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 إيضاح

 2019ديسمبر  31
 لاير سعودي

 2018ديسمبر  31
 لاير سعودي

  ───────── ───────── 
     الموجودات

    
    الموجودات غير المتداولة
 - 440,838 9 موجوداا حق اتستخدام

 62,128 109,794  أ اث ومعداا
 606,000 - 10 ة من خالل الدخل الشامل ادخرموجوداا مالية بالقيمة العادل

  ───────── ───────── 
 668,128 550,632  إجمالي الموجودات غير المتداولة

  ───────── ───────── 
    الموجودات المتداولة

 488,547 875,081 11 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون
 2,776,110 2,979,586 15  مبالغ مستحقة من جهة ذاا عالقة

 44,632,754 52,083,487 10 موجوداا مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارل
 15,944,128 18,184,385  أرصدل لدى البنوك

  ───────── ───────── 
 63,841,539 74,122,539  إجمالي الموجودات المتداولة

  ───────── ───────── 
 64,509,667 74,673,171  إجمالي الموجودات

  ═════════ ═════════ 
    

    حقوق المساهمين والمطلوبات
    
    حقوق المساهمين 

 50,000,000 50,000,000 12 رأس المال
 987,387 1,832,424  احتياطس نظامس

 4,100,668 11,973,557  أرباح مبقال
ادلة من خالل الدخل احتياطس القيمة العادلة لموجوداا مالية بالقيمة الع

 207,523 - 10 الشامل ادخر
  ───────── ───────── 

 55,295,578 63,805,981  إجمالي حقوق المساهمين
  ───────── ───────── 

    المطلوبات غير المتداولة
 824,893 1,083,404 13 مكافأل نهاية الخدمة للموظفين

  ───────── ───────── 
 824,893 1,083,404  غير المتداولة إجمالي المطلوبات

  ───────── ───────── 
    المطلوبات المتداولة

 7,283,929 7,885,486 8 زكال مستحقة
 - 449,566 9 التزاماا إيجار

 1,000,376 1,420,941 14 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
 104,891 27,793 15 مبالغ مستحقة إل  جهة ذاا عالقة

  ───────── ───────── 
 8,389,196 9,783,786  إجمالي المطلوبات المتداولة

  ───────── ───────── 
 9,214,089 10,867,190  إجمالي المطلوبات

  ───────── ───────── 
 64,509,667 74,673,171  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

  ═════════ ═════════ 
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 إيضاح
 2019بر ديسم 31

 لاير سعودي
 2018ديسمبر  31

 لاير سعودي
  ───────── ───────── 

    الدخل
 10,601,468 11,799,744 6 أتعاب إدارل موجوداا

 1,257,291 4,537,473 10 ربح موجوداا مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارل صافس
 409,762 613,975  توزيعاا أرباح
 - 204,589    وديعة ألجلدخل عمولة عل

 - 18,750  ترتيباادخل 
 - 18,315  رسوم اشتراكاا

  ──────── ──────── 

 12,268,521 17,192,846  إجمالي الدخل
    

    المصاريف

 ت5,046,996ش (5,025,386)  رواتب موظفين وما فس حكمها
 ت2,287,927ش (2,319,753) 7 مصاريف عمومية وإدارية

  ──────── ──────── 

 4,933,598 9,847,707  الربح من العمليات
    

 - 360,476  ربح بيع أ اث ومعداا
 - (21,908)  تكلفة تمويل

  ──────── ──────── 

 4,933,598 10,186,275  الربح قبل الزكاة
    

 ت1,517,090ش (1,735,901) 8 الزكال
  ──────── ──────── 

 3,416,508 8,450,374  صافي ربح السنة
  ──────── ──────── 

    الدخل الشامل اآلخر
    
    بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة 

صافس ربح موجوداا مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 55,320 60,029 10 ادخر

  ──────── ──────── 

 55,320 60,029  الدخل الشامل اآلخر
  ──────── ──────── 

 3,471,828 8,510,403   إجمالي الدخل الشامل
  ════════ ════════ 
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 إيضاح

 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2018 

 لاير سعودي
  ───────── ───────── 

    األنشطة التشغيلية
 4,933,598 10,186,275  الربح قبل الزكال

    لـ: التعديالا
 29,988 29,877  استهالك أ اث ومعداا 
 - 440,838 9 استهالك موجوداا حق اتستخدام 
 119,155 258,511 13 مخصص مكافأل نهاية الخدمة للموظفين 
 ت1,257,291ش (4,537,473) 10 صافس ربح موجوداا مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارل 
 - (360,476)  معدااربح استبعاد أ اث و 
 - 21,908  تكلفة تمويل 

  ───────── ───────── 
 3,825,450 6,039,460  التدفقاا النقدية التشغيلية قبل التغيراا فس رأس المال العامل

    التغيراا فس الموجوداا والمطلوباا التشغيلية:
 76,597 (386,534)  النقص فس المصاريف المدفوعة مقدماً والمدينين ادخرين 
 3,550 420,565  الزيادل فس المصاريف المستحقة الدفع والدائنين ادخرين 
 ت202,645ش (280,574)  النقص فس المبالغ المستحقة إل / من الجهاا ذاا العالقةي صافس 

  ───────── ───────── 
 3,702,952 5,792,917  صافس النقدية من العملياا

    
 ت153,824ش (1,134,344) 8 زكال مدفوعة

 ت217,093ش -  مكافأل نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
  ───────── ───────── 

 3,332,035 4,658,573  صافس النقدية من األنشطة التشغيلية
  ───────── ───────── 
    

    األنشطة االستثمارية
 ت12,047ش (77,543)  شراء أ اث ومعداا
 - 360,476  أ اث ومعداا متحصالا استبعاد

 ت8,340,979ش (32,838,528) 10 شراء موجوداا مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارل
متحصالا استرداد موجوداا مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 10,500,448 29,925,268 10 أو الخسارل
لعادلة من خالل الدخل الشامل متحصالا استرداد موجوداا مالية بالقيمة ا

 - 666,029 10 ادخر
  ───────── ───────── 

 2,147,422 (1,964,298)  صافس النقدية شالمستخدمة فست من األنشطة اتست مارية
  ───────── ───────── 

    النشاط التمويلي
 - (454,018)   يجارعقد اإلالتزاماا سداد 

  ───────── ───────── 
 - (454,018)  النشاط التمويلس المستخدمة فسس النقدية صاف

  ───────── ───────── 
 5,479,457 2,240,257  الزيادة في األرصدة لدى البنوك

    
 10,464,671 15,944,128  األرصدل لدى البنوك فس بداية السنة

  ───────── ───────── 
 15,944,128 18,184,385  األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة

  ═════════ ═════════ 
    نقدية:الغير عن المعامالت معلومات إضافية  

 - 881,676 9 اإليجار عقد إ باا موجوداا حق اتستخدام لقاء التزاماا
التغيراا فس القيمة العادلة تست ماراا مقتنال بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 55,320 60,029 10 الشامل ادخر
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 رأس المال
 لاير سعودي

 اتحتياطس النظامس
 لاير سعودي

 األرباح المبقال
 لاير سعودي

احتياطس إعادل تقويم 
است ماراا مقتنال 
بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 ادخر
 لاير سعودي

 اإلجمالس
 لاير سعودي

 ————— —————   ————— ————— ————— 

 51,823,750 152,203 1,025,811 645,736 50,000,000 2017ديسمبر  31الرصيد فس 

      

 3,416,508  - 3,416,508  -    - صافس ربح السنة

 55,320 55,320 -  -    - الدخل الشامل ادخر

 3,471,828 55,320 3,416,508  -    - إجمالس الدخل الشامل

 - - ت341,651ش 341,651 - محول إل  اتحتياطس النظامس

 ————— —————   ————— ————— ————— 
 55,295,578 207,523 4,100,668 987,387 50,000,000 2018ديسمبر  31الرصيد فس 

      

 8,450,374 -   8,450,374  -    - صافس ربح السنة

 60,029 60,029 -  -    - الدخل الشامل ادخر

 8,510,403 60,029 8,450,374 - - إجمالس الدخل الشامل

 - - ت845,037ش 845,037 - حول إل  اتحتياطس النظامسم

تحويل احتياطس القيمة العادلة ألدواا حقوق 

الملكية المدرجة بالقيمة القيمة العادلة من خالل 

 ت10الدخل الشامل ادخر شإيضاح 
 
- 

 
- 

 
267,552 

 
 ت267,552ش

 
- 

 ————— —————   ————— ————— ————— 

 63,805,981 - 11,973,557 1,832,424 50,000,000 9201ديسمبر  31الرصيد في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 معلومات حول الشركة وأنشطتها -1
 

شركة بيا اتست مار العالمس السعودية شرالشركةرتي شركة مساهمة سعودية مقفلةي مسجلة لدى هيئة السوق المالية بموجب الترخيص 
ت. تعمل الشركة فس المملكة العربية السعودية 2007يونيو  17هـ شالموافق 1428جمادى ادخر  2وتاريخ  07067-37 رقم

ت. إن العنوان المسجل للشركة 2008مارس  2هـ شالموافق 1429صفر  23وتاريخ  1010245276بموجب السجل التجاري رقم 
 ي المملكة العربية السعودية.11586ي الرياض 66930هو برج مزاياي شارع الملك سعودي ص ب 

 
تتم ل أهداف الشركة فس التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والوساطةي واإلدارل والترتيب وتقديم المشورل والحفظ فس  

 األوراق المالية.
 

قوانين دولة الكويا.  ي تأسررسررا بموجبت12إيضرراح رقم (سررت مار شرالشررركة األمرتلال شررركة ركامكورالشررركة هس شررركة تابعة ل
تخضرررع الشرررركة األم لرقابة هيئة السررروق المالية فس دولة الكويا كشرررركة اسرررت مار وبنك الكويا المركزي ل.نشرررطة التمويلية. إن 

 الشركة األم النهائية هس شركة مشاريع الكويا القابضةي شركة مساهمة كويتيةي مدرجة فس سوق الكويا ل.وراق المالية.
 
 دادأسس اإلع -2
 

كة تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالس الصادرل عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدل فس الممل
ير العربية السعودية والمعايير واإلصداراا األخرى المعتمدل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين شيشار إليها مجتمعة بـ رالمعاي

 الدولية للتقرير المالس المعتمدل فس المملكة العربية السعوديةرت.
 

خسرررارل تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةي باسرررت ناء اتسرررت ماراا المقتنال بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال
شامل سها بالقيمة العادلة. تم عرض هذه القوائم المالية  واتست ماراا المقتنال بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال ادخري والتس يتم قيا

 باللاير السعوديي الذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. 
 
 السياسات المحاسبية الهامة -3
 
 الهامة المحاسبية السياساتملخص    3-1
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
 
 م الشركة بإظهار الموجوداا والمطلوباا فس قائمة المركز المالس كمتداولة/ غير متداولة. تصنف الموجوداا كمتداولة وذلك:تقو

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورل العملياا العاديةي •

 فس حالة اقتنائها بشكل أساسس ألغراض المتاجرلي •

 ا نس عشر شهراً بعد الفترل الماليةي أوعندما يتوقع تحققها خالل  •

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود عل  استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوباا لمدل ت تقل عن ا نس عشر  •
 شهراً بعد الفترل المالية.

 
 .تصنف الشركة كافة الموجوداا األخرى كموجوداا غير متداولة

 
 تداولة وذلك:المطلوباا كم تصنف

 عندما يتوقع سدادها خالل دورل العملياا العاديةي •

 فس حالة اقتنائها بشكل أساسس ألغراض المتاجرلي •

 عندما تستحق السداد خالل ا نس عشر شهراً بعد الفترل الماليةي أو •

 الفترل المالية. عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأل لتأجيل سداد المطلوباا لمدل ت تقل عن ا نس عشر شهراً بعد •
 

تصنف الشركة كافة المطلوباا اتخرى كمطلوباا غير متداولة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 المحاسبية الهامة )تتمة( السياساتملخص  3-1
 

 قياس القيمة العادلة
لوباا ما بموجب معاملة نظامية تتم بين القيمة العادلة هس السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجوداا ما أو سداده عند تحويل مط

متعاملين فس السوق بتاريخ القياس. يفترض التعريف األساسس للقيمة العادلة أن الشركة تعمل كمنشأل مستمرل وت توجد نية أو 
 متطلباا لتقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو إجراء معامالا بشروط مخالفة.

 
وق نشط إذا أمكن الحصول عل  األسعار المتداولة بسهولة وبانتظام من وسيط تداول أو مجموعة تعتبر األدال المالية متداولة فس س

صناعاا أو خدمة تسعير أو وكالة تصنيف نظاميةي وتم ل تلك األسعار المعامالا الفعلية والتس تتم بصورل منتظمة وفقًا لشروط 
 التعامل العادل.

 
البياناا القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيمة العادلة إل  مستوياا مختلفة  وعند قياس القيمة العادلةي تستخدم الشركة

 وفقًا للتسلسل الهرمس لقياس القيمة العادلة بناًء عل  المدخالا المستخدمة فس طرق التقويمي وذلك عل  النحو التالس:

أسواق نشطة لموجوداا أو مطلوباا يمكن الوصول إليها : األسعار المتداولة شبدون تعديل أو تجديد األسعارت فس 1المستوى  •
 بتاريخ القياس.

: مدخالا بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجوداا أو 2المستوى  •
 المطلوباا إما بصورل مباشرل شأي األسعارت أو بصورل غير مباشرل شأي المشتقة من األسعارت.

: مدخالا الموجوداا أو المطلوباا التس ت تستند إل  بياناا السوق غير القابلة للمالحظة شالمدخالا غير القابلة 3المستوى  •
 للمالحظةت.

 
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلةي قاما الشركة بتحديد فئاا الموجوداا والمطلوباا عل  أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 

 التسلسل الهرمس لمستوياا قياس القيمة العادلة المذكورل أعاله.الموجوداا والمطلوباا و
 

 إثبات اإليرادات
تقوم الشركة بالعمل بصفة أصيل ووكيل وتقديم خدماا الوساطة والتغطية واإلدارل والمشورل والحفظ فس األوراق المالية. تقوم 

برمة مع العمالءي أي إذا كانا هذه الخدماا والتزاماا الشركة بالمحاسبة عن الخدماا بصورل مستقلة عل  أساس اتتفاقياا الم
 األداء المتعلقة بها قابلة للتمييز بصورل مستقلة ويمكن توزيع سعر المعاملة بصورل مستقلة وتمييزها بذاتها عن بعضها البعض.

 
 فيما يلس بيان باألنشطة الرئيسية التس تحقق الشركة منها اإليراداا الخاصة بها. 

 
 دارلأتعاب اإل 

يتم إ باا األتعاب المحملة إلدارل صررناديق اتسررت مار والمحافظ الخاصررة كإيراداا بالتناسررب أ ناء تقديم الخدماا. يتم إ باا أتعاب 
اتشررررتراكاا من الصررررناديق عند اتشررررتراك. يتم إ باا أتعاب األداء فس نهاية السررررنة فس حالة بلوغ النتائج للهدف السررررنوي المحدد 

 مسبقًا.
 

 الترتيباادخل 
 يتم إ باا الدخل من خدماا الترتيباا عند تقديم خدماا الترتيباا.

 
 توزيعاا األرباح

يتم إ باا توزيعاا األرباح عند اإلقرار بأحقية الشررررررركة فس اسررررررتالمهاي ويكون ذلك عادل عند موافقة المسرررررراهمين عل  توزيعاا 
 األرباح.

 
 المصاريف

الية وتكاليف العملياا المتكبدلي كمصاريف عمومية وإدارية. يتم اإلفصاح عن المصاريف تصنف المصاريفي فيما عدا األعباء الم
 الجوهرية م ل تكاليف الموظفين واتستهالك واإليجار بصورل مستقلة.

 
 دخل العموالت الخاصة

خدام معدل العمولة الفعلس. يم ل بالنسبة لكافة الموجوداا المالية المقاسة بالتكلفة المطفألي يتم تسجيل دخل العموتا الخاصة باست
معدل العمولة الفعلسي المعدل الذي يخصرررررم بالتحديد المقبوضررررراا النقدية المسرررررتقبلية المقدرل عل  مدى العمر المتوقع للموجوداا 

 المالية أو لفترل أقصري حي ما كان ذلك مالئماي إل  صافس القيمة الدفترية للموجوداا المالية.
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 الزكاة
تخضررع الشررركة ألنظمة الهيئة العامة للزكال والدخل شرالهيئةرت فس المملكة العربية السررعودية. يجنب مخصررص للزكال عل  أسرراس 

فروقاا فس التقدير عند الموافقة عل  الربط  اس الوعاء الزكوي. يتم تسررجيل أيمبدأ اتسررتحقاق. وتحسررب الزكال المحملة عل  أسرر
 النهائس. يتم تسوية الفروقااي إن وجداي الناتجة عن الربط النهائس خالل السنة التس يتم فيها إنهاء تلك الربوط.

 
 األثاث والمعدات

ي إن وجدا. تشرتمل هذه التكلفة يظهر األ اث والمعداا بالتكلفةي ناقصراً اتسرتهالك المتراكم وخسرائر اتنخفاض المتراكم فس القيمة
 عل  كافة التكاليف المتعلقة مباشرل باتستحواذ عل  األصل أو إنشاؤه.

 
يتم اسررررتهالك كل جزء من بند األ اث والمعدااي الذي يتضررررمن تكلفة هامة بالنسرررربة إل  إجمالس تكلفة البندي بصررررورل مسررررتقلة. يتم 

 ال ابا عل  مدى األعمار اإلنتاجية للموجوداا ذاا العالقة.استهالك األ اث والمعداا باستخدام طريقة القسط 
 

تتم رسررملة التحسرريناا الرئيسرريةي التس تضرريف إل  الطاقة اإلنتاجية أو تزيد من عمر األصررل المعنسي بينما يتم إ باا اإلصررالحاا 
ناا هامة ذاا أعمار إنتاجية والصررررررريانة كمصرررررررراريف عند تكبدها. وفس الحاتا التس يتكون فيها بند األ اث والمعداا من مكو

مختلفةي تتم المحاسررربة عن هذه المكوناا كبنود مسرررتقلة. ويتم إ باا مصرررروف اتسرررتهالك فس قائمة الربح أو الخسرررارل ضرررمن فئة 
 المصاريف بما يتماش  مع وظيفة بند األ اث والمعداا.

 
بالفرق بين صافس متحصالا اتستبعاد والقيمة الدفترية  تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إ باا األ اث والمعداا

 للموجودااي ويتم إ باتها فس قائمة الربح أو الخسارل عند التوقف عن إ باا الموجوداا. 
 

وقعاا يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية ل. اث والمعداا بتاريخ إعداد كل قوائم ماليةي ويتم تعديلها فس حالة اختالف الت
عن التقديراا السرررابقة. تتم مراجعة طرق اتسرررتهالك المطبقة عل  األ اث والمعداا بتاريخ إعداد كل قوائم ماليةي ويتم تعديلها فس 

 حالة وجود تغير جوهري فس النمط المتوقع تستهالك المنافع اتقتصادية المستقبلية المتضمنة فس الموجوداا.

 ة المقدرل ل. اث والمعداا:فيما يلس بيان األعمار اإلنتاجي
 

 سنواا 4 األ اث والتركيباا
 سنواا 4إل   3  أجهزل الحاسب ادلس

 سنواا 6إل   3 المعداا المكتبية وتحسيناا المبانس المستأجرل
 

 عقود اإليجار
 الشركة كمستأجر

إليجار قصيرل األجل وعقود اإليجار للموجوداا تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدل إل باا وقياس كافة عقود اإليجاري فيما عدا عقود ا
منخفضة القيمة. تقوم الشركة بإ باا التزاماا اإليجار لسداد دفعاا اإليجار وموجوداا حق اتستخدام التس تم ل الحق فس استخدام 

 الموجوداا المعنية.
 

 موجوداا حق اتستخدام
د اإليجار شأيي تاريخ توفر األصل المعنس لالستخدامت. تقاس موجوداا تقوم الشركة بإ باا موجوداا حق اتستخدام بتاريخ بدء عق

حق اتستخدام بالتكلفةي ناقًصا اتستهالك المتراكم وخسائر اتنخفاض فس القيمةي ويتم تعديلها نتيجة إلعادل قياس التزاماا اإليجار. 
والتكاليف المباشرل األولية المتكبدلي ودفعاا اإليجار  تشتمل تكلفة موجوداا حق اتستخدام عل  قيمة التزاماا اإليجار الم بتةي

المسددل فس أو قبل تاريخ بدء اإليجاري ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجوداا حق اتستخدام عل  أساس القسط 
حق اتستخدام لالنخفاض فس  ال ابا عل  مدى فترل اإليجار أو العمر اإلنتاجس المقدر للموجودااي أيهما أقصر. تخضع موجوداا

 القيمة.
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 عقود اإليجار )تتمة(

 اإليجارعقد التزاماا 
ر التس يتعين سدادها عل  مدى بتاريخ بدء عقد اإليجاري تقوم الشركة بإ باا التزاماا اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعاا اإليجا 

فترل اإليجار. تشتمل دفعاا اإليجار عل  دفعاا  ابتة شبما فس ذلك الدفعاا ال ابتة فس جوهرهات ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة 
تشتمل ودفعاا اإليجار المتغيرل التس تعتمد عل  مؤشر أو معدلي والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضماناا القيمة المتبقية. كما 

دفعاا اإليجار أيًضا عل  سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورل معقولة أن تمارسه الشركة ودفعاا الغراماا الخاصة 
بإنهاء عقد اإليجاري إذا كانا فترل اإليجار تظهر ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء. يتم إ باا دفعاا اإليجار المتغيرل التس ت تعتمد 

 معدل كمصروف شمالم تكن متكبدل إلنتاج البضاعةت فس الفترل التس يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إل  الدفع.عل  مؤشر أو 
 

عند احتساب القيمة الحالية لدفعاا اإليجاري تستخدم الشركة معدل اتقتراض اإلضافس بتاريخ بدء اإليجار حيث أن معدل العمولة 
يده بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجاري يتم زيادل قيمة التزاماا اإليجار لتعكس زيادل العمولةي الضمنس فس عقد اإليجار ت يمكن تحد

وتُخفض لتعكس دفعاا اإليجار المسددل. إضافة إل  ذلكي يتم إعادل قياس القيمة الدفترية تلتزاماا اإليجار إذا كان هناك تعديل أو 
ر شأي تغيير دفعاا اإليجار المستقبلية نتيجة التغير فس المؤشر أو المعدل المستخدم تغيير فس مدل اإليجار أو تغيير فس دفعاا اإليجا

 فس تحديد تلك الدفعاات أو وجود تغيٍر فس تقويم خيار شراء األصل المعنس.
 

 عقود اإليجار قصيرل األجل وعقود إيجار الموجوداا منخفضة القيمة
جار قصيرل األجل عل  عقود اإليجار قصيرل األجل الخاصة بالمستودع شأي عقود تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إ باا عقود اإلي 

شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وت تتضمن خيار الشراءت. كما تطبق أيًضا اإلعفاء من  12اإليجار التس تبلغ مدتها 
س تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعاا اإليجار المتعلقة إ باا الموجوداا منخفضة القيمة عل  عقود إيجار المعداا المكتبية الت

 بعقود اإليجار قصيرل األجل وعقود إيجار الموجوداا منخفضة القيمة كمصروف عل  أساس القسط ال ابا عل  مدى فترل اإليجار.
 

 األدوات المالية
 ا مالية أو أدال حقوق ملكية لمنشأل أخرى.إن األدال المالية هس عبارل عن عقد ينشأ عنه أصل مالس لمنشأل ما ومطلوبا 

 
 الموجودات المالية  (أ

 تصنيف الموجوداا المالية
تصنف الموجوداا الماليةي عند ات باا األولس لهاي كمقاسة بالتكلفة المطفأل أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ادخر أو 

وجوداا المالية المقتنال من قبل الشركةي والمصنفة ضمن التكلفة المطفألي فس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارل. تتم ل الم
 الذمم المدينة واألرصدل لدى البنوك والمبالغ المستحقة من جهة ذاا عالقة.

 
 الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة

يين وأن تكون غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح تقاس الموجوداا المالية بالتكلفة المطفأل فس حالة استيفاء الشرطين التال
 أو الخسارل:

 اقتناء األصل المالس ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجوداا المالية لتحصيل التدفقاا النقدية التعاقديةي و •

من المبلغ األصلس والعمولة أن ينشأ عن الشروط التعاقدية ل.صل المالسي فس تواريخ محددلي تدفقاا نقدية تم ل فقط دفعاا   •
 عل  المبلغ األصلس القائم.

 
 الموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تقاس أدال الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ادخر وذلك فقط فس حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مخصصة 
 لة من خالل الربح أو الخسارل:بالقيمة العاد

أن يتم اتحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحيق هدفه من خالل تحصيل التدفقاا النقدية التعاقدية وبيع الموجوداا الماليةي  •
 و

عمولة أن ينشأ عن الشروط التعاقدية ل.صل المالسي فس تواريخ محددلي تدفقاا نقدية تم ل فقط دفعاا من المبلغ األصلس وال •
 عل  المبلغ األصلس القائم.

إن أدواا الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ادخر يتم قياسها تحقاً بالقيمة العادلةي وتدرج المكاسب والخسائر 
وتحويل العمالا  الناتجة عن التغيراا فس القيمة العادلة فس الدخل الشامل ادخر. ويتم إ باا أرباح وخسائر العموتا الخاصة

  األجنبية فس قائمة الربح أو الخسارل.
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 األدوات المالية )تتمة(
 
 الموجودات المالية )تتمة( (أ

 ة(الموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تتم
 أدواا حقوق الملكية

عند ات باا األولس تست ماراا حقوق الملكية غير المقتناه ألغراض المتاجرلي يجوز للشركة أن تختار بشكل ت رجعة فيه عرض 
 التغيراا الالحقة فس القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل ادخر. يتم هذا اتختيار عل  أساس كل است مار عل  حده.

 
 من خالل الربح أو الخسارة:الية المقتناة بالقيمة العادلة الموجودات الم

تصنف كافة الموجوداا المالية األخرى كموجوداا مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارل. وقد يشمل ذلك حقوق الملكية 
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ادخر.المقتنال ألغراض المتاجرل وسنداا الدين غير المصنفة كمقاسة إما بالتكلفة المطفأل أو ب

إضافة إل  ذلكي يمكن للشركةي عند اإل باا األولسي أن تخصص بشكل ت رجعة فيه أصل مالس يستوفس بطريقة أخرى المتطلباا 
خالل الربح أو الخسارل  الالزمة لقياسه بالتكلفة المطفأل أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ادخر كمقاس بالقيمة العادلة من

 إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم التما ل المحاسبس الذي قد ينشأ بخالف ذلك.

ت يعاد تصنيف الموجوداا المالية بعد ات باا األولس لهاي باست ناء الفترل التس تقوم الشركة بعدها بتغيير نموذج األعمال الخاص 
 المالية. بها إلدارل الموجوداا

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

ة تقوم الشركةي بناء عل  النظرل المستقبليةي بتقويم خسائر اتئتمان المتوقعة المصاحبة للموجوداا المالية الخاصة بها المسجلة بالتكلف
 12خسائر اتئتمان المتوقعة عل  مدى شهًرا وعل  مدى العمر. تم ل  12المطفألي ويتم تحديد خسائر اتئتمان المتوقعة عل  مدى 

شهًرا ذلك الجزء من خسائر اتئتمان المتوقعة عل  مدى العمري والتس تنتج عن حاتا التع ر بشأن أدال مالية ما من المحتمل حدو ها 
شأتهاي يحدد شهًرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. لكن عند حدوث زيادل جوهرية فس مخاطر اتئتمان منذ ن 12فس غضون 

 المخصص عل  أساس خسائر اتئتمان المتوقعة عل  مدى العمر.
 

 ب( المطلوبات المالية
أو تقاس المطلوباا المالية تحقاً بالتكلفة المطفأل باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلس. يتم إ باا األرباح والخسائر فس قائمة الربح 

 ذلك من خالل عملية إطفاء طريقة معدل العمولة الفعلس.الخسارل عند التوقف عن إ باا المطلوباا و
 

تحسب التكلفة المطفأل بعد األخذ بعين اتعتبار العالول أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التس تعتبر جزءاً ت يتجزأ 
 الربح أو الخسارل.من معدل العمولة الفعلس. ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلس كتكاليف تمويل فس قائمة 

 
 النقدية وشبه النقدية

ألغراض إعداد قائمة التدفقاا النقديةي تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدل لدى البنوك والنقد فس الصندوق والودائع قصيرل 
والتس تخضع لمخاطر غير األجل القابلة للتحويل فوًرا إل  مبالغ نقدية معروفة وفترل استحقاقها  ال ة أشهر أو أقل عند شرائهاي 

 هامة بشأن التغيراا فس القيمة.
 

 إن الودائع قصيرل األجل قابلة للتحويل إل  مبالغ نقدية معروفة وفترل استحقاقها األصلية أك ر من تسعين يوماً عند شرائها.
 

 منافع الموظفين
لخدماا التس يقدمها الموظفون. تشرررررتمل منافع تم ل منافع الموظفين كافة أشررررركال التعويضررررراا الممنوحة من قبل الشرررررركة مقابل ا

 الموظفين عل  منافع الموظفين قصيرل األجل ومنافع ما بعد التوظيف ومنافع الموظفين األخرى طويلة األجل.
 

 منافع الموظفين قصيرل األجل
خصرروم لمنافع الموظفين قصرريرل عند قيام الموظف بتقديم الخدمة للشررركة خالل فترل محاسرربيةي تقوم الشررركة بإ باا المبلغ غير الم

األجل المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة كالتزام شمصرراريف مسررتحقةتي بعد خصررم أية مبالغ تم دفعها بالفعل كمصرراريف. تتم معالجة 
قوم اإلجازاا المتراكمةي التس يتوقع اتسرررتفادل منها خالل ات نس عشرررر شرررهرا القادمةي محاسررربيًا كمنافع موظفين قصررريرل األجل. ت

الشررركة بقياس التكلفة المتوقعة لهذه المنافع كمبلغ إضررافس تتوقع دفعه نتيجة اإلجازاا غير المسررتخدمة التس تراكما بتاريخ إعداد 
  القوائم المالية.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3-1
 

 منافع الموظفين )تتمة(
 بعد التوظيف التزاماا ما

 تقوم الشركة بإدارل برنامج منافع ما بعد التوظيف وفًقا لنظام العمل فس المملكة العربية السعودية.

إن برنامج منافع ما بعد التوظيف هو عبارل عن برنامج غير ممول. يتم إجراء تقويم لاللتزام بموجب هذا البرنامج من قبل خبير 
 اتئتمان المتوقعة. اكتواري مستقل عل  أساس طريقة وحدل

تتكون التكاليف المتعلقة بهذا البرنامج بشررركل أسررراسرررس من القيمة الحالية للمنافع التس تعزى عل  أسررراس متسررراوي إل  كل سرررنة من 
 سنواا الخدمة والعمولة عل  هذا اتلتزام المتعلق بخدماا الموظفين فس السنواا السابقة.

بقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف فوًرا فس قائمة الربح أو الخسررررارل والشررررامل ادخر كـ يتم ا باا تكاليف الخدماا الحالية والسررررا
رتكاليف موظفينري بينما يتم تسررررجيل الزيادل فس اتلتزام بمعدتا الخصررررم المسررررتخدمة كتكلفة تمويل. إن أي تغيراا فس صررررافس 

 اضاا يتم اعتبارها كإعادل قياس فس الدخل الشامل ادخر.اتلتزام نتيجة لعملياا التقويم اتكتواري والتغيراا فس اتفتر

يتم ا باا أرباح وخسررائر إعادل القياس الناتجة عن التسرروياا المبنية عل  الخبرل والتغيراا فس اتفتراضرراا اتكتوارية فس الفترل 
س إل  الربح أو الخسررارل فس الفتراا التس تحدث فيهاي مباشرررل فس الدخل الشررامل ادخر. ت يتم إعادل تصررنيف عملياا إعادل القيا

 الالحقة.

يتم إ باا التغيراا فس القيمة الحالية تلتزام المنافع المحددل الناتجة عن تعديالا البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشررررررررل فس 
 الربح أو الخسارل كتكاليف خدمة سابقة.

 
 المخصصات

ية أو متوقعةت عل  الشررركة ناتجة عن أحداث سررابقةي وأن تكاليف سررداد اتلتزام يتم إ باا المخصررصرراا عند وجود التزاماا شقانون
محتملة ويمكن قياسها بشكل مو وق به. وإذا كان أ ر القيمة الزمنية للنقود جوهريًاي فإنه يتم خصم المخصصاا باستخدام معدل ما 

فس الزيادل ة باتلتزام. وعند اسرررتخدام الخصرررمي يتم إ باا قبل الضرررريبة الحالس والذي يعكسي عندما يكون مالئًماي المخاطر المتعلق
 المخصص الناتجة عن مرور الوقا كتكلفة تمويل.

وفس الحاتا التس من المتوقع فيها تعويض بعض أو كل المنافع اتقتصرررادية المطلوبة لتسررروية مخصرررص ما من قبل جهة أخرىي 
ا يكون فس حكم المؤكد بأنه سرريتم اسررتالم التعويض وأنه من الممكن قياس فإنه يتم إ باا المبلغ المسررتحق القبض كأصررل وذلك عندم

 المبلغ المستحق القبض بشكل مو وق به.
 

 االحتياطي النظامي
من صررافس ربح السررنة إل  اتحتياطس النظامس حت  يبلغ مجموع  %10طبقاً للنظام األسرراسررس للشررركةي يجب عل  الشررركة تحويل 

 %30لمال. ويجوز للشررررررركة التوقف عن إجراء م ل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع اتحتياطس من رأس ا %30هذا اتحتياطس 
   من رأس المال. إن هذا اتحتياطس غير قابل للتوزيع.

 
 العمالت األجنبية

األجنبيةت بأسرررعار  عند إعداد القوائم المالية للشرررركةي يتم إ باا المعامالا التس تتم بعمالا غير العملة الوظيفية للشرررركة شالعمالا
 التحويل السائدل بتاريخ المعامالا.

 وفس نهاية كل فترل ماليةي يعاد تحويل البنود النقدية المسررجلة بالعمالا األجنبية بأسررعار التحويل السررائدل فس ذلك التاريخ. يتم إ باا
 الفروقاا الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية فس قائمة الربح أو الخسارل.

ول البنود غير النقدية التس يتم قياسررررها بالتكلفة التاريخية والمسررررجلة بعملة أجنبية بأسررررعار التحويل السررررائدل بتواريخ المعامالا تح
يد األولية. تحول البنود غير النقدية التس تم قياسررررها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسررررعار التحويل السررررائدل بالتاريخ الذي يتم فيه تحد

لعادلة. تتم معالجة األرباح أو الخسرررررررائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التس يتم قياسرررررررها بالقيمة العادلة بما يتفق مع القيمة ا
عل  البنودي التس يتم إ باا إ باا األرباح أو الخسررررررررائر الناتجة عن التغير فس القيمة العادلة للبند شأي أن فروقاا تحويل العمالا 

ا فس قائمة الربح أو الخسررررارل  أرباح أو خسررررائر القيمة العادلة لها فس الربح أو الخسررررارل أو الدخل الشررررامل ادخري يتم إ باتها أيضررررً
  والدخل الشامل ادخري عل  التوالست.
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 الجديدة المعايير والتفسيرات والتعديالت  3-2
 

ت ألول مرل. وقد تم أدناه بيان طبيعة وأ ر التغيراا نتيجة تطبيق هذا 16قاما بالشرررررررركة بتطبيق المعيار الدولس للتقرير المالس ش
 المعيار المحاسبس الجديد.

 
 للشركة.ي لكن ليس لها أ ر عل  القوائم المالية 2019يسري العديد من التعديالا والتفسيراا األخرى ألول مرل فس عام 

 
 ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي )

ت الصررررادر عن لجنة 4ت رعقود اإليجارري والتفسررررير ش17ت محل معيار المحاسرررربة الدولس ش16يحل المعيار الدولس للتقرير المالس ش
ت الصررررادر عن لجنة 15يجارري والتفسررررير شتفسررررير المعايير الدولية للتقرير المالس رالتأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي عل  عقد إ

ت الصرررادر عن لجنة التفسررريراا الدائمة رتقويم جوهر 27الحوافزري والتفسرررير ش –التفسررريراا الدائمة رعقود اإليجاراا التشرررغيلية 
وقياس وعرض ت عل  مبادئ إ باا 16المعامالا التس تأخذ الشرررررركل القانونس لعقد اإليجارر. ينص المعيار الدولس للتقرير المالس ش

واتفصرررررراح عن عقود اإليجاري ويتطلب من المسررررررتأجرين المحاسرررررربة عن معظم عقود اإليجار بموجب طريقة واحدل داخل قائمة 
 المركز المالس.

 
ت لم تتغير بشررركل جوهري عن المحاسررربة بموجب معيار المحاسررربة 16إن محاسررربة المؤجر بموجب المعيار الدولس للتقرير المالس ش

وسررريسرررتمر المؤجرون فس تصرررنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشرررغيلس أو عقود إيجار تمويلس باسرررتخدام نفس  ت.17الدولس ش
ت أي أ ر عل  عقود اإليجار 16. عليهي لم يكن للمعيار الدولس للتقرير المالس ش17المبادئ المذكورل فس معيار المحاسررررررربة الدولس 

 التس تكون فيها الشركة هس المؤجر.
 
ت باسرررتخدام طريقة التطبيق المبسرررطة بأ ر رجعس معدلي وتاريخ تطبيقه 16لشرررركة بتطبيق المعيار الدولس للتقرير المالس شقاما ا 

. وبموجب تلك الطريقةي يتم تطبيق المعيار بأ ر رجعس مع إ باا األ ر التراكمس للتطبيق األولس للمعيار 2019يناير  1األولس 
 بتاريخ التطبيق األولس.

 
ارا الشركة استخدام الوسيلة العملية التس تسمح بتطبيق المعيار فقط عل  العقود التس تم تحديدها سابقًا كعقود إيجار تطبق وقد اخت

ت الصرررادر عن لجنة تفسرررير المعايير الدولية للتقرير المالس بتاريخ التطبيق األولس. كما 4والتفسرررير ش 17معيار المحاسررربة الدولس ش
ا اسررر شرررهًرا أو أقل وت  12تخدام إعفاءاا اإل باا بشرررأن عقود اإليجار التس تكون مدتهاي بتاريخ بدء العقدي اختارا الشرررركة أيضرررً

تتضرررررررمن خيار شرررررررراء شرعقود اإليجار قصررررررريرل األجلرتي وعقود اإليجار الذي يكون فيها األصرررررررل محل العقد منخفض القيمة 
 شرالموجوداا منخفضة القيمةرت.

 
 :2019يناير  1ت كما فس 16عن تطبيق المعيار الدولس للتقرير المالس ش فيما يلس بيان باأل ر الناتج

 
 :2019يناير  1األ ر عل  قائمة المركز المالس للشركة كما فس 

 
 لاير سعودي الموجودات

  
 881,676 موجوداا حق اتستخدام

 ───────── 
 881,676 إجمالي الموجودات

 ═════════ 
  المطلوبات

 881,676  يجارد اإلعقوالتزاماا  
 ───────── 

 881,676  إجمالي المطلوبات
 ═════════ 
 

 (16طبيعة األثر الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
ت قاما الشرررركة 16لدى الشرررركة عقدي إيجار يتعلقان باسرررتئجار مسررراحة مكتبيةي حيث قبل تطبيق المعيار الدولس للتقرير المالس ش

كل من عقدي اإليجار شكمسررتأجرت بتاريخ نشررأل العقد كعقد إيجار تشررغيلس. ولم يتم رسررملة األصررل المسررتأجري وتم إ باا بتصررنيف 
دفعاا اإليجار كمصرررررروف إيجار فس الربح أو الخسرررررارل عل  أسررررراس القسرررررط ال ابا عل  مدى فترل عقد اإليجار. تم إ باا كافة 

تحقة ضررررررمن رالمصرررررراريف المدفوعة مقدما والمدينون ادخرونر و ر المصرررررراريف اإليجاراا المدفوعة مقدًما واإليجاراا المسرررررر
تي قاما الشررررركة بتطبيق طريقة 16المسررررتحقة الدفع والدائنين ادخرينري عل  التوالس. عند تطبيق المعيار الدولس للتقرير المالس ش

وعقود إيجار الموجوداا منخفضرررررة القيمة. ينص  واحدل إل باا وقياس كافة عقود اإليجاري فيما عدا عقود اإليجار قصررررريرل األجل
  المعيار عل  متطلباا انتقالية محددل ووسائل عملية تم تطبيقها من قبل بالشركة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3 
 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة )تتمة(  3-2
 

 تتمة(" )ر(: "عقود اإليجا16المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 تتمة()( 16طبيعة األثر الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

قاما الشررركة بإ باا موجوداا حق اتسررتخدام والتزاماا اإليجار بشررأن عقود اإليجار المصررنفة سررابقًا كعقود إيجار تشررغيلسي فيما 

لقيمة. وتم إ باا موجوداا حق اتستخدام عل  أساس المبلغ عدا عقود اإليجار قصيرل األجل وعقود إيجار الموجوداا منخفضة ا
الذي يعادل التزاماا اإليجاري والمعدل بأي إيجاراا مدفوعة مقدًما ودفعاا اإليجار المسررررررتحقة الم بتة سررررررابقًا. تم إ باا التزاماا 

 تقتراض اإلضافس بتاريخ التطبيق األولس.اإليجار عل  أساس القيمة الحالية لدفعاا اإليجار المتبقية والمخصومة باستخدام معدل ا
 

 2018ديسرمبر  31إل  اتلتزاماا بموجب عقود اإليجار التشرغيلس كما فس  2019يناير  1يمكن تسروية التزاماا اإليجار كما فس 
 عل  النحو التالس:

 
 2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في 

 
 973,439  2018ديسمبر  31فس  التزاماا عقود إيجار تشغيلس كما
 %4   2019يناير  1معدل اتقتراض اإلضافس كما فس 

 947,080 شلاير سعوديت 2019يناير  1التزاماا عقود إيجار تشغيلس مخصومة كما فس 
 ت65,404ش شلاير سعوديتالقيمةتسوية التزاماا متعلقة بعقود إيجار الموجوداا منخفضة 

     ───────── 

 881,676   )لاير سعودي( 2019يناير  1ت اإليجار كما في التزاما
  ═════════ 

 
 تم أدناه بيان السياساا المحاسبية الجديدل المتعلقة بموجوداا حق اتستخدام والتزاماا اإليجاري والتس تم تطبيقها اعتباًرا من تاريخ

اتحكام الرئيسية المستخدمة من قبل اإلدارل عند تطبيق المعيار  ت. كما تم بيان16التطبيق األولس للمعيار الدولس للتقرير المالس ش
 ت.   4ت فس اإليضاح شاإليجار عقود والتزاماات شموجوداا حق اتستخدام 16الدولس للتقرير المالس ش

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد  3-3
 
التفسيراا الصادرل وغير سارية المفعول بعد حت  تاريخ صدور القوائم المالية للشركة. ويرى مجلس يوجد العديد من المعايير و 

. تعتزم الشركة تطبيق هذه التعديالا والتفسيرااي إذ اإلدارل أن هذه التعديالا لن يكون لها أي أ ر عل  القوائم المالية للشركة
 ينطبق ذلكي عند سريانها.

 
 جوهري : تعريف (8) الدوليومعيار المحاسبة  (1) الدوليحاسبة تعديالت على معيار الم

 
 عرض القوائم تر1شأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالا عل  عرض معيار المحاسبة الدولس  ي2018فس أكتوبر 

 تعريفر لتتفق مع سبيةالمحاوالتغيراا فس التقديراا واألخطاء  ترالسياساا المحاسبية8ش الدولسمعيار المحاسبة و رالمالية
جوهرية تكون أن رالمعلوماا بالتعريف الجديد  وضحجوانب التعريف. يبعض المعايير ولتوضيح عل  مستوى جميع ر جوهرير

 قوائملل رئيسيونالتس يتخذها المستخدمون ال للتأ ير عل  القراراا حذف أو تحريف أو حجب يتم توقعأن  عقولإذا كان من الم
منشأل محددل تتول  إصدار تقارير  والتس توفر معلوماا مالية حول الماليةي قوائمراض العامة عل  أساس تلك الألغذاا االمالية 
 مالية.

 المالية للشركة. قوائمتأ ير كبير عل  ال جوهريليس من المتوقع أن يكون للتعديالا عل  تعريف 
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 التقديرات واالفتراضات واألحكام الهامة -4
 
لقوائم المالية اسررررررتخدام التقديراا واتفتراضرررررراا التس قد تؤ ر عل  أرصرررررردل الموجوداا والمطلوباا المسررررررجلة يتطلب إعداد ا 

واإلفصرراح عن الموجوداا والمطلوباا المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليراداا والمصرراريف المصرررح عنها خالل الفترل 
كة بإجراء األحكام والتقديراا واتفتراضرراا التس قد تؤ ر عل  المبالغ المصرررح عنها التس أعدا القوائم المالية بشررأنها. تقوم الشررر

للموجوداا والمطلوباا خالل الفترل المالية القادمة. يتم تقويم التقديراا واألحكام بصررورل مسررتمرل وذلك بناًء عل  الخبرل السررابقة 
 أنها معقولة وفقاً للظروف.وعوامل أخرى تشمل توقعاا ل.حداث المستقبلية والتس يعتقد ب

 
 مبدأ االستمرارية

قاما إدارل الشركة بإجراء تقويم لمقدرل الشركة عل  اتستمرار فس العمل وفقاً لمبدأ اتستمراريةي وهس عل  قناعة بأن الشركة 
بعدم تأكد جوهري قد ي ير  لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل فس المستقبل المنظور. عالول عل  ذلكي ليس لدى اإلدارل أي علم

 شكوكاً حول مقدرل الشركة عل  اتستمرار وفقاً لمبدأ اتستمرارية. عليهي تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ اتستمرارية.
 

 
 األعمار االنتاجية لألثاث والمعدات

ض حسرررراب اتسررررتهالك. يحدد هذا التقدير بعد األخذ تقوم إدارل الشررررركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرل ل. اث والمعداا ألغرا
 بعين اتعتبار العمر المتوقع ل.صل أو اتستهالك العادي.

 
سنوياً ويتم تعديل قسط اتستهالك المستقبلس فس حال اعتقاد اإلدارل بأن األعمار اإلنتاجية  تقوم اإلدارل بمراجعة األعمار اإلنتاجية 

 تختلف عن التقديراا السابقة.
 
 رنامج المنافع المحددة )مكافأة نهاية الخدمة للموظفين(ب

يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددل والقيمة الحالية لم ل هذه اتلتزاماا باستخدام عملياا التقويم اإلكتواري. يتضمن التقويم 
قبلي والتس تشتمل عل  تحديد معدل الخصمي اتكتواري إجراء العديد من اتفتراضاا التس قد تختلف عن التطوراا الفعلية فس المست

والزياداا المستقبلية فس الرواتبي ومعدتا الوفياا. ونظرا للطبيعة المعقدل للتقويم واتفتراضاا األساسية وطبيعتها طويلة األجلي 
تراضاا بتاريخ اعداد كل قوائم فإن التزام المنافع المحددل يتأ ر بصورل كبيرل بالتغيراا فس هذه اتفتراضاا. يتم مراجعة كافة اتف

 مالية.
 

يعتبر معدل الخصم أك ر العوامل التس تخضع للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم المالئمي تأخذ اإلدارل بعين اتعتبار أسعار العموتا 
  األقل بدرجة عل  سنداا الشركاا المسجلة بعمالا تتوافق مع العمالا المسجل بها التزام منافع ما بعد التوظيف وذلك عل

تصنيف شأأت أو فما فوق طبقاً لما هو محدد من قبل وكالة تصنيف دولية معترف بهاي ويتم استقراؤها عند الحاجة مع معدل العائد 
 لتتماش  مع المدل المتوقعة تلتزام المنافع المحددل.

 
لها هوامش ائتمان عالية من تحليل السنداا الذي تم كما يتم أيضاً مراجعة جودل السنداا المعنية. يتم استبعاد تلك السنداا التس  

 عل  أساسه تحديد معدل الخصمي وذلك عل  اعتبار أنها ت تم ل سنداا ذاا جودل عالية.  
يتم تحديد معدل الوفياا بناء عل  جداول الوفياا المحلية المتاحة للجمهور. تخضع جداول الوفياا هذه إل  التغيير فقط من وقا 

 ً للتغيراا الديموغرافية. تحدد زياداا الرواتب والمنافع المستقبلية بناًء عل  معدتا التضخم المستقبلية المتوقعة للبلدان  دخر وفقا
 المعنية.
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 )تتمة( التقديرات واالفتراضات واألحكام الهامة -4
 

 األحكام الهامة عند تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد
مدل عقد اإليجار عل  أنها مدل عقد اإليجار غير القابلة لإللغاءي إضافة إل  أي فتراا مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار  تحدد الشركة

إذا كان من المؤكد بصورل معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فتراا مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجاري إذا كان من المؤكد عدم 
 ممارسته.

 
يجاري يتاح الشركة خيار استئجار الموجوداا لفتراا إضافية تتراوح بين  الث وخمس سنواا. تطبق بموجب بعض عقود اإل 

الشركة األحكام عند تقويم ما إذا كان من المؤكد بصورل معقولة ممارسة خيار التجديدي أي أنها تأخذ بعين اتعتبار كافة العوامل 
مارسة خيار التجديد. وبعد تاريخ بدء اإليجاري تقوم الشركة بإعادل تقويم مدل ذاا العالقة التس من شأنها إيجاد حافز اقتصادي لم

عقد اإليجار فس حالة وقوع حدث هام أو تغير فس الظروف التس تقع تحا سيطرتها وتؤ ر عل  مقدرتها عل  ممارسة شأو عدم 
 ممارسةت خيار التجديد شعل  سبيل الم الي حدوث تغير فس استراتيجية العملت.   

 
قاما الشركة بإدراج فترل التجديد كجزء من مدل اإليجار المتعلقة بالمساحاا التجارية نظًرا ألهمية هذه الموجوداا لعملياتها. إن 

ت وسيكون هناك تأ ير سلبس كبير عل  النشاطاا إذا لم يكن البديل سنتينلعقود اإليجار هذه فترل قصيرل غير قابلة لإللغاء شأي حت  
 .متاًحا بسهولة

 
 تشتمل اتفصاحاا األخرى المتعلقة بالمخاطر التس تتعرض لها الشركة وحاتا عدم التأكد عل : 

 ت5إدارل رأس المال شإيضاح  •

 ت17إدارل المخاطر المالية شإيضاح  •
 
 
 إدارة رأس المال -5
 

عمل وفقاً لمبدأ اتسرررررتمرارية تتم ل أهداف الشرررررركة عند إدارل رأس المال فس الحفاظ عل  مقدرل الشرررررركة عل  اتسرررررتمرار فس ال
وتحقيق المنفعة للمسرراهمين ادخرين. تتم ل سررياسررة اإلدارل فس الحفاظ عل  قاعدل رأسررمال قوية للحفاظ عل   قة الدائنين والسرروق 

شركة بإدارل هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالا عليه فس ضوء التغ يراا وتعزيز التطوراا المستقبلية للعمل. تقوم ال
 فس الظروف اتقتصادية.

 
 تخضع الشركة لمتطلباا رأس المال المفروضة خارجياً عل  النحو المحدد من قبل هيئة السوق المالية.

 
لم تطرأ أي تغيراا عل  األهداف والسياساا واتجراءاا الخاصة بإدارل رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة. ولغرض 

اص بالشررررركةي يشررررتمل رأس المال عل  رأس المال واألرباح المبقالي واتحتياطس النظامسي واحتياطس إعادل إدارل رأس المال الخ
 55,295,578: 2018ديسررمبر  31ش 2019ديسررمبر  31لاير سررعودي كما فس  63,805,981تقويم اسررت ماراا بإجمالس قدره 

 لاير سعوديت.
 
 أتعاب إدارة الموجودات -6
 
 2019 

 لاير سعودي
2018 

 لاير سعودي
 ──────── ──────── 

 9,879,166 10,983,804 أتعاب إدارل
 722,302 815,940 أتعاب إدارية

 ──────── ──────── 

 11,799,744 10,601,468 
 ════════ ════════ 
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 المصاريف العمومية واإلدارية -7
 
 2019 

 لاير سعودي
2018 

 لاير سعودي
 ──────── ──────── 

 663,760 692,407 ب مهنيةأتعا
 29,988 470,715 استهالك موجوداا حق اتستخدام وأ اث ومعداا

 379,992 376,992 مكافآا مجلس اإلدارل
 126,482 113,311 اشتراكاا

 130,374 102,732 طيرانوتذاكر انتداب وسفر 
 181,743 148,133 منافع عامة

 629,048 65,404 إيجار
 146,540 350,059 مصاريف أخرى

 ──────── ──────── 

 2,319,753 2,287,927 
 ════════ ════════ 

 
 الزكاة -8
 

 المحملة للسنة
 لاير سعوديت. 1,517,090: 2018لاير سعودي ش 1,735,901تتكون الزكال المحملة من مخصص السنة الحالية وقدره 

 
 تم احتساب مخصص الزكال وفًقا ل.ساس التالس: 

 
 2019 

 سعوديلاير 
2018 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 54,770,948 55,088,055 حقوق الملكية
 6,243,826 8,855,781 المخصصاا

 ت4,904,914ش (4,331,750) القيمة الدفترية للموجوداا طويلة األجل
 ───────── ───────── 

 59,612,086 56,109,860 
 4,573,766 9,823,954 الربح المعدل للسنة

 ───────── ───────── 

 69,436,040 60,683,626 
 ════════ ════════ 

 
 الحركة في المخصص خالل السنة

 
 

2019 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

 5,920,663 7,283,929 فس بداية السنة
 1,517,090 1,735,901 المحمل خالل السنة
 ت153,824ش (1,134,344) مدفوع خالل السنة

 ───────── ───────── 

 7,283,929 7,885,486 فس نهاية السنة
 ════════ ════════ 
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 )تتمة( الزكاة -8
 

 الربوط الزكوية
 .2018حت   2008تم تقديم اإلقراراا الزكوية إل  الهيئة العامة للزكال والدخل شرالهيئةرت عن كافة السنواا من 

 
. طالبا الهيئة بمبالغ 2014حت   2008ديسمبر  31الشركة الربط الزكوي للسنواا المنتهية فس ي استلما 2015خالل عام 

مليون لاير سعودي عن هذه السنواا. وتعود هذه المطالبة اإلضافية فس اتساس إل  استبعاد اتست ماراا  4.71إضافية قدرها 
 ً   عل  هذا الربط وقاما بتسجيل مخصص لذلك.األجنبية من وعاء الزكال الخاص بالشركة. قدما الشركة اعتراضا

 
. وقاما الشركة بتقديم 2014حت   2012استلما الشركة بعض اتستفساراا من الهيئة بشأن اتقراراا الزكوية للسنواا من 

ربوط من : ت شسءت. لم يتم إجراء ال2018ديسمبر  31لاير سعودي إل  الهيئة خالل السنة ش 743,034الرد عليها وسداد مبلغ 
 .2018حت   2015ديسمبر  31قبل الهيئة للسنواا المنتهية فس 

 
 اإليجارعقود والتزامات موجودات حق االستخدام  -9
 

وذلك باستخدام  2019يناير  1ت اعتباًرا من تاريخ تطبيقه اإللزامس فس 16قاما الشركة بتطبيق المعيار الدولس للتقرير المالس ش
ً ل.حكام اتنتقالية الواردل فس المعيار. وعليهي لم يتم تعديل أرقام طريقة التطبيق المبسطة بأ  ر رجعس معدل المسموح بها طبقا
 .2018ديسمبر  31المقارنة للسنة المنتهية فس 

 
 فيما يلس بيان القيمة الدفترية لموجوداا حق اتستخدام والحركة خالل السنة:

  2019 
 لاير سعودي  
  ───────── 

 881,676  السنةفس بداية 
 (440,838)  مصاريف استهالك

  ───────── 

  440,838 
  ═════════ 

 
 والحركة خالل السنة: اإليجارعقود تلتزاماا فيما يلس بيان القيمة الدفترية 

  2019 
 لاير سعودي  
  ───────── 

 881,676  فس بداية السنة
 21,908  الزيادل فس الخصم
 (454,018)  ةمدفوع خالل السن

  ───────── 

 449,566  فس نهاية السنة
  ═════════ 

   
 449,566  جزء متداول  
  ───────── 

 449,566  فس نهاية السنة
  ═════════ 
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 االستثمارات -10
 
من قبل الشركة واتست ماراا  تشتمل اتست مارااي بتاريخ إعداد القوائم الماليةي عل  اتست ماراا فس صناديق اتست مار المدارل 

 فس األسهم المتداولة فس السوق المالية السعودية شتداولت.
 
 2019 

 لاير سعودي
2018 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

   است ماراا مقتنال بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارل تأ
 25,833,300 30,024,061 صندوق اإلنماء للسيولة 

 11,685,091 12,900,704 سهم السعودية العالمسصندوق األ
 7,114,363 9,158,722 صندوق جدوى ريا

 ───────── ───────── 

 52,083,487 44,632,754 
 ═════════ ═════════ 

 
 فيما يلس بيان الحركة فس الموجوداا المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارل خالل السنة:

 
 مقتنال بالقيمة العادلة است ماراا  

 من خالل الربح أو الخسارل
 2019 

 سعودي لاير
2018 
 سعودي لاير

 ───────── ───────── التكلفة:

 48,538,314 46,744,269 فس بداية السنة

 8,340,979 32,838,528 إضافاا خالل السنة

 ت10,135,024ش (28,671,825) استبعاداا خالل السنة
 ───────── ───────── 

 46,744,269 50,910,972 فس نهاية السنة
 ───────── ───────── 
   

   الحركة فس األرباح شالخسائرت غير المحققة:
 ت3,003,382ش (2,111,515) فس بداية السنة

 1,257,291 4,537,473 التغيراا فس القيمة العادلة خالل السنة
 ت365,424ش (1,253,443) أرباح محققة خالل السنة

 ───────── ───────── 
 ت2,111,515ش 1,172,515 فس نهاية السنة

 ───────── ───────── 
 44,632,754 52,083,487 صافس اتست ماراا فس نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 
 

 
   استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب
 2019 

 سعودي لاير
2018 
 وديسع لاير

 ───────── ───────── 
 606,000 - الشركة المتقدمة للبتروكيماوياا

 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( االستثمارات -10
 

 فيما يلس بيان الحركة فس الموجوداا المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارل خالل السنة:
 
 است ماراا مدرجة بالقيمة العادلة  

 الدخل الشامل ادخرمن خالل 
 2019 

 سعودي لاير
2018 
 سعودي لاير

 ───────── ───────── التكلفة:

 398,477 398,477 فس بداية السنة

 - (398,477) استبعاداا خالل السنة
 ───────── ───────── 

 398,477 - فس نهاية السنة
 ───────── ───────── 
   

   احتياطس القيمة العادلة:
 152,203 207,523 داية السنةفس ب

 55,320 60,029 التغيراا فس القيمة العادلة خالل السنة
تحويل احتياطس القيمة العادلة ألدواا حقوق الملكية المدرجة بالقيمة القيمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل ادخر خالل السنة
 
(267,552) 

 
- 

 ───────── ───────── 
 207,523 - فس نهاية السنة

 ───────── ───────── 
 606,000 - صافس اتست ماراا فس نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 
 

 المصاريف المدفوعة مقدما والمدينون اآلخرون -11
 
 
 

2019 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

 328,124 343,326 مصاريف مدفوعة مقدماً   
 110,054 110,054 إيجار مستحق القبض

 27,683 395,183 تأميناا نقدية وذمم مدينة
 22,686 26,518 ذمم مدينة أخرى

 ───────── ───────── 

 875,081 488,547 
 ═════════ ═════════ 
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 رأس المال -12

 
سهم قيمة كل منها  5,000,000: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ش 10سهمي قيمة كل سهم  5,000,000يتكون رأس المال من 

 لاير سعوديت. 10
 

 :2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31فيما يلس بيان نسبة الملكية كما فس 
 
 

 % نسبة الملكية المساهمون
 عدد

 األسهم 
 المبلغ

 لاير سعودي
 ──────── ──────── ───────── 

 49,981,560 4,998,156 99.96 بيا اتست مار العالمس الكويا
 18,440 1,844 0.04 أفراد آخرون مساهمون

 ──────── ──────── ───────── 
 50,000,000 5,000,000 100.00 اإلجمالس

 ════════ ════════ ═════════ 
 

ي قاما شركة بيا اتست مار العالمس الكويا وشركة مشاريع الكويا القابضة ششركة مساهمة كويتيةت 2019ديسمبر  12بتاريخ 
اندماجي بموجبها تستحوذ شركة مشاريع الكويا القابضة بالكامل عل  شركة بيا اتست مار العالمس الكويا. ت تزال  بإبرام اتفاقية

 اإلجراءاا النظامية المتعلقة بإظهار التغير فس الملكية فس المملكة العربية السعودية قيد اإلجراء كما بتاريخ إعداد التقرير.
 

 ينمكافأة نهاية الخدمة للموظف -13
 

 تلخص الجداول التالية بنود مكافأل نهاية الخدمة الم بتة فس قائمة الربح أو الخسارل وقائمة المركز المالس:
 
 المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي: (أ
 
 

2019 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

 ──────── ──────── 
 824,893 1,083,404 التزام المنافع المحددل

 ═════════ ═════════ 
 

 مصروف المنافع )المثبت في قائمة الربح أو الخسارة(: (ب
 2019 

 لاير سعودي
2018 

 لاير سعودي
 ──────── ──────── 

 119,155 258,511 مصروف المنافع  
 ═══════ ═══════ 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( -13
 

 ددة:الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المح (ج
 
 

2019 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

 ──────── ──────── 
 922,831 824,893 التزام المنافع المحددل فس بداية السنة

 119,155 258,511 المخصص الم با فس قائمة الربح أو الخسارل
 - - المخصص الم با فس قائمة الدخل الشامل ادخر

 ت217,093ش - منافع مدفوعة
 ───────── ───────── 

 824,893 1,083,404 التزام المنافع المحددل فس نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية: (د

 
 

2019 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

 % % 
 ──────── ──────── 

 4.52 3.33 معدل الخصم
 3.00 3.00 معدل الزيادل فس الرواتب

 
ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31الديموغرافية الخاصة بالشركةي أي معدل ترك العملي كان متوسًطا كما فس  إن اتفتراضاا

2019. 
 
 فيما يلس تحليل الحساسية الكمية لالفتراضاا الهامة المتعلقة بالتزام المنافع المحددل: 

 
 
 

2019 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

 ──────── ──────── 
   الخصم معدل

 ت58,217ش 82,317 %1الزيادل بواقع 
 ت65,067ش (92,281) %1النقص بواقع 

   الزيادة في الرواتب معدل
 ت69,807ش (97,808) %1الزيادل بواقع 
 63,363 88,616 %1النقص بواقع 

 
 المصاريف المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون -14
 
 
 

2019 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

 ──────── ──────── 
 491,431 513,467 تكاليف موظفين مستحقة
 230,700 357,778 أتعاب مهنية مستحقة

 32,993 342,835 دائنون
 132,196 159,385 ضريبة قيمة مضافة

 113,056 47,476 دائنون آخرون
 ───────── ───────── 
 1,420,941 1,000,376 
 ═════════ ═════════ 
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 لجهات ذات العالقة وأرصدتهاالمعامالت مع ا -15
 

 فيما يلس تفاصيل المعامالا مع الجهاا ذاا العالقة للسنة:
 
  

 
 المعامالا طبيعة

 2019ديسمبر  31
 لاير سعودي

 2018ديسمبر  31
 لاير سعودي

 ──────── ──────── ──────── 
   المساهمون

 
 71,848 - مصاريف مدفوعة بالنيابة شركة ركامكور لالست مار

    
    جهات منتسبة

 10,601,468 11,799,744 أتعاب إدارل موجوداا صناديق تحا اإلدارل
    
    

 376,992 376,992 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارل المستقلين مجلس اإلدارل
    

 فيما يلس بيان األرصدل لدى الجهاا ذاا العالقة المدرجة فس قائمة المركز المالس:
  

 ةطبيعة العالق 
2019 

 سعودي لاير
2018 

 لاير سعودي
 ──────── ──────── ──────── 

    مبالغ مستحقة من جهة ذاا عالقة شإيراداا مستحقةت
    

 2,776,110 2,979,586 جهاا منتسبة أتعاب إدارل موجوداا
  ═══════ ═══════ 
    

    مبالغ مستحقة إل  جهة ذاا عالقة
    

 33,043 27,793 جهاا منتسبة صناديق تحا اإلدارل

 71,848 - مساهم بيا اتست مار العالمس الكويا
  ─────── ─────── 
  27,793 104,891 
  ═══════ ═══════ 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية -16
 

ما فس ذلك مستوياتها ضمن التسلسل يوضح الجدول التالس القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجوداا المالية والمطلوباا الماليةي ب
الهرمس للقيمة العادلة. وت يتضمن ذلك معلوماا القيمة العادلة للموجوداا المالية والمطلوباا المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 

 إذا كانا القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة.
 

 القيمة العادلة  

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1وى المست القيمة الدفترية 

      
      2019ديسمبر  31

      
      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

است ماراا مقتنال بالقيمة العادلة من خالل 
 52,083,487 - 42,924,765 9,158,722 52,083,487 الربح أو الخسارل

 ─────── ─────── ─────── ───── ─────── 
 52,083,487 - 42,924,765 9,158,722 52,083,487 اإلجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═════ ═══════ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( -16
 

 القيمة العادلة  

 اإلجمالس 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 
      
      2018ديسمبر  31
 

 داا المالية المقاسة بالقيمة العادلةالموجو
     

است ماراا مقتنال بالقيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارل

44,632,754 7,114,363 37,518,391 - 44,632,754 

است ماراا مقتنال بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل ادخر

606,000 606,000 - - 606,000 

 ─────── ─────── ─────── ───── ─────── 
 45,238,754 - 37,518,391 7,720,363 45,238,754 اإلجمالس

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

 خالل الفتراا المالية. 3والمستوى  2والمستوى  1لم يتم إجراء تحويالا بين المستوى 
 

 إدارة المخاطر المالية -17
 

 ركة للمخاطر التالية:تتعرض العملياا المالية الخاصة بالش
 
 مخاطر االئتمان 
تم ل مخاطر اتئتمان عدم مقدرل طرف ما عل  الوفاء بالتزاماته بشأن أداه مالية مما يؤدي إل  تكبد الطرف ادخر لخسارل ماليةي  

مستحقة من الجهاا ذاا وتنشأ بصورل أساسية من شبه النقدية ومخاطر اتئتمان المتعلقة بالعمالءي بما فس ذلك المبالغ القائمة ال
العالقة. تسع  الشركة إل  إدارل مخاطر اتئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة 

 القائمة.
 

 النقد لدى البنوك والودائع قصيرل األجل
ر محدودل حيث أن هذه األرصدل والودائع محتفظ بها إن مخاطر اتئتمان المتعلقة باألرصدل لدى البنوك والودائع قصيرل األجل تعتب

 لدى بنوك ذاا تصنيف ائتمانس جيد.
 

 يبين الجدول التالس الحد األقص  للتعرض لمخاطر اتئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالس:
 
 2019 

 لاير سعودي
2018 

 لاير سعودي
 ──────── ──────── 

 37,518,391 42,924,765 است ماراا
 15,944,128 18,184,385 أرصدل لدى البنوك

 2,776,110 2,979,586 مبالغ مستحقة من جهة ذاا عالقة
 160,423 531,755 مدينون آخرون

 ──────── ──────── 
 64,620,492 56,339,052 
 ════════ ════════ 
 

 تركز مخاطر اتئتمان
طراف األخرى لنشاطاا عمل مما لة أو نشاطاا فس نفس المنطقة الجغرافية تنشأ تركز مخاطر اتئتمان عند مزاولة عدد من األ

أو وجود خصائص اقتصادية مما لة لديهم قد تؤ ر عل  قدرتهم عل  الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التس تتأ ر بالتغيراا اتقتصادية أو 
 السياسية أو الظروف األخرى.

 
 ئتمان من قبل اإلدارل بتاريخ إعداد القوائم المالية.لم يتم تحديد أي تركزاا هامة لمخاطر ات 

 
تي وبناًء عل  هذا التقويم تعتقد اإلدارل أنه ت داعس إل باا 9قاما اإلدارل بإجراء تقويٍم وفقًا لمتطلباا المعيار الدولس للتقرير المالس ش

ستحقة من الجهاا ذاا العالقة والموجوداا المالية خسارل انخفاض جوهري فس القيمة الدفترية للنقدية وشبه النقدية والمبالغ الم
  األخرى.
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -17
 

 مخاطر السيولة
تم ل مخاطر السيولة الصعوباا التس تواجهها الشركة فس توفير األموال للوفاء بالتعهداا المتعلقة باألدواا المالية. تنشأ مخاطر 

ل مالس ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له. وتتم ل طريقة الشركة فس إدارل السيولة فس السيولة عن عدم القدرل عل  بيع أص
التأكدي قدر المستطاعي من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقهاي فس ظل كل من الظروف العادية أو الظروف 

بسمعة الشركة. وعليهي تقوم الشركة بالتأكد من توفر األموال الكافية من الصعبةي وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو اتضرار 
 الجهاا ذاا العالقة وتوفر التسهيالا البنكية فس جميع األوقاا.

 
 مةفيما يلس تواريخ اتستحقاق التعاقدية المتبقية للمطلوباا المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية. تظهر المبالغ باإلجمالس وغير مخصو

 وتتضمن الدفعاا التعاقدية المتعلقة بالعمولة:
 

 
 اإلجمالي أك ر من سنة أقل من سنة 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ─────── ─────── ─────── 

 1,420,941 - 1,420,941 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
 27,793 - 27,793 مبالغ مستحقة إل  جهاا ذاا عالقة

 454,018 - 454,018 التزاماا إيجار
 ─────── ─────── ─────── 
 1,902,752 - 1,902,752 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
    2018ديسمبر  31
    

 1,000,376 - 1,000,376 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
 104,891 - 104,891 مبالغ مستحقة إل  جهاا ذاا عالقة

 ─────── ─────── ─────── 
 1,105,267 - 1,105,267 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 مخاطر السوق
تم ل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيراا فس أسعار السوقي م ل أسعار الصرف األجنبس وأسعار العموتاي والتس تؤ ر 

يتم ل فس إدارل ومراقبة التعرضرررراا إل  مخاطر السرررروق  عل  الدخل أو التدفقاا النقدية للشررررركة. إن هدف إدارل مخاطر السرررروق
 ضمن مستوياا مقبولة والعمل عل  زيادل العائد.

 
 مخاطر العمالت

تم ل مخاطر العمالا المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدواا المالية بسررررربب التغيراا فس أسرررررعار الصررررررف األجنبس. تخضرررررع 
الل دورل أعمالها العادية. لم تقم الشرركة بإجراء معامالا هامة بعمالا عدا اللاير الشرركة للتقلباا فس أسرعار الصررف األجنبس خ

السعودي والدوتر األمريكس. ونظًرا ألن سعر صرف اللاير السعودي م با مقابل الدوتر األمريكسي تعتقد اإلدارل أن الشركة ت 
 تخضع ألي مخاطر عمالا هامة.

 
 األمانةاألموال المحتفظ بها على سبيل  -18

 
تحتفظ الشركة باألرصدل التالية عل  سبيل األمانة. لم يتم اعتبار هذه األرصدل كموجوداا خاصة بالشركةي وعليه لم يتم إدراجها 

 فس هذه القوائم المالية.
 
 

2019 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 

 569,051,438 625,683,686 موجوداا مدارل من قبل الشركة
 ═════════ ═════════ 
 

تم إدراج اتست مار األولس للشركة فس صندوق األسهم السعودي العالمس ضمن صافس قيمة الموجوداا أعاله. تم اإلفصاح عن 
  ت.7األتعاب من الموجوداا المدارل فس اإليضاح ش
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 المتطلبات النظامية لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال -19
 

ا قاعدل رأس المال والحد األدن  لمتطلباا رأس المال ونسبة كفاية راس المال للشركة وفقاً لقواعد الكفاية المالية فيما يلس متطلبا
 الصادرل عن هيئة السوق المالية:

 
 
 

2019 
 لاير سعودي

2018 
 لاير سعودي

 ───────── ───────── 
   قاعدة رأس المال:

 55,088,055 63,805,980 المال لرأس األول  الشريحة 
 207,523 - المال لرأس ال انية الشريحة 
  ──────── ──────── 

 55,295,578 63,805,980 المال رأس قاعدل إجمالس 
  ──────── ──────── 

   متطلبات الحد األدنى لرأس المال:
 - 8,333,358 السوق مخاطر 
 20,839,631 13,394,284 اتئتمان مخاطر 
 2,213,004 2,275,737 ةالتشغيلي المخاطر 
  ──────── ──────── 

 23,052,635 24,003,379 اإليضاحشدتأدناهت المال:شانظر لرأس المطلوب األدن  الحد إجمالس 
  ──────── ──────── 

   نسبة كفاية رأس المال:
    
 2.40 2.66 )مرات( المال رأس نسبة إجمالي 
    
 2.39 2.66 )مرات( لالما لرأس األولى الشريحة نسبة 
    
 32,242,942 39,802,601 )د(أدناه( اإليضاح )انظر المال رأس في الفائض 
 
تتكون قاعدل رأس المال من الشريحة األول  شوتشتمل عل  رأس المال واألرباح المبقال المدققةت والشريحة ال انية لرأس المال  تأ

تم احتساب متطلباا الحد األن  لرأس المال المتعلق بمخاطر السوق شوتشتمل عل  احتياطس إعادل تقويم اتست ماراات. 
 ومخاطر اتئتمان والمخاطر التشغيلية طبقاً للمتطلباا المنصوص عليها فس الفصل ال الث من قواعد الكفاية المالية.

 
أي يجب أت تقل قاعدل رأس  –من قواعد الكفاية المالية  2والركيزل  1تقوم الشركة بإدارل قاعدل رأس المال وفقاً للشريحة  تب

 المال عن متطلباا الحد األدن  لرأس المال.
 
تتم ل أهداف الشركة عند إدارل كفاية رأس المال فس اتلتزام بمتطلباا رأس المال المحددل من قبل هيئة السوق المالية للحفاظ  تج

 ظ عل  قاعدل رأسمال قوية.عل  مقدرل الشركة عل  اتستمرار فس العمل وفقاً لمبدأ اتستمرارية والحفا
 

شزت من تئحة األشخاص المرخص لهم والصادرل عن هيئة السوق المالية  6يبلغ الحد األدن  لرأس المال المطلوبي وفقاً للمادل  تد
 مليون لاير سعودي. 50فس المملكة العربية السعودية بخصوص أنشطة الشركة المرخص بهاي 

 
ً للركيزل ال ال ة من قواعد الكفاية المالية وذلك عل  موقع تقوم الشركة سنويًا باإلفصاح للجمهو ته ر عن بعض المعلوماا وفقا

ت. ومع ذلكي لم يتم إخضاع هذه المعلوماا للفحص أو المراجعة http://www.globalinv.com.saالشركة اإللكترونس ش
 من قبل مراجعس الحساباا الخارجيين للشركة.
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 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية  -20
 

ولذلكي فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ ادن بحجم ومدى   ت ت يزال فس تطور وازدياد.19إن تفشس فيروس كرونا المستجد شكوفيد 
 األ ر الكامل الناتج عن ذلك عل  األعمال التجارية واتقتصادية.

 
دى تلك اد ار ويتوقف ذلك عل  التطوراا المستقبلية التس ت يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق وت يزال من غير المؤكد تحديد حجم وم

فس الوقا الحالسي م ل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اإلجراءاا المتخذل بهدف احتوائه. وفس ضوء عدم التأكد حالًيا 
 به ل. ر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية. من األ ر اتقتصاديي فإنه من غير الممكن إجراء تقدير مو وق 

 .للشركةإن هذه التطوراا قد تؤ ر عل  النتائج المالية المستقبلية والتدفقاا النقدية والوضع المالس 
 

لم تقع أية أحداث تحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل صدور هذه القوائم المالية والتس تتطلب إجراء تعديالا عليها أو تقديم 
 بشأنها فس هذه القوائم المالية. إفصاحاا

 
 اعتماد القوائم المالية -21

 
 ت.2020مارس  17 هـ شالموافق 1441 رجب 22تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارل بتاريخ 

 


