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شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح

٥٣٬٤٠٣٬٠٤٧١٬٥٣٨٬٠٢١إیرادات إدارة أصول
٩٬١٩٣٬٠٧٨٣٬٦٨٨٬١٤١إیرادات خدمات بنكیة استثماریة من استثمارات أجنبیة

)١٨٬٠٨١٬٣٧١(٢٬٤٠٠٬٢٢٨أرباح (خسائر) محققة من أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(خسائر غیر محققة) ربح غیر محقق من أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من 

٨٬٦٢٣٬٠٣٣)٩٠٥٬٣٥٢(خالل الربح أو الخسارة
١٬٤٤٠٬٢٨٤٢٬٤٨٨٬٣٤٣عمولة وساطة

٤٬٥٣٥٬٦٤٤٢٬٠٧٢٬٨٠٥إیرادات توزیعات أرباح
٢٬٧٠٠٬٠٠٠-إیرادات إیجار

٢٠٬٠٦٦٬٩٢٩٣٬٠٢٨٬٩٧٢إجمالي اإلیرادات

مصاریف

)١٠٬٨٩٢٬٧٣١()١٠٬٢٠٧٬٢٢١(تكلفة موظفین
)١٦٬٢٧٦٬٨٢٦()٦٬٧٧٠٬٢٩٠(٦عمومیة وإداریة

)٣٤٩٬٧٠٩()٥١٢٬٢٦١(تسویق
)٢٤٬٤٩٠٬٢٩٤(٢٬٥٧٧٬١٥٧الربح (الخسارة) من العملیات

)١٬٧٨٨٬٠٧٥()١٬٨٩٦٬٥٩٣(٨تكالیف تمویل، بالصافي
٧١٬٩٢٨٬٥٤٥٤٦٬٧١٩إیرادات أخرى

)٢٦٬٢٣١٬٦٥٠(٢٬٦٠٩٬١٠٩الربح (الخسارة) قبل حساب الزكاة
)٣٬٤٥٣٬٣٨٩()١٬١٤٥٬٦٨٨(٩زكاة

)٢٩٬٦٨٥٬٠٣٩(١٬٤٦٣٬٤٢١السنةالربح (الخسارة) عن 

صافي الربح (الخسارة) العائد لـ:
)٢٩٬٩٧٨٬٣٨٠(١٬٤١٨٬٠٦٥حاملي حقوق الملكیة في الشركة األم

٤٥٬٣٥٦٢٩٣٬٣٤١حصص غیر مسیطرة

الدخل الشامل اآلخر
إعادة تصنیفھ إلى ربح أو خسارة في الفترات الالحقة:دخل شامل آخر ال یتعین

)٣٥٧٬٥٠٥(٢١٧٩٤٬٤٥٦إعادة قیاس منافع نھایة خدمة للموظفین
صافي التغیُّر في القیمة العادلة الستثمارات ُمَصنََّفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

)٥٬٢٦٤٬٨٤٨(١٠٢٬٥٩٢٬٧٠٤الشامل اآلخر
)٥٬٦٢٢٬٣٥٣(٣٬٣٨٧٬١٦٠الدخل الشامل عن السنة

)٣٥٬٣٠٧٬٣٩٢(٤٬٨٥٠٬٥٨١إجمالي الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) عن السنة

إجمالي الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) العائد (العائدة) لــ:
)٣٥٬٦٠٠٬٧٣٣(٤٬٨٠٥٬٢٢٥حاملي حقوق الملكیة في الشركة األم

٤٥٬٣٥٦٢٩٣٬٣٤١حصص غیر مسیطرة
٣٥٬٣٠٧٬٣٩٢(٤٬٨٥٠٬٥٨١(

.القوائم المالیة الموحَّدةجزءاً من ھذه ٢٩الى ١ُتشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

قائمة المركز المالي الموحَّدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعوديإیضاحات
األصول

األصول غیر المتداولة
١٠٥١٬٧٤٩٬٩٢٨٤٥٬٧٨٩٬٢٢٨استثمار في أدوات مالیة

١١١٩١٬٣٨٨٢٧٤٬٧٤٦ممتلكات ومعدات
١٣٧٨٬٨٤٠١٢٠٬٦١٤غیر ملموسةأصول 

١٤٦٣٬١١٤٬٢٢٠١٠٥٬٣٨٤٬٩٩٠عقارات تطویریة
-١٢١٬٥٩٢٬٣٥٦أصول حق استخدام

١١٦٬٧٢٦٬٧٣٢١٥١٬٥٦٩٬٥٧٨إجمالي األصول غیر المتداولة

األصول المتداولة
١٥٦٬٧٩٧٬٩١٣٥٬٧٠٧٬٧٦٤مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة

١٧٧٨٤٬٨٣٤١٬٠٤٥٬٨٣٤مبالغ مدفوعة مقدًما
١٨١٦٬٦٥٣٬٥٢٥٣٬٠٦٠٬٣٣٧مدینون وأصول متداولة أخرى

١٠٢٤٬٧٠٩٬٣٦٣١٣٬٥٢١٬٦١٨استثمار في أدوات مالیة
٨٬٨٢٧٬٤١٤١٢٬٨١٧٬٨٣٨أرصدة لدى البنوك ونقدیة
٥٧٬٧٧٣٬٠٤٩٣٦٬١٥٣٬٣٩١إجمالي األصول المتداولة

١٧٤٬٤٩٩٬٧٨١١٨٧٬٧٢٢٬٩٦٩إجمالي األصول

حقوق الملكیة وااللتزامات

حقوق ملكیة المساھمین
١٩٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال

٢٠٣٬١٥٤٬٠٠٨٣٬١٥٤٬٠٠٨احتیاطي نظامي
العادلة من خالل الدخلاحتیاطي قیمة عادلة ألصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة 

)٥٬٢٦٤٬٨٤٨()٢٬٦٧٢٬١٤٤(الشامل اآلخر
)٧٩٬٤٤٠٬٥٠٨()٧٧٬٢٢٧٬٩٨٧(خسائر متراكمة

١٤٣٬٢٥٣٬٨٧٧١٣٨٬٤٤٨٬٦٥٢حقوق الملكیة العائدة لحاملي حقوق الملكیة في الشركة األم
٩٩٥٬٢٦٨٢٨٣٬٧٥٣حصة غیر مسیطرة

١٤٤٬٢٤٩٬١٤٥١٣٨٬٧٣٢٬٤٠٥إجمالي حقوق الملكیة

االلتزامات غیر المتداولة
٢١٣٬٥٧١٬٠٩٣٣٬٧٥١٬٩٩٦التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفین

٢٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٩٬٦٩٤٬٤٤٠جزء غیر متداول-قرض ألجل 
-١٢١٬٠٢٧٬٣١٦غیر متداول-التزام إیجار 

١٤٬٥٩٨٬٤٠٩٣٣٬٤٤٦٬٤٣٦إجمالي االلتزامات غیر المتداولة

االلتزامات المتداولة
٢٢٢٬٢٥٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠جزء متداول-قرض ألجل 

٢٣١٠٬٣٥٤٬١٤٢٩٬٥٤٤٬١٢٧دائنون ومبالغ مستحقة الدفع والتزامات متداولة أخرى
٩٢٬٤٥٣٬٠٨٥٣٬٠٠٠٬٠٠١مخصص زكاة

-١٢٥٩٥٬٠٠٠التزام عقد إیجار
١٥٬٦٥٢٬٢٢٧١٥٬٥٤٤٬١٢٨إجمالي االلتزامات المتداولة

٣٠٬٢٥٠٬٦٣٦٤٨٬٩٩٠٬٥٦٤إجمالي االلتزامات
١٧٤٬٤٩٩٬٧٨١١٨٧٬٧٢٢٬٩٦٩إجمالي حقوق الملكیة وااللتزامات

.القوائم المالیة الموحَّدةجزءاً من ھذه ٢٩الى ١ُتشكل اإلیضاحات المرفقة من 



٥

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

قائمة التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

العائدة لمساھمي الشركة األم

رأس المال
احتیاطي 

نظامي

احتیاطي قیمة عادلة 
ألصول مالیة 
ُمدَرجة بالقیمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

خسائر 
اإلجماليمتراكمة

حصص غیر 
مسیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

سعوديلایر لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

١٧٤٬٠٣٩٬٧٩٧)٩٬٥٨٨(١٧٤٬٠٤٩٬٣٨٥)٤٩٬١٠٤٬٦٢٣(٢٠١٨٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬١٥٤٬٠٠٨ینایر ١الرصید كما في 

)٢٩٬٦٨٥٬٠٣٩(٢٩٣٬٣٤١)٢٩٬٩٧٨٬٣٨٠()٢٩٬٩٧٨٬٣٨٠(---خسارة السنة
)٥٬٦٢٢٬٣٥٣(-)٥٬٦٢٢٬٣٥٣()٣٥٧٬٥٠٥()٥٬٢٦٤٬٨٤٨(--خسارة شاملة أخرى

)٣٥٬٣٠٧٬٣٩٢(٢٩٣٬٣٤١)٣٥٬٦٠٠٬٧٣٣()٣٠٬٣٣٥٬٨٨٥()٥٬٢٦٤٬٨٤٨(--إجمالي الخسارة الشاملة

١٣٨٬٤٤٨٬٦٥٢٢٨٣٬٧٥٣١٣٨٬٧٣٢٬٤٠٥)٧٩٬٤٤٠٬٥٠٨()٥٬٢٦٤٬٨٤٨(٢٠١٨٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬١٥٤٬٠٠٨دیسمبر ٣١الرصید كما في

١٬٤١٨٬٠٦٥١٬٤١٨٬٠٦٥٤٥٬٣٥٦١٬٤٦٣٬٤٢١---ربح السنة
٣٬٣٨٧٬١٦٠-٢٬٥٩٢٬٧٠٤٧٩٤٬٤٥٦٣٬٣٨٧٬١٦٠--دخل شامل آخر

٢٬٥٩٢٬٧٠٤٢٬٢١٢٬٥٢١٤٬٨٠٥٬٢٢٥٤٥٬٣٥٦٤٬٨٥٠٬٥٨١--إجمالي الدخل الشامل
٩٤٩٬٩١٢٩٤٩٬٩١٢-----)١توحید شركة تابعة (إیضاح 

)٢٨٣٬٧٥٣()٢٨٣٬٧٥٣(-----)١التوقف عن توحید شركة تابعة (إیضاح 
١٤٣٬٢٥٣٬٨٧٧٩٩٥٬٢٦٨١٤٤٬٢٤٩٬١٤٥)٧٧٬٢٢٧٬٩٨٧()٢٬٦٧٢٬١٤٤(٢٠١٩٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬١٥٤٬٠٠٨دیسمبر ٣١في الرصید كما 

.القوائم المالیة الموحَّدةجزءاً من ھذه ٢٩الى ١ُتشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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أرباح المالیةشركة 
(شركة مساھمة مقفلة)

قائمة التدفقات النقدیة الموحَّدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

النشاطات التشغیلیة
)٢٦٫٢٣١٫٦٥٠(٢٬٦٠٩٬١٠٩(الخسارة) قبل حساب الزكاة للسنةالربح 

تعدیالت لتسویة الخسارة / الربح قبل حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدیة:
٦٣٨٬١٧٠٥١٩٬٥١٣مخصص منافع نھایة خدمة للموظفین

١٢١٬٦٨٦١٤٤٬٠٤٥استھالك ممتلكات ومعدات
-٥٣٠٬٧٨٥حق االستخداماستھالك أصول 

٤١٬٧٧٤٧٣٨٬٤٧٥إطفاء أصول غیر ملموسة
١٬٨٩٦٬٥٩٣٢٬٠٧١٬٦٠٣تكلفة تمویل

)٧٥(-ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
١٬٤٧٤٬١٩٠-خسارة من استبعاد أصول غیر ملموسة

(خسائر غیر محققة) ربح غیر محقق من أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة 
)٨٬٦٢٣٬٠٣٣(٩٠٥٬٣٥٢العادلة من خالل الربح أو الخسارة

أرباح (خسائر) محققة من أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل 
١٨٫٠٨١٫٣٧١)٢٬٤٠٠٬٢٢٨(الربح أو الخسارة

)١١٫٨٢٥٫٥٦١(٤٬٣٤٣٬٢٤١النقدیة المحققة من (المستخدمة في) النشاطات التشغیلیة

تعدیالت رأس المال العامل:
٣١٠٬٤٤٩)١٠٬٩٩٩٬٣٨٩(مدینون وإیرادات مستحقة

٢٦١٬٠٠٠١٬٥١١٬١٧٠مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى
)٣٫١٨٠٫١٤٧()١٬٢٦٧٬٨٧١(إلى جھات ذات عالقةمبالغ مستحقة من / 

٢٠٬٧٨٢٬٥٩٢٥٬٩٨٤٬٠٧٨دائنون ومبالغ مستحقة الدفع والتزامات متداولة أخرى
)٧٫٢٠٠٫٠١١(١٣٬١١٩٬٥٧٣النقدیة من (المستخدمة في) العملیات

)٢٬٣١٦٬٢٩٤()١٬٦٩٢٬٦٠٤(زكاة مدفوعة
)١٩٤٬٨٥٥()٢٠٦٬٩٢٣(مدفوعةمنافع موظفین 

)١٬١٤٦٬٢٨٠()١٬٦١٣٬٨٦٢(تكلفة تمویل مدفوعة
)١٠٬٨٥٧٬٤٤٠(٩٬٦٠٦٬١٨٤صافي النقدیة من (المستخدمة في) النشاطات التشغیلیة

النشاطات االستثماریة
٢١٩٬٨٥٢٬٤٢٠٣٣٩٬٢٥١٬٣٦٣متحصَّل من بیع استثمارات

)٣١٧٬٦٨٠٬٤٥١()٢٣٧٬٩٠٠٬٧٨٤(شراء استثمارات
)٢٧٤٬٩٨٦()٧٬٧٢٩٬٢٣٠(إضافة على عقارات تطویریة

٤٥٠-ُمتحصَّل من استبعاد ممتلكات ومعدات
)١٠٢٬٢٣٤()٣٨٬٣٢٨(شراء ممتلكات ومعدات

)٤٧٬٨٤١(-شراء أصول غیر ملموسة
٢١٬١٤٦٬٣٠١)٢٥٬٨١٥٬٩٢٢(من النشاطات االستثماریةصافي النقدیة (المستخدمة في) 

النشاطات التمویلیة
)١٣٬٨٠٠٬٠٠٠(-صافي الحركة في مرابحة قصیرة األجل

)١٬١٧٥٬٠٠٠(١٢٬٢٥٠٬٠٠٠صافي الحركة في قرض طویل األجل
-)٦٠١٬٢٥٠(التزامات إیجار مدفوعة

)١٤٬٩٧٥٬٠٠٠(١١٬٦٤٨٬٧٥٠من (المستخدمة في) النشاطات التمویلیةصافي النقدیة

)٤٬٦٨٦٬١٤٠()٤٬٥٦٠٬٩٨٨(النقص في األرصدة لدى البنوك والنقدیة
١٢٬٨١٧٬٨٣٧١٧٬٥٠٣٬٩٧٧األرصدة لدى البنوك والنقدیة في بدایة السنة

-٥٧٠٬٥٦٥تابعة وحَّدة خالل السنةتحویل أرصدة لدى البنوك ونقدیة خاصة بشركة 
٨٬٨٢٧٬٤١٤١٢٬٨١٧٬٨٣٧األرصدة لدى البنوك والنقدیة في نھایة السنة

("یتبــع")
.القوائم المالیة الموحَّدةجزءاً من ھذه ٢٩الى ١ُتشكل اإلیضاحات المرفقة من 



٧

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

التدفقات النقدیة الموحَّدة (تتمة)قائمة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

:معلومات غیر نقدیة إضافیة
حساب مدین مستحق من استثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

-٢٬٥٩٢٬٧٠٤مقابل تغیر في االحتیاطي
استثمار ُمدَرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة نتیجة التوقف 

-١٧٬٠٢١٬٨٠٧عن التوحید

.القوائم المالیة الموحَّدةجزءاً من ھذه ٢٩الى ١ُتشكل اإلیضاحات المرفقة من 



٨

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

معلومات حول الشركة٠١

ِبُموِجب إنَّ شركة أرباح المالیة ("الشركة " أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة مقفلة ُمسجَّلة في مدینة الدمام بالمملكة العربیة السعودیة 
م). تزاول الشركة بصورة رئیسیة أعمال ٢٠٠٨مارس ١٢(الموافق ھـ١٤٢٩ربیع األول ٤وتاریخ ٢٠٥٠٠٥٩٠٢٠السجل التجاري رقم 

ھــ مثل إدارة األصول والخدمات ٠١/٠٨/١٤٢٨) الصادر بتاریخ ٣٧-٧٠٨٣األوراق المالیة بموجب ترخیص من ھیئة السوق المالیة رقم (
ع مكتب الشركة المسجل بمركز سعد المعمر لألعمال، البنكیة االستثماریة والوساطة في األوراق المالیة واالستثمار في سوق رأس المال. ویق

طریق الخلیج، مدینة الدمام، المملكة العربیة السعودیة.

التابعة وعة الشركات تمثل القوائم المالیة الموحَّدة القوائم المالیة الموحَّدة للشركة وشركاتھا التابعة (ُیشار إلیھا مًعا بـ ("المجموعة"). لدى المجم
:٢٠١٩دیسمبر ٣١التالیة كما في 

إیضاحبلد التسجیلاسم الشركة التابعة
حصة الملكیة الفعلیة 

(%)
٢٠١٩

حصة الملكیة الفعلیة 
(%)
السیطرة٢٠١٨

نعم%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة صروح األرباح العقاریة

ال%٥٠%١٫١٥٠المملكة العربیة السعودیةحدائق السعید للتطویر العقاريشركة 

نعم%٠%١٫٢٧٧المملكة العربیة السعودیةصندوق أرباح لألسھم السعودیة

١٫١إیضاح 
وأوقفت توحید الشركة التابعة.٢٠١٩مارس ٢٧فقدت المجموعة سیطرتھا على شركة حدائق السعید للتطویر العقاري بتاریخ 

التالي:لنحو وكانت القیم الدفتریة لألصول وااللتزامات القابلة للتحدید لشركة حدائق السعید للتطویر العقاري كما بتاریخ التوقف عن التوحید على ا

مارس٢٧
٢٠١٩

لایر سعودي
األصول

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠عقارات تطویریة
١٧٧٬٧٢٢مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة

٥٠٬١٧٧٬٧٢٢
االلتزامات

)٢٩٬٦٩٤٬٤٤٠(جزء غیر متداول-قرض ألجل 
)١٦٬١٧٠٬٠٦٤(مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة

)١٬٠٢٩٬٤٦٥(مبالغ مستحقة الدفع والتزامات متداولة أخرى
)٣٬٠٠٠٬٠٠٠(جزء متداول-قرض ألجل 

)٤٩٬٨٩٣٬٩٦٩(

٢٨٣٬٧٥٣حصة غیر مسیطرة

١٫٢إیضاح
من صندوق أرباح لألسھم السعودیة، مما یسمح للمجموعة بالسیطرة علیھ. وبناء على %٧٧، امتلكت المجموعة ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

.٢٠١٩ذلك، جرى توحید الصندوق اعتباًرا من عام 

بغرض إصدارھا.٢٠٢٠مارس ٢٥اعتمد مجلس اإلدارة ھذه القوائم المالیة الموحَّدة بتاریخ 



٩

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة٠٢

اإلعدادأساس ٢٫١
ألخرى الصادرة عن ُأِعدَّت ھذه القوائم المالیة وفًقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات ا

المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة").الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (المُشَار إلیھا مًعا بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

ُتْعَرض القوائم المالیة الموحَّدة باللایر السعودي ما لم ُیذكر خالف ذلك، والذي ھو العملة الوظیفیة المستخدمة لدى المجموعة.

أساس القیاس٢٫٢
لمبدأ التكلفة التاریخیة، ما لم تتطلب المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة أساس ُتَعدُّ القوائم المالیة الموحَّدة وفًقا 

قیاس آخر كما ھو ُمفَصح عنھ في السیاسات المحاسبیة أدناه.

أساس التوحید٢٫٣
ض المجموعة، ٢٠١٩دیسمبر ٣١للمجموعة وشركاتھا التابعة كما في تمثل القوائم المالیة الموحَّدة القوائم المالیة  . تتحقق السیطرة عندما تتعرَّ

خالل أو یكون لھا حقوق في، العائدات المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ویكون لدیھا القدرة على التأثیر على تلك العائدات من
سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا.

تسیطر المجموعة، على وجھ التحدید، على الشركة المستثمر فیھا إال إذا كان لدى المجموعة:وال

،سیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ عملیات الشركة المستثمر فیھا ذات الصلة)• 
ض أو حق في العائدات المتغیرة من مش•  اركتھا في الشركة المستثمر فیھا،تعرَّ
قدرة على استخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.• 

وعلى وجھ العموم، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت ینتج عنھا سیطرة. ولدعم ھذا االفتراض وعندما یكون لدى المجموعة أقل من 
ماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق م

ما إذا كان لدیھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، بما في ذلك:

الترتیب التعاقدي (الترتیبات التعاقدیة) مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا،• 
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى،• 
حقوق التصویت لدى المجموعة وحقوق التصویت المحتملة.• 

ى تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على الشركة المستثمر فیھا أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغیرات عل
أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عنصر واحد أو 

عة التوحید عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. ُتْدَرُج األصول وااللتزامات واإلیرادات والمصاریف الخاصة بالشركة التاب
ا أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالیة الموحَّدة ابتداًء من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف المستحوذ علیھ

المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.

للمجموعة وحسب الحصص غیر المسیطرة حتى لو ُیوزَّع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساھمي الشركة األم 
نتج عن ذلك وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. وعند الضرورة، ُتجرى تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لكي تتماشى 

زامات فیما بین المجموعة وكذلك حقوق سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمجموعة. وُتحَذف بالكامل كافة األصول وااللت
الملكیة والدخل والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة عند توحید القوائم المالیة.

ُیحاَسُب عن التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.

وإذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا ُتوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشھرة) وااللتزامات والحصة غیر 
استثمار المسیطرة وغیرھا من مكونات حقوق الملكیة، بینما ُیْعَتَرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة ضمن الربح أو الخسارة. وُیْعَتَرُف بأي 

محتفظ بھ بالقیمة العادلة.
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شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٠٢

العادلةقیاس القیم ٢٫٤

القیاس. تمثل القیمة العادلة السعر المقبوض نظیر بیع أصل ما أو المدفوع لتحویل التزام ما في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق بتاریخ 
یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام إما:

في السوق الرئیسي لألصول أو االلتزامات-
في ظل عدم وجود السوق الرئیسیة، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات.-

ویجب أن تكون السوق الرئیسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة.

باستخدام افتراضات على أن المشاركین في السوق سیستخدمونھا عند تسعیر األصول أو االلتزامات وتُقاُس القیمة العادلة لألصول أو االلتزامات 
وعلى فرضیة أن المشاركین في السوق یسعون لتحقیق أفضل منافع اقتصادیة.

باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى ویراعي قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة 
فائدة ممكنة أو عن طریق بیعھ لمشارك آخر في السوق سیستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

المدخالت القابلة وتستخدم المجموعة طرق التقییم الفنیة المالئمة للظروف والتي توفر بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة لتعظیم االستفادة من
للمالحظة ذات العالقة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

ادلة المُبیَّن وُتصنَّف كافة األصول وااللتزامات، التي تَُقاس قیمتھا العادلة أو ُیفَصح عنھا في القوائم المالیة، ضمن التسلسل الھرمي للقیمة الع
مدخالت المستوى األدنى والھامَّة لقیاس القیمة العادلة ككل:أدناه، على أساس 

األسعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في سوق نشط ألصول والتزامات مماثلة)١المستوى (
بصورة مباشرة أو غیر مباشرةطرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة )٢المستوى (
طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.)٣المستوى (

وألغراض اإلفصاح عن القیمة العادلة، حددت المجموعة فئات األصول وااللتزامات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر األصول
وااللتزامات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المبیَّنة أعاله.

إیرادات من عقود مبرمة مع العمالء٢٫٥

األرباح تعترف المجموعة باإلیرادات من إدارة الصنادیق المشتركة وتقدم الخدمات االستشاریة وحفظ األوراق المالیة وإیرادات توزیعات
المستلمة من استثمارات األسھم.

ُیْعتَرف بأتعاب إدارة األصول على أساس نسبة ثابتة من صافي األصول تحت اإلدارة ("على أساس األصول") أو نسبة من العائدات -
الخدمة المبرمة مع العمالء من صافي األصول ("المرتكزة على العائدات") الخاضعة للشروط واألحكام المعمول بھا وعقود 

والصنادیق. وتربط المجموعة اإلیرادات من أتعاب اإلدارة بالخدمات المقدمة خالل السنة؛ نظًرا ألن األتعاب تتعلق على وجھ التحدید 
أي عكس بجھود المجموعة لنقل خدمات تلك السنة. ونظًرا ألن أتعاب إدارة األصول ال تخضع لعملیات استرداد، ال تتوقع اإلدارة

قید ھام لإلیرادات المعترف بھا سابًقا.

ُیْعتَرف بإیرادات المصرف االستثماري بناًء على الخدمات المقدمة بموجب عقود الخدمة الساریة، بما في ذلك أتعاب اتفاقیات -
االستثمارات.

الصندوق، وُیْعتََرُف باإلیرادات عند نقطة زمنیة معینة (وقت االشتراك)ُیعتَرف باإلیرادات رسوم االشتراكات عند االشتراك في -

ُیْعَتَرف باإلیرادات من خدمات الحفظ بناًء على اتفاقیات اإلدارة المعمول بھا وُیْعَتَرف بھا عند تحققھا بمرور الوقت. تتحقق رسوم -
صافي قیمة األصول للصنادیق التي تدیرھا المجموعة.الحفظ على أساس یومي مقابل نسبة مئویة سنویة من 

ُیْعَتَرف بإیرادات توزیعات األرباح من االستثمارات عند نشوء الحق في استالم توزیعات األرباح.-

علیھ في العقد المبرم مع العمالء، بعد ُیْعتَرف بإیرادات الوساطة عند تنفیذ المعامالت ذات الصلة نیابة عن العمالء بالسعر المتفق -
خصم الخصومات وخصومات الكمیة. ُیستوفى بالتزامات أداء المجموعة عندما تنفیذ المجموعة المعاملة، مما یؤدي إلى االعتراف 

الفوري باإلیرادات، حیث لن یكون لدى المجموعة التزامات أخرى.

وفًقا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.ُیْعَتَرُف بإیرادات اإلیجار -
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
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مصاریف٢٫٦
تمثل جمیع المصاریف األخرى للمجموعة، باستثناء تكالیف التمویل ومصاریف التسویق، مصاریف عمومیة وإداریة.

توزیعات أرباح نقدیة على المساھمین٢٫٧
عندما یكون التوزیع معتمدًا ولم َیُعد وفًقا لتقدیر المجموعة. وفقًا تعترف المجموعة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزیعات النقدیة على المساھمین 

المساھمین.ألحكام نظام الشركات، ُیعتَمد التوزیع عند اعتماده من المساھمین. وُیْعتََرُف بھذا المبلغ مباشرة في قائمة التغیرات في حقوق ملكیة

عمالت أجنبیة٢٫٨
ل المجموعة  المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئًیا حسب األسعار الفوریة ذات الصلة في التاریخ الذي تتأھل فیھ المعاملة لالعتراف المبدئي. ُتسجِّ

 بالفروقات وتُتْرجم األصول وااللتزامات النقدیة الُمسجَّلة بالعمالت األجنبیة بأسعار صرف العمالت الفوري بتاریخ القوائم المالیة. وُیْعَتَرفُ 
الناتجة عن سداد أو تحویل البنود النقدیة في قائمة الربح أو الخسارة.

زكاة وضریبة غیر مباشرة٢٫٩

زكاةأ)
ُیجّنب مخصص زكاة وفًقا لألنظمة الزكویة السعودیة وُیحمَّل على قائمة الربح أو الخسارة.

المضافةضریبة القیمة ب)
ة على شراء ُیْعَتَرُف باألصول والمصاریف بالصافي بعد حسم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، باستثناء عندما تكون ضریبة القیمة المضافة الُمَتكَبَّدَ 

بضریبة القیمة المضافة كجزء من تكلفة األصول أو الخدمات غیر قابلة لالسترداد من الھیئة العامة للزكاة والدخل، حیث ُیْعَتَرُف في ھذه الحالة 
اقتناء األصل أو كجزء من بند المصاریف، حسب مقتضى الحال.

الحسابات ُیْدَرُج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة الدفع إلى الھیئة كجزء من الحسابات المدینة األخرى أو 
الدائنة األخرى.

تصنیف األصول وااللتزامات كمتداولة وغیر متداولة٢٫١٠
عندما:تعرض المجموعة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنیفھا متداولة / غیر متداولة". وُتعَد األصول متداولة وذلك 

استنفادھا خالل دورة العمل التشغیلیة العادیة،ُیتوقع تسییلھا أو تكون ھناك نیة لبیعھا أو -
االحتفاظ بھا بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة،-
یتوقع بیعھا خالل االثني عشر شھًرا الالحقة للفترة المالیة الُمْفَصح عنھا،-
لسداد أي التزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر تكون في صورة نقد وما في حكمھ، ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا -

شھًرا بعد الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا.

وُتَصنَُّف كافة األصول األخرى كأصول غیر متداولة. وُتَعدُّ االلتزامات متداولة وذلك عندما:

ُیتوقَّع سدادھا خالل دورة العمل التشغیلیة العادیة،-
االحتفاظ بھا بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة،-
استحقاق سدادھا خالل االثني عشر شھًرا الالحقة للفترة المالیة الُمْفَصح عنھا،-
عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھًرا بعد الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا.-

وُتَصنُِّف المجموعة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غیر متداولة.

ممتلكات ومعدات / االستھالك٢٫١١

ُوِجَدت. وتتضمَّن ُتْدَرُج الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستھالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض في القیمة، إْن 
األجل تلك التكلفة تكلفة استبدال ِقطع غیار التحسینات على عقارات مستأجرة واألثاث والسیارات وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع طویلة 

والسیارات على في حال استیفاء معاییر االعتراف. وعند الحاجة إلى استبدال أجزاء ھامة من التحسینات على عقارات مستأجرة واألثاث 
ضمن فترات، فإن المجموعة تستھلك ھذه األجزاء بناًء على أعمارھا اإلنتاجیة المحددة. وبالمثل، عندما ُیجَرى فحص رئیسي، ُیعتَرف بتكلفتھ 

َرف بكافة تكالیف القیمة الدفتریة للتحسینات على عقارات مستأجرة واألثاث والسیارات كجزء مستبدل في حالة استیفاء معاییر االعتراف. وُیعت
اإلصالح والصیانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبُِّدھا.
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(تتمة)ممتلكات ومعدات / االستھالك٢٫١١

ُیحتسب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة لألصول على النحو التالي:

سنوات٤سیارات-
سنوات١٠-٤أثاث وتركیبات-
سنوات٥أجھزة حاسب آلي-

یة متوقعة یتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء ھام ُمْعَتَرف بھ مبدئًیا عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبل
باألصل (محتسبة بالفرق بین صافي إیرادات البیع والقیمة من استخدامھ أو بیعھ. وُتدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف 

متلكات الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل. وُتجَرى مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للم
متى كان ذلك مالئًما.والمعدات وُطرق استھالكھا في كل نھایة سنة مالیة، وُتعدَّل بأثر مستقبلي، 

أصول غیر ملموسة٢٫١٢

لموسة تُقاُس األصول غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بھا بالتكلفة. وتمثل تكلفة األصول غیر الم
بتاریخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي بھا، تُدَرج األصول غیر الملموسة بالتكلفة المستحوذ علیھا في عملیة تجمیع المنشآت قیمتھا العادلة 

ناقًصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القیمة.

وُتصنَّف األعمار اإلنتاجیة لألصول غیر الملموسة كمحددة أو غیر محددة المدة.

األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ویجرى تقییم االنخفاض في قیمتھا عند وجود مؤشر وُتْطَفأُ 
یدل على احتمالیة انخفاض قیمة األصل غیر الملموس. وُتجرى مراجعة فترة إطفاء وطریقة إطفاء األصل غیر الملموس ذي العمر اإلنتاجي 

ل في نھایة كل فترة مالیة ُمْفَصح عنھا. وُیحاَسُب عن التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطریقة المتوقعة الستنفاد المنافع المحدد على األق
ات االقتصادیة المستقبلیة التي یتضمنھا األصل بغرض تعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما یكون مالئًما، وُیعتبر ذلك كتغیرات في التقدیر

اسبیة. وُیعتَرف بمصروف إطفاء األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل الشامل ضمن فئة المصاریف تماشًیا مع المح
وظیفة األصول غیر الملموسة.

االنخفاض في القیمة إما بشكل فردي أو وال ُتْطَفأُ األصول غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة، ولكن یتم اختبارھا سنویا لتحدید
ة للنقد. ُیراجع سنوًیا تقیم العمر غیر المحدد لتحدید ما إذا كان سیستمر دعم العمر غیر المحدد. وإذا لم یكن كذلك، على مستوى الوحدة الُمِدرَّ

یتم إجراء التغییر في العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

سنوات.٤تمثل األصول غیر الملموسة للمجموعة أجھزة حاسب آلي تطفأ على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لمدة 

مستقبلیة یتوقف االعتراف بأي أصل غیر ملموس عند بیعھ (أي في تاریخ حصول الطرف المستِلم على السیطرة) أو عند عدم وجود منافع 
ع متوقعة من استخدامھ أو بیعھ. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بین صافي إیرادات البی

والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة.

عقارات استثماریة٢٫١٣

تطبیق نموذج التكلفة لالستثمارات العقاریة (التطویریة). وعلیھ، ُتْدَرُج العقارات االستثماریة بالتكلفة ناقًصا االستھالك اختارت المجموعة 
المتراكم وأي خسائر متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القیمة. وال ُتْسَتْھَلُك األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ.

اقتصادیة مستقبلیة ویتوقف االعتراف بالعقارات االستثماریة إمَّا عند استبعادھا وإّما عند سحبھا سحًبا دائًما من االستخدام وعدم توقُّع تحقُّق منفعة 
توقف عن االعتراف.  من استبعادھا. وُیْعَتَرُف بالفرق بین صافي إیرادات البیع والقیمة الدفتریة لألصل في قائمة الدخل الشامل في الفترة ال

متطلبات وُیَحدَّدُ مبلغ الِعوض الذي یتعین إدراجھ ضمن الربح الناشئ أو الخسارة الناشئة عن التوقف عن االعتراف بالعقار االستثماري وفًقا ل
).١٥تحدید سعر المعاملة في المعیار الدولي للتقریر المالي (
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االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف-أدوات مالیة ٢٫١٤

األداة المالیة ھي أي عقد ینشأ منھ أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.إن 

أصول مالیة٢٫١٤٫١

االعتراف المبدئي والقیاس
والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة من ُتَصنَُّف األصول المالیة عند االعتراف المبدئي وتُقاُس الحًقا بالتكلفة الُمْطَفأَة

خالل الربح أو الخسارة.

وعة یعتمد تصنیف األصول المالیة عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصول المالیة ونموذج العمل الخاص بالمجم
وباستثناء الحسابات المدینة التي ال تشتمل على مكون تمویل ھام أو التي استخدمت بشأنھا المجموعة وسیلة عملیة، إلدارة ھذه األصول المالیة. 

ن خالل تقیس المجموعة مبدئًیا األصل المالي بقیمتھ العادلة زائدًا تكالیف المعامالت في حال األصول المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة م
الربح أو الخسارة.

ر وتُقاُس المبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة، التي ال تشتمل على مكون تمویل ھام أو التي استخدمت بشأنھا المجموعة وسیلة عملیة، بسع
).١٥المعاملة المحدد وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

المالیة إلى كیفیة إدارة أصولھا المالیة بھدف تحقیق التدفقات النقدیة. وُیحدَّد نموذج العمل یشیر نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة األصول 
ما إْن كانت التدفقات النقدیة ستنشأ من تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع األصول المالیة أو كلیْھما.

التي تتطلب تسلیم األصول خالل فترة زمنیة تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في وُیْعَتَرُف بعملیات شراء أو بیع األصول المالیة 
السوق (المعامالت االعتیادیة) بتاریخ التداول، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع األصل.

القیاس الالحق
الالحق، إلى أربع فئات وھي:ُتَصنَُّف األصول المالیة، ألغراض القیاس 

أصول مالیة ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دین))١(
-أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدویر األرباح أو الخسائر المتراكمة (أدوات الدین) )٢(

غیر مطبق على المجموعة
مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدویر األرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف أصول )٣(

غیر مطبق على المجموعة-عن االعتراف (أدوات حقوق الملكیة) 
أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)٤(

أصول مالیة ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دین)
ھذه الفئة ھي األكثر أھمیة للمجموعة. وتقیس المجموعة األصول المالیة بالتكلفة المطفأة في حالة استیفاء الشرطیْن التالییْن:

لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، واقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بھدف اقتناء األصول المالیة أ.
أن ینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة تدفقات، نقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على ب.

المبلغ األصلي القائم.

طریقة معدل الفائدة الفعلي، وتخضع الختبار االنخفاض في القیمة. وُیْعَتَرُف تُقاُس األصول المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة الحًقا باستخدام 
باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ.

أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المالیة تََتَضمَُّن األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة األصول المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة واألصول 

عادلة. ُتَصنَُّف المصنَّفة عند االعتراف المبدئي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالیة المطلوب إلزاًما قیاسھا بالقیمة ال
لمالیة األصول المالیة كمحتفظ بھا بغرض المتاجرة إذا تم شراءھا لغرض البیع أو إعادة الشراء على المدى القریب. وُتَصنَُّف أیضا باألدوات ا

ات تحوط فعالة. ُتَصنَُّف المشتقة بما في ذلك األدوات المالیة المشتقة الضمنیة المستقلة، كأدوات محتفظ بھا بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدو
بصرف األصول المالیة ذات التدفقات النقدیة التي ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

مة العادلة من خالل الدخل الشامل النظر عن نموذج األعمال. وعلى الرغم من المعاییر المتعلقة بتصنیف أدوات الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقی
مل اآلخر، كما ھو مبین أعاله، یمكن تصنیف أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان ذلك یع

على إزالة أو تقلیص عدم التماثل المحاسبي بشكل كبیر.



١٤

شركة أرباح المالیة
مقفلة)(شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٠٢

(تتمة)االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف-أدوات مالیة ٢٫١٤

(تتمة)أصول مالیة٢٫١٤٫١

(تتمة)أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ف بصافي وُتْدَرُج األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقیمة العادلة مع االعترا

التغیُّرات في القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.

التوقف عن االعتراف
یتوقف االعتراف باألصل المالي (أو متي یكون منطبًقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالیة المشابھة) (أي 

للمجموعة) بصورٍة رئیسٍة عند:المستبعدة ِمن قائمة المركز المالي 

انتھاء صالحیة الحق في الحصول على تدفقات نقدیة من األصل، أو-
تحویل المجموعة حقوقھا باستالم تدفقات نقدیة من األصل أو تحمُّلھا التزام لسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل بدون أي تأخیر -

بموجب "اتفاقیة مرور"، وإما (أ) تحویل المجموعة بصورة جوھریة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل، جوھري إلى طرف آخر 
لت السیطرة على األصل. أو (ب) عدم قیام المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنھا حوَّ

الحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو قیامھا بإبرام ترتیبات فوریة، فإنھا تُقیِّم فیما لو ومدى احتفاظھا وعند تحویل المجموعة حقھا في 
ُل سیطرتھا على األ ُل مخاطر ومنافع األصل بشكل جوھري وال تحتفظ بھا أو ُتحوِّ صل، بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكیة. عندما ال ُتحوِّ

ل بشرط استمراریتھا في التعامل بھ. وفي ھذه الحالة، تعترف المجموعة أیًضا بااللتزام المرتبط فتستمر المجموعة في اال عتراف باألصل الُمحوَّ
ل وااللتزام المرتبط بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا المجموعة. إن استمراریة الت عامل بذلك. ُیقاُس األصل الُمحوَّ

ل وتقاس بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب المجموعة بسدادھا، تمتد بشكل الضما نة على األصل الُمحوَّ
أیھما أقل.

انخفاض في قیمة أصول مالیة
التالیة:َترِدُ أیًضا إفصاحات إضافیة متعلقة باالنخفاض في قیمة األصول المالیة في اإلیضاحات 

)٣إیضاح (إفصاحات بشأن االفتراضات الھامة-
)١٥إیضاح (مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة-

دد تعترف المجموعة بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدین غیر المقتناة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتح
لتي تتوقع خسائر االئتمان المتوقعة على أساس الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التعاقدیة ا

مانات الرھنیة المجموعة استالمھا، مخصومة بما یقارب معدل الفائدة الفعلي. وتشتمل التدفقات النقدیة المتوقعة على التدفقات النقدیة من بیع الض
المحتفظ بھا والتعزیزات االئتمانیة األخرى التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من شروط العقد.

ا بشكل ُیْعَتَرُف بخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة لحاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بھ
االعتراف المبدئي بھا، ُیَجنَُّب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لقاء الخسائر االئتمانیة التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة جوھري منذ 

شھًرا). أما حاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي تزداد مخاطر االئتمان ١٢شھًرا التالیة (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ١٢خالل الـ 
بھا بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي بھا، فإنھ یجب تجنیب مخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي الخاصة 

للتعرض بصرف النظر عن وقت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر).

المجموعة الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وعلیھ، ال تقوم بالنسبة للمبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة، تطبُِّق 
ى المجموعة بمتابعة التغیرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدًال من ذلك باالعتراف بمخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة عل

صفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي ُتعدَّل حسب مدى العمر بكل تاریخ قوائم مالیة. وقد أنشأت المجموعة م
العوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة.

المجموعة، في یوًما. ومع ذلك، فإنَّ ٣٦٥وتنظر المجموعة في حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ینقضي على موعد سداده التعاقدي 
بعض الحاالت، قد تعتبر أیًضا أنھ ھناك تخلف عن سداد أصل مالي ما عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة بأنھ من غیر المرجَّح 

حتفظ بھا المجموعة. للمجموعة أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدیة غیر الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعین االعتبار أي تعزیزات في األھلیة االئتمانیة ت
وُیشَطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.



١٥

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أساس ٠٢

(تتمة)االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف-أدوات مالیة ٢٫١٤

التزامات مالیة٢٫١٤٫٢

االعتراف المبدئي والقیاس
االعتراف المبدئي، كالتزامات مالیة حسب القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض والحسابات ُتَصنَُّف االلتزامات المالیة، عند 

الدائنة أو كمشتقات أدوات مالیة مخصصة كأدوات تحوط في عملیة تحوط فعَّالة، حسبما یكون مناسًبا.

العادلة، وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فیتم إظھارھا بالصافي بعد حسم تكالیف المعامالت ُیْعَتَرُف بجمیع االلتزامات المالیة مبدئًیا بالقیمة 
المتعلقة بھا مباشرة.

تََتَضمَُّن االلتزامات المالیة لدى المجموعة الحسابات الدائنة والحسابات الدائنة األخرى والقروض البنكیة.

القیاس الالحق
یعتمد قیاس االلتزامات المالیة على تصنیفھا كما ھو موضح أدناه:

التزامات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)١(
قروض)٢(

االلتزامات المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة وااللتزامات تََتَضمَُّن االلتزامات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
المالیة المصنفة عند االعتراف المبدئي كقیمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تََتَضمَُّن ھذه الفئة أیًضا األدوات ُتَصنَُّف االلتزامات المالیة كمحتفظ بھا بغرض المتاجرة إذا تم تكبدھا لغرض إعادة الشراء على المدى القریب. 
المالیة المشتقة المبرمة من قبل المجموعة والتي لم ُتخصص كأدوات تحوط في عالقات التحوط كما ھو منصوص علیھ في المعیار الدولي 

ة ما لم تخصص كأدوات تحوط فعالة.). وُتَصنَُّف أیضا األدوات المالیة المشتقة الضمنیة المستقلة كمحتفظ بھا بغرض المتاجر٩للتقریر المالي (

وُیْعَتَرُف باألرباح أو الخسائر من االلتزامات المحتفظ بھا بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة.

بتاریخ االعتراف المبدئي، شریطة استیفاء ُتصنَّف االلتزامات المالیة، عند االعتراف المبدئي بھا، بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
). ولم ُتصنِّف المجموعة أي التزامات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح ٩ذلك لمعیار االعتراف وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

أو الخسارة.

قروض
تحمل فائدة الحًقا بالتكلفة الُمطَفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة. وُیْعَتَرُف باألرباح والخسائر وبعد االعتراف المبدئي، ُتقاُس القروض التي 

في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف بااللتزامات وكذلك من خالل عملیة إطفاء معدل الفائدة الفعلي.

األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكالیف تعتبر جزًءا ال یتجزأ من معدل وُتحتسب التكلفة المطفأة بعد 
الفائدة الفعلي. وُیْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الربح أو الخسارة.

وتنطبق ھذه الفئة عموما على القروض التي تحمل فائدة.

التوقف عن االعتراف
الي حالي یتوقف االعتراف بااللتزامات المالیة عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن االلتزامات أو الغائھ أو انتھاء مدتھ. وعند استبدال التزام م

الحالیة تعدیال جوھرًیا، ُیعتبر ھذا التغییر أو التعدیل بآخر من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوھریة أو ُتعدَّل شروط االلتزامات
ارة.على أنھ توقف عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جدید. وُیْعَتَرُف بالفرق في القیم الدفتریة في قائمة الربح أو الخس

مقاصة األدوات المالیة٢٫١٤٫٣

األصول المالیة وااللتزامات المالیة، وُیفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ قانوًنا في إجراء ُتجَرى مقاصة 
مقاصة المبالغ الُمعتَرف بھا، وھناك نیة إمَّا بتسویتھا على أساس الصافي أو بیع األصول وسداد االلتزامات في آن واحد.



١٦

المالیةشركة أرباح 
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٠٢

انخفاض في قیمة أصول غیر مالیة٢٫١٥

إفصاحات إضافیة متعلقة باالنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة في اإلیضاحات التالیة:َترِدُ أیًضا

)٣إیضاح (إفصاحات بشأن االفتراضات الھامة
)١١إیضاح (تحسینات على عقارات مستأجرة وأثاث وسیارات

للتحقق مما إذا كان ھناك مؤشر یدل على احتمالیة انخفاض قیمة أصل ما. وفي حال وجود ھذا ُتجري المجموعة بكل تاریخ قوائم مالیة، تقییًما 
ألصل المؤشر أو عندما یستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القیمة السنوي، تقدِّر المجموعة قیمة األصول القابلة لالسترداد. وتتجاوز قیمة ا

ة للنقد ناقًصا تكالیف البیع وقیمتھ قید االستخدام. وُتحدَّد القیمة القابلة لالسترداد ألحد القابلة لالسترداد قیمتھ العادلة أو القیمة ا لعادلة للوحدة الُمِدرَّ
األصول ما لم یحقق األصل تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد كبیر عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعة من األصول. وعند تجاوز القیمة 

ة للنقد قیمتھ القابلة لالسترداد، ُیعتبر األصل منخفض القیمة، وُیخفَّض إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.الدفتریة لألصل أو الوحدة  الُمِدرَّ

یعكس یبة بحیث وعند تقییم القیمة قید االستخدام، ُتخَصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة إلى قیمھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضر
االعتبار تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال والمخاطر المحددة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقًصا تكالیف البیع، یُؤخَذ في

یة بطرق التقییم معامالت السوق األخیرة. وفي حال تعذُّر تحدید ھذه المعامالت، ُتستخَدم طریقة تقییم مالئمة. وُتعزَّز ھذه العملیات الحساب
المتعددة وأسعار األسھم المدرجة للشركات أو المؤشرات األخرى المتاحة للقیمة العادلة.

حدات وتبني المجموعة حسابات انخفاض القیمة على الموازنات التفصیلیة والحسابات المتوقعة، التي ُتَعدُّ بصورٍة مستقلٍة عن كل وحدة من الو
للمجموعة المخصص لھا األصول. وتغطي ھذه الموازنات والحسابات المتوقعة بصفٍة عامٍة فترة خمس سنوات. وُیحَتسب معدل المدرة للنقد 

النمو الطویل األجل ویُطبَّق على التدفقات النقدیة المستقبلیة للمشاریع بعد السنة الخامسة.

المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاریف وبما یتماشى مع وظیفة األصل الذي وُیْعَتَرُف بخسائر االنخفاض في العملیات 
انخفضت قیمتھ.

بًقا لم تَعُْد ُیجَرى تقییم، بتاریخ القوائم المالیة، لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر یدل على أن الخسائر الناشئة عن انخفاض القیمة المعتَرف بھا سا
ة للنقد. وال  ُیعَكس قید موجودة أو قد نَُقَصت. وفي حالة وجود ھذا المؤشر، تقدِّر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة الُمِدرَّ

لقابلة لالسترداد الخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة المعتَرف بھا سابًقا إال في حالة وجود تغیر في االفتراضات المستخدمة لتحدید قیمة األصل ا
قابلة منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة األخیرة. ویكون عكس القید محدودًا بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ ال

ي خسارة ناشئة عن انخفاض لالسترداد، وال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا، بالصافي بعد حسم االستھالك، فیما لو ُیْعَتَرف بأ
قیمة األصل في السنوات السابقة.  وُیْعَتَرُف بعكس القید في قائمة الربح أو الخسارة.

أرصدة لدى البنوك ونقدیة٢٫١٦

والنقدیة في الصندوق، حیث تخضع لمخاطر تغیُّرات تتألف األرصدة البنكیة والنقدیة الُمدَرجة في قائمة المركز المالي من األرصدة لدى البنوك 
ضئیلة في القیمة.

احتیاطي نظامي٢٫١٧

من رأس %٣٠من دخلھا في كل سنة لتكوین احتیاطي ُیعادل %١٠وفًقا لنظام الشركات السعودي، یجب على المجموعة أْن ُتحوِّل نسبة 
قابل للتوزیع.المال. واالحتیاطي غیر 

عقود إیجار٢٫١٨

٢٠١٩ینایر ١السیاسة قبل 
ة المخاطر والمنافع ُیَصنَُّف عقد اإلیجار بتاریخ البدء كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي. وُیَصنَُّف عقد اإلیجار الذي تنتقل بموجبھ فعلًیا كاف

المجموعة كعقد إیجار تمویلي.العرضیة العائدة إلى ملكیة 

قائمة ُیعدُّ عقد اإلیجار التشغیلي عقد إیجار مختلف عن عقد اإلیجار التمویلي. ُیْعَتَرف بدفعات عقود اإلیجار التشغیلي كمصروف تشغیلي في 
الربح أو الخسارة وفًقا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.



١٧

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٠٢

عقود إیجار (تتمة)٢٫١٨

٢٠١٩ینایر ١السیاسة بعد 
طرة على تُقیُِّم المجموعة عند بدء اإلیجار، ما إذا كان یعتبر العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. وعلى ذلك، ینقل العقد الحق في السی

استخدام أصل محدد لفترة زمنیة معینة مقابل عوض.

أصول حق استخدام
تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي یصبح فیھ األصل محل العقد متاًحا لالستخدام).تعترف المجموعة بأصول حق االستخدام في 

ة قیاس وتَُقاس أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استھالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القیمة، وُمعدَّلة للمحاسبة عن إعاد
التزامات عقد إلیجار.

ر الُمسدَّدة وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات اإلیجار الُمعتَرف بھا والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبَّدة ومدفوعات اإلیجا
في أو قبل بدء عقد اإلیجار، ناقًصا أي حوافز إیجار مستَلمة.

التزام عقد إیجار
بدء عقد اإلیجار، بالتزامات اإلیجار التي تَُقاس بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار التي ُتَدفع على مدى فترة عقد اإلیجار. تعترف المجموعة، عند

یجار وتشتمل دفعات اإلیجار على الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلیة) ناقًصا أي حوافز إیجار ُمستَحقة القبض ودفعات اإل
ة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. وتتضمَّن أیًضا دفعات اإلیجار سعر ممارسةالمتغیِّر

رسة خیار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسھ المجموعة ومبالغ الغرامات المدفوعة إلنھاء عقد اإلیجار إذا كان عقد اإلیجار یعكس مما
لمجموعة خیار إنھاء العقد.ا

إجراء وُیْعَتَرُف بدفعات اإلیجار المتغیِّرة التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل كمصروف في الفترة التي یتسبب خاللھا الحدث أو الظرف في 
السداد.

ُمعدَّل االقتراض عند بدء عقد اإلیجار إذا كان ُمعدَّل الفائدة المنصوص وعند حساب القیمة الحالیة لدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة متوسط 
اد مبلغ التزامات عقد اإلیجار لیعكس إطفاء ال فائدة وُیخفَّض علیھا ضمنًیا في عقد اإلیجار یتعذَّر تحدیده بُیسر. وبعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یَُز

َعاد قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات عقد اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغیر في ُمدة عقد حسب دُفعات اإلیجار الُمسدَّدة. فضًال عن ذلك، یُ 
اإلیجار؛ سواء كان تغیُّر في دفعات اإلیجار الثابتة الفعلیة أو تغیُّر في تقییم شراء األصل محل العقد.

عقود إیجار أصول قصیرة األجل ومنخفضة القیمة
شھر أو أقل. واألصول ذات القیمة المنخفضة تمثل البنود التي ال تفي بالحدِّ ١٢اإلیجار القصیرة األجل ھي عقود إیجار تبلغ مدتھا عقود 

ة األجل الخاص بالرسملة لدى المجموعة وتعتبر غیر ھامة بالنسبة لقائمة المركز المالي للمجموعة ككل. وُیْعَتَرُف بدفعات عقود اإلیجار القصیر
عقود اإلیجار الخاصة باألصول ذات القیمة المنخفضة وفًقا لطریقة القسط الثابت في قائمة الربح أو الخسارة.و

مخصصات٢٫١٩

یتطلب األمر ُیْعَتَرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالیة (نظامیة أو ضمنیة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن
توقع فیھا استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة لسداد االلتزام، وبحیث یمكن تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت التي ت

مستقل وذلك فقط المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ ُیْعَتَرُف بالمبالغ المستردة كأصل
عندما تكون عملیة االسترداد مؤكدة فعًال. وُیعَرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم أي مبالغ مستردة. 

عكس، عندما وإذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھریا، فإنھ یتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة (الزكاة) الحالي والذي ی
مویل.یكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، ُیْعَتَرُف بالزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة ت

منافع موظفین٢٫٢٠

التزامات قصیرة األجل
غیر النقدیة واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطیران وبدل تعلیم األبناء وبدل األثاث المتوقع إن التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المنافع

موظفین حتى سدادھا بالكامل خالل االثني عشر شھًرا بعد نھایة الفترة التي یقدم خاللھا الموظفون الخدمة ذات العالقة ُیْعَتَرُف بھا في خدمات ال
ھا، وتُقاُس حسب المبالغ المتوقع دفعھا عند تسویة االلتزامات. وُتْعَرُض االلتزامات كالتزامات منافع موظفین نھایة الفترة المالیة الُمْفَصح عن

متداولة في قائمة المركز المالي ِضْمن المصاریف المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى.
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شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)إیضاحات حول 
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٠٢

(تتمة)منافع موظفین٢٫٢٠

التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفین
) ١٩لمنافع نھایة خدمة للموظفین، والذي ُیَصنَُّف كالتزام منافع ُمحدَّدة بموجب معیار المحاسبة الدولي (تستخدم المجموعة برنامًجا غیر ممول 

ْعَتَرف بھ في قائمة المعنّي بمنافع الموظفین. وُیعدُّ برامج المنافع الُمحدَّدة برنامًجا مختلًفا عن برنامج المساھمات المحددة. إن صافي االلتزام المُ 
ناقًصا القیمة لي والمتعلق ببرنامج المنافع الُمحدَّدة یمثل القیمة الحالیة اللتزام المنافع الُمحدَّدة في نھایة الفترة المالیة الُمْفَصح عنھا المركز الما

ة الوحدة اإلضافیة العادلة ألصول البرنامج في ذلك التاریخ. وُیعاد قیاس التزام المنافع الُمحدَّدة من ِقَبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریق
ي نھایة الفترة المالیة المقدرة. وُتَحدَّدُ القیمة الحالیة اللتزام المنافع الُمحدَّدة بخصم التدفقات النقدیة الخارجیة المتوقعة باستخدام عائدات السوق ف

دََّرة اللتزامات منافع ما بعد الخدمة. وفي البلدان الُمْفَصح عنھا لسندات الشركات ذات الجودة العالیة والتي لھا فترات استحقاق تقارب المدة الُمقَ 
الخصم التي ال یوجد فیھا سوق عمیقة لھذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة. وُیحَتَسُب صافي تكلفة الفائدة بتطبیق معدل 

ْدَرُج ھذه التكلفة في مصاریف منافع الموظفین في قائمة الربح أو على صافي رصید التزام المنافع الُمحدَّدة والقیمة العادلة ألصول البرامج. وتُ 
بھا ضمن الخسارة. إن األرباح والخسائر االكتواریة الناتجة عن التغیرات في االفتراضات االكتواریة والتعدیالت القائمة على الخبرة ُیْعَتَرفُ 

فیھا. وُیْعَتَرُف بالتغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع الُمحدَّدة الناتجة حقوق الملكیة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ 
ایة الخدمة عن تعدیالت البرنامج أو تقلیص األیدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة كتكالیف خدمة سابقة. وفیما یتعلق بالتزام منافع نھ

ة، تراعي عملیة التقییم االكتواریة أحكام نظام العمل والعمال السعودي وسیاسة المجموعة.للموظفین داخل المملكة العربیة السعودی

التزامات محتملة٢٫٢١

اقتصادیة مستبعدًا. وُتَسجَُّل ال ُیْعَتَرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالیة. وال ُیْفِصُح عنھا ما لم یكن احتمال تدفق الموارد المتضمنة منافع 
لمالیة، بل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي ِضْمن بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". وال ُیْعَتَرُف باألصل المحتمل في القوائم ا

ُیْفِصُح عنھ عندما یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة.

واالفتراضات الھامةالتقدیرات المحاسبیة واألحكام٠٣

المبالغ یتطلُب إعداد القوائم المالیة الخاصة بالمجموعة قیام اإلدارة باستخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة التي قد تؤثر على
وإفصاحات االلتزامات المحتملة. وقد ینشأ عن المفصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بھا 

فترات عدم التیقن حیال االفتراضات والتقدیرات نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في ال
المستقبلیة.

ض لھ  المجموعة من مخاطر وحاالت عدم التأكد ما یلي:وتتضمَّن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بما تتعرَّ

)١٦إیضاح (إدارة مخاطر األدوات المالیة وسیاساتھا

األحكام المحاسبیة٣٫١

التالیة التي لھا تأثیر ھام للغایة على المبالغ وضعت اإلدارة، في سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمجموعة، األحكام المحاسبیة 
المعتَرف بھا في القوائم المالیة:

إیرادات من عقود مبرمة مع العمالء٣٫١٫١

الِعَوض الذي تتغیر إیرادات المجموعة الخاصة بأتعاب اإلدارة ورسوم الحفظ حیث إن العقود تستند لِعوض متغیر وتقدر المجموعة مبلغ 
قید ھام ستستحقھ مقابل تقدیم خدماتھا. وُیقدَّر الِعوض المتغیر عند بدء العقد ویقیَّد حتى یصبح من المحتمل بدرجة عالیة أنَّھ لن یحدث عكس 

تغیر، وھو في نھایة الفترة في مبلغ اإلیرادات المتراكمة الُمعتَرف بھا عند التوصُّل فیما بعد إلى تسویة بشأن حالة عدم التیقن حیال الِعوض الم
المالیة، حیث ُتحتسب األتعاب كنسبة مئویة سنویة من صافي قیمة األصول الُمعدَّلة للصنادیق التي تدیرھا المجموعة.

السیطرة على صندوق٣٫١٫٢

كل صندوق بناًء على تنوع العائدات. عندما تتعرض تعمل المجموعة كمدیر صندوق لبعض الصنادیق، وتقیِّم المجموعة السیطرة على 
المجموعة لعائدات ھامة نتیجة المكافآت أو الوحدات التي تحتفظ بھا المجموعة، تستنتج إدارة المجموعة أنھا تسیطر على الصندوق وتوحده.



١٩

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)إیضاحات 
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)التقدیرات المحاسبیة واألحكام واالفتراضات الھامة٠٣

التقدیرات واالفتراضات٣٫٢

التأكد بشأن التقدیرات المحاسبیة المستقبلیة والمصادر األخرى بتاریخ القوائم المالیة التي فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بمصادر عدم
ستندت قد ُتشكِّل مخاطر جوھریة یترتب علیھا إجراء تعدیل جوھري على القیم الدفتریة لألصول وااللتزامات خالل السنة المالیة القادمة. وقد ا

المعطیات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالیة حیال المجموعة في افتراضاتھا وتقدیراتھا على
التطورات المستقبلیة قد تتغیر نظًرا للتغیرات السوقیة أو الظروف الناشئة الخارجة عن إرادة المجموعة. وقد تنعكس ھذه التغیرات في 

االفتراضات عند ظھورھا.

انخفاض في قیمة أصول غیر مالیة٣٫٢٫١
ادلة ناقًصا یتحقق االنخفاض في القیمة عند تجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قیمتھ القابلة لالسترداد، والتي تمثل قیمتھ الع

ناقًصا تكالیف االستبعاد بناًء على البیانات المتاحة من معامالت البیع تكالیف البیع أو قیمتھ قید االستخدام، أیھما أعلى. وتحتسب القیمة العادلة 
ًصا الملزمة، التي تجرى على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناق

دام بناء على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. وتتحقق التدفقات النقدیة من التكالیف اإلضافیة الستبعاد األصل. وُتحتسب القیمة قید االستخ
جوھریة التي الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تََتَضمَُّن أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة ال

الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. وُتَعدُّ القیمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم من شأنھا تعزیز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد 
عات.المستخدم في طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة الداخلیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في التوق

المنافع الُمحدَّدةتقییم التزامات ٣٫٢٫٢
د باستخدام التقییمات ُتَحدَّدُ تكلفة برنامج المنافع الُمحدَّدة لمعاش التقاعد والمنافع األخرى بعد انتھاء الخدمة والقیمة الحالیة اللتزام معاش التقاع

في المستقبل. ویشمل ذلك تحدید معدل الخصم االكتواریة. ویتضمن التقییم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلیة
لمنافع والزیادات المستقبلیة في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقیدات التي یتضمنھا التقییم وطبیعتھ الطویلة األجل، فإن التزام ا

في كل تاریخ قوائم مالیة.الُمحدَّدة شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة
مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة٣٫٢٫٣

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة للحسابات المدینة بالتكالیف المطفأة. وُتحَتسب معدالت المخصصات 
لدیھا نماذج خسارة مشابھة (أي حسب الجغرافیا ونوع المنتج ونوع العمیل بناء على أیام التأخُّر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء التي 

وتصنیفھ والتغطیة باعتمادات مستندیة أو أشكال أخرى من التأمین االئتماني).

وستعایر المجموعة المصفوفة وُتحَتسب مصفوفة المخصصات مبدئًیا على أساس المعدالت الملحوظة التاریخیة للتأخُّر في السداد لدى المجموعة.
خیة بھدف ضبط خبرة خسائر االئتمان التاریخیة مع المعلومات المتوقعة. وفي كل تاریخ قوائم مالیة، ُیجَرى تحدیث المعدالت الملحوظة التاری

للتأخُّر في السداد، وتخضع التغیُّرات في التقدیرات المتوقعة للتحلیل.

ا. العالقة بین المعدالت الملحوظة التاریخیة للتأخُّر في السداد واألوضاع االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة تقدیًرا ھام وُیمثِّل تقییم 
االئتمان ر وُیَعدُّ مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة حسَّاًسا للتغیُّرات في الظروف واألوضاع االقتصادیة المتوقعة. وقد ال تمثل أیًضا خبرة خسائ

التاریخیة واألوضاع االقتصادیة المتوقعة لدى المجموعة تأخُّر فعلي للعمالء في السداد مستقبال. للحصول على معلومات مفصلة، یرجى 
).١٦الرجوع إلى اإلیضاح (

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات المستأجرة٣٫٢٫٤
اإلنتاجیة الُمَقدََّرة لمعداتھا بغرض حساب االستھالك. وُیحدَّد ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل تحدد اإلدارة األعمار 

عدَّل أو ومدة العقد المبرم مع العمیل واالھتراء المادي لألصل. وتجري اإلدارة سنوًیا مراجعة على القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة ویُ 
ھالك المحمل المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.االست

مخصصات٣٫٢٫٥
النقدیة تعتمد المخصصات، بحسب طبیعتھا، على تقدیرات وتقییمات للتأكد من استیفاء معاییر االعتراف، بما في ذلك تقدیرات احتمالیة التدفقات 

الخارجیة.

القیمة العادلة لعقارات استثماریة٣٫٢٫٦
ت یجریھا مُقیِّمون ُتدرج العقارات االستثماریة بالتكلفة، غیر أنَّ القیمة العادلة ُتقدَّر ألغراض اإلفصاح. وُتقدَّر القیمة العادلة بناًء على تقییما

مجال العقارات.ُمؤھَّلون مھنًیا مستقلون في 

تحدید فترة عقد اإلیجار٣٫٢٫٧
رسة خیار عند تحدید مدة عقد اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي من شأنھا أن تخلق حافًزا اقتصادًیا تشجیعًیا لمما

خیارات التمدید (أو الفترات التي تلي خیارات اإلنھاء) ضمن مدة اإلیجار إال إذا كان تمدید عقد التمدید أو عدم ممارسة خیار اإلنھاء. وال ُتْدَرُج 
اإلیجار (أو عدم إنھائھ) مؤكدًا إلى حد معقول.

ویجري مراجعة التقییم في حالة حدوث حدث ھام أو تغیر جوھري في الظروف مما یؤثر على ھذا التقییم ویكون ذلك تحت سیطرة المستأجر.



٢٠

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)التقدیرات المحاسبیة واألحكام واالفتراضات الھامة٠٣

(تتمة)التقدیرات واالفتراضات ٣٫٢

تحدید معدل الخصم للقیاس المبدئي اللتزام اإلیجار٣٫٢٫٨
استخدام تقیس المجموعة كمستأجر التزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار غیر المدفوعة في تاریخ بدء اإلیجار. وُتخصم دفعات اإلیجار ب

حال إمكانیة تحدید السعر على الفور. وإذا تعذر تحدیده على الفور، فإن المجموعة تستخدم معدل سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار في 
االقتراض اإلضافي.

ل وُمعدَّل االقتراض اإلضافي ھو ُمعدَّل الفائدة الذي یتعیَّن على المجموعة دفعھ القتراض، على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل واألموا
ذي قیمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة.الالزمة للحصول على أصل

تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي بالرجوع إلى تكلفة االقتراض الحالیة والتاریخیة معدَّلة للمحاسبة عن المدة والضمان مقابل ھذا
االقتراض.

التغیُّرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات٠٤

عقود إیجار٤٫١

) "عقود اإلیجار" ألول مرة. ١٦طبَّقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي (
ویرد فیما یلي طبیعة التغییرات وتأثیرھا نتیجة تطبیق ھذا المعیار المحاسبي الجدید.

استخدام والتزامات إیجار لتلك العقود الُمَصنََّفة سابًقا كعقود إیجار تشغیلي، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل اعترفت المجموعة بأصول حق 
عیار مطبًقا وعقود اإلیجار ذات القیمة المنخفضة. وُاْعُتِرَف بأصول حق االستخدام لمعظم عقود اإلیجار بناًء على القیمة الدفتریة كما لو كان الم

صرف النظر عن استخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ التطبیق المبدئي. وفي بعض عقود اإلیجار، كان ُیْعَتَرُف بأصول حق دائًما، ب
ْعَتَرف بھا االستخدام استنادًا إلى المبلغ المعادل اللتزامات اإلیجار ُمعدَّلة للمحاسبة عن أي دفعات إیجار ذات عالقة مدفوعة مقدًما ومستحقة مُ 

بتاریخ ًقا. وقد ُاْعُتِرَف بالتزامات اإلیجار على أساس القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة، مخصومًة باستخدام معدل االقتراض اإلضافيساب
التطبیق المبدئي.

طبقت المجموعة أیًضا الوسائل العملیة المتاحة حیث:

اإلیجار ذات خصائص متشابھة إلى حد معقول.استخدمت معدل خصم واحد لمحفظة عقود • 
اعتمدت على تقییمھا لما إذا كانت عقود اإلیجار مثقلة بااللتزامات قبل تاریخ التطبیق المبدئي مباشرة.• 
شھًرا من تاریخ التطبیق المبدئي.١٢طبَّقت إعفاءات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار التي تنتھي مدتھا خالل • 
استبعدت التكالیف المباشرة المبدئیة من قیاس أصل حق االستخدام في تاریخ التطبیق المبدئي.•

ر في تحدید مدة عقد اإلیجار الذي تضمَّن خیارات تمدید عقد اإلیجار أو إنھائھ.•  استخدمت اإلدراك المتأخِّ

على النحو التالي:٢٠١٨دیسمبر ٣١التزامات اإلیجار التشغیلي كما في مع ٢٠١٩ینایر ١یمكن تسویة التزامات اإلیجار في 

٢٠١٨٥٩٥٬٠٠٠دیسمبر ٣١التزامات إیجار تشغیلي كما في 
%٢٠١٩٤٫٧ینایر ١المتوسط المرجَّح لُمعدَّل االقتراض اإلضافي كما في 

٢٠١٩٥٦٨٬١٢٨ینایر ١التزامات إیجار تشغیلي مخصومة كما في 
٢٠١٩٥٦٨٬١٢٨ینایر ١التزامات إیجار كما في 

) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر ٤) "عقود اإلیجار" والتفسیر رقم (١٧) معیار المحاسبة الدولي (١٦یلغي المعیار الدولي للتقریر المالي (
"عقود -) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة ١٥كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار" والتفسیر رقم (الدولیة للتقریر المالي: "التأكد فیما إذا 

) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة: "تقییم جوھر المعامالت المتضمنة الشكل ٢٧الحوافز التشجیعیة" والتفسیر رقم (-اإلیجار التشغیلي 
مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار ویتطلب من المستأجرین المحاسبة عن القانوني لعقد اإلیجار". یحدد المعیار

یر جمیع عقود اإلیجار بموجب نموذج واحد للبنود المعروضة في قائمة المركز المالي. وتظل المحاسبة عن المؤجر وفًقا للمعیار الدولي للتقر
). وسیواصل المؤجرون تصنیف عقود اإلیجار إما كعقود إیجار تشغیلي أو ١٧المحاسبة الدولي () بال تغیر جوھري وفًقا لمعیار١٦المالي (

).١٧عقود إیجار تمویلي وفًقا لمبادئ مشابھة كما في معیار المحاسبة الدولي (



٢١

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

المالیة الموحَّدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)التغیُّرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات٠٤

(تتمة)عقود إیجار٤٫١

الرجعي الُمعدَّل حیث إن تاریخ التطبیق المبدئي ھو ) باستخدام طریقة التطبیق باألثر ١٦وقد طبَّقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي (
. ووفًقا لھذه الطریقة، یُطبَُّق المعیار بأثر رجعي مع التأثیر التراكمي الناشئ مبدئًیا من تطبیق المعیار الُمْعَتَرف بھ في تاریخ٢٠١٩ینایر ١

ل والتي تسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي ُحدَِّدت سابًقا كعقود تقدیم التطبیق المبدئي. اختارت المجموعة استخدام الطریقة العملیة للتحوُّ 
) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي في تاریخ التطبیق ٤) والتفسیر رقم (١٧إیجار بتطبیق معیار المحاسبة الدولي (

شھًرا أو أقل وال تتضمن ١٢راف الخاصة بعقود اإلیجار ذات فترة إیجار مدتھا المبدئي. وقد اختارت المجموعة أیًضا استخدام إعفاءات االعت
خیار شراء ("عقود اإلیجار القصیرة األجل") في تاریخ بدء اإلیجار وعقود اإلیجار التي یكون أصلھا األساسي منخفض القیمة ("األصول 

منخفضة القیمة").

(الزیادة (النقص)):٢٠١٩ینایر ١) كما في ١٦الدولي للتقریر المالي (فیما یلي تأثیر تطبیق المعیار 

لایر سعودي
األصول

٢٬١٢٣٬١٤١أصول حق استخدام

االلتزامات
١٬٥٢٨٬١٤١غیر متداولة-التزامات إیجار 
٥٩٥٬٠٠٠متداولة-التزامات إیجار 

:٢٠١٩دیسمبر ٣١التأثیر على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتھیة في 

لایر سعودي

٥٣٠٬٧٨٥مصروف استھالك
١٠٠٬٤٢٥تكالیف تمویل

٦٣١٬٢١٠ربح السنة

إدارة أصول٠٥
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

نوع الخدمات
١٬٦٣٤٬٩٩٧١٬١٣٣٬٨١٥أتعاب إدارة

١٬٧٤٦٬٣٢٥٢٩٢٬٨١٠أتعاب تطویر
٧٥٬٠٠٠-استشاریةأتعاب 

٣٤٬١٠٥-رسوم حفظ
٢١٬٧٢٥٢٬٢٩١أتعاب إداریة ورسوم تسجیل

٣٬٤٠٣٬٠٤٧١٬٥٣٨٬٠٢١إجمالي اإلیرادات
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شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

الموحَّدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

مصاریف عمومیة وإداریة٠٦
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٨١٤٬٣١٠٩٥٨٬٨٨٨مصاریف سفر ومسكن
١٬٤٧٤٬١٩٠-)١٣مشطوب (إیضاح أصل غیر ملموس 

٦٩٤٬٢٤٦٨٨٢٬٥٢٠)١٢وإیضاح ١١استھالك وإطفاء (إیضاح 
٦٩٨٬٢٨٧-مصروف إیجار

٦١٧٬٣٨٢٦٣٦٬٩٩٩اتصاالت
٦٩١٬٧٢٩٥٧٦٬٦٥٩رسوم اشتراكات

٥٢٦٬٣٨٨٥٤٨٬٠١٥رسوم حكومیة
٦٣٧٬٦٤٦٥٣٣٬٦٩٨مصروف تأمین
٢١٬٣٩٨٤٨٤٬٢٦٠مصاریف بنكیة

٤١٬٠٠٩٣٧٩٬١٥١مصروف صیانة
٤٧١٬١٨٥٣٦٦٬٤٤٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة اآلخرین

١٬٢١٩٬٠٥٦١٬٧٥٨٬٧٣٦خدمات مھنیة
١٬٠٣٥٬٩٤١٦٬٩٧٨٬٩٨٣أخرى

٦٬٧٧٠٬٢٩٠١٦٬٢٧٦٬٨٢٦

إیرادات أخرى٠٧
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٤٠٠٬٠٠٠-إیرادات مصادر وترتیب 
-١٬٣٥٠٬٠٠٠إیرادات إیجار

)٤٣٣٬٤٢٤(٤٠٧٬٦٤٥تحویل عمالت أجنبیة، بالصافي
١٧٠٬٩٠٠٨٠٬١٤٣أخرى

١٬٩٢٨٬٥٤٥٤٦٬٧١٩

تكلفة تمویل، بالصافي٠٨
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

١٬٨٣٦٬٨٨٧١٬٩٤٩٬٢٤١قروضتكلفة تمویل مستحقة على 
-١٠٠٬٤٢٥إطفاء فائدة مستحقة على التزامات إیجار

١٨٢٬٣٠٦١٢٢٬٣٦٢إطفاء تكلفة تمویل من التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفین
)٢٨٣٬٥٢٨()٢٢٣٬٠٢٥(إیرادات تمویل

١٬٨٩٦٬٥٩٣١٬٧٨٨٬٠٧٥

مخصص زكاة٠٩

ُمحّمل للسنة٩٫١
تتألف الزكاة المحملة مما یلي:

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

١٬١٤٥٬٦٨٨١٬٣٧٧٬٦٠٢ُمحّمل للسنة
٢٬٠٧٥٬٧٨٧-تعدیل عائد لسنوات سابقة

١٬١٤٥٬٦٨٨٣٬٤٥٣٬٣٨٩



٢٣

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)مخصص زكاة٠٩

(تتمة)ُمحّمل للسنة٩٫١

دیسمبر٣١دیسمبر٣١احتسب المخصص على أساس البنود التالیة:
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

١٤٣٬٧١٣٬٥٠٠٢٠٩٬٤١٦٬٤٤٤حقوق ملكیة المساھمین
١٤٬٣٣٥٬٢٧١٣٦٬٠٦٩٬٨٣٣مخصصات في بدایة السنة وتعدیالت أخرى

)١٦٥٬٠٩١٬١٩٦()١١٦٬٧٢٦٬٧٣٢(القیمة الدفتریة لألصول الطویلة األجل
٤١٬٣٢٢٬٠٣٩٨٠٬٣٩٥٬٠٨١

)٢٥٬٢٩١٬٠١٤(٣٬٤٢٩٬٥٨٥نتائج السنة الخاضعة للزكاة
٤٤٬٧٥١٬٦٢٤٥٥٬١٠٤٬٠٦٧الوعاء الزكوي

مخصص زكاةالحركة في٩٫٢

كانت الحركة في مخصص الزكاة على النحو التالي:
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٣٬٠٠٠٬٠٠١١٬٨٦٢٬٩٠٦في بدایة السنة
)٢٬٣١٦٬٢٩٤()١٬٦٩٢٬٦٠٤(مدفوع خالل السنة

٤٣٢٬٩٧٣-تعدیل عائد لسنة سابقة
١٬١٤٥٬٦٨٨١٬٣٧٧٬٦٠٢مخصص السنة

١٬٦٤٢٬٨١٤-تعدیل للمخصص اإلضافي
٢٬٤٥٣٬٠٨٥٣٬٠٠٠٬٠٠١في نھایة السنة

موقف الربوط٩٫٣

. وقد َأْصَدَرت الھیئة ٢٠٢٠أبریل ٣٠وھي صالحة حتى ٢٠١٩دیسمبر ٣١حصلت المجموعة على شھادة زكاة مقیِّدة عن السنة المنتھیة في 
مع مبالغ زكویة إضافیة مستحقة الدفع بقیمة ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") الربوط الزكویة عن األعوام 

سعودي. وقد قدمت المجموعة اعتراًضا على الربط وھو ال یزال قید دراسة الھیئة.لایر ١٬٠٨٩٬٠٢٥

بمبالغ زكویة ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤، َأْصَدَرت الھیئة الربوط الزكویة عن األعوام ٢٠١٨دیسمبر ٣١وخالل السنة المنتھیة في 
لایر سعودي. وقد قدمت المجموعة اعتراًضا على الربط وھو ال یزال قید دراسة الھیئة. وال یزال ٩٬٢٦١٬٧١٧إضافیة مستحقة الدفع بقیمة 

قید دراسة الھیئة.٢٠١٨اإلقرار الزكوي عن عام 



٢٤

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

استثمار في أدوات مالیة٠١٠

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١إیضاحاتتصنیف االستثمارات
لایر سعوديلایر سعودي

–استثمارات ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
١٠٫١٤٨٬٦٢٣٬٢٠٤٤٢٬٦٠٥٬٨٣٤غیر متداولة

١٠٫٢٣٬١٢٦٬٧٢٤٣٬١٨٣٬٣٩٤استثمارات ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٥١٬٧٤٩٬٩٢٨٤٥٬٧٨٩٬٢٢٨غیر متداولة-استثمارات 

١٠٫١٢٤٬٧٠٩٬٣٦٣١٣٬٥٢١٬٦١٨متداولة-استثمارات ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٢٤٬٧٠٩٬٣٦٣١٣٬٥٢١٬٦١٨متداولة-استثمارات 

االستثمارات ُمَصنَّفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو ُیَمثُِّل ھذا البند استثمار ُمدَرج وغیر ُمدَرج في السوق المالیة. إن جمیع ھذه ١٠٫١
الخسارة.

واالستثمار ُیَمثُِّل ھذا البند االستثمار في أوراق مالیة للقطاع الخاص. وُیصنَّف ھذا االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.١٠٫٢
في ھذه الشركة. وھذ االستثمار ُمصنَّف تصنیًفا نھائًیا بالقیمة %١المجموعة حصة تقل عن یقع في دول مجلس التعاون الخلیجي. وتملك

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر نظًرا ألنَّ المجموعة تعتبر ھذه االستثمارات ذات طبیعة استراتیجیة.

ممتلكات ومعدات٠١١

سیارات
وتركیبات أثاث 

وتجھیزات مكتبیة
أجھزة 

اإلجماليحاسب آلي
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة:
٢٠١٨٨٢٬٠٠٠٥٬٣٣٥٬٤٤٩٧٬٢٩٨٬٦٥٤١٢٬٧١٦٬١٠٣ینایر ١في 

٣٤٬٤٨٩٦٧٬٧٤٥١٠٢٬٢٣٤-إضافات
)٧٠٬٩٠٠(-)٧٠٬٩٠٠(-استبعادات

٢٠١٨٨٢٬٠٠٠٥٬٢٩٩٬٠٣٨٧٬٣٦٦٬٣٩٩١٢٬٧٤٧٬٤٣٧دیسمبر ٣١في 
١٧٬٤٨٢٢٠٬٨٤٦٣٨٬٣٢٨-إضافات

)٢٩٬٦٩٥()٢٩٬٦٩٥(--استبعادات

٢٠١٩٨٢٬٠٠٠٥٬٣١٦٬٥٢٠٧٬٣٥٧٬٥٥٠١٢٬٧٥٦٬٠٧٠دیسمبر ٣١في 

اإلطفاء:
٢٠١٨٨٢٬٠٠٠٥٬٣٢٠٬٥٥٨٦٬٩٩٦٬٦١٣١٢٬٣٩٩٬١٧١ینایر ١في 

١٤٬٢٩٦١٢٩٬٧٤٩١٤٤٬٠٤٥-ُمحّمل للسنة
)٧٠٬٥٢٥(-)٧٠٬٥٢٥(-استبعادات

٢٠١٨٨٢٬٠٠٠٥٬٢٦٤٬٣٢٩٧٬١٢٦٬٣٦٢١٢٬٤٧٢٬٦٩١دیسمبر ٣١في 
١٠٬٧٤٧١١٠٬٩٣٩١٢١٬٦٨٦-ُمحّمل للسنة

)٢٩٬٦٩٥()٢٩٬٦٩٥(--استبعادات
٢٠١٩٨٢٬٠٠٠٥٬٢٧٥٬٠٧٦٧٬٢٠٧٬٦٠٦١٢٬٥٦٤٬٦٨٢دیسمبر ٣١في 

صافي القیم الدفتریة:
٤١٫٤٤٤١٤٩٫٩٤٤١٩١٬٣٨٨-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
٣٤٫٧٠٩٢٤٠٫٠٣٧٢٧٤٬٧٤٦-٢٠١٨دیسمبر ٣١في 



٢٥

المالیةشركة أرباح 
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

أصول حق استخدام والتزام عقد إیجار٠١٢
٢٠١٩٢٠١٨
ممتلكاتممتلكات

سعوديلایر لایر سعوديالتكلفة:

-٢٬١٢٣٬١٤١)٤في بدایة السنة (إیضاح 
-٢٬١٢٣٬١٤١في نھایة السنة

االستھالك المتراكم
--في بدایة السنة

-٥٣٠٬٧٨٥ُمحّمل للسنة
-٥٣٠٬٧٨٥في نھایة السنة

صافي القیم الدفتریة:
-٢٠١٩١٬٥٩٢٬٣٥٦دیسمبر ٣١في 

-٢٬١٢٣٬١٤١)٤) (إیضاح ١٦التزام إیجار ُمْعَتَرف بھ نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
--إضافات

-١٠٠٬٤٢٥إطفاء فائدة
-)٦٠١٬٢٥٠(مبالغ مدفوعة

-١٬٦٢٢٬٣١٦دیسمبر٣١كما في 
التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة-تحلیل تاریخ االستحقاق 

-٥٩٥٬٠٠٠أقل من سنة واحدة
-١٬١٩٠٬٠٠٠أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

--أكثر من خمس سنوات
١٬٧٨٥٬٠٠٠-

أصول غیر ملموسة٠١٣

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

تكلفة
١٬٣١٤٬٣٨١١٠٬٦٣٣٬٥٧٩الرصید في بدایة السنة

٤٧٬٨٤١-إضافات
)٩٬٣٦٧٬٠٣٩(-استبعادات خالل السنة
١٬٣١٤٬٣٨١١٬٣١٤٬٣٨١الرصید في نھایة السنة

:استھالك متراكم
١٬١٩٣٬٧٦٧٨٬٣٤٨٬١٤١الرصید في بدایة السنة

٤١٬٧٧٤٧٣٨٬٤٧٥ُمحّمل للسنة
)٧٬٨٩٢٬٨٤٩(-مشطوبات

١٬٢٣٥٬٥٤١١٬١٩٣٬٧٦٧الرصید في نھایة السنة

٧٨٬٨٤٠١٢٠٬٦١٤صافي القیمة الدفتریة



٢٦

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحَّدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

عقارات تطویریة٠١٤

فیما یلي ملخص بالحركة في العقارات التطویریة:

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

١٠٥٬٣٨٤٬٩٩٠١٠٥٬١١٠٬٠٠٤الرصید في بدایة السنة
٧٬٧٢٩٬٢٣٠٢٧٤٬٩٨٦إضافات خالل السنة

-)٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠()١تعدیل ناشئ عن التوقف عن التوحید (إیضاح 
٦٣٬١١٤٬٢٢٠١٠٥٬٣٨٤٬٩٩٠الرصید في نھایة السنة

ملیون لایر سعودي) ١٣٣: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٨٣٫٣ما قیمتھ ٢٠١٩دیسمبر ٣١بلغت القیمة العادلة للعقارات التطویریة في 
السعودیة (المقیِّم)، وھو مقیِّم مستقل معتمد من الھیئة السعودیة للمقیّمین المعتمدین ("تقییم"). وُأجِرَي ٢١وفًقا للتقییمات التي أجرتھا سینشري

لألراضي التقییم باستخدام طریقة السوق التي تعكس األسعار الملحوظة آلخر معامالت سوقیة لعقارات مماثلة، وُتدرج تعدیالت للعوامل الُمحدَّدة 
التقییم، ُمتضَّمنة مساحة األراضي والموقع والحالة والرھونات واالستخدام الحالي.والمباني ُمَحلَّ 

وتُقام إحدى العقارات التطویریة لدى المجموعة على قطعة أرض باسم الشركة نیابة عن جھة أخرى، والعقار مملوك بصورة مشتركة للمجموعة 
والجھة األخرى.

العقارات التطویریة في المملكة العربیة السعودیة.تقع جمیع 



٢٧

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

. المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا١٥

التي تمارس ھذه الجھات نفوذا ھاما علیھا.تتضمَّن الجھات ذات العالقة المساھمین في المجموعة وشركاتھا الزمیلة وأعضاء مجلس إدارتھا وموظفي اإلدارة الرئیسیین بھا أو المنشآت

ھذه المعامالت والشروط المتعلقة بھا من ِقبل إدارة المجموعة.ُتعتمد سیاسات تسعیر 

:٢٠١٨و ٢٠١٩دیسمبر ٣١یقدم الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي ُأجریت مع الجھات ذات العالقة عن السنتین المنتھیتین في 

٢٠١٩٢٠١٨طبیعة المعاملةالعالقةاالسم
لایر سعوديلایر سعودي

٦٦٥٬٢٦٩-أتعاب إدارة ورسوم حفظصندوق یخضع إلدارة المجموعةصندوق أرباح للطروحات األولیة
١٬١٥٣٬٤١٧-استرداد

١٠٥٬٥٧٤١٦٣٬٩٥٣أتعاب إدارة ورسوم حفظصندوق یخضع إلدارة المجموعةصندوق أرباح لألسھم السعودیة
٣١٤٬٠٥٠٥٥٬٣٣٦أتعاب إدارة ورسوم حفظصندوق یخضع إلدارة المجموعةأرباح الخلیجي للسیولةصندوق 

-١٬٢٣٨٬١٤٢إیرادات إدارة وإیرادات تطویر وإیرادات رسوم أخرىصندوق یخضع إلدارة المجموعة)٢صندوق المرسى (
١٬١٢٩٬٢٢٣٨٠٥٬٤٦٤مصاریف مدفوعة بالنیابة عن الصندوق

األرصدة مع الجھات ذات العالقة:

٢٠١٩٢٠١٨مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة
لایر سعوديلایر سعودي

١٬٢١١٬٤٠٧-صندوق أرباح للطروحات األولیة
٦٬٧٨١٬٠١٤٤٬٤١٣٬٦٤٩)٢صندوق المرسى (

١٦٬٨٩٩٤٥٬٨٢١أرباح الخلیجي للسیولةصندوق 
٣٦٬٨٨٧-صندوق أرباح لألسھم السعودیة

٦٬٧٩٧٬٩١٣٥٬٧٠٧٬٧٦٤



٢٨

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة). المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا١٥

موظفو إدارة رئیسیون
٢٠١٩٢٠١٨تتألف مكافأة موظفي اإلدارة الرئیسیین مما یلي:

لایر سعوديلایر سعودي

٤٬٢٦٥٬١٩٢٣٬٨٥٦٬٢٦٣موظفین قصیرة األجلمنافع 
٢٠٩٬١٦٤٢٠٩٬١٦٤منافع موظفین

٤٬٤٧٤٬٣٥٦٤٬٠٦٥٬٤٢٧

اجتماعات.لایر سعودي) كمكافأة مجلس إدارة لحضور عدة٣١٤،٠٠٠: ٢٠١٨لایر سعودي (٤٠٨،٧١٠، دُِفَع مبلغ بقیمة ٢٠١٩دیسمبر ٣١وخالل السنة المنتھیة في 

حصل أحد الصنادیق التابعة إلدارة المجموعة على قرض من خالل المجموعة، والقرض مكفول بأصول الصندوق.



٢٩

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

أدوات مالیة٠١٦

أصول مالیة١٦٫١
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

الربح أو الخسارةأصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل 
٢٤٬٧٠٩٬٣٦٣٣٤٬٨٨٥٬٠٠٢استثمارات ُمدَرجة في السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة

٢٧٬٠١٣٬٠٠٧١١٬٤٤٢٬٤٥٠استثمارات غیر ُمدَرجة في السوق المالیة في بالمملكة العربیة السعودیة
٢١٬٦١٠٬١٩٧٩٬٨٠٠٬٠٠٠المملكة العربیة السعودیةاستثمارات غیر ُمدَرجة في السوق المالیة خارج 

٧٣٬٣٣٢٬٥٦٧٥٦٬١٢٧٬٤٥٢
أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٣٬١٢٦٬٧٢٤٣٬١٨٣٬٣٩٤استثمارات أسھم غیر ُمدَرجة في السوق المالیة في دول مجلس التعاون الخلیجي
٣٬١٢٦٬٧٢٤٣٬١٨٣٬٣٩٤
٧٦٬٤٥٩٬٢٩١٥٩٬٣١٠٬٨٤٦

التزامات مالیة١٦٫٢

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعوديسعر الفائدة

قروض تحمل فائدة متداولة
أسعار العمولة للتعامل بین البنوك جزء متداول-قرض ألجل 

٢٬٢٥٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠%١٫٥السعودیة ("سایبور") + 

قروض تحمل فائدة غیر متداولة
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٩٬٦٩٤٬٤٤٠جزء غیر متداول-قرض ألجل 

١٢٬٢٥٠٬٠٠٠٣٢٬٦٩٤٬٤٤٠
القیم العادلة١٦٫٣

ة. تقارب القیم كما بتاریخ القوائم المالیة، تتألف األصول المالیة الُمدَرجة بالتكالیف المطَفأة من األرصدة لدى البنوك والنقدیة والحسابات المدین
القیمة العادلة للقروض غیر المتداولة، على العادلة لألصول المالیة ِقیمھا الدفتریة نظًرا لطبیعتھا القصیرة األجل. یتمثل التسلسل الھرمي لقیاس 

المدخالت غیر القابلة للمالحظة الھامَّة، وتمثل القیمة العادلة للقروض تقدیًرا معقوًال لقیمتھا -أساس االلتزامات غیر المتكرَّرة، في المستوى الثالث 
الدفتریة.

وسیاساتھاأھداف إدارة مخاطر األدوات المالیة ١٦٫٤

األرصدة وتتضمَّن األصول المالیة الرئیسیة لدى المجموعة استثمارات األسھم المدرجة في السوق المالیة والمبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة و
لدى البنوك والنقدیة التي تتحقق مباشرة من عملیاتھا.

ض أنشطة المجموعة  ض الھامَّة المباشرة وتتعرَّ لمخاطر مالیة مباشرة وغیر مباشرة من بینھا: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان. وتقع حاالت التعرُّ
دَرجة للمخاطر المالیة من خالل تأثیر ربح الحركة في الصنادیق التي تخضع لإلدارة ومن خالل استثماراتھا المباشرة في أسھم حقوق الملكیة المُ 

ة.في السوق المالی



٣٠

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)أدوات مالیة٠١٦

(تتمة)وسیاساتھاأھداف إدارة مخاطر األدوات المالیة ١٦٫٤

مخاطر السوق١٦٫٤٫١

عة إن المخاطر المباشرة الرئیسیة المرتبطة بالمجموعة ھي تلك التي یحركھا االستثمار وتقلبات السوق والتأثیر الناتج على الصنادیق الخاض
انخفاض الصنادیق الخاضعة لإلدارة بشكل مباشر على إیرادات أتعاب اإلدارة لإلدارة أو انخفاض نمو الصنادیق الخاضعة لإلدارة.  وسیؤثر 

عة والربح نظًرا لحساب إیرادات أتعاب اإلدارة كنسبة مئویة من صافي قیمة أصول الصنادیق الخاضعة لإلدارة. یمكن أن تتأثر الصنادیق الخاض
لإلدارة مباشرة بمجموعة من العوامل من بینھا:

االستثمارأ) ضعف أداء 
ب) تقلبات السوق

ج) فقدان الموظفین الرئیسیین
د) قرارات تخصیص المستثمرین: یقوم المستثمرون بصورة مستمرة بإعادة تقییم وإعادة تخصیص استثماراتھم على أساس تفضیالتھم. ویمكن 

التدفقات خارجیة للصنادیق على الرغم من األداء أن تعمل قرارات تخصیص المستثمرین بشكل مستقل عن أداء االستثمار بحیث تحدث 
االستثماري اإلیجابي.

تراقب المجموعة عن كثب العوامل المذكورة أعاله وتضمن اتخاذ اإلجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب.

مخاطر العمالت األجنبیة١٦٫٤٫٢
األجنبیة في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف تتمثل مخاطر العمالت 

ض لھا المجموعة بصفٍة رئیسٍة باألنشطة التشغ یلیة العمالت األجنبیة. وتتعلق مخاطر التغیُّرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة التي تتعرَّ
لمجموعة (عندما ُتسجَّل اإلیرادات أو المصاریف بعملة أجنبیة).الخاصة با

وضع العمالت األجنبیة
تدیر المجموعة مخاطر العمالت األجنبیة على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة.

وفیما یلي المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة نتیجة تغیُّرات العمالت األجنبیة:

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

٢٣٬٦٧٥٬٣٨٤٩٬٨٠٠٬٠٠٠جنیھ إسترلیني
٢٣٬٦٧٥٬٣٨٤٩٬٨٠٠٬٠٠٠

حساسیة العمالت األجنبیة
الجداول التالیة مدى الحساسیة للتغیُّرات المحتملة المعقولة في أسعار صرف الجنیھ اإلسترلیني مع ثبات كافة المتغیرات األخرى.وتوضح 

ویرجع التأثیر على ربح المجموعة قبل حساب الزكاة إلى التغیُّرات في القیمة العادلة لألصول النقدیة.

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعوديتغیر في الجنیھ اإلسترلیني

١١٨٬٣٧٧٤٩٬٠٠٠%٠٫٥-+/الجنیھ اإلسترلیني مقابل اللایر السعودي
١١٨٬٣٧٧٤٩٬٠٠٠



٣١

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)أدوات مالیة٠١٦

(تتمة)أھداف إدارة مخاطر األدوات المالیة وسیاساتھا١٦٫٤

مخاطر االئتمان١٦٫٤٫٣
ض تتمثل مخاطر االئتمان  في عدم وفاء طرف ما بالتزاماتھ في ظل أداة مالیة أو عقد مبرم مع عمیل؛ ممَّا یتسبب في خسارة مالیة. وتتعرَّ

تي یكون المجموعة لمخاطر االئتمان الناشئة من أنشطتھا التشغیلیة والمتعلقة بصورة رئیسیة بالمبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة وعمیلھا، وال
مقابل الحسابات المدینة كضمان.استثمارھا مرھوًنا 

والنقدیة مودعة بشكل جوھري لدى بنوك تجاریة ذات تصنیفات ائتمانیة قویة. ویمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المباشرة بتاریخ
متأخرة السداد أو منخفضة القیمة. ال ُیْعتَرف بمخصص القوائم المالیة القیمة الدفتریة للمبالغ المستحقة من جھات ذات عالقة. وال توجد أصول 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة نظًرا لعدم أھمیة مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة بالنسبة للقوائم المالیة.

مخاطر أسعار األسھم١٦٫٤٫٤
السوق الناشئة عن عدم التأكد بشأن القیم المستقبلیة لألوراق المالیة االستثماریة. تتعرض استثمارات األسھم الُمدَرجة للمجموعة لمخاطر سعر

ل وتدیر المجموعة مخاطر أسعار األسھم من خالل التنوع ووضع قیود على أدوات األسھم الفردیة واإلجمالیة. وتُقدَّم تقاریر بصفة دوریة حو
إدارة المجموعة جمیع قرارات استثمارات األسھم ویعتمدھا.محفظة األسھم لإلدارة العلیا للمجموعة. ویراجع مجلس

مخاطر أسعار الفائدة١٦٫٤٫٥
رات في أسعار تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة لألدوات المالیة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة نتیجة للتغی

ض لھا المجموعة بصفٍة رئیسٍة بالقروض الخاصة بالمجموعة الفائدة في  السوق.  وتتعلق مخاطر التغیُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ
ضھا لمخاطر أسعار فائدة التدفقات النقدیة. والتي تعرِّ

حساسیة سعر الفائدة
المعقولة في أسعار الفائدة المستحقة على الجزء المتأثر من القروض. ومع ثبات جمیع یوضح الجدول التالي مدى الحساسیة للتغیُّرات المحتملة

المتغیرات األخرى، یتأثر صافي ربح المجموعة قبل حساب الزكاة وضریبة الدخل من خالل التأثیر على القروض ذات األسعار العائمة، وذلك 
على النحو التالي:

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

١٢٢٬٥٠٠٣٢٦٬٩٤٤نقطة أساس١٠٠زیادة بواقع -سعر الفائدة 
)٣٢٦٬٩٤٤()١٢٢٬٥٠٠(نقطة أساس١٠٠نقص بواقع -سعر الفائدة 

مخاطر السیولة١٦٫٤٫٦
السیولة في مواجھة المجموعة للصعوبة في توفیر األموال للوفاء بالتزاماتھا المرتبطة باألدوات المالیة. وقد تنشأ مخاطر السیولة تتمثل مخاطر 

لمال عن عدم القدرة على تسییل أصول مالیة بشكل سریع وبمبلغ ُیقارب قیمتھا العادلة. وتدیر المجموعة مخاطر السیولة بمراقبة متطلبات رأس ا
نقدیة ل والتدفقات النقدیة بانتظام، دون أن تتكبِّد خسائر غیر مقبولة أو تتعرض لمخاطر تضرُّ بسمعة المجموعة. وتتأكد المجموعة بأن لدیھا العام

الصعبة كافیة عند الطلب للوفاء بالمصاریف التشغیلیة المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزامات المالیة، وال یشمل ذلك التأثیر المحتمل للظروف 
التي یتعذر التنبؤ بھا بصورة معقولة مثل الكوارث الطبیعیة.

ص الجدول التالي تواریخ استحقاق التزامات المجموعة المالیة بناًء على الدُّفعات غیر المخصومة التعاقدیة. ویلخِّ

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ١أقل من سنة واحدة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٬١٨٥٬٤٢٥-٦٩٥٬٤٢٥١٬٤٩٠٬٠٠٠التزامات إیجار
١٢٬٢٥٠٬٠٠٠-٢٬٢٥٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠قروض ألجل

١٤٬٤٣٥٬٤٢٥-٢٬٩٤٥٬٤٢٥١١٬٤٩٠٬٠٠٠

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥إلى ١أقل من سنة واحدة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٨دیسمبر ٣١

٣٢٬٦٩٤٬٤٤٠-٣٬٠٠٠٬٠٠٠٢٩٬٦٩٤٬٤٤٠قروض ألجل
٣٢٬٦٩٤٬٤٤٠-٣٬٠٠٠٬٠٠٠٢٩٬٦٩٤٬٤٤٠



٣٢

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)أدوات مالیة٠١٦

أھداف إدارة مخاطر األدوات المالیة وسیاساتھا (تتمة)١٦٫٤

تغیرات في التزامات ناشئة ِمن النشاطات التمویلیة
ینایر١

٢٠١٩
أخرى / تدفقات نقدیة 

خارجیة
تدفقات نقدیة 

داخلیة
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

١٣٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٬٢٥٠٬٠٠٠)٣٣٬٤٤٤٬٤٤٠(٣٢٬٦٩٤٬٤٤٠قروض قصیرة األجل
١٣٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٬٢٥٠٬٠٠٠)٣٣٬٤٤٤٬٤٤٠(٣٢٬٦٩٤٬٤٤٠إجمالي االلتزامات من النشاطات التمویلیة

).١ُیَمثُِّل بند "أخرى" تأثیر توقف توحید شركة تابعة (إیضاح 

ینایر١
٢٠١٨

تدفقات نقدیة 
خارجیة

تدفقات نقدیة 
داخلیة

دیسمبر ٣١
٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٣٢٬٦٩٤٬٤٤٠-)١٤٬٧٧٥٬٦٢٣(٤٧٬٤٧٠٬٠٦٣قروض قصیرة األجل
٣٢٬٦٩٤٬٤٤٠-)١٤٬٧٧٥٬٦٢٣(٤٧٬٤٧٠٬٠٦٣إجمالي االلتزامات من النشاطات التمویلیة

مدفوعة مقدًمامبالغ ٠١٧
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

١١٤٬٥٧٤٣٨٧٬٧١٠مصروف موظفین مدفوع مقدًما
٤٠٤٬٢١٢٣٤٠٬٠٠٠مصاریف تشغیلیة مدفوعة مقدًما

١٧٢٬٦٢٦١٢٨٬١٩٥تأمین طبي مدفوع مقدًما
٩٣٬٤٢٢١٨٩٬٩٢٩أخرى

٧٨٤٬٨٣٤١٬٠٤٥٬٨٣٤

مدینون وأصول متداولة أخرى٠١٨
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

-٦٬٧٦٩٬٤٨٤استثماریة مستحقة القبض من استثمارات أجنبیةأتعاب خدمات بنكیة 
٢٬٠١٨٬٥٢٥٢٬٢٥٣٬٠٢٣حسابات مدینة مضمونة مستحقة من عمالء
١٨٨٬٣٣٩٣٠٬٧٧٣أتعاب إدارة مستحقة ِمن استثمارات محلیة

٣٧٨٬٩١٤٣٣٢٬٢٧٣توزیعات أرباح
١٠٬٧٠٨١٣٬٥٦٣عموالت

-٢٬٦٤٩٬٣٧٥مبالغ مستحقة من شریك في استثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٤٬٦٣٨٬١٨٠٤٣٠٬٧٠٥أخرى

١٦٬٦٥٣٬٥٢٥٣٬٠٦٠٬٣٣٧



٣٣

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

رأس المال٠١٩

لایر سعودي للسھم. وجمیع ١٠سھم بقیمة اسمیة تبلغ ٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠لایر سعودي مقسم إلى ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠تعمل الشركة برأس مال قدره 
األسھم أسھم عادیة.

وتاریخ القوائم المالیة، فإن رأسمال الشركة مقسَّم على النحو التالي:

نسبة الملكیةمساھمون
لایر سعودي%

٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠%١٥٫٩١شركة المستثمرون الدولیة القابضة
٢٤٬٥٠٠٬٠٠٠%١١٫١٤الرشید لالستثمارات)شركة عبد هللا رشید الرشید وابنھ (شركة 

٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠%١٠٫٠٠شركة الكفاح القابضة
٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠%٩٫٠٩شركة عبد الرزاق بن محمد بن قنبر األنصاري وأوالده المحدودة

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠%٩٫٠٩شركة المجدوعي لالستثمار المحدودة
٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠%٩٫٠٩عبد هللا بن حمد عمار العمار

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠%٦٫٨٢شركة عبد الھادي القحطاني وشركاه للخدمات البحریة والبترولیة المحدودة
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠%٤٫٥٥شركة إبدار كابیتال ش. م. ب مقفلة

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠%٤٫٥٥شركة ناصر بن محمد الثابت وأوالده
٥٬٠٠٠٬٠٠٠%٢٫٢٧عبد هللا بن صالح أبا حسین

٥٬٠٠٠٬٠٠٠%٢٫٢٧عبد المحسن بن راشد بن عبد الرحمن الراشد
٥٬٠٠٠٬٠٠٠%٢٫٢٧شركة سالم بالحمر العقاریة

٥٬٠٠٠٬٠٠٠%٢٫٢٧شركة أبناء عبد هللا بن أحمد المحیش القابضة
٥٬٠٠٠٬٠٠٠%٢٫٢٧شركة األمواج العالمیة المحدودة

٤٬٥٠٠٬٠٠٠%٢٫٠٥النمر وأوالدهشركة حسین حسن 
٣٬٥٠٠٬٠٠٠%١٫٦١وصل بن سعد بن محمد األحمدي

٢٬٠٠٠٬٠٠٠%٠٫٩١شركة جمال إبراھیم الجاسم وشركاه
٢٬٠٠٠٬٠٠٠%٠٫٩١سلطان بن صالح بن عبد العزیز الراجحي

١٬٥٠٠٬٠٠٠%٠٫٦٨علي بن حسین بن محمد النمر
١٬٠٠٠٬٠٠٠%٠٫٤٥عبد هللا بن علي النمرغسان بن

١٬٠٠٠٬٠٠٠%٠٫٤٥محمد بن حسین بن محمد النمر
١٬٠٠٠٬٠٠٠%٠٫٤٥عبد اللطیف بن أحمد بن حسن النمر

١٬٠٠٠٬٠٠٠%٠٫٤٥حسن بن محمد بن عبد هللا النمر
١٬٠٠٠٬٠٠٠%٠٫٤٥شركة محافظ التجاریة

٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠%١٠٠٫٠٠

احتیاطي نظامي٠٢٠

من %٣٠من صافي دخلھا في كل سنة كاحتیاطي نظامي حتى یعادل ھذا االحتیاطي %١٠وفًقا لنظام الشركات السعودي، تجنِّب المجموعة 
ولم ُیجَر أي تحویٍل ھذا العام نظًرا للخسائر المتراكمة التي تكبدتھا المجموعة.رأس المال. علًما بأن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع كأرباح.

التزامات منافع مُحدَّدة للموظفین٠٢١

نظام العمل في المملكة العربیة لدى المجموعة برنامج منافع ُمحدَّدة (غیر ممول)، حیث یمثل برنامًجا للراتب النھائي بما یتماشى مع متطلبات 
العمل لتعویضھم السعودیة، ویتعیَّن االعتراف بمخصص منافع نھایة الخدمة للموظفین للمبالغ المستَحقة الدفع بتاریخ قائمة المركز المالي وفًقا لعقود 

راًء لتقییم القیمة الحالیة اللتزاماتھا من المنافع )، فقد نفذت اإلدارة إج١٩عن فترات خدمتھم المتجمعة. وفًقا ألحكام معیار المحاسبة الدولي (
یلي االفتراضات الُمحدَّدة المتعلقة بمنافع نھایة الخدمة للموظفین المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلیة واالتفاقیات التعاقدیة ذات الصلة. فیما 

الممولة نقدًا:االكتواریة الرئیسیة المستخدمة لحساب التزام المنافع الُمحدَّدة غیر 
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨

%٤٫٦%٣٫٢معدل الخصم
%٤٫٦%٣٫٢زیادات مستقبلیة في الرواتب



٣٤

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)التزامات منافع مُحدَّدة للموظفین٠٢١

فیما یلي تحلیٌل بصافي تكالیف المنافع الُمحمَّلة على قائمة الدخل الشامل الموحَّدة:

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

٦٣٨٬١٧٠٣٩٧٬١٥١تكلفة خدمة حالیة
١٨٢٬٣٠٦١٢٢٬٣٦٢تكلفة تمویل مستحقة على التزام منافع ُمحدَّدة

٨٢٠٬٤٧٦٥١٩٬٥١٣صافي مصروف المنافع

الُمْعَتَرف بھ في قائمة الدخل الشامل اآلخر:صافي مصروف المنافع 
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨أرباح وخسائر إعادة قیاس التزام
لایر سعوديلایر سعودي

٦٣٬٧٦٢)٦٥٢٬٣٦٣(خسارة نتیجة التغیر في االفتراضات المالیة
٢٩٣٬٧٤٣)١٤٢٬٠٩٣(في تعدیالت قائمة على الخبرةخسارة نتیجة التغیر

)٣٥٧٬٥٠٥)٧٩٤٬٤٥٦

فیما یلي التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع الُمحدَّدة غیر الممولة نقدًا:
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديسعوديلایر 

٣٬٧٥١٬٩٩٦٣٬٠٦٩٬٨٣٣التزامات منافع ُمحدَّدة في بدایة السنة
٦٣٨٬١٧٠٣٩٧٬١٥١تكلفة خدمة حالیة

١٨٢٬٣٠٦١٢٢٬٣٦٢تكلفة فائدة
٣٥٧٬٥٠٥)٧٩٤٬٤٥٦(خسارة اكتواریة من االلتزام معترف بھا ضمن الدخل الشامل اآلخر

)١٩٤٬٨٥٥()٢٠٦٬٩٢٣(منافع مدفوعة خالل السنة
٣٬٥٧١٬٠٩٣٣٬٧٥١٬٩٩٦التزامات منافع ُمحدَّدة في نھایة السنة

والتأثیر ٢٠١٨دیسمبر ٣١و ٢٠١٩دیسمبر ٣١َیرِدُ فیما یلي التحلیل الكمي لحساسیة االفتراض الھام بشأن التزامات المنافع الُمحدَّدة كما في 
على التزامات المنافع الُمحدَّدة:

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي
معدل الخصم:

٣٬٣٩٦٬٨٧٥٣٬٥٦٦٬٠٥٣%٠٫٥٠زیادة بنسبة 
٣٬٧٥٩٬٣٤٦٣٬٩٥٣٬١٦٠%٠٫٥٠نقص بنسبة 

دیسمبر٣١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي
زیادة مستقبلیة على المدى الطویل في الرواتب:

٣٬٦٨٦٬٧١٩٣٬٨٧٧٬٣٠٣%٠٫٥٠زیادة بنسبة 
٣٬٤٦١٬٧٣٣٣٬٦٣٣٬٦٨٠%٠٫٥٠نقص بنسبة 



٣٥

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

قروض ألجل٠٢٢

دیسمبر٣١دیسمبر٣١فیما یلي تحلیل للحركة خالل السنة:
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٩٬٦٩٤٬٤٤٠جزء غیر متداول
٢٬٢٥٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠جزء متداول

١٢٬٢٥٠٬٠٠٠٣٢٬٦٩٤٬٤٤٠اإلجمالي

مع بنك تجاري محلي لتمویل مشروع تطویر. والقرض مضمون مقابل أرض المشروع ویحمل تكلفة تمویل بمتوسط وقعت أرباح اتفاقیة تورق 
.٢٠٢٢أقساط غیر متساویة، حیث یستحق القسط األخیر السداد في عام ٧. وستحق القرض السداد على %٤٫٧نسبة 

أخرىدائنون ومبالغ مستحقة الدفع والتزامات متداولة ٠٢٣
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٨٦٧٬٠٨٥١٬٥٠١٬٠٦٨دائنون
٦٨٧٬٤٢٠٧٠٤٬٨٣١مصاریف موظفین

٨٬٧٩٩٬٦٣٧٧٬٣٣٨٬٢٢٨مصاریف أخرى مستحقة الدفع
١٠٬٣٥٤٬١٤٢٩٬٥٤٤٬١٢٧

المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول حتى اآلن٠٢٤

) "عقود التأمین"١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٤٫١

"عقود التأمین"؛ وھو معیار محاسبي جدید ) ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠١٧أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في شھر مایو 
) محلَّ ١٧شامل لعقود التأمین حیث یغطي االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح. وبمجرد سریانھ، سیِحلُّ المعیار الدولي للتقریر المالي (

) على جمیع أنواع ١٧ولي للتقریر المالي (. وسیُطبَّق المعیار الد٢٠٠٥) "عقود التأمین" الذي صدر في عام ٤المعیار الدولي للتقریر المالي (
لتي عقود التأمین (مثل عقود التأمین على الحیاة والتأمینات العامَّة والتأمین وإعادة التأمین المباشرین)، بصرف النظر عن نوع المنشآت ا

ر ِبضع االستثناءات في نطاق ضیق. تصدرھا وعلى بعض الضمانات واألدوات المالیة ذات خصائص المشاركة التقدیریة. وسیُطبِّق المعیا
) في تقدیم نموذج محاسبي لعقود التأمین الذي ُیَعدُّ أكثر فائدة واتساقا لشركات التأمین. ١٧ویتمثل الھدف العام من المعیار الدولي للتقریر المالي (

حدٍّ كبیر على السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة ) الذي یستند إلى ٤وبخالف المتطلبات المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي (
) نموذًجا شامًال لعقود التأمین یغطي جمیع الجوانب المحاسبیة ذات الصلة. ویتمثل محور المعیار ١٧القدیمة، ُیقدِّم المعیار الدولي للتقریر المالي (

) في النموذج العام المكَتمل بـ:١٧الدولي للتقریر المالي (

ُمحدَّد للعقود ذات خصائص المشاركة المباشرة (طریقة األتعاب المتغیرة).تكیُّف • 
طریقة ُمبسَّطة (طریق توزیع أقساط التأمین) التي تتعلق بصفٍة رئیسٍة بالعقود قصیرة األمد.• 

أو بعده، مع ضرورة إدراج أرقام ٢٠٢١ینایر ١) على فترات القوائم المالیة التي تبدأ في تاریخ ١٧ویسري المعیار الدولي للتقریر المالي (
) في ١٥) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٩المقارنة.  وُیسَمح بالتطبیق المبكِّر، شریطة أْن تُطبِّق المنشأة أیًضا المعیار الدولي للتقریر المالي (

ھذا المعیار على المجموعة.) أو قبلھ. وال ینطبق ١٧تاریخ تطبیقھا للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي (

): تعریف المنشأة٣تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٤٫٢

) "عملیات تجمیع ٣تعدیالت على تعریف المنشأة في المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠١٨أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في أكتوبر 
لمساعدة المنشآت في تحدید ما إذا كانت مجموعة من العملیات واألصول المستحَوذ علیھا تمثل منشأة أم ال. وتوضح ھذه التعدیالت المنشآت"

الحد األدنى من متطلبات المنشأة وتلغي تقییم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرین على استبدال أي عناصر مفقودة وتضیف توجیھات 
على تقییم ما إذا كانت عملیة مستحَوذ علیھا تعتبر جوھریة وتضیِّق نطاق تعریفات المنشأة والمخرجات وُتدخل اختبار تركز لمساعدة المنشآت

ت أو األحداث القیمة العادلة االختیاري. وقد ُقدِّمت أمثلة توضیحیة جدیدة مع التعدیالت.  ونظًرا ألن التعدیالت تنطبق بأثر مستقبلي على المعامال
ل.األخ رى التي تحدث في أو بعد تاریخ التطبیق األول، فلن تتأثر المجموعة بھذه التعدیالت في تاریخ التحوُّ



٣٦

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول حتى اآلن٠٢٤

): تعریف المادة٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (٢٤٫٣

) "عرض القوائم المالیة" ومعیار ١(تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٨أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في شھر أكتوبر 
) "السیاسات المحاسبیة والتغیُّرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء" كي تتماشى مع تعریف "المادة" من خالل المعاییر ٨المحاسبة الدولي (

ھا أو تحریفھا أو حجبھا أْن تؤِّثر وتوضیح جوانب معینة من التعریف. ینص التعریف الجدید على أن "المعلومات تعتبر جوھریة إذا توقع حذف
تي توفر إلى حدٍّ معقول على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون للقوائم المالیة ذات الغرض العام بناًء على تلك القوائم المالیة ال

معلومات مالیة بشأن منشأة معینة ُمِعدَّة للقوائم المالیة".

لتاریخ القوائم المالیةأحداث الحقة ٠٢٥

) في جمیع أنحاء البالد مما تسبب في تعطیل األعمال واالقتصادات. وتعتبر المجموعة أن ھذا حدث ١٩-انتشر مرض فیروس كورونا (كوفید
على المجموعة بصورة دقیقة حتى اآلن. وتجري غیر قابل للتعدیل بعد تاریخ القوائم المالیة بسبب عدم إمكانیة تقدیر التأثیر المالي المحتمل 

، إن ُوِجَدت.٢٠٢٠المجموعة حالًیا تقییًما للتأثیر المالي وسُتظَھر النتائج في القوائم المالیة الموحَّدة لعام 

ن لھا تأثیر جوھري ، والتي قد یكو٢٠١٩دیسمبر ٣١حسب وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة أخرى منذ السنة المنتھیة في 
على المركز المالي للمجموعة كما ھو مبیَّن في ھذه القوائم المالیة الموحَّدة.

قیاس القیم العادلة٠٢٦

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة

.٢٠١٩دیسمبر ٣١العادلة ألصول والتزامات المجموعة كما في یقدم الجدول التالي التسلسل الھرمي لقیاس القیم 

قیاس القیم العادلة باستخدام٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

اإلجمالي

األسعار الُمدَرجة 
األسواق في 

النشطة
)١(المستوى 

المدخالت القابلة 
للمالحظة الھامة

)٢(المستوى 

المدخالت غیر القابلة 
للمالحظة الھامة

)٣(المستوى 

أصول مالیة ُمقاسة بالقیمة العادلة
٥١٬٧٤٩٬٩٢٨-٧٦٬٤٥٩٬٢٩١٢٤٬٧٠٩٬٣٦٣استثمارات األسھم

قیاس القیم العادلة باستخدام٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

اإلجمالي

األسعار الُمدَرجة في 
األسواق النشطة

)١(المستوى 

المدخالت القابلة 
للمالحظة الھامة

)٢(المستوى 

المدخالت غیر القابلة 
للمالحظة الھامة

)٣(المستوى 
أصول مالیة ُمقاسة بالقیمة العادلة

٢٤٬٤٢٥٬٨٤٤-٥٩٬٣١٠٬٨٤٦٣٤٬٨٨٥٬٠٠٢استثمارات األسھم



٣٧

شركة أرباح المالیة
(شركة مساھمة مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)
٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

متطلبات كفایة رأس المال النظامیة٠٢٧

فیما یلي ملخص لھذا البند:
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

قاعدة رأس المال:
١٤٣٬١٧٥١٣٨٬٣٢٨المستوى األول لرأس المال
--المستوى الثاني لرأس المال
١٤٣٬١٧٥١٣٨٬٣٢٨إجمالي قاعدة رأس المال

الحد األدنى من رأس المال
٧٨٬٦٣٢٨٠٬٤١٩مخاطر االئتمان
٧٬٠٤٣٤٬١٧٦مخاطر السوق

٤٬٦٥٩٧٬٧٨٤مخاطر التشغیل
٩٠٬٣٣٤٩٢٬٣٧٩إجمالي الحد األدنى المطلوب لرأس المال

معدل كفایة رأس المال:
٥٢٬٨٤١٤٥٬٩٤٩المالالفائض في رأس 

١٫٥٨١٫٥٠معدل المالءة المالیة (مرة واحدة)

تتألف قاعدة رأس المال مما یلي:

وجمیع االحتیاطیات عذا المستوى األول لرأس المال: یتألف المستوى األول لرأس المال من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة) ١
احتیاطیات إعادة التقییم ناقًصا األصول غیر الملموسة والخسارة غیر المحققة من االستثمارات.

المستوى الثاني لرأس المال: یمثل المستوى الثاني لرأس المال الربح غیر المحقق من االستثمارات.) ٢

األدنى من رأس المال فیما یتعلق بمخاطر السوق واالئتمان ومخاطر التشغیل وفًقا لألساس الثالث لقواعد المالءة المالیة ُیحَتَسُب الحد) ٣
الصادرة من ھیئة السوق المالیة.

ھیئة السوق المالیة تھدف المجموعة من خالل إدارة كفایة رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس المال المنصوص علیھا من ) ٤
والمحافظة على استمراریة أعمال المجموعة وفًقا لمبدأ االستمراریة والمحافظة على قاعدة رأسمال قویة.

أرقام المقارنة٠٢٨

للتوافق مع عرض السنة الحالیة.٢٠١٨ُأِعیَد تصنیف أرقام المقارنة لعام 

محتفظ بھا على سبیل األمانةأصول ٠٢٩

١١٦٫٨: ٢٠١٨(٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ١٩٣ُیَمثُِّل ھذا البند أصول المحافظ الحرة التي تدیرھا المجموعة بمبلغ 
ملیون لایر سعودي).


