
 
 
 
 
 
 
    
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 المالیة أریبشركة 

 )شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
 

 القوائم المالیة
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  المنتھیة للسنة

 مع تقریر مراجع الحسابات المستقل
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المالیة أریبشركة 
  (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 
  القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱ ردیسمب ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

 صفحـة فھرس المحتویات
  

 ۳ - ۱ مراجع الحسابات المستقل تقریر 
  

 ٤  المركز الماليقائمة 
  

 ٥ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر 
  

 ٦  المساھمینحقوق قائمة التغیرات في 
  

 ۷ قائمة التدفقات النقدیة 
  

 ۳۳ - ۸  القوائم المالیة إیضاحات حول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 مراجع الحسابات المستقل تقریر 
 

 
 المالیة أریبشركة  مساھميالسادة /  إلى

 )شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
 

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة 
 

  الرأي
 

 ۳۱كما في شمل قائمة المركز المالي ("الشركة") شركة مساھمة سعودیة مقفلة، والتي ت المالیة أریبلشركة لقد راجعنا القوائم المالیة 
للسنة المنتھیة في  والتدفقات النقدیة ساھمینالتغیرات في حقوق المسارة والدخل الشامل االخر والربح أو الخ وائم، وقم۲۰۲۱ بردیسم

 ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة مع القوائم المالیة، بما في ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.
 

 اوأدائھ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في  للشركة الجوانب الجوھریة، المركز الماليفإن القوائم المالیة تعرض بعدل، من جمیع ، وفي رأینا
ً  اوتدفقاتھ المالي للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة،  ةالدولی للمعاییرالنقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقا

 .للمراجعین والمحاسبینوالمعاییر واإلصدارات األخرى التي اعتمدتھا الھیئة السعودیة 
 

 أساس الرأي
 

ً  بالمراجعة قمنا لقد  توضیحھا تم المعاییر تلك بموجب مسؤولیتناإن  العربیة السعودیة. المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولیة للمعاییر وفقا
 المھنة وآداب سلوك وفقاً لقواعد الشركة عن مستقلون ونحن .تقریرنا " في المالیة القوائم مراجعة حول "مسؤولیات المراجع قسم في

 وفقاً لتلك أننا التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى كما المالیة، للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة
 .رأینابداء إل أساس لتوفیر ومناسبة كافیة علیھا حصلنا التي المراجعة أدلة أن ونعتقد .القواعد

 
 لفت اإلنتباه

 
تحت حساب  تم سداد مبالغ )۱۰اإلنتباه كما ھو مشار الیھ في إیضاح رقم (نود أن نلفت دون ان یعتبر ھذا تحفظا في تقریرنا، 

ولم یتم حتى األن االنتھاء من اإلجراءات القانونیة لنقل الحصص لشركة اریب المالیة بنسبة المساھمة في رأس المال  االستثمارات
 ل رأینا فیما یتعلق بھذا األمر.م ولم یتم تعدی۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة للشركة في 

 
 والمكلفین بالحوكمة حول القوائم المالیة   اإلدارةمسؤولیة 

 
المعتمدة في المملكة العربیة للتقریر المالي  ةالدولی للمعاییرالمسؤول عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا العادل، وفقاً  يھ اإلدارةإن 

للمراجعین والمحاسبین وأحكام نظام الشركات ونظام األساس  األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة تالسعودیة والمعاییر واإلصدارا
جوھري التحریف المن إعداد قوائم مالیة خالیة من  اضروریة، لتمكینھ اإلدارةراھا تالمسؤول عن الرقابة الداخلیة التي  للشركة، وھي

 على البقاء كمنشأة مستمرة الشركةقدرة معن تقدیر ة المسؤولھي  اإلدارةالیة، فإن بسبب غش أو خطأ. وعند إعداد القوائم الم سواءً 
 الشركةفي المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لتصفیة  بأساس االستمراریةوعن اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة 

  ، أو لیس ھناك خیار واقعي بخالف ذلك.ھاأو إیقاف عملیات
  .الشركةون بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في ان المكلف

 مسؤولیات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالیة 
 

او خطأ، غش  بسببسواء  التحریف الجوھريمعقول فیما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من  تأكیدالحصول على  فيتتمثل اھدافنا 
ً على أن  وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوي عاِل من التأكید، إال أنھ لیس ضمانا

التحریف الجوھري المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائما عن  فيتم القیام بھا وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة  التيالمراجعة 
مجموعھا، إذا كان یتوقع بشكل معقول بأنھا ستؤثر  فيوجوده. تنشأ التحریفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو عند 

 .یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة التيت االقتصادیة اعلى القرار
 

لمملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على ا فيوكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة 
 :كما قمنا بـ ،نزعة الشك المھني خالل المراجعة

 
خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات المراجعة  بسبب غش اوالقوائم المالیة، سواء  فيجوھري ال التحریفیم مخاطر وجود یتحدید وتق •

 تحریف الرأینا. یُعد خطر عدم اكتشاف للمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة ألن تكون أساساً 
 



 
 
 
 

 مراجع الحسابات المستقل تقریر 
 

 
 مساھمي شركة أریب المالیةالسادة /  إلى

 )شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
 

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة (تتمة)
 

 (تتمة)مسؤولیات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالیة 
 
او تزویر أو حذف متعمد أو  ؤجوھري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطال •

 .دات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیةإفا
 
 بغرض ولیس للظروف، مناسبة مراجعة تصمیم إجراءات أجل من بالمراجعة، الصلة ذات الداخلیة للرقابة فھم على الحصول •

 .للشركة الرقابة الداخلیة فاعلیة في رأي إبداء
 
قامت بھا  لتيا، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة المستخدمةیم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة یتق •

 .اإلدارة
 
المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، فیما في اإلستمراریة  ألساساستنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة  •

إذا البقاء كمنشاة مستمرة. على  الشركةإذا كان ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً حول مقدرة 
ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوھري، یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة، 
وإذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، نقوم بتعدیل رأینا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ 

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

، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة تظھر المعامالت ةتقییم العرض العام وھیكل ومحتوى القوائم المالی •
 واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً عادالً.

 
نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة فیما یتعلق، من بین أمور أخرى، بالنطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة، بما 

 .مراجعتنافي ذلك أي أوجھ قصور مھمة في الرقابة الداخلیة اكتشفناھا خالل 
 

جمیع زودنا أیضاً المكلفین بالحوكمة ببیان یفید بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقیة. وذات الصلة المتعلقة باإلستقاللیة، وأبلغناھم ب لقد
 األمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على إستقاللنا، وبحسب مقتضي الحال إجراءات الرقابة ذات الصلة.

 
 
 
 
 

 وشركاؤهعن البسام 
 
 
 
 

 إبراھیم أحمد البسام
 )۳۳۷محاسب قانوني رقــم (

 
 جدة، المملكة العربیة السعودیة

 ھـ۱٤٤۳ رمضان ۱۲
 م۲۰۲۲إبریل  ۱۳

 
 
 
 
 
 



 المالیة أریبشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 المركز المالي قائمة 

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ بالریال سعودي ما لم 

 
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ إیضاح 

     الموجودات
 ۱٬٦۷۷٬٦۲٤ ٦٬٤۷۸٬۳۷۷ ٥ نقد وما في حكمھ

، صافىتجاریة ذمم مدینة  ٦ ۱٥۳٬٤٦۱ ۳٬۳٤۸٬۲۹۲ 
أخرىمصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدینة   ۷ ۳٬۹٤٤٬۹۳۹ ۸٬۱۸٥٬٤۱۰ 

 ٥٬۹۸٦٬۰۳۱ ٤۱٬٤۸٥٬۸۸۸ ۸ مستحق من أطراف ذات عالقة
مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرموجودات   ۹ ۸٬۱۹۱٬۹۸۸ - 

مقدمة الستثمارات  دفعات  ۱۰ ۲٦٬۹۸٦٬۷٤٤ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 ۱۰۱٬۱۳۰ ٦٦٬۹٤۰  ممتلكات ومعدات، صافي

 ٥۷٬۲۹۸٬٤۸۷ ۸۷٬۳۰۸٬۳۳۷   إجمالي الموجودات
    
    

    حقوق المساھمین والمطلوبات
    حقوق المساھمین

 ۳۸٬۰٤٥٬۹٥۷ ۳۸٬۰٤٥٬۹٥۷ ۱۲ المال رأس
 ۱٤٬٥٦۱٬۹٤۷ ۱۱٬٤۱۳٬۷۸۸ ۱۳ احتیاطي نظامي

 - ۱۹۱٬۹۸۸  احتیاطي التغیر في القیمة العادلة 
 ۲٬۰۰۱٬۷۸٦ ۲۳٬۲٦۸٬۲٥٦  أرباح مبقاه

 ٥٤٬٦۰۹٬٦۹۰ ۷۲٬۹۱۹٬۹۸۹  إجمالي حقوق المساھمین

    
    المطلوبات

 ۱٬۰٥۷٬۸٥۸ ۱۱٬۳۲۰٬۹۷۷ ۱٤ مصروفات مستحقة وأرصده دائنة أخرى
 ۳۰٬٥٥۸ ۳۱٬۹۲٦  ذمم دائنة 
 ۱٬۳۳۰٬۷۰۹ ۲٬۷۷٦٬٥۸۲ ۱٥ الزكاة مخصص 

 ۲٦۹٬٦۷۲ ۲٥۸٬۸٦۳ ۱٦ نھایة الخدمة للموظفین زایام
 ۲٬٦۸۸٬۷۹۷ ۱٤٬۳۸۸٬۳٤۹  إجمالي المطلوبات

 ٥۷٬۲۹۸٬٤۸۷ ۸۷٬۳۰۸٬۳۳۷  إجمالي حقوق المساھمین والمطلوبات
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 القوائم المالیة تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه 
 

-٤- 



 
 المالیة أریبشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 
 

  الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخرقائمة 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)
 

   
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ إیضاح 
    

 ۱۱٬۷۳٤٬٤۷۰ ۳٥٬۹۰۷٬۸۲۸ ۱۷ اإلیرادات
 )٦٬۸۱۰٬۷٤۳( )۱٬۱۳۹٬۹۹٦( ۱۸ اإلیراداتتكلفة 

 ٤٬۹۲۳٬۷۲۷ ۳٤٬۷٦۷٬۸۳۲  مجمل الربح
    

 )۳٬۱۹۷٬۳۳۱( )٥٬۹۸٦٬٤۹۰( ۱۹ مصروفات عمومیة وإداریة
 )۷۲۰٬۸۷۷( )٦٬٦۷۸٬۳٤۲( ۷-۸-۹  الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ۲۰۳ -  عملة أرباح فروق
 ۱٬۱۱٥٬٤۰۰ -  أرباح رأسمالیة

٬۲۱۰۱٤٦ ۸ رد مخصصات انتفي الغرض منھا  - 
 ۲٬۱۲۱٬۱۲۲ ۲۲٬٥٦٤٬۲۱۰  ربح السنة قبل الزكاة

 )٤۸۱٬٥۳۳( )۱٬٤٤٥٬۸۷۳( ۱٥ الزكاة
 ۱٬٦۳۹٬٥۸۹ ۲۱٬۱۱۸٬۳۳۷  صافي الربح للسنة

    
    الدخل الشامل االخر:

    الربح أو الخسارة علىا ا الحقتصنیفھبنود سوف لن یتم إعادة 
نھایة  مزایاتقییم التزام  اإلكتواریة مناألرباح  (الخسائر)
 ٥۳٬۰۱۱ )۲٦( ۱٦ الخدمة

التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 
 - ۱۹۱٬۹۸۸ ۹ خالل الدخل الشامل االخر

 )٦٥۸٬۷۷۷( - ۹ األرباح المبقاهإعادة تصنیف خسائر غیر محققة إلى 
 ۱٬۰۳۳٬۸۲۳ ۲۱٬۳۱۰٬۲۹۹  الشامل للسنة إجمالي الدخل

 ۰٫٤۳ ٥٬٥٥ ۲۰ لایر سعودي للسھم –نصیب السھم األساسي من الربح 
 ۰٫٤۳ ٥٬٥٥ ۲۰ لایر سعودي للسھم –نصیب السھم المخفض من الربح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  جزءاً المرفقة بر اإلیضاحات تعت
 

-٥- 



 المالیة أریبشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
  المساھمینحقوق قائمة التغیرات في 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریال سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

       

 
 نظاميحتیاطي إ رأس المال

 
 

 أرباح مبقاه احتیاطي التغیر في القیمة العادلة 

احتیاطي فروق 
 تعمالالترجمة 
 جنبیةاأل

إجمالي حقوق 
 المساھمین

       :م۲۰۲۰
 ٥۳٬٥۷٥٬۸٦۷ )۱٤۳( ۲٬٥٥۹٬۳۲۹ )۱٬٥۹۱٬۲۲۳( ۱٤٬٥٦۱٬۹٤۷ ۳۸٬۰٤٥٬۹٥۷ الرصید في بدایة السنة

 ۱٬٦۳۹٬٥۸۹ - ۱٬٦۳۹٬٥۸۹ - - - السنة الربحصافي 
التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 

 - - )۱٬٥۹۱٬۲۲۳( ۱٬٥۹۱٬۲۲۳ - - خالل الدخل الشامل االخر
المحول من احتیاطي فروق ترجمة العمالت الى األرباح 

 - ۱٤۳ )۱٤۳( - - - المبقاه
 )٦٥۸٬۷۷۷( - )٦٥۸٬۷۷۷( - - - المبقاهإعادة تصنیف خسائر غیر محققة إلى األرباح 

 ٥۳٬۰۱۱ - ٥۳٬۰۱۱ - - - نھایة الخدمة زایااالكتواریة من تقییم التزام م رباحاأل
 ٥٤٬٦۰۹٬٦۹۰ - ۲٬۰۰۱٬۷۸٦ - ۱٤٬٥٦۱٬۹٤۷ ۳۸٬۰٤٥٬۹٥۷ الرصید في نھایة السنة

       
       :م۲۰۲۱

 ٥٤٬٦۰۹٬٦۹۰ - ۲٬۰۰۱٬۷۸٦ - ۱٤٬٥٦۱٬۹٤۷ ۳۸٬۰٤٥٬۹٥۷ الرصید في بدایة السنة
 ۲۱٬۱۱۸٬۳۳۷ - ۲۱٬۱۱۸٬۳۳۷ - - - السنة الربحصافي 

التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة 
 ۱۹۱٬۹۸۸ - - ۱۹۱٬۹۸۸ - - من خالل الدخل الشامل االخر

المحول من احتیاطي نظامى الي األرباح المبقاه (إیضاح رقم 
۱۲( - )۳٬۱٤۸٬۱٥۹( - ۳٬۱٤۸٬۱٥۹ - - 

 )۳٬۰۰۰٬۰۰۰( - )۳٬۰۰۰٬۰۰۰( - - - )۱٤(إیضاح رقم توزیعات أرباح 
 )۲٦( - )۲٦( - - - نھایة الخدمة زایااالكتواریة من تقییم التزام م الخسائر

 ۷۲٬۹۱۹٬۹۸۹ - ۲۳٬۲٦۸٬۲٥٦ ۱۹۱٬۹۸۸ ۱۱٬٤۱۳٬۷۸۸ ۳۸٬۰٤٥٬۹٥۷ الرصید في نھایة السنة
 
 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیةعتبر اإلیضاحات المرفقة ت

 
 -٦-



 
 المالیة أریبشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 
 

 قائمة التدفقات النقدیة 
 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)
 
 

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
   

   األنشطة التشغیلیة
 ۲٬۱۲۱٬۱۲۲ ۲۲٬٥٦٤٬۲۱۰ قبل الزكاة ربح السنة

   
   الربح لصافى النقدیة من األنشطة التشغیلیة صافيتعدیالت لتسویھ 

 ۹۲٬۷۱۱ ٥۰٬٦۷۸ استھالك ممتلكات ومعدات
 ٦۹٬۰۸٥ ٦۹٬٥۸٦ المكون من مخصص تعویضات نھایة الخدمة

 )۱٬۱۱٥٬٤۰۰( - أرباح رأسمالیة
صات انتفى الغرض منھمخص  )٤٦۱٬۲۱۰( - 

 ۷۲۰٬۸۷۷ ٦٬٦۷۸٬۳٤۲ الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص 
 ۱٬۸۸۸٬۳۹٥ ۲۸٬۹۰۱٬٦۰٦ صافي التغیر في رأس المال العامل

   
 )۱٬۱٥٥٬۳۳۸( ۳٬٦٥٦٬۰٤۱ تجاریةذمم مدینة 

 )۳٬٤٥٥٬۹۸٤( )۳۸٬٤٤۱٬۲۱٤( من أطراف ذات عالقة ستحقالم
 )۱۰۸٬۱۲۹( ۳٬٥۱٦٬۷٤۲ مدینة اخري* وارصدة مصروفات مدفوعة مقدما

 - - دفعات مقدمة إلستثمارات**
 )۱۷۸٬٥۰۰( ۱٬۳٦۸ ذمم دائنة 

 ۳۱۷٬۹۰٥ ۱۰٬۲٦۳٬۱۱۹ مصروفات مستحقة وأرصده دائنة أخرى
 )٦۳۹٬۱۲۱( - المسدد من الزكاة

 )۱۹٬۷۸٥( )۸۰٬٤۲۱( نھایة الخدمة مزایاالمسدد من 
 )۳٬۳٥۰٬٥٥۷( ۷٬۸۱۷٬۲٤۱ األنشطة التشغیلیةفي)  المستخدم(من / الناتج صافي النقد

   
   األنشطة االستثماریة

 )۱۸٬٤۲۰( )۱٦٬٤۸۸( شراء ممتلكات ومعدات مدفوعات ل
 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ - متحصالت من بیع استثمارات عقاریة*

 - - **(مدفوعات) لشراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة
 ۹۸۱٬٥۸۰ )۱٦٬٤۸۸( األنشطة االستثماریة  من الناتج(المستخدم في) / صافي النقد 

   
   األنشطة التمویلیة 

 - )۳٬۰۰۰٬۰۰۰( أرباحتوزیعات 
 - )۳٬۰۰۰٬۰۰۰( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

   
 )۲٬۳٦۸٬۹۷۷( ٤٬۸۰۰٬۷٥۳ صافي التغیر في النقد وما في حكمھ

 ٤٬۰٤٦٬٦۰۱ ۱٬٦۷۷٬٦۲٤ النقد وما في حكمھ في بدایة السنة 
 ۱٬٦۷۷٬٦۲٤ ٦٬٤۷۸٬۳۷۷ النقد وما في حكمھ في نھایة السنة

   
   المعامالت غیر النقدیة:

 - ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ **دفعات مقدمة الستثمارات 
 - )۸٬۰۰۰٬۰۰۰( **(مدفوعات) لشراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة 

 )۷٬۳۰۰٬۰۰۰( - *متحصالت من االستثمارات العقاریة
 ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ - و ارصدة مدینة اخري* مصروفات مدفوعة مقدما

 
 تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة

-۷- 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 نبذة عن الشركة  -۱

وھي شركة  ٤۰۳۰۱۹۱٦۲۳شركة مساھمة سعودیة مقفلة (الشركة) مسجلة بموجب سجل تجاري رقم  -المالیة  أریب شركةإن 
 ۹ھـ (الموافق ۱٤۳۰رمضان  ۱۹بتاریخ  ۰۸۱۱۹-۳۰مرخصھ بموجب الترخیص الصادر من قبل ھیئة السوق المالیة رقم 

 م).۲۰۰۹سبتمبر 
 

م) تم تعدیل قائمة االعمال المرخصة ۲۰۱۸یونیو  ۱۲ھـ (الموافق ۱٤۳۹رمضان  ۲۸وبناًء علي خطاب موافقة الھیئة في تاریخ 
 للشركة لممارستھا بإضافة نشاطي إدارة صنادیق االستثمار وإدارة محافظ العمالء.

 
م) بإرسال اشعار الي ھیئة السوق المالیة بتغییر االسم التجاري ۲۰۱۸اكتوبر  ۱۷ھـ (الموافق ۱٤٤۰صفر  ۷قامت الشركة بتاریخ 

ھـ (الموافق ۱٤٤۱صفر  ۱۱المالیة، وأصدرت الھیئة موافقتھا بتاریخ  أریبا من شركة مجموعة رؤیا المالیة لیصبح شركة لھ
 م).۲۰۱۹اكتوبر  ۱۰

 جدة، المملكة العربیة السعودیة. یقع مقر الشركة في
 

 القوائم المالیة أسس إعداد  -۲
 

 بیان االلتزام ۲/۱ 
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي تم إعداد القوائم المالیة  واإلصدارات  والمعاییرالمملكة العربیة السعودیة المعتمدة في وفقا

 للمراجعین والمحاسبین من قبل الھیئة السعودیةاألخرى المعتمدة 
 

 أساس القیاس  ۲/۲
 : القوائم المالیةتم إعداد ھذه 

 
 باستثناء: وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة •
 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  موجودات مالیةالمالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة وال الموجودات -

 حیث تم قیاسھما بالقیمة العادلة. االخر
دام ة بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة باستختاالعتراف بمزایا الموظفین المثب -

  التقییم االكتواري.
 

 وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي وفرض االستمراریة. •
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض ۲/۳
("العملة  الشركةباستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا  للشركة القوائم المالیةیتم قیاس البنود المدرجة في 

 وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض. بالریال السعودي القوائم المالیةیتم عرض  )."الوظیفیة
 

 اعداد القوائم المالیة ٤/۲
ً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، یتطلب من اإلدارة وضع األحكام، والتقدیرات  إن اعداد القوائم المالیة وفقا

المحاسبیة والمبالغ المصرح عنھا بالقوائم المالیة. ان ھذه التقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبیق السیاسات 
 .٤واالفتراضات الھامة قد تم االفصاح عنھا بإیضاح رقم 

 
مل فیھا الشركة ("العملة یتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة للشركة بإستخدام عملة البیئة اإلقتصادیة الرئیسیة التي تع

وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض. تم تقریب األرقام إلى أقرب ألف  عرض القوائم المالیة بالریال السعوديیتم  )."ةالوظیف
 .لایر إال إذا تم ذكر غیر ذلك

 
 
 
 
 
 
 

-۸- 
 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 (تتمة)أسس إعداد القوائم المالیة  -۲
 

 المعایییر الجدیدة واالتعدیالت على المعاییر والتفسیرات ٥/۲
 

 التعدیالت 
من التعدیالت الجدیدة على المعاییر، الموضحة أدناه، خالل العام الحالي ولكن لیس لھا تأثیر مادي على یسري عدد 

 ، باستثناء ما ھو مشار إلیھ أدناه.شركةالقوائم المالیة لل
 

المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة 
 الوصف والمعدلة

تسري للفترات السنویة 
 التي تبدأ في أو بعد

) ومعیار ۱معیار المحاسبة الدولي رقم (   
 )۸المحاسبة الدولي رقم (

 

 م۲۰۲۰ینایر  ۱ تعریف األھمیة النسبیة

 )۳المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 

 م۲۰۲۰ینایر  ۱ تعریف النشاط التجاري

تعدیالت على مرجع إطار المفاھیم  المعدل المالیةمفاھیم التقاریر  إطار
وكذلك بالمعاییر الدولیة للتقریر المالي، 

التعریفات المعدلة ومطالبات تحقق 
ً بعض  الموجودات واإللتزامات وأیضا

 المفاھیم الھامة.

 م۲۰۲۰ینایر  ۱

) ومعیار ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
) والمعیار الدولي ۳۹المحاسبة الدولي رقم (

 )۷للتقریر المالي رقم (

 م۲۰۲۰ینایر  ۱ إصالح مؤشر سعر الفائدة

امتیازات االیجار المتعلق بظروف  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ۱۹-جائحة كوفید

 م۲۰۲۰یونیو  ۱

 
 ساریة المفعول بعدالمعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعدلة الصادرة ولكنھا لم تصبح  ٦/۲

المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة والمعدلة والتعدیالت التالیة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي  شركةطبق التلم 
 والتي تم إصدارھا ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد.

 
المعاییر الدولیة للتقریر 
 الوصف المالي الجدیدة والمعدلة

السنویة ساریة للفترات 
 ملخص للتعدیالت ابتداًء من أو بعد تاریخ

معیار المحاسبة الدولى 
 )۳۷رقم (

العقود المحملة 
تكالیف  -بالخسارة 

 الوفاء بالعقود

تحدد التعدیالت أن "تكلفة تنفیذ" العقد  م۲۰۲۲ینایر  ۱
تشمل التكالیف المتعلقة مباشرة بالعقد. 
وتنطبق ھذه التعدیالت على العقود التي 

بجمیع التزاماتھا بدایة  الشركةلم تِف بھا 
ذلك  شركةمن أول فترة تطبق فیھا ال

 التعدیل.
ساریة للفترات السنویة  الوصف التعدیالت على المعاییر

 من أو بعد تاریخابتداًء 
 ملخص للتعدیالت

 
 
 
 
 
 
 
 

-۹- 
 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 أسس اإلعداد (تتمة) -۲
 

 (تتمة) المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعدلة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد ٦/۲
 

المعاییر الدولیة للتقریر 
 الوصف المالي الجدیدة والمعدلة

للفترات السنویة ساریة 
 ملخص للتعدیالت ابتداًء من أو بعد تاریخ

المعیار الدولى للتقریر 
) ۱٦المالى رقم (

والمعیار الدولي للتقریر 
) ومعیار ۹المالي رقم (

المحاسبة الدولى رقم 
) والمعیار الدولى ٤۱(

 )۱للتقریر المالي رقم (

التعدیالت السنویة 
على المعاییر 
الدولیة للتقریر 

-م۲۰۱۸المالي 
۲۰۲۰ 

: ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  م۲۰۲۲ینایر  ۱
یزیل التعدیل توضیح إعادة التعویض 
لسداد تحسینات العقارات المستأجرة. 

: ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
یوضح التعدیل أنھ عند تطبیق اختبار 

في المائة" لتقییم ما إذا كان سیتم  ۱۰"
تراف بالتزام مالي، ال تشمل إلغاء االع

المنشأة سوى الرسوم المدفوعة أو 
المستلمة بین المنشأة (المقترض) 
والمقرض. یجب تطبیق التعدیل بأثر 
مستقبلي على التعدیالت والتبادالت التي 
تحدث في أو بعد التاریخ الذي تطبق فیھ 
المنشأة التعدیل ألول مرة. معیار 

التعدیل  : یلغي٤۱المحاسبة الدولي رقم 
 ٤۱مطلب معیار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدیة 
للضرائب عند قیاس القیمة العادلة. 

: ۱المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
یتیح التعدیل إعفاءاً إضافیاً للشركة التابعة 
أن تصبح مطبق ألول مرة بعد الشركة 

 األم فیما یتعلق
الدولى معیار المحاسبة 

 )۱٦رقم (
الممتلكات واآلالت 

 -والمعدات 
العائدات قبل 
 االستخدام المقصود

تحظر التعدیالت خصم من تكلفة أي بند  م۲۰۲۲ینایر  ۱
من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي 
عائدات من بیع البنود المنتجة قبل أن 
ً لالستخدام.  یصبح ھذا األصل متاحا

لتعدیالت باإلضافة إلى ذلك، توضح ا
ً معنى "اختبار ما إذا كان أحد  أیضا

 األصول یعمل بشكل صحیح".
المعیار الدولي للتقریر 

 )۳المالي رقم (
إطار مفاھیم التقریر 

 المالي
تم تحدیث التعدیل ككل للمعیار الدولي  م۲۰۲۲ینایر  ۱

بحیث یشیر  ۳إلعداد التقریر المالي رقم 
 م بدالً ۲۰۱۸إلى اإلطار المفاھیمي لعام 

 م.۱۹۸۹من إطار عام 
المعیار الدولي للتقریر 

 )۱۷المالي رقم (
یعتبر ھذا المعیار المحاسبي الجدید  م۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود التامین

الشامل لعقود التأمین التي تغطي 
االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح. 
بمجرد دخولھ حیز التنفیذ، سیحل المعیار 

(إلى  ۱۷الدولي للتقاریر المالیة رقم 
جانب تعدیالتھ الالحقة) محل المعیار 

عقود  ٤الدولي للتقاریر المالیة رقم 
التأمین (المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 م.۲۰۰٥) الذي تم إصداره في عام ٤رقم 
 
 
 
 

-۱۰- 
 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 أسس اإلعداد (تتمة) -۲
 

 (تتمة) المعدلة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعدالمعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الدولیة للتقریر المالي  ٦/۲
 

التعدیالت على 
 الوصف المعاییر

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء من أو 

 ملخص للتعدیالت بعد تاریخ
معیار المحاسبة 

 )۱الدولى رقم (
تصنیف المطلوبات 
على أنھا متداولة أو 

 غیر متداولة

ھو المقصود بالحق أوضح التعدیل ما  م۲۰۲۳ینایر  ۱
في تأجیل التسویة، وأن الحق في 
التأجیل یجب أن یكون موجوًدا في نھایة 
فترة التقریر، وأن ھذا التصنیف ال یتأثر 
باحتمالیة ممارسة المنشأة لحقھا في 
التأجیل وذلك فقط إذا كان متضمناً 
المشتقات في التزام قابل للتحویل ھي 

شروط نفسھا أداة حقوق ملكیة ولن تؤثر 
 االلتزام على تصنیفھا.

معیار المحاسبة 
وبیان  ۱الدولي رقم 

 ۲الممارسة رقم 

اإلفصاح عن 
 السیاسات المحاسبیة

یتعامل ھذا التعدیل مع مساعدة المنشآت  م۲۰۲۳ینایر  ۱
في تحدید السیاسات المحاسبیة التي 
 یجب اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة.

معیار المحاسبة 
 ۸الدولى رقم 

تعدیل تعریف التقدیر 
 المحاسبي

ھذه التعدیالت بخصوص تعریف  م۲۰۲۳ینایر  ۱
التقدیرات المحاسبیة لمساعدة المنشآت 
على التمییز بین السیاسات المحاسبیة 

 والتقدیرات المحاسبیة.
معیار المحاسبة 

 ۱۲الدولى رقم 
ً بخصوص  م۲۰۲۳ینایر  ۱ ضرائب الدخل یتناول ھذا التعدیل توضیحا

محاسبة الضرائب المؤجلة على 
المعامالت مثل عقود اإلیجار والتزامات 

 وقف التشغیل.
تعدیالت على المعیار 
الدولي للتقریر المالي 

 ومعیار) ۱۰رقم (
المحاسبة الدولي رقم 

)۲۸( 

بیع أو المساھمة في 
األصول بین 
المستثمر والشریك 
أو المشروع 

 المشترك

المعیار الدولي  تتعامل التعدیالت على ال ینطبق
ومعیار المحاسبة  ۱۰للتقریر المالي رقم 

مع المواقف التي یكون  ۲۸الدولي رقم 
فیھا بیع أو مساھمة في األصول بین 
مستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروع 
مشترك. على وجھ التحدید، تنص 
التعدیالت على أن المكاسب أو الخسائر 
الناتجة عن فقدان السیطرة على شركة 

 .تابعة
 

عندما تكون قابلة للتطبیق،  شركةتتوقع اإلدارة أن یتم اعتماد تفسیرات وتعدیالت المعاییر الجدیدة ھذه في القوائم المالیة لل
 في فترة التطبیق األولي شركةوقد ال یكون لتطبیق ھذه التفسیرات والتعدیالت أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة لل
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 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -۳
، طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، استخدام االحكام والتقدیرات القوائم المالیةیتطلب إعداد 

الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاریخ واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واالفصاح عن 
ومبالغ اإلیرادات والمصروفات. یتم تقییم التقدیرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناء على الخبرة المركز المالي الموحد إعداد 

ً للظروف. تقوم  بإجراء  الشركةالسابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلیة والتي یعتقد بأنھا معقولة وفقا
 التقدیرات واالفتراضات بشأن المستقبل. وقد تختلف التقدیرات المحاسبیة الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلیة ذات عالقة.

 

. ان الحاالت واالفتراضات الحالیة قابلة القوائم المالیةفي افتراضاتھا وتقدیراتھا على المؤشرات المتاحة عند اعداد  الشركةاعتمدت 
مثل ھذه التغیرات  الشركةیر مستقبال حیث انھا قد تطرأ تغیرات نتیجة لتغیرات السوق او الحاالت الخارجة عن سیطرة للتطو

 تنعكس على االفتراضات عندما تحدث.
 

 یتم فحص التقدیرات األساسیة على أساس مفھوم االستمراریة. یدرج أثر فحص التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا فحص
التقدیرات إذا كان الفحص یؤثر على تلك الفترة او في فترة الفحص والفترات المستقبلیة إذا كان الفحص یؤثر على كل من الفترات 

 .الحالیة والمستقبلیة
 

 وفیما یلي النواحي الھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة التقدیرات واالفتراضات أو التي مارست فیھا االحكام:
 

 ریةأساس االستمرا
 الشركةعلى االستمرار في العمل وفقاً ألساس االستمراریة، وھي على قناعة بأن  الشركةبإجراء تقییم لمقدرة  الشركةقام إدارة 

الت عدم تأكد لدیھا الموارد الكافیة لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، لیس لدي اإلدارة علم بأي حا
 ألساس االستمراریة.وفقاً  القوائم المالیةعلى البقاء كمنشأة مستمرة. وعلیھ، تم اعداد  الشركةحول مقدرة  اجوھري قد تثیر شكوك

 
 قیاس القیمة العادلة

القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن استالمھ عند بیع أصول او سداده عند تسویة التزامات بین الطرفین بموجب معاملة تتم على 
 القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض ان معاملة بیع األصول او تحویل االلتزامات ستتم إما: أسس تجاریة بتاریخ

 في السوق الرئیسي لھذه األصول او االلتزامات، او •
 في حال عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق منفعة لألصول او االلتزامات.  •
 یصل الى السوق الرئیسي او السوق األكثر منفعة. /القدرة على ان یستخدم  للشركةیجب ان یكون  •

 

تقاس القیمة العادلة لألصول او االلتزامات باستخدام االفتراضات التي قد یستخدمھا المتعاملون في السوق عند تسعیر األصول 
 وااللتزامات، بافتراض انھم یسعون لما یحقق أفضل المصالح االقتصادیة لھم.

 
العادلة غیر المالیة، یتم االخذ في االعتبار مقدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة من االصل عند قیاس القیمة 

طریق االستخدام االفضل واالقصى لھ أو عن طریق بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو االفضل عن 
 ىواالقص

 
 السوق اعتبار یتم .توفرھا عند األداة، لتلك النشطة السوق في المتداول السعر باستخدام لألداة العادلة القیمة بقیاس الشركة تقوم
 أساس على األسعار عن معلومات لتقدیم كافي وحجم بتكرر تتم المطلوبات أو الموجودات معامالت كانت إذا نشطة سوق أنھا على

  .مستمر
، والتي تكون البیانات الالزمة لھا لقیاس القیمة العادلة متوفرة، وفي حالة عدم طرق التقییم المناسب للظروف الشركةتستخدم 

أسالیب تقییم بحیث یتم تحقیق أقصي استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة      وتقلیل  الشركةوجود سوق نشطة تستخدم 
 ظة بأكبر قدر ممكن.استخدام المدخالت غیر القابلة للمالح

 
 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة

تقوم إدارة المجموعة بتقییم ما إذا كانت توجد أي إشارة على انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة.  تتحدد القیمة القابلة لالسترداد 
إدارة المجموعة بالنسبة لتحدید مبلغ لألصل على أساس طریقة القیمة التشغیلیة لألصل.  وبصفة خاصة یجب عمل تقدیر من قبل 

وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة عند تحدید مستوى المخصصات المطلوبة. إن تلك التقدیرات ضروریة استناداً إلى عدة عوامل 
عنھ تغییرات  تتطلب درجات مختلفة من الحكم وظروف عدم التأكد وبالتالي فإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات مما ینتج

 .على تلك المخصصات
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 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 (تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -۳
 

 المتوقعة االئتمانیةالخسائر 
إن قیاس مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة ھو مجال یتطلب استخدام نماذج معقدة 

 حول الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك اإلئتماني. وافتراضات ھامة
 

  -ھناك عدد من األحكام الھامة المطلوبة أیضاً في تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس خسائر اإلئتمان المتوقعة، مثل: 
 
 تحدید معاییر للزیادة الكبیرة في مخاطر اإلئتمان -
 خسائر اإلئتمانیة المتوقعة.لقیاس ال واالفتراضاتاختیار النماذج المناسبة  -
 المستقبلیة لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق وما یرتبط بھا من خسائر إئتمانیة متوقعة. للتصوراتإنشاء وزني نسبي  -
 إنشاء مجموعة من الموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة. -
 

 المطفأة. بالتكلفة قیاسھا یتم التي المالیة لألدوات المتوقعة االئتمانیة للخسائر مخصص بإثبات الشركة تقوم
 
 باستثناء المالیة لألداة العمر االفتراضي مدى على المتوقعة االئتمانیة الخسائر یساوي بمبلغ الخسائر مخصص بقیاس الشركة قومت

 :شھراً  ۱۲المتوقعة لھا على مدى والتي یتم قیاس مخصص خسائر االئتمان  األدوات المالیة التالیة،
 
 التقریر، و تاریخ في المنخفضة االئتمانیة المخاطر ذات المالیة الموجودات -
  .لھا األولي اإلثبات منذ جوھري بشكل االئتمانیة المخاطر فیھا ترتفع لم التي المالیة األدوات -
 

 لموظفینل لتعویضات نھایة الخدمة اإلكتواريالتقییم 
تكلفة تعویضات نھایة الخدمة ("منافع الموظفین") في إطار خطة منافع محددة غیر ممولة باستخدام التقییم االكتواري. یتم تحدید 

یتضمن التقییم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن النتائج الفعلیة في المستقبل. وتشمل ھذه العوامل تحدید معدل 
، ومعدالت الوفیات، ومعدل دوران الموظفین. نظراً لتعقید التقییم وإن طبیعتھ طویلة الخصم، وزیادة المرتبات في المستقبل

األجل، فإن التزام المزایا غیر الممولة المحدد یكون شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. تتم مراجعة جمیع االفتراضات 
 .)۱۳تم إدراجھا في إیضاح رقم ( االفتراضاتتلك ومن أھم  على أساس سنوي أو بشكل أكثر تكرراً، إذا لزم األمر.

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة -٤

للشركة األم (شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا  القوائم المالیةفیما یلي عرضاً للسیاسات المحاسبیة الھامة والمطبقة في إعداد ھذه 
 معروضة، ما لم ینص على خالف ذلك.الفترات ال"). وھذه السیاسات مطبقة بشكل مستمر على كل الشركةالتابعة ("

 
 النقد وما في حكمھ ۱/٤

 .األرصدة لدى البنوكالنقد بالصندوق ووألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة یتكون بند النقد وما في حكمھ من 
 

 الذمم المدینة  ۲/٤
باستخدام  المطفأةیتم قیاس الذمم المدینة مبدئیا بالقیمة العادلة زائدا تكالیف المعاملة المباشرة المتزایدة، وبعد ذلك بالتكلفة 

 مدى الحیاة. المتوقعةطریقة الفائدة الفعالة. یتم قیاس مخصص خسارة الذمم المدینة دائما بمبلغ یعادل خسائر االئتمان 
 

  األدوات المالیة ۳/٤
 

 تشتمل األدوات المالیة على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
 

 األثبات األولي والقیاس 
طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة. عند االثبات  الشركةصبح جودات والمطلوبات المالیة عندما تیتم االعتراف بالمو

األولي، تقاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة. یتم إدراج تكالیف المعامالت المتعلقة بالموجودات المالیة 
ف من قائمة الدخل الشامل، وفي حالة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ویتم تسجیلھا كمصرو

الموجودات والمطلوبات المالیة الغیر مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن القیمة العادلة لھا ناقصاً تكالیف 
 ولي.المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ على الموجودات والمطلوبات المالیة أو أصدراھا تعتبر مبلغ اإلثبات األ
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 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
 

 الموجودات المالیة
 

 تصنیف الموجودات المالیة
 بتصنیف الموجودات المالیة الخاصة بھ ضمن الفئات التالیة:  الشركةتقوم 

 
 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة.  -
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. -
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. -
 

في تاریخ و .النقدیة خصائص التدفقاتدارة الموجودات المالیة وإل الشركةتتم ھذه التصنیفات بناًء على نموذج األعمال الخاص ب
 فقط بالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. الشركةحتفظ الحالیة ت القوائم المالیة
 

 ) موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة  ۱
یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة والتي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا استوفى 

 الشرطین التالیین:
 
 ل المالي في نموذج األعمال ویكون الھدف منھ تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، ویتم اإلحتفاظ باألص -
ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة تمثل دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على  -

 المبلغ األصلي القائم.
 

 الشامل االخر) موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل ۲
 

 أدوات الدین )أ
یتم قیاس أدوات الدین التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي لم یتم اختیار تصنیفھا بالقیمة 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما تستوفي الشروط التالیة: 
 
 الھدف منھ تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع األصول المالیة.یتم االحتفاظ باألصل المالي في نموذج األعمال ویكون  -
ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تمثل دفعات من المبلغ األصلي والفائدة  -

 على المبلغ األصلي القائم.
 

 أدوات حقوق الملكیة )ب
المصدر، أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي ھي أدوات تستوفي تعریف حقوق الملكیة من وجھة نظر 

 بالدفع، وتثبت وجود منفعة متبقیة من صافي موجودات المصدر.
 

تقوم الشركة الحقاً بقیاس جمیع استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء في حال 
وبشكل غیر قابل لإللغاء، تصنیف استثمار في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة  اختیار مدیر الشركة عند االثبات األولي

 من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

وتتمثل سیاسة الشركة في تصنیف استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما یتم 
وعند استخدام ھذا االختیار، یتم إثبات أرباح أو خسارة  االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غیر المتاجرة.

القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي ال یتم إعادة تصنیفھا الحقاً في قائمة الدخل، حتى عند االستبعاد. ال 
یتم االستمرار یتم االفصاح عن خسائر االنخفاض في القیمة بشكل منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة، 

بإثبات توزیعات األرباح عندما تمثل عائداً على تلك االستثمارات في قائمة الدخل الشامل عند وجود حصر للشركة 
 باستالم تلك الدفعات.
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 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
 

 (تتمة) األدوات المالیة ۳/٤
 

 (تتمة) الموجودات المالیة
 

 (تتمة)تصنیف الموجودات المالیة 
 

 ) الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة۳
 .من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة مقاسھا باعتبارھا األخرى المالیة الموجودات جمیع تصنیف یتم

 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو مالي ل صاختیار تصنیف أ للشركةن یمکاألولي،  اإلعتراف عند، ذلك إلىباإلضافة 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  ة أوفأطلمابالتکلفة الخسارة إذا لم تنطبق علیھ متطلبات تصنیفھ كأداة مالیة 
 إلغاء أو تقلیص بصورة جوھریة عدم التوافق المحاسبي الذي قد ینشأ.لی ك إلإذا أدى ذ

 
 لھعمالنموذج أ الشركةتغییر تلي لتي رة الفتء استثناإبراف األولي، العتد المالیة بعودات اجولمف اتصنیدة عام إتال ی

 .لمالیةودات اجولما في إدارة
 

 تقییم نموذج األعمال ۳/۱/٤
بتقییم الھدف من نموذج األعمال الذي یتم فیھ االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك أفضل  الشركةیقوم 

 طریقة إلدارة األعمال یتم تقدیم ھذه المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي یتم أخذھا بعین االعتبار على:
 

ملیاً. وبشكل خاص، تركز استراتیجیة اإلدارة السیاسات واألھداف الموضوعة للمحفظة وتطبیق تلك السیاسات ع -
على تحقیق اإلیرادات المتعاقد علیھا، والحفاظ على معدل ربح معین، ومطابقة مدة ھذه الموجودات المالیة مع 

 مدة المطلوبات المالیة التي تمولھا تلك الموجودات أو تحقیق التدفقات النقدیة من خالل بیع الموجودات؛
 ؛الشركةء المحفظة ورفع تقریر بذلك إلى مدیري كیف یتم تقییم أدا -
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة  -

 إدارة ھذه المخاطر؛
التدفقات كیفیة تعویض المدراء، أي إذا ما استند التعویض على القیمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتھا أو  -

 النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا؛
تكرار وحجم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبیعات والتوقعات بشأن نشاط المبیعات  -

المستقبلیة. ومع ذلك، فإن تلك المبیعات ال یمكن أخذھا بالحسبان بمفردھا، ولكن كجزء من التقییم الكلى لكیفیة 
 إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة. الشركةتحقیق أھداف 

 
یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة، إن وجدت، والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة 

محتفظ بھا لتحصیل العادلة وادراجھا ضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنھا غیر 
 .تدفقات نقدیة تعاقدیة كما ال یتم االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع الموجودات المالیة

 
"أسوأ حالة " أو "حالة یعتمد تقییم نموذج االعمال على تصورات متوقعة بشكل معقول دون وضع تصورات 

 الشركةالضغط" في االعتبار. إذا تم تحقیق التدفقات النقدیة بعد االعتراف األولي بشكل مختلف عن توقعات 
، ولكنھ لألعمالتصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا ضمن ذلك النموذج  یغیرال  الشركةاألصلیة، فإن 

ً  یستخدم  األصل المالي المكون حدیثًا أو المشترى حدیثًا.عند تقییم  ھذه المعلومات للمضي قدما
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 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
 

 (تتمة) األدوات المالیة ۳/٤
 

 (تتمة) الموجودات المالیة
 

 (تتمة)تصنیف الموجودات المالیة 
 

 (تتمة) ) الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة۳
 

 تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة ۳/۲/٤
ألغراض ھذا التقییم، یمثل "المبلغ األصلي" القیمة الدفتریة للموجودات المالیة في تاریخ اإلثبات األولي. أما 

المخاطر االئتمانیة األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي "الفائدة" فتمثل التعویض مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومقابل 
القائم خالل فترة ما، أو تكالیف اإلقراض األساسیة األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، وكذلك على 

  .أنھا ھامش ربح
 

یأخذ  الشركةوعند تقییم فیما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، فإن 
بعین االعتبار الشروط التعاقدیة لألداة. ویشمل ذلك فیما إذا كان األصل المالي یشتمل على شرط تعاقدي یمكن أن 

  تستوفي ھذا الشرط.یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التي ال
 

 :بعین االعتبار ما یلي الشركةوإلجراء ھذا التقییم، یأخذ 
 األحداث المحتملة التي تغیر من مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة؛ -
 خصائص الرفع المالي؛ -
 الدفع مقدماً وشروط التمدید؛ -
(مثال، ترتیبات األصل بدون بالتدفقات النقدیة من الموجودات المحددة  الشركةالشروط التي تحد من مطالبة  -

 حق الرجوع)؛
 الخصائص التي تعدل العرض مقابل القیمة الزمنیة للنقود مثل إعادة تعدیل أسعار. -

 
 المتوقعة) االئتمانیة المالیة (الخسائر الموجودات قیمة في االنخفاض ۳/۳/٤

 یتم التي المالیة لألدوات جوھریة)المتوقعة (إن وجدت وكانت  االئتمانیة للخسائر مخصص بإثبات الشركة یقوم
 .الصكوك وھي المطفأة بالتكلفة قیاسھا

 
 االئتمانیة المخاطر في الجوھریة الزیادة
 یضع الشركة فإن األولي، اإلثبات منذ كبیر بشكل زادت قد مالیة ألداة السداد في التعثر المتخلفة مخاطر كانت إذا ما لتحدید

 المعلومات من كال ذلك ویشمل .مبرر غیر جھد أو تكلفة دون والمتاحة العالقة ذات والداعمة المعقولة االعتبار المعلومات في
 التعثر احتمالیة في التغیر تقییم ذلك في بما االئتماني، والتقییم للشركة السابقة الخبرة إلى والنوعي استنادا الكمي والتحلیل

 .للمخاطر للتعرض األولي االعتراف وقت السداد في التعثر واحتمالیةالقوائم المالیة  تاریخ في كما السداد في
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 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
 

 (تتمة) األدوات المالیة ۳/٤
 

 (تتمة) الموجودات المالیة
 

 المتوقعة االئتمانیة الخسائر قیاس
 :یلي كما قیاسھا ویتم .االئتمانیة للخسائر المرجح االحتمال تقدیر ھي المتوقعة االئتمانیة الخسائر إن
 
 الفرق النقد (أي في النقص لكافة الحالیة القیمة القوائم المالیة تاریخ في ائتمانیا القیمة منخفضة غیر المالیة الموجودات -

 استالمھا)؛ الشركة یتوقع التي النقدیة والتدفقات للعقد وفقا للشركة المستحقة التدفقات النقدیة بین
 والقیمة اإلجمالیة الدفتریة القیمة بین بالفرق تقاس التقریر، تاریخ في االئتمانیة قیمتھا تنخفض التي المالیة الموجودات -

 .المقدرة المستقبلیة للتدفقات النقدیة الحالیة
 

 الموجودات المالیة ذات المستوى االئتماني المنخفض
بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مستوى ائتماني  الشركةفي تاریخ كل مركز مالي، یقوم 

منخفض. یعتبر األصل المالي بأنھ ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ھام على التدفقات النقدیة 
لمالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البیانات الممكن المستقبلیة المقدرة لألصل المالي. ومن األمثلة الدالة على أن األصل ا

 مالحظتھا التالیة:
 

 صعوبة مالیة كبیرة یواجھھا المقترض أو المصدر؛ -
 خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛ -
 ؛للشركةإعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المقترض أو المصدر وفق شروط غیر مالئمة  -
 ول المقترض في اإلفالس أو إعادة ھیكلة مالیة؛ احتمال دخ -
 اختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالیة بسبب صعوبات مالیة. -
 

 المتوقعة االئتمانیة الخسائر مخصص عرض
یتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي كخصم من إجمالي 

 الدفتریة للموجودات.القیمة 
 

 المطلوبات المالیة
بتصنیف المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة مالم یكن لدیھ مطلوبات مصنفھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  الشركةیقوم 

 .الخسارة
 

أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیتھ. عندما یتم استبدال  یتم استبعاد اإللتزام المالي عندما یتم إعفاءه من اإللتزام بموجب اإللتزام
التزام مالي قائم بواحد آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبیر، أو یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل 

جدیدة ویتم إثبات جوھري، یتم التعامل مع مثل ھذا التبادل أو التعدیل على أنھ استبعاد لإللتزام األصلي واالعتراف بمسؤولیة 
 الفرق في المبالغ المعترف بھا في قائمة الدخل الشامل

 
  المقاصة

تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي إذا، وفقط إذا كان ھناك لدى 
التسویة على أساس  الشركةنوي تمالیة ووالمطلوبات ال حق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة للموجودات المالیة الشركة

 .صافي المبلغ أو بیع الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاتھ
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 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ٤/٤
من وجود أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أي من أصل غیر ، إجـراء تقییم للتأكد مالیةالقوائم الیتم في تاریخ إعداد 

وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تحدید القیمة المقدرة القابلة لالسترداد  .مالي أو مجموعة مـن الموجودات غیر المالیة
قیمة القابلة لالسترداد لكل لذلك االصل، ویتم إثبات أیة خسارة ناجمة عن ذلك االنخفاض. وفي حالة عدم القدرة على تحدید ال
 أصل على حدي. یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لمجموعة األصول المكونة للوحدة المولدة للنقد.

 
او للوحدة المولدة للنقد من المتوقع ان تكون اقل من القیمة الدفتریة. یتم تخفیض  لألصلإذا كانت القیمة القابلة لالسترداد 

 القیمة الدفتریة الي القیمة القابلة لالسترداد. تدرج خسائر االنخفاض فورا كمصروف في قائمة االرباح او الخسائر.
 

یة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد إلى التقدیر المعدل وعندما یتم الحقاً رد خسارة االنخفاض في القیمة، یتم زیادة القیمة الدفتر
في قیمتھا القابلة لالسترداد، على أال تتجاوز القیمة الدفتریة فیما لو لم یتم تسجیل أي خسارة لالنخفاض في قیمة الموجودات 

 دات مباشرة في األرباح أو الخسائر.أو الوحدة المولدة للنقد في الفترة السابقة. ویتم إثبات رد خسارة االنخفاض في القیمة كإیرا
 

 الممتلكات والمعدات ٤/٥
یتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة إن وجد. تتضمن التكلفة 

 المباشرة المتكبدة لالستحواذ على االصل.
 

منفصل إذا كانت مؤھلة لذلك. فقط في حالة  كأصلاو یتم االعتراف بھا  لألصلتحمل التكالیف الالحقة على القیمة الدفتریة 
انھ ھناك تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة للشركة ویمكن قیاسھا بموثوقیة. یتم رسملة التكلفة المتكبدة الستبدال جزء من أصل 

الخسارة عند  خرى، في قائمة الربح أووتم استبعاد الجزء المستبدل من االستخدام. تقید مصروفات الصیانة واالصالحات اال
 تكبدھا.

 
. لألصل. بعد االخذ في االعتبار القیمة التخریدیة لألصلیتم االستھالك بطریقة القسط الثابت موزعا علي العمر االقتصادي 

 فیما یلي معدل االستھالكات المطبقة:
 

 %۱۰ اثاث ومفروشات
 %۲٥ اجھزة وبرامج حاسب الي

 %۲٥ أجھزة تكییف
 %۲٥ مكتبیة أدوات

 %۲۰ أماكن مستأجرةتحسینات على 
 %۳۳٬۳۳ سیارات

 
 مستأجرة على مدى العمر االقتصادي لألصل أو فترة اإلیجار أیھما أقل. أماكنیتم استھالك التحسینات على 

 
األصل جاھزاً لالستخدام وبالنسبة لإلضافات واالستبعادات خالل السنة یتم تحمیل االستھالك بدایة من شھر الذي یكون فیھ 

 وال یتم احتساب استھالك للشھر الذي یتم فیھ استبعاد االصل.
 

یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل فوراً الي قیمتھا القابلة لالسترداد في حالة زیادة القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لالسترداد 
 نشأتویتم إدراجھا في قائمة الربح والخسارة خالل الفترة التي  –إن وجدت  –المقدرة لھ. تحدد مكاسب وخسائر االستبعاد 

 بھا. یتم إدراج الممتلكات والمعدات التي لھا عمر اقتصادي محدد بتكلفة االستحواذ ناقصا خسائر االنخفاض إن وجدت.
 

 تشیر في تاریخ كل مركز مالي وذلك عندما –ان أمكن  –والقیمة التخریدیة  لألصلیتم مراجعة وتعدیل العمر االقتصادي 
 قیمتھا مباشرة إلى الدفتریة ةالقیم تخفیض یتم. الدفتریة القیمة استرداد عدم إمكانیة إلى الظروف في التغیرات أو األحداث

 .المقدر لالسترداد القابل المبلغ من أكبر للموجودات الدفتریة القیمة كانت إذا لالسترداد القابلة
 
 
 
 
 
 

-۱۸- 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -٤

 
 ترجمة العمالت األجنبیة ٤/٦

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة یتم االعتراف بھا بالریال السعودي وفقاً ألسعار التحویل السائدة وقت المعامالت، 
النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ المركز ویعاد ترجمة أرصدة الموجودات والمطلوبات 

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

 مزایا الموظفین ۷/٤
 

 مزایا الموظفین قصیرة األجل
النقدیة واإلجازات المرضیة المتراكمة التي یتم االعتراف بمطلوبات المتعلقة باألجور والمرتبات، بما في ذلك المنافع غیر 

شھراً بعد نھایة السنة التي یتم فیھا االعتراف بالخدمة المقدمة للموظفین فیما یتعلق  ۱۲من المتوقع تسویتھا بالكامل خالل 
ر المطلوبات بخدمات الموظفین حتى نھایة السنة المالیة وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعھا عند تسویة المطلوبات. ویتم إظھا

 كالتزامات منافع الموظفین الحالیة ضمن المستحقات في قائمة المركز المالي.
 

 مزایا نھایة الخدمة للموظفین
مزایا نھایة الخدمة  المطلوبات أو الموجودات المعترف بھا في قائمة المركز المالي تتعلق بخطة المنافع المحددة. خطة

م منافع إنتھاء خدمات الموظفین كما في نھایة فترة التقریر. یتم احتساب التزام منافع تمثل القیمة الحالیة اللتزا للموظفین
 انتھاء خدمات الموظفین سنویا بواسطة خبراء اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.

 
دفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام یتم تحدید القیمة الحالیة إللتزام منافع انتھاء خدمات الموظفین عن طریق خصم الت

أسعار الفائدة لسندات الشركات عالیة الجودة المقومة بالعملة التي سیتم بھا دفع المزایا والتي تحتوي على شروط تقارب نفس 
 :شروط العقد. یتم تصنیف تكالیف المنافع المحددة على النحو التالي

 
 تكلفة الخدمة

 .تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة والمحملة على قائمة الربح أو الخسارةتتضمن تكالیف الخدمة 
 

یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة الحالیة لاللتزامات المستحقة المحددة الناتجة عن تعدیالت أو تخفیضات الخطة مباشرة 
 في قائمة الربح أو الخسارة كتكلفة خدمة سابقة.

 
 تكلفة الفائدة 

ي تكلفة الفائدة من خالل تطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزام منافع انتھاء خدمات الموظفین. یتم یتم احتساب صاف
 ادراج ھذه التكلفة في مصروفات مزایا الموظفین في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 إعادة قیاس األرباح أو الخسائر

التغیرات في االفتراضات االكتورایة في السنة التي تمت فیھا، وتسویات الیتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القیاس الناتجة من 
 مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-۱۹- 
 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٤
 

 لمعامالت مع األطراف ذات العالقةا ۱۰/٤
أو  -على الطرف األخر –مباشرة أو غیر مباشرة تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان ألحدھم القدرة على السیطرة بطریقة 

التأثیر الملموس على قرارتھ المالیة والتشغیلیة ومثل ھذه العالقة أیضا توجد بین المنشآت التجاریة والتي تقع تحت السیطرة 
ھا ویجب توجیھ للمنشأة التي یصدر عنھا التقریر وكذلك تشمل األطراف ذات العالقة المدراء وإداریین الشركات والشركاء ب

 االھتمام إلي جوھر العالقة ولیس الشكل القانوني عند النظر في العالقة المحتملة مع كل طرف مرتبط.
 

یتم احتساب المعامالت بین ھذه األطراف من ذوي العالقة على أساس أسعار السوق السائدة وطبقا للشروط المماثلة والعروض 
 .المقدمة من أطراف مستقلة عن عضھا البعض

 
  المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى ۱۱/٤

یتم االعتراف األولي بالمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام 
 .طریقة معدل الفائدة الفعلي

 
 المخصصات وااللتزامات المحتملة ۱۲/٤

التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ  الشركةیتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أي لدى 
بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجیة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام ویمكن إجراء تقدیر موثوق للمبلغ 

 المدفوع.
 

 :ھي المحتملة االلتزامات
 
 أكثر أو حدث وقوع عدم أو وقوع من فقط االلتزام ذلك وجود ویتأكد سابقة أحداث عن ینتج محتمل التزام -

 أو بالكامل؛ المنشأة سیطرة ضمن لیس مؤكد غیر مستقبلي حدث من
 :بسبب إثباتھا یتم لم ولكن سابقة أحداث عن ینتج حالي التزام -

 
 أو االلتزام؛ لتسویة مطلوبا سیكون االقتصادیة المنافع في الكامنة الخارجة الموارد تدفق بأن احتمال وجود عدم )أ
 .موثوق بشكل قیاسھا یمكن ال االلتزام مبلغ إن )ب

 
   .منافع اقتصادیة ذات نقدیة لموارد تدفق وجود احتمال كان إذا إال عنھا، اإلفصاح أو إثباتھا یتم ال المحتملة االلتزامات إن

 
 والضرائب الزكاة ۱۳/٤
 

 الزكاة )أ
وفقا لمعاییر المحاسبة للزكاة یتم احتساب الزكاة طبقا لمبدأ االستحقاق لكل سنة ووفقا لألنظمة المعمول بھا في 
المملكة العربیة السعودیة الصادرة من الھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة) وتحمل التزامات الزكاة مباشرة على 

ان وجدت، والتي تتعلق بالربوط الزكویة على سنوات سابقة  اإلضافیة،قائمة الدخل. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة 
 .من قبل المصلحة في الفترة التي یتم فیھا اصدار الربوط النھائیة

 
 ضریبة القیمة المضافة )ب

بإثبات المصروفات واإلیرادات بعد خصم ضریبة القیمة المضافة، فیما عدا إذا كانت غیر قابلة  الشركةتقوم 
 لالسترداد وفي ھذه الحالة یتم اثباتھا ضمن تكلفة األصل أو المصروف.

 لي.یتم اثبات صافي الضریبة القابلة لالسترداد أو المستحقة ضمن األرصدة المدینة أو الدائنة في قائمة المركز الما
 
 
 
 
 
 
 
 

-۲۰- 
 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٤
 

  االعتراف باإلیرادات ۱٤/٤
ویمكن قیاس اإلیرادات بشكل موثوق  الشركةیتم االعتراف باإلیرادات عندما یكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة إلى 

منھ، بغض النظر عن موعد السداد. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم، باستثناء الخصومات والضرائب 
 .واالستقطاعات

 
 في المحدد المبلغ أساس على اإلیرادات قیاس م یتم۲۰۱۸ ینایر ۱ من اعتباًرا ۱٥ المالي للتقریر الدولي المعیار بموجب

 السیطرة تنقل عندما اإلیرادات بإثبات الشركة تقوم .ثالثة عن أطراف نیابةا تحصیلھ یتم التي المبالغ ویستثني العمیل مع العقد
 .اإلیرادات تحقق قبل أدناه المحددة التحقق معاییر استیفاء ویجب كذلك .العمیل إلى خدمة أو منتج على

 
 االصول إیرادات اتعاب إدارة

 الخدمة عقود على أساس الخدمات، تقدیم مع تناسبي بشكل كإیرادات )االستثمار صنادیق( االصول إدارة أتعاب إثبات یتم
 من التي (أو نتائج فیھا تحقق الفترة التي في أداء رسوم أي إثبات یتم .االشتراك عند االشتراك رسوم إثبات ویتم .الساریة
 مسبقاً. المحددة السنویة لألھدافتحققھا) طبقاً  المتوقع

 
 لترتیبااب اتع إیرادات

 أساس على ذلك یتم ما وعادة المطبقة، الخدمات عقود على أساس إدراجھا ویتم .الخدمات تقدیم عند ترتیبال اتعاب إثبات یتم
 .الخدمة المقدم عنھا الفترة مدى على متناسب زمني

 
لفرق االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. یتم اثبات الزیادة او النقص في ایتم اثبات األرباح والخسائر المحققة من 

 كتغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات في قائمة الدخل الشامل. الشركةالستثمارات  عادلةبین التكلفة والقیمة ال
 

في الحصول على توزیعات األرباح، ویتم اثبات توزیعات األرباح  الشركةتتحقق إیرادات توزیعات األرباح عند إثبات حق 
 في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل بغض النظر عن تصنیف األداة المالیة المعنیة.

 
 المصروفات  ۱٥/٤

یتم توزیع المصروفات المشتركة ما بین تكالیف  تصنف جمیع المصروفات األخرى على انھا مصروفات عمومیة وإداریة.
 نشاط وعمومیة وإداریة عالي أثاث ثابت. 

 
 عقود اإلیجار۱٦/٤

في البدایة یتم تصنیف عقد االیجار اما كعقد ایجار تمویلى او عقد ایجار تشغیلى، وتصنف العقود عند االنتقال 
 ود اإلیجار األخرى كعقود إیجار تشغیلي.یتم تصنیف جمیع عقیع المخاطر ومنافع الملكیة. الجوھرى لجم

 
 عقود اإلیجار التشغیلیة

ط لقسس اساأعلی رة لخساأو ابح رلقائمة التشغیلیة علی ر اإلیجاود اعقب جولمستحقة بمرات اإلیجایتم اثبات ا
عقود ر. یتم االعتراف بالحد األدنى لمدفوعات اإلیجار المستحقة الدفع بموجب إلیجاد اعقرة فتدى علی مت لثابا

 اإلیجار التشغیلي كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة االیجار.
 
 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة۱۷/٤

ت المالیة المقیمة بعمالت أجنبیة ویتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة في نھایة كل فترة تقریر، یتم تحدید مكاسب وجودابالنسبة للم
جنبیة األجنبیة بناًء على التكلفة المطفأة لألدوات. یتم االعتراف بمكاسب وخسائر صرف العمالت األوخسائر صرف العمالت 
ات المالیة التي ال تشكل جزًءا من عالقة تحوطیة محددة. بالنسبة ألولئك الذین تم تصنیفھم كأداة جودوفي الربح أو الخسارة للم

العتراف بمكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبیة في الدخل الشامل تحوطیة للتحوط من مخاطر العمالت األجنبیة، یتم ا
 اآلخر ویتم تجمیعھا في عنصر منفصل من حقوق الملكیة.

 
یتم تحدید القیمة العادلة لاللتزامات المالیة المحددة بعملة أجنبیة بتلك العملة األجنبیة ویتم تحویلھا بالسعر الفوري في نھایة 

للمطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة، یشكل مكون فترة التقریر. بالنسبة 
صرف العمالت األجنبیة جزًءا من مكاسب أو خسائر القیمة العادلة ویتم االعتراف بھ في الربح أو الخسارة للمطلوبات المالیة 

 التي لیست جزًءا من عالقة تحوطیة محددة.
 
 

-۲۱- 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 نقد وما في حكمھ  -٥

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 ۱٬٦۷٥٬٥۹۱ ٦٬٤۷۳٬۳۷۷ أرصدة بالبنوك

 ۲٬۰۳۳ ٥٬۰۰۰ صندوقنقدیة بال
 ٦٬٤۷۸٬۳۷۷ ۱٬٦۷۷٬٦۲٤ 

 
 ، صافيتجاریة مدینةذمم  -٦

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 ۳٬۸۲۳٬٤٥۳ ۱٦۷٬٤۱۲ ذمم مدینة تجاریة

 )٤۷٥٬۱٦۱( )۱۳٬۹٥۱( الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ۱٥۳٬٤٦۱ ۳٬۳٤۸٬۲۹۲ 

 
 كما یلي: الخسائر االئتمانیة المتوقعةحركة 

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 ٤۷٥٬۱٦۱ ٤۷٥٬۱٦۱ الرصید في بدایة السنة 

 - )٤٦۱٬۲۱۰( رد مخصصات انتفى الغرض منھا
 ٤۷٥٬۱٦۱ ۱۳٬۹٥۱ الرصید في نھایة السنة 

 
 ۲۲رقم  إن اإلفصاحات المتعلقة بالخسائر اإلئتمانیة المتوقعة مبینة باالیضارح

 
 مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدینة أخرى -۷

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ٤٬۳۰۰٬۰۰۰ مدینو شراء استثمارات عقاریة 

 - )۷۲۳٬۷۲۹( )۷/۱الخسائر االئتمانیة المتوقعة (
 ۳٬٥۷٦٬۲۷۱ - 

 ۱۳٥٬٥۹٥ ۸۲٬۰۷۸ مصروفات مدفوعة مقدما
 ٦٥۹٬۸۱٥ ۲۸٦٬٥۹۰ قروض للموظفین

 ۹۰٬۰۰۰ - عھد
 ۳٬۹٤٤٬۹۳۹ ۸٬۱۸٥٬٤۱۰ 

 
 كما یلي: الخسائر االئتمانیة المتوقعةحركة ۷/۱

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 - - الرصید في بدایة السنة 

 - ۷۲۳٬۷۲۹ المكون خالل السنة
 - ۷۲۳٬۷۲۹ الرصید في نھایة السنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-۲۲- 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 أطراف ذات عالقة معامالت مع  -۸

 المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المتعلقة بھا: أھم فیما یلي تفاصیل
 

 من أطراف ذات عالقة المستحق

 طبیعة المعامالت العالقة أسم الطرف ذو العالقة
 الرصید الختامي قیمة المعامالت

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ م۲۰۲۰ م۲۰۲۱
شركة أندلسیة الجنوب 

 للعقارات        
طرف ذو 

 ۲۰۸٬۷٤۱ ۳۷٬۸۳۸٬۲۷۱ - ۳۲٬۷۲۱٬۳۳۲ استشاریةخدمات  عالقة

شركة تنمیات العصریة 
 المحدودة      

طرف ذو 
 ۳٬۳۳۰٬۱۱٤ ۳٬۳۳۰٬۱۱٤ ۲٬٥۳۱٬۰۲٥  خدمات استشاریة عالقة

صندوق أریب للتطویر 
 جده

مدار من قبل 
 - ۱٬٦۲۳٬۲۰۲ )٦۷٬۱۰۰( ۱٬۱۳۳٬۰٤۱ خدمات استشاریة الشركة

شركة ضیافة العصریة 
 المحدودة       

طرف ذو 
 ٦۷٤٬٦۰۸ ٦۷٤٬٦۰۸ -  خدمات استشاریة عالقة

شركة ضیافة المتحدة 
 للعقارات

طرف ذو 
 ۲٦۹٬۰۰۰ ۳۲٦٬٦۹۳  ۷٦۹٬۲۳۱ خدمات استشاریة عالقة

صندوق أریب للخدمات 
 اللوجستیة

مدار من قبل 
 ۲۸۷٬٦۹۸ ۹٥٬۳۱۷ ۱٤٥٬۱۱٦ ۱٬۱۹۰٬٤۸۰ خدمات استشاریة الشركة

صندوق أریب للضیافة 
 جده

مدار من قبل 
 ۲۰۲٬۰۹٦ ۹٬۰۲٦ ۱٦۷٬۰۱۲ ۹۳٬۷٤٤ خدمات استشاریة الشركة

 شركة رؤیا المالیة
طرف ذو 

 - ۱۱۸٬٦٤۰ - ۱۱۸٬٦٤۰ مصروفات باالنابة عالقة

 صندوق جده للضیافة
مدار من قبل 

 - - )۱٬۰٥٤٬۷۱۸( - خدمات استشاریة شركة زمیلة

للمتاجرة صندوق أریب 
 بالسلع

طرف ذو 
 ۹٬٥۰۰ ٥٤٬٤٥۰ ۹٬٥۰۰ - مصروفات باالنابة عالقة

شركة تخزین لتبرید 
 المواد الغذائیة

طرف ذو 
 ۹۲٥٬۱٥۱ ۹۲٥٬۱٥۱ ۹۲٥٬۱٥۱ - خدمات استشاریة عالقة

 - - ٦۰۰٬۰۰۰ - أجور ومرتبات االدارة العلیا أعضاء مجلس االدارة
 - - ٤٥٬۰۰۰ - بدالت حضور  
 ۸۰۰٬۰۰۰ - ۸۰۰٬۰۰۰ - ومكافأتأجور   

 صندوق اریب الخرعان
طرف ذو 

 - ٦٥٬۷۰۰ - ٦٥٬۷۰۰ مصروفات باالنابة عالقة

 صندوق اریب العلیا
طرف ذو 

 - ٦۲٬٥٥۰ - ٦۲٬٥٥۰ مصروفات باالنابة عالقة

صندوق اریب 
 الستثمرات العقاریة

طرف ذو 
 - ۲٤٬٤۰۰ - ۲٤٬٤۰۰ مصروفات باالنابة عالقة

     ٤٥٬۱٤۸٬۱۲۲ ٦٬۷۰٦٬۹۰۸ 
مخصص الخسائر 

 )۷۲۰٬۸۷۷( )۳٬٦٦۲٬۲۳٤(     االئتمانیة المتوقعة

     ٤۱٬٤۸٥٬۸۸۸ ٥٬۹۸٦٬۰۳۱ 
لایر سعودي) مكتسبة نتیجة  ۱۰٬٦۳٤٬۱٤۸: م۲۰۲۰( "خدمات استشاریة"لایر سعودي ۳٥٬۹۰۷٬۸۲۸*تتضمن إیرادات السنة مبلغ 

 للتعامالت مع أطراف ذات العالقة.
 

 كما یلي: الخسائر االئتمانیة المتوقعةحركة 
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 

 - ۷۲۰٬۸۷۷ الرصید في بدایة السنة 
 ۷۲۰٬۸۷۷ ۲٬۹٤۱٬۳٥۷ السنة لالمكون خال

 ۷۲۰٬۸۷۷ ۳٬٦٦۲٬۲۳٤ الرصید في نھایة السنة 
-۲۳- 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 (تتمة)أطراف ذات عالقة معامالت مع  -۸
 

 رواتب ومكافأة اإلدارة العلیا
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ طبیعة المعاملة 

 ۸٥۱٬۸۰۰ ٥۱۹٬۰۰۰ رواتب وبدالت موظفي اإلدارة العلیا
مخصص مكافأة نھایة  إلتزامات منافع الموظفیین

 الخدمة
۱٤۷٬۰۰۰ ۲۱۰٬۰۰۰ 

  ٦٦٦٬۰۰۰ ۱٬۰٦۱٬۸۰۰ 
 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر -۹
حیث قامت  صندوق جدة للضیافةفي  استثمارتتضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

لایر سعودى للوحدة بأجمالى قیمة شراء  ۱۰۰٬۰۰۰بسعر شراء  م۲۰۲۱مارس  ۱۷وحدة بتاریخ  ۸۰الشركة بشراء عدد 
بل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي إلثبات التغیرات في القیمة باختیار غیر قالایر سعودى وقد قامت الشركة  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰

 لشركةحیث أن ھذه االستثمارات االستراتیجیة تعتبرھا ا العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدالً من الربح أو الخسارة،
لدى إحدى شركات الوساطة المالیة المحلیة المرخصة في المملكة العربیة  ستثماراال ابھذ شركةتحتفظ ال أھمیة. أكثر

 .م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إن ھذه اإلستثمارات تم إثباتھا بالقیمة العادلة كما في  .السعودیة
 

 ۲۲ رقم تم اإلفصاح عن طرق تقییم القیمة العادلة في إیضاح
 

 م۲۰۲۰  م۲۰۲۱ 
 ٦٥۸٬۷۷۷  - الرصید بدایة السنة

 -  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ خالل السنة بالتكلفةشراء 
 -  ۱۹۱٬۹۸۸ األرباح / (الخسائر) غیر المحققة

 )٦٥۸٬۷۷۷(  - إعادة تصنیف خسائر غیر محققة إلى األرباح المبقاه
 ۸٬۱۹۱٬۹۸۸  - 

 
 دفعات مقدمة الستثمارات -۱۰

شراء أسھم بغرض االستثمار طویل  تحت حسابمدفوعة مقدما من قبل الشركة المبالغ الفي الدفعات المقدمة الستثمارات  تتمثل
 في الشركات التالیة: األجل

 
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 

 ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ للعقارات المتحدة ضیافة شركة
 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰  للعقارات الجنوب اندلسیة شركة
 ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ - *المحدودة العصریة ضیافة شركة
 ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ المحدودة العصریة تنمیات شركة

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 - )۳٬۰۱۳٬۲٥٦( مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ۲٦٬۹۸٦٬۷٤٤ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 

 الشركات المذكورة أعاله حتى تاریخھ. جمیع لم یتم استكمال اإلجراءات الرسمیة لتسجیل الشركة كشریك في
 

استثمار في إحدى الصنادیق المدارة من شركات  إلىتم تحویل الدفعة المقدمة لشركة ضیافة العصریة المحدودة *خالل السنة 
 )۹. (إیضاح الوساطة المالیة المحلیة المرخصة في المملكة العربیة السعودیة

 
 

 كما یلي: الخسائر االئتمانیة المتوقعةحركة 
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 

 - - الرصید في بدایة السنة 
 - ۳٬۰۱۳٬۲٥٦ المكون خالل السنة

 - ۳٬۰۱۳٬۲٥٦ الرصید في نھایة السنة 
 

-۲٤- 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

 رأس المال  -۱۱
 ۱۰سھم قیمة كل سھم  ٦٫۰۰۰٫۰۰۰لایر سعودي مقسم الى  ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر 

 وموزعة على المساھمین كالتالي: ۳٬۸۰٤٬٥۹٦عدد أسھم  مقابل لایر سعودي ۳۸٬۰٤٥٬۹٥۷لایر سعودي المدفوع منھا 
 

 عدد األسھم
  قیمة السھم

% 
 المبلغ المتبقي المدفوع اإلجمالي

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
 ۲۰٬٦۳٦٬۸۰۰ ۳٥٬۷٦۳٬۲۰۰ ٥٦٬٤۰۰٬۰۰۰ %۹٤ ۱۰ ٥٬٦٤۰٬۰۰۰ خدیجة على بن عمر بایونس

 ٤۳۹٬۰۸۱ ۷٦۰٬۹۱۹ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ %۲ ۱۰ ۱۲۰٬۰۰۰ أحمد عبد هللا احمد بأقبص
الھادي محمد احمد عبد 
 ٤۳۹٬۰۸۱ ۷٦۰٬۹۱۹ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ %۲ ۱۰ ۱۲۰٬۰۰۰ بأقبص

 ۲۱۹٬٥٤۰ ۳۸۰٬٤٦۰ ٦۰۰٬۰۰۰ %۱ ۱۰ ٦۰٬۰۰۰ یاسر علوي على فدعق
 ۲۱۹٬٥٤۱ ۳۸۰٬٤٥۹ ٦۰۰٬۰۰۰ %۱ ۱۰ ٦۰٬۰۰۰ محمد صالح محمد بأقبص

 ۲۱٬۹٥٤٬۰٤۳ ۳۸٬۰٤٥٬۹٥۷ ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ %۱۰۰  ٦٬۰۰۰٬۰۰۰ اإلجمالي
 

 النظامياالحتیاطي  -۱۲
ً لنظام ال من صافي دخلھا للسنة  %۱۰السعودي والنظام األساسي للشركة، یجب على الشركة تخصیص شركات وفقا

من رأس المال. یجوز للشركة إیقاف ھذا التحویل عندما تحقق ھذه النسبة. االحتیاطي غیر  %۳۰تكوین احتیاطي یعادل ل
م قرر مجلس إدارة الشركة بتحویل ۲۰۲۱دیسمبر  ۸بناء على اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة في تاریخ  للتوزیع. قابل

 لایر سعودى من اإلحتیاطى القانوني إلى األرباح المبقاه. ۳٬۱٤۸٬۱٥۹مبلغ 
 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى -۱٤

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 ۷۱٥٬۹۳٤ ۲٬۱۸۰٬۳۲۳ للموظفین مستحقة زایاوم مكآفات

 - ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ * دائنو توزیعات
 - ۷۳٦٬۲۳۰ مخصص غرامات

 ٥۷٬٥۰۰ ۸۳٬۳۷٥ اتعاب مھنیة
 ٤٬۷۳۸ ۱٤٬۹۹٦ تأمینات اجتماعیة

 ۲۷۹٬٦۸٦ ٥٬۰۳۱٬۰٥۳ ضریبة القیمة المضافة
 - ۲۷٥٬۰۰۰ اخري

 ۱۱٬۳۲۰٬۹۷۷ ۱٬۰٥۷٬۸٥۸ 
بمبلغ قررت الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة المنعقدة إقرار توزیعات ارباح للمساھمین  ۲۰۲۱دیسمبر  ۸بتاریخ  *

 األرباح المرحلة. من رصیدملیون لایر سعودى  ۳٬۰۰۰٬۰۰۰
 الزكاة مخصص  -۱٥
 مخصص الزكاة باحتسا )أ(

م۲۰۲۱  م۲۰۲۰   
قبل الزكاة صافي الربح  ۲۲٬٥٦٤٬۲۱۰ ۲٬۱۲۱٬۱۲۲ 

 - ۱٤۲٬٦۷۱ تعدیالت
 ۷۸۹٬۹٦۲ ۷٬٤۸٤٬۱٥۸ المخصصات

المعدل الربحصافي   ۳۰٬۱۹۱٬۰۳۹ ۲٬۹۱۱٬۰۸٤ 
   

   یضاف:
 ۳۸٬۰٤٥٬۹٥۷ ۳۸٬۰٤٥٬۹٥۷ رأس المال

 ۱۲٬۹۷۰٬٥۸۱ ۱۱٬٤۱۳٬۷۸۸ االحتیاطیات
هاالرباح المبقا  ۲٬۱٤۹٬۹٤٥ ۲٬٥٥۹٬۳۲۹ 

 ۲٬۹۱۱٬۰۸٤ ۳۰٬۱۹۱٬۰۳۹  لالمعد ربحلاصافي 
 ۷۲۸٬۷٥۹ ۲٬۲٥٤٬۷۸۸ المخصصات

 ۱٤٦٬۷۳۲  اخري
   یخصم:

)۲٦٬۹۸٦٬۷٤٤( دفعات مقدمة الستثمارات في شركات زمیلة  )۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰(  
)٦٦٬۹٤۰( ممتلكات ومعدات، صافي  )۱۰۱٬۱۳۰(  

 ۱۹٬۲٦۱٬۳۱۲ ٥۷٬۰۰۱٬۸۳۳ الوعاء الزكوي
%۲٬٥الزكاة بواقع   ۱٬٤٤٥٬۸۷۳ ٤۸۱٬٥۳۳ 

-۲٥- 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

 
 (تتمة)الزكاة مخصص  -۱٥

 

 حركة مخصص الزكاة )ب(
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 

 ۱٬٤۸۸٬۲۹۷ ۱٬۳۳۰٬۷۰۹ في بدایة السنة  الرصید
 ٤۸۱٬٥۳۳ ۱٬٤٤٥٬۸۷۳ لسنة ا كون خاللالم

 )٦۳۹٬۱۲۱( - المدفوع خالل السنة 
 ۱٬۳۳۰٬۷۰۹ ۲٬۷۷٦٬٥۸۲ الرصید في نھایة السنة 

 

 الوضع الزكوي )ج(
 

 م۲۰۱۷م حتى ۲۰۱۲السنوات من 
 قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة عن ھذه األعوام ولم تحصل على ربوطات نھائیة لھذه السنوات.

 

م مطالبة بفروقات زكویة بلغت ۲۰۱۱م حتى ۲۰۰۹قامت إدارة الھیئة بتقدیم الربوطات الزكویة عن السنوات من 
م وقد قامت الشركة باالعتراض ۲۰۱۸ام لایر سعودي. قامت إدارة الھیئة بتسجیل ھذه الفروقات خالل ع ۸٥۳٬۹٤۸

 على الربط الزكوي والزال االعتراض تحت الدراسة لدى الھیئة.
 

 م۲۰۱۸
م وسددت الزكاة المستحقة عنھ وحصلت على شھادة زكویة نھائیة رقم ۲۰۱۸قدمت الشركة اقرارھا الزكوي لعام 

 م.۲۰۲۰ابریل  ۳۰ساریة حتى  ۱۰۳۰٤۸۳۲۳۷
 

 م۲۰۱۹
 المستحقة عنھ م وسددت الزكاة۲۰۱۹اقرارھا الزكوي لعام قدمت الشركة 

 

 م۲۰۲۰
 .م۲۰۲۰قدمت الشركة اقراھا الزكوى لعام 

 

 م۲۰۲۱
لایر سعودى وتم سداد مبلغ  ٤٬۲۳۱٬۷۲۰بمبلغ  ۲۰۱۱و ۲۰۱۰و ۲۰۰۹یوجد ربوطات زكویة عن السنوات 

لایر سعودى لم یسدد عن ھذه السنوات،  ۲٬۸۱٤٬٦۸۹مبلغ  التزام على الشركة لایر سعودى لیتبقى ۱٬٤۱۷٫۰۳۱
وتم لایر سعودى  ۷٬٥۹۱٬۱۷۷بمبلغ  ۲۰۱۷و۲۰۱٦و۲۰۱٥و۲۰۱٤یوجد ربوطات زكویة عن السنوات  اوأیض
لایر سعودى لم یسدد عن ھذه  ٤٬٤٤٤٬۱٥٥مبلغ  التزام على الشركة لیتبقى لایر سعودى ۳٬۱٤۷٬۰۲۲مبلغ  سداد

 .م۲۰۲۱في أغسطس الشركة بدعوى لدى األمانة العامة للجان الضریبیة  تتقدمقد السنوات، و
 

 للموظفین نھایة الخدمة مزایا -۱٦
 

 مزایا نھایة الخدمة علىالحركة  
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 

 ۲۷۳٬۳۸۳ ۲٦۹٬٦۷۲ الرصید أول المدة
   رةو الخساأالربح  المحمل على قائمة

 ٦٥٬۳٥٥ ٦٦٬٤۰۰ تكلفة الخدمة الحالیة
 ۳٬۷۳۰ ۳٬۱۸٦ الفائدةتكلفة 

   قائمة الدخل الشاملالمحمل على 
 )٥۳٬۰۱۱( ۲٦ نھایة الخدمة زایاة من تقییم التزام ماإلكتواری) األرباح(  /الخسائر

   
 )۱۹٬۷۸٥( )۸۰٬٤۲۱( المزایا المدفوعة

 ۲٦۹٬٦۷۲ ۲٥۸٬۸٦۳ الرصید أخر المدة
 

للسنة كما یلي: محمل على قائمة الربح أو الخسارةالمصروف ال  
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 

 ٦٥٬۳٥٥ ٦٦٬٤۰۰ الحالیة ةتكلفة الخدم
 ۳٬۷۳۰ ۳٬۱۸٦ تكلفة الفائدة

 ٦۹٬٥۸٦ ٦۹٬۰۸٥ 
 

-۲٦- 
 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

 
 (تتمة) نھایة الخدمة للموظفین مزایا -۱٦

 
  -كما یلي: الرئیسیة  ةكتورایالااالفتراضات 

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 %۱٫٦۰ %۱٬٦۰ معدل الخصم
 %۲ %۲ المرتباتمعدل زیادة 

 سنة ٦۰ سنة ٦۰ سن تقاعد الموظفین
 

خطة منافع المحددة ھي على النحو التالي: اللتزاماتتحلیل الحساسیة على القیمة الحالیة   
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 القیمة النسبة القیمة النسبة 

     معدل الخصم
 ۱۹۸٬٦۲۳ %۱+ ۲٤٦٬۹٦٥ %۱+ بالزیادة

 ۲۲۰٬۳۷٥ %۱- ۲۷۱٬۹۱۰ %۱- باالنخفاض
     معدل الرواتب

 ۲۲۰٬۲۱۲ %۱+ ۲۷۱٬۸۳۲ %۱+ بالزیادة
 ۱۹۸٬٥٦٥ %۱- ۲٤٦٬۸۰٦ %۱- باالنخفاض

 
 االیرادات -۱۷

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 ۷٬۸۱۸٬۳۰۰ ۷٦۹٬۲۳۱ أتعاب إدارة األصول

 ۳٬۹۱٦٬۱۷۰ ۲٬٤۱۷٬۲٦٥ أتعاب الترتیب
 - ۳۲٬۷۲۱٬۳۳۲ النجاحاتعاب 

 ۳٥٬۹۰۷٬۸۲۸ ۱۱٬۷۳٤٬٤۷۰ 
 

نوب المحدودة بین شركة أندلسیة الج السنة تم تحقق االیراد الخاص بأتعاب النجاح المرتبط باتفاقیة الخدمات المالیةخالل *
الفرق ما بین القیمة السوقیة والقیمة العادلة لمشروع شركة من  %۲۰أتعاب بقیمة  االیراد فىمثل وشركة اریب المالیة. یت

مقابل الخدمات في تحویل استخدام أرض المشروع من استخدام ھي االتعاب  ھذهأندلسیة الجنوب الجارى تطویره حالیا. 
وفى حالة عدم توافر  سكنى" والنتائج المرتبطة بارتفاع القیمة السوقیة ألرض المشروع./"زراعى" الى استخدام "تجارى

 صالح شركة أریب المالیة.) ل۲۸الى قطعة رقم  ۲سیولة كافیة لدى الشركة، سیتم تخصیص قطع األراضى (من قطعة رقم 
 

لایر  ۷٦۹٬۲۳۱ت في نقطة زمنیة واحدة بمبلغ اإلیرادا تم تحقیقو تتمثل اإلیرادات خالل السنة من األطراف ذات العالقة •
 لایر سعودى. ۳٥٬۱۳۸٬٥۹۷سعودى وتحقیق إیرادات خالل فترة من الوقت بمبلغ 

 
 تكلفة النشاط  -۱۸

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
ما في حكمھارواتب و  ۹۹۸٬٦۸۳ ٦۰۲٬۸۱٦ 

استشاراتاتعاب   ۱۰٦٬۹۰۰ ٥٬۹۰٦٬۱٥۰ 
 ۲٬۳٦٤ ۳٤٬٤۱۳ سفر وانتقال

 ۲۰٬٤۳٤ - توظیف
 ۲۷۱٬۹٤۰ - ضریبة استقطاع

 ۷٬۰۳۹ - أخرى
 ۱٬۱۳۹٬۹۹٦٬ ٦۸۱۰٬۷٤۳ 

 

 
 
 
 
 

-۲۷- 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

 
 عمومیة وإداریة روفاتمص -۱۹

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
ما في حكمھارواتب و  ۳٬۹۷٦٬۱۸۸ ۱٬٦۰۷٬٤۲۸ 

مھنیةاتعاب   ۲۹۰٬۹٥۰ ۳۱۲٬۹٤۸ 
 ۲۷٥٬٥۱۸ ۲۰٦٬٥۸۰ رسوم واشتراكات

 ۲۰۰٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ إیجار مكتب
 ۷۷٬۳۲٤ ٦۰٬۲۰۸ تأمین طبي
 ۹۲٬۷۱۱ ٥۰٬٦۷۸ استھالكات

 ۷٦٬۲۸٥ ۲۷٬۹۷۰ سفر وانتقال
 ۱٤٬٤۷۱ - مصاریف حاسب آلي

 ۳۷٬۷٥۰ ۲٤٬٦۸٤ صیانة وإصالح
 ٥۳٬۹۳۷ ۳٤٬۳۲۰ تأمینات اجتماعیة

 ٥۹٬۹٦۹ ٦۱٬۲۸۳ ھاتف وفاكس
 - ۳۰٬۸۷٥ دعایة وإعالن
 ۳۷٬٤۲۳ ۳۸٬۹۸۲ كھرباء ومیاه

 ۱٬۲٥۰ - مصروفات تدریب موظفین
 ٤٬۸۰۱ ۲٬۷۹۹ مصروفات سیارات

 ۱٬۷٦٥ - دیون معدومة
 - ۷۳٦٬۲۳۰ غرامات

 ۳٤۳٬۷٥۱ ۲٤٤٬۷٤۳ أخرى
 ٥٬۹۸٦٬٤۹۰ ۳٬۱۹۷٬۳۳۱ 

  
 من الربح  السھمنصیب  -۲۰

 
 للسھم  األساسي ربحال

 للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم: بحرالسھم عن طریق قسمة صافي ال األساسي الربحیعتمد إحتساب 
 

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
 ۱٬٦۳۹٬٥۸۹ ۲۱٬۱۱۸٬۳۳۷ لسنة ا بحر صافي

 ۳٬۸۰٤٬٥۹٦ ۳٬۸۰٤٬٥۹٦ المتوسط المرجح لعدد األسھم 
 ۰٫٤۳ ٥٫٥٥ لایر سعودي للسھم – الربح نصیب السھم األساسي من
 ۰٫٤۳ ٥٬٥٥ لایر سعودي للسھم –الربح   نصیب السھم المخفض من

 
 تصنیف األدوات المالیة  -۲۱

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ الفئة 
    الموجودات المالیة 

 ۱٬٦۷۷٬٦۲٤ ٦٬٤۷۸٬۳۷۷ التكلفة المطفأة نقد وما في حكمھ
، صافىتجاریة ذمم مدینة  ۳٬۳٤۸٬۲۹۲ ۱٥۳٬٤٦۱ التكلفة المطفأة 

أخرىمصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدینة  ۸٦۱٬۸٦۲٬۳ التكلفة المطفأة   ۸٬۰٤۹٬۸۱٥ 
 ٥٬۹۸٦٬۰۳۱ ٤۱٬٤۸٥٬۸۸۸ التكلفة المطفأة مستحق من أطراف ذات عالقة
 - ۸٬۱۹۱٬۹۸۸ القیمة العادلة  موجودات مالیة بالقیمة العادلة 

 ۱۹٬۰٦۱٬۷٦۲ ٦۰٬۱۷۲٬٥۷٥  إجمالي الموجودات المالیة
    

    المطلوبات المالیة
 ۱٬۰٥۷٬۸٥۸ ۱۱٬۳۲۰٬۹۷۷ التكلفة المطفأة مصروفات مستحقة وأرصده دائنة أخرى

 ۳۰٬٥٥۸ ۳۱٬۹۲٦ التكلفة المطفأة ذمم دائنة 
 ۱٬۳۳۰٬۷۰۹ ۲٬۷۷٦٬٥۸۲ التكلفة المطفأة الزكاة المستحقة

 ۲٬٤۱۹٬۱۲٥ ۱٤٬۱۲۹٬٤۸٥  اجمالي المطلوبات المالیة
-۲۸- 

 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

 
  المخاطر المالیةإدارة  -۲۲

 

 عوامل المخاطر المالیة )أ
  التالیة:تعرض أنشطة الشركة للمخاطر المالیة 

 

 مخاطر االئتمان. -
 مخاطر السیولة. -
 ).ومخاطر القیمة العادلةأسعار العموالت ومخاطر صرف العمالت األجنبیة ومخاطر السعر مخاطر السوق ( -
  مخاطر تشغیلیة. -

 

الشامل للشركة على المناطق التي یندر القدرة على التنبؤ باألسواق المالیة وتسعى إلى ویركز برنامج إدارة المخاطر 
 تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة.

 

 مخاطر االئتمان ۲۲/۱
اف االخرى ألطراالمركز المالي إذا لم تلتزم یخ ربھا في تااف العترالتي سیتم المحاسبیة رة الخسان االئتمااتمثل مخاطر 

سیاسات للحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان. الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في  الشركةتطبق لتعاقد. بتنفیذ ا
 تاریخ المركز المالي ھو كما یلي:

 
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 

   موجودات مالیة
 ۱٬٦۷۷٬٦۲٤ ٦٬٤۷۸٬۳۷۷ نقد وما في حكمھ

 ۳٬۳٤۸٬۲۹۲ ۱٥۳٬٤٦۱ ، صافىتجاریة ذمم مدینة
 ۸٬۰٤۹٬۸۱٥ ۳٬۸٦۲٬۸٦۱ مصروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدینة اخري

 ٥٬۹۸٦٬۰۳۱ ٤۱٬٤۸٥٬۸۸۸ المستحق من أطراف ذات العالقة

 ۱۹٬۰٦۱٬۷٦۲ ٥۱٬۹۸۰٬٥۸۷ إجمالي الموجودات المالیة
   

طویلة األجل مع األطراف المقابلة وبعد األخذ في اإلعتبار لمركزھا المالي للعمالء، ال تتوقع  الشركةنظًرا لعالقات 
 .الشركةتجاه  بالتزاماتھمعدم قیام تلك األطراف بعدم الوفاء  الشركةإدارة 

 

مخاطر االئتمان من خالل مراقبة تصنیف الجدارة االئتمانیة للعمالء الحالیین بشكل ربع سنوي  في الشركةتركز إدارة 
ومن خالل المراجعة الشھریة لتحلیل اعمار الدیون من الذمم التجاریة. عند مراقبة مخاطر ائتمان العمالء، یتم تجمیع 

على أنھم "مخاطر عالیة" على قائمة العمالء الذین العمالء وفقًا للخصائص االئتمانیة. یتم تصنیف العمالء المصنفین 
 إال بموافقة مجلس اإلدارة، أو یتم الدفع مقدًما. آجلة ھم، وال یتم إجراء تعاقداتال یتم التعامل مع

 

. ترى اإلدارة أن الرصید المتبقي لدى جیدائتماني ذات تصنیف تقتصر المعامالت المصرفیة على فروع البنوك المحلیة 
 مؤسسات مالیة عالیة الجدارة االئتمانیة. ھيت المالیة بدون تصنیف رسمي المؤسسا

 
 

 -إن أعمار الدیون للذمم المدینة كما في تاریخ المركز المالي كما یلي: 

 اإلجمالي م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۳۰ اقل من
 یوم

۳۱ –٦۰ 
 یوم

٦۱–۹۰ 
 یوم

۹۱-۱۲۰ 
 یوم

 أكثر من
 یوم ۱۲۰

 ۱٦۷٬٤۱۲ - - - - ۱٦۷٬٤۱۲ ذمم مدینة
الخسائر مخصص 
 )۱۳٬۹٥۱( - - - - )۱۳٬۹٥۱( االئتمانیة المتوقعة

صافي مخصص الخسائر 
 )۱۳٬۹٥۱( - - - - )۱۳٬۹٥۱( األئتمانیة المتوقعة

 %۸٬۳      معدل الخسائر
 
 

 

 
 
 
 

-۲۹- 
 



 أریب المالیةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 
 ایضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة -۲۲
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان ۲۲/۱
 

 -شراء أستثمارات عقاریة كما في تاریخ المركز المالي كما یلي:  إن أعمار الدیون لمدینو

 اإلجمالي م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۳۰ اقل من
 یوم

۳۱ –٦۰ 
 یوم

٦۱–۹۰ 
 یوم

۹۱-۱۲۰ 
 یوم

 أكثر من
 یوم ۱۲۰

مدینو شراء أستثمارات 
 عقاریة

٤٬۳۰۰٬۰۰۰ - - - - ٤٬۳۰۰٬۰۰۰ 

الخسائر مخصص 
 )۷۲۳٬۷۲۹( - - - - )۷۲۳٬۷۲۹( االئتمانیة المتوقعة

صافي مخصص الخسائر 
 )۷۲۳٬۷۲۹( - - - - )۷۲۳٬۷۲۹( األئتمانیة المتوقعة

 %۱۷      معدل الخسائر
 

 

 -كما في تاریخ المركز المالي كما یلي:  للمستحق من أطراف ذات عالقةإن أعمار الدیون 

دیسمبر  ۳۱
 اإلجمالي م۲۰۲۱

 
متداول (غیر 
 متأخر للسداد)

 ۳۰ اقل من
 یوم

۳۱ –٦۰ 
 یوم

٦۱–۹۰ 
 یوم

۹۱-۱۲۰ 
 یوم

 أكثر من
 یوم ۱۲۰

المستحق من أطراف 
 ٦٬۳۸۸٬٤۰۰ ۱۳۱٬۲۲۸ ۱٥٥٬۱۲۲ ۲٤۸٬۳۳۰ ۳۰۹٬٥۰۰ ۳۷٬۹۱٥٬٥٤۲ ٤٥٬۱٤۸٬۱۲۲ ذات العالقة

الخسائر مخصص 
 ۳٬٤٥٤٬۸٥۱ ٥٥٬٥۸٦ ٥۰٬۰٦۷ ٥۷٬۸۱۱ ٤۳٬۹۱۹ - ۳٬٦٦۲٬۲۳٤ االئتمانیة المتوقعة

صافي مخصص 
 الخسائر األئتمانیة

 ۳٬٤٥٤٬۸٥۱ ٥٥٬٥۸٦ ٥۰٬۰٦۷ ٥۷٬۸۱۱ ٤۳٬۹۱۹ - ۳٬٦٦۲٬۲۳٤ المتوقعة
 %٥٤ %٤۲ %۳۲ %۲۳ %۱٤   معدل الخسائر

 
إن المخاطر االئتمانیة ھي مخاطر احتمال عدم قدرة أحـد أطراف األداة المالیة على الوفاء بالتزام تعاقدي مسببًا خسارة مالیة 

مدینة  ذممبشكل كبیر لمخاطر االئتمان تكمن بصورة أساسیة في  للمجموعةللطرف اآلخر. الموجودات المالیة التي تعرض 
 .تجاریة وذمم مدینة أخرى والنقد وما في حكمھ

 
 مخاطر السیولة ۲۲/۲

المالیة. یتم  بااللتزاماتالمرتبطة  بالتزاماتھامن الصعوبات في الوفاء  الشركةمخاطر السیولة ھي مخاطر التي تواجھا 
 مراقبة متطلبات السیولة على أساس منتظم وتحاول اإلدارة توفیر سیولة كافیة للوفاء بأي التزامات عند ظھورھا.

 
عند استحقاقھا. ولتحقیق  بالتزاماتھاھي التأكد من أن لدیھا دائًما ما یكفي من السیولة لتتمكن من الوفاء  الشركةإن سیاسة 

 یوًما.  ۳۰بالمتطلبات المتوقعة لفترة ال تقل عن  نقدیة للوفاءحفاظ على أرصدة ھذا الھدف، تسعي إلى ال
 -المالیة: وفیما یلي االستحقاقات طبقاً للمطلوبات المالیة في نھایة السنة 

 
 أكثر من سنة عند الطلب أو أقل من سنة القیمة الدفتریة 

    م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
    المطلوبات المالیة

 - ۱۱٬۳۲۰٬۹۷۷ ۱۱٬۳۲۰٬۹۷۷ مستحقة وأرصده دائنة أخرىمصروفات 
 - ۳۱٬۹۲٦ ۳۱٬۹۲٦ ذمم دائنة 
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 ۲٥۸٬۸٦۳ - ۲٥۸٬۸٦۳ نھایة الخدمة للموظفین زایام
 ۱٤٬۳۸۸٬۳٤۹ ۱٤٬۱۲۹٬٤۸٥ ۲٥۸٬۸٦۳ 
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 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة -۲۲
 

 مخاطر السوق ۲۲/۳
مخاطر السوق في مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في  تتمثل

أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق على ثالث أنواع من المخاطر: مخاطر صرف العمالت األجنبیة ومخاطر 
 معدل العموالت ومخاطر السعر األخرى.

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة

تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة في التقلبات التي تطرأ على قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف 
الشركة ھي بالریال السعودي أو بالعمالت المربوطة بالریال السعودي. لذلك معامالت العمالت األجنبیة. إن معظم 

 .وھریةغیر جعلى الشركة مخاطر العمالت األجنبیة فإن تأثیر 
 

 مخاطر معدل العمولة
مخاطر معدل العمولة ھي مخاطر تقلبات القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التغیرات 

 في معدالت عموالت السوق.
 

 أي أدوات مالیة تحمل عمولة. الشركةلمخاطر أسعار العموالت، حیث أنھ لیس لدى  الشركةال تتعرض 
 

 مخاطر السعر
نتیجة للتغیرات في أسعار السوق بسبب عوامل  شركةمخاطر األسعار ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة لل

 أخرى غیر حركة أسعار العمالت األجنبیة والعموالت.
 

 ادارةراقب ت. شركةملكھا التتنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من الشك بشأن أسعار األدوات المالیة المستقبلیة التي 
األجنبیة إن تأثیر التغیر في مخاطر السعر سواق األالمالیة المدرجة في  ابشكل دقیق حركة أسعار أدواتھ شركةال

 غیر جوھریة.
 

 العادلة  مخاطر القیمة
في تعتمد القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة في نھایة التداول 

 تاریخ التقریر المالي، یتم تقییم األدوات التي لم یتم التقریر عن بیعھا عند أحدث سعر للعرض.
 

السوق النشط ھو سوق یتم فیھ تداول الموجودات والمطلوبات بالتكرار والحجم الكافیین لتقدیم معلومات التسعیر 
في القیمة، إن وجدت، من األدوات المالیة المسجلة  االنخفاضعلى أساس مستمر. القیمة الدفتریة ناقصا مخصص 

 بالتكلفة المطفأة یفترض أنھا تقرب قیمتھا العادلة.
 

 

 المستویات التالیة: علىیحتوي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
 

الوصول أسعار السوق (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي یمكن  :۱ المستوى
 .الیھا في تاریخ القیاس

: تقنیات التقییم التي یمكن عندھا مالحظة أدني مستوي دخل ھام لقیاس القیمة العادلة بشكل مباشر أو ۲ المستوى
 .غیر مباشر

 .: تقنیات التقییم التي ال یمكن عندھا مالحظة أدني مستوي من الدخل ذو أھمیة لقیاس القیمة العادلة۳ المستوى
 

 القیمة العادلة الدفتریةالقیمة  
 اإلجمالي )۳المستوى ( )۲المستوى ( )۱المستوى ( القیمة العادلة التكلفة المطفأة 

       م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
       موجودات مالیة

موجودات مالیة بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل 

 ۸٬۱۹۱٬۹۸۸ - ۸٬۱۹۱٬۹۸۸ - ۸٬۱۹۱٬۹۸۸ - الشامل االخر
  ۸٬۱۹۱٬۹۸۸  ۸٬۱۹۱٬۹۸۸  ۸٬۱۹۱٬۹۸۸ 

-۳۱- 
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  تشغیلیةمخاطر  ٤/۲۲
ي مخاطر الخسارة المباشرة وغیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب ف یةمخاطر التشغیلتتمثل ال

المرتبطة بالعملیات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الشركة سواء داخلیاً أو خارجیاً لدى مقدم الخدمة 
ت والسوق مثل تلك الناشئة عن والسیولة والعمال االئتمانومن العوامل الخارجیة األخرى غیر مخاطر  للشركة

 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة.
تمثل المخاطر التشغیلیة فئة مخاطر ممیزة تدیرھا الشركة ضمن مستویات مقبولة من خالل ممارسات إدارة 

الھدف من  .المخاطر التشغیلیة السلیمة التي تعتبر جزًء من المسؤولیات الیومیة لإلدارة على جمیع المستویات
إدارة المخاطر التشغیلیة ھو ضمان التحكم في موارد الشركة من خالل حمایة موجوداتھا وتقلیل احتمال الخسارة 

 المالیة.
 
یتضمن نھج إدارة المخاطر في الشركة في تحدید وتقییم وإدارة وتخفیف ومراقبة وقیاس المخاطر المرتبطة  

ھدف رئیسي یتمثل في التقلیل الي أدني حد من تأثیر الخسائر التي تكبدتھا بالعملیات. إدارة المخاطر التشغیلیة لھا 
في سیاق االعمال االعتیادیة (الخسائر المتوقعة) وتجنب أو تقلیل احتمال التعرض لخسارة كبیرة (غیر متوقعة) 

 قصوى.
 

 إدارة مخاطر رأس المال )أ
الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة، بحیث  تتمثل أھداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة

یمكنھا االستمرار في الحفاظ على ھیكل رأس المال األمثل لتقلیل تكلفة رأس المال. من أجل الحفاظ على ھیكل 
 .رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للشركة الحصول على / سداد التمویل من / إلى المؤسسات المالیة

على قاعدة رأس مال كافیة من أجل الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق تكمن سیاسة الشركة في الحفاظ 
والمحافظة على التطویر المستقبلي ألعمالھا. تراقب الشركة العائد على ارأس المال المستخدم ومستوى األرباح 

 .الموزعة على المساھمین
 

 :يأس المال إلى ما یلرعند إدارة  الشركةوتھدف 
مین لمساھر في توفیر العوائد لراا االستممستمرة بحیث یمكنھكمنشأة  رارى االستمالمنشأة علحمایة قدرة  -

 .ألصحاب المصالح اآلخرین والفوائد
 .مینتوفیر عائد كافي للمساھ -

 
 المال رأس كفایة ونسبة التنظیمیة المتطلبات -۲۳

صفر  ۱۷م (الموافق ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۰بتاریخ ) القواعد (المالیة الكفایة قواعد) الھیئة (المالیة السوق ھیئة أصدرت
 ومنھجیة المال رأس لمتطلبات األدنى بالحد المتعلقة والتوجیھات اإلطار الھیئة حددت القواعد، لھذه ووفقا) ھـ۱٤۳٤
 ونسب المطلوب مالھا لرأس األدنى الحد باحتساب الشركة قامت المنھجیة، لھذه ووفقا .القواعد علیھ نصت لما وفقا حسابھا

 :یلي كما المال رأس كفایة
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 

   قاعدة رأس المال:
 ٥٤٬٦۰۹٬٦۹۰ ۷۲٬۷۲۷٬۹۹۹ الشریحة األول لرأس المال
 - ۱۹۱٬۹۸۹ الشریحة الثانیة لرأس المال

 ٥٤٬٦۰۹٬٦۹۰ ۷۲٬۹۱۹٬۹۸۸ اجمالي قاعدة رأس المال
   

   الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:
 ۳۷٬۹۹۸٬۲۸۸ ٦۱٬۸۱٤٬۳٤۰ مخاطر االئتمان
 ۲٬٦۸۲٬۲۳۸ ۳٬۳۳٥٬۹۰٥ مخاطر التشغیل
 - - مخاطر السوق

 ٤۰٬٦۸۰٬٥۲٦ ٦٥٬۱٥۰٬۲٤٥ اجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
   

   نسبة كفایة رأس المال:
 ۱۳٬۹۲۹٬۱٦٤ ۷٬۷٦۹٬۷٤۳ الفائض في رأس المال

 ۱٬۳٤ ۱٬۱۲ معدل الكفایة المالیة (مرات)
-۳۲- 
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 باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

 
 ۱۹أثر جائحة كوفید  -۲٤

م وانتشر في جمیع أنحاء دولة الصین ومنھا ۲۰۲۰في أوائل عام  (Covid-19) تم تأكید وجود فیروس كورونا الجدید
الي أغلب دول العالم مما ادي الي اتخاذ العدید من دول العالم للعدید من اإلجراءات االحترازیة مثل وقف العمل في منشأت 

والخاص ووقف حركة النقل والتبادل التجاري مما تسبب في اضطرابات في االعمال التجاریة  ومؤسسات القطاع الحكومي
  .واألنشطة االقتصادیة حول العالم

 
 أرقام المقارنة -۲٥

 تم اعاده تبویب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض في السنة الحالیة.
 

  القوائم المالیة  اعتماد -۲٦
 .م۲۰۲۲إبریل  ۱۳ موافقال ھـ۱٤٤۳رمضان  ۱۲في الشركةمن قبل مجلس إدارة القوائم المالیة اعتماد  تم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-۳۳- 
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	- الأدوات المالية التي لم ترتفع فيها المخاطر الائتمانية بشكل جوهري منذ الإثبات الأولي لها.
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	يتم الاعتراف بمطلوبات المتعلقة بالأجور والمرتبات، بما في ذلك المنافع غير النقدية والإجازات المرضية المتراكمة التي من المتوقع تسويتها بالكامل خلال 12 شهراً بعد نهاية السنة التي يتم فيها الاعتراف بالخدمة المقدمة للموظفين فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى ن...
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	المطلوبات أو الموجودات المعترف بها في قائمة المركز المالي تتعلق بخطة المنافع المحددة. خطة مزايا نهاية الخدمة للموظفين تمثل القيمة الحالية لالتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين كما في نهاية فترة التقرير. يتم احتساب التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين سنوي...
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	تتضمن تكاليف الخدمة تكاليف الخدمة الحالية والسابقة والمحملة على قائمة الربح أو الخسارة.
	يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية للالتزامات المستحقة المحددة الناتجة عن تعديلات أو تخفيضات الخطة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة كتكلفة خدمة سابقة.
	يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة من خلال تطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين. يتم ادراج هذه التكلفة في مصروفات مزايا الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة.
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	يتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناتجة من التسويات والتغيرات في الافتراضات الاكتوراية في السنة التي تمت فيها، مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.
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