
 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية أريبشركة 
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 المالية أريبشركة 

  )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

  القوائم المالية 

 م2019ديسمبر  31ة المنتهية في للسن

 

 

 فهرس المحتويات

 

 صفحـة

  

 3 - 1 مراجع الحسابات المستقل تقرير 

  

 4  المركز الماليقائمة 

  

 5 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر 

  

 6  المساهمينحقوق قائمة التغيرات في 

  

 7 قائمة التدفقات النقدية 

  

 30 - 8  القوائم المالية  إيضاحات حول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 مراجع الحسابات المستقل تقرير 
 

 
 مساهميالسادة /  إلى

 المالية أريبشركة 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية 
 

 الرأي
 31كما في شمل قائمة المركز المالي مقفلة، والتي ت )"الشركة"( شركة مساهمة سعودية المالية أريبلشركة لقد راجعنا القوائم المالية 

للسنة المنتهية في ذلك  والتدفقات النقدية ساهمينالتغيرات في حقوق المسارة والدخل الشامل االخر والربح أو الخ وائم، وقم2019ديسمبر 
 ة الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.التاريخ، واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبي

 
 اوأدائه م2019ديسمبر  31كما في  للشركة الجوانب الجوهرية، المركز الماليفإن القوائم المالية تعرض بعدل، من جميع ، وفي رأينا

عتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير للتقرير المالي الم ةالدولي للمعاييرالنقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً  اوتدفقاته المالي
 واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 أساس الرأي

ً  بالمراجعة قمنا لقد  هاتوضيح تم المعايير تلك بموجب مسؤوليتناإن  العربية السعودية. المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير وفقا
ً لقواعد الشركة عن مستقلون ونحن .تقريرنا " في المالية القوائم مراجعة حول "مسؤوليات المراجع قسم في  المهنة وآداب سلوك وفقا

 .قواعدال وفقاً لتلك أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى كما المالية، للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودية العربية المملكة في المعتمدة
 .رأينابداء إل أساس لتوفير ومناسبة كافية عليها حصلنا التي المراجعة أدلة أن ونعتقد

 

 أمور المراجعة الرئيسية

، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية. وقد تم ان أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت
في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولم نقدم رأياً منفصالً في تلك األمور. وبالنسبة الي كل تناول هذه األمور 

 -أمر مدرج أدناه، فان وصفنا لكيفية معالجة مراجعتنا لهذا االمر موضح أدناه: 
 

 كيفية معالجتنا لألمر أثناء مراجعتنا أمور المراجعة الرئيسية

 

 راف باإليراداالعت

وفقاً للشروط  الترتيبوأتعاب تتمثل اإليرادات في أتعاب إدارة األصول 
 المتفق عليها في عقود تقديم تلك الخدمات.

 
اعتبرنا االعتراف باإليراد من األمور الرئيسية للمراجعة للتأثير 

 الجوهري لتوقيت االعتراف باإليراد وقيمته على القوائم المالية.
 
 

 دلة للموجودات الماليةالقيمة العا
 تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

وبلغ رصيدها  أدوات حقوق ملكية في شركات أجنبيةوالتي تتكون من 
ديسمبر  31لاير سعودي ) 658,777م مبلغ 2019ديسمبر  31في 

( هذه 7لاير سعودي( إيضاح رقم ) 3,026,285م: 2018
دات تقاس بالقيمة العادلة وتنعكس نتيجة التقييم في قائمة الدخل الموجو
 الشامل.

وقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيسي نظراً ألهمية أثر التقييم على 
 القوائم المالية.

  

 

  -تتضمن إجراءاتنا: 

 مراجعة نظم الرقابة الداخلية المتعلقة باإليرادات 

 .مراجعة سياسة االعتراف باإليراد 

 م بفحص المعامالت الخاصة باإليراد خالل السنة.القيا 

 .القيام بإجراءات القطع لإليراد في نهاية الفترة 

 .القيام بمراجعة تحليلية لإليرادات 
 

 
  -تتضمن إجراءاتنا: 

  مراجعة طريقة إجراء التقييم ومدي مالءمة مدخالت تقييم
 تلك الموجودات.

 31في  التأكد من ملكية الشركة لتلك الموجودات كما 
 م.2019ديسمبر 

 الحصول على تقرير بالقيمة العادلة لتلك الموجودات كما 
 م.2019ديسمبر  31في 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 مراجع الحسابات المستقل تقرير 
 

 مساهميالسادة /  إلى
 المالية أريبشركة 

 
 تقرير حول مراجعة القوائم المالية )تتمة(

 

 أمور المراجعة الرئيسية )تتمة(

 

 )تتمة( كيفية معالجتنا لألمر أثناء مراجعتنا )تتمة( المراجعة الرئيسيةأمور 

 
 االستثمارات العقارية تحت التطوير )تتمة( 

تمتلك الشركة استثمارات عقارية تتكون من فيال تحت التطوير في مدينة 

لاير  7,184,600م مبلغ 2019ديسمبر  31جدة وبلغت قيمتها كما في 

 (12لاير سعودي(. إيضاح رقم ) 6,384,600: 2018سعودي )
 

بغرض تحقيق عائد من تأجيرها أو يتم االحتفاظ باالستثمارات العقارية 
تحقيق مكاسب رأسمالية أو لكليهما. وتدرج االستثمارات العقارية بالتكلفة 

 مخصوماً منها أي خسائر انخفاض في القيمة.
 

نخفاض في القيمة يتم إعادة قياس اإلستثمارات العقارية بشأن خسائر اال

كلما دعت األحداث أو التغيرات في الظروف التي تشير إلى أن القيمة 

الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد ويتم إثبات أثر إعادة القياس بالقيمة 

 التي تتجاوز فيها القيمة اإلستردادية القيمة الدفترية لتلك اإلستثمارات.
 

ات العقارية، تقوم إدارة الشركة لتقييم االنخفاض في قيمة االستثمار

بالتعاقد مع مقيمين مستقلين معتمدين للقيام بتقييم لالستثمارات العقارية 

 على أساس سنوي.
 

لقد اعتبرنا هذا األمر من أمور المراجعة الرئيسية ألن تقييم االنخفاض 

في القيمة يتطلب إفتراضات هامة من قبل إدارة الشركة وقد يكون التأثير 

 القوائم المالية. علىفاض جوهرياً لالنخ

 

 )تتمة( -تتضمن إجراءاتنا: 

  تقييم استقاللية المقيمين الخارجيين وقراءة شروط
التعاقد لتحديد ما إذا كانت هناك أية أمور قد تؤثر على 
موضوعية المقيم أو قد تفرض قيودا على نطاق 

 عملهم.
 

  حصلنا على تقريرين من مقيمين مستقلين معتمدين
م، 2019ديسمبر  31ستثمارات العقارية كما في لال

وتأكدنا من أن أساليب التقييم مناسبة الستخدامها في 
تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في 

 تاريخ التقرير.
 

  تقييم القيمة القابلة لالسترداد لالستثمارات العقارية
ً لتقارير المقيمين المستقلين والتحقق من إثب ات طبقا

األثر )االنخفاض في القيمة إن وجد وكان جوهرياً( 
 في القوائم المالية.

 

 

  

 

 أخرىأمور 
من قبل مراجع حسابات أخر وأبدى رأيا غير معدل  م،2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  أريب الماليةلشركة  القوائم الماليةتم مراجعة 

 م.2019 مارس 18 فقالموا هـ1440 رجب 11 بتاريخ القوائم الماليةعلى 
 

 والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية   اإلدارةمسؤولية 

ً  القوائم الماليةالمسؤول عن إعداد  يه اإلدارةإن  المعتمدة في المملكة العربية للتقرير المالي  ةالدولي للمعاييروعرضها العادل، وفقا
للمحاسبين القانونين وأحكام نظام الشركات ونظام األساس للشركة،  يئة السعوديةاألخرى المعتمدة من اله تالسعودية والمعايير واإلصدارا

بسبب  جوهري سواءً التحريف المن إعداد قوائم مالية خالية من  اضرورية، لتمكينه اإلدارةراها تالمسؤول عن الرقابة الداخلية التي  وهي
وعن اإلفصاح  على البقاء كمنشأة مستمرة الشركةقدرة معن تقدير ة سؤولالمهي  اإلدارة، فإن القوائم الماليةغش أو خطأ. وعند إعداد 

أو  الشركةفي المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية  االستمرارية فرض بأساس تطبيقبحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة 
 ، أو ليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك.هاإيقاف عمليات

 
 .الشركةالمسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في  ان المكلفون بالحوكمة هم

 
 مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية 

او غش  بسببسواء كانت  التحريف الجوهريمعقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من  تأكيدالحصول على  فيتتمثل اهدافنا 
لحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوي عاِل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن خطأ، وإصدار تقرير مراجع ا

التحريف الجوهري المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن  فيتم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة  التيالمراجعة 
مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على  فيش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغ

 .يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية التيت االقتصادية االقرار
 
 
 
 

 



 
 

 مراجع الحسابات المستقل تقرير 
 

 مساهميالسادة /  إلى
 المالية أريبشركة 

 
 عة القوائم المالية )تتمة(تقرير حول مراج

 
 )تتمة( مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية

المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة  فيوكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة 
 :كما قمنا بـ ،الشك المهني خالل المراجعة

 
خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  بسبب غش اوالقوائم المالية، سواء كانت  فيجوهرية ال التحريفاتيم مخاطر وجود يحديد وتقت •

رأينا. يُعد خطر عدم اكتشاف تحريف لالمراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساساً 
او تزوير أو حذف متعمد أو إفادات  ؤلخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطجوهري ناتج عن الغش أعلى من ا

 .مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية
 

 إبداء بغرض وليس للظروف، مناسبة مراجعة تصميم إجراءات أجل من بالمراجعة، الصلة ذات الداخلية للرقابة فهم على الحصول •
 .للشركة بة الداخليةالرقا فاعلية في رأي

 
قامت بها  التي، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة المستخدمةيم مدى مالئمة السياسات المحاسبية يتق •

 .اإلدارة
 

عليها، فيما إذا  المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصولفي اإلستمرارية  ألساساستنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة  •
إذا ما البقاء كمنشاة مستمرة. على  الشركةكان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة 

 ، وإذاالقوائم الماليةاستنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في 
كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. 

 .ةبقاء كمنشاة مستمرعن ال الشركةومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف 
 

تظهر المعامالت واألحداث  القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت ةالمالي القوائمتقييم العرض العام وهيكل ومحتوى  •
 ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً عادالً.

 
 نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في

 .مراجعتناأوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خالل  ذلك أي
 

 التقرير عن المتطلبات القانونية والنظامية األخرى
خالل قيامنا بإجراءات المراجعة، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن الشركة ال تتوافق، من جميع  بناًء على المعلومات المقدمة لنا

شركة فيما يتعلق بتأثيرها على إعداد لل نظام االساسرية، مع متطلبات أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنواحي الجوه
 وعرض القوائم المالية.

 
 

 عن البسام وشركاؤه
 
 
 
 
 

 إبراهيم أحمد البسام
 (337محاسب قانوني رقــم )

 
 جدة، المملكة العربية السعودية

 هـ1441 رمضان 21
 م2020 مايو 14



 

 

 المالية أريبشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 المركز المالي قائمة 

 م 2019ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ بالريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 م2018 م2019 إيضاح 

    الموجودات

 1,597,370 4,046,601 6 نقد وما في حكمه

صافى ،تجارية ذمم مدينة  9 ,192,9542  8,460,191 

أخرىمصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة   10 1777,28  392,307 

 7,073,436 3,250,924 11 مستحق من أطراف ذات عالقة

7658,77 7 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  3,026,285 

 35,000,000 38,000,000 8 دفعات مقدمة الستثمارات في شركات زميلة

تحت التطوير استثمارات عقارية  12 7,184,600 6,384,600 

 350,056 175,421 5 ممتلكات ومعدات، صافي

 62,284,245 56,286,558  إجمالي الموجودات 

    حقوق المساهمين والمطلوبات

    حقوق المساهمين

 38,045,957 38,045,957 16 رأس المال

 14,561,947 14,561,947 17 احتياطي نظامي

احتياطي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة 

 (449,964) (1,591,223)  العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 7,746,235 2,559,329  أرباح مبقاه

 (1,311) (143)  جنبيةاأل تعمالالترجمة  احتياطي

 59,902,864 53,575,867  إجمالي حقوق المساهمين

    

    المطلوبات

 894,534 739,953 14 مصروفات مستحقة وأرصده دائنة أخرى

 46,482 209,058  ذمم دائنة 

 1,313,860 1,488,297 ب-15 الزكاة المستحقة

 126,505 273,383 13 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 2,381,381 2,710,691  إجمالي المطلوبات

 62,284,245 56,286,558  ن والمطلوباتإجمالي حقوق المساهمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوائم المالية ( جزءاً ال يتجزأ من هذه 28( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 المالية أريبشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

  الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخرقائمة 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

   

 م2018 م2019 إيضاح 

    

 10,626,845 4,840,639 19 اإليرادات

 (820,857) (1,081,864) 20 اإليراداتتكلفة 

 9,805,988 3,758,775  الربح مجمل

    

 (3,565,384) (2,869,646) 21 مصروفات عمومية وإدارية

 (299,161) (185,665) 5 ك ممتلكات ومعداتاستهال

 (1,860,000) -  خسائر بيع استثمارات عقارية

 (2,275,400) - 12 عقاريةالستثمارات االنخفاض في قيمة اال

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  بيع أرباح محققة من

 250,196 17,123  الدخل الشامل األخر

 525,844 1,455,835 9 نهارد مخصصات انتفى الغرض م

 2,582,083 2,176,422  ربح السنة قبل الزكاة

 (459,912) (174,437) أ-15 الزكاة

 2,122,171 2,001,985  صافي الربح للسنة

    

    الدخل الشامل االخر:

    بنود سوف لن يتم إعادة تصنيفها علي الربح أو الخسارة

مكافأة نهاية من تقييم التزام  )الخسائر( / األرباح اإلكتوارية 

 الخدمة
 

(32,190) 116,794 

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 (317,090) (1,096,792)  خالل الدخل الشامل االخر

 170 -  فروق ترجمة العمالت األجنبية

 1,922,045 873,003  الشامل للسنة  إجمالي الدخل

 0.35 0.31 18 لاير سعودي للسهم –هم األساسي من الربح نصيب الس

 0.35 0.31 18 لاير سعودي للسهم –نصيب السهم المخفض من الربح 
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 المالية أريبشركة 

 قفلة( )شركة مساهمة سعودية م

 

  المساهمينحقوق قائمة التغيرات في 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 أرباح مبقاه االحتياطي النظامي رأس المال

احتياطي التغير في القيمة العادلة 

للموجودات المالية بالقيمة العادلة 

 خرمن خالل الدخل الشامل اال

ترجمة احتياطي فروق 

 جنبيةاأل تعمالال

إجمالي حقوق 

 المساهمين

       :م2018

 67,980,819 (1,481) (132,874) 15,507,270 14,561,947 38,045,957 الرصيد في بداية السنة

       

 2,122,171 - - 2,122,171 - - السنة الربحصافي 

ية بالقيمة العادلة من التغير في القيمة العادلة للموجودات المال

 خالل الدخل الشامل االخر
- - - (317,090) 170 (316,920) 

 116,794 - - 116,794 - - األرباح االكتوارية من تقييم التزام مكافاة نهاية الخدمة

 (10,000,000) - - (10,000,000) - - (22)إيضاح توزيعات أرباح 

 59,902,864 (1,311) (449,964) 7,746,235 14,561,947 38,045,957 الرصيد في نهاية السنة

       

       :م2019

(449,964) 7,746,235 14,561,947 38,045,957 الرصيد في بداية السنة  (1,311)  59,902,864 

 2,001,985 - - 2,001,985 - - السنة الربحصافي 

من التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة 

 (1,096,792)  (1,096,792) - - - خالل الدخل الشامل االخر

 - 1,168 - (1,168) - - المحول من احتياطي فروق ترجمة العمالت الى األرباح المبقاه

 - - (44,467) 44,467 - - المحول من احتياطي التغير في القيمة العادلة الى األرباح المبقاه

 (32,190)  - (32,190) - - لتزام مكافاة نهاية الخدمةالخسائر االكتوارية من تقييم ا

 (7,200,000) - - (7,200,000) - - (22توزيعات ارباح )إيضاح 

 53,575,867 (143) (1,591,223) 2,559,329 14,561,947 38,045,957 الرصيد في نهاية السنة

 

 القوائم المالية  جزءاً ال يتجزأ من هذه( 28)( إلى 1عتبر اإليضاحات المرفقة من )ت
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 المالية أريبشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 قائمة التدفقات النقدية 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 

 م2018 م2019 

   

   األنشطة التشغيلية

 2,582,083 2,176,422 قبل الزكاة ربح السنة

   

   تعديالت لتسويه صافى الربح لصافى النقدية من األنشطة التشغيلية

 299,161 185,665 استهالك ممتلكات ومعدات

 288,177 118,113 المحمل خالل السنة نهاية الخدمةصروف م

 914,056 - التجارية قيمة الذمم المدينة فياالنخفاض 

 250,196 (17,123)  عادلة من خالل الدخل الشامل االخرأرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة ال

 2,275,400 - العقارية االستثماراتفي قيمة االنخفاض 

 6,108,681 2,463,077 صافي التغير في رأس المال العامل

   

 291,676 3,267,237 *تجاريةذمم مدينة 

 (4,712,380) 3,822,512 من أطراف ذات عالقة ستحقالم

 (87,052) (384,974) و ارصدة مدينة اخري دفوعة مقدمامصروفات م

 (1,944,920) 162,576 ذمم دائنة 

 148,645 (154,581) مصروفات مستحقة وأرصده دائنة أخرى

 (2,709,610) - المسدد من الزكاة

 (965,796) (3,425) نهاية الخدمة مكافأةالمسدد من 

 (3,870,756) 9,172,422 التشغيلية صافي النقد الناتج/ )المستخدم( في األنشطة

   

   األنشطة االستثمارية

 (19,905) (11,030) شراء ممتلكات ومعدات 

 8,660,000 (800,000) **)مدفوعات( متحصالت من االستثمارات العقارية 

متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 911,421 1,287,839 ***اآلخر

 9,551,516 476,809 األنشطة االستثمارية  من صافي النقد الناتج

   

   األنشطة التمويلية 

 (5,670,000) (7,200,000) **أرباحتوزيعات 

 (5,670,000) (7,200,000) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

   

 260,956 2,449,231 صافي التغير في النقد وما في حكمه

 1,336,414 1,597,370 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 1,597,370 4,046,601 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

   

   المعامالت غير النقدية:

 - (3,000,000) دفعات مقدمة الستثمارات في شركات زميلة

 - 3,000,000 *تجارية ذمم مدينة

 4,330,000 - **متحصالت من االستثمارات العقارية

 (4,330,000) - **أرباحتوزيعات 

 (170) (1,168) خسارة ترجمة عملة  أجنبية

متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 ***اآلخر
1,168 170 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 28)( إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

-7- 



 أريب الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 نبذة عن الشركة  -1

وهي شركة  4030191623شركة مساهمة سعودية مقفلة )الشركة( مسجلة بموجب سجل تجاري رقم  -المالية  أريب شركةإن 

 9هـ )الموافق 1430رمضان  19بتاريخ  08119-30مرخصه بموجب الترخيص الصادر من قبل هيئة السوق المالية رقم 

 م(.2009سبتمبر 

 

م( تم تعديل قائمة االعمال المرخصة 2018يونيو  12هـ )الموافق 1439رمضان  28وافقة الهيئة في تاريخ وبناًء علي خطاب م

 للشركة لممارستها بإضافة نشاطي إدارة صناديق االستثمار وإدارة محافظ العمالء.

 

المالية بتغيير االسم التجاري م( بإرسال اشعار الي هيئة السوق 2018اكتوبر  17هـ )الموافق 1440صفر  7قامت الشركة بتاريخ 

هـ )الموافق 1441صفر  11المالية، وأصدرت الهيئة موافقتها بتاريخ  أريبلها من شركة مجموعة رؤيا المالية ليصبح شركة 

 م(.2019اكتوبر  10

 جدة، المملكة العربية السعودية. يقع مقر الشركة في

 

 القوائم المالية أسس إعداد  -2

 

 بيان االلتزام 2/1 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  للشركة"( القوائم المالية )"القوائم المالية تم إعداد هذه  وفقا

 األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.  اإلصداراتالسعودية والمعايير و

 

 أساس القياس  2/2

 : ةالقوائم الماليتم إعداد هذه 

 

 باستثناء: وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 

 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  موجودات ماليةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة وال -

 حيث تم قياسهما بالقيمة العادلة. االخر

المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة باستخدام  ة بالقيمة الحالية لاللتزاماتتاالعتراف بمزايا الموظفين المثب -

  التقييم االكتواري.

 

 .وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي وفرض االستمرارية 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2/3

)"العملة  الشركةالتي تعمل فيها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية  للشركة القوائم الماليةيتم قياس البنود المدرجة في 

 وهي العملة الوظيفية وعملة العرض. بالريال السعودي القوائم الماليةيتم عرض  (."الوظيفية

 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 2/4

 منها: م2019يناير  1يسري مفعول عدد من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على المعايير اعتباراً من 

 

 "عقود االيجار"  16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"عقود االيجار" وتفسير لجنة تفسيرات  17محل معيار المحاسبة الدولي رقم  16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"تقييم جوهر  27لتعديالت المعايير الدولية رقم الحوافز" وتفسير لجنة ا –"التأجير التشغيلي  15المعايير الدولية السابقة رقم 

 المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار".

 

 اإليجار" نموذجاً محاسبياً واحداً مدرجاً في المركز المالي للمستأجر.  "عقود 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار يقدم

 

 التزامه يمثل الذي اإليجار عقد والتزام المعني األصل استخدام في حقه يمثل والذي االستخدام حق يعترف المستأجر بأصل

 القيمة. تظل المنخفضة اإليجار وعقود األجل قصيرة اإليجار لعقود اختيارية اإليجار. هناك استثناءات مدفوعات بسداد

االيجار كعقود إيجار تمويلي أو عقود أن المؤجرين يواصلون تصنيف عقود  أي - الحالية للمعايير مماثلة المؤجرين محاسبة

 إيجار تشغيلي.
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 أريب الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 )تتمة(أسس إعداد القوائم المالية  -2

 

 )تتمة( المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 2/4

 

 )تتمة("عقود االيجار"  16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

يوجد عدد من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على المعايير  16لي رقم باإلضافة إلى المعيار الدولي للتقرير الما

 .م2019يناير  1إعتباراً من 

 

بدراسة أثر التطبيق ووجدت أن قيمة التزامات اإليجار  الشركة، قامت 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

عقود اإليجار المبرمة قصيرة األجل. وبالتالي كافة تلك التعديالت  وأصول حق اإلستخدام ذات أثر غير جوهري، حيث أن

 .للشركةليس لها أثر جوهري على القوائم المالية 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3

السعودية، استخدام االحكام والتقديرات ، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية القوائم الماليةيتطلب إعداد 

واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واالفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ 

ء على الخبرة ومبالغ اإليرادات والمصروفات. يتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناالمركز المالي الموحد إعداد 

ً للظروف. تقوم  بإجراء  الشركةالسابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا

 التقديرات واالفتراضات بشأن المستقبل. وقد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات عالقة.

 

. ان الحاالت واالفتراضات الحالية قابلة القوائم الماليةافتراضاتها وتقديراتها على المؤشرات المتاحة عند اعداد  في الشركةاعتمدت 

مثل هذه التغيرات  الشركةللتطوير مستقبال حيث انها قد تطرأ تغيرات نتيجة لتغيرات السوق او الحاالت الخارجة عن سيطرة 

 تنعكس على االفتراضات عندما تحدث.

 

م فحص التقديرات األساسية على أساس مفهوم االستمرارية. يدرج أثر فحص التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها فحص يت

التقديرات إذا كان الفحص يؤثر على تلك الفترة او في فترة الفحص والفترات المستقبلية إذا كان الفحص يؤثر على كل من الفترات 

 .الحالية والمستقبلية

 

 يما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها االحكام:وف

 

 أساس االستمرارية

 الشركةعلى االستمرار في العمل وفقاً ألساس االستمرارية، وهي على قناعة بأن  الشركةبإجراء تقييم لمقدرة  الشركةقام إدارة 

الت عدم تأكد لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدي اإلدارة علم بأي حالديها الموارد الكافية 

 ألساس االستمرارية.وفقاً  القوائم الماليةعلى البقاء كمنشأة مستمرة. وعليه، تم اعداد  الشركةحول مقدرة  اجوهري قد تثير شكوك

 

 قياس القيمة العادلة

بلغ الذي يمكن استالمه عند بيع أصول او سداده عند تسوية التزامات بين الطرفين بموجب معاملة تتم على القيمة العادلة هي الم

 أسس تجارية بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض ان معاملة بيع األصول او تحويل االلتزامات ستتم إما:

 

 في السوق الرئيسي لهذه األصول او االلتزامات، او 

 حال عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق منفعة لألصول او االلتزامات.  في 

  القدرة على ان يستخدم / يصل الى السوق الرئيسي او السوق األكثر منفعة. للشركةيجب ان يكون 

 

سوق عند تسعير األصول تقاس القيمة العادلة لألصول او االلتزامات باستخدام االفتراضات التي قد يستخدمها المتعاملون في ال

 وااللتزامات، بافتراض انهم يسعون لما يحقق أفضل المصالح االقتصادية لهم.

 

عند قياس القيمة العادلة غير المالية، يتم االخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من االصل 

يق بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو االفضل طريق االستخدام االفضل واالقصى له أو عن طرعن 

 واالقصى.
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 أريب الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3

 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة

 السوق اعتبار يتم .توفرها عند داة،األ لتلك النشطة السوق في المتداول السعر باستخدام لألداة العادلة القيمة بقياس الشركة تقوم

 أساس على األسعار عن معلومات لتقديم كافي وحجم بتكرر تتم المطلوبات أو الموجودات معامالت كانت إذا نشطة سوق أنها على

  .مستمر

 

فرة، وفي حالة عدم ، والتي تكون البيانات الالزمة لها لقياس القيمة العادلة متوطرق التقييم المناسب للظروف الشركةتستخدم 

أساليب تقييم بحيث يتم تحقيق أقصي استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة      وتقليل  الشركةوجود سوق نشطة تستخدم 

 استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة بأكبر قدر ممكن.

 

  اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات العقارية
ارية للتحقق من حدوث أي إنخفاض في القيمة عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلي ستثمارات العقيتم مراجعة اإل

ه إمكانية عدم استرداد القيمة الدفترية. ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة بمقدار تجاوز القيمة الدفترية لإلستثمار العقاري لقيمت

 خصم تكاليف البيع أو قيمة اإلستخدام أيهما أعلى.القابلة لالسترداد، وهي القيمة العادلة له بعد 

  
أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات  إلىلغرض تقييم اإلنخفاض في قيمة الموجودات، يتم تجميع اإلستثمارات العقارية 

ً عكس خسارة اإلنخفاض في ال قيمة، يتم زيادة القيمة النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة )وحدات توليد النقد(. وعندما يتم الحقا

أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لإلسترداد، ولكن القيمة الدفترية التي تم عكسها  االستثماريالدفترية للعقار 

ر اإلستثماري يجب أال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يسجل أي خسارة لإلنخفاض في قيمة العقا

 القيمة كدخل بصورة فورية في قائمة الدخل الشامل. اإلنخفاض فيأو وحدة توليد النقد في الفترات السابقة. يتم تسجيل عكس خسارة 

 

 المتوقعة االئتمانيةالخسائر 

ستخدام نماذج معقدة إن قياس مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو مجال يتطلب ا

 وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك اإلئتماني.

 

  -هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضاً في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة، مثل: 

 

 تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان -

 لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. واالفتراضاتاذج المناسبة اختيار النم -

 المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق وما يرتبط بها من خسائر إئتمانية متوقعة. للتصوراتإنشاء وزني نسبي  -

 إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. -

 

 المطفأة. بالتكلفة قياسها يتم التي المالية لألدوات المتوقعة االئتمانية للخسائر مخصص بإثبات الشركة تقوم

 

 المالية لألداة العمر االفتراضي مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر يساوي بمبلغ الخسائر مخصص بقياس الشركة قومت

 :شهراً  12م قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى والتي يت األدوات المالية التالية، باستثناء

 

 التقرير، و تاريخ في المنخفضة االئتمانية المخاطر ذات المالية الموجودات -

  .لها األولي اإلثبات منذ جوهري بشكل االئتمانية المخاطر فيها ترتفع لم التي المالية األدوات -

 

 لموظفينل دمةلتعويضات نهاية الخ اإلكتواريالتقييم 

يتم تحديد تكلفة تعويضات نهاية الخدمة )"منافع الموظفين"( في إطار خطة منافع محددة غير ممولة باستخدام التقييم االكتواري. 

يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن النتائج الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل 

دة المرتبات في المستقبل، ومعدالت الوفيات، ومعدل دوران الموظفين. نظراً لتعقيد التقييم وإن طبيعته طويلة الخصم، وزيا

األجل، فإن التزام المزايا غير الممولة المحدد يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات 

 .(12تم إدراجها في إيضاح رقم ) االفتراضاتومن أهم تلك  إذا لزم األمر.على أساس سنوي أو بشكل أكثر تكرراً، 
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 السياسات المحاسبية الهامة -4

همة سعودية( وشركاتها للشركة األم )شركة مسا القوائم الماليةفيما يلي عرضاً للسياسات المحاسبية الهامة والمطبقة في إعداد هذه 

 معروضة، ما لم ينص على خالف ذلك.ياسات مطبقة بشكل مستمر على كل الفترات ال"(. وهذه السالشركةالتابعة )"

 

 النقد وما في حكمه 4/1

 .لبنوكاألرصدة لدى االنقد بالصندوق ووألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقد وما في حكمه من 

 

 الذمم المدينة  4/2

باستخدام  المطفأةالعادلة زائدا تكاليف المعاملة المباشرة المتزايدة، وبعد ذلك بالتكلفة  يتم قياس الذمم المدينة مبدئيا بالقيمة

 مدى الحياة. المتوقعةطريقة الفائدة الفعالة. يتم قياس مخصص خسارة الذمم المدينة دائما بمبلغ يعادل خسائر االئتمان 

 

  األدوات المالية 4/3

 

 المالية والمطلوبات الماليةتشتمل األدوات المالية على الموجودات 

 

 األثبات األولي والقياس 

طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية. عند االثبات  الشركةصبح جودات والمطلوبات المالية عندما تيتم االعتراف بالمو

امالت المتعلقة بالموجودات المالية األولي، تقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة. يتم إدراج تكاليف المع

والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم تسجيلها كمصروف من قائمة الدخل الشامل، وفي حالة 

اً تكاليف الموجودات والمطلوبات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القيمة العادلة لها ناقص

 المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ على الموجودات والمطلوبات المالية أو أصدراها تعتبر مبلغ اإلثبات األولي.

 

 الموجودات المالية

 

 تصنيف الموجودات المالية

 بتصنيف الموجودات المالية الخاصة به ضمن الفئات التالية:  الشركةتقوم 

 

 مطفأة. موجودات مالية بالتكلفة ال -

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. -

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. -

 

في و .النقدية خصائص التدفقاتدارة الموجودات المالية وإل الشركةتتم هذه التصنيفات بناًء على نموذج األعمال الخاص ب

 فقط بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. الشركةحتفظ لحالية تا القوائم الماليةتاريخ 

 

 ( موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  1

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا استوفى 

 الشرطين التاليين:

 يتم اإلحتفاظ باألصل المالي في نموذج األعمال ويكون الهدف منه تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و -

ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية تمثل دفعات من المبلغ األصلي والفائدة  -

 على المبلغ األصلي القائم.

 

 ة من خالل الدخل الشامل االخر( موجودات مالية بالقيمة العادل2

 

 أدوات الدين (أ

يتم قياس أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي لم يتم اختيار تصنيفها بالقيمة 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما تستوفي الشروط التالية: 

 األعمال ويكون الهدف منه تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع األصول المالية. يتم االحتفاظ باألصل المالي في نموذج -

ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل دفعات من المبلغ األصلي والفائدة  -

 على المبلغ األصلي القائم.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 

 )تتمة( وات الماليةاألد 4/3

 

 )تتمة( الموجودات المالية

 

 )تتمة(تصنيف الموجودات المالية 
 

 )تتمة( ( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر2

 

 أدوات حقوق الملكية (ب

تعاقدي هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر، أي األدوات التي ال تحتوي على التزام 

 بالدفع، وتثبت وجود منفعة متبقية من صافي موجودات المصدر.

 

الحقاً بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء في حال  الشركةقوم ت

وق الملكية بالقيمة العادلة عند االثبات األولي وبشكل غير قابل لإللغاء، تصنيف استثمار في حق الشركةاختيار مدير 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 

في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم  الشركةوتتمثل سياسة 

أو خسارة االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غير المتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار، يتم إثبات أرباح 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي ال يتم إعادة تصنيفها الحقاً في قائمة الدخل، حتى عند االستبعاد. ال 

يتم االفصاح عن خسائر االنخفاض في القيمة بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة، يتم االستمرار 

 للشركةمثل عائداً على تلك االستثمارات في قائمة الدخل الشامل عند وجود حصر بإثبات توزيعات األرباح عندما ت

 باستالم تلك الدفعات.

 

 ( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة3

 .من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مقاسها باعتبارها األخرى المالية الموجودات جميع تصنيف يتم

 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو مالي ل صاختيار تصنيف أ للشركةن يمکاألولي،  اإلعتراف عند، ذلك إلىباإلضافة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  ة أوفأطلمابالتکلفة الخسارة إذا لم تنطبق عليه متطلبات تصنيفه كأداة مالية 

 ورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.إلغاء أو تقليص بصلی ك إلإذا أدى ذ

 

 لهعمالنموذج أ الشركةتغيير تلي لتي رة الفتء استثناإبراف األولي، العتد المالية بعودات اجولمف اتصنيدة عام إال يت

 .لماليةودات اجولما في إدارة

 

 تقييم نموذج األعمال 4/3/1

يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك أفضل  بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي الشركةيقوم 

 طريقة إلدارة األعمال يتم تقديم هذه المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

 

إلدارة السياسات واألهداف الموضوعة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وبشكل خاص، تركز استراتيجية ا -

على تحقيق اإليرادات المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل ربح معين، ومطابقة مدة هذه الموجودات المالية مع 

 مدة المطلوبات المالية التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛

 ؛الشركة كيف يتم تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى مديري -

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية  -

 إدارة هذه المخاطر؛

كيفية تعويض المدراء، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات  -

 تحصيلها؛النقدية التعاقدية التي تم 

تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات  -

المستقبلية. ومع ذلك، فإن تلك المبيعات ال يمكن أخذها بالحسبان بمفردها، ولكن كجزء من التقييم الكلى لكيفية 

 فية تحقيق التدفقات النقدية.إلدارة الموجودات المالية وكي الشركةتحقيق أهداف 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 

 )تتمة( األدوات المالية 4/3

 

 )تتمة( الموجودات المالية

 

 )تتمة(تصنيف الموجودات المالية 
 

 )تتمة( ( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة3

 

 تمة()ت تقييم نموذج األعمال 4/3/1

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة، إن وجدت، والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة 

العادلة وادراجها ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنها غير محتفظ بها لتحصيل 

 .ها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الموجودات الماليةتدفقات نقدية تعاقدية كما ال يتم االحتفاظ ب

 

"أسوأ حالة " أو "حالة يعتمد تقييم نموذج االعمال على تصورات متوقعة بشكل معقول دون وضع تصورات 

 الشركةالضغط" في االعتبار. إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بشكل مختلف عن توقعات 

، ولكنه لألعمالتصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج  يغيرال  الشركةإن األصلية، ف

 األصل المالي المكون حديثًا أو المشترى حديثًا.هذه المعلومات للمضي قدماً عند تقييم  يستخدم

 

 لغ والفائدةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المب 4/3/2

ألغراض هذا التقييم، يمثل "المبلغ األصلي" القيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ اإلثبات األولي. أما 

"الفائدة" فتمثل التعويض مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر االئتمانية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي 

اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك على القائم خالل فترة ما، أو تكاليف 

  .أنها هامش ربح

 

يأخذ  الشركةوعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، فإن 

ذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن بعين االعتبار الشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك فيما إ

 يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي ال تستوفي هذا الشرط.

 

 :بعين االعتبار ما يلي الشركةوإلجراء هذا التقييم، يأخذ 

 األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛ -

 خصائص الرفع المالي؛ -

 ماً وشروط التمديد؛الدفع مقد -

بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة )مثال، ترتيبات األصل بدون  الشركةالشروط التي تحد من مطالبة  -

 حق الرجوع(؛

 الخصائص التي تعدل العرض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل إعادة تعديل أسعار. -

 

 المتوقعة( الئتمانيةا المالية )الخسائر الموجودات قيمة في االنخفاض 4/3/3

 يتم التي المالية لألدوات المتوقعة )إن وجدت وكانت جوهرية( االئتمانية للخسائر مخصص بإثبات الشركة يقوم

 .الصكوك وهي المطفأة بالتكلفة قياسها

 

 االئتمانية المخاطر في الجوهرية الزيادة

 يضع الشركة فإن األولي، اإلثبات منذ كبير بشكل زادت قد يةمال ألداة السداد في التعثر المتخلفة مخاطر كانت إذا ما لتحديد

 المعلومات من كال ذلك ويشمل .مبرر غير جهد أو تكلفة دون والمتاحة العالقة ذات والداعمة المعقولة االعتبار المعلومات في

 التعثر احتمالية في التغير تقييم لكذ في بما االئتماني، والتقييم للشركة السابقة الخبرة إلى والنوعي استنادا الكمي والتحليل

 .للمخاطر للتعرض األولي االعتراف وقت السداد في التعثر واحتماليةالقوائم المالية  تاريخ في كما السداد في
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 

 )تتمة( األدوات المالية 4/3

 

 )تتمة( الموجودات المالية

 

 المتوقعة مانيةاالئت الخسائر قياس

 :يلي كما قياسها ويتم .االئتمانية للخسائر المرجح االحتمال تقدير هي المتوقعة االئتمانية الخسائر إن

 

 الفرق النقد )أي في النقص لكافة الحالية القيمة القوائم المالية تاريخ في ائتمانيا القيمة منخفضة غير المالية الموجودات -

 استالمها(؛ الشركة يتوقع التي النقدية والتدفقات للعقد وفقا للشركة قةالمستح التدفقات النقدية بين

 والقيمة اإلجمالية الدفترية القيمة بين بالفرق تقاس التقرير، تاريخ في االئتمانية قيمتها تنخفض التي المالية الموجودات -

 .المقدرة المستقبلية للتدفقات النقدية الحالية

 

 وى االئتماني المنخفضالموجودات المالية ذات المست

بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مستوى ائتماني  الشركةفي تاريخ كل مركز مالي، يقوم 

منخفض. يعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية 

المقدرة لألصل المالي. ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات الممكن المستقبلية 

 مالحظتها التالية:

 

 صعوبة مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر؛ -

 خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛ -

 ؛للشركةالمقترض أو المصدر وفق شروط غير مالئمة إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل  -

 احتمال دخول المقترض في اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية؛  -

 اختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية. -

 

 المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص عرض

يتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي كخصم من إجمالي 

 القيمة الدفترية للموجودات.

 

 المطلوبات المالية

خالل الربح أو  بتصنيف المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة مالم يكن لديه مطلوبات مصنفه بالقيمة العادلة من الشركةيقوم 

 .الخسارة

 

يتم استبعاد اإللتزام المالي عندما يتم إعفاءه من اإللتزام بموجب اإللتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال 

التزام مالي قائم بواحد آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل 

ي، يتم التعامل مع مثل هذا التبادل أو التعديل على أنه استبعاد لإللتزام األصلي واالعتراف بمسؤولية جديدة ويتم إثبات جوهر

 الفرق في المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل

 

  المقاصة

المالي إذا، وفقط إذا كان هناك لدى تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز 

التسوية على أساس  الشركةنوي تمالية وحق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة للموجودات المالية والمطلوبات ال الشركة

 .صافي المبلغ أو بيع الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 4/4

، إجـراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي من أصل غير ماليةالقوائم اليتم في تاريخ إعداد 

سترداد وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لال .مالي أو مجموعة مـن الموجودات غير المالية

لذلك االصل، ويتم إثبات أية خسارة ناجمة عن ذلك االنخفاض. وفي حالة عدم القدرة على تحديد القيمة القابلة لالسترداد لكل 

 أصل على حدي. يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لمجموعة األصول المكونة للوحدة المولدة للنقد.

 
او للوحدة المولدة للنقد من المتوقع ان تكون اقل من القيمة الدفترية. يتم تخفيض  لألصلإذا كانت القيمة القابلة لالسترداد 

 القيمة الدفترية الي القيمة القابلة لالسترداد. تدرج خسائر االنخفاض فورا كمصروف في قائمة االرباح او الخسائر.

 
ية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد إلى التقدير المعدل وعندما يتم الحقاً رد خسارة االنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفتر

في قيمتها القابلة لالسترداد، على أال تتجاوز القيمة الدفترية فيما لو لم يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض في قيمة الموجودات 

 دات مباشرة في األرباح أو الخسائر.أو الوحدة المولدة للنقد في الفترة السابقة. ويتم إثبات رد خسارة االنخفاض في القيمة كإيرا

 

 الممتلكات والمعدات 4/5

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة إن وجد. تتضمن التكلفة 

 المباشرة المتكبدة لالستحواذ على االصل.

 

منفصل إذا كانت مؤهلة لذلك. فقط في حالة  كأصلاو يتم االعتراف بها  لألصلتحمل التكاليف الالحقة على القيمة الدفترية 

انه هناك تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة ويمكن قياسها بموثوقية. يتم رسملة التكلفة المتكبدة الستبدال جزء من أصل 

الخسارة عند  خرى، في قائمة الربح أووتم استبعاد الجزء المستبدل من االستخدام. تقيد مصروفات الصيانة واالصالحات اال

 تكبدها.

 

. لألصل. بعد االخذ في االعتبار القيمة التخريدية لألصليتم االستهالك بطريقة القسط الثابت موزعا علي العمر االقتصادي 

 فيما يلي معدل االستهالكات المطبقة:

 

 %10 اثاث ومفروشات

 %25 اجهزة وبرامج حاسب الي

 %25 أجهزة تكييف

 %25 معدات مكتبية

 %20 تحسينات على العقار المأجور

 %33,33 سيارات

 

 يتم استهالك التحسينات على مباني مستأجرة على مدى العمر االقتصادي لألصل أو فترة اإليجار أيهما أقل.

 

صل جاهزاً لالستخدام وبالنسبة لإلضافات واالستبعادات خالل السنة يتم تحميل االستهالك بداية من شهر الذي يكون فيه األ

 وال يتم احتساب استهالك للشهر الذي يتم فيه استبعاد االصل.

 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فوراً الي قيمتها القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد 

 نشأتيتم إدراجها في قائمة الربح والخسارة خالل الفترة التي و –إن وجدت  –المقدرة له. تحدد مكاسب وخسائر االستبعاد 

 بها. يتم إدراج الممتلكات والمعدات التي لها عمر اقتصادي محدد بتكلفة االستحواذ ناقصا خسائر االنخفاض إن وجدت.

 

 تشير ي وذلك عندمافي تاريخ كل مركز مال –ان أمكن  –والقيمة التخريدية  لألصليتم مراجعة وتعديل العمر االقتصادي 

 قيمتها مباشرة إلى الدفترية ةالقيم تخفيض يتم. الدفترية القيمة استرداد عدم إمكانية إلى الظروف في التغيرات أو األحداث

 .المقدر لالسترداد القابل المبلغ من أكبر للموجودات الدفترية القيمة كانت إذا لالسترداد القابلة
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 )تتمة( ية الهامةالسياسات المحاسب -4

 

 إستثمارات عقارية 4/6

ية أو اإلستثمارات العقارية هي أصول غير متداولة مقتناه بغرض تحقيق عائد من تأجيرها أو تحقيق مكاسب رأسمال
 غراض إدارية.ألكليهما، ولكن ليس للبيع في سياق العمل المعتاد أو إستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو 

 
تسجيل العقارات المحتفظ بها لتنمية رأس المال و / أو اإلستفادة من إيجاراتها "كإستثمارات عقارية" تدرج اإلستثمارات  يتم

 العقارية بالتكلفة مخصوماً منها أي خسائر إنخفاض في القيمة.
 

 العقارات تحت التطوير 4/7

ت تحت التطوير، تتضمن تكلفة العقارات تحت التطوير تكلفة يتم تصنيف العقارات المقتناه أو المبنية أو قيد التطوير كعقارا
األرض وتكاليف التطوير األخرى، يعتبر العقار جاهزاً عند إكتمال وتسليم كافة األنشطة المتعلقة بالعقار بما فيها البنية 

لتطوير في تاريخ كل قائمة بمراجعة القيم الدفترية للعقارات تحت االشركة التحتية والمرافق للمشروع بأكمله. تقوم إدارة 
مركز مالي، ويتم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت، وذلك بالمبلغ الزائد للقيمة الدفترية لألصل عن 

 صافي قيمته القابلة للتحقق.
 

 ترجمة العمالت األجنبية 4/8

وفقاً ألسعار التحويل السائدة وقت المعامالت، المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية يتم االعتراف بها بالريال السعودي 

ويعاد ترجمة أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المركز 

 المالي. تدرج كافة فروقات الترجمة في قائمة الربح أو الخسارة.

 

 مزايا الموظفين 4/9

 

 األجلمزايا الموظفين قصيرة 

يتم االعتراف بمطلوبات المتعلقة باألجور والمرتبات، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المرضية المتراكمة التي 

شهراً بعد نهاية السنة التي يتم فيها االعتراف بالخدمة المقدمة للموظفين فيما يتعلق  12من المتوقع تسويتها بالكامل خالل 

نهاية السنة المالية وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات. ويتم إظهار المطلوبات بخدمات الموظفين حتى 

 كالتزامات منافع الموظفين الحالية ضمن المستحقات في قائمة المركز المالي.

 

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين

مزايا نهاية الخدمة  خطة المنافع المحددة. خطةالمطلوبات أو الموجودات المعترف بها في قائمة المركز المالي تتعلق ب

تمثل القيمة الحالية اللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين كما في نهاية فترة التقرير. يتم احتساب التزام منافع  للموظفين

 .انتهاء خدمات الموظفين سنويا بواسطة خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة

 

يتم تحديد القيمة الحالية إللتزام منافع انتهاء خدمات الموظفين عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام 

أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المزايا والتي تحتوي على شروط تقارب نفس 

 :ف تكاليف المنافع المحددة على النحو التاليشروط العقد. يتم تصني

 

 تكلفة الخدمة

 .تتضمن تكاليف الخدمة تكاليف الخدمة الحالية والسابقة والمحملة على قائمة الربح أو الخسارة

 

ة يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية لاللتزامات المستحقة المحددة الناتجة عن تعديالت أو تخفيضات الخطة مباشر

 في قائمة الربح أو الخسارة كتكلفة خدمة سابقة.

 

 تكلفة الفائدة 

يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين. يتم 

 ادراج هذه التكلفة في مصروفات مزايا الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة.

 

 ألرباح أو الخسائرإعادة قياس ا

والتغيرات في االفتراضات االكتوراية في السنة التي تمت فيها، تسويات اليتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناتجة من 

 مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.
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 لمعامالت مع األطراف ذات العالقةا 4/10

أو  -على الطرف األخر –األطراف ذات عالقة إذا كان ألحدهم القدرة على السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تعتبر 

تي تقع تحت السيطرة التأثير الملموس على قرارته المالية والتشغيلية ومثل هذه العالقة أيضا توجد بين المنشآت التجارية وال

ها ويجب توجيه شمل األطراف ذات العالقة المدراء وإداريين الشركات والشركاء بللمنشأة التي يصدر عنها التقرير وكذلك ت

 االهتمام إلي جوهر العالقة وليس الشكل القانوني عند النظر في العالقة المحتملة مع كل طرف مرتبط.

 

شروط المماثلة والعروض يتم احتساب المعامالت بين هذه األطراف من ذوي العالقة على أساس أسعار السوق السائدة وطبقا لل

 المقدمة من أطراف مستقلة عن عضها البعض.

 

  المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 4/11

يتم االعتراف األولي بالمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام 

 .طريقة معدل الفائدة الفعلي

 

 المخصصات وااللتزامات المحتملة 4/12

التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه  الشركةيتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أي لدى 

بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجية لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق للمبلغ 

 وع.المدف

 

 :هي المحتملة االلتزامات

 

 أكثر أو حدث وقوع عدم أو وقوع من فقط االلتزام ذلك وجود ويتأكد سابقة أحداث عن ينتج محتمل التزام -

 أو بالكامل؛ المنشأة سيطرة ضمن ليس مؤكد غير مستقبلي حدث من

 :بسبب إثباتها يتم لم ولكن سابقة أحداث عن ينتج حالي التزام -

 

 أو االلتزام؛ لتسوية مطلوبا سيكون االقتصادية المنافع في الكامنة الخارجة الموارد تدفق بأن احتمال وجود عدم (أ

 .موثوق بشكل قياسها يمكن ال االلتزام مبلغ إن (ب

 

   .منافع اقتصادية ذات نقدية لموارد تدفق وجود احتمال كان إذا إال عنها، اإلفصاح أو إثباتها يتم ال المحتملة االلتزامات إن

 

 والضرائب الزكاة 4/13

 

 الزكاة (أ

وفقا لمعايير المحاسبة للزكاة يتم احتساب الزكاة طبقا لمبدأ االستحقاق لكل سنة ووفقا لألنظمة المعمول بها في 

المملكة العربية السعودية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( وتحمل التزامات الزكاة مباشرة على 

ان وجدت، والتي تتعلق بالربوط الزكوية على سنوات سابقة  احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية،قائمة الدخل. ويتم 

 .من قبل المصلحة في الفترة التي يتم فيها اصدار الربوط النهائية

 

 ضريبة القيمة المضافة (ب

غير قابلة  بإثبات المصروفات واإليرادات بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا إذا كانت الشركةتقوم 

 لالسترداد وفي هذه الحالة يتم اثباتها ضمن تكلفة األصل أو المصروف.

 يتم اثبات صافي الضريبة القابلة لالسترداد أو المستحقة ضمن األرصدة المدينة أو الدائنة في قائمة المركز المالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

-17- 



 أريب الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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  داتاالعتراف باإليرا 4/14

ادات بشكل موثوق ويمكن قياس اإلير الشركةيتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى 

مات والضرائب منه، بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم، باستثناء الخصو

 .واالستقطاعات

 

 في المحدد المبلغ أساس على اإليرادات قياس م يتم2018 يناير 1 من اعتباًرا 15 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب

 السيطرة تنقل عندما اإليرادات بإثبات الشركة تقوم .ثالثة عن أطراف نيابةا تحصيله يتم التي المبالغ ويستثني العميل مع العقد

 .اإليرادات تحقق قبل أدناه المحددة التحقق معايير استيفاء ويجب كذلك .العميل إلى خدمة أو منتج على

 

 االصول إيرادات اتعاب إدارة

 الخدمة عقود على أساس الخدمات، تقديم مع تناسبي بشكل كإيرادات (االستثمار صناديق) االصول إدارة أتعاب إثبات يتم

 من التي )أو نتائج فيها تحقق الفترة التي في أداء رسوم أي إثبات يتم .االشتراك عند االشتراك رسوم إثبات ويتم .السارية

 مسبقاً. المحددة السنوية تحققها( طبقاً لألهداف المتوقع

 

 لترتيبااب اتع إيرادات

 أساس على ذلك يتم ما وعادة المطبقة، الخدمات عقود على أساس إدراجها ويتم .الخدمات تقديم عند ترتيبال اتعاب إثبات يتم

 .الخدمة المقدم عنها الفترة ىمد على متناسب زمني

 

لفرق يتم اثبات األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. يتم اثبات الزيادة او النقص في ا

 كتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في قائمة الدخل الشامل. الشركةالستثمارات  عادلةبين التكلفة والقيمة ال

 

في الحصول على توزيعات األرباح، ويتم اثبات توزيعات األرباح  الشركةتتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق 

 في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل بغض النظر عن تصنيف األداة المالية المعنية.

 

 المصروفات  4/15

يتم توزيع المصروفات المشتركة ما بين تكاليف  دارية.تصنف جميع المصروفات األخرى على انها مصروفات عمومية وإ

 نشاط وعمومية وإدارية عالي أثاث ثابت. 

 

 عقود اإليجار4/16

في البداية يتم تصنيف عقد االيجار اما كعقد ايجار تمويلى او عقد ايجار تشغيلى، وتصنف العقود عند االنتقال 
 جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي.يتم تصنيف يع المخاطر ومنافع الملكية. الجوهرى لجم

 
 عقود اإليجار التشغيلية

ط لقسس اساأعلی رة لخساأو ابح رلقائمة التشغيلية علی ر اإليجاود اعقب جولمستحقة بمرات اإليجايتم اثبات ا
بموجب عقود  ر. يتم االعتراف بالحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستحقة الدفعإليجاد اعقرة فتدى علی مت لثابا

 اإليجار التشغيلي كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار.
 
 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية4/17

ت المالية المقيمة بعمالت أجنبية ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد مكاسب وجودابالنسبة للم

جنبية األجنبية بناًء على التكلفة المطفأة لألدوات. يتم االعتراف بمكاسب وخسائر صرف العمالت األ وخسائر صرف العمالت

ات المالية التي ال تشكل جزًءا من عالقة تحوطية محددة. بالنسبة ألولئك الذين تم تصنيفهم كأداة جودوفي الربح أو الخسارة للم

االعتراف بمكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية في الدخل الشامل تحوطية للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية، يتم 

 اآلخر ويتم تجميعها في عنصر منفصل من حقوق الملكية.

 

يتم تحديد القيمة العادلة لاللتزامات المالية المحددة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بالسعر الفوري في نهاية 

لمطلوبات المالية التي يتم قياسها على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة، يشكل مكون فترة التقرير. بالنسبة ل

صرف العمالت األجنبية جزًءا من مكاسب أو خسائر القيمة العادلة ويتم االعتراف به في الربح أو الخسارة للمطلوبات المالية 

 التي ليست جزًءا من عالقة تحوطية محددة.
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 ريب الماليةأشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 ممتلكات ومعدات، صافي -5

 

 المجموع تحسينات مباني مستأجرة معدات مكتبة أجهزة تكييف أجهزة وبرامج حاسب آلي أثاث ومفروشات 

       التكلفة

147348, 477,542 م2018 ديسمبر 31الرصيد في   113,810 398,385 910,686 2,383,570 

 11,030 - - 2,350 8,680  إضافات

827491, 477,542 م2019مبر ديس 31الرصيد في   116,160 398,385 910,686 2,394,600 

       

       االستهالك

 2,033,514 730,927 387,757 98,905 465,506 350,419 م2018ديسمبر  31 في رصيدال

 185,665 120,979 8,085 4,730 16,728 35,143 االستهالك المحمل خالل السنة

 2,219,179 851,906 395,842 103,635 482,234 385,562 م2019ديسمبر  31الرصيد في 

       

       صافي القيمة الدفترية

 175,421 58,780 2,543 12,525 9,593 91,980 م2019ديسمبر  31في 

 350,056 179,759 10,628 14,905 17,641 127,123 م2018ديسمبر  31في 
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 أريب الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 نقد وما في حكمه  -6

 

 م2018 م2019 

 25,000 10,000 صندوقنقدية بال

 1,572,370 4,036,601 أرصدة بالبنوك

 4,046,601 1,597,370 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -7

 

 -تتمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فيما يلي: 

 

 م2018 م2019 

 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة 

     

 815,059 1,125,150 185,592 1,125,150 *سور ال تيبل

 940,510 1,124,993 473,185 1,124,993 **بيبر سورس

 1,134,340 1,126,149 - - جورج جنسين

 136,376 101,268 - - فتنس تايم

 2,250,143 7658,77 3,477,560 3,026,285 

 

 49,531 مبلغ شركةوتبلغ قيمة حصة المريكية األتيبل سور ال الشركة في شركة  *يتمثل االستثمار أعاله في مساهمة

 .من رأس مال الشركة %3.1 مثل نسبةبما ي (لاير سعودي 185,591 بما يعادل) أمريكي دوالر
 

 مبلغ شركةوتبلغ قيمة حصة الكية مرياألسورس بيبر في شركة  الستثمار أعاله في مساهمة الشركة**يتمثل ا
 .من رأس مال الشركة %3نسبة بما يمثل  (لاير سعودي 473,184 )بما يعادلأمريكي دوالر 126,181

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات الماليةحركة 

 

 اإلجمالي سور ال تيبل جورج جنسين فتنس تايم بيبر سورس  

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  سعوديلاير لاير سعودي 

      

 3,026,285 815,059 1,134,340 136,376 940,510 الرصيد في بداية السنة

(136,394) - استبعادات  (1,135,490)  - (1,271,884)  

غير محققة خسائر  (467,325)  - - (629,467)  (291,096,7)  

عمالت فروق ترجمةأرباح   - 18 1,150 - 1681,  

السنة نهايةالرصيد في   5473,18  - - 2185,59  7658,77  
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 أريب الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 دفعات مقدمة الستثمارات في شركات زميلة -8

شراء أسهم  سابحتحت مدفوعة مقدما من قبل الشركة المبالغ الفي الدفعات المقدمة الستثمارات في شركات زميلة  تتمثل

 بغرض االستثمار طويل األجل

 

 م2018 م2019 

 8,000,000 8,000,000 للعقارات المتحدة ضيافة شركة

 4,000,000 - للعقارات** المتميزة النور ديار شركة

 3,000,000 10,000,000  *للعقارات الجنوب اندلسية شركة

 8,000,000 8,000,000 المحدودة* العصرية ضيافة شركة

 12,000,000 12,000,000 المحدودة* العصرية تنميات شركة

 35,000,000 38,000,000 اإلجمالي

 

الشركات  اتفاقيات مع هذه الشركات للتنازل عن الذمم المدينة من هذه م بتوقيع2017المالية خالل عام  أريب قامت شركة*

 مقابل حصص في راس مال هذه الشركات. 

 

كل من شركة أريب المالية وشركة ديار م تم ابرام اتفاقية تسوية مديونية ثالثية األطراف بين 2019ديسمبر  31**في 

النور و شركة أندلسية الجنوب حيث تم االتفاق على تحويل قيمة استثمار شركة أريب المالية في شركة ديار النور والبالغ 

لاير سعودي الى االستثمار في شركة أندلسية الجنوب للعقارات بنفس القيمة، وتتحمل شركة أندلسية  4,000,000قيمته 

لاير سعودي  657,108وب سداد المديونية المستحقة على شركة ديار النور لصالح شركة أريب المالية والبالغ قيمتها الجن

لاير  3,208,738وبذلك يصبح أجمالي المستحق على شركة اندلسية الجنوب للعقارات لصالح شركة أريب المالية مبلغ 

ة كرصيد استثمار إضافي في رأس مال شركة اندلسية الجنوب سعودي، كما تم تحويل جزء من هذه المديونية المستحق

 .سعودي لاير 3,000,000للعقارات بقيمة 

 

 الشركات المذكورة أعاله حتى تاريخه. جميع ولم يتم استكمال اإلجراءات الرسمية لتسجيل الشركة كشريك في

 

 ، صافيتجارية مدينةذمم  -9

 م2018 م2019 

 10,391,186 2,668,115 ذمم مدينة تجارية

 (1,930,995) (475,161) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 2,192,954 8,460,191 

 

 مشكوك في تحصيلها كما يلي:الديون الحركة مخصص 

 

 م2018 م2019 

 1,016,939 1,930,995 الرصيد في بداية السنة 

 914,056 - خالل السنة  المكون

 - (1,455,834) مخصصات انتفى الغرض منهارد 

 1,930,995 475,161 الرصيد في نهاية السنة 

 

 مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة أخرى -10

 م2018 م2019 

   

 181,750 144,100 مصروفات مدفوعة مقدما

 104,107 528,181 قروض للموظفين

 105,000 105,000 عهد

 1,450 - أخرى

 777,281 392,307 
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 أريب الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 ة أطراف ذات عالق -11

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المتعلقة بها:

 

 من أطراف ذات عالقة مستحقال

 

 أسم الطرف ذو العالقة

 

 العالقة

 

 طبيعة المعامالت

 الرصيد الختامي قيمة المعامالت

 م2018 م2019 م2018 م2019

 657,109 - - (675,109) استشاريةخدمات  زميلة للعقاراتشركة ديار النور 

 2,369,000 269,000 2,362,500 (2,100,000) خدمات استشارية زميلة شركة ضيافة المتحدة للعقارات

 -  - - خدمات استشارية زميلة شركة ديار الهيفاء للعقارات

 2,551,630 208,741 2,424,870 (2,342,889) خدمات استشارية زميلة شركة أندلسية الجنوب للعقارات        

 674,608 674,608 - - خدمات استشارية زميلة شركة ضيافة العصرية المحدودة       

 799,089 799,089 - - خدمات استشارية زميلة ة تنميات العصرية المحدودة      شرك

للخدمات  أريبصندوق 

 اللوجستية
 10,500 142,582 - 132,082 خدمات استشارية مدار من قبل الشركة

 11,500 35,086 - 23,586 خدمات استشارية الشركةمدار من قبل  للضيافة جده صندوق أريب

 - 67,100 - 67,100 خدمات استشارية الشركةمدار من قبل  للتطوير جده صندوق أريب

 صندوق جده للضيافة

مدار من قبل شركة 

 زميلة
 - 1,054,718 - 1,054,718 خدمات استشارية

     3,250,924 7,073,436 

 

لاير سعودي( مكتسبة نتيجة للتعامالت مع  4,787,370: م2018لاير سعودي ) 2,529,139تتضمن إيرادات السنة مبلغ *

 ذات العالقة. أطراف

 

 تحت التطوير استثمارات عقارية -12

 م2018 م2019 الموقع الجغرافي االستثمارات العقارية

   جده -حي المحمدية  فيلل( 5: 2018) فيال 1عدد   المحمدية فيلل

 21,650,000 6,384,600  الرصيد في بداية السنة
  800,000  *خالل السنة تحسينات

 (8,660,000) -  استبعادات خالل السنة
 (4,330,000) -  (22)إيضاح  توزيعات أرباح مستحقةمحول الى 

  7,184,600 8,660,000 

 (2,275,400) -  قاريةالع االستثماراتفي قيمة  (االنخفاض)

 6,384,600 7,184,600  الرصيد في نهاية السنة

  

 .خالل العام في تكاليف تطوير وتحسينات على الفيال*يمثل هذا المبلغ 

 

ً  الك لإلستثمارات العقاريةلم يتم إحتساب اإلسته - لتقرير الشركة المطورة حيث أنها ما زالت تحت التطوير، طبقا
 .ةلالستثمارات العقاري

 

واالنخفاض يتم ادراج االستثمارات العقارية ، السعوديةالعربية  المملكةوفقا للمعايير الدولية للتقرير المالى المعتمدة في  -
وبناًء علي ذلك تم عرض القيمة العادلة ألغراض إفصاحيه فقط ولم يتم اثبات اثرها ، قيمة ان وجد في القوائم الماليةفي ال

   .من القيمة الدفترية لالستثمارات العقاريةاعلى بالدفاتر حيث انها 
 

وشركة ري ماكس )مقيمين  1شركة عقار  اهمبتقييم العقارات االستثمارية من قبل مقيمين مستقلين و قامت الشركة -
 - االستثمارية:لعقارات اتقييم  يليلمقيمين( وفيما السعودية لهيئة المعتمدين من 

 المقيم الثاني )ري ماكس( (1المقيم األول )عقار م2019ديسمبر  31

 8,874,000 9,099,800 فيال المحمدية

 8,874,000 9,099,800 اإلجمالي
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 أريب الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة -13

 

 مخصص مزايا نهاية الخدمة علىالحركة  

  

 م2018 م2019 

 920,918 126,505 الرصيد أول المدة

   رةاو الخسأح قائمة الربالمحمل على قائمة 

 140,993 113,970 الخدمة الحاليةتكلفة 

 30,390 4,143 تكلفة الفائدة

   قائمة الدخل الشاملالمحمل على 

 (116,794) 32,190 ة من تقييم التزام مكافأة نهاية الخدمةاإلكتواري (الخسائر) األرباح/

 (849,002) (3,425) المزايا المدفوعة

 126,505 273,383 الرصيد أخر المدة

 

للسنة كما يلي: محمل على قائمة الربح أو الخسارةالمصروف ال  

 

 م2018 م2019 

 140,993 113,970 الحالية ةتكلفة الخدم

 30,390 4,143 تكلفة الفائدة

 118,113 171,383 

 

  -كما يلي: الرئيسية  ةكتورايالااالفتراضات 

 

 م2018 م2019 

 %3.6 %1.72 معدل الخصم

 %2 %2 مرتباتمعدل زيادة ال

 سنة 60 سنة 60 الموظفين سن تقاعد

 

خطة منافع المحددة هي على النحو التالي: اللتزاماتتحليل الحساسية على القيمة الحالية   

 

 م2018 م2019 

 القيمة النسبة القيمة النسبة 

     معدل الخصم

 121,013 %1+ 278,428 %1+ بالزيادة

 132,531 %1- 310,496 %1- باالنخفاض

     معدل الرواتب

 132,568 %1+ 346,307 %1+ بالزيادة

 120,878 %1- 352,350 %1- باالنخفاض

 

 وأرصدة دائنة أخرى مصروفات مستحقة -14

 

 م2018 م2019 

 251,492 443,623 اخرى للموظفين زايارواتب وم

 97,766 124,950 اتعاب مهنية

 6,104 7,334 تأمينات اجتماعية

 529,046 164,046 يمة المضافةضريبة الق

 10,126 - أخرى

 739,953 894,534 
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 أريب الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 الزكاة المستحقة  -15

 

 :مخصص الزكاة باحتسا (أ)

 

م2019  م2018   

قبل الزكاة صافي الربح  2,176,422 32,582,08  
(1,341,146) المخصصات  391,085,4  

المعدل الربحصافي   835,276 3,667,522 

   

   يضاف:

مالرأس ال  38,045,957 38,045,957 
 14,110,672 12,927,282 االحتياطيات

هاالرباح المبقا  589,534 05,507,27  
32,582,08 835,276  لالمعد ربحلاصافي   

241985, المخصصات  2,911,449 

   

   يخصم:

(45,843,375) استثمارات   (44,410,885)  

(175,421) ممتلكات ومعدات، صافي  (350,056)  

9018,396,4 6,977,494 الوعاء الزكوي  

%2,5الزكاة بواقع   174,437 459,912 

 

 حركة مخصص الزكاة للسنة: (ب)

 

 م2018 م2019 

 3,563,558 1,313,860 في بداية السنة  الرصيد

 459,912 174,437 لسنة ا كون خاللالم

 (2,709,610) - المدفوع خالل السنة 

 1,313,860 1,488,297 الرصيد في نهاية السنة 

 

 الوضع الزكوي: (ج)

 

 م2017م حتى 2012السنوات من 

 ولم تحصل على ربوطات نهائية لهذه السنوات.عن هذه األعوام  قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية

 

م مطالبة بفروقات زكوية بلغت 2011م حتى 2009قامت إدارة الهيئة بتقديم الربوطات الزكوية عن السنوات من 

م وقد قامت الشركة باالعتراض 2018لاير سعودي. قامت إدارة الهيئة بتسجيل هذه الفروقات خالل عام  853,948

 على الربط الزكوي والزال االعتراض تحت الدراسة لدى الهيئة.

 

 م2018

رقم نهائية  ةزكويشهادة على  وسددت الزكاه المستحقة عنه وحصلت م2018ها الزكوي لعام رقدمت الشركة اقرا

 م.2020ابريل  30حتى  سارية 1030483237

 

 

 

 

 

 

 

 

-24- 



 أريب الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 رأس المال  -16

سهم قيمة كل سهم  6.000.000لاير سعودي مقسم الى  60,000,000بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر 

 لاير سعودي وموزعة على المساهمين كالتالي: 38,045,957لاير سعودي المدفوع منها  10

 

 

 عدد األسهم

سهمقيمة ال   

% 

 المبلغ المتبقي المدفوع اإلجمالي

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 20,636,800 35,763,200 56,400,000 %94 10 5,640,000 خديجة على بن عمر بايونس

 439,081 760,919 1,200,000 %2 10 120,000 أحمد عبد هللا احمد بأقبص

عبد الهادي محمد احمد 

 439,081 760,919 1,200,000 %2 10 120,000 بأقبص

 219,540 380,460 600,000 %1 10 60,000 ياسر علوي على فدعق

 219,541 380,459 600,000 %1 10 60,000 محمد صالح محمد بأقبص

 21,954,043 38,045,957 60,000,000 %100  6,000,000 اإلجمالي

 

 االحتياطي النظامي -17

ً لنظام ال من صافي دخلها للسنة  %10السعودي والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تخصيص ات شركوفقا

من رأس المال. يجوز للشركة إيقاف هذا التحويل عندما تحقق هذه النسبة. االحتياطي غير  %30تكوين احتياطي يعادل ل

 للتوزيع. قابل

 

 من الربح  السهمنصيب  -18

 

 للسهم  األساسي ربحال

 للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم: بحرالسهم عن طريق قسمة صافي ال األساسي الربحتساب يعتمد إح

 

 م2018 م2019 

 2,122,171 2,001,985 لسنة ا بحرصافي 

 6,000,000 6,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.35 .330 لاير سعودي للسهم – نصيب السهم األساسي من الربح

 0.35 .330 لاير سعودي للسهم –المخفض من الربح  ب السهمنصي

 

 االيرادات -19

 م2018 م2019 

 10,626,845 2,311,500 أتعاب الترتيب

 - 2,529,139 صولاألأتعاب إدارة 

 4,840,639 10,626,845 

 

 تكلفة النشاط  -20

 م2018 م2019 

   

ما في حكمهارواتب و  572,670 488,558 

استشاراتاتعاب   340,000 185,258 

مكافأة نهاية الخدمةمصروف   30,588 45,952 

 22,309 35,247 سفر وانتقال

 37,250 51,954 اشتراكات

 16,034 17,415 توظيف

 25,496 33,990 أخرى

 1,081,864 820,857 
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 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 عمومية وإدارية روفاتمص -21

 م2018 م2019 

ما في حكمهارواتب و  1,638,699 1,333,562 

 47,108 14,114 صيانة وإصالح

 189,420 212,796 اتعاب مهنية

 43,299 54,942 تأمين طبي

مكافأة نهاية الخدمةمصروف   87,525 125,431 

قيمة الذمم المدينة فياالنخفاض   - 914,056 

 200,000 200,000 إيجار مكتب

 25,208 6,006 سفر وانتقال

 16,357 35,238 مصاريف حاسب آلي

واشتراكات رسوم  250,827 165,959 

 55,014 55,379 تأمينات اجتماعية

 58,415 60,516 هاتف وفاكس

 14,149 26,363 دعاية وإعالن

 42,054 42,458 كهرباء ومياه

 117,208 68,463 تعقيب

 7,340 8,090 مصروفات تدريب موظفين

 14,709 14,476 مصروفات سيارات

 196,095 93,754 متنوعة

 2,869,646 3,565,384 

 

 توزيعات أرباح -22

 10,000,000توزيع أرباح بمبلغ قرر المساهمين م 2018مايو  17بتاريخ  جتماع الجمعية العامة العادية المنعقدةطبقاً ال

باستثمارات عقارية  هم تسوية باقي المبلغ المستحق دفعخالل العام وتنقداً لاير سعودي  5,570,000لاير سعودي، تم دفع 

 لاير سعودي. 4,430,000بمبلغ 

 

ً ال توزيع جزء من األرباح المبقاة  قرر المساهمينم 2019مايو  15خ المنعقدة بتاريالعادية جتماع الجمعية العامة طبقا

  .لاير سعودي 7,200,000مبلغ ب

 

 تصنيف األدوات المالية -23

 م2018 م2019 الفئة 

    مالية الموجودات ال

 1,597,370 4,046,601 تكلفة المطفأةال نقد وما في حكمه

، صافىتجارية ذمم مدينة  8,460,191 2,192,954 التكلفة المطفأة 

أخرىمصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة   392,307 777,281 التكلفة المطفأة 

 7,073,436 3,250,924 التكلفة المطفأة مستحق من أطراف ذات عالقة

لة من خالل الدخل موجودات مالية بالقيمة العاد

 الشامل االخر

القيمة العادلة من خالل 

 3,026,285 658,777 الدخل الشامل االخر

 35,000,000 38,000,000 التكلفة المطفأة دفعات مقدمة الستثمارات في شركات زميلة

 55,549,589 48,926,537  إجمالي الموجودات المالية

    

    المطلوبات المالية

 894,534 739,953 التكلفة المطفأة قة وأرصده دائنة أخرىمصروفات مستح

 46,482 209,058 التكلفة المطفأة ذمم دائنة 

 1,313,860 1,660,809 التكلفة المطفأة الزكاة المستحقة

 2,254,876 2,609,820  اجمالي المطلوبات المالية
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 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

  إدارة المخاطر المالية -24

 

 عوامل المخاطر المالية (أ

  التالية:عرض أنشطة الشركة للمخاطر المالية ت

 

 مخاطر االئتمان. -

 مخاطر السيولة. -

 (.ومخاطر القيمة العادلةأسعار العموالت ومخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر السعر مخاطر السوق ) -

  مخاطر تشغيلية. -

 

لى التنبؤ باألسواق المالية وتسعى إلى ويركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للشركة على المناطق التي يندر القدرة ع

 تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة.

 

 مخاطر االئتمان 24/1

اف االخرى ألطرالمركز المالي إذا لم تلتزم ايخ ربها في تااف العترالتي سيتم المحاسبية رة الخسان االئتمااتمثل مخاطر 

ت للحد من تعرضها لمخاطر االئتمان. الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في سياسا الشركةتطبق لتعاقد. بتنفيذ ا

 تاريخ المركز المالي هو كما يلي:

 

 م2018 م2019 

   موجودات مالية

 1,597,370 4,046,601 نقد وما في حكمه

 8,460,191 2,192,954 ، صافىتجارية ذمم مدينة

 57,56110,0 6,239,555 إجمالي الموجودات المالية

   

   المطلوبات مالية

 894,534 739,953 مصروفات مستحقة وأرصده دائنة أخرى

 46,482 209,058 ذمم دائنة 

 941,016 949,011 إجمالي المطلوبات المالية

 

وقع طويلة األجل مع األطراف المقابلة وبعد األخذ في اإلعتبار لمركزها المالي للعمالء، ال تت الشركةنظًرا لعالقات 

 .الشركةتجاه  بالتزاماتهمعدم قيام تلك األطراف بعدم الوفاء  الشركةإدارة 

 

مخاطر االئتمان من خالل مراقبة تصنيف الجدارة االئتمانية للعمالء الحاليين بشكل ربع سنوي  في الشركةتركز إدارة 

بة مخاطر ائتمان العمالء، يتم تجميع ومن خالل المراجعة الشهرية لتحليل اعمار الديون من الذمم التجارية. عند مراق

العمالء وفقًا للخصائص االئتمانية. يتم تصنيف العمالء المصنفين على أنهم "مخاطر عالية" على قائمة العمالء الذين 

 إال بموافقة مجلس اإلدارة، أو يتم الدفع مقدًما. آجلة هم، وال يتم إجراء تعاقداتال يتم التعامل مع

 

. ترى اإلدارة أن الرصيد المتبقي لدى جيدائتماني ذات تصنيف لمصرفية على فروع البنوك المحلية تقتصر المعامالت ا

 مؤسسات مالية عالية الجدارة االئتمانية. هيالمؤسسات المالية بدون تصنيف رسمي 
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 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -24

 

 مخاطر السيولة 24/2

المالية. يتم  اتبااللتزامالمرتبطة  بالتزاماتهامن الصعوبات في الوفاء  الشركةالتي تواجها  مخاطر السيولة هي مخاطر

 د ظهورها.مراقبة متطلبات السيولة على أساس منتظم وتحاول اإلدارة توفير سيولة كافية للوفاء بأي التزامات عن

 

ند استحقاقها. ولتحقيق ع بالتزاماتهالتتمكن من الوفاء هي التأكد من أن لديها دائًما ما يكفي من السيولة  الشركةإن سياسة 

 ا. يومً  30بالمتطلبات المتوقعة لفترة ال تقل عن  نقدية للوفاءهذا الهدف، تسعي إلى الحفاظ على أرصدة 

 -المالية: وفيما يلي االستحقاقات طبقاً للمطلوبات المالية في نهاية السنة 

 

 أكثر من سنة من سنةعند الطلب أو أقل  القيمة الدفترية 

    م2019ديسمبر  31

    المطلوبات المالية

 - 739,953 739,953 مصروفات مستحقة وأرصده دائنة أخرى

 - 209,058 209,058 ذمم دائنة 

 - 1,660,809 1,660,809 الزكاة المستحقة

 273,383 - 273,383 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 2,883,203 2,609,820 273,383 

 

 مخاطر السوق 24/3

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في 

أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق على ثالث أنواع من المخاطر: مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر 

 معدل العموالت ومخاطر السعر األخرى.

 

 خاطر صرف العمالت األجنبيةم

تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف 

الشركة هي بالريال السعودي أو بالعمالت المربوطة بالريال السعودي. لذلك معامالت العمالت األجنبية. إن معظم 

 .غير جوهريةعلى الشركة األجنبية  مخاطر العمالتفإن تأثير 

 

 مخاطر معدل العمولة

مخاطر معدل العمولة هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات 

 في معدالت عموالت السوق.

 

 ات مالية تحمل عمولة.أي أدو الشركةلمخاطر أسعار العموالت، حيث أنه ليس لدى  الشركةال تتعرض 

 

 مخاطر السعر

نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل  شركةمخاطر األسعار هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية لل

 أخرى غير حركة أسعار العمالت األجنبية والعموالت.

 

 ادارةراقب ت. شركةملكها التتي تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من الشك بشأن أسعار األدوات المالية المستقبلية ال

 .االجنبيةسواق األالمالية المدرجة في  ابشكل دقيق حركة أسعار أدواته شركةال

 

 العادلة  مخاطر القيمة

تعتمد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في 

 يتم تقييم األدوات التي لم يتم التقرير عن بيعها عند أحدث سعر للعرض. تاريخ التقرير المالي،

 

السوق النشط هو سوق يتم فيه تداول الموجودات والمطلوبات بالتكرار والحجم الكافيين لتقديم معلومات التسعير 

مالية المسجلة في القيمة، إن وجدت، من األدوات ال االنخفاضعلى أساس مستمر. القيمة الدفترية ناقصا مخصص 

 بالتكلفة المطفأة يفترض أنها تقرب قيمتها العادلة.
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 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -24

 

 )تتمة( مخاطر السوق 24/3

 

 )تتمة(مخاطر القيمة العادلة 

 المستويات التالية: علىيحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 

يمكن الوصول  األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي أسعار السوق )غير المعدلة( في :1 المستوى

 .اليها في تاريخ القياس

: تقنيات التقييم التي يمكن عندها مالحظة أدني مستوي دخل هام لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو 2 المستوى

 .غير مباشر

 .ني مستوي من الدخل ذو أهمية لقياس القيمة العادلة: تقنيات التقييم التي ال يمكن عندها مالحظة أد3 المستوى

 

م حسب مستوي التسلسل 2018ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31في  للشركةيحلل الجدول التالي األدوات المالية 

 الهرمي للقيمة العادلة )حسب الفئة( الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:

 

 م2018 م2019 أدوات حقوق الملكية

 - - ستوى األولالم

 - - المستوى الثاني

 3,026,285 658,775 المستوى الثالث

 658,775 3,026,285 

 

 تشغيليةمخاطر  24/4

ي مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب ف يةمخاطر التشغيلتتمثل ال
ً لدى مقدم الخدمة المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتي ً أو خارجيا ة التي تدعم أنشطة الشركة سواء داخليا

والسيولة والعمالت والسوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات  االئتمانومن العوامل الخارجية األخرى غير مخاطر  للشركة
 القانونية والتنظيمية.

 
ويات مقبولة من خالل ممارسات إدارة المخاطر تمثل المخاطر التشغيلية فئة مخاطر مميزة تديرها الشركة ضمن مست

الهدف من إدارة المخاطر  .التشغيلية السليمة التي تعتبر جزًء من المسؤوليات اليومية لإلدارة على جميع المستويات
 التشغيلية هو ضمان التحكم في موارد الشركة من خالل حماية موجوداتها وتقليل احتمال الخسارة المالية.

 
إدارة المخاطر في الشركة في تحديد وتقييم وإدارة وتخفيف ومراقبة وقياس المخاطر المرتبطة بالعمليات.  يتضمن نهج 

إدارة المخاطر التشغيلية لها هدف رئيسي يتمثل في التقليل الي أدني حد من تأثير الخسائر التي تكبدتها في سياق االعمال 
 حتمال التعرض لخسارة كبيرة )غير متوقعة( قصوى.االعتيادية )الخسائر المتوقعة( وتجنب أو تقليل ا

 

 إدارة مخاطر رأس المال (أ

تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة، بحيث يمكنها 
ظ على هيكل رأس المال أو االستمرار في الحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال. من أجل الحفا

 .تعديله، يجوز للشركة الحصول على / سداد التمويل من / إلى المؤسسات المالية
 

تكمن سياسة الشركة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافظة 
د على ارأس المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة على على التطوير المستقبلي ألعمالها. تراقب الشركة العائ

 .المساهمين
 

 :يأس المال إلى ما يلرعند إدارة  الشركةوتهدف 
 

 مين والفوائدلمساهر في توفير العوائد لراا االستممستمرة بحيث يمكنهكمنشأة  رارى االستمحماية قدرة المنشأة عل -
 .ألصحاب المصالح اآلخرين

 مينللمساهتوفير عائد كافي  -
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 أريب الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 م2019مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 المال رأس كفاية ونسبة التنظيمية المتطلبات -25

صفر  17ق م )المواف2012ديسمبر  30بتاريخ ) القواعد (المالية الكفاية قواعد) الهيئة (المالية السوق هيئة أصدرت

 ومنهجية لالما رأس لمتطلبات األدنى بالحد المتعلقة والتوجيهات اإلطار الهيئة حددت القواعد، لهذه ووفقا( هـ1434

 ونسب المطلوب مالها لرأس األدنى الحد باحتساب الشركة قامت المنهجية، لهذه ووفقا .القواعد عليه نصت لما وفقا حسابها

 :يلي كما المال رأس كفاية

 

 م2018 م2019 

   قاعدة رأس المال:

 59,902,864 53,575,867 الشريحة األول لرأس المال

 - - أس المالالشريحة الثانية لر

 59,902,864 53,575,867 اجمالي قاعدة رأس المال

   

   الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

 40,875,367 31,627,150 مخاطر االئتمان

 2,294,187 1,856,668 مخاطر التشغيل

 51,500 18,649 مخاطر السوق

 43,221,054 33,502,467 اجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

   

   نسبة كفاية رأس المال:

 16,681,810 20,73,400 الفائض في رأس المال

 1.39 1,60 معدل الكفاية المالية )مرات(

 

 االحداث الالحقة -26

م وانتشر في جميع أنحاء دولة الصين ومنها 2020في أوائل عام  (Covid-19) تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد

مما ادي الي اتخاذ العديد من دول العالم للعديد من اإلجراءات االحترازية مثل وقف العمل في منشأت  الي أغلب دول العالم

ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص ووقف حركة النقل والتبادل التجاري مما تسبب في اضطرابات في االعمال التجارية 

  .واألنشطة االقتصادية حول العالم

 

نتيجة الموقف غير المستقر  للشركةاث الالحقة من االحداث التي ال تتطلب تعديل للقوائم المالية هذه االحد وتعتبر اإلدارة

 للشركة القوائم الماليةوالذي يتسم بالتطور السريع مما يصعب القدرة على تحديد األثر المالي المحتمل لهذا الفيروس على 

   .حتى تاريخ التقرير

 

قوم كذلك سوف تو الشركةعلى اإلجراءات اسة األثر المالي لتلك االحداث وبدرم 2020في عام  اإلدارةقوم وسوف ت

 .بإعادة تقييم فرض االستمرارية

 

 أرقام المقارنة -27

 تم اعاده تبويب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض في السنة الحالية.

 

  القوائم المالية  اعتماد -28

 .م2020 مايو14الموافق هـ 1441 رمضان 21في  الشركةجلس إدارة من قبل مالقوائم المالية اعتماد  تم
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