارس  31أشهر المنتهية في 

، قامت المجموعة باســــتبعاد م2022مارس  31ثة أشــــهر المنتهية في خالل فترة الثال ريال سعودي(. الف 142بقيمة  التنفيذ

: م2021مارس  31ريال ســعودي )لفترة الثالثة أشــهر المنتهية في  الف 482ممتلكات ومعدات تبلغ قيمتها الدفترية الصــافية 

 70تبلغ  م2022مارس  31أشــــهر المنتهية في بيع ممتلكات ومعدات لفترة الثالثة ارباحريال ســعودي( والذي نتج عنه  الف 71

ريال سعودي(. وبلغ مصروف االستهالك  الف 71خسارة : م2021مارس  31)لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ريال سعوديالف 

: م2021مارس  31مليون ريال سعودي )لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  9.24 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشــهر المنتهية في 

 مليون ريال سعودي(. 12.28
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 خرىاألمالية ال موجوداتال -7

 رصدة الموجودات المالية األخرى للمجموعة من:أتتكون 

 م2022 مارس 31 

  )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
    

    مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  موجودات

 491,545,452  527,114,160 )أ( صناديق أسواق النقد

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

 543,499,863  507,931,155 
    

    مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  موجودات

 103,994,838  103,994,838 )ت( مدرجة غير ملكية حقوق استثمارات
    
 647,494,701  611,925,993 

يتم عرض الموجودات المالية األخرى في قائمة المركز المالي كما 

  :يلي

  

 491,545,452  527,114,160 متداولة

 120,380,541  120,380,541 متداولة غير

 647,494,701  611,925,993 

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

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

 ريال سعودي. مليون 1,6الخسارة مدرجه ضمن مستوى القيمة العادلة الثاني بمبلغ 

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

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

لفة مثل نماذج التدفقات النقدية ، وتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق مخت9للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 .(3)مستوى القيمة العادلة  وطرق المضاعفات

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

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

 .(3)مستوى القيمة العادلة  والجوالت االستثمارية

 :يلي كما الفترة / السنة خالل العادلة بالقيمةالمالية المقاسة  الموجوداتالحركة في  كانت

 
 م2022 مارس 31

  )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
    

 45,444,261  611,925,993 السنة/ الفترةرصيد بداية 
 525,941,166  34,000,000 إضافات

 24,694,883  1,568,708 مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
     15,845,683     - األخر الشامل خالل من لالستثمارات العادلة القيمة في التغيرمكاسب  

 611,925,993  647,494,701 السنة/الفترةنهاية  رصيد
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 ذمم مدينة -8

 تتكون الذمم المدينة مما يلي:

 

 م2022 مارس 31
  )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31
     )مراجعة(

  1,224,653,696    1,213,021,878   الذمم الحكومية
      693,369,225    801,677,017  الذمم التجارية

 2,014,698,895  1,918,022,921 
     (263,216,898)  (276,833,304) متوقعة ائتمانية خسائرمخصص 

 1,737,865,591  1,654,806,023 

 موجودات العقود -9

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

 الحقة.مالية  فتراتخالل سيتم فوترتها اإليرادات  هذهالمالية الموحدة، 

 مما يلي:تتكون موجودات العقود 

 
 م2022 مارس 31

  )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
    

 695,977,283  910,418,182 الحكومية موجودات العقود
     35,268,742  79,894,339 التجارية موجودات العقود

 990,312,521  731,246,025 
     (70,947,564)  (71,087,198) ية متوقعةئتماناخسائر مخصص 

 919,225,323  660,298,461 

 متداولة أخرى موجوداتومصاريف مدفوعة مقدمًا  -10

 األخرى مما يلي: والموجودات المتداولةتتكون المصاريف المدفوعة مقدمًا 

 
 م2022 مارس 31

  )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
    

 48,868,887  60,802,482 عة مقدًمامصاريف مدفو
  44,291,639   44,018,208 تكاليف مؤجلة
  18,275,169   19,137,094 ذمم موظفين

  1,933,161   1,075,323 مستحقة ودائع مرابحةعوائد 
 9,951,705  13,150,843 أخرى

 138,183,950  123,320,561 

 مرابحة ودائع -11

 سنويا %1.9 العمولةومتوسط  ،من ثالثة أشهر أكثرعمرها  يكون مرابحةاألجل من ودائع  طويلة مرابحةيتكون رصيد ودائع 

 2.9بلغ بم مرابحةبإجمالي إيراد ودائع  األولية الموحدة الموجزة الخسارة أو الربحوقد تم تحميل قائمة  ،(سنوياً  %1.2: م2021)

 ودائع جميع تستحق ريال سعودي(. مليون 2.6 :م2021)م2022 مارس 31في  أشهرالثالثة  لفترةريال سعودي خالل  مليون

 .واحدة سنة خالل المرابحة
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 النقد وما في حكمه -12

 مما يلي:يتكون النقد وما في حكمه 

 
 م2022 مارس 31

  )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
    

  86,676,813   283,501,905 أرصدة لدى البنوك

  1,275,542,649   500,000,000 دائع مرابحة قصيرة األجل*و
    
 783,501,905  1,362,219,462 

 

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

 .(%1.4: م2021) 1.6%

مقيد في حساباتها البنكية لم يتم  مليون ريال( 135م: 2021ديسمبر  31) مليون ريال 260 بمبلغ رصيدالمجموعة ** يوجد لدى 

أنظمة بخدمات تقوم الشركة فيها بربط هذه الحسابات البنكية بالمجموعة، حيث يتعلق هذا المبلغ موجودات ضمن  إثباته

 تقنية لغرض تحويلها بين األطراف المستفيدة من هذه الخدمات.
 

 أس المال ر -13

سهم   80,000,000 :م2021ديسمبر  31سهم )لريال سعودي ل 10سهم بقيمة إسمية قدرها  80,000,000 يتكون رأس المال من

 .(سهملريال سعودي ل 10قيمة إسمية 

 

 التزامات منافع الموظفين المحددة -14

 :ليكما ي لمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالحركة كانت 

 
 م2022 مارس 31

  )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
    

  228,121,038   263,057,441 / السنة الفترةرصيد بداية 
  45,767,793   12,897,594 تكلفة الخدمة الحالية

  4,836,748   1,552,282 الخدمة الحاليةتمويل تكلفة 
 (596,174)   - تكاليف محولة 

 (22,086,013)   (5,635,967) دفوعة المنافع الم
      7,014,049   - الخسائر االكتوارية 

 263,057,441  271,871,350 رصيد نهاية الفترة / السنة
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 ربحية السهم -15

 احتساب يعتمد .الفترةالقائمة في نهاية  ، على عدد األسهمالفترة دخلصافي ، وذلك بقسمة للفترةتم حساب ربحية السهم 

 :مارس 31 المنتهية في ثة أشهرلفترة الثال التالية المعلومات على والمخفضة األساسية السهم ربحية

 

 م2022

  )غير مراجعة(

 م2021

 )غير مراجعة(
    

 168,869,767  249,640,758  الدخلصافي 

    عدد األسهم

 احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم ألغراض

 80,000,000   78,840,449  *ربحية السهم األساسية 

 -   1,159,551  المعاد شراؤهاالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم ألغراض

 80,000,000   80,000,000  المخفضةلسهم ربحية ا

     ربحية السهم:

 2.11  3.17 األساسية

 2.11  3.12 المخفضة

 المقترحة الزيادة من المحولة المال رأس في الزيادات إثر رجعي بأثر قارنةالم فترة أسهم لعدد المرجح المتوسط تعديل تم* 

  .المال لرأس

ريال سعودي  128مليون من أسهمها وذلك من الشركة األم  بقيمة  2.4م، قامت المجموعة بشراء 2022فبراير  16في تاريخ  -

ة بهذه األسهم كأسهم خزينة وذلك لدعم خطط مليون ريال سعودي. تحتفظ المجموع 307,2للسهم، بإجمالي مقابل نقدي 

 الحوافز المستقبلية طويلة األجل للموظفين.
 
 متداولة أخرى ومطلوباتمصاريف مستحقة الدفع  -16

 األخرى مما يلي: المتداولة مطلوباتتتكون المصاريف المستحقة الدفع وال

 
 م2022 مارس 31

  )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
    

 418,179,490  531,831,041 المشاركة بالدخل مستحقات 

 411,965,675  499,275,971 تكاليف تعاقدية

 253,325,121  293,775,429 مستحقات موظفين

 179,049,660  205,273,437 دفعات مقدمة من العمالء

 28,892,316  32,164,371 تسويق وعموالت بيعية

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

 9,510,414  9,669,850 مبالغ موردين محتجزة

 9,084,019  25,655,164 ضريبة قيمة مضافة 

 9,357,399  10,175,392 أخرى
    
 1,623,671,913  1,335,215,352 
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 الزكاة -17

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

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

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

 عمليةم، وتم إقفال 2020م و2019م و2018عن عام  ضريبي فحص. خضعت المجموعة إلى م2021و م2020م و2019 وم 2018

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

 :يلي كماالسنة  / الفترة خالل الزكاة مخصص في الحركة كانت

 م2022 مارس 31 

  مراجعة( )غير
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
    

 65,690,341  103,465,145 السنة/الفترةالرصيد بداية 

 81,729,235  25,860,831 السنة/الفترةالمحمل خالل 

 (43,954,431)  - السنة/الفترةالمدفوع خالل 
    

 103,465,145  129,325,976 السنة/الفترةالرصيد نهاية 

 

 مع األطراف ذات العالقةالمعامالت  -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. وفقًا للظروف اإلعتيادية للتعامالت، تقوم 

الرئيسي( وأعضاء  المالكمعامالت مع أطراف ذات عالقة متضمنة التعامل مع صندوق االستثمارات العامة ) المجموعة بإجراء

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

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

 العالقة بالصافي بعد مقاصتها.

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

 

 بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:الفترة قامت المجموعة خالل 

 العالقة  هةالج
   

 مالك رئيسي  صندوق االستثمارات العامة

 موظفين  موظفي اإلدارة العليا

 أعضاء  أعضاء مجلس اإلدارة

 شركة زميلة  شركة يونيفونيك

 شركة زميلة  شركة حلول الوطن
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 تتمة- المعامالت مع األطراف ذات العالقة -18

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

 :مارس 31 المنتهية في فترة الثالثة أشهرالجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل 

 

 م2022

  )غير مراجعة(

 م2021

 )غير مراجعة(
    

  المعامالت 
 

     
  المالك الرئيسيالمعامالت مع 

 
 

 6.245.796  26,102,238 ات خدماتإيراد

 -  307,200,000 شراء أسهم خزينة
    

    شركة يونيفونيك

 10,379,839  10,735,008 تكاليف خدمات
    

 -   شركة حلول الوطن

 -  1,467,515 تكاليف خدمات
    

    
  المعامالت مع مجلس اإلدراة وموظفي اإلدارة العليا

 
 

 7.615.922  9,506,199 رواتب و مزايا

 2.676.021  4,741,488 مكافآت وبدالت

 446.843  1,079,408 ة نهاية الخدمةأفامك

 

 

 م2022 مارس 31

  )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
    

    األرصدة
    
  

 
 

مدرج ضمن ذمم مدينة  صندوق االستثمارات العامةمستحق من 

 47,866,851 دًما وموجودات متداولة أخرىومصاريف مدفوعة مق حكومية

 

56,072,372 
    

    مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 12,895,453  19,286,556 شركة يونيفونيك

 1,913,554  1,565,246 شركة حلول الوطن

 1,986,500  1,986,500 توزيعات أرباح مستحقة
    
 22,838,302  16,795,507 
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 القطاعية معلوماتال -19

نماذج عمل متنوعة  خاللمن  المجاالتخصصة في العديد من تتقدم الشركة مجموعة كبيرة من الحلول الرقمية الجاهزة والم

والتي يمكن  العمالء. وتشمل الحلول الجاهزة المنتجات التي تخدم شريحة عريضة من العمالء احتياجاتومرنة تتناسب مع 

التي  المشاريع الحلول المتخصصةباقات متنوعة تناسب كل عميل واحتياجه. بينما تشمل  خاللفيها من االشتراكات لهم 

 . وتتضمن أعمال الشركة اآلتي:وفق احتياجاتهم لعمالءهاتقدمها الشركة 

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

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

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

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

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

 .القطاعين العام والخاص

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

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

 .والتدرج بها نحو التصور الرقمي

، والتي تقوم االصطناعيوالذكاء حليل البيانات في ت االحترافيةوالخدمات  االستشاريةتشمل الخدمات : االحترافية الخدمات-3

 .العمالءبفهم مشاكل المنشأة ووضع خطة عمل شاملة لتطوير أدائها العام ورفع مستويات رضا  خاللهاالمجموعة من 

 
 :مارس 31 المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر لهذه القطاعات المختصرةما يلي البيانات المالية  في

 

 م2022

  ة()غير مراجع

 م2021

 )غير مراجعة(

    االيرادات

 460,166,643  657,145,268  األعمال الرقمية

 290,166,096  387,141,001 حلول إسناد األعمال

 23,299,210  47,720,687 الخدمات االحترافية

 1,092,006,956  773,631,949 

    التكاليف
 (498,168,145)  (684,221,197)  تكلفة اإليرادات

 باستثناء االستهالك (مصاريف التشغيل 
 )مانية المتوقعةئتوالخسائر اال واالطفاء

 (97,501,094) 

 (71,813,494) 

 (8,802,068)  (13,756,040) خسائر ائتمانية متوقعة مصروف  

 (26,323,710)  (26,722,317) مصاريف استهالك وإطفاء  

 22,616,843  5,695,281 )مصاريف( / إيرادات أخرى

 (22,271,608)  (25,860,831) زكاة  

 (842,366,198)  (604,762,182) 

 168,869,767  249,640,758 الدخلصافي 
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 تتمة - القطاعية المعلومات -19
 :سمار 31 المنتهية في لفترة الثالثة أشهر ما يلي تحليل إلجمالي الربح حسب القطاعات في

 

 م2022

  )غير مراجعة(

 م2021

 )غير مراجعة(

  217,196,819   300,545,193  األعمال الرقمية

  60,781,924   91,584,364  حلول إسناد األعمال

 (2,514,939)   15,656,202  الخدمات االحترافية

 407,785,759  275,463,804 

 

 :كما في وفي ما يلي تحليل موجودات ومطلوبات المجموعة على أساس القطاعات

 

 م2022 مارس 31

  )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

    موجودات

  2,853,008,836   3,232,324,051 األعمال الرقمية

  2,219,017,574   1,904,244,358 حلول إسناد األعمال

  122,264,318   234,725,459 الخدمات االحترافية

 5,371,293,868   5,194,290,728  

    مطلوبات

  1,309,779,607    1,576,172,352  األعمال الرقمية

  1,018,722,385    928,563,244  حلول إسناد األعمال

  56,129,974    114,458,752  الخدمات االحترافية

 2,619,194,348  2,384,631,966 

 

 البنكية التسهيالت -20

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

 مارس 31ريال سعودي كما في  مليون 401 لها األقصى الحدالمجموعة على شكل سحوبات نقدية وخطابات ضمان مستندية 

 استخراج في االتفاقياتمن هذه  المجموعة باستخدام جزء قامت(.سعودي ريال مليون 401: م2021ديسمبر  31)م 2022

 .(21كما هو موضح في إيضاح رقم ) القائمة لمشاريعها بنكية ضمانات
 

 محتملة التزامات -21

: م2021 ديسمبر 31)م 2022 مارس 31مليون ريال سعودي كما في  29المجموعة خطابات ضمان بنكية قائمة بمبلغ  لدى -

 (. سعودي ريال مليون  38

 مارس 31 في كما .عليه مدعى أو كمدعي إما قانونية قضايا في المجموعة تدخل العتيادية،ا األعمال سياق في -

 2021 ديسمبر 31 ( سعودي ريالمليون  16 بمبلغ القائمة القانونية القضايا ضد مخصص بتسجيل الشركة قامت م2022

 أي هناك يكون أن اإلدارة تتوقع وال القضايا هذه اترجمخ على لإلدارة تقدير أفضل وهو ،)سعودي مليون ريال 16 :م

 .القضايا لهذه كمخصص المسجل المبلغ عن إضافي التزام
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 توزيعات األرباح -22

 232,8وزيعات أرباح نقدية قدرها م( قام مجلس اإلدارة برفع توصية لت2022 مارس 23هــ )الموافق 1443 شوال 20في تاريخ 

 .م2021ديسمبر  31المنتهية في  وذلك عن السنة الواحد،للسهم  ريال سعودي 3 بواقع( سعوديريال  مليون

 

 الالحقة األحداث -23

 .الموجزة ةالموحد األولية المالية القوائم هذه في عنها اإلفصاح لبيتط هامة الحقة ثاأحد هناك يكن لم

 اعتماد القوائم المالية -24

 م(2022 ابريل 23 هـ )الموافق 1443رمضان  22 بتاريخاإلدارة مجلس من قبل  زةاألولية الموحدة الموج تم اعتماد القوائم المالية

 




