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 إيضاح 

 ديسمبر  31
2021   

 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
2020 

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

     الموجودات 
    

    الموجودات غير المتداولة
 78,216 146,299  أثاث ومعدات 

  ───────── ───────── 

 78,216 146,299  المتداولة إجمالي الموجودات غير 
  ───────── ───────── 

    الموجودات المتداولة 
 581,784 463,408 10 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون 

 676,584 802,719 14  مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
 13,960,982 36,833,523 9  خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 49,201,859 28,578,529  أرصدة لدى البنوك
  ───────── ───────── 

 64,421,209 66,678,179  إجمالي الموجودات المتداولة 
  ───────── ───────── 

 64,499,425 66,824,478  الموجودات إجمالي 
  ═════════ ═════════ 

    
     حقوق المساهمين والمطلوبات 

     
    حقوق المساهمين 

 50,000,000 50,000,000 11 رأس المال 
 1,832,424 2,201,970  احتياطي نظامي 

 1,344,198 4,670,115   أرباح مبقاة
  ───────── ───────── 

 53,176,622 56,872,085  إجمالي حقوق المساهمين 
  ───────── ───────── 

    المطلوبات غير المتداولة 
 1,382,829 1,717,241 12 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ───────── ───────── 

 1,382,829 1,717,241  المطلوبات غير المتداولة إجمالي 
  ───────── ───────── 

    المطلوبات المتداولة 
 9,005,450 6,058,102 8 زكاة مستحقة 

 911,336 1,852,295 13 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
 23,188 324,755 14 عالقة مبالغ مستحقة إلى جهات ذات 

  ───────── ───────── 

 9,939,974 8,235,152  إجمالي المطلوبات المتداولة 
  ───────── ───────── 

 11,322,803 9,952,393  إجمالي المطلوبات 
  ───────── ───────── 

 64,499,425 66,824,478  المساهمين والمطلوبات إجمالي حقوق 
  ═════════ ═════════ 

 
 
  



 لالستثمارشركة كامكو 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 إيضاح 
2021 

 لاير سعودي 
2020                                                                                     

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

    الدخل 
 5,586,424 7,368,657 6 إدارة موجودات أتعاب 

 2,233,600 4,764,834 9 صافي ربح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 302,565 243,000  توزيعات أرباح 

 -       13,750  دخل عمولة على وديعة ألجل 
 283,859 1,532  اشتراكات رسوم 

 375,400 -        أتعاب ترتيبات
  ──────── ──────── 

 8,781,848 12,391,773  إجمالي الدخل 
    

    المصاريف 
 ( 5,270,028) ( 6,072,458)  رواتب موظفين وما في حكمها 

 ( 2,499,061) ( 2,759,354) 7 مصاريف عمومية وإدارية 
  ──────── ──────── 

 1,012,759 3,559,961  الربح من العمليات 
    

 (4,452) -        تكلفة تمويل 
  ──────── ──────── 

 1,008,307 3,559,961   الربح قبل الزكاة
    

 ( 1,637,666) 135,502 8 الزكاة
  ──────── ──────── 

 ( 629,359) 3,695,463  صافي ربح )خسارة( السنة 
  ──────── ──────── 

  ──────── ──────── 

 ( 629,359) 3,695,463   إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل
  ════════ ════════ 

 
 
 



 شركة كامكو لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 قائمة التدفقات النقدية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 إيضاح 

 ديسمبر  31
2021   

 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
2020 

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

    األنشطة التشغيلية 
 1,008,307 3,559,961  الربح قبل الزكاة 

    الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية: التعديالت لتسوية 
 ( 2,233,600) ( 4,764,834) 9 صافي ربح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 299,425 336,914 12 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 40,432 45,084  استهالك أثاث ومعدات   
 440,838 -        استهالك موجودات حق االستخدام   
 4,452 -        تكلفة تمويل   
  ───────── ───────── 

 ( 440,146) ( 822,875)  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل  
    العامل: التغيرات في رأس المال 

 293,297 118,376  نقص في المصاريف المدفوعة مقدماً والمدينين اآلخرين  
 ( 509,605) 940,959  زيادة )نقص( في المصاريف المستحقة الدفع والدائنين اآلخرين   
 2,298,397 175,432  زيادة في المبالغ المستحقة إلى/ من الجهات ذات العالقة، صافي   
  ───────── ───────── 

 1,641,943 411,892  صافي النقدية من العمليات 
 ( 517,702) ( 2,811,845) 8 زكاة مدفوعة 

 -       ( 2,500)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  ───────── ───────── 

 1,124,241 ( 2,402,453)  صافي النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التشغيلية 
  ───────── ───────── 

    األنشطة االستثمارية 
 -       ( 19,346,752) 9 شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

متحصالت استرداد موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 الخسارة 

  
1,239,045 

 
40,356,105 

 (8,854) ( 113,170)  شراء أثاث ومعدات 
  ───────── ───────── 

 40,347,251 ( 18,220,877)  صافي النقدية )المستخدمة في( من األنشطة االستثمارية 
  ───────── ───────── 

    األنشطة التمويلية 
 (10,000,000) -        توزيعات أرباح مدفوعة 
 ( 454,018) -        التزامات إيجار مدفوعة 

  ───────── ───────── 

 (10,454,018) -        صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 
  ───────── ───────── 

 31,017,474 ( 20,623,330)  صافي )النقص( الزيادة في األرصدة لدى البنوك 
    

 18,184,385 49,201,859  األرصدة لدى البنوك في بداية السنة 
  ───────── ───────── 

 49,201,859 28,578,529  نهاية السنةاألرصدة لدى البنوك في  
  ═════════ ═════════ 

    
 
 
 
 



 شركة كامكو لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 رأس المال  
 لاير سعودي  

 االحتياطي النظامي  
 لاير سعودي  

 األرباح المبقاة  
 لاير سعودي  

   اإلجمالي  
 لاير سعودي  

  —————  —————  —————  ————— 
 63,805,981 11,973,557 1,832,424 50,000,000 2019ديسمبر  31الرصيد في 

     

 ( 629,359) ( 629,359) -       -       صافي خسارة السنة 
 -       -       -       -       الدخل الشامل اآلخر 

 ( 629,359) ( 629,359) -       -       إجمالي الخسارة الشاملة 
 (10,000,000) (10,000,000) -       -        توزيعات أرباح مدفوعة

  —————  —————  —————  ————— 
 53,176,622 1,344,198 1,832,424 50,000,000 2020ديسمبر  31الرصيد في 

     

 3,695,463 3,695,463  -       دخل السنة صافي  
 -       -       -       -       الدخل الشامل اآلخر 

 3,695,463 3,695,463 -       -       إجمالي الدخل الشامل 

  ( 369,546) 369,546  احتياطي نظامي 
  —————  —————  —————  ————— 

 56,872,085 4,670,115 2,201,970 50,000,000 2021ديسمبر  31الرصيد في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 النشاطات  - 1
 

  07067-37)"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة، مسجلة لدى هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم    شركة كامكو لالستثمار
تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم   (.2007يونيو    17هـ )الموافق  1428جمادى اآلخر    2وتاريخ  

إن العنوان المسجل للشركة هو برج مزايا، شارع الملك سعود،   (.2008ارس  م  2هـ )الموافق  1429صفر    23وتاريخ    1010245276
  ، المملكة العربية السعودية. 11586، الرياض 66930ص ب 

 
تتمثل أهداف الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والوساطة، واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في األوراق  

 المالية. 
 
(  تأسست بموجب نظام دولة  11الشركة هي شركة تابعة لشركة كامكو لالستثمار كي.إس.سي.بي  )"الشركة األم"( )انظر إيضاح    إن

إن   تخضع الشركة األم لرقابة هيئة السوق المالية في دولة الكويت كشركة استثمار وبنك الكويت المركزي لألنشطة التمويلية.  الكويت. 
 ي شركة مشاريع الكويت القابضة، شركة مساهمة كويتية، مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية. الشركة األم النهائية ه

 
 أسس اإلعداد  - 2
 

كة العربية  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في الممل
بـ "المعايير الدولية  السعودية   والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة 

 للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. 
 

درجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات الم
   تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، الذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. قياسها بالقيمة العادلة. 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  - 3
 

 متداولة تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير 
 تصنف الموجودات كمتداولة وذلك:  تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/ غير متداولة.

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية، •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،  •

 يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو عندما  •

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً   •
 بعد الفترة المالية. 

 
 تصنف الشركة كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

 
 تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك: 

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،  •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،  •

 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو  •

 شهراً بعد الفترة المالية.  عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر •
 

 تصنف الشركة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة. 
 

  قياس القيمة العادلة 
ين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعامل

يفترض التعريف األساسي للقيمة العادلة أن الشركة تعمل كمنشأة مستمرة وال توجد نية أو متطلبات لتقليص حجم   القياس. في السوق بتاريخ  
  عملياتها بشكل جوهري أو إجراء معامالت بشروط مخالفة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3
 

 قياس القيمة العادلة )تتمة( 
تعتبر األداة المالية متداولة في سوق نشط إذا أمكن الحصول على األسعار المتداولة بسهولة وبانتظام من وسيط تداول أو مجموعة صناعات  

  تسعير أو وكالة تصنيف نظامية، وتمثل تلك األسعار المعامالت الفعلية والتي تتم بصورة منتظمة وفقًا لشروط التعامل العادل. أو خدمة 
 

للمالحظة قدر اإلمكان. القابلة  البيانات  العادلة، تستخدم الشركة  القيمة  قياس  إلى مستويات مختلفة وفقًا   وعند  العادلة  القيمة  يتم تصنيف 
  لهرمي لقياس القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في طرق التقويم، وذلك على النحو التالي:للتسلسل ا 

 

إليها   : 1المستوى   • الوصول  يمكن  تجديد األسعار( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات  أو  تعديل  المتداولة )بدون  األسعار 
  بتاريخ القياس.

 

المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات    مدخالت بخالف األسعار :2المستوى   •
  إما بصورة مباشرة )أي األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي , المشتقة من األسعار(.

 

للمالحظ : 3المستوى   • القابلة  السوق غير  بيانات  إلى  تستند  التي ال  المطلوبات  أو  الموجودات  القابلة  مدخالت  ة )المدخالت غير 
  للمالحظة(.

 
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات  

 والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
 

 إثبات اإليرادات 
تقوم الشركة   الشركة بالعمل بصفة أصيل ووكيل وتقديم خدمات الوساطة والتغطية واإلدارة والمشورة والحفظ في األوراق المالية. تقوم  

ها  بالمحاسبة عن الخدمات بصورة مستقلة على أساس االتفاقيات المبرمة مع العمالء، أي إذا كانت هذه الخدمات والتزامات األداء المتعلقة ب 
  يز بصورة مستقلة ويمكن توزيع سعر المعاملة بصورة مستقلة وتمييزها بذاتها عن بعضها البعض.قابلة للتمي 

 
 فيما يلي بيان باألنشطة الرئيسية التي تحقق الشركة منها اإليرادات الخاصة بها. 

 
 أتعاب اإلدارة 

يتم إثبات أتعاب االشتراكات   كإيرادات بالتناسب أثناء تقديم الخدمات.يتم إثبات األتعاب المحملة إلدارة صناديق االستثمار والمحافظ الخاصة  
 يتم إثبات أتعاب األداء في نهاية السنة في حالة بلوغ النتائج للهدف السنوي المحدد مسبقًا.  من الصناديق عند االشتراك.

 
 دخل الترتيبات

 يتم إثبات الدخل من خدمات الترتيبات عند تقديم خدمات الترتيبات. 
 

 توزيعات أرباح 
 يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية الشركة في استالمها، ويكون ذلك عادة عند موافقة المساهمين على توزيعات األرباح. 

 
 المصاريف 

المصاريف الجوهرية  يتم اإلفصاح عن   تصنف المصاريف، فيما عدا األعباء المالية وتكاليف العمليات المتكبدة، كمصاريف عمومية وإدارية. 
 مثل تكاليف الموظفين واالستهالك واإليجار بصورة مستقلة. 

 
 دخل العموالت الخاصة 

يمثل معدل   بالنسبة لكافة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل دخل العموالت الخاصة باستخدام معدل العمولة الفعلي.
يخصم بالتحديد المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع للموجودات المالية أو لفترة  العمولة الفعلي، المعدل الذي  

 أقصر، حيثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية. 
 

 الزكاة 
يجنب مخصص للزكاة على أساس مبدأ   ية السعودية. تخضع الشركة ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( في المملكة العرب 

يتم  في التقدير عند الموافقة على الربط النهائي.   أي فروقات يتم تسجيل   تحسب الزكاة المحملة على أساس الوعاء الزكوي.  االستحقاق.
 تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربط النهائي خالل السنة التي يتم فيها إنهاء تلك الربوط. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3
 

 األثاث والمعدات 
تشتمل هذه التكلفة على كافة   يظهر األثاث والمعدات بالتكلفة، ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت.

 التكاليف المتعلقة مباشرة باالستحواذ على األصل أو إنشاؤه. 
 

يتم استهالك األثاث   يتم استهالك كل جزء من بند األثاث والمعدات، الذي يتضمن تكلفة هامة بالنسبة إلى إجمالي تكلفة البند، بصورة مستقلة. 
 مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات ذات العالقة. والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على 

 
تتم رسملة التحسينات الرئيسية، التي تضيف إلى الطاقة اإلنتاجية أو تزيد من عمر األصل المعني، بينما يتم إثبات اإلصالحات والصيانة  

وفي الحاالت التي يتكون فيها بند األثاث والمعدات من مكونات هامة ذات أعمار إنتاجية مختلفة، تتم المحاسبة عن   كمصاريف عند تكبدها.
ويتم إثبات مصروف االستهالك في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة بند   هذه المكونات كبنود مستقلة.

 األثاث والمعدات. 
 

األرباح الدفترية    تقاس  والقيمة  االستبعاد  متحصالت  صافي  بين  بالفرق  والمعدات  األثاث  إثبات  عن  التوقف  عن  الناتجة  الخسائر  أو 
 للموجودات، ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات الموجودات. 

 
إعداد كل قوائم مالية، ويتم تعديلها في حالة اختالف التوقعات عن  يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألثاث والمعدات بتاريخ  

تتم مراجعة طرق االستهالك المطبقة على األثاث والمعدات بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، ويتم تعديلها في حالة وجود   التقديرات السابقة.
 المتضمنة في الموجودات. تغير جوهري في النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية  

 
 فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة لألثاث والمعدات: 

 
 سنوات  4 األثاث والتركيبات 

 سنوات   4إلى  3  أجهزة الحاسب اآللي 
 سنوات   6إلى  3 المعدات المكتبية وتحسينات المباني المستأجرة 

 
  األدوات المالية

  عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.إن األداة المالية هي عبارة عن 
 
 الموجودات المالية  أ( 
 

 تصنيف الموجودات المالية 
بالقيمة  تصنف الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، كمقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو  

تتمثل الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة، والمصنفة ضمن التكلفة المطفأة، في الذمم المدينة   العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 واألرصدة لدى البنوك والمبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة. 

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

بالت  المالية  الموجودات  أو  تقاس  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  تكون غير مدرجة  وأن  التاليين  الشرطين  استيفاء  في حالة  المطفأة  كلفة 
 الخسارة: 

  اقتناء األصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و •

المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على  أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل   •
 المبلغ األصلي القائم. 

 
 الموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مخصصة بالقيمة  تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك فقط في حالة  
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و  •

يخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على  أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في توار •
 المبلغ األصلي القائم. 

 

لناتجة  إن أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسب والخسائر ا
ويتم إثبات أرباح وخسائر العموالت الخاصة وتحويل العمالت األجنبية في قائمة   الدخل الشامل اآلخر. عن التغيرات في القيمة العادلة في  

  الربح أو الخسارة. 
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 األدوات المالية )تتمة( 
 
 الموجودات المالية  أ( 

 أدوات حقوق الملكية 
عند االثبات األولي الستثمارات حقوق الملكية غير المقتناه ألغراض المتاجرة، يجوز للشركة أن تختار بشكل ال رجعة فيه عرض التغيرات  

 يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده.  الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر.
 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية المقتناة بالقيمة  
  وقد يشمل ذلك حقوق الملكية المقتناة تصنف كافة الموجودات المالية األخرى كموجودات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 ألغراض المتاجرة وسندات الدين غير المصنفة كمقاسة إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
 

إضافة إلى ذلك، يمكن للشركة، عند اإلثبات األولي، أن تخصص بشكل ال رجعة فيه أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
ك المتطلبات الالزمة لقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان القيام بذلك يزيل أو  يستوفي بخالف ذل

 يقلص بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك. 
 

تي تقوم الشركة بعدها بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة  ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها، باستثناء الفترة ال
وفي إطار التحول، قامت الشركة بتصنيف كافة االستثمارات الخاصة بها في الصناديق االستثمارية ضمن فئة القيمة   الموجودات المالية.

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 مطفأة. الشركة، بناًء على المعلومات المستقبلية، بإجراء تقويم لخسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة لموجوداتها المالية المقيدة بالتكلفة ال  تقوم

شهًرا ذلك الجزء    12تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى   شهًرا وعلى مدى العمر.   12يتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
شهًرا بعد تاريخ   12من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والذي من المتوقع أن ينتج عن أحداث التعثر بشأن أداة مالية ما خالل  

لكن عند حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، يحدد المخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة   إعداد القوائم المالية. 
 العمر.  على مدى

 
 المطلوبات المالية  ب( 

يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة   تقاس المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. 
 عند التوقف عن إثبات المطلوبات وذلك من خالل عملية إطفاء طريقة معدل العمولة الفعلي. 

 
من  تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ  

 ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.  معدل العمولة الفعلي.
 

 النقدية وشبه النقدية 
قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل    ألغراض إعداد 

بشأن   تخضع لمخاطر غير هامة  والتي  أقل عند شرائها،  أو  أشهر  ثالثة  استحقاقها  وفترة  نقدية معروفة  مبالغ  إلى  فوًرا  للتحويل  القابلة 
 التغيرات في القيمة. 

 
 إن الودائع قصيرة األجل قابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها األصلية أكثر من تسعين يوماً عند شرائها. 

 
 منافع الموظفين 

الموظفين على  تشتمل منافع   تمثل منافع الموظفين كافة أشكال التعويضات الممنوحة من قبل الشركة مقابل الخدمات التي يقدمها الموظفون.
 منافع الموظفين قصيرة األجل ومنافع ما بعد التوظيف ومنافع الموظفين األخرى طويلة األجل.. 

 
 منافع الموظفين قصيرة األجل 

عند قيام الموظف بتقديم الخدمة للشركة خالل فترة محاسبية، تقوم الشركة بإثبات المبلغ غير المخصوم لمنافع الموظفين قصيرة األجل  
بالفعل كمصاريف.  دفعها  تم  مبالغ  أية  بعد خصم  مستحقة(،  )مصاريف  كالتزام  الخدمة  تلك  مقابل  دفعها  اإلجازات   المتوقع  معالجة  تتم 

تقوم الشركة بقياس التكلفة   المتراكمة، التي يتوقع االستفادة منها خالل االثني عشر شهرا القادمة، محاسبيًا كمنافع موظفين قصيرة األجل.
 لهذه المنافع كمبلغ إضافي تتوقع دفعه نتيجة اإلجازات غير المستخدمة التي تراكمت بتاريخ إعداد القوائم المالية.  المتوقعة
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 منافع الموظفين )تتمة( 
 

 التزامات ما بعد التوظيف 
 لنظام العمل في المملكة العربية السعودية. تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع ما بعد التوظيف وفقًا 

 
يتم إجراء تقويم لاللتزام بموجب هذا البرنامج من قبل خبير اكتواري   إن برنامج منافع ما بعد التوظيف هو عبارة عن برنامج غير ممول. 

  مستقل على أساس طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 
 

أساسي من القيمة الحالية للمنافع التي تعزى على أساس متساوي إلى كل سنة من سنوات الخدمة  تتكون التكاليف المتعلقة بهذا البرنامج بشكل  
  والعمولة على هذا االلتزام المتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة. 

 
خسارة والشامل اآلخر كـ "تكاليف  يتم اثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد التوظيف فوًرا في قائمة الربح أو ال 

إن أي تغيرات في صافي االلتزام نتيجة لعمليات   موظفين"، بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكلفة تمويل.
 التقويم االكتواري والتغيرات في االفتراضات يتم اعتبارها كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر. 

 
ات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات المبنية على الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث  يتم اثب 

 ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.  فيها، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.
 

التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في الربح أو  يتم إثبات  
 الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. 

 
 المخصصات 

تكاليف سداد االلتزام محتملة  يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن  
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة   ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

في المخصص الناتجة عن  وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة   الحالي والذي يعكس، عندما يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام.
 مرور الوقت كتكاليف تمويل. 

 
المبلغ   إثبات  يتم  آخر،  المخصص من طرف  لتسوية  المطلوبة  االقتصادية  المنافع  كافة  أو  بعض  استرداد  فيها  يتوقع  التي  الحاالت  وفي 

 ق القبض بشكل موثوق به. المستحق القبض كأصل إذا كان من المؤكد فعالً استالم المبلغ المسترد ويمكن قياس المبلغ المستح 
 

 االحتياطي النظامي 
من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي    %10طبقاً للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل  

إن هذا   من رأس المال.   %30ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي   من رأس المال.   30%
    االحتياطي غير قابل للتوزيع.

 
 العمالت األجنبية 

تحويل  عند إعداد القوائم المالية للشركة، يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية للشركة )العمالت األجنبية( بأسعار ال
  السائدة بتاريخ المعامالت.

 
يتم إثبات الفروقات   مالية، يعاد تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ. وفي نهاية كل فترة  

 الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

تحول   لة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت األولية. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعم
تتم معالجة   دلة.البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العا

قدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن  األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير الن 
ربح أو  التغير في القيمة العادلة للبند )أي أن فروقات تحويل العمالت على البنود، التي يتم إثبات أرباح أو خسائر القيمة العادلة لها في ال

 تها أيًضا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، على التوالي(. الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبا
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  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد 
تعتزم   المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. فيما يلي بيان المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية  

  الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.
 

 تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  (:1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
( لتحديد المتطلبات  1من معيار المحاسبة الدولي )  76-69معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات  ، أصدر مجلس  2020في يناير  

 توضح التعديالت ما يلي:  الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. 

 ما المقصود بحق تأجيل السداد  •

 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية  •

 التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد  أن •

أنه فقط إذا كانت إحد المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على   •
 تصنيفه.

 
تقوم الشركة حاليًا بتقييم  ، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي.2023يناير    1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها. 
 

 اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  : 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
تهدف التعديالت إلى   (. 3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2020شهر مايو  خالل  

، باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر 1989استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في عام  
وأضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير   .في متطلباته تغيير جوهري    دون  2018في مارس  

( تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار  3المالي )
( الصادر عن لجنة تفسير المعايير  21"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" أو التفسير )  -(  37المحاسبة الدولي )

ر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة   الدولية للتقرير المالي: "الرسوم"، إذا تم تكبدها بشكل مستقل. وفي الوقت ذاته، قرَّ
 ( بشأن الموجودات المحتملة التي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.3ر المالي ) في المعيار الدولي للتقري 

 ، ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي. 2022يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

 المتحصالت قبل االستخدام المقصود  لكات واآلالت والمعدات":"الممت   -16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات    -، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً والذي تحظر على المنشآت الخصم  2020في مايو  

قع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي  أي متحصالت بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى المو - واآلالت والمعدات 
 وعوًضا عن ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع مثل هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود في الربح أو الخسارة.  تريده اإلدارة.

التاريخ، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات  أو بعد ذلك    2022يناير    1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  
 واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. 

 
 تكلفة الوفاء بالعقود  –العقود المتوقع خسارتها (:37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

( لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة  37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2020في مايو  
  تشتمل التكاليف المتعلقة  تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة". إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا.

ال تتعلق   لتقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة مباشرة بأعمال العقد.  بعقد مامباشرة  
 التكاليف العمومية واإلدارية بشكل مباشر بالعقد، ويتم استبعادها، مالم يتم تحميل تلك التكاليف صراحة على الطرف اآلخر بموجب العقد. 

  .2022يناير  1ي التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد تسر
 

 لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات المالية  %10األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة  (: 9المعيار الدولي للتقرير المالي )
الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديل  على المعايير    2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  

يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند إجراء تقويم للتأكد ما إذا كانت شروط   (.9على المعيار الدولي للتقرير المالي )
تشتمل هذه األتعاب على تلك األتعاب   وط المطلوبات المالية األصلية. المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شر 

ة  المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة الُمقرضة، بما في ذلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو الجهة الُمقرض 
تي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق  تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية ال نيابة عن اآلخر. 

، مع السماح بالتطبيق المبكر  2022يناير    1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد   فيها المنشأة أوالً هذا التعديل. 
ية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها  سوف تطبق الشركة التعديالت على المطلوبات المال له. 

 المنشأة أوالً هذا التعديل. 
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  التقديرات واالفتراضات واألحكام الهامة  - 4
والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن  يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات  

الية  الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم الم
عنها للموجودات والمطلوبات خالل  تقوم الشركة بإجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المصرح   بشأنها.

يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشمل توقعات لألحداث   الفترة المالية القادمة. 
 المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف. 

 
 مبدأ االستمرارية 

لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن الشركة لديها  قامت إدارة الشركة بإجراء تقوي  م لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً 
عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول   الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. 

 عليه، تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.  أ االستمرارية. مقدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبد
 

 برامج المنافع المحددة )مكافأة نهاية الخدمة للموظفين( 
الكتواري  يتضمن التقويم ا يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لمثل هذه االلتزامات باستخدام عمليات التقويم اإلكتواري. 

المستقبل. الفعلية في  التطورات  تختلف عن  قد  التي  العديد من االفتراضات،  تحديد معدل الخصم، والزيادات   إجراء  والتي تشتمل على 
افع  ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المن  المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات.

 يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قوائم مالية.  المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات.
 

وعند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار أسعار العموالت على   يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير. 
المسجلة بعمالت تتوافق مع العمالت المسجل بها التزام منافع ما بعد التوظيف وذلك على األقل بدرجة تصنيف )أأ( أو  سندات الشركات  

قعة  فما فوق طبقاً لما هو محدد من قبل وكالة تصنيف دولية معترف بها، ويتم استقراؤها عند الحاجة مع معدل العائد لتتماشى مع المدة المتو 
  ددة.اللتزام المنافع المح

 
يتم استبعاد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان عالية من تحليل السندات الذي تم على أساسه   كما يتم أيضاً مراجعة جودة السندات المعنية. 

الوفيات المحلية  تحديد معدل الخصم، وذلك على اعتبار أنها ال تمثل سندات ذات جودة عالية.  يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول  
تحدد زيادات الرواتب والمنافع   تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقاً للتغيرات الديموغرافية.  المتاحة للجمهور. 

 المستقبلية بناًء على معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة للبلدان المعنية. 
 

 التي تتضمن خيارات التجديد  األحكام الهامة عند تحديد مدة عقود اإليجار
ذا  تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إ

  لمؤكد عدم ممارسته.كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من ا
 

تطبق الشركة   بموجب بعض عقود اإليجار، يتاح الشركة خيار استئجار الموجودات لفترات إضافية تتراوح بين ثالث وخمس سنوات.
العالقة التي  أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات   األحكام عند تقويم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد،

وبعد تاريخ بدء اإليجار، تقوم الشركة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة وقوع   من شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد.
حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على مقدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل  

 المثال، حدوث تغير في استراتيجية العمل(.   
 

 تشتمل االفصاحات األخرى المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة وحاالت عدم التأكد على: 

 ( 5إدارة رأس المال )إيضاح  •

 ( 16إدارة المخاطر المالية )إيضاح  •
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 إدارة رأس المال  - 5
الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية وتحقيق المنفعة للمساهمين  تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في  

 تتمثل سياسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على ثقة الدائنين والسوق وتعزيز التطورات المستقبلية للعمل. اآلخرين.
تخضع الشركة   وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية.   تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها

 لمتطلبات رأس المال الهامة المفروضة خارجياً على النحو المحدد من قبل هيئة السوق المالية. 
 

ولغرض إدارة رأس   والماضية. لم تطرأ أي تغيرات على األهداف والسياسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل الفترة الحالية  
بإجمالي   2021ديسمبر    31المال الخاص بالشركة، يشتمل رأسمال الشركة على رأس المال واألرباح المبقاة، واالحتياطي النظامي كما في  

 لاير سعودي(.  53,176,622 :2020ديسمبر   31) 56,872,085قدره 
 
 أتعاب إدارة الموجودات  - 6
 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020                                                                                     

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

 4,795,301 6,314,100 أتعاب اإلدارة 
 791,123 1,054,557 أتعاب إدارية 

 ──────── ──────── 

 7,368,657 5,586,424 
 ════════ ════════ 

 
  بنسبة لألسهم السعودية إلى الفئتين )أ( و)ب(. بالنسبة للفئة )أ(، يتم احتساب أتعاب اإلدارة    ، تم تقسيم صندوق كامكو 2020يناير    9بتاريخ  
  بنسبة ، كان يتم احتساب أتعاب اإلدارة على أساس إجمالي قيمة الصندوق  2020يناير    9وحتى   .%0.75  بنسبةوأما الفئة )ب(    1.75%
1.75% . 

 
 المصاريف العمومية واإلدارية   - 7
 2021                                                                                     

 لاير سعودي 
2020                                                                                      

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

 616,843 696,043 رسوم حكومية وأتعاب مهنية
 56,830 606,364 مصاريف إيجار 

 365,016 385,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 139,727 179,983 مصاريف توظيف 

 116,779 135,513 دعم واختبار تقنية المعلومات  
 -       134,763 مصاريف انترنت 

 129,843 117,612 مصاريف اشتراكات 
 133,997 107,872 منافع عامة

 52,667 94,706 مصاريف سفريات عمل 
 87,306 70,608 دعاية وإعالن مصروف 

 -       43,877 مصاريف تدريب 
 -       54,865 طباعة ولوازم مكتبية

 -       43,590 اتصاالت 
 40,432 45,085 استهالك أثاث ومعدات 

 440,838 -        استهالك موجودات حق االستخدام
 137,890 -       عمولة 

 77,061 -       ديون معدومة 
 103,832 43,473 أخرى 

 ──────── ──────── 

 2,759,354 2,499,061 
 ════════ ════════ 
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 الزكاة  - 8
 

 المحملة للسنة 
  لاير سعودي(.  1,637,666 :2020)لاير سعودي   135,502تتكون الزكاة المحملة من مخصص السنة الحالية وقدره 

 
 : تم احتساب مخصص الزكاة وفقًا لألساس التالي

 
 2021 

 لاير سعودي 
2020                                                                                     

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

 53,805,981 53,176,622 حقوق الملكية 
 10,394,064 5,849,622 مخصصات وتسويات أخرى 

 (78,213) ( 146,299)  القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 
 ──────── ──────── 

 58,879,945 64,121,832 
 1,384,792 3,894,373 الربح المعدل للسنة 

 ──────── ──────── 

 62,774,318 65,506,624 
 ════════ ════════ 

 
 ديسمبر:   31الحركة في المخصص خالل السنة المنتهية في 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020                                                                                     

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

 7,885,486 9,005,450 في بداية السنة 
 1,637,666 1,614,497 محمل خالل السنة 
 ( 517,702) ( 2,811,845)  مدفوع خالل السنة

 -       ( 1,750,000) عكس قيد خالل السنة 
 ──────── ──────── 

 9,005,450 6,058,102 في نهاية السنة 
 ════════ ════════ 

 
 الربوط الزكوية 

 .2020حتى  2008والجمارك عن كافة السنوات من تم تقديم اإلقرارات الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة  
 

مليون   1.19طالب الهيئة بمبالغ إضافية قدرها   .2018ديسمبر    31، استلمت الشركة الربط الزكوي للسنة المنتهية في  2020خالل عام  
  لاير سعودي، وقد وافقت الشركة على االلتزام الزكوي وسداده. 

 
المنتهي 2021خالل عام   للسنتين  الزكوي  الربط  الشركة  إضافية  مطالبات  الهيئة    رفعت .2015و  2019ديسمبر    31في    تين، استلمت 

  ، وقدمت الشركة اعتراًضا على ذلك. 2015مليون لاير سعودي لعام  1.45و 2019مليون لاير سعودي لعام  1.34 قدرها
 

بتقييم متطلبات مخصص الزكاة على أساس الفتح للسنوات 2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   إلى    2015من    ، قامت الشركة 
ليس من المتوقع أن يكون هناك أي التزام  عن الهيئة و  ة مليون لاير سعودي يتعلق بالربوط الصادر  1.75وعكس قيد مخصص قدره    2020

 إضافي.  
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  الموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  - 9
 

األسهم  تشتمل االستثمارات، بتاريخ إعداد القوائم المالية، على االستثمارات في صناديق االستثمار المدارة من قبل الشركة واالستثمارات في  
 المتداولة في السوق المالية السعودية )تداول(. 

 
 ديسمبر  31 

2021   
 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
2020 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

   استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 13,960,982 17,957,647 صندوق كامكو لألسهم السعودية 

 -       3,027,108 صندوق اإلنماء للسيولة 
 -       10,133,768 صندوق فالكوم للمرابحة باللاير السعودي 

 -       5,715,000 دراية ريت 
 ───────── ───────── 

 36,833,523 13,960,982 
 ═════════ ═════════ 

 
 فيما يلبي بيان الحركة في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خالل السنة: 

 
 2021 

 لاير سعودي 
2020                                                                                     

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

   التكلفة:  
 50,910,972 11,728,189 في بداية السنة 

 -       19,346,752 إضافات خالل السنة 
 (39,182,783) ( 1,013,670) استبعادات خالل السنة 

 ───────── ───────── 

 11,728,189 30,061,271 في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 

   
   الحركة في األرباح غير المحققة:  
 1,172,515 2,232,793 في بداية السنة  

 1,060,278 4,539,459 التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة 
 ───────── ───────── 

 2,232,793 6,772,252 في نهاية الفترة 
 ───────── ───────── 

 13,960,982 36,833,523 صافي االستثمارات في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 فيما يلي بيان تفاصيل الدخل المثبت من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خالل السنة المنتهية في: 

 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020                                                                                      

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 1,060,278 4,539,459  ربح غير محقق من التغيرات في القيمة العادلة 
 1,173,322 225,375  محقق عن استبعاد حرب 
 ───────── ───────── 

 4,764,834 2,233,600 
 ═════════ ═════════ 
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 المصاريف المدفوعة مقدًما والمدينون اآلخرون  - 10
 

 
   2021ديسمبر   31

 لاير سعودي 
  2020ديسمبر  31

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 ً  346,757 404,192 مصاريف مدفوعة مقدما
 86,959 30,503 ضريبة قيمة مضافة مدينة 

 28,683 28,683 تأمينات نقدية
 68,359 -     دفعات مقدمة للموردين

 51,026 30 مدينون آخرون 
 ───────── ───────── 

 463,408 581,784 
 ═════════ ═════════ 

 
 رأس المال  - 11

 
 5.000.000 :2020ديسمبر    31لاير سعودي )  10سهم، قيمة كل سهم    5,000,000، يتكون رأس المال من  2021ديسمبر    31في  

 لاير سعودي(.  10سهم قيمة كل سهم 
 

 :2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31فيما يلي بيان نسبة الملكية كما في  

 عدد األسهم   نسبة الملكية %   المساهم  
 المبلغ  
 لاير سعودي  

 ──────── ──────── ──────── 

 50,000,000 5,000,000 100.00 كامكو لالستثمار كي.إس.سي.بيشركة 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  - 12
 

 تلخص الجداول التالية بنود مكافأة نهاية الخدمة المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة وقائمة المركز المالي: 
 

 ديسمبر:   31للسنة المنتهية في الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة   أ(  
 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020                                                                                     

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

 1,083,404 1,382,829 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة في بداية السنة 
 299,425 334,412 الخسارة أو المحمل المثبت في قائمة الربح 

 ──────── ──────── 

 1,382,829 1,717,241 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة في نهاية السنة 
 ════════ ════════ 

 
 ديسمبر:   31المنتهية في  فيما يلي بيان مصروف المنافع )المثبت قائمة الربح أو الخسارة( خالل السنة  ب( 
 
 2021 

 لاير سعودي 
2020                                                                                     

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

 299,425 334,412 مصروف المنافع 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  - 12
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية:  ج( 
 2021 2020 
 % % 
 ──────── ──────── 

 2.52 2.65 معدل الخصم 
 3.00 3.00 معدل الزيادة في الرواتب 

 
 .2020و 2021ديسمبر   31إن االفتراضات الديموغرافية الخاصة بالشركة، أي معدل ترك العمل، كان متوسًطا كما في 

 
  تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة المتعلقة بالتزام المنافع المحددة:فيما يلي 

 
 
 

   2021ديسمبر   31
 لاير سعودي 

  2020ديسمبر  31
 لاير سعودي 

 ──────── ──────── 

   معدل الخصم 
 91,899 104,196 % 1الزيادة بواقع 
 ( 102,057) ( 115,628) % 1النقص بواقع 

   الرواتب معدل الزيادة في 
 ( 108,695) ( 123,448) % 1الزيادة بواقع 
 99,497 113,155 % 1النقص بواقع 

 
 المصاريف المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون  - 13
   2021ديسمبر   31 

 لاير سعودي 
  2020ديسمبر  31

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

 -       596,364  المركز الرئيسي - إيجار مستحق
 421,963 589,506 تكاليف موظفين مستحقة 

 248,169 308,577 ضريبة قيمة مضافة 
 239,000 302,504 اتعاب مهنية مستحقة 

 2,204 55,344 دائنون
 ───────── ──────── 

 1,852,295 911,336 
 ═════════ ════════ 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 14

 طبيعة المعامالت   الجهات ذات عالقة  
2021 

 لاير سعودي 
2020                                                                                     

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

    المساهم  
 -       302,962 مصاريف مدفوعة بالنيابة عن الشركة شركة كامكو كي.إس.سي.بي

    
    منتسبة الجهات ال

 4,605 1,395 مبالغ مستلمة من الموجودات المدارة صناديق تحت اإلدارة 
 5,518,214 7,332,054  أتعاب إدارة الموجودات  
    

 365,016 385,000 اإلدارة المستقلين أتعاب أعضاء مجلس  أعضاء مجلس اإلدارة 
    

 518,340 545,499 قصيرة األجل  كبار موظفي اإلدارة 
 93,437 49,878 طويلة األجل  
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  - 14
 

  نورد فيما يلي األرصدة لدى الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي: 
 

 طبيعة العالقة   

 ديسمبر  31
2021   

 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
2020 

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

    المبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة )إيرادات مستحقة(  
 676,584 802,719 جهة منتسبة   تحت اإلدارة  صندوق 

  ════════ ════════ 

    عالقة مبالغ مستحقة إلى جهات ذات 
 -     302,962 مساهم شركة كامكو كي.إس.سي.بي

 23,188 21,793 جهة منتسبة   تحت اإلدارة  صندوق 
  ──────── ──────── 

  324,755 23,188 
  ════════ ════════ 

 
 العالقة الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات 

إن األرصدة القائمة بتاريخ   يتم إجراء المعامالت مع الجهات ذات العالقة بشروط مماثلة لتلك السائدة في المعامالت التجارية العادية للشركة.
حقة من أو إلى  لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المست  إعداد القوائم المالية بدون ضمانات وبدون عمولة ويتم سدادها نقداً. 

تم اإلفصاح عن االنخفاض في القيمة المسجل لقاء المبالغ المستحقة من قبل الجهات ذات العالقة في هذه القوائم   الجهات ذات العالقة.
 يتم إجراء هذا التقويم في كل فترة مالية من خالل فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فيها.  المالية.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 15

 
رمي  يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها ضمن التسلسل اله

المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة  وال يتضمن ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات   للقيمة العادلة.
 الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة. 

 
 القيمة الدفترية 
 لاير سعودي 

 القيمة العادلة 
 ──────────────────────────────────── 

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  2021ديسمبر  31
      

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 36,833,523 -     36,833,523 -     36,833,523 الخسارة 
 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── 

 36,833,523 -     36,833,523 -     36,833,523  اإلجمالي
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      2020ديسمبر  31
      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 13,960,982 -     13,960,982 -     13,960,982 الخسارة 

 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── 

 13,960,982 -     13,960,982 -     13,960,982 اإلجمالي 
 ═══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 
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  إدارة المخاطر المالية - 16
 

  تتعرض العمليات المالية الخاصة بالشركة للمخاطر التالية:
 

  مخاطر االئتمان 
االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداه مالية مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية، وتنشأ    تمثل مخاطر

تسعى   بصورة أساسية من شبه النقدية ومخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، بما في ذلك المبالغ القائمة المستحقة من الجهات ذات العالقة. 
يبين الجدول التالي   رة مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة. الشركة إلى إدا 

 الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي: 
 

 

 ديسمبر  31
2021 

 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
2020  

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

 49,201,859 28,578,529 أرصدة لدى البنوك
 13,960,982 36,833,523 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 676,584 802,719 مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة 
 235,027 30 مدينون آخرون 

 ──────── ──────── 

 66,214,801 64,074,452 
 ════════ ════════ 

 
 تركز مخاطر االئتمان
االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو    تنشأ تركزات مخاطر

سية  وجود خصائص اقتصادية مماثلة لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تتأثر بالتغيرات االقتصادية أو السيا
 ديد أي تركزات هامة لمخاطر االئتمان من قبل اإلدارة بتاريخ إعداد القوائم المالية. لم يتم تح أو الظروف األخرى. 

 
 مخاطر السيولة 

تنشأ مخاطر السيولة   السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية.   تمثل مخاطر 
وتتمثل طريقة الشركة في إدارة السيولة في التأكد، قدر   عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له.

وفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها، في ظل كل من الظروف العادية أو الظروف الصعبة، وذلك بدون  المستطاع، من ت 
وعليه، تقوم الشركة بالتأكد من توفر األموال الكافية من الجهات ذات العالقة وتوفر   تكبد خسائر غير مقبولة أو االضرار بسمعة الشركة.

تظهر   فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية.  جميع األوقات. التسهيالت البنكية في  
 المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن الدفعات التعاقدية المتعلقة بالعمولة: 

 

 اإلجمالي  أكثر من سنة  أقل من سنة  
 لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  2021ديسمبر   31
 ─────── ─────── ─────── 

 1,852,295 -       1,852,295 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
 324,755 -       324,755 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 

 ─────── ─────── ─────── 

 2,177,050  2,177,050 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    2020ديسمبر  31
 911,336 -       911,336 مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون

 23,188 -       23,188 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 
 ─────── ─────── ─────── 

 934,524       - 934,524 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  - 16
 

 مخاطر السوق 
السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت، والتي تؤثر على    تمثل مخاطر

إلى مخاطر السوق ضمن مستويات    إن هدف إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات  الدخل أو التدفقات النقدية للشركة.
 مقبولة والعمل على زيادة العائد. 

 
 مخاطر العمالت 

تخضع الشركة للتقلبات   تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.
العادية. أعمالها  دورة  األجنبي خالل  الصرف  أسعار  تقم في  والدوالر    لم  السعودي  اللاير  بعمالت عدا  هامة  معامالت  بإجراء  الشركة 

ونظًرا ألن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، تعتقد اإلدارة أن الشركة ال تخضع ألي مخاطر عمالت   األمريكي.
 هامة. 

 
 األموال المحتفظ بها على سبيل األمانة  - 17

لم يتم اعتبار هذه األرصدة كموجودات خاصة بالشركة، وعليه لم يتم إدراجها في هذه   تالية على سبيل األمانة. تحتفظ الشركة باألرصدة ال
 القوائم المالية. 

 

 

 ديسمبر  31
2021   

 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
2020  

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

 682,277,382 885,109,620  الموجودات المدارة
 ═════════ ═════════ 

 
تم اإلفصاح عن األتعاب من   تم إدراج االستثمار األولي للشركة في صندوق كامكو لألسهم السعودية ضمن صافي قيمة الموجودات أعاله.

 (. 6الموجودات المدارة في اإليضاح )
 

 المتطلبات النظامية لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال  - 18
المال والحد األدنى لمتطلبات رأس المال ونسبة كفاية راس المال للشركة وفقاً لقواعد الكفاية المالية الصادرة  فيما يلي متطلبات قاعدة رأس  

 عن هيئة السوق المالية: 

 

 ديسمبر  31
2021   

 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
2020  

 لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

   قاعدة رأس المال: 
 53,176,622 56,872,085 الشريحة األولى لرأس المال  
 -       -       الشريحة الثانية لرأس المال  
  ──────── ──────── 

 53,176,622 56,872,085 إجمالي قاعدة رأس المال  
  ──────── ──────── 

   متطلبات الحد األدنى لرأس المال: 
 7 7 مخاطر السوق  
 5,391,489 11,947,017 مخاطر االئتمان 
 2,352,803 2,174,077 المخاطر التشغيلية 
  ──────── ──────── 

 7,744,299 14,121,101 إجمالي الحد األدنى المطلوب لرأس المال: )انظر اإليضاح )د( أدناه(  
  ──────── ──────── 

   نسبة كفاية رأس المال: 
 6.87 4.03 إجمالي نسبة رأس المال )مرات(  
    
 6.87 4.03 الشريحة األولى لرأس المال )مرات( نسبة  
    
 45,432,323 42,750,984 الفائض في رأس المال )انظر اإليضاح )د( أدناه(  
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 المتطلبات النظامية لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال )تتمة(  - 18
 
المال   ( أ) لرأس  الثانية  والشريحة  المدققة(  المبقاة  المال واألرباح  رأس  )وتشتمل على  األولى  الشريحة  من  المال  رأس  قاعدة  تتكون 

تم احتساب متطلبات الحد األنى لرأس المال المتعلق بمخاطر السوق ومخاطر   )وتشتمل على احتياطي إعادة تقويم االستثمارات(.
 ة طبقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من قواعد الكفاية المالية. االئتمان والمخاطر التشغيلي 

 
أي يجب أن ال تقل قاعدة    – تقوم الشركة بإدارة رأس المال الخاص بها وفقاً للركيزة األولى والركيزة الثانية من قواعد الكفاية المالية   ( ب )

 رأس المال عن متطلبات الحد األدنى لرأس المال. 
 
داف الشركة عند إدارة كفاية رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل هيئة السوق المالية للحفاظ على  تتمثل أه ( ج)

 مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأسمال قوية. 
 
)ز( من الئحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية في    6يبلغ الحد األدنى لرأس المال المطلوب، وفقاً للمادة   ( د)

 مليون لاير سعودي.   50المملكة العربية السعودية بخصوص أنشطة الشركة المرخص بها، 
 
على موقع الشركة  تقوم الشركة سنويًا باإلفصاح للجمهور عن بعض المعلومات وفقاً للركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية وذلك   ( ه)

ومع ذلك، لم يتم إخضاع هذه المعلومات للفحص أو المراجعة من قبل   (.https://www.kamcoinvest.com.saاإللكتروني )
 مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة. 
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"( على أنه جائحة اعترافًا بانتشاره السريع في جميع  19-العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيد، أعلنت منظمة الصحة  2020خالل مارس  
العالم. السعودية. أنحاء  العربية  المملكة  ذلك  في  بما  الخليجي،  التعاون  مجلس  منطقة  أيًضا على  الفيروس  هذا  تفشي  أثر  واتخذت   وقد 

وقامت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص بإغالق   انتشار الفيروس.الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات بهدف احتواء  
 الحدود، وإصدار إرشادات للتباعد االجتماعي، وفرض اإلغالق وحظر التجول على مستوى البالد. 

 
االعمال، قامت اإلدارة  واستجابة لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من تعطيل لبعض االنشطة االجتماعية واالقتصادية واستمرارية  

 باتخاذ سلسلة من اإلجراءات االحترازية والوقائية، بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين وأسرهم. 
 

لم تحدد اإلدارة أي تأثير جوهري على عمليات الشركة ونتائجها   ،2021ديسمبر    31تاريخ إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  وكما ب 
 .  وسوف تستمر اإلدارة في تقييم طبيعة ومدى تأثير الفيروس على أعمالها ونتائجها المالية. 19-المالية من تفشي كوفيد
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لقوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديالت عليها أو تقديم إفصاحات  لم تقع أية أحداث الحقة لتاريخ إعداد ا
 بشأنها في هذه القوائم المالية. 
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 (. 2022 مارس  27هـ )الموافق 1443 شعبان 24تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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