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م2019 ديسمبر 31م2020 ديسمبر 31ايضاح
(27إيضاح  –معدلة )

األصول
األصول المتداولة

               2,009,907               1,271,913(5)نقدية بالصندوق ولدى البنوك
                              -                   874,764(6)استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

            14,745,566            12,491,771(7)بالصافي- عمالء المتاجرة بالهامش 
               2,829,984               5,343,428(8)بالصافي- مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 

                   121,464                   596,013(9)مستحق من أطراف ذوي عالقة
           19,706,921           20,577,889إجمالي األصول المتداولة

االصول غير المتداولة 
                      11,700                      14,325(10)استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

            27,184,129            26,400,000(11)بالصافي- عقارات استثمارية 
                   353,148                   397,951(12)بالصافي- ممتلكات وآالت ومعدات 

           27,548,977           26,812,276إجمالي األصول غير المتداولة
           47,255,898            47,390,165إجمالي األصول

حقوق الملكية وااللتزامات
حقوق الملكية

            60,000,000            60,000,000(13)رأس المال
          (28,728,092)          (25,377,513)خسائر متراكمة

أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

(10)5,175                        2,550                        

                   268,913                    (24,643)(16)أرباح اكتوارية إللتزامات المنافع المحددة/ (خسائر)

            31,543,371            34,603,019إجمالي حقوق الملكية

االلتزامات
االلتزامات المتداولة

               2,893,944               2,740,092(14)مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
            11,301,549               8,480,706(9)مستحق ألطراف ذوي عالقة

                   586,461                   786,555(15)مخصص الزكاة
           14,781,954            12,007,353إجمالي االلتزامات المتداولة

االلتزامات غير المتداولة
                   930,573                   779,793(16)التزامات مزايا نهاية الخدمة للموظفين
                   930,573                  779,793إجمالي االلتزامات غير المتداولة

           15,712,527           12,787,146إجمالي االلتزامات
           47,255,898            47,390,165إجمالى حقوق الملكية وااللتزامات

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية  (30)إلى رقم  (1)اإليضاحات المرفقة من رقم * 

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
م2020 ديسمبر 31قائمة المركز المالي  كما في 

( الريـال السعودي: العملة المستخدمة )
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السنة المنتهية فيالسنة المنتهية في
م2019 ديسمبر 31م2020 ديسمبر 31ايضاح

(27إيضاح – معدلة )

                  6,216,611               13,900,127(17)إيرادات النشاط

                 (5,665,012)                (7,684,338)(18)تكاليف النشاط

                      551,599                 6,215,789مجمل الربح

مصاريف االعمال الرئيسية
                 (2,865,995)(955 969 2)(19)المصروفات العمومية واإلدارية

                     (100,000)                       (40,000)(11)مخصص انخفاض عقارات استثمارية

                                 -                       (20,829)(7)مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

                                 -                            6,500بالصافي- أخرى  (مصروفات)إيرادات  

                (2,965,995)                (3,024,284)إجمالي المصروفات

                (2,414,396)                  3,191,505من العمليات الرئيسية (الخسارة)/ الدخل 

                      271,574                      966,898(6)إيرادات إستثمارات في أدوات حقوق ملكية من خالل الربح أو الخسارة

إيرادات غير محققة من إستثمارات في أدوات حقوق ملكية من 
خالل الربح أو الخسارة

(6)134,913                      -                                 

                        (28,628)                       (12,280)(16)تكاليف تمويلية

                (2,171,450)                  4,281,036صافى الدخل قبل الزكاة

                     (367,854)                     (930,457)(15)الزكاة

                (2,539,304)                  3,350,579صافى الدخل للسنة

الشامل اآلخر (الخسارة)/ الدخل 
بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقًا في الربح أو الخسارة
التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر
(10)2,625                            601,413                      

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقًا في الربح أو الخسارة
                      268,913                     (293,556)(16)ناتج إعادة قياس إلتزامات منافع الموظفين

                      870,326                    (290,931)الشامل األخر للسنة بالصافى (الخسائر)/الدخل

                (1,668,978)                  3,059,648إجمالي الدخل الشامل للسنة

                          (0.429)                           0.558(20)السنة (خسارة)نصيب السهم من صافي ربح 

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية  (30)إلى رقم  (1)اإليضاحات المرفقة من رقم * 

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار

(الريـال السعودي: العملة المستخدمة)

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
م2020 ديسمبر 31قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المالية المنتهية في 
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(الخسائر)/ األرباح غير محققة  (خسائر)أرباح 
إجمالي حقوقاإلكتواريه إللتزاماتمن استثمارات بالقيمة العادلة 

المساهمينالمنافع المحددةمن خالل الدخل الشامل اآلخرخسائر متراكمةرأس المالايضاح

             23,212,349                               -                 (574,350)      (26,213,301)           50,000,000م2018 ديسمبر 31الرصيد في 

             10,000,000                               -                             -                          -           10,000,000الزيادة في رأس المال

الدخل الشامل للسنة
              (2,582,682)                               -                             -         (2,582,682)                             -صافى الخسارة للسنة

                               -                               -                   (24,513)                 24,513                             -أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

                    601,413                               -                  601,413                          -                             -التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

              (1,981,269)                               -                  576,900        (2,558,169)                             -كما تم اصداره سابقًا – الدخل الشامل عن السنة 

                    312,291                    268,913                             -                 43,378                             -(16)(27إيضاح - تعديل )إعادة قياس إلتزامات منافع الموظفين 

               (1,668,978)                    268,913                  576,900         (2,514,791)                             -معدل– الدخل الشامل عن السنة 

              31,543,371                    268,913                       2,550     (28,728,092)           60,000,000م2019 ديسمبر 31الرصيد فى 

الدخل الشامل للسنة
                3,350,579                               -                             -           3,350,579                             -صافى الدخل للسنة

                          2,625                               -                        2,625                          -                             -التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

                  (293,556)                   (293,556)                             -                          -                             -(16)إعادة قياس إلتزامات منافع الموظفين

                3,059,648                  (293,556)                       2,625          3,350,579                             -الدخل الشامل عن السنة

             34,603,019                     (24,643)                       5,175      (25,377,513)           60,000,000م2020 ديسمبر 31الرصيد فى 

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية  (30)إلى رقم  (1)اإليضاحات المرفقة من رقم * 

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

م2020 ديسمبر 31قائمة التغير في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية فى 
(الريـال السعودي: العملة المستخدمة)
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السنة المنتهية فيالسنة المنتهية في
م2019 ديسمبر 31م2020 ديسمبر 31

(معدلة)
األنشطة التشغيلية من النقدية التدفقات

(2,171,450)             4,281,036                قبل الزكاة (الخسارة)/ صافى الربح 

54,724                      27,361                      استهالك عقارات استثمارية
100,000                    40,000                      مخصص انخفاض قيمة عقارات استثمارية

37,899                      60,621                      استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
(271,574)                  (966,898)                  أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   -                                  (134,913)                  أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
   -                                  216,768                    خسائر بيع استثمارات عقارية

118,114                    173,223                    تكلفة الخدمة الحالية- إلتزامات منافع موظفين 
28,628                      12,280                      مصروفات تمويلية

(2,103,659)             3,709,478                التغيرات فى 

(1,094,427)             (2,513,444)             - مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 
4,115,274                2,253,795                عمالء المتاجرة بالهامش

(54,332)                    (474,549)                  مستحق من أطراف ذوي عالقة
756,707                    (153,852)                  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
(5,938,451)             (2,320,843)             مستحق ألطراف ذوي عالقة

(4,318,888)             500,585                    األنشطة التشغيلية (المستخدمة في) النقدية المتاحة من التدفقات
(642,810)                  (730,363)                  الزكاة المدفوعة

(313,397)                  (629,839)                  المسدد من إلتزامات منافع الموظفين
(5,275,095)             (859,617)                 األنشطة التشغيلية (المستخدمة في) النقدية صافي التدفقات

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
1,007,024                   -                                  محصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   -                                  227,047                    المدفوع إلقتناء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
4,837,531                   -                                  محصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(324,272)                  (105,424)                  المدفوع إلقتناء ممتلكات ومعدات
5,520,283                                  121,623األنشطة االستثمارية المتاحة من صافي التدفقات النقدية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
700,000                       -                                  محص من زيادة رأس المال

                  700,000                             -صافي التدفقات النقدية الناتجة من االنشطة التمويلية
                   945,188                 (737,994)التدفقات النقدية صافى

              1,064,719              2,009,907أول السنة   في رصيد النقدية
              2,009,907              1,271,913في آخر السنة    رصيد النقدية

معامالت غير نقدية
معامالت غير نقدية من أنشطة االستثمار

601,413                    2,625                         التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
26,540,000                -                                  إضافات عقارات استثمارية من خالل طرف ذو عالقة

   -                                  (500,000)                 استبعادات عقارات استثمارية من خالل طرف ذو عالقة
معامالت غير نقدية من أنشطة التمويل

                                  -                    (700,000)

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية  (30)إلى رقم  (1)اإليضاحات المرفقة من رقم * 

(حصة عينية)زيادة رأس المال 

تعديالت لمطابقة صافي دخل السنة لصافي التدفقات النقدية

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار

م2020 ديسمبر 31قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية فى 
(الريـال السعودي: العملة المستخدمة)

ايضاح

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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 شركة مجموعة النفيعي لالستثمار
 (مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 م2020ديسمبر  31 المنتهية في للسنة الماليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 السعودي(  ريـال)العملة المستخدمة: ال
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 :معلومات عن الشركة -1
تم تأسيسها وتعمل بموجب السجل التجاري  سعودية مساهمة مقفلة)"الشركة"( هي شركة  ستثمارمجموعة النفيعي لإلشركة 
سبتمبر  9ه الموافق 1429رمضان  9بتاريخ  -المملكة العربية السعودية  –الصادر من مدينة جدة  4030182674رقم 

فق المواه 1439رخر جمادى اآل 13بتاريخ صادر من مدينة الرياض  1010939503 برقموللشركة سجل فرعي  .م2008
 .م2018 مارس 1

 

القيام بممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، اإلدارة، الترتيب وتقديم المشورة،  يتمثل نشاط الشركة في
ه 1428شعبان  13( بتاريخ 07082-37سوق المالية رقم )الحفظ في أعمال األوراق المالية وذلك بموجب تررخيص هيئة ال

 .م2007أغسطس  26الموافق 
 

 .المملكة العربية السعوديـة –دة جيقع المقر الرئيسي للشركة في 
 .ونتتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة من كل سنة ميالديةبداية شهر يناير  للشركة فيالمالية  السنةتبدأ 

 

 :  الماليةلقوائم إعداد اساس أ -2
 :  لتزامبيان ال  2-1

مالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات تم إعداد هذه القوائم المالية طبقًا للمعايير الدولية للتقارير ال
  األرخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 

 :أساس القياس  2-2
ة ما على أساس مبدأ التكلفة التاريرخيو  االستمراريةومفهوم  المحاسبي االستحقاقمبدأ  باسترخداموائم المالية هذه الق تم إعداد

 في قائمة المركز المالي: الوارد البند التاليعدا 
 بالقيمة العادلة. الربح أو الرخسارة بالقيمة العادلة من رخالل مالية موجودات 
 بالقيمة العادلة.الدرخل الشامل اآلرخر لة من رخالل بالقيمة العاد مالية موجودات 
 المتوقعة االئتمانوحدة  طريقةباسترخدام  المستقبلية لاللتزامات الحالية بالقيمةبها  االعتراف يتمالمنافع المحددة  التزامات. 

 

 :العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
ركة وكذلك عملة العرض، ما لم يذكر العملة الوظيفية للشالسعودي الذي يمثل  ريـالبالتم عرض هذه القوائم المالية 

 رخالف ذلك.
 

 السياسات المحاسبية الهامة: -3
    :ديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات غير المطبقةالمعايير الج 3-1

              فـــي التنفيـــذ حيـــز درخلـــت بتطبيـــق المعـــايير الجديـــدة والتعـــديالت علـــى المعـــايير والتفســـيرات التـــي الشـــركةقامـــت  -
 علـى ريـاً ھجـوحيث ان بعضها ال ينطبـق علـى اعمالهـا(. ولـن يكـون لهـا تـأثيرًا  الشركةم )ما ينطبق على ۲۰۲۰يناير ۱

 وتتمثل فيما يلى: .المالية القوائم
 سارى منن  8الدولى   المحاسبة ومعيار ۱ الدولي المحاسبة معيار على تعديالت -  "نسبية أهمية ذات" تعريف(

 م(.2020يناير  1
 الي.الم المفاهيمي للتقرير استرخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار

 توضيح شرح تعريف الجوهري.
 .( حول المعلومات الغير جوهرية1) إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم

 

 



 شركة مجموعة النفيعي لالستثمار
 (مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 م2020ديسمبر  31 المنتهية في للسنة الماليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 السعودي(  ريـال)العملة المستخدمة: ال
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 3المالي  للتقرير الدولي المعيار على تعديالت - األعمال )تعريف النشاط التجارى( تعريف . 
تلقاهــا مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة، يعتقــد أن يراجــع هــذا التعــديل تعريــف النشــاط التجــاري. وفقــا للــردود التــي 

 ، ويؤدي إلى عدد كبير جدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال.تطبيق التوجيه الحالي معقد جداً 
 المالية. التقارير لعداد الدولية المعايير في يمھالمفا إطار بعض المراجع ضمن ىلع تعديالت 

 للشركة.ال يوجد اى تأثير مفاهيم لما ورد به من تعديالت على القوائم المالية اطار المفاهيم ليس معيارا و 
 ( و 7رقم ) المالي ريرتقلل الدولي المعيار على تعديالت -المعياري )االسترشادى(  الفائدة سعر صياغة إعادة

 (.9رقم )
ي. تتعلــق اإلعفــاتات بمحاســبة تــوفر هــذه التعــديالت بعــض اإلعفــاتات فيمــا يتعلــق باإلصــالح لســعر الفائــدة القياســ

التحوط ولها تاثير على أن إصالح سـعر الفائـدة السـائد بـين البنـوك الينبغـي عمومـا ان يتسـبب فـي انهـات محاسـبة 
 ستمرار في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة الربح أو الرخسارة.التحوط. ومع ذلك، ينبغي اإل

 

 للفترات ساريةالمعايير المطبقة والتفسيرات التي صدرت وتكون والتعديالت على  فيما يلي المعايير الجديدة −
 إعداد دنع بتطبيقها الشركة تقم لم المبكر، ولكن بالتطبيق السماح م مع2021يناير  1 بعد أو من السنوية بدًءا
 معاييرال حال تطبيقفي  المالية القوائم على رياً ھجو تأثيرأ وجود المجموعة تتوقع الالمالية. و  هذه القوائم
 أدناه: والتعديالت

 م(.2021يناير  1)سارى من " التأمين عقود" ۱۷ المالي للتقرير الدولي المعيار 
 م(.2022يناير  1المالية"( )سارى من  القوائم ضعر " ۱ الدولي المعيار على )التعديالت االلتزامات تصنيف 
 المعيار الدولي على المشترك )التعديالت شروعالم أو الزميلة وشركته المستثمر بين الموجودات مةھمسا أو بيع 

 غير مؤجل إلى أجل السريان تاريخ/ االرختياري للتطبيق متاح(. )۲ الدولي المحاسبة ومعيار ۱۰ المالي للتقرير
 .مسمى(

 

 :   المطبقة الهامة أهم السياسات المحاسبية 3-2
 .المعروضة الفترات المحاسبية جميع على الشركة قبل من والمطبقة المعتمدة المحاسبية السياسات ألهم عرض ييل فيما

 

 تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول 3-2-1
 األصول -

 ســتنادًا إلــى التصــنيف متــداولاغير متــداول. ويــتم تعــرض الشــركة األصــول واإللتزامــات  فــي قائمــة المركــز المــالي ا
 ضمن األصول المتداولة في حال:تصنيف األصل 

 ناك نية لبيعه أو استهالكه رخالل دورة األعمال العادية التشغيلية؛ أو توقع بيع األصل أو ه 
 االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو 
  لتقرير المالي؛ أوشهرًا بعد تاريخ ا ۱۲توقع بيع األصل رخالل 
 ۱۲مـا رخـالل  كون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظور تبادل األصـل أو اسـترخدامه لتسـوية التـزام 

 شهرًا على األقل من تاريخ التقرير المالي.
  .تقوم الشركة بتصنيف جميع األصول األرخرى كأصول غير متداولة 
 اللتزامات  -

 ت  المتداولة في حال: يعتبر اإللتزام ضمن اإللتزاما 
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  توقع تسوية االلتزام رخالل الدورة التشغيلية العادية؛ أو 
 سي بغرض المتاجرة؛ أواالحتفاظ بااللتزام بشكل رئي 
  شهرًا بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو 12تسوية االلتزام رخالل 
  تاريخ التقرير المالي. شهرًا على األقل من 12عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى 

 تقوم الشركة بتصنيف جميع االلتزامات األرخرى كإلتزامات غير متداولة.
 

 :كمهالنقد وما في ح 3-2-2
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة 

صلية رخالل ثالثة أشهر أو أقل البنوك واستثمارات أرخرى قصيرة األجل عالية السيولة، إن األجل والتي لها فترة إستحقاق أ
ستحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إنشائها وتتوفر للشركة بدون أية قيود. كما يتضمن وجدت، والتي تكون فترة ا

ركة للنقدية والتي من المتوقع تغيرها من سحب على حسابات السحب على المكشوف والتي تمثل جزت ال يتجزأ من إدارة الش
 المكشوف إلى حسابات جارية.

 
 
 

 :الممتلكات واآلالت والمعدات 3-2-3
 والقياس  االعتراف (أ 

. وجدت إن القيمة، في لالنرخفاض المتراكمة والرخسائر المتراكم االستهالك ناقصا بالتكلفة والمعدات واآلالت الممتلكات تظهر -
 .األصل بإقتنات المتعلقة التكاليف كافة األصل تاقتنا تكلفة تتضمنو 
 توقع منافع اقتصادية مستقبلية من او عدمعند استبعاده  والمعدات واآلالت أي بند من بنود الممتلكات اثباتيتم إلغات  -

 و استبعادهأاسترخدامه 
مع  متحصالت االستبعادصافى  عن طريق مقارنة والمعدات واآلالت رباح ورخسائر استبعاد بند من الممتلكاتأيتم تحديد  -

 أو األرباحفي  أرخرى )مصاريف( داتويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرا والمعدات واآلالت لممتلكاتلالقيمة الدفترية 
 .الرخسائر

 .موثوق لبشك قياسها ويمكن ،للشركة المستقبلية االقتصادية المنافع في زيادة عليها يترتب عندما فقط الالحقة النفقات رسملة يتم -
ل وتجهيز األصول يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض لتمويل إنشات موجودات مؤهلة رخالل السنة الالزمة الستكما -

 .للغرض المعدة له
 كبنود احتسابها يتم عندئذ   مرختلفة إنتاجية أعمار والمعدات واآلالت الممتلكات بند من هامة ألجزات كان إذا ما حال في -

 .والمعدات واآلالت الممتلكات نم منفصلة
لقيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزت هام من بند الممتلكات واآلالت والمعدات في ا -

تدفق منافع اقتصادية مستقبلية كامنة إلى المجموعة ويمكن قياس تلك التكاليف بشكل موثوق. يتم استبعاد القيمة الدفترية 
ة بإدراج للبند المستبدل عندما يتطلب األمر استبدال قطع هامة للممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنية، تقوم الشرك

مثل هذه القطع كأصول فردية مع أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقا لذلك. وبالمثل، عند القيام بفحص رئيسي، يتم 
للعقارات والمعدات كاستبدال إذا ما تم استيفات معايير اإلدراج. يتم إدراج تكاليف اإلصالح إدراج تكلفته في القيمة الدفترية 

 .األرباح أو الرخسائر حال تكبدها والصيانة األرخرى فى
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 االستهالك (ب 
 :كما يليتستهلك التكلفة ناقصا القيمة المتبقية المقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات  -

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات ومؤشرات اإلنرخفاض في القيمة في نهاية كل سنة مالية وتعدل بأثر  -
 .عند الحاجة مستقبلي،

 )إن وجد(األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ  (ج 
بعض األصول التي تم إقتنائها أو إنشاؤها ولكنها غير جاهزة تشمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في نهاية السنة  -

في القيمة ، ويتم لإلسترخدام المعدة ألجله ، ويتم تسجيل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقص أي إنرخفاض مسجل 
  .تحويل هذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ويتم إستهالكها عندما تصبح جاهزة لإلسترخدام

 % األصننننل  % األصننننل 

 % 25 أجهزة كمبيوتر % 25   ســــــــيــارات

 % 10 أثـــــاث وتجهيــزات % 25 أجهزة ومعدات مكتبية

 

 العقارات االستثمارية 3-2-4
العقــارات االســتثمارية هــي العقــارات التــي يــتم اقتناؤهــا ألغــراض اكتســاب إيــرادات إيجــار او تنميــة رأس المــال أو كالهمــا  -

لتــي يــتم اقتناؤهــا الســتعماالت مســتقبلية غيــر محــددة كعقــارات اســتثمارية لكــن لــيس بغــرض البيــع معــًا إضــافة إلــى تلــك ا
 ادية واستعماالت في مجال إنتاج او توريد البضائع أو الرخدمات ألغراض إدارية. ضمن دورة األعمال الع

 إن وجدت. -رخفاض في القيمة يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة بعد رخصم االستهالك المتراكم وأي رخسائر ان -
ى األعمــار اإلنتاجيــة علــى مــداالعتــراف باالســتهالك فــي كــل فتــرة كمصــروف، ويحتســب علــى أســاس القســط الثابــت تم يــ -

 .بالنسب التالية –باستثنات األراضي  - المقدرة
 % بيان 

 % 5 شقق سكنية
 

ائم مـن االسـترخدام وال يتوقـع منهـا أي منـافع اقتصـادية يتم استبعاد العقارات االستثمارية إما عند بيعها أو سحبها بشكل د -
مـع القيمـة الدفتريـة ويـتم  متحصـالت االسـتبعاد صـافيارنـة ستبعاد عن طريـق مقااليتم تحديد ارباح ورخسائر و مستقبلية. 

 .الرخسائر أو األرباح قائمة في أرخرى )مصاريف( االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات

حيـث  عنـدما يكـون هنـاك تغيـرًا فـي االسـتعمال فقنط ممتلكنات ومعنداتارات اسنتثمارية إلنى يتم تحويل العقارات من عقن -
تنتم و . االسـترخدام يحـدث ولـيس مجـرد التغيـر فـي نوايـا االدارة فـيادلة على ان التغير  يجب التصنيف عندما يكون هاك

 مثل هذه التحويالت طبقا للقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل.
اإلنتاجيــة وطــرق االســتهالك بشــكل دوري للتأكــد مــن توافــق طريقــة وفتــرة االســتهالك مــع النمــوذج األعمــار يــتم فحــص  -

 افع االقتصادية من هذه الموجودات.المتوقع للمن
 فـي قائمـة لألصـل المقـدر اإلنتـاجي العمـر مـن ريـاً ھجو تزيد ال التي العادية واإلصالحات الصيانة مصاريف إثبات يتم -

 .تكبدها عند رسائالرخ أو األرباح
 

 :تكاليف االقتراض 3-2-5
 شاة فيما يتعلق باقتراض األموال.تتكون تكاليف االقتراض من الفائدة والتكاليف األرخرى التي تتكبدها المن -
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تتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشات أصل باسترخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي يتم فيها فعليا إتمام  -
ائر. وفي نفيذ األعمال الضرورية إلعداد األصل المؤهل للغرض المحدد له وبعد ذلك تحمل هذه التكاليف على األرباح او الرخست

حال القروض المحددة، فإن جميع هذه التكاليف العائدة مباشرة إلى اقتنات أو إنشات أو إنتاج أصل تتطلب فترة زمنية جوهرية 
بيع فإن مثل هذه التكاليف يتم رسملتها كجزت من تكلفة األصل ذي الصلة. ويتم إدراج جميع لتجهيزه للغرض المحدد له او لل

 .ى كمصاريف في الفترة التي تحدث فيها.تكاليف االقتراض األرخر 
 

 :عقود اليجار 3-2-6
عقد. يتم تقييم إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو فحواها( عقد إيجار يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ بداية ال -

االتفاقية تنقل الحق في  أو أن االتفاقية لتحديد ما إذا كان الوفات باالتفاقية يعتمد على استرخدام اصل ما )أو موجودات(
 استرخدام األصل )أو موجودات( حتى لو لم يتم تحديد األصل )او تلك األصول( بشكل صريح في االتفاقية.

 تشـمل العقـود مـن ألنـواع متنوعـة التشـغيلية إيجاراتهـا لعقـود ومطلوبـات وداتبموجـ بـاالعتراف الشـركة )إن وجـد( تقـوم -
يجارات والسكن ومرافق المستودعات المستودعات  وغيرها حيث: المكاتب والمباني وا 

 التمويل. وتكلفة المطلوبات بين ايجار دفعة كل توزيع يتم  

 على ثابت دوري عمولة معدل تحقيق يتم بحيث اإليجار فترة مدى على الرخسارة أو الربح التمويل على تحميل تكلفة يتم 
 فترة. لكل اإللتزام من المتبقي الرصيد

 أسـاس علـى أقصـر، أيهمـا االيجـار، عقـد وفتـرة لألصـل اإلنتـاجي العمـر مـدى علـى األصـل دامإسـترخ حـق يـتم اسـتهالك 
 .الثابت القسط

 

 الحالية حيث: القيمة أساس على اإليجار دعق عن الناشئة والمطلوبات الموجودات مبدئيا)إن وجد( قياس يتم -
 

 األتي تتضمن التي بالتكلفة األصل إسترخدام حق قياس يتم: 
  اإليجار لمطلوبات المبدئي سالقيا مبلغ 
  مستلمة ايجار حوافز أي ناقص العقد بدت تاريخ قبل أو في سدادها تم إيجارية دفعات أي 
  و مبدئية، مباشرة تكاليف أي 
  التجديد تكاليف. 

 

 التالية اإليجار لمدفوعات الحالية القيمة صافي اإليجار مطلوبات تتضمن: 
 مدينة إيجار حوافز أي ناقصا جوهرها( في الثابتة تالدفعا ذلك في )بما الثابتة الدفعات. 
 معدل أو مؤشر إلى تستند التي المتغيرة اإليجار دفعات. 
 المتبقية. القيمة ضمانات بموجب المستأجر قبل من دفعها المتوقع المبالغ 
 الرخيار، و هذا ممارسة من معقول بشكل متأكدا المستأجر كان إذا الشرات رخيار ممارسة سعر 
 الرخيار لذلك ممارسة المستأجر تعكس اإليجار مدة كانت إذا اإليجار، عقد بإنهات الرخاصة الغرامات دفعات. 

 

 المسـتأجر الذي سـيدفعه السعر يمثل والذي التدريجي اإلقتراض معدل باسترخدام االيجار عقد مدفوعات )إن وجد( رخصم يتم -
 .مماثلة وأحكام بشروط مماثلة اقتصادية بيئة في مماثلة بقيمة ما أصل على الالزمة للحصول األموال ليقترض
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يجارات األجل قصيرة اإليجار بعقود المرتبطة المدفوعات إثبات يتم -  الثابت القسط أساس على القيمة منرخفضة الموجودات وا 
 .أقـل أو شـهرا 12 مـدتها إيجـار فتـرة ذات إيجـار عقـود هـي األجـل قصـيرة اإليجـار عقـود. الرخسـارة أو في الربح كمصروف

 (.)وهى حالة االيجار الوحيدة الموجودة بالشركة حالياً 
 لفـة.المرخت واألحكـام الشـروط مـن واسع نطاق على وتحتوي فردي أساس على اإليجار عقود شروط على التفاوض إعادة يتم -

 .قتراضاإل ألغراض كضمان استرخدامها يتم ال قد المؤجرة الموجودات ولكن تعهدات أي االيجار اتفاقيات عقود تفرض ال
 الشركة كمؤجر )إن وجد( 

إن تحديــد مــا إذا كانــت االتفاقيــة هــي )أو فحواهــا( عقــد إيجــار يســتند إلــى جــوهر االتفاقيــة فــي تــاريخ بدايــة العقــد ويجــب علــى  -
ف كل عقد من عقود إيجاراتها إما على أنه عقد إيجار تشغيلي أو أنه عقد إيجار تمويلي، حيث يصـنف عقـد الشركة تصني
ل بصورة جوهرية ما يقارب كافة المرخاطر والمنافع العائـدة لملكيـة األصـل اإليجار عل ى أنه عقد إيجار تمويلي إذا كان يحوِّ

ل بصــورة جوهريــة مــا يقــارب كافــة محــل العقــد. ويــتم تصــنيف عقــد اإليجــار علــى أنــه عقــد إيجــ ار تشــغيلي إذا كــان ال يحــوِّ
 المرخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد.

يعتمد اعتبار عقد اإليجـار عقـد إيجـار تمـويلي أو عقـد إيجـار تشـغيلي علـى جـوهر المعاملـة ولـيس علـى شـكل العقـد. وبشـكل 
هي عقود إيجار تشغيلي وال يـتم االعتـراف بـالموجودات المـؤجرة فـي قائمـة عام، فإن جميع عقود اإليجار التي تبرمها الشركة 

   المركز المالي للشركة.
 

 :غير المالية ألصولاانخفاض قيمة  3-2-7
تشير  ظروف أي مؤشر أو هناك كان إذا ما المالية لتحديد غير األصول بمراجعة مالي مركز قائمة كل تاريخ تقوم الشركة في -

 تقدير القيمة يتم هذا المؤشر، وجود حالة وفي .القيمة في االنرخفاض رخسارة عكس أو القيمة في اضرخسارة االنرخف إلى حدوث
 .وجدت إن القيمة، في عكس رخسارة االنرخفاض القيمة أو في االنرخفاض رخسارة مقدار لتحديد األصول لهذه ادلالسترد القابلة

 للنقد التي المنتجة للوحدة لالسترداد القابلة القيمة بتقدير الشركة تقوم الفردية، لألصول لالسترداد القابلة القيمة تقدير تعذر وعند -
 الوحدات الفردية على المشتركة األصول توزيع يتم للتوزيع، وثابت معقول أساس حديدت إمكانية األصول. وعند إليها تنتمي
 أساس توزيع تحديد يمكن والتي للنقد تجةالمن الوحدات من األصغر المجموعة على توزيعها يتم ذلك برخالف أو للنقد، المنتجة
 .لها وثابت معقول

ادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد ناقصًا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستعمال وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة الع -
 أيهما أعلى، -
 يحقق تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن النفقات المتولدة  وتحدد القيمة القابلة لالسترداد لألصل المنفرد ما لم يكن األصل

 وجودات أو مجموعات أرخرى من األصول.من م
 اوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد يعتبر األصل منرخفض القيمة وترخفض وعندما تتج

 قيمته الى القيمة القابلة لالسترداد.
  صم قبل االستعمال، يتم رخصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باسترخدام معدل الرخ القيمة قيدعند تقييم

 تقديرات تعديل يتم لم التي للموجودات المحددة الضريبة بما يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمرخاطر
 لها. المستقبلية النقدية التدفقات
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 دم القدرة على تحديد وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يتم مراعاة المعامالت السوقية الحديثة وفي حال ع
 مثل هذه المعامالت يتم استرخدام نموذج تقييم مناسب.

 المعاد بالقيمة الصلة ذات ولاألصقيد  تم إذا إال الرخسائر أو في األرباح مباشرة القيمة في االنرخفاض برخسارة االعتراف يتم -
 التقييم ادةإع عن ناتج الحالة كترخفيض في هذه القيمة في االنرخفاض رخسارة وتعامل تقييمها،

أو الوحدة المنتجة للنقد ) إلى  وعندما يتم عكس رخسارة االنرخفاض في القيمة في وقت الحق، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصول ( -
ا تي تمت زيادتها، القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدهالقابلة لالسترداد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية ال التقدير المعدل لقيمتها

فيما لو تم االعتراف برخسارة االنرخفاض في قيمة األصول (أو الوحدة المنتجة للنقد( في سنوات سابقة ،يتم االعتراف بعكس رخسارة 
ة األرباح أو الرخسائر إال إذا تم قيد األصول ذات الصلة بالقيمة المعاد تقييمها، وتعامل االنرخفاض في القيمة مباشرة في قائم

  قيمة في هذه الحالة كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.رخسارة االنرخفاض في ال
رخدام بعد يتم األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير محددة المدة وكذلك األصول غير الملموسة غير المتاحة لالست -

 فحصها لالنرخفاض في قيمتها سنويا على األقل وكلما كان هناك مؤشر على االنرخفاض في قيمة األصول
 

 :قياس القيمة العادلة 3-2-8
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصول عليه مقابل بيع أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين أطراف السوق في  -

 اس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:تاريخ القياس. يستند قي

 صل أو االلتزام، أو من رخالل السوق الرئيسية لأل 
 .من رخالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية 
 ليه من قبل الشركة. يجب ان تكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر منفعة قاباًل للوصول ا -

سوق عند تسعير األصل أو يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يسترخدمها أطراف ال -
 االلتزام على افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون وفق ما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

فع اقتصادية باسترخدام الحسبان قدرة األطراف في السوق على توفير منا يأرخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في -
 إلى طرف أرخر من أطراف السوق لتحقيق أفضل منفعة منه.األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو بيعه 

ام تسترخدم الشركة أساليب تقييم تتالتم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استرخد -
 المعطيات القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليص استرخدام المعطيات غير القابلة للمالحظة، حيث :

 العادلة ميللق المستوى الثالث ذلك في بما اإلدارة، على الهامة مة العادلةيالق اساتيق عيجم على اإلشراف ةيمسؤول تقع. 
 دوري. بشكل مييالتق التيوتعد مالحظةلل القابلة ريغ الهامة المدرخالت بمراجعة اإلدارة وتقوم 
 متطلبات تلبي ماتييالتق ھذه بأن ستنتاجاال لدعم ثالث طرف من عليها الحصول تم التي م األدلةييبتق اإلدارة وتقوم 

 الهرمي التسلسل في المستوى ذلك في ة، بمايالسعود ةيالعرب المملكة في المعتمدة ةيالمال رية للتقار يالدول رييالمعا
 أسعار مثل ثالث، طرف من معلومات استرخدام حالة مات فيييالتق ھذه هيف تصنف أن نبغيي العادلة الذي مةيللق

 .العادلة ميالق اسيتسترخدم لق ر،يالتسع أو رخدمات السماسرة
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 فيتم تصنيو  لتزاماتأو اإل صوللأل العادلة مةيالق اسيق عند المستطاع قدر الملحوظة السوق اناتيب الشركة تسترخدم -
 مييالتق بيفي أسال المسترخدمة المدرخالت بنات على العادلة مةيللق الهرمي التسلسل في مرختلفة اتيمستو  إلى العادلة ميالق
 :ليي كما
 المماثلة لتزاماتواإل صوللأل النشطة األسواق المعدلة( في ري)غ المدرجة األسعار: 1 المستوى. 
 مباشرة إما االلتزام أو لألصلتها مالحظ مكني والتي 1 توىالمس في المدرجة األسعار برخالف مدرخالت: 2 المستوى 

 عار(.األس من مشتقة مباشر )أي ريغ بشكل أو األسعار( )مثل
 ر يمالحظتها )مدرخالت غ مكني سوق اناتيب إلى تستند ال التي لتزاماتواإل صوللأل مدرخالت: 3 المستوى

 ملحوظة(.
 الهرمي التسلسل من مرختلفة مستويات في تقع االلتزام أو لألصل دلةالعا القيمة لقياس المسترخدمة المدرخالت كانت إذا -

 حيث العادلة للقيمة الهرمي التسلسل من المستوى نفس في بالكامل هتصنيف ميت العادلة القيمة قياس فإن العادلة، للقيمة
 .كامل لقياس هام هو للدرخل مستوى أدنى أن

 .فيها التغيير حدث التي التقرير فترة نهاية في العادلة للقيمة هرميلا التسلسل مستويات بين بالتحويالت الشركة تثبت -
 

 

 األدوات المالية 3-2-9
( "األدوات المالية"  الـذي يحـدد ويعـالج 9دوات المالية وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )يتم إثبات وقياس األ -

 مالية وبعض عقود شرات أوبيع البنود غير المالية. تصنيف وقياس واستبعاد األصول المالية واإللتزامات ال

 المتعلقة بذلك. السياسات المحاسبية تفاصيل يلي وفيما

 األصول المالية واللتزامات المالية -راف األولي االعت -
 يجــب علــى المنشــأة إدراج أي أصــل مــالي أو إلتــزام مــالي فــي قائمــة المركــز المــالي عنــدما تصــبح المنشــأة طرفــا مــن أحكــام

 تعاقدية لألداة.
 القياس األولي -

مويليًا جوهريًا، يتم قياس األصل المالي بالقيمة عند القياس األولي، باستثنات الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا ت
االرباح أو ويتم اثبات تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتنات األصل المالي في  .رخالل االرباح أو الرخسائر العادلة من
 الرخسائر.

ذا  باإلضافة العادلة بقيمته المالي رخالل االرباح أو الرخسائر يتم قياس األصل من العادلة بالقيمة ليس المالي األصل كان وا 
 المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتنات األصل المالي. تكاليف إلى

شهرًا بسعر المعاملة  12وهريًا أو التي تستحق في أقل من يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحوي عنصرا تمويليًا ج
 (.15وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 صنيف والقياس الالحقالت -
ضـمن فئـات القيـاس التاليـة بنـات علـى نمـوذج األعمـال  تصـنيفها علـى غيـر المشـتقة الماليـة لألصـول الالحـق القيـاس يعتمـد

 صول المالية وكذلك والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية:الذى يتم من رخالله ادارة األ
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 :و الخسائراالرباح أ خالل من العادلة بالقيمة مالية أصولأ( 
تكـاليف  رخصـم دون تقريـر فتـرة كل نهاية في االرباح أو الرخسائر قائمة رخالل من العادلة بالقيمة المالية األصول قياس يتم

 .المستقبل في المالية األصول من أي من الترخلص أو البيع عند ةالشرك اھتتكبد قد التي المعاملة
 ووفقـا اآلرخـر الشـامل الـدرخل رخـالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة تكلفةبال كمقاسة مصنفة الغير المالية األصول جميع إن

 الماليـة األصـول جميـع نيتضـم وهـذا ,االربـاح أو الرخسـائر رخـالل مـن العادلـة بالقيمـة قياسـها يـتم ,أدنـاه لمـا سـيتم بيانـه
 تستوفي أرخرى بطريقة لتيوا المالية األصول نهائي بشكل ترخصص أن للشركة يحق األولي وعند االثبات األرخرى المشتقة
 العادلـة بالقيمـة مالية كأصول اآلرخر الشامل الدرخل رخالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة القياس بالتكلفة ومتطلبات شروط
 .و الرخسائراالرباح أ رخالل من

ذا - التطابق  عدم فيضترخ أو بأرخرى أو بطريقة ينشأ قد الذي المحاسبي التطابق عدم بحذف تقوم فإنها بذلك الشركة قامت وا 
 .كبير بشكل

 

 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية ب( أصول
 و  )أدوات حقـوق ملكيـة بالقيمـة العادلـة مـنر( أاالرخـ الشـامل الدرخل رخالل وهى تكون اما )أدوات دين بالقيمة العادلة من

 االرخر(. الشامل الدرخل رخالل
تكـاليف  رخصـم يـتم وال تقريـر فتـرة كـل نهايـة فـي االرخـر الشـامل الـدرخل رخـالل مـن عادلةال بالقيمة المالية األصول قياس يتم

 .المستقبل في األصل من الترخلص يتم عندما الشركة تتكبدها التي المعامالت
 

 الشـرطين اسـتوفت إذا اآلرخـر الشـامل الـدرخل رخـالل مـن العادلة بالقيمة الدين أدوات في االستثمارات قياس يتم لم انهمع الع 
 االرباح أو الرخسائر: رخالل من بالقيمة العادلة قياسها يتم وال التاليين

 وبيـع تعاقديـة نقديـة تـدفقات تحصـيل طريـق عـن منـه الهـدف يتحقـق الـذي األعمـال نمـوذج ضـمن بهـا االحتفـاظ يـتم 
 موجودات مالية. 

 أصـل علـى والفائـدة المبلـغ ألصـل اتمـدفوع فقـط تمثـل التـي النقديـة للتـدفقات محـددة تـواريخ فـي التعاقديـة فتراتهـا تنشـأ 
 المبلغ القائم.

 لدرخالـ فـي بهـا سـابقاً  المعتـرف المتراكمـة الرخسـائر أو األربـاح تصـنيف إعـادة يـتم الماليـة، باألصـول اإلعتـراف إلغـات عنـد
 الـربح إلـى ةالعادلـ القيمـة رخسـائر أربـاح أو إعـادة تصـنيف الحقـاً  يـتم ال ذلـك ، ومـع االرباح أو الرخسـائر إلى الشامل اآلرخر

 .حقوق الملكية أدوات حالة في والرخسارة
 

 المطفأة: بالتكلفة قياسها يتم مالية ج( أصول
 الفائدة الفعلي في حال إستيفات الشرطين التاليين: معدل طريقة يجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة باسترخدام

االحتفــاظ باألصــول الماليــة مــن تحصــيل التــدفقات االحتفــاظ باألصــل المــالي ضــمن نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى  -1
 النقدية التعاقدية.

غ األصـلي والفائـدة أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التـي هـي دفعـات للمبلـ -2
 على المبلغ األصلي القائم.
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 التجارية والذمم المدينة األرخرى. تتضمن األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة 
بعـــد القيـــاس األولـــي، يـــتم قيـــاس هـــذه األصـــول الماليـــة الحقـــًا بالتكلفـــة المطفـــأة باســـترخدام طريقـــة معـــدل الفائـــدة الفعـــال ناقصـــًا 

اض في القيمة )إن وجدت(. يتم احتساب التكلفة المطفأة مـن رخـالل األرخـذ باالعتبـار أي رخصـم او عـالوة علـى االقتنـات االنرخف
والرسوم أو التكـاليف التـي تعتبـر جـزتًا أساسـيًا مـن معـدل الفائـدة الفعـال. يـتم إدراج إطفـات معـدل الفائـدة الفعـال ضـمن إيـرادات 

 . تدرج الرخسائر الناتجة عن انرخفاض القيمة في االرباح أو الرخسائر.التمويل في قائمة االرباح أو الرخسائر
 أعاله: الفئات تصنيف عن الناتجة الخسائر أو لالرباح والعرض االثبات طريقة يلي وفيما

 والخسائر لألرباح والعرض الثبات صنف القياس
األصول المالية 
 بالتكلفة المطفأه

 رباح أو الرخسائرالا قائمة في التالية البنود ادراج يتم: 
 الفعلي الفائدة معدل طريقة باسترخدام الفائدة ايراد -
 )انرخفاض القيمة وعكسها( الرخسائر( عكس )أو المتوقعه االئتمانية الرخسائر -
 األجنبية العمالت صرف رخسائر أو مكاسب -
 يتم الرخسائر الناتجة أو فإن المكاسب المالي )االستبعاد( ، باالصل االعتراف الغات يتم عندما 

 االرباح أو الرخسائر  في بها االعتراف
أدوات ديــــــــــن بالقيمــــــــــة 

 العادلـــة مـــن رخـــالل
 االرخر الشامل الدرخل

 يتم والتي التالية باستثناء البنوداالرخر  الشامل الدرخل في بها االعتراف يتم لرخسائروا المكاسب 
المقاسة  ماليةلا األصول على المطبقة نفسها بالطريقة االرباح أو الرخسائر   في بها االعتراف

 : بالتكلفة المطفأة
 الفعلية. الفائدة طريقة باسترخدام الفوائد إيرادات -
 . )انرخفاض القيمة وعكسها( الرخسائر( عكس )أو توقعهالم االئتمانية الرخسائر -
 رخسائر صرف العمالت األجنبية أو مكاسب -
 أو  األرباح صنيففإنه يتم اعادة ت المالي )االستبعاد(، باالصل االعتراف الغات يتم عندما

 الرخسائر المتراكمة فى الدرخل الشامل االرخر الى االرباح أو الرخسائر.
 ادوات فـي االسـتثمار

الملكيــة بالقيمــة  حقــوق
العادلــــــــة مــــــــن رخــــــــالل 

 الشامل االرخر الدرخل

 الشامل االرخر الدرخل في الرخسائر أو بالمكاسب االعتراف يتم 
 تمثل لم ما في الربح أوالرخسارة درخلت كتثب ان يجب االستثمارات هذه من األرباح توزيعات 

 .تكلفة االستثمار من جزت سداد بوضوح
 تحت االرخر إلى االرباح أو الرخسائر الشامل الدرخل في بها رفالمعت المبالغ تصنيف إعادة يتم ال 

 الظروف من ظرف أي
 مـن العادلـة بالقيمـة
 أو األربــاح رخــالل

 الرخسائر

 بهـا  االعتـراف يـتم الغـات االعتـراف، من أو الالحق القياس من سوات الناتجة الرخسائر أو المكاسب
 أو الرخسائر االرباح في

 إعادة التصنيف -
تقوم الشركة بتغيير نموذج أعمالها في إدارة األصول المالية، فإنه يجب عليها إعادة تصنيف  -ندما وفقط ع -عندما 

 المذكورة أعاله.جميع موجوداتها المالية المتأثرة بذلك وفقًا لمتطلبات التصنيف 
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 إلغاء العتراف باألصول المالية -
الحـال جـزت مـن أصـل مـالي او جـزت مـن موجـودات ماليـة يتم بشكل رئيسي إلغات االعتراف بأصل مالي )أو حسب مقتضى 
 مـاليلا األصـل تحويـل األصـل أوعنـد مـن للتـدفقات النقديـة متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي( عند التعاقديـة

 .ئراالرباح أو الرخسا في الدفترية القيمة في الفرق ويتم إثبات ارخر. طرف إلى الملكية ومنافع مرخاطره جميع أو

 إنخفاض قيمة األصول المالية -
تقــوم الشــركة بتــاريخ كــل تقريــر مــالي بتقيــيم احتماليــة وجــود دليــل موضــوعي علــى أن أصــل مــالي او مجموعــة مــن األصــول 

النرخفاض. يظهر انرخفاض القيمة عند وقوع حدث او أكثر إذا كان لـإلدراج األولـي لألصـل تـأثير علـى المالية قد تعرضت ل
المســتقبلية التقديريــة مــن األصــل المــالي أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة والتــي يمكــن قياســها بصــورة يعتــد  التــدفقات النقديــة

 بها.
يتعلــق نشــاة تطبيــق نمــوذج لقيــاس رخســائر االئتمــان المتوقعــة فيمــا ( مــن الم9يتطلــب المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم )

حــدث ائتمــاني مــن أجــل إدراج الرخســائر االئتمانيــة. تقــوم المنشــأة  بانرخفــاض قيمــة األصــول الماليــة. لــيس بالضــرورة حصــول
التغيرات كمـا فـي تـاريخ بدال من ذلك، مسترخدمة نموذج الرخسارة االئتمانية المتوقعة، باحتساب الرخسائر االئتمانية المتوقعة و 

 كل تقرير مالي.
شـهرا مـن الرخسـائر المتوقعـة أو )ب(  ۱۲)أ( يجب قياس الرخسارة االئتمانية المتوقعة وعمـل مرخصـص لهـا إمـا بمبلـغ يعـادل 

 الرخسائر المتوقعة الطويلة األجل.
يتم تكوين مرخصص يعادل في حال عدم زيادة المرخاطر االئتمانية لألداة المالية بشكل جوهري منذ البداية، عندئذ  -

 شهرًا. ۱۲الرخسارة المتوقعة لمدة 
 لة األجل.وفي حاالت أرخرى، يجب عمل مرخصص للرخسائر االئتمائية طوي -

 للمعيـار واحتسـاب وفقـا المبسـطة الطريقـة بتطبيـق الشـركة قامـت األرخـرى، المدينـة واألرصـدة التجاريـة المدينـة بالنسـبة للـذمم
  المالية حيث : األصول عمر مدى على االئتمانية ائررخسال لتوقعات طبقا االئتمان رخسائر
 وتعـديلها االئتمـان، برخسـائر يتعلـق فيمـا السـابقة الشـركة رخبـرة علـى تقـوم مرخصصـات مصـفوفة الشـركة بإنشـات قامـت 

 .االقتصادية والبيئة بالمدينين الرخاصة للعوامل المستقبلية بالنسبة
 الرخسائر. أو في األرباح منفصل بشكل التجارية المدينة بالذمم ةالمتعلق القيمة في االنرخفاض رخسائر و يتم عرض  

 

يتم قياسها من رخالل الدرخل الشامل االرخر ، فإنه يتم رخفض القيمة الدفترية لألصل فيما عدا اإلستثمارات فى أدوات الدين التى 
ئر. وتستمر إيرادات الفائدة على من رخالل استرخدام حساب المرخصص ويتم إدراج مبلغ الرخسارة في قائمة االرباح أو الرخسا

نقدية المستقبلية بغرض قياس رخسارة االنرخفاض القيمة الدفترية المرخفضة باسترخدام معدل الفائدة المستعمل في رخصم التدفقات ال
في القيمة. ويتم شطب القروض مع المرخصص المرتبط بالقروض عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد المستقبلي 

 جميع الضمانات أو تحويلها إلى الشركة. وتحقق
 

 

الل الــدرخل الشــامل االرخــر فإنــه يــتم اثبــات مرخصــص أمــا فيمــا يتعلــق باإلســتثمارات فــى ادوات الــدين التــى يــتم قياســها مــن رخــ -
لألصـل الرخسارة فى قائمة الدرخل الشامل االرخر والمتراكم فى احتياطى اعادة تقييم االستثمار ، وال يقلـل مـن القيمـة الدفتريـة 

 المالى فى قائمة المركز المالى.
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فـاض فـي القيمـة التقديريـة بسـبب حـدث وقـع بعـد زاد أو نقـص مبلـغ رخسـارة االنرخ -وفى كل االحوال فيما إذا في سنة الحقـة -
تســجيل االنرخفــاض فــي القيمــة فيــتم زيــادة او تقلــيص رخســارة االنرخفــاض فــي القيمــة المســجلة ســابقًا مــن رخــالل تعــديل حســاب 

إذا مـــا تـــم عكـــس قيـــد شـــطب مـــا فـــي وقـــت الحـــق، فيـــتم قيـــد االســـترداد إلـــى تكـــاليف التمويـــل فـــي االربـــاح أو  المرخصـــص.
 الرخسائر.

  لتزامات  الماليةال 
 تتضمن اإللتزامات  المالية للشركة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض وسلف ومستحق إلطراف ذات عالقة 

 القياس األولي -
األولي كإلتزامات مالية بالقيمة العادلة من رخالل االرباح أو الرخسائر  المالية عند االعتراف يتم تصنيف اإللتزامات 

 رخر وكقروض وسلف وذمم دائنة. حسب مقتضى الحال.والدرخل الشامل اآل
يتم قياس وتسجيل جميع اإللتزامات المالية بداية بالقيمة العادلة، وفي حال القروض طويلة األجل والسلف والذمم 

 يتم حيث العادلة بالقيمة ائنة بعد رخصم التكاليف المباشرة العائدة على المعاملة. )أى أنه باستثنات اإللتزامات الماليةالد
 االرباح أو الرخسائر(. في مباشرة مالية إلتزامات باقتنات مباشرة المتعلقة المعاملة تكاليف إثبات

 

 التصنيف والقياس الالحق -

 المطفأه بالتكلفة  ( أ
 بذلك ، فيما عدا: الحقا قياسها المطفأه ويتم نيف جميع اإللتزامات المالية بالتكلفةلمنشاة تصيجب على ا

 لية بالقيمة العادلة من رخالل االرباح أو الرخسائر.اإللتزامات الما -1
اإللتزامــات الماليــة التــي تنشــا عنــد تحويــل أصــل مــالي غيــر مؤهــل إللغــات اثباتــه أو عنــد تطبيــق طريقــة المشــاركة  -2

 مرة )منهج االرتباط المستمر(.المست
 عقود ضمان مالي. -3
 رخالل من العادلة بالقيمة قياسه يتم ولم سوق،ال سعر من أقل بتقديم قرض بمعدل فائدة التزامات أو االرتباطات -4

 االرباح أو الرخسائر.
المعيـار  الثمن )العـوض( المحتمـل المـدرج مـن قبـل الجهـة المقتنيـة فـي عمليـة تجميـع أعمـال والتـي ينطبـق عليهـا -5

 ضـمن غيـراتالت إثبـات لـة مـع(. يتم قياس هذا الـثمن المحتمـل الحقـًا بالقيمـة العاد3الدولي للتقارير المالية رقم )
 االرباح أو الرخسائر.

 

يتم قياس جميـع اإللتزامـات الماليـة للشـركة الحقـا بالقيمـة المطفـأة باسـترخدام طريقـة معـدل الفائـدة الفعـال. تـدرج األربـاح والرخسـائر 
 دة الفعال.في  االرباح أو الرخسائر والدرخل الشامل األرخر عند إلغات االعتراف باإللتزامات من رخالل عملية إطفات معدل الفائ

يــتم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن رخــالل األرخــذ فــي االعتبــار أي رخصــم أو عــالوة علــى االقتنــات والرســوم أو التكــاليف التــي تعتبــر 
 فائدة الفعال. يدرج إطفات معدل الفائدة الفعال كتكاليف تمويل في االرباح أو الرخسائر.جزتا أساسيا من طريقة معدل ال

لرخســائر لإللتزامــات الماليــة التــي يــتم قياســها بالقيمــة العادلــة )والتــي ال تشــكل جــزًتا مــن عالقــة التحــوط يــتم إثبــات المكاســب أو ا
أوالرخســائر لــبعض اإللتزامــات الماليــة التــي تــم ترخصيصــها بشــكل عــام( فــي  االربــاح أو الرخســائر. ويســتثنى مــن ذلــك المكاســب 

الشـركة مطالبـة بتقيـيم رثـار التغيـرات فـي مرخـاطر االئتمـان المرتبطـة بالقيمة العادلة مـن رخـالل االربـاح أو الرخسـائر عنـدما ت ـون 
 بااللتزامات في الدرخل الشامل االرخر.
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 الخسائر االرباح أو خالل من العادلة بالقيمة المالية اللتزامات ( ب
 :الفئة هذه ضمن تقع التي المالية اإللتزامات تشمل

 للمتاجرة. بها المحتفظ اإللتزامات -1
 تحوط. كأدوات المرخصصة غير قاتالمشت إلتزامات -2
 .االرباح أو الرخسائر قائمة رخالل من العادلة بالقيمة المرخصصة اإللتزامات -3
 .االرباح أو الرخسائر في التغيرات وتسجيل العادلة بالقيمة يةالمال اإللتزامات بقياس الشركة تقوم األولي، التسجيل بعد
النحـو  علـى االربـاح أو الرخسـائر فـي العادلـة بالقيمـة المرخصصـة الماليـة اإللتزامـات مـن والرخسـائر األربـاح تقسـيم يـتم عـادة
 :التالي
 االلتزامـات لتلـك االئتمـان مرخـاطر يفـ التغيرات إلى يعود الذي المالي لاللتزام العادلة القيمة في التغير مبلغ اثبات يتم -1

 .االرخر الشامل في الدرخل المالية
 .االرباح أو الرخسائر في المالي لاللتزام العادلة لقيمةا في التغير من المتبقية القيمة اثبات يتم -2

 

 االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة المالية اللتزامات بخالف المالية اللتزامات ( ت
 المصـدرة الـديون مـن المتحصـالت تعـديل الفعلـي. يـتم الفائـدة معـدل باسـترخدام المطفـأة بالتكلفـة المالية لتزاماتإلا قياس يتم
 االسـتحقاق. ترخضـع عنـد سـدادها سـيتم التـي القيمـة هـي االسـتحقاق عند الدفترية القيمة تكون بحيث الدين مدى عمر لىع

 .التحوط محاسبة لمتطلبات تحوط كأدوات المالية المرخصصة اإللتزامات
 

 إعادة التصنيف -
 ال يمكن للشركة إعادة تصنيف أي التزام مالي.

 

 

 الماليةإلغاء العتراف باللتزامات  -

يــتم إلغـــات االعتـــراف بــالتزام مـــالي عنـــد الوفــات بـــه او إلغـــاؤه أو انتهــاؤه. وعنـــد اســـتبدال التــزام مـــالي موجـــود بــأرخر مـــن نفـــس 
نـد تعـديل شـروط التـزام حـالي بشـكل جـوهري، فـإن مثـل هـذا االسـتبدال او التعـديل المقرض حسب شروط مرختلفة تماما أو ع

ام المـالي األصـلي مـع االعتـراف بـااللتزام الجديـد. يـتم تسـجيل الفـرق مـا بـين القـيم الدفتريـة يتم التعامل معه كإلغات قيد لاللتـز 
 ذات الصلة في االرباح أو الرخسائر.

 المالية( واللتزامات  األصول نبي مقاصة األدوات المالية )المقاصة -
 إستيفات الشرطين ز المالي فقط عندما يتميتم مقاصة األصول المالية واإللتزامات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المرك

 : التاليين
 .واإللتزامات  األصول في بها المعترف المبالغ بين المقاصة لعمل نظامياً  قانونياً  حًقا حالًيا الشركة تمتلك -1
  .واحد رن   في اإللتزام وتسوية باألصل اإلعتراف أو الصافي، أساس على بالتسوية نية لدى الشركة وجود -2

 

 نموذج األعمالتقييم  -
 عمال ألدارة اإلطريقة  ن ذلك أفضلألصل األحتفاظ بإلعمال الذي يتم فيه األبتقييم الهدف من نموذج ا تقوم الشركة

 عتبار على:. تشتمل المعلومات التي يتم أرخذها بعين االرةداإليتم تقديم هذه المعلومات إلى ا
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 ات عمليًا. وبشكل رخاص، تركز استراتيجية اإلدارة على وتطبيق تلك السياس لألصلالموضوعة  هدافألالسياسات وا
تحقيق اإليرادات المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل ربح معين، ومطابقة مدة هذه الموجودات المالية مع مدة 

 المالية التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من رخالل بيع الموجودات. مطلوباتال
  جودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة، إن وجدت، والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة يتم قياس المو

نها غير محتفظ بها لتحصيل ألالربح أو الرخسارة العادلة وادراجها ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من رخالل 
 قدية تعاقدية وبيع الموجودات المالية.يتم اإلحتفاظ بها لتحصيل تدفقات ن النقدية تعاقدية كما  تدفقات

 غط" لضا حالة" أو " حالةوأ سيعتمد تقييم نموذج األعمال على تصورات متوقعة بشكل معقول دون وضع تصورات "أ
إن ف، األصلية الشركة توقعاتلف عن مرختبشكل  األولي اإلعتراف بعدية دلنقت افقادلتا تحقيقم ت . إذااإلعتبار في

 يسترخدم هذه ولكنه، لألعمالوذج لنمك الن ذضم بها المحتفظ المتبقيةلمالية ودات اجولمف انيتصغير تال  الشركة
  رى حديثًا.المالي المكون حديثًا أو المشت األصلم تقيي عندمًا قد للمضيت مالولمعا

 

 :   االحتياطي النظامي 3-2-10
 من صافي  10، يتعين على الشركة تحويل وفقا للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية ٪

 .٪ من رأس مالها 30درخلها إلى اإلحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا اإلحتياطي 
  ة رخسائر الشركة أو زيادة على المساهمين. ومع ذلك، يمكن استرخدامه لتغطيإن هذا اإلحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع

 .رأس مالها
 

 تحقق اليرادات 3-2-11
ذه ھ( ما لم تكـن 15ت وقياس اإليرادات الناشئة عن العقود وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )يتم اثبا -

 العقود ضمن نطاق معايير أرخرى.
لمحاســبة علــى اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــالت ويعتمــد المعيــار علــى رخمــس ذجــا شــامال واحــدا لويحــدد المعيــار نمو  -

ادات الناشــئة عــن العقــود مــع العمــالت، حيــث يــتم إدراج اإليــرادات بــالمبلغ الــذي يعكــس الــثمن رخطــوات لالعتــراف بــاإلير 
 ميل.الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع او الرخدمات إلى الع

مـن وتقوم الشركة بممارسة االجتهادات، ارخذا في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل رخطوة  -
الرخطوات الرخمس الموضحة أدناه على العقود مع عمالئهـا. كمـا يحـدد التكـاليف اإلضـافية الناتجـة عـن الحصـول علـى 

 العقد والتكاليف المرتبطة مباشرة بالوفات بالعقد.
ــ - م قيــاس االيــراد علــى أســاس العــوض المحــدد فــي العقــد مــع العميــل وتســتثنى المبــالغ التــي يــتم تحصــيلها نيابــة عــن تي

ارخــرى. وتعتــرف الشــركة بــاإليرادات عنــد تحويــل الســيطرة علــى المنتجــات أو الرخــدمات المقدمــة للعميــل. ويكــون  أطــراف
مدى زمني يعتمد على الوفـات بـادات االلتـزام عـن طريـق  توقيت االعتراف باإليرادات يكون إما عند نقطة زمنية أو على

المنشـأة بـااليراد عنـدما )أو متـى( تنفـذ أدات اإللتـزام،  تحويل السيطرة على السـلع أو رخـدمات إلـى العميـل. حيـث تعتـرف
 أي عند تحويل "السيطرة " على السلع أو الرخدمات الضمنية ألدات اإللتزام إلى العميل.

 د مع العمالت استنادًا إلى الرخمس رخطوات التالية: اإليرادات من العقو  وتقوم الشركة بإدراج -
عقد هو اتفاق بين طـرفين أو أكثـر ينـتج عنـه حقـوق والتزامـات الزاميـة ويوضـح (: تحديد العقد مع العميل: ال1الرخطوة ) -

 .ايير التي يجب استيفاؤها لكل عقدالمع
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د مـــن اجـــل تقـــديم رخـــدمات تـــزام األدات هـــو وعـــد للعميـــل حســـب العقـــتحديـــد التزامـــات األدات فـــي العقـــد: ال(: ۲الرخطـــوة ) -
 للعميل. 

املـة هـو الـثمن المتوقـع مـن الشـركة مقابـل تناقـل الرخـدمات المتفـق عليهـا تحديد سعر المعاملة: سعر المع(: ۳الرخطوة ) -
 مع العميل، باستثنات المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.

د: بالنســبة للعقــد الــذي يحتــوي علــى اكثــر مــن التــزام ة علــى التزامــات األدات فــي العقــ(: توزيــع ســعر المعاملــ4الرخطــوة ) -
المعاملـة علـى كـل التـزام أدات بمقـدار مبلـغ مقـدر الـثمن المتوقـع تحصـيله مـن الرخـدمات  أدات، تقوم الشركة بتوزيع سعر

 لقات تأدية التزام األدات 
 ي المنشأة التزام األدات. (: إدراج اإليرادات عند )أو حينما( تستوف5الرخطوة ) -
 قت أي من المتطلبات التالية:تستوفي الشركة التزام األدات وتقوم بإدراج اإليرادات على مدى مدة العقد إذا ما حق -
 حصول العميل على المنافع الناتجة عن أدات الشركة واستهالك تلك المنافع في ذات الوقت، او( ۱ -
 التحسين او اإلنشات، اوين اصل واقع تحت سيطرة العميل وقت ادات الشركة يؤدي إلى إنشات أو تحس( ۲ -
أرخرى للشركة، كما يكون للشركة الحق في تحصيل المبلـغ لـألدات ادات الشركة لاللتزام ال يكون اصال السترخدامات ( ۳ -

 المكتمل حتى تاريرخه واجب النفاذ. 
فإنــه فيــتم إدراج اإليــرادات فــي الوقــت الــذي يــتم فيــه بالنســبة اللتزامــات األدات التــي ال يتحقــق فيهــا أحــد الشــروط أعــاله،  -

 األدات. استيفات التزام
أدات مـن رخـالل تقـديم الرخـدمات الموعـودة، فـإن الشـركة بـذلك تقـوم بإيجـاد أصـل بنـات  عندما تقوم الشركة باستيفات التزام -

ذا مــا تجــاوز مبلــغ الــثمن ال مفــوتر للعميــل مبلــغ اإليــرادات علــى العقــد مقابــل الــثمن الــذي حصــلت عليــه جــرات األدات. وا 
 المدرجة فهذا يزيد من التزام العقد.

 تلم أو المستحق القبض مع األرخذ بالحسبان شروط الدفع التعاقدية المحددة. تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المس -
قتصـادية إلـى الشـركة مـع إمكانيـة يتم إدراج اإليرادات في قائمة الربح أو الرخسارة بمقدار الحد المتوقع لتدفق المنـافع اال -

 بها. بصورة يعتد -حيثما ينطبق  -قياس اإليرادات والتكاليف 
العمليـات اإلدارة والترتيـب و و  الوسـاطة لشركة )مع مراعاة األحكـام الموضـحة أعـاله( فـى تقـديم رخـدماتوتتمثل ايرادات ا -

لــى مــدى فتــرة التســليم. عليــه، تقــوم الشــركة بتأجيــل الحفــظ والرخــدمات االستشــارية الماليــة. ويــتم الوفــات بهــذه الرخدمــة عو 
 لك الفترة. زعة إلى تلك الرخدمات وتقوم بإثباتها على مدى تاإليرادات المو 

 إيرادات الوساطة
مــام تصــالح العمــالت عنــد إلإثبــات اإليــرادات الرخاصــة بعمليــات الوســاطة فــي بيــع وشــرات األوراق الماليــة بتقــوم الشــركة 

 العملية.
 األصولعاب إدارة إيرادات أت

تقديم الرخدمات، علـى يتم إثبات إيرادات أتعاب إدارة صناديق االستثمار والمحافظ الرخاصة كإيرادات بشكل تناسبي مع 
مات الســارية، ويــتم إثبــات رســوم االشــتراك عنــد االشــتراك. يــتم إثبــات أي رســوم أدات فــي الفتــرة التــي دأســاس عقــود الرخــ

 تحققها( طبقًا لألهداف السنوية المحددة مسبقًا.تحقق فيها نتائج )أو المتوفع  
 إيرادات أتعاب الخدمات االستشارية

 ت االستشارية على أساس الرخدمات المقدمة بموجب عقود الرخدمة السارية.يتم إثبات الرسوم من الرخدما
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 الحفظ إيرادات أتعاب
د الرخـدمات المطبقـة ، وعــادة مـا يـتم ذلــك لحفــظ عنـد تقـديم الرخـدمات. ويــتم إدراجهـا علـى أســاس عقـو ايـتم إثبـات أتعـاب 
 الرخدمة.ي متناسب على مدى الفترة المقدم عنها على أساس زمن

يـــتم إثبـــات األربـــاح والرخســـائر المحققـــة مـــن االســـتثمارات المباعـــة علـــى أســـاس متوســـط التكلفـــة، ويـــتم إثبـــات الزيـــادة او  -
الشـركة كأربـاح غيـر محققـة ضـمن األربـاح والرخسـائر النقص في الفرق بين التكلفة القيمـة السـوقية لمحفظـة اسـتثمارات 

لقيمــة العادلــة مــن امــن رخــالل الــربح أو الرخســارة أمــا بالنســبة لالســتثمارات ب وذلــك بالنســبة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة
 رخالل الدرخل الشامل اآلرخر فيتم إثبات التغير في القيمة العادلة ضمن الدرخل الشامل اآلرخر.

 

 تكاليف اليرادات 3-2-12
 .تحتسب تكلفة اإليرادات على أساس التكلفة الفعلية لتقديم الرخدمات -

 

 المصروفات 3-2-13
وفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بالتحديد تشمل مصر  -

 جزتًا من تكلفة اإليرادات.
 مبيعات ووظائف التسويق.الناشئة عن جهود الشركة الكامنة ورات ال مصروفات البيع والتسويق في تلك المصروفات -
 باستثنات األعبات المالية، االستهالك، اإلطفات ورخسائر االنرخفاض في القيمة كمصروفات  يتم تصنيف جميع المصروفات

دارية.  عمومية وا 
 دارية على يتم توزيع المصروفات المشتركة األرخرى ما بين تكاليف إيرادات وتكاليف بيع وتس ويق ومصاريف عمومية وا 

 أساس ثابت عند اللزوم.
 

 الزكاة والضرائب 3-2-14
 الزكاة أ.    
 بالمملكة العربية السعودية "الهيئة". والدرخل للزكاة العامة الهيئة الصادرة من لألنظمة الزكاة وفقاً  مرخصص إحتساب يتم 
  .يتم تحميل مرخصص الزكاة على االرباح أو الرخسائر 
  سـتحقة عنـد الزكوي، إن وجدت، التي قـد تصـبح م الربط عن الناتجة التسويات ت إضافية ، ومعالجةأي التزامايتم تسجيل

 االنتهات من الربط في نفس السنة المالية التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي.
 

 ضريبة الستقطاعب. 
 كـة العربيـة السـعودية كمـا هـو مطلـوب وفقـًا تستقطع الشركة ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غيـر مقيمـة فـي الممل

السعودية. يـتم تسـجيل ضـريبة االسـتقطاع المتعلقـة بالمـدفوعات األجنبيـة  بها في المملكة العربيةلألنظمة الضريبية المعمول 
 كإلتزامات.

 

 ضريبة المعامالتت. 
 :عدا فيما ،)لقيمة المضافةالمعامالت )ضريبة ا ضريبة رخصم بعد واألصول والمصروفات اإليرادات إثبات يتم -1

 وفي الضريبية، من السلطة لالسترداد قابلة غير رخدمات أو أصول شرات بشأن المتكبدة المعامالت ضريبة تكون عندما 
 ينطبق حيثما المصروفات، بنود من أو كجزت األصل شرات تكلفة من كجزت المعامالت ضريبة إثبات يتم الحالة، هذه
 و ذلك،

 المعامالت. ضريبة مبلغ مع إدراجها تم التي نةدائوال المدينة الذمم 
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 الذمم من السلطة الضريبية كجزت إلى، الدفع المستحقة أو من، لالسترداد ابلةالق المعامالت ضريبة مبلغ صافي إدراج يتم -2
  .المالي المركز قائمة في أو الدائنة المدينة

 

 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل 3-2-15
 ريـالية )الالى العملة الوظيف السائدة الصرف األجنبية بعد تحويلها وفقًا ألسعار بالعمالت تتم التي تالمعامال تسجيل يتم . أ

 ريــالال إلـى األجنبيـة بـالعمالت النقديـة الطبيعـة ذات وااللتزامـات األصول تحويل أرصدة ويتم المعاملة، السعودي( بتاريخ
 عن الناتجة والرخسائر باألرباح اإلعتراف يتم المالية. تاريخ القوائم في السائدة الصرف بأسعار السعودي)العملة الوظيفية(

 في االرباح أو الرخسائر. الصرف أسعار في التغيرات
 

يــتم اعــادة تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يــتم قياســها بالتكلفــة التاريرخيــة لعملــة أجنبيــة باســترخدام اســعار الصــرف كمــا فــي  . ب
جنبيـة تم تعديلها الحقا. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسـها بالقيمـة العادلـة لعملـة أتاريخ المعامالت األولية وال ي

باسترخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي جرى فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع االرباح أو الرخسائر الناشئة عن 
ادلة بما يتماشى مع االعتراف باالرباح أو الرخسـائر مـن التغيـرات فـي تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة الع

 الصلة. القيمة العادلة للبند ذو
 

 المخصصات 3-2-16
تــدرج المرخصصــات عنــدما يكــون لــدى الشــركة التــزام )نظــامي أو ضــمني( ناشــه عــن حــدث ســابق ويكــون هنــاك احتمــال أن  . أ

الموارد إلى رخارج الشركة تجسد منـافع اقتصـادية ويكـون باإلمكـان  يطلب من الشركة سداد هذا االلتزام من رخالل تدفقات نقدية
بموجـب عقـد  -علـى سـبيل المثـال-االلتزام. وحيثما تتوقع الشركة سداد بعض أو كامل المرخصـص إجرات تقدير يعتد به لمبلغ 

صــــروف المتعلــــق تــــأمين، فيــــتم إدراج الســــداد كأصــــل مســــتقل ولكــــن فقــــط عنــــدما يكــــون الســــداد مؤكــــدًا فعليــــا. يــــتم عــــرض الم
 بالمرخصص في  االرباح أو الرخسائر بعد طرح أي سداد.

 
زمنيـــة للمـــال جوهريـــًا، يـــتم تحديـــد المرخصصـــات برخصـــم التـــدفقات النقديـــة المســـتقبلية المتوقعـــة بمعـــدل إذا كـــان تـــأثير القيمـــة ال . ب

رخــاطر المتعلقــة بــااللتزام. عنـــد الرخصــم الحــالي قبــل الضــريبة الــذي يعكـــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيـــة للمــال والم
 ت كتكلفة تمويل في االرباح أو الرخسائر .استرخدام الرخصم يتم تسجيل الزيادة في المرخصص نتيجة مرور الوق

 
يتم مراجعة المرخصصات في تاريخ كل تقرير مالي وتعدل لتعكس أفضل تقدير حالي. إذا لم يعد محتمال تدفق موارد رخارجيـة  . ت

 قتصادية لسداد االلتزام، فإنه يتم عكس المرخصص.مطلوبة متضمنة منافع ا
 

 لقة بإزالة األصول( العمليات )االلتزامات المتع إيقاف تكاليف . ث
 أو إعـادة تأهيـل التـرميم أعمـال عـن المسـؤولية الشـركة تتحمـل عنـدما العمليـات بإيقـاف لاللتـزام بمرخصـص االعتـراف يـتم

 .واألنظمة الحالية متطلبات القوانين على العالقة ذات لتكاليفاو  المطلوبة العمليات إيقاف درجة تعتمد األراضي،
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 حـدوثها علـى مـدى عمـر المتوقـع العمليـات إيقـاف التزامـات جميـع المرخصـص فـي لمشـمولةوا المدرجـة التكـاليف تتضـمن
 كـاتالممتل ضـمن بنـد كجـزت مـن األصـول رسـملته وتـتم الحاليـة قيمتـه إلـى العمليـات إيقـاف مرخصـص رخصـم األصـول. ويـتم

 .األصول لتلك مدى العمر المتوقع على كمصروف استهالكه يتم ثم ومن والمعدات والمصنع
 

 األحكـام والتقـديرات ضـوت فـي طبيعـي أمـر هـي العمليـات إليقـاف النقديـة التـدفقات ووقـت المقـدرر المبلـغ علـى التعـديالت إن
 العالقـة. األصـول ذات فـي زيـادة تقابلهـا امـات لتز اإل فـي كزيـادة التعـديالت هـذه تسـجيل ويـتم عليهـا. تنطـوي التـي الهامـة

 :يلي ما تالتعديال هذه على تؤثر التي العوامل وتتضمن
 التقنية. تطوير 
 البيئية. اإلدارة واستراتيجيات التنظيمية المتطلبات 
 التضرخم. رثار ذلك في بما المتوقعة األنشطة وتكاليف المقدرر الحد في التغيرات 
 االقتصادية. ةاالستدام في التغيرات  

 

 منافع الموظفين 3-2-17
 برامج المنافع المحددة . أ

وظفين وفقــًا لنظــام العمــل بالمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يــتم احتســاب صــافي التــزام تقــدم الشــركة رخطــة منــافع محــددة للمــ
لموظـف فـي الفتـرات الحاليـة الشركة فيما يتعلق ببـرامج المنـافع المحـددة بواسـطة تقـدير مبلـغ المنـافع المسـتقبلية التـي اكتسـبها ا

ة سنويا من قبل رخبير أكتـواري مؤهـل بواسـطة طريقـة وحـدة والسابقة ورخصم ذلك المبلغ. ويتم احتساب التزامات المنافع المحدد
 االئتمان المتوقعة والذى يأرخذ فى اعتباره بالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية وسياسة الشركة .

 

 المتوقعة. ويتم االئتمان وحدة طريقة باسترخدام مستقلين اكتواريين قبل من دوري بشكل المحددة المنافع التزام قياس ةادإع ويتم
المقدرة ونظرًا لعدم وجود سوق عميقة  المستقبلية الصادرة النقدية التدفقات برخصم المحددة المنافع اللتزام الحالية تحديد القيمة

تحديد معدل الرخصم بالرجوع ة أو السندات ا صكوك الشركات في المملكة العربية السعودية تم للسندات ا الصكوك الحكومي
 على معدل الرخصم بتطبيق العمولة تكلفة صافي احتساب ى "العائد لتاريخ االستحقاق" لمؤشر داو جونز للصكوك. يتمإل

 .البرنامج لموجودات العادلة المحددة والقيمة المنافع التزام رصيد صافي
 

 تعديلها بعد السنة السابقة، نهاية في إكتواريا المحددة التقاعد تكاليف باسترخدام المحددة المنافع التزامات تكاليف احتساب يتم
والسداد.  العاملة األيدي وتقليص البرامج مثل تعديل واحدة لمرة تقع هامة أحداث وبأي السوق على تطرأ التي بالتقلبات الهامة

 نادااست اإلكتوارية االلتزامات تمديد يتم واحدة، لمرة السوق واألحداث في الهامة التقلبات تلك عدم وجود حالة وفي
 يتم فإنه األولية، الفترة رخالل الترتيبات أو االفتراضات في هامة تغيرات حالة وجود السنة. وفي بداية في لالفتراضات

 .بها المتعلقة هذه االلتزامات والتكاليف قياس إلعادة اعتبارها
 

ر اكتواريـة مباشـرة فـي الـدرخل الشـامل يتم إدراج إعادة قياس صافي التـزام بـرامج المنـافع المحـددة التـي تتكـون مـن اربـاح ورخسـائ
اآلرخر. تقوم الشركة باحتساب صافي الفائدة عـن طريـق تطبيـق معـدل الرخصـم المسـترخدم لقيـاس صـافي التـزام المنـافع المحـددة 

وف الفائــدة والمصــروفات األرخــرى المتعلقــة بهــا لبــرامج المنــافع المحــددة فــي االربــاح أو أو األصــل. يــتم تســجيل صــافي مصــر 
 .الرخسائر
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عندما تتغير منافع برنامج أو عنـدما يـتم تقلـيص مـدة البرنـامج فانـه يـتم تسـجيل التغيـر النـاتج فـي المنفعـة التـي تتعلـق بالرخدمـة 
 رباح أو الرخسائر.السابقة او االرباح أو الرخسائر من التقليص فورًا في اال

 

 منافع الموظفين قصيرة األجل . ب
المنافع غير النقدية ، واالجـازة  ذلك في حقة للموظفين والمتعلقة باالجور والرواتب بمايتم االعتراف بااللتزام عن المنافع المست

ا ، وكـذلك المبلـغ غيـر المرخصـوم السنوية واالجازة المرضية وتذاكر السفر رخالل الفترة التى يتم فيها تقـديم الرخدمـة المتعلقـة بهـ
ذات الصــلة قــد تــم تأديتهــا. تقــاس االلتزامــات المعتــرف بهــا  للمنــافع المتوقــع دفعهــا مقابــل تلــك الرخدمــة علــى اســاس ان الرخدمــة

 والمتعلقة بمنافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المرخصوم والمتوقع ان يتم دفعه مقابل الرخدمة المقدمة.
 
 ن لما بعد إنتهاء الخدمةمنافع الموظفي . ت

التأمينات اإلجتماعية، ويمثل رخطة مساهمة محددة تقوم الشركة بسداد إشتراكات تقاعد لموظفيها السعوديين إلى مؤسسة 
 . وتعتبر الدفعات كمصاريف عند تكبدها

 
 اللتزامات واألصول المحتملة 3-2-18

اث سابقة ويتأكد وجودها فقط من رخالل وقوع أو عدم وقوع االلتزامات المحتملة هى التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحد . أ
مؤكدة ال تقع ضمن السيطرة الكاملة للشركة. أو إلتزام حالى ال يتم اثباته ألن من  واحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غير

غ االلتزام بموثوقية غير المحتمل ان تكون هناك حاجه لتدفق الموارد لتسوية االلتزام وفى حالة عدم القدرة على قياس مبل
 قوائم المالية.كافية فإن الشركة ال تثبت االلتزامات المحتملة وانما تفصح عنها فى ال

 ال يتم اثبات األصول المحتملة فى القوائم المالية ، ولكن يفصح عنها عندما يكون من المحتمل تحقيق منافع اقتصادية.  . ب
 
 ربحية السهم 3-2-19

سهم بقسمة صافي الدرخل العائـدة إلـى حملـة األسـهم للشـركة علـى المتوسـط المـرجح لعـدد يتم احتساب الربحية األساسية لل -
 ائمة رخالل السنة.األسهم الق

 
 لمساهمي الشركةتوزيعات األرباح النقدية  3-2-20

 التوزيع إعتماد عند وذلكلمساهمي الشركة  النقدية التوزيعات بدفع المتعلقة االلتزامات بإثبات الشركة تقوم . 
  ًقبـل مـنعليهـا  المصـادقة عنـد األربـاح توزيعـات اعتمـاد يـتم السـعودية العربيـة المملكـة فـي الشـركات ظـاملن وفقـا 

 .المساهمين
  ــتم إثبــات المبلــغ يــتم تســجيل توزيعــات األربــاح األوليــة، إن وجــدت، عنــد المصــادقة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. ي

 المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
 
 عة مقدماً المصروفات المدفو  3-2-21

 .القيمة متراكمة في انرخفاض رخسائر أي ناقصا بالتكلفة إن وجدت() األجلمقدمًا طويلة  المدفوعة المصاريف يتم اثبات
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 التقارير القطاعية 3-2-22
 قطاع األعمال هو بمثابة مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت: -
ن تحقيـق إيـرادات وتكبـد مصـروفات بمـا فـي ذلـك اإليـرادات يزاول أعماله في األنشطة التجارية التي من رخاللها يمك (1

 كونات أرخرى للشركة؛والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع م
 

يــتم تحليــل نتــائج عملياتهــا بصــورة مســتمرة مــن قبـــل المســؤول األول مــن العمليــات مــن أجــل اترخــاذ قــرارات متعلقـــة  (2
 بترخصيص الموارد وتقييم األدات؛ و

 

 علومات دقيقة بشكل منفصل.التي تتوفر بشأنها م (3
معينــة معرضـة لمرخـاطر وعوائـد ترختلـف عــن  يقـوم القطـاع الجغرافـي بتقـديم منتجــات أو رخـدمات ضـمن بيئـة اقتصـادية -

قطاعات التشغيل في بيئات اقتصادية أرخرى. وحيث أن الشركة تزاول أعمالها فـي المملكـة العربيـة السـعودية فقـط فلـم 
 القوائم المالية.يتم عرض قطاعات جغرافية في هذه 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

م الماليــة مــن اإلدارة عمــل أحكــام وتقــديرات وافتراضــات تــؤثر علــى مبــالغ اإليــرادات والمصــروفات واألصــول يتطلــب إعــداد القــوائ
يــر المــالي. إال أن عــدم التأكــد بشــأن هــذه واإللتزامــات  المصــرح عنهــا واالفصــاح عــن اإللتزامــات  المحتملــة كمــا فــي تــاريخ التقر 

تتطلــب تعــدياًل جوهريــًا علــى القيمــة الدفتريــة لألصــول أو اإللتزامــات  التــي االفتراضــات والتقــديرات يمكــن أن يــؤدي الــى نتــائج قــد 
 ستتأثر في الفترات المستقبلية.

 

ها معقولة في ظل الظـروف الموجـودة وتسـترخدم للحكـم تستند هذه التقديرات واالفتراضات الى الرخبرة وعوامل أرخرى مرختلفة يعتقد أن
لتــي يصــعب الحصــول عليهــا مــن مصــادر أرخــرى. تــتم مراجعــة التقــديرات واالفتراضــات علــى القــيم الدفتريــة لألصــول واإللتزامــات  ا

او فـي فتـرة المراجعـة األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعـة التقـديرات 
 لحالية والمستقبلية.والفترات المستقبلية اذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات ا

 

 تم بيان األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي:
 

 األحكام  4-1
 إستيفاء إلتزامات األداء 4-1-1

علــى مــدى  علــى الشــركة تقيــيم كــل عقــد مــن عقودهــا مــع العمــالت لتحديــد مــا إذا تــم اســتيفات التزامــات األدات يجــب -
الوقت او في وقت محدد من أجل تحديد الطريقـة المالئمـة إلدراج اإليـرادات. قامـت الشـركة بتقيـيم ذلـك بنـات علـى 

 ة والقوانين ذات الصلة.اتفاقيات البيع والشرات التي ابرمتها مع العمالت واحكام األنظم
ة اللتـزام األدات حيـث يـتم إدراج اإليـرادات ارختارت الشركة تطبيق طريقة المدرخالت في توزيع سعر المعاملة بالنسب -

 إستنادًا الى جهود الشركة الستيفات التزام األدات توفر أفضل مرجع لإليرادات المكتسبة فعال.
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 (مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 م2020ديسمبر  31 المنتهية في للسنة الماليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 السعودي(  ريـال)العملة المستخدمة: ال

 

 

 

  - 25 -   

     

     
 

 

 تحديد أسعار المعامالت  4-1-2
شركة تحديـد أسـعار المعـامالت فيمـا يتعلـق بكـل عقـد مـن عقودهـا مـع العمـالت. وعنـد عمـل مثـل هـذا يجب على ال -

لحكــم، تقــوم الشــركة بتقيــيم تــأثير أي ثمــن متغيــر فــي العقــد نتيجــة للرخصــومات أو الغرامــات، ووجــود أي عنصــر ا
 تمويلي جوهري في العقد واي ثمن غير نقدي في العقد. 

 
 ستثماريةتصنيف العقارات اال  4-1-3

( عقـارات 40بة الـدولي رقـم )تقوم الشركة بتحديد إذا ما كان العقار مؤهال كعقار استثماري بموجب معيار المحاس -
استثمارية. عند عمل مثل هذا الحكم، تأرخذ الشركة باالعتبـار مـا إذا كـان العقـار يحقـق تـدفقات نقديـة بشـكل كبيـر 

   الشركة.ومستقل عن الموجودات األرخرى التي تحتفظ بها 
 

 التقديرات والفتراضات 4-2
 برامج المنافع المحددة 4-2-1

منـافع المحـددة والقيمـة الحاليـة لاللتـزام باسـترخدام تقييمـات اكتواريـة. يتضـمن التقيـيم االكتـواري يتم تحديد تكلفة برامج ال
ذا يتضـمن تحديـد معـدالت وضع العديد من االفتراضات المتنوعة التي ترختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وه

 الموظفين.الرخصم وزيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات ومعدل حركة توظيف 
 

نتيجــة التعقيــدات الرخاصــة بعمليــة التقيــيم وطبيعتــه الطويلــة األجــل، فــإن التــزام المنــافع المحــددة يمتــاز بحساســية عاليــة 
راضات في تاريخ التقرير المالي. إن معايير القياس األكثر تجاه التغيرات في هذه االفتراضات. يتم فحص جميع االفت

يـادة المسـتقبلية للرواتـب. عنـد تحديـد معـدل الرخصـم المالئـم، تعتمـد اإلدارة علـى عرضة للتغيير هي معدل الرخصم والز 
ـــى معـــدالت التضـــرخم ـــادات الرواتـــب المســـتقبلية عل ـــة الجـــودة. تعتمـــد زي ـــى ســـندات الشـــركات العالي  العائـــد الســـوقي عل

اول الوفيـات المتاحـة المستقبلية واألقدمية والترقية والعرض والطلب في سوق التوظيـف. يسـتند معـدل الوفيـات الـى جـد
والرخاصة بالدول المحددة. قد تتغير استقراتات جداول الوفيات على فترات استجابة للتغيرات السـكانية. توجـد تفاصـيل 

 (.16رقم )أكثر حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح 
 

 إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية   4-2-2
 الخسائر االئتمانية المتوقعة

قياس مرخصص الرخسائر االئتمانية المتوقعة األصول المالية والمقاسة بالتكلفة المطفـأة ويتطلـب اسـترخدام نمـاذج  يتم
 ني.معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتما

ئر االئتمانية المتوقعة، هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضًا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الرخسا
 مثل:

 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مرخاطر االئتمان؛ •
 ارختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الرخسائر االئتمانية المتوقعة؛ •
 ل المالية المماثلة ألغراض قياس الرخسائر االئتمانية المتوقعة.إنشات مجموعة من األصو  •
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 والعقارات االستثماريةممتلكات والمعدات االعمار النتاجية لل 4-2-3
لحساب االسـتهالك. يـتم تحديـد والعقارات االستثمارية تحدد الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات 

ي االعتبـــار المـــدة المتوقـــع فيهـــا اســـترخدام األصـــل والتلـــف الطبيعـــي، تقـــوم اإلدارة بفحـــص هـــذا التقـــدير بعـــد األرخـــذ فـــ
اإلنتاجيـة التقديريـة وطريقـة االســتهالك دوريـا للتأكـد مـن توافـق طريقــة ومـدة االسـتهالك مـع نمـوذج المتوقــع األعمـار 

 للمنافع االقتصادية من هذه األصول.
 

 وجدت. إن- والمستقبلية الحالية الفترات في االستهالك مصروف في التغيرات تعديل ويتم
 

 إنخفاض قيمة األصول غير المالية 4-2-4
لشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما اذا كان هناك مؤشـرات علـى انرخفـاض قيمـة األصـول غيـر الماليـة فـي تقوم ا

حـال وجـود مؤشـرات علـى عـدم تاريخ كل تقرير مالي. يتم ارختبار األصول غير المالية لتحديـد انرخفـاض القيمـة فـي 
 إمكانية استرداد القيم الدفترية.

 

الســتعمال، تقــوم اإلدارة بتقيــيم التــدفقات النقديــة المســتقبلية مــن األصــل او الوحــدة عنــدما يــتم احتســاب القيمــة قيــد ا
 المحققة للنقد وترختار معدل الرخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

 
  مبدأ االستمرارية 4-2-5

ستمرارية وتوصلت الى ان لديها الموارد قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ اال
لالستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافة لذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد 

على االستمرار وفق مبدأ االستمرارية. وبالتالي، تم االستمرار في إعداد  يلقي بضالل من الشك حول قدرة الشركة
 لى أساس مبدأ االستمرارية. القوائم المالية ع

 
  م31/12/9201  م31/12/2020 : نقدية بالصندوق ولدى البنوك -5

  523  541 نقدية بالصندوق

  25,265  347,956 بنوك حسابات جارية

  1,984,119  923,416 نقد بمحفظة استثمارية

 1,271,913  2,009,907  
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بالقيمة العادلة من خالل الربح  استثمارات -6
 و الخسارةأ

 م31/12/2019  م31/12/2020 والنسب كما في األسهمعدد 
 القيمة العادلة  التكلفة  القيمة العادلة  التكلفة م31/12/2019 م31/12/2020

        بةالنس األسهمعدد  النسبة األسهمعدد  
 -  -  874،764  739,851 - - % 0.035 8,836 شركة سمو العقارية

   739,851  874,764  -  - 
 

 -رخالل الفترة كما يلي:  العادلة من رخالل الربح أو الرخسارةبالقيمة وكانت حركة االستثمارات 
  م31/12/2019  م31/12/2020  

      

  735,450  -  االفتتاحي الرصيد

  13,942,911  16,159,086  السنةالفترة ا فات رخالل ضاإ

  (14,949,935)  (16,386,133)  السنةالفترة ا ستبعادات رخالل إ

  -  134,913   ةرباح غير محققأ

  271,574  966,898  أرباح محققة

  -  874,764  الختامي الرصيد
 

 .(23)القيمة العادلة وتم توضيح تلك المرخاطر في إيضاح رقم لمرخاطر االئتمان ومرخاطر السوق وقياس  تتعرض االستثمارات -
 

 والمبين( 9رقم ) المالي للتقرير الدولي المعيار متطلبات وحسب) 13 (رقمللتقرير المالي  بالمعيار الدولي التقييم وفقًا لمستويات العادلة، وذلك القيمة أساس على االستثمارات قياس تم
األرباح  من رخالل العادلة يقاس بالقيمة أنه على (9رقم ) المالي للتقرير الدولي للمعيار األولي التطبيق االستثمارات عند هذه بتصنيف وقامت الشركة ،(23) رقم اإليضاح بالكامل في

 .سعودي ريـال 134،913م 2020 ديسمبر 31وبلغت األرباح الغير محققة في  بسوق التداول السعودية والرخسائر وفقا لألسعار المعلن
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 صافيبال - عمالء المتاجرة بالهامش -7
لمال السعودي حيث يمكن أن يكون هامش التغطية تقوم الشركة بمنح تمويل للعمالت بهدف شرات وبيع أسهم في سوق ا

للتمويل الممنوح أسهم يملكها العميل )أموال مستغلة( أو سيولة نقدية في محفظته )أموال غير مستغلة(، وعند الشرات 
عميل توضع تحت تصرف الشركة كضمان لقيام العميل بسداد باقي الثمن أو لحين بيعها وقيام ن محفظة البالهامش فإ

كة برخصم مستحقاتها من حصيلة البيع ويقوم العميل بتفويض الشركة بإدارة األسهم المشتراة بالهامش واألوراق المالية الشر 
ان عليه حيث تقوم الشركة يوميًا بتقييم الضمانات رفان ويتفقاألرخرى التي يقدمها كضمان، أو يقدم ضمان ررخر يحدده الط

قوم الشركة بإرخطار العميل لتقديم المزيد من الضمانات أو السداد بحوالة بنكية المقدمة فإذا انرخفضت قيمة تلك الضمانات ت
العميل لرخفض لمقدمة من لترخفيض المديونية. هذا ويحق للشركة اترخاذ إجراتات ببيع األوراق المالية وتسييل الضمانات ا

ره بترخفيض نسبة مديونيته للشركة، أو % كحد أعلى إذا لم يقم العميل رخالل يومين من تاريخ إرخطا50نسبة المديونية إلى 
أيام من تاريخ  5% أو أقل إذا تجاوزت فترة الصفقة 70إذا بلغت القيمة السوقية لألسهم المشتراة بالهامش إلى مديونية 

 بالسداد نقدًا. قم العميل التنفيذ ما لم ي
 

 : وذلك كما يليفي تاريخ القوائم المالية  كما في قيمة التمويالت الممنوحة لعمالت المتاجرة بالهامش ويتمثل الرصيد
  م31/12/2019  م31/12/2020 

  10,869,000  12,512,600 عمالت تدوير ورسوم ثابتة

  3,876,566  --- عمالت مرابحات
  14,745,566  12,512,600 المجموع

  -  (20,829) مرخصص رخسائر ائتمانية متوقعة

 12,491,771  14,745,566  
 

 ديون عمالء المتاجرة بالهامشأعمار 
 م.2021رخالل عام يستحق سدادها أرصدة عمالت المتاجرة بالهامش  جميع -
تم تكوين مرخصص  الذي زتالج ستثناتجميع أرصدة العمالت متاحة في محافظهم االستثمارية وهي ضامنة ألرصدتهم با -

 رخسائر ائتمانية متوقعه له. 
 
  م31/12/9201  م31/12/2020 : الصافيب -مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  -8

  1,567,540  4,425,322 إيرادات مستحقة

  272,926  196,762 ذمم موظفين

  860,775  302,844 مصاريف مدفوعة مقدماً 

  400,743  690,500 أرخرى

  3,101,984  5,615,428 مجموعال

  (272,000)  (272,000) مرخصص رخسائر انرخفاض بالقيمة

  2,829,984  5,343,428 الصافي
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 :العالقة ذويالمعامالت مع الجهات  -9
 أو كهـــايملالرئيســـيين وكبـــار مـــوظفى اإلدارة فـــى الشـــركة والمنشـــأت التـــى  (الشـــركاتالمســـاهمين )تمثـــل الجهـــات ذات العالقـــة  -

 جوهريًا. هذه الجهات وكذلك المنشأت والكيانات التى تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذاً  رهايدي
يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة رخالل دورة األعمال العادية بشـروط مماثلـة لتلـك الشـروط بـين الجهـات األرخـرى  -

 .اإلدارة قبل من معتمدة عقود رخالل من
  :واألرصدة المتعلقة بها العالقة ذات األطراف مع الجوهرية المعامالت صيلتفا يلي مافي -

 
 

ف مستحق من أطرا 9-1
 الصفة    ذوي عالقة:

 الرصيد في 
 نوع  قيمة المعامالت الرئيسية م31/12/2019

 التعامل
 الرصيد في 

 م31/12/2020
  م2020  م2019 

صندوق مدار  صندوق الشامل لألسهم
 33,091 أتعاب إدارة 53,520 43,703 74,701 بل الشركةمن ق

صندوق مدار  صندوق تشارك
 2,272,304 668,197  46,763 من قبل الشركة

أتعاب إدارة ورسوم 
  562,922 تشغيل

 596,013    121,464 الجمالي
 

مستحق ألطراف ذوي  9-2
 الصفة    عالقة:

 الرصيد في 
 نوع  ةقيمة المعامالت الرئيسي م31/12/2019

 عاملالت
 الرصيد في 

 م31/12/2020
  م2020  م2019 

صندوق مدار  صندوق مزايا للمرابحات
 2,171,811 ل الشركةمن قب

 - أتعاب إدارة 16,456 -

تمويل ممنوح من  - 2,171,811
 الصندوق

رئيس مجلس  محمد حسن ربيع النفيعي
  9,129,738 اإلدارة

 شرات أرض - 15,900,000
8,480,706  

 بيع شقق سكنية 500,000 -
 8,480,706    11,301,549 الجمالي

 

 :العليا الدارة وظفيم وتعويضات مزايا ومكافأت 9-3
 وتوجيـه ترخطـيط عـن والمسـئولية السـلطة لـديهم الـذين الرئيسـيين اإلدارة أعضـات مـن بالشـركة الرئيسـيون اإلدارة موظفـو يتكـون
 :المعامالت الجوهرية مع موظفي اإلدارة العليا يلي تفاصيلوفيما  الشركة أنشطة ومراقبة

 

 م9201  م2020 
 358,500  967,163 رواتب وأجور ومزايا أرخرى

 

 :العليا الدارة معامالت أخرى مع  9-4
 4،030،000اإلدارة بمبلغ  سيوجد من ضمن أرصدة عمالت المتاجرة بالهامش رصيد مستحق من محمد النفيعي رئيس مجل

 .م(2019ديسمبر  31مستحقة من إبراهيم العبود عضو مجلس اإلدارة كما في  ريـال 294،746سعودي ) ريـال
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الدخل بالقيمة العادلة من خالل  ثماراتاست -10
 الشامل اآلخر

 م31/12/2019  م31/12/2020 عدد األسهم والنسب كما في
 ادلةالقيمة الع  التكلفة  القيمة العادلة  التكلفة م31/12/2019 م31/12/2020

        النسبة األسهمعدد  النسبة األسهمعدد  
 11,700  9,150  14,325  9,150 - - %0.0005 500 لضيافةلدور شركة 

   9,150  14,325  9,150  11,700 
 

 -رخالل الفترة كما يلي:  الدرخل الشامل اآلرخرالعادلة من رخالل وكانت حركة االستثمارات بالقيمة 
  م31/21/2019  م31/12/0202  

      

  4,247,818  11,700  االفتتاحي الرصيد

  9,150  -  السنةالفترة ا رخالل  إضافات

  (2,995,656)  -  السنةالفترة ا ستبعادات رخالل إ

  (384,966)  2,625   ةرباح )رخسائر( غير محققأ

  (864,646)  -  أرباح )رخسائر( محققة

  11,700  14,325  الختامي الرصيد
 

 .(23)رخاطر في إيضاح رقم لمرخاطر االئتمان ومرخاطر السوق وقياس القيمة العادلة وتم توضيح تلك الم تتعرض االستثمارات -
 

 

 بالكامل في والمبين( 9) رقم المالي للتقرير الدولي المعيار متطلبات وحسب) 13 (رقم بالمعيار الدولي التقييم وفقًا لمستويات العادلة، وذلك القيمة أساس على االستثمارات قياس تم
الدرخل الشامل  من رخالل العادلة يقاس بالقيمة أنه على (9رقم ) المالي للتقرير الدولي للمعيار األولي بيقالتط االستثمارات عند هذه بتصنيف وقامت الشركة (،23) رقم اإليضاح
 .سعودي ريـال 2،625م 2020 ديسمبر 31في كما قة الغير محق وبلغت األرباح بسوق التداول السعودية وفقا لألسعار المعلن اآلرخر
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   (:)بالصافي عقارات استثمارية -11
  

 
 

 نننانالبي
 

 )*( أراضي
 

 اإلجمالي  شقق سكنية

  م 2020 ينـايـر 1في        :التكلفننننننة
26,540,000  

 
 1,094,474  

 
 27,634,474  

 (1,094,474)  -  إستبعـادات رخالل السنـة 

 
 (1,094,474) 

  م2020ديسمبر  31في 
26,540,000  

 
 -  26,540,000  

       :االستهالكمجمع 
  م 2020ينـايـر  1في 

-  350,345 

 
 350,345 

  إسـتـهـــالك السنـة 
-  27,362  

 
 27,362  

 (377,707)  -  مجمع إستهالك إستبعادات 

 
 (377,707) 

 -  -  -  م2020ديسمبر  31في  
 :القيمة المتراكمانخفاض 

 
     

 م 2020ينـايـر  1في 
 

100,000  -  100,000 

 إنرخفاض القيمة للسنة
 

40,000  -  40,000 

 م2020ديسمبر  31في 
 

140,000  

 
 -  140,000  

 صافي القيمة الدفترية: 
      

  م2020ديسمبر  31في 
26,400,000  

 
 -  26,400,000  

  م2019ديسمبر  31في  
26,440,000  

 
 744,129  

 
 27,184,129  

  
ودي قيمة أراضي تم شراؤها من السيدا محمد حسن ربيع سع ريـال 25،200،000ضمن تكلفة األراضي مبلغ )*( يوجد 

 النفيعي رئيس مجلس إدارة الشركة ولم يتم نقل ملكيتها للشركة حتى تاريرخه، وجاري العمل على نقل ملكيتها للشركة.
 
ستقل ولديه مؤهل مهني بواسطة رخبير مقيم م العادلة،عقارات االستثمارية سنويًا في تاريخ القوائم المالية بالقيمة م تقييم اليت -

القيمة العادلة  احتسابتم  تقييمه.يتم  الذي االستثماريةموقع وصنف العقارات  فيمعترف به وذو صلة ولديه رخبرة حديثة 
 ألراضي الشركةتقييمه  إجماليوبلغ  م2021يناير  28 فيقييم الرخبير بنات على تللعقارات االستثمارية )أراضي( 

وكانت بيانات المقيم  (،)أراضي وشقق سكنية( سعودي ريـال 27،210،000م: 2019) سعودي ريـال 26،400،000
 :يليهذا العام كما 

 

 مؤهل المقيم  رقم العضوية  اسم المقيم المستقل
 للتقييم كهوشريمفاز العربية شركة 
 العقاري

 11000056 
 

 مــــــــينيِّ للمق   لســــــــعوديةا يئــــــــةهلا لــــــــدى مســــــــجل ميِّ ق ــــــــم  
 (السعودية لعربيةا المملكة) المعتمدين

 

 .(18)إيضاح  تكاليف النشاطالممتلكات والمعدات على  استهالكتم تحميل ي -
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 (:)بالصافيوآالت ومعدات  ممتلكات -12
أجهزة ومعدات    

 مكتبية
    

 البينننان
 

 ياراتس
 

 أجهزة كمبيوتر
  

 أثاث ومفروشات
 

 اإلجمالي

 م 2020 ينـايـر 1في            :التكلفننننننة
 64,682  

 
 653,487  

 
 576,253  

 
 988,634  

 
 2,283,056  

 إضافــات خالل السنـة 
 

-    44,788  

 
 24,905  

 
 35,731  

 
 105,424  

 (64,682)   إستبعـادات خالل السنـة 

 
 -  -   (13,930) 

 
           (78,612) 

 م2020ديسمبر  31في  
 -  698,275  

 
 601,158  

 
 1,010,435  

 
 2,309,868  

 :مجمع الستهالك 
          

 م 2020ينـايـر  1في 
 64,682  

 
 647,309  

 
 526,557  

 
  691,360  

 
 1,929,908  

 إسـتـهـــالك السنـة 
 

-  7,935  

 
 17,810  

 
  34,876  

 
  60,621  

 (64,682)  مجمع إستهالك إستبعادات 

 
 -  -   (13,930) 

 
  (78,612) 

 م2020ديسمبر  31في  
 -  655,244  

 
 544,367  

 
  712,306  

 
 1,911,917  

 صافي القيمة الدفترية: 
          

 م2020ديسمبر  31في 
 -  43,031  

 
 56,791   298,129   397,951  

  6,178  -  م2019ديسمبر  31ي ف 

 
 49,696  

 
 297,275  

 
 353,148  

 
 

 تم تحميل إستهالك الممتلكات والمعدات على النحو التالى:
 م2019  م2020   

 32,214  51,528  تكاليف النشاط 

دارية   5,685  9,093  مصروفات عمومية وا 

  60,621  37,899 
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      :رأس المال -13
لى إسعودي مقسم  ريـال( ستون مليون) 60,000,000 م مبلغ2020ديسمبر  31كما في  ال الشركةبلغ رأس م -

 .سعودي ريـالرة( ش)ع 10متساوي القيمة وتبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم  ة ماليين( سهم)ست 6,000,000
ي بقيمة ع مبلغ نقدمن رخالل دف ريـال)عشرة( مليون  10,000,000م تم زيادة رأس المال بقيمة 2019في عام  -

سعودي تمثل جزت  ريـال )تسعة ماليين وثالثمائة ألف( 9,300,000سعودي، ومبلغ  ريـال)سبعمائة ألف(  700,000
وجاري العمل على نقل  –رئيس مجلس إدارة الشركة  –من قيمة أرض تم شراؤها من السيدا محمد حسن ربيع النفيعي 

 ادة في السجل التجاري للشركة.ر تلك الزيملكية األرض لصالح الشركة، وقد تم تأثي
 

 

  م31/12/9201  م31/12/2020 : مستحقات وأرصدة دائنة أخرى -14
  2,421,100  1,623,276 مصروفات مستحقة

  301,994  268,224 بدل إجازات مستحقة

  21,797  167,805 ذمم موظفين

  149,053  680,787 أرخرى

  2,893,944  2,740,092 الصافي
 

 :الزكناة -15  م0220  م9201
 :إحتساب الزكاة الشرعية  15-1    
 تعديل صافي الربح / )الخسارة(     
 قبل الزكاةا )رخسارة( صافي الدرخل   3,950,582  (2,214,828)

 الدرخل يالتعديالت على صاف يإجمال  206,332  205,481
 صافي الدخل / )الخسارة( المعدل  4,156,914  (2,009,347)

 

 احتساب الزكاةأساس     
 رأس المال  60,000,000  59,300,000
 المرخصصات  1,052,845  1,552,503
 دائنو إستثمارات عقارية  8,596,026  9,129,738

 أرخرى  (19,468)  2,550
 الرخسائر المتراكمة  (28,728,092)  (26,213,301)
 عدلالم )الرخسارة( الدرخل يصاف  4,156,914  (2,009,347)

41,762,143  45,058,225   
 )بالصافى( -متداولة أصول غير   (26,812,276)  (27,548,977)

 وعناء الزكاة  18,245,949  14,213,166
 %2.5 ×الزكاة الشرعية = الوعاء   456,149  355,329
 الزكاة عن فرق أيام السنة الميالدية عن الهجرية  11,940  12,525

 المجموع  468,089  367,854
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 حركة مخصص  2-15  م2020  م2019
 سنةالرصيد في بداية ال  586,461  861,417 :الزكاة 

 مرخصص مكون للسنة  930,457  367,854
 مرخصصات مسترخدمة  (730,363)  (642,810)

 الرصيد في نهاية السنة  786,555  586,461
 

 :الموقف الزكوى 15-3
 م2019األعوام ما قبل 

الهيئة(  م، واستلمت ربوط نهائية من الهيئة العامة للزكاة والدرخل )2014ضعها الزكوي حتى سنة ت الشركة و أنه -
قامت بتسديد و سعودي  ريـال 1،620،328م بفروقات بلغت 2018م و2017م و2016م و2015عن السنوات 
الهيئة وقد رفضت  سعودي ريـال 1،289،872سعودي منها واعترضت على الباقي البالغ  ريـال 330،457

 العامة للجان الضريبية . مانةاعتراضات الشركة وتم تصعيدها والتزال قائمة تحت النظر والدراسة لدى األ
 تتمحور اعتراضات الشركة في رفض الهيئة حسم استثمارات وكذلك تعديل الهيئة للرخسائر المدورة . -
ن مرخصص الزكاة أالعتراضات لذلك ترى الشركة على معظم اتتوقع الشركة موافقة االمانة العامة للجان الضريبية  -

 الحالي كافي.
 م2019عام 

 م وحصلت2019ديسمبر  31ديم االقرار الزكوي من وجهة نظرها عن السنة المالية المنتهية في قامت الشركة بتق
 م. 2021أبريل  30على شهادة مؤقتة من الهيئة العامة للزكاة والدرخل صالحة حتى 

 

 موظفين:ت منافع الالتزاما -61

 تـوفر حيـث) 19 (رقـم الـدولي سـبةالمحا معيـار فـي محـدد هـو )كمـا محـددة  اسـتحقاقات رخطـة بتشـغيل المنشـأة تقـوم -
 العربيـة المملكـة الحـالي فـي العمـل قـانون مـع يتماشـى بمـا الشـركة، فـي للرخدمـة تـرك الموظـف عنـد إجماليـة مكافـأة

  السعودية.
 المغـادرة. تـاريخ فـي والراتـب الرخدمـة إلـى سـنوات ذلـك ويسـتند بالمملكـة مـلقـوانين الع حسـب اإلسـتحقاق مبلـغ ويحسـب -

 فـي االنسـحاب المرتبـات ومعـدالت فـي المسـتقبلية فـي الزيـادات للتغيـرات حساسـية أكثـر والتزاماتهـا رخطـةال فـإن ولـذلك
  االلتزامات. تقييم في المسترخدم الرخصم ومعدل المستقبل

 استحقاقها. عند المزايا بدفع الوفات الشركة ارختارت ولذلك الرخطة، ويلالشركة تم من يطلب وال -
 

 .) 19 (رقـم الـدولي المحاسـبة معيـار لمتطلبـات المتوقعة وفقـا االئتمان وحدة طريقة باسترخدام لرخطةا التزامات تقييم تم -
 قيمـة لوضـع تافتراضـا عتفقـد وضـ ،حاليـاً  معـروف غيـر المسـتقبل فـي المسـتحقة االسـتحقاقات وتوقيـت مبلـغ أن وبمـا

 وقـد فـي المسـتقبل. االسـتحقاق بتكلفـة لمتعلقـةا االلتزامـات عـن منفصـلة، وبصـورة السـابقة، بالرخدمـة المتعلقة لاللتزامات
  . (19) رقم الدولي المحاسبة معيار متطلبات مع تتوافق منهجيات باسترخدام االفتراضات هذه استمدت

 ال عندما والديموغرافية. واالقتصادية المالية الظروف في التغيرات ستعك الوقت مرور مع في االفتراضات تغييرات أي -
 في اآلرخر الشامل الدرخل قائمة التغير ضمن ذلك إدراج يتم بها المعمول مع االفتراضات المستقبلية الرخبرات تتطابق
 .المستقبلية المالية السنوات
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 م 2019ديسمبر  31  م2020 ديسمبر 31 إلتزامات المنافع المحددة: يصاف يالحركة ف 16-1
 1,366,141  930,573 يناير 1 يالرصيد ف

    قائمة االرباح أو الخسائر ييضاف: المتضمن ف
 180,549  173,223 الحالية الرخدمة تكلفة
 28,628  12,280 الفائدة تكلفة
 185,503  209,177 

    قائمة الدخل الشامل ااَلخر ييضاف: متضمن ف
 (268,913)  293,556 االكتوارية سائرالرخ/رباح()األ

    :النقد في الحركة
 (375,832)  (629,839) المنافع المدفوعة

 930,573  779,793 ديسمبر  31 يالرصيد ف
 

 الفتراضات الكتوارية: 2 -16
 ىاكتـواري لـداعدة رخبيـر للمـوظفين بمسـ نهايـة الرخدمـة مكافـأة لرخطـة المحـددة المزايـا تـم اعـداد التقيـيم إللتزامـات 

 الشركة باسترخدام االفتراضات الرئيسية التالية:
 

 م2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 
 %2،8  %2،5 معدل الرخصم 

 %1  %1 المعدل المتوقع لزيادة الرواتب 
 60  60 )بالسنة( المفترض التقاعد سن

 مدة الرخدمةبحسب العمر و  متوسط معدل حركة التوظيف )دوران الموظفين(
 معدالت الوفاة بحسب العمر  معدل الوفيات

 

 :تحليل الحساسية 3 -16
 هي المرجحة الرئيسية االفتراضات في للتغيرات المحددة المنافع زاماتالت حساسية إن: 

 

 تضخم الرواتب   معدل الخصم  
 إنخفاض بنسبة  األساس 

0.5% 
 زيادة بنسبة

0.5% 
بنسبة  إنخفاض األساس 

0.5% 
ة بنسب زيادة

0.5% 
 791,392 776,270 %1  768,492 791,317 %2،5 م2020ديسمبر  31

 952,857 924,971 %1  917,126 944,285 %2،8 م2019ديسمبر  31

تستند تحليالت الحساسية أعاله الى تغير فى اإلفتراض مع بقات كافة اإلفتراضـات األرخـرى ثابتـة. ومـن الناحيـة العمليـة، مـن  −
منــافع ، فــإن التغيــرات فــى بعــض اإلفتراضــات قــد تكــون مترابطــة. وعنــد حســاب حساســية إلتــزام اللــكأن يحــدث ذ غيــر المــرجح

المحددة لإلفتراضات اإلكتوارية الهامة ، تم تطبيق نفس الطريقـة )القيمـة الحاليـة إللتـزام المنـافع المحـددة المحسـوبة بإسـترخدام 
( عنــد حســاب إلتزامــات المنــافع المحــددة المثبتــة فــى قائمــة ائم الماليــةإعــداد القــو طريقــة إئتمــان الوحــدة المتوقعــة فــى نهايــة فتــرة 

 المركز المالى.
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 م9201  م2020  :إيرادات النشاط -17
 3,824,708  5,833,593  إيرادات الوساطة

 156,569  4,446,367  إيرادات إدارة األصول
 ---  675,218  إيرادات الترتيب
 2,095,334  2,290,161  إيرادات الحفظ

 140,000  654,788  إيرادات استشارات مالية

  13,900,127  6,216,611 
 
 
 

 م9201  م2020  :نشاطكاليف الت -18
 )معدلة(

 رواتب واجور وما فى حكمها
 

 3,831,666            2,651,237  
  543,035                546,050                رسوم هيئة سوق المال ونظام تداول

  688,480                656,912                ايجارات
  48,933                   288,912                اريهمصاريف الصناديق االستثم

  30,245                   20,500                   مصاريف الحفظ
  360,000                360,000                مصاريف نظام مباشر

  369,175                321,323                تأمين طبي
  326,291                389,644                هاتف وبريد
  53,982                   38,260                   تذاكر سفر

  192,442                142,557                رسوم حكوميه
  12,500                   35,000                   لجنه الشرعيهاتعاب ال
  13,050                   16,450                   تدريب

  43,239                   38,329                   قرطاسيه ومطبوعات
  31,683                   22,644                   كهربات ومياه

  6,166                      7,226                      صيانه اجهزة حاسب الي
    -                              313,000                صاريف استشارات تقنيةم

 86,938  78,889  استهالكات
    -                              147,000                ديون معدومة

  207,616                429,976                ىرخر أ
  7,684,338  5,665,012 
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داريةمصروفات  -19  م9201  م2020  :عمومية وا 
 )معدلة(

 2,620,001  2,616,862  رواتب وأجور وما في حكمها
 5,685  9,093  استهالكات
 71,060  55,000  استشارات

 169,249  289,000  أتعاب مهنية

  2,969,955  2,865,995 

 
 السهم)خسارة(  / ربح -20

 الربح األساسي للسهم
 ربح السهم األساسي عن طريق قسمة صافي الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم:يعتمد إحتساب 

\ 

 م2019  م2020 
 معدلة

 (2,539,304)  3,350,579 للسنة )الرخسارة(  ا الربح

 5,916,667  6,000,000 هملعدد األس المتوسط المرجح

 (0.429)  0,558 األساسي لكل سهم)الخسارة(  /الربح 

 

احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم بناًت على عدد أسهم رأس المال، حيث تم إعادة احتساب أرقام المقارنة تم  -
 (.33لمحاسبة الدولي رقم )ات معيار اوفقًا لمعدل رأس المال بعد الزيادة التي تمت العام الماضي وفقًا لمتطلب

 

 المعلومات القطاعية -21
 أساس الفصل:

م رخدمات قوم بتقديفصلة وتية وهي قطاعات منتاآل عمالاألالشركة قطاعات  ىلدم 2020يسمبر د 31كما في 
 معاملة كل قطاع بشكل منفصل.مرختلفة ويتم 

 التالي القطاعات في الجدول تلياعميتم وصف طبيعة 
 

 العمليات القطاع
 السعودية. همساأل ت الرخاصة ببيع وشرات األسهم المدرجة في سوقلعمالتنفيذ طلبات ا الوساطة

 دارة صناديق االستثمار ومحافظ العمالتإ إدارة األصول
 حفظ األوراق الماليةدمات تقديم رخ  الحفظ
 وتقديم االستشارات رخدمات االكتتاب العام األولي أرخرى 

 

تعمل في المملكة العربية السعودية وليس لدى الشركة أي عمليات أجنبية.  الهلمذكورة أعجميع القطاعات ا
 نظرًا لطبيعة أعمال الشركة ال يوجد هناك موجودات ومطلوبات رخاصة بكل قطاع على حدة.
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 م2020ديسمبر  31 
 إجمالي أخرى الحفظ إدارة األصول الوساطة 

 13,900,127 1,330,006 2,290,161 4,446,367 5,833,593 إيراد النشاط

 (7,684,338) (768,434) (768,434) (2,689,518) (3,457,952) (18تكلفة النشاط )ايضاح 

 6,215,789 561,572 1,521,727 1,756,849 2,375,641 إجمالي الربح

 
 م2019ديسمبر  31 
 إجمالي أخرى الحفظ إدارة األصول الوساطة 

 6,216,611 140,000 2,095,334 156,569 3,824,708 إيراد النشاط

 (5,665,012) (566,501) (566,501) (1,982,755) (2,549,255) (18تكلفة النشاط )ايضاح 

 551,599 (426,501) 1,528,833 (1,826,186) 1,275,453  / )الخسارة(إجمالي الربح

 
 

 المتطلبات التنظيمية ومعدل كفاية رأس المال -22
م فإنه على 2013ديسمبر  13ه الموافق 1435محرم  10ة السوق المالية بتاريخ ادر من هيئميم الصوفقًا للتع

الشركة اإلفصاح عن المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال وفقًا لقواعد الكفاية المالية الصادرة 
 عن الهيئة وهي كما يلي:

 
 

 م9201  م2020  قاعدة رأس المال
 31,231,000  34,628,000  لمالولى لرأس ايحة األالشر 

 31,231,000  34,628,000  الجمالي

     الحد األدنى لرأس المال
 -  157,000  مرخاطر السوق

 19,766,000  20,107,000  مرخاطر االئتمان

 2,837,000  2,268,000  مرخاطر التشغيل

 22,603,000  22,532,000  الجمالي
 1.38  1.54  يةة المالمعدل الكفاي

 8,628,000  12,096,000  الفائض
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 األدوات المالية: -23
 المالية: لألدوات العادلة القيمة قياس 23-1

 

 بشـروط ذلك في أطراف راغبة بين ما إلتزامات سداد أو ما أصول بيع بموجبها يتم التي القيمة هي العادلة القيمة
 مسـتمرة عاملـة شـركة هـي الشـركة أن وجـد افتـراضي العادلـة القيمـة تعريـف القياس. ضمن في تاريخ عادلة تعامل
 .سلبية بشروط معاملة إجرات أو حجم عملياتها ماديًا من للحد شرط أو نية أي يوجد ال حيث
تـاجر  مـن سـهلة ومنتظمـة بصورة متوفرة المدرجة األسعار كانت إذا النشطة السوق في مدرجة المالية األداة تعتبر
األسـعار  هـذه وأن تنظيميـة هيئـة تسـعير أو رخـدمات أو صـناعة، مجموعـة أو وسـيط، ونبيـة، أأج عمـالت صـرف
 .تجاري ومنتظمة على أساس فعلية بصورة حدثت سوقية معامالت تمثل
 القـيم تصـنف ا.ذلـك ممكنـ كـان كلمـا للمالحظـة قابلـة سـوقية معلومـات الشـركة تسـترخدم العادلـة، القيمـة قيـاس عند

      مالتقيـي طـرق فـي المسـترخدمة إلـى المـدرخالت اسـتنادا العادلـة القيمـة لتسلسـ فـي فـةات مرختلمسـتوي ضـمن العادلـة
 :كما يلي
 فـي عليهـا يمكـن الحصـول مماثلـة إلتزامـات أو إلصـول نشـطة أسواق في معدلة( مدرجة )غير أسعار 1المستوى:

 .القياس تاريخ
 أو لألصـول للمالحظـة قابلـة وهـي 1 مسـتوىال فـي إدراجهـا تـم التـي المدرجـة األسـعار عـدا مـدرخالت  :2المسـتوى

 .)األسعار من غير مباشرة )مشتقة بصورة أو األسعار( )مثل بصورة مباشرة اإللتزامات 
 قابلـة غيـر مدرخالت(  القابلة للمالحظة السوق معلومات إلى تستند ال إلتزامات أو إلصول مدرخالت :3 المستوى
 .)للمالحظة

 التسلسـل مـن مرختلفـة مسـتويات فـي تنـدرج إلتـزام أو لألصـل العادلـة مـةالقي اسلقيـ المسترخدمة المدرخالت كانت إذا
 للقيمة الهرمي التسلسل من المستوى نفس في بالكامل تصنيفه يتم العادلة القيمة قياس فإن للقيمة العادلة، الهرمي
 .بالكامل للقياس جوهرياً  يعد مستوى للمدرخالت أدنى أن حيث العادلة
 فيهـا حـدث التـي التقريـر فتـرة نهايـة فـي العادلـة للقيمـة الهرمـي التسلسـل مسـتويات ينب ويالتبالتح الشركة تعترف

 بـين تحـويالت هنـاك تكـن لـم م ،2018 ديسـمبر 31 و م2019 ديسـمبر 31 في المنتهية التغيير. رخالل الفترات
 .الثاني والمستوى للمستوى األول العادلة القيمة مستويات

 األدوات ومشـتقات اإلسـتثمارات عـدا فيمـا التاريرخيـة ، التكلفـة لمبـدأ وفقـا لشـركةل ماليـةال األدوات تجميـع يـتم حيـث
 أن اإلدارة تعتقـد العادلـة. القيمـة وتقـديرات الدفتريـة القيمـة بـين الفروقات تنشأ قد العادلة ، والمحملة بالقيمة المالية
  .دفتريةال قيمتها عن رياً جوه ترختلف ال للشركة لألصول واإللتزامات  المالية العادلة القيم

 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية: 23-2
 فـي مسـتوياتها ذلـك فـي بمـا الماليـة واإللتزامـات الماليـة لألصـول العادلـة يظهـر الجـدول أدنـاه القـيم الدفتريـة والقـيم -

 تقـاس ال ليـة التـيالما اتواإللتزامـ الماليـة لألصـول العادلـة القيمـة معلومـات تشـمل ال وهـي العادلـة. القيمة تسلسل
 .معقولة بصورة العادلة القيمة تقارب الدفترية القيمة كانت إذا العادلة بالقيمة
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 م2020ديسمبر  31  

 القيمة الدفترية 

 

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة

القيمة العادلة من 
الدخل خالل 

 الشامل اآلخر

موجودات مالية  
 بالتكلفة المطفأة

مالية   طلوباتم
تكلفة بال

 المطفأة
 الجمالي

      موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 874,764 - - - 874,764 الرخسارة وأموجودات مالية بالقيمة العادلة رخالل الربح 

 14,325 - - 14,325 - الدرخل الشامل اآلرخرموجودات مالية بالقيمة العادلة رخالل 

      ادلةالقيمة العمقاسة بموجودات مالية غير 
 1,271,913 - 1,271,913 - - النقد وما يعادل النقد

 17,835,199 - 17,835,199 - - وأرخرى عمالت متاجرة بالهامش وأرصدة مدينة

 596,013 - 596,013 - - مستحق من أطراف ذوي عالقة

 874,764 14,325 19,703,125 - 20,592,214 
      دلةلقيمة العاقاسة باالمطلوبات المالية الم

      ال يوجد
      المطلوبات المالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

 2,740,092 2,740,092 - - - وأرصدة دائنة أرخرى اتمستحق

 8,480,706 8,480,706 - - - مستحق ألطراف ذوي عالقة

 - - - 11,220,798 11,220,798 
 
 

 

 القيمة العادلة 
 3المستوى  2لمستوى ا 1المستوى  

    موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 - - 874,764 الرخسارة وأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة رخالل األ
 - - 14,325 الدرخل الشامل اآلرخرموجودات مالية بالقيمة العادلة رخالل 

 889,089 - - 
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 م2019ديسمبر  31  

 القيمة الدفترية 

 

لعادلة من لقيمة اا
خالل الربح أو 

 الخسارة

القيمة العادلة من 
الدخل خالل 

 الشامل اآلخر

موجودات مالية  
 بالتكلفة المطفأة

مالية   مطلوبات
بالتكلفة 
 المطفأة

 الجمالي

      موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 11,700 - - 11,700 - الدرخل الشامل اآلرخرموجودات مالية بالقيمة العادلة رخالل 

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 2,009,907 - 2,009,907 - - النقد وما يعادل النقد

 17,575,550 - 17,575,550 - - وأرخرى عمالت متاجرة بالهامش وأرصدة مدينة

 121,464 - 121,464 - - مستحق من أطراف ذوي عالقة

 - 11,700 19,706,921 - 19,718,621 

      وبات المالية المقاسة بالقيمة العادلةالمطل
      ال يوجد

      المطلوبات المالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 2,893,944 2,893,944 - - - مستحقات وأرصدة دائنة أرخرى

 11,301,549 11,301,549 - - - مستحق ألطراف ذوي عالقة

 - - - 14,195,493 14,195,493 

 

 لةقيمة العادال 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

    موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة
 - - 11,700 الدرخل الشامل اآلرخرموجودات مالية بالقيمة العادلة رخالل 

 11,700 - - 
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 المالية: إدارة مخاطر األدوات 23-3
متابعتهـا  ثـم ثـم تقييمهـا المرخـاطر تحديـد نمـ تتكـون لةمتواصـ ةرليـ رخـالل مـن و تـدار الشـركة أنشطة من جزت المرخاطر

 تحقيق أرباح. على الشركة لقدرة ضرورية بالنسبة المرخاطر إدارة عملية إن المعتمدة. األرخرى والضوابط للقيود وفقا
 مسئولياته. أو وظيفته عليه تملي بما المرخاطر المتعلقة إدارة عن مسئول الشركة في موظف كل

 السـيولة ، ومرخـاطر االئتمـان ومرخـاطر العمـالت ومرخـاطر أسـعار العمولـة ومرخـاطر السـوق اطرلمرخـ رضـةالشـركة مع
 اإلئتمان. ومرخاطر

 
 مخاطر الئتمان: 23-4

 برخسـائر يتسـبب ممـا ماليـة ألداة بإلتزامتـه الوفـات علـى ما طرف مقدرة عدم في المتمثلة المرخاطر هي اإلئتمان مرخاطر
 للطرف اآلرخر. مالية

 

عملية  الشركة وضعت اإلئتمان لمرخاطر التعرض ولترخفيض اإلئتمان. لمرخاطر بيرك تركيز كةالشر  دىل يوجد ال
 مرخاطر بمراقبة متواصل بشكل أيضا اإلدارة تقوم كما العمالت. على اإلئتمانية الحدود تطبيق يتم بحيث إعتماد

 ملف أساس ىعل هي التيو  صيلهاتح في المشكوك األرصدة مقابل مرخصص وتكوين العمالت لإلئتمان تجاه التعرض
 اإلئتمان مرخاطر ولتلبية منتظم. بشكل القائمة المدينة العمالت ذمم مراقبة تتم السابقة للسداد. السداد وتواريخ العميل
 .معينة جغرافية مناطق في تأمين في ترتيبات أيضا الشركة درخلت المدينين، من
 
 ر      التقريـ تـاريخ يمـة الدفتريـة وهـى كمـا فـيهـى الق ركةالشـ فـي اإلئتمـان لمرخـاطر للتعـرض األقصـى الحـد إجمـالي إن

 كما يلي:
 

 
 

 م2020ديسمبر  31
 

 م2019ديسمبر  31
 2,009,907  1,271,913  النقد ومعادالت النقد

 17,575,550  17,835,199  وأرخرى ذمم مدينة تجارية

 121,464  596,013  المستحق من أطراف ذات عالقة

 
 19,703,125  19,706,921 

 

 
اطر رختحد الشركة من تعرضها لمرخاطر االئتمان من رخالل االستثمار في األوراق المالية قليلة الم االستثمارات:

وتسعي الشركة إلى إدارة تعرضها للمرخاطر االئتمانية من رخالل تنويع أنشطة االستثمارات لضمان عدم تركيز 
ت المصنفة بالقيمة العادلة من رخالل الدرخل الشامل لالستثمارائتمان المرخاطر. إن الحد األقصي للتعرض لمرخاطر اال

اآلرخر والقيمة العادلة من رخالل االرباح والرخسائر في تاريخ التقرير هي القيمة الدفترية. جميع هذه االستثمارات 
في نرخفاض لم تقم الشركة بتسجيل أي مرخصص لال .موجودة في كيانات أو تعمل دارخل المملكة العربية السعودية

 ألن إدراة الشركة تعتقد أنها قابلة لالسترداد بالكامل.القيمة 
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م 2020ديسمبر  31سعودي في  ريـال 1,271,913تحتفظ الشركة بالنقد والنقد المعادل بمبلغ  النقد وما يعادل النقد:
معة وك ذات السدى البنم(. يتم االحتفاظ بالنقد والنقد المعادل ل2019ديسمبر  31سعودي في  ريـال 2,009,907)

. لذلك، -A إلى + BBBالجيدة في المملكة العربية السعودية مع تصنيفات ائتمانية عالية، والتي يتم تصنيفها من 
 تعتقد اإلدارة أن مرخاطر االئتمان فيما يتعلق بهذه األرصدة هي ضمن الحد األدنى.

مرخصص اإلنرخفاض فى  رخصم بعد افيبالص ألرخرىا مدينةال والذمم التجارية المدينة الذمم قيد يتم :الذمم المدينة
 .القيمة

 

 

 مخاطر السيولة: 23-5
 للوفات الالزم التمويل على الحصول في لصعوبات الشركة تعرض في المتمثلة المرخاطر هي السيولة مرخاطر 

 وبمبلغ بسرعة مالي أصل بيع على القدرة عدم من السيولة مرخاطر تنتج قد مالية. مرتبطة بأدوات بإلتزامات
 العادلة. هقيمت يقارب

 بنكية رخالل تسهيالت من كافية أموال توفر من للتأكد دوري بشكل بمراقبتها وذلك مرخاطر السيولة إدارة ويتم 
 .مستقبلية إلتزامات بأي للوفات متاحة
 المالية. السنة نهاية في المالية للمطلوبات اإلستحقاقات التعاقدية يلي فيما

 

 م2020ديسمبر  31 
 

  الدفترية القيمة
عند الطلب أو أقل 

 من سنة واحدة
 

سنة الى  6من 

 سنوات 5
 

 5أكثر من 

 سنوات

        اللتزامات  المالية
 -  -  2,740,092  2,740,092 وأرصدة دائنة أرخرى مستحقات

 -  -  8,480,706  8,480,706 مستحق ألطراف ذوي عالقة
 11,220,798  11,220,798  -  - 

 
 

 م2019ر ديسمب 13 
 

  القيمة الدفترية
عند الطلب أو أقل 

 من سنة واحدة
 

سنة  6من 

 سنوات 5الى 
 

 5أكثر من 

 سنوات

        اللتزامات  المالية
 -  -  2,893,944  2,893,944 وأرصدة دائنة أرخرى مستحقات

 -  -  11,301,549  11,301,549 إلتزامات عن عقود تأجير رأسمالية
 14,195,493  14,195,493  -  - 

 

 مخاطر السوق: 23-6
 أسـعار مثـل السـوق فـي السـائدة األسـعار فـي التغيـرات بسبب ما مالية أداة في التذبذب مرخاطر هي السوق مرخاطر 

 أدوات من تمتلكه ما قيمة أو الشركة درخل على يؤثر مما األسهم وأسعار الفوائد ومعدالت العمالت األجنبية صرف
 مالية.

 تعظـيم مـع المقبولـة الحـدود ضـمن عليهـا والسـيطرة السـوق لمرخـاطر التعـرض دارةإ إلـى لسـوقمرخـاطر ا إدارة تهـدف 
 .العوائد
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 مخاطر أسعار الفائدة )العموالت(: 23-7
 أسعار الفائدة )العموالت( السائدة في التقلبات بآثار المتعلقة الفائدة )العموالت( المرخاطر أسعار مرخاطر تمثل 

 النقدية. تهاركة وتدفقاللش اليالم المركز على بالسوق
 ال يوجد لدي الشركة تسهيالت أو تعاقدات تتضمن أسعار فائدة ثحيأسعار الفائدة،  طرلمرخا كةرلشا ضرتتع ال. 

 

 مخاطر العمالت: 23-8
 الصرف أسعار في للتغيرات نتيجة ما مالية أداة قيمة تذبذب عن الناجمة المرخاطر العمالت مرخاطر تمثل 

 بهما المعترف واإللتزامات واألصول المستقبلية التجارية المعامالت راجإد عند التطر العممرخا تنشأ األجنبي.
 .الشركة عملة عن ترختلف بعمالت

 السعودى ريـالنظرًا ألن كافة المعامالت بال األجنبية العمالت الشركة لمرخاطر عرضال تت. 
 بالدوالر مرتبطة و الشركة ملةع أن يثح محدود األجنبية العمالت تعرضها لمرخاطر الشركة أن إدارة تعتقد 

 . األمريكي
 

 إدارة رأس المال: 23-9
 والدائن المستثمر ثقة على الحفاظ أجل من كافية مال رأس قاعدة على الحفاظ في المديرين مجلس سياسة تكمن

 ومستوى مسترخدمال المال رأس على العائد اإلدارة مجلس ألعمالها. يراقب المستقبلي التطوير والمحافظة على والسوق
 .المساهمين على الموزعة رباحاأل

 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الشركة وتهدف
 والفوائد للمساهمينالعوائد  توفير في اإلستمرار يمكنها بحيث عاملة كمنشأة اإلستمرار على المنشأة قدرة حماية -1

 .اآلرخرين ألصحاب المصالح
 .للمساهمين كافي عائد توفير -2
 :السنة المالية نهاية في حقوق الملكية  إلى المعدل للشركة الدين صافي بنسب حليالً ت يلي فيما
 م31/12/2019  م31/12/2020 

 15,712,527  12,787,146 اإللتزامات  إجمالي

 (2,009,907)   (1,271,913) نقد لدى البنوك ناقصًا: 

 13,702,620  11,515,233 المعدل الدين صافي

 31,543,371  34,603,019 لملكيةا حقوق إجمالي

 %43  %33 ديسمبر 31 كما في الدين نسبة
 

 موقف القضايا القائمة -24
 م2020ديسمبر  31فيما يلي بيان للقضايا القائمة كما في  -

  تــم انتهائهــا بحكــم مكتســب الصــفة القطعيــة والنهائيــة ضــد الشــركة قضــية تجاريــة مقامــة مــن محمــد زكــي الجــاعوني
ه( والحكـم بعـدم ارختصـاص المحـاكم التجاريـة نوعيـًا، وتـرى إدارة الشـركة 1440لعـام  2430رقم ) لتنفيذه بالدعوى

 أنه ال يوجد داعي لتكوين مرخصص مقابل هذه القضية.
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  شـركة مجموعـة النفيعـي لالسـتثمار ضـد شـركة مجموعـة الفقيـة مقامة من  منظوره لدي المحكمة العامه بجدةقضية
 .سعودي ريـال 407،112يتم تحصيلها بمبلغ مبالغ لم ب الشركةتطالب فيها للتطوير العقاري 

 
 الرتباطات الرأسمالية -25

 ال توجد لدى الشركة أية إرتباطات رأسمالية محتملة رخالل السنوات القادمة.
 
 التعهدات واللتزامات المحتملة -26

         رضية التالية فيتزامات العجد االلباإلضافة للمبالغ التي تم أرخذها في االعتبار ضمن عناصر القوائم المالية، تو 
 م:2020ديسمبر  31

 

 :  ارتباطات عقود ايجار تشغيلى 26-1
 الشركة كمستأجر

لدى الشركة عقود ايجار تشغيلي رخاصة بمقر الشركة وسكن الموظفين وهذه العقود قابلة للتجديد عند انتهات مدة عقد 
 شغيلى :جار التااليجار. فيما يلى التزام الشركة بموجب عقود االي

 

 م31/12/2019  م31/12/2020 
 479,630  479,630 واحدة سنة رخالل

 479,630  479,630 المجموع
 

     م2019ديسمبر  31لمالية المنتهية في اتعديالت على القوائم المالية للسنة  -27
عادة تبويب  م2019سمبر دي 31ي قامت الشركة بإجرات بعض التعديالت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ف - وا 

 :لبعض البنود وذلك كما يلي
 

 
     

 م2019أرصدة   أثر التعديالت  م2019أرصدة   

 
 بعد التعديل     قبل التعديل إيضاح

 سعودي ريـال  سعودي ريـال  سعودي ريـال  
 930,573  (312,291)  1,242,864 )أ( التزامات مزايا نهاية الرخدمة للموظفين       قائمة المركز المالي  27/1

 (28,771,470) )أ( الرخسائر المرحلة
 

43,378 
 

(28,728,092) 
 --- )أ( المنافع المحددة اللتزاماتأرباح اكتوارية 

 
268,913 

 
268,913 

 

 

     

  قائمة الدخل 27/2
 (5,578,072) )أ، ب( تكاليف النشاط     

 
(86,940) 

 
(5,665,012) 

 (2,932,316) )أ، ب(   ريةمية واإلدات العمو المصروفا
 

66,321 
 

(2,865,995) 
 ---  37,899  (37,899) )ب( استهالك ممتلكات ومعدات
 (54,724) )ب( استهالك عقارات استثمارية

 
54,724 

 
--- 

 (28,628)  (28,628)  --- )أ( تكاليف تمويلية
 (0.429)  0.008  (0.437) )أ( نصيب السهم في الرخسارة

 



 ستثمارلنفيعي لالجموعة اشركة م
  (مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 م2020ديسمبر  31 المنتهية في للسنة الماليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 السعودي( ريـال)العملة المستخدمة: ال

 

 

  - 46 -   
     
     

 

يار المحاسبة المتعارف عليها فى المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بتسجيل مرخصص لمكافأة نهاية الرخدمة وفقًا لمع   - أ
للموظفين والمبالغ المستحقة فى تاريخ المركز المالى وذلك وفقًا لعقود عمل الموظفين المطبقة على فترات الرخدمة المتراكمة 

" منافع الموظف "، فإن الشركة مطالبة بتسجيل مبلغ إلتزام يعادل  19الدولى رقم ى المعيار ادًا إلللموظفين . ولكن ، إستن
صافى القيمة الحالية إللتزام المزايا المحددة، مما استوجب معه  قيام  الشركة بإعادة قياس مكافأة نهاية الرخدمة للموظفين 

سابقة تم تحميله إلى األرباح المبقاة اإلفتتاحية كما الفترات التعلقة بم. إن تأثير إعادة القياس الم2019 ديسمبر 31 يكما ف
م بفرق مصروف مكافأة 2019، وتم تأثير قائمة الربح أو الرخسارة والدرخل الشامل اآلرخر لعام م2019 ديسمبر 31 يف

 نهاية الرخدمة وتسجيل مصروفات التمويل الرخاصة بمنافع الموظفين لنهاية الرخدمة.
 

هالك العقارات االستثمارية وتوزيعه على تكاليف التشغيل وف إهالك اويب مصر تم إعادة تب - ب آلالت والممتلكات والمعدات وا 
والمصروفات العمومية واإلدارية حيث أن الشركة ارختارت أن تعرض قائمة الربح أو الرخسارة والدرخل الشامل اآلرخر وفقًا 

 ."م الماليةعرض القوائ"  1 قمالمحاسبة الدولي ر  لوظيفة المصروف وذلك وفقًا لمعيار
 
 .تم اإلرخذ فى الحسبان التعديالت الالزمة على قائمة التدفقات النقدية وفقًا للتعديل أعاله - ت

 

 هامة: أحداث -28
م وال يـزال قـائم فـي جميـع  انحـات العـالم 2020( وانتشـر فـى عـام -19Covidم فيـروس )2019ظهر فـي روارخـر عـام 

رية والنشاط االقتصـادي. تعتبـر الشـركة ان هـذا التفشـي حـدث نشطة التجافي األ حتى اآلن، مما تسبب في اضطرابات
نــه مــن أغيــر قابــل للتعــديل فــي قائمــة المركــز المــالى. نظــرًا ألن الوضــع متقلــب وســريع التطــور، فــإن الشــركة ال تــرى 

 الممكن تقديم تقدير كمي لألثر المحتمل لهذا التفشي على الشركة في هذه القوائم المالية.
 

 :الحقة ثأحدا -29
وجـود أحـداث الحقـة هامـة منـذ نهايـة السـنة والتـي قـد تـؤثر علـى المركـز المـالي للشـركة الظـاهر فـي بعـدم تعتقد اإلدارة 

 هذه القوائم المالية.
 

 :القوائم الماليةإعتماد  -30
 .ه1442ا08ا25الموافق  م2020ا04ا07بتاريخ  إدارة الشركةأعتمدت هذه القوائم المالية من قبل 
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