
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شركة أرباح المالية 
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

 
دة   القوائم المالية الموحَّ

 وتقرير المراجع المستقل 
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 



 

  شركة أرباح المالية  
 سعودية) (شركة مساهمة مقفلة 

    

دة وتقرير المراجع المستقل    القوائم المالية الموحَّ
      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

         
 الصفحة              جدول المحتويات 

         
 ٢-١      تقرير المراجع المستقل 

دة   ٣   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ

دة قائمة   ٤     المركز المالي الموحَّ

دة   ٥    قائمة التغيرات في حقوق ملكية المساهمين الموحَّ

دة   ٧-٦     قائمة التدفقات النقدية الموحَّ

دة  ٣٧-٨     إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ

  







٣ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

     

دة   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   إيضاحات  
      

 ٣٬٤٠٣٬٠٤٧  ٧٬٣١٩٬٤١٠  ٥ إيرادات إدارة أصول 
 ٩٬١٩٣٬٠٧٨  ٩٬٥٣٠٬٠٠٠   إيرادات خدمات بنكية استثمارية من استثمارات أجنبية

 ٢٬٤٠٠٬٢٢٨  ١٬٣٢٣٬٤٨٦   أرباح محققة من أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  خسائر غير محققة من أصول مالية  

 الخسارة 
    

)١٢٤٬٦٣١ ( 
   
)٩٠٥٬٣٥٢( 

 ١٬٤٤٠٬٢٨٤  ٢٬٤٦٣٬٣٤٥   عمولة وساطة 
 ٤٬٥٣٥٬٦٤٤  ٣٬٠٦٢٬١٩١   إيرادات توزيعات أرباح 

 ٢٠٬٠٦٦٬٩٢٩  ٢٣٬٥٧٣٬٨٠١   إجمالي اإليرادات 
      

      مصاريف 
 )١٠٬٢٨٢٬٢٢١(  ) ٩٬٤٧٠٬١٢٩(   تكلفة موظفين

 )٦٬٦٩٥٬٢٩٠(  ) ٥٬٧٧٠٬٢٠٥(  ٦ عمومية وإدارية 
 )٥١٢٬٢٦١(  ) ٢١٠٬٨١٣(   تسويق 

 ٢٬٥٧٧٬١٥٧  ٨٬١٢٢٬٦٥٤   الربح من العمليات 
      

 )٢٬١١٩٬٦١٨(  ) ٧٢٨٬٤٨٥(  ٨ تكاليف تمويل
 ٢٢٣٬٠٢٥  ١٧٥٬٣٢٧   إيرادات تمويل 
 ١٬٩٢٨٬٥٤٥  ٩٨٦٬٢٢٦  ٧ إيرادات أخرى 

 ٢٬٦٠٩٬١٠٩  ٨٬٥٥٥٬٧٢٢   الربح قبل حساب الزكاة 
      

 )١٬١٤٥٬٦٨٨(  ) ٢٬١٦٩٬١٢٧(  ٩ زكاة
 ١٬٤٦٣٬٤٢١  ٦٬٣٨٦٬٥٩٥   ربح السنة 

      
      الدخل الشامل اآلخر 

دخل شامل آخر ال يتعين إعادة تصنيفه إلى ربح أو خسارة في الفترات الالحقة  
 الزكاة): (بالصافي بعد حسم 

     

 ٧٩٤٬٤٥٦  ) ١٣٬٨٥٢(  ٢٢ (خسارة) ربح إعادة قياس من التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين 
صافي التغيُّر في القيمة العادلة الستثمارات ُمَصنَّفَة بالقيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 
    

٤٣٬٤٨٦ 
   

٢٬٥٩٢٬٧٠٤ 
 ٣٬٣٨٧٬١٦٠  ٢٩٬٦٣٤   الدخل الشامل اآلخر عن السنة 

 ٤٬٨٥٠٬٥٨١  ٦٬٤١٦٬٢٢٩   إجمالي الدخل الشامل للسنة 
      

      الربح العائد لـ: 
 ١٬٤١٨٬٠٦٥  ٦٬٣٨٦٬٥٩٥   حاملي حقوق الملكية في الشركة األم

 ٤٥٬٣٥٦  -   حصة غير مسيطرة 
   ١٬٤٦٣٬٤٢١  ٦٬٣٨٦٬٥٩٥ 
      

      إجمالي الدخل الشامل العائد: 
 ٤٬٨٠٥٬٢٢٥  ٦٬٤١٦٬٢٢٩   حاملي حقوق الملكية في الشركة األم

 ٤٥٬٣٥٦  -   حصة غير مسيطرة 
   ٤٬٨٥٠٬٥٨١  ٦٬٤١٦٬٢٢٩ 
      

     ١٠ ربحية السهم 
      العائدة لحاملي حقوق الملكية   ربح السهم األساس والمخفف من ربح السنة

 في الشركة األم        
  

٠٫٣٥ 
   

٠٫٠٦ 
  جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٣٠الى  ١اإليضاحات المرفقة من تُشكل 



٤ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

     

دة     قائمة المركز المالي الموحَّ
      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

   ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   إيضاح 

      األصول 
      المتداولة األصول غير 

 ٥١٬٧٤٩٬٩٢٨  ٥١٬٩٤٢٬٩٥١  ١١ استثمار في أدوات مالية 
 ١٩١٬٣٨٨  ٣٥١٬٧٢٦  ١٢ ممتلكات ومعدات 

 ٧٨٬٨٤٠  ٦٤٬٩٤١  ١٤ أصول غير ملموسة 
 ٦٣٬١١٤٬٢٢٠  ٦٩٬٨٣٩٬٢٩٦  ١٥ عقارات تطويرية 

 ١٬٥٩٢٬٣٥٦  ٩٦٩٬٩٠٤  ١٣ أصول حق استخدام 
 ١١٦٬٧٢٦٬٧٣٢  ١٢٣٬١٦٨٬٨١٨   المتداولة إجمالي األصول غير 

      
      األصول المتداولة 

 ٦٬٧٩٧٬٩١٣  ٧٬٦٦٩٬٨٧٦  ١٦ مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
 ٧٨٤٬٨٣٤  ٧١٢٬٦٨٧  ١٨ مبالغ مدفوعة مقدًما 

 ١٦٬٦٥٣٬٥٢٥  ٢٤٬٦٩٦٬٣٤٨  ١٩ مدينون وأصول متداولة أخرى 
 ٢٤٬٧٠٩٬٣٦٣  ١٣٬٧٤٢٬٥٩١  ١١ استثمار في أدوات مالية 

 ٨٬٨٢٧٬٤١٤  ٩٬٨٩٥٬٨٨٥   أرصدة لدى البنوك ونقدية 
 ٥٧٬٧٧٣٬٠٤٩  ٥٦٬٧١٧٬٣٨٧   إجمالي األصول المتداولة 

 ١٧٤٬٤٩٩٬٧٨١  ١٧٩٬٨٨٦٬٢٠٥   إجمالي األصول 
      

      حقوق الملكية وااللتزامات 
      

      حقوق ملكية المساهمين 
 ٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٤٢٬٧٨٠٬٠٠٠  ٢٠ رأس المال 

 ٣٬١٥٤٬٠٠٨  ٣٬٧٩١٬٨٦٩  ٢١ احتياطي نظامي 
 )٧٧٬٢٢٧٬٩٨٧(  ٥٬٧٢٦٬٨٩٥   أرباح مبقاة (خسائر متراكمة) 

احتياطي قيمة عادلة ألصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر 

  )٢٬٦٧٢٬١٤٤(  ) ٢٬٦٢٨٬٦٥٨( 

 ١٤٣٬٢٥٣٬٨٧٧  ١٤٩٬٦٧٠٬١٠٦   العائدة لحاملي حقوق الملكية في الشركة األم حقوق الملكية 
      

 ٩٩٥٬٢٦٨  -   حصة غير مسيطرة 
 ١٤٤٬٢٤٩٬١٤٥  ١٤٩٬٦٧٠٬١٠٦   إجمالي حقوق الملكية 

      
      االلتزامات غير المتداولة 

 ٣٬٥٧١٬٠٩٣  ٣٬٥٠٢٬٤٥٨  ٢٢ التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين
 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٧٥٠٬٠٠٠  ٢٣ جزء غير متداول   -قرض ألجل  

 -  ٨٤٩٬٢٦٠   ُدفعة مقدمة من عمالء متعلقة بأتعاب إدارة 
 ١٬٠٢٧٬٣١٦  ٥١١٬٤٣٥  ١٣ التزام عقد إيجار 

 ١٤٬٥٩٨٬٤٠٩  ١١٬٦١٣٬١٥٣   إجمالي االلتزامات غير المتداولة 
      

      االلتزامات المتداولة 
 ٢٬٢٥٠٬٠٠٠  ٥٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٣ جزء متداول   -قرض ألجل  

 ١٠٬٣٥٤٬١٤٢  ٩٬٩٣١٬٠٢٢  ٢٤ دائنون والتزامات متداولة أخرى 
 ٢٬٤٥٣٬٠٨٥  ٢٬٥٧٦٬٩٢٤  ٩ مخصص زكاة 

 ٥٩٥٬٠٠٠  ٥٩٥٬٠٠٠  ١٣ جزء متداول من التزام عقد إيجار 
 ١٥٬٦٥٢٬٢٢٧  ١٨٬٦٠٢٬٩٤٦   إجمالي االلتزامات المتداولة 

 ٣٠٬٢٥٠٬٦٣٦  ٣٠٬٢١٦٬٠٩٩   إجمالي االلتزامات 
 ١٧٤٬٤٩٩٬٧٨١  ١٧٩٬٨٨٦٬٢٠٥   إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات 

  جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٣٠الى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 



٥ 

  شركة أرباح المالية 
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

            

دة         قائمة التغيرات في حقوق ملكية المساهمين الموحَّ
              ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

              
     العائدة لمساهمي الشركة األم  
   

  
  
  

 رأس المال 

   
  
  

  احتياطي
 نظامي  

  
  
  

 (خسائر متراكمة) 
 أرباح مبقاة /

احتياطي قيمة عادلة  
مالية ُمدَرجة  ألصول 

بالقيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

  
  
  
  

 اإلجمالي 

   
  
  

حصص غير  
 مسيطرة 

  
  
  

إجمالي حقوق  
 الملكية

 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  
              

 ١٣٨٬٧٣٢٬٤٠٥  ٢٨٣٬٧٥٣  ١٣٨٬٤٤٨٬٦٥٢  )٥٬٢٦٤٬٨٤٨(  )٧٩٬٤٤٠٬٥٠٨(  ٣٬١٥٤٬٠٠٨  ٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 
              

 ١٬٤٦٣٬٤٢١  ٤٥٬٣٥٦  ١٬٤١٨٬٠٦٥  -  ١٬٤١٨٬٠٦٥  -  - ربح السنة 
 ٣٬٣٨٧٬١٦٠  -  ٣٬٣٨٧٬١٦٠  ٢٬٥٩٢٬٧٠٤  ٧٩٤٬٤٥٦  -  - دخل شامل آخر 

              

 ٤٬٨٥٠٬٥٨١  ٤٥٬٣٥٦  ٤٬٨٠٥٬٢٢٥  ٢٬٥٩٢٬٧٠٤  ٢٬٢١٢٬٥٢١  -  - الدخل الشامل إجمالي 
              

 ٩٤٩٬٩١٢  ٩٤٩٬٩١٢  -  -  -  -  - توحيد شركة تابعة 
 )٢٨٣٬٧٥٣(  )٢٨٣٬٧٥٣(  -  -  -  -  - توقف توحيد شركة تابعة 

              

 ١٤٤٬٢٤٩٬١٤٥  ٩٩٥٬٢٦٨  ١٤٣٬٢٥٣٬٨٧٧  )٢٬٦٧٢٬١٤٤(  )٧٧٬٢٢٧٬٩٨٧(  ٣٬١٥٤٬٠٠٨  ٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 -  -  -  -  ٧٧٬٢٢٠٬٠٠٠  -  )٧٧٬٢٢٠٬٠٠٠( )٢٠انخفاض في رأس المال (إيضاح 

 ١٤٤٬٢٤٩٬١٤٥  ٩٩٥٬٢٦٨  ١٤٣٬٢٥٣٬٨٧٧  )٢٬٦٧٢٬١٤٤(  )٧٬٩٨٧(  ٣٬١٥٤٬٠٠٨  ١٤٢٬٧٨٠٬٠٠٠ 
              

 ٦٬٣٨٦٬٥٩٥  -  ٦٬٣٨٦٬٥٩٥  -  ٦٬٣٨٦٬٥٩٥  -  - ربح السنة 
 ٢٩٬٦٣٤  -  ٢٩٬٦٣٤  ٤٣٬٤٨٦  )١٣٬٨٥٢(  -  - دخل شامل آخر 

              

 ٦٬٤١٦٬٢٢٩  -  ٦٬٤١٦٬٢٢٩  ٤٣٬٤٨٦  ٦٬٣٧٢٬٧٤٣  -  - إجمالي الدخل الشامل 
              

 -  -  -  -  )٦٣٧٬٨٦١(  ٦٣٧٬٨٦١  - تحويل إلى احتياطي نظامي 
 تغيرات في الحصص غير المسيطرة

 ) ١(إيضاح 
  
- 

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

   
)٩٩٥٬٢٦٨( 

   
)٩٩٥٬٢٦٨( 

              

 ١٤٩٬٦٧٠٬١٠٦  -  ١٤٩٬٦٧٠٬١٠٦  ) ٢٬٦٢٨٬٦٥٨(  ٥٬٧٢٦٬٨٩٥  ٣٬٧٩١٬٨٦٩  ١٤٢٬٧٨٠٬٠٠٠ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في  
  
  
  
  

  جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٣٠الى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 



٦ 

  شركة أرباح المالية  
 سعودية) (شركة مساهمة مقفلة 

     

دة       قائمة التدفقات النقدية الموحَّ
      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

      
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي    
      

      النشاطات التشغيلية 
 ٢٬٦٠٩٬١٠٩  ٨٬٥٥٥٬٧٢٢   الربح قبل حساب الزكاة للسنة 

      حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدية: تعديالت لتسوية الربح قبل 
 ١٢١٬٦٨٦  ٩٦٬٩٥٥   استهالك ممتلكات ومعدات    
 ٥٣٠٬٧٨٥  ٤٨٤٬٩٥٢   استهالك أصول حق استخدام    
 ٤١٬٧٧٤  ٤٢٬٧٣٤   إطفاء أصول غير ملموسة    
 ٢٬١١٩٬٦١٨  ٧٢٨٬٤٨٥   تكاليف تمويل    
 )٢٢٣٬٠٢٦(  ) ١٧٥٬٣٢٧(   إيرادات تمويل    
  خسائر غير محققة من أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح    

 أو الخسارة        
    

١٢٤٬٦٣١ 
   

٩٠٥٬٣٥٢ 
  أرباح محققة من أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح     

 أو الخسارة         
    

)١٬٣٢٣٬٤٨٦ ( 
   
)٢٬٤٠٠٬٢٢٨( 

 ٦٣٨٬١٧٠  ٥٣٤٬١١٠   منافع نهاية خدمة للموظفينمخصص    
   ٤٬٣٤٣٬٢٤٠  ٩٬٠٦٨٬٧٧٦ 

      تعديالت رأس المال العامل: 
 )١٬٢٦٧٬٨٧١(  ) ٨٧١٬٩٦٣(   مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة    
 ٢٦١٬٠٠٠  ٧٢٬١٤٧   مبالغ مدفوعة مقدًما    
 )١٠٬٩٩٩٬٣٨٩(  ) ٨٬٠٤٢٬٨٢٣(   مدينون وأصول متداولة أخرى    
 -  ٨٤٩٬٢٦٠   ُدفعة مقدمة من عمالء متعلقة بأتعاب إدارة    
 ٢٠٬٧٨٢٬٥٩٢  ) ٤٢٣٬١٢٠(   دائنون والتزامات متداولة أخرى    

 ١٣٬١١٩٬٥٧٢  ٦٥٢٬٢٧٧   التدفقات النقدية من العمليات 
       

 )١٬٦٩٢٬٦٠٤(  ) ٢٬٠٤٥٬٢٨٨(   زكاة مدفوعة 
 )٢٠٦٬٩٢٣(  ) ٧٣٣٬٩٣٦(   موظفين مدفوعة منافع 

 )١٬٦١٣٬٨٦٢(  ) ٥٣٤٬١١٠(   تكلفة تمويل مدفوعة 
 ٩٬٦٠٦٬١٨٣  ) ٢٬٦٦١٬٠٥٧(   صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من النشاطات التشغيلية

      
      النشاطات االستثمارية 

 ٢١٩٬٨٥٢٬٤٢٠  ١٦٨٬١٧١٬٦٣٠   متحصَّل من بيع استثمارات
 )٢٣٧٬٩٠٠٬٧٨٤(  ) ١٥٦٬٩٧٥٬٤٨١(   شراء استثمارات 

 )٣٨٬٣٢٨(  ) ٢٥٧٬٢٩٣(   شراء ممتلكات ومعدات 
 -  ) ٢٨٬٨٣٥(   إضافة على أصول غير ملموسة 

 )٧٬٧٢٩٬٢٣٠(  ) ٦٬٧٢٥٬٠٧٦(   إضافة على عقارات تطويرية 
 )٢٥٬٨١٥٬٩٢٢(  ٤٬١٨٤٬٩٤٥   االستثماريةصافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) النشاطات 

      
      النشاطات التمويلية 

 ١٢٬٢٥٠٬٠٠٠  -   صافي الحركة في قرض ألجل 
 )٦٠١٬٢٥٠(  ) ٤٥٥٬٤١٧(   سداد التزام عقد إيجار 

 ١١٬٦٤٨٬٧٥٠  ) ٤٥٥٬٤١٧(   صافي النقدية (المستخدمة في) من النشاطات التمويلية 
      

 )٤٬٥٦٠٬٩٨٩(  ١٬٠٦٨٬٤٧١   (النقص) في األرصدة لدى البنوك والنقدية الزيادة  
 ١٢٬٨١٧٬٨٣٨  ٨٬٨٢٧٬٤١٤   األرصدة لدى البنوك والنقدية في بداية السنة 

دة خالل السنة   ٥٧٠٬٥٦٥  -   تحويل أرصدة لدى البنوك ونقدية خاصة بشركة تابعة وحَّ
 ٨٬٨٢٧٬٤١٤  ٩٬٨٩٥٬٨٨٥   السنة األرصدة لدى البنوك والنقدية في نهاية 

  جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٣٠الى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 



٧ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

     

دة (تتمة)    قائمة التدفقات النقدية الموحَّ
      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

      
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي    

      معامالت غير نقدية هامة: 
  حساب مدين مستحق من استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 مقابل تغير في االحتياطي       
   

٤٣٬٤٨٦ 
   

٢٬٥٩٢٬٧٠٤ 
التوقف عن  استثمار ُمدَرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة نتيجة 

 التوحيد
    

- 
   

١٧٬٠٢١٬٨٠٧ 
 -  ) ٧٧٬٢٢٠٬٠٠٠(   نقص في رأس المال 

 ١٨٢٬٣٠٦  ١١٧٬٣٣٩   تكلفة فائدة من التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين
 ١٠٠٬٤٢٥  ٧٧٬٠٣٦   تكلفة فائدة مستحقة على التزامات إيجار 

 ٧٩٤٬٤٥٦  ) ١٣٬٨٥٢(  ُمحدَّدة للموظفين (خسائر) أرباح إعادة قياس من التزامات منافع 
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٣٠الى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 



٨ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة    إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
        معلومات حول الشركة  ٠١
            

لة في مدينة الدمام بالمملكة العربية ال سعودية بُِموِجب  إنَّ شركة أرباح المالية ("الشركة " أو "الشركة األم") هي شركة مساهمة مقفلة سعودية ُمسجَّ
م). تزاول الشركة بصورة رئيسية أعمال  ٢٠٠٨مارس  ١٢هـ (الموافق ١٤٢٩ربيع األول  ٤وتاريخ  ٢٠٥٠٠٥٩٠٢٠السجل التجاري رقم 

هــ مثل إدارة األصول والخدمات  ٠١/٠٨/١٤٢٨) الصادر بتاريخ ٣٧-٧٠٨٣األوراق المالية بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم (
الية واالستثمار في سوق رأس المال. ويقع مكتب الشركة المسجل بمركز سعد المعمر لألعمال، البنكية االستثمارية والوساطة في األوراق الم

 طريق الخليج، مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية. 
            

دة للشركة وشركاتها التابعة (يُشار إليها معًا بـ  دة القوائم المالية الموحَّ ("المجموعة"). كان لدى المجموعة استثماًرا في  تمثل القوائم المالية الموحَّ
 :٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١الشركات التابعة التالية كما في 

            
  
  

 اسم الشركة التابعة 

  
  

 بلد التسجيل 

حصة الملكية   
 الفعلية (%) 

٢٠٢٠ 

حصة الملكية  
 الفعلية (%) 

٢٠١٩ 

  
  

 السيطرة 
             

 نعم  ٪١٠٠  ٪١٠٠  المملكة العربية السعودية  األرباح العقارية شركة صروح  
 ال  ٪٥٠  ٪٥٠  المملكة العربية السعودية  شركة حدائق السعيد للتطوير العقاري

 نعم *  ٪٧٧  -  المملكة العربية السعودية  صندوق أرباح لألسهم السعودية 
            

 ، وقد استُكملت اإلجراءات النظامية المتعلقة بذلك الشأن. ٢٠٢٠لألسهم السعودية خالل مارس * أغلقت المجموعة صندوق أرباح 
            

دة بتاريخ  بغرض إصدارها.   م)٢٠٢١مارس  ٢٨ هـ (الموافق ١٤٤٢شعبان  ١٥ اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية الموحَّ
            

    والسياسات المحاسبية الهامة أساس اإلعداد   ٠٢
            

         أساس اإلعداد  ٢٫١
دة الخاصة بالمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السع  ودية والمعايير  أُِعدَّت هذه القوائم المالية الموحَّ

السعودية للمحاسبين القانونيين (الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة  واإلصدارات األخرى المعتَمدة من الهيئة 
 العربية السعودية"). 

            
         أساس القياس  ٢٫٢

دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، ما لم تتطلب  المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية أساس  تُعَدُّ القوائم المالية الموحَّ
 قياس آخر كما هو ُمفَصح عنه في السياسات المحاسبية أدناه. 

            
        العملة الوظيفية وعملة العرض  ٢٫٣

دة باللایر السعودي ما لم يُذكر خالف   ذلك، والذي هو العملة الوظيفية المستخدمة لدى المجموعة. تُْعَرض القوائم المالية الموحَّ
            

         أساس التوحيد  ٢٫٤
دة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  ض المجموعة، أو  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تمثل القوائم المالية الموحَّ . تتحقق السيطرة عندما تتعرَّ

العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل  يكون لها حقوق في، 
 سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وال تسيطر المجموعة، على وجه التحديد، على الشركة المستثمر فيها إال إذا كان لدى المجموعة: 

            
سيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات الشركة المستثمر فيها ذات   -

 الصلة)،
ض أو حق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، -    تعرَّ
     المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.قدرة على استخدام سيطرتها على الشركة  -
            
            
 



٩ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
   الهامة (تتمة) أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية   ٠٢
            

        أساس التوحيد (تتمة)  ٢٫٤
            

وعلى وجه العموم، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من  
المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة 

 ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: 
            
 فيها، الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر  -
       الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى،  -
       حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.  -
            

تغيرات على  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود 
قف  عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتو

كة التابعة  التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. تُْدَرُج األصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشر
دة ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف  المجموعة    المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحَّ

 عن السيطرة على الشركة التابعة. 
            

ع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر  على مساهمي الشركة األم للمجموعة وحسب الحصص غير المسيطرة حتى لو  يُوزَّ
نتج عن ذلك وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى  

كامل كافة األصول وااللتزامات فيما بين المجموعة وكذلك حقوق  سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. وتُحذَف بال
 الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية. 

            
 كمعاملة حقوق ملكية. يُحاَسُب عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، 

            
وإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) وااللتزامات والحصة غير 

الربح أو الخسارة. ويُْعتََرُف بأي استثمار محتفظ  المسيطرة وغيرها من مكونات حقوق الملكية، بينما يُْعتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة ضمن  
 به بالقيمة العادلة. 

            
   تصنيف األصول وااللتزامات كمتداولة وغير متداولة  ٢٫٥

دة بناًء على تصنيفها كمتداولة / غير متداولة. وتُعَد    األصول متداولة وذلك عندما:تظِهر المجموعة األصول وااللتزامات في القوائم المالية الموحَّ
            
 يُتوقَّع تسييلها أو تكون هناك نية لبيعها أو استنفادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية، -
       االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،  -
    الُمْفَصح عنها،يُتوقَّع بيعها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية  -
تكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي التزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر   -

 شهًرا بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها.
            

     وتُعَدُّ االلتزامات متداولة وذلك عندما: وتَُصنَُّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة. 
            
     ُيتوقَّع سدادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية،  -
       االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،  -
     استحقاق سدادها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها، -
 عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها. -
            

       وتَُصّنُِف المجموعة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة. 
            
 



١٠ 

  شركة أرباح المالية  
 سعودية) (شركة مساهمة مقفلة 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
   أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٢
            

         قياس القيم العادلة ٢٫٦
أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.  تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما 

 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما: 
            
       في السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات  -
   الرئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات. في ظل عدم وجود السوق  -
            

     ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة. 
            

سيستخدمونها عند تسعير األصول أو االلتزامات  وتُقاُس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق  
 وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية. 

            
ويراعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى  

 فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة. 
            

القابلة   وتستخدم المجموعة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لتعظيم االستفادة من المدخالت 
 للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

            
دة، ضمن التسلسل الهرمي  للقيمة العادلة  وتُصنَّف كافة األصول وااللتزامات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية الموحَّ

ة لقياس القيمة العادلة ككل: الُمبيَّن أدناه، على أساس   مدخالت المستوى األدنى والهامَّ
            
  المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعديل) في سوق نشط ألصول والتزامات مماثلة  -
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو  المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها  -

 غير مباشرة
 المستوى الثالث: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.  -
            

أجريت التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي  وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات المعترف بها على نحو متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا 
ى دوريا بإعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية ُمْفَصح عنها. ويُجرَ 

 تقييم السياسات واإلجراءات لكل من القياس المتكرر وغير المتكرر للقيمة العادلة. 
            

وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول وااللتزامات  
 والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المبيَّنة أعاله. 

            
          إيرادات  ٢٫٧

باإليرادات من إدارة الصناديق المشتركة وتقدم الخدمات االستشارية وحفظ األوراق المالية وإيرادات توزيعات األرباح المستلمة  تعترف المجموعة  
 من استثمارات األسهم. 

            
األصول") أو نسبة من العائدات  يُْعتَرف بأتعاب إدارة األصول على أساس نسبة ثابتة من صافي األصول تحت اإلدارة ("على أساس  -

من صافي األصول ("المرتكزة على العائدات") الخاضعة للشروط واألحكام المعمول بها وعقود الخدمة المبرمة مع العمالء والصناديق.  
ديد بجهود  وتربط المجموعة اإليرادات من أتعاب اإلدارة بالخدمات المقدمة خالل السنة؛ نظًرا ألن األتعاب تتعلق على وجه التح

المجموعة لنقل خدمات تلك السنة. ونظًرا ألن أتعاب إدارة األصول ال تخضع لعمليات استرداد، ال تتوقع اإلدارة أي عكس قيد هام  
 لإليرادات المعترف بها سابقًا. 

            
الخدمة السارية، بما في ذلك أتعاب اتفاقيات  يُْعتَرف بإيرادات المصرف االستثماري بناًء على الخدمات المقدمة بموجب عقود  -

 االستثمارات. 
            
 يُعتَرف باإليرادات رسوم االشتراكات عند االشتراك في الصندوق، ويُْعتََرُف باإليرادات عند نقطة زمنية معينة (وقت االشتراك)  -



١١ 

 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
   أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٢
            

          (تتمة)   إيرادات  ٢٫٧
المعمول بها ويُْعتََرف بها عند تحققها على مدى زمني. تتحقق رسوم  يُْعتََرف باإليرادات من خدمات الحفظ بناًء على اتفاقيات اإلدارة  -

 الحفظ على أساس يومي مقابل نسبة مئوية سنوية من صافي قيمة األصول للصناديق التي تديرها المجموعة. 
            
 توزيعات األرباح. يُْعتََرف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند نشوء الحق في استالم  -
            
صم  يُْعتَرف بإيرادات الوساطة عند تنفيذ المعامالت ذات الصلة نيابة عن العمالء بالسعر المتفق عليه في العقد المبرم مع العمالء، بعد خ -

المعاملة، مما يؤدي إلى االعتراف الفوري  الخصومات وخصومات الكمية. يُستوفى بالتزامات أداء المجموعة عندما تنفيذ المجموعة 
 باإليرادات، حيث لن يكون لدى المجموعة التزامات أخرى. 

            
     يُْعتََرُف بإيرادات اإليجار وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.  -
            

          مصاريف  ٢٫٨
 األخرى للمجموعة، باستثناء تكاليف التمويل ومصاريف التسويق، مصاريف عمومية وإدارية. تمثل جميع المصاريف 

            
         زكاة وضريبة غير مباشرة  ٢٫٩

            
          زكاة ٢٫٩٫١

ُل المخصص  يَُجنَُّب مخصص زكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") بالمملكة  العربية السعودية على أساس االستحقاق. ويَُحمَّ
دة.   على قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ

            
         ضريبة القيمة المضافة  ٢٫٩٫٢

ضريبة القيمة المضافة الُمتََكبََّدة على شراء  يُْعتََرُف باألصول والمصاريف بالصافي بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء عندما تكون 
من تكلفة   األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث يُْعتََرُف في هذه الحالة بضريبة القيمة المضافة كجزء 

 اقتناء األصل أو كجزء من بند المصاريف، حسب مقتضى الحال. 
            

الحسابات  يُْدَرُج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة الدفع إلى الهيئة كجزء من الحسابات المدينة األخرى أو 
 الدائنة األخرى. 

            
         عمالت أجنبية  ٢٫١٠

ل المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا حسب  األسعار الفورية ذات الصلة في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لالعتراف المبدئي.  تُسّجِ
لة بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العمالت الفوري بتاريخ القوائم المالية. ويُْعتََرفُ   بالفروقات  وتُتْرجم األصول وااللتزامات النقدية الُمسجَّ

دة. الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية   في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
            

       توزيعات أرباح نقدية على المساهمين  ٢٫١١
وفقًا مجموعة. تعترف المجموعة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية على المساهمين عندما يكون التوزيع معتمًدا ولم َيعُد وفقًا لتقدير ال

المساهمين  ألحكام نظام الشركات، يُعتَمد التوزيع عند اعتماده من المساهمين. ويُْعتََرُف بهذا المبلغ مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق ملكية
دة.   الموحَّ

            
       ممتلكات ومعدات / االستهالك  ٢٫١٢

ن تلك تُْدَرُج الممتلكات والمعدات بالتكلفة،   بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إْن ُوِجَدت. وتتضمَّ
عتراف.  التكاليف تكلفة استبدال قِطع غيار الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع طويلة األجل في حال استيفاء معايير اال

أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على فترات، فإن المجموعة تستهلك هذه األجزاء بناًء على أعمارها اإلنتاجية   وعند الحاجة إلى استبدال 
معايير المحددة. وبالمثل، عندما يُجَرى فحص رئيسي، يُعتَرف بتكلفته ضمن القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كجزء مستبدل في حالة استيفاء 

دة عند تكبُِّدها.االعتراف. ويُْعتَرَ   ُف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
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  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
   أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٢
            

       (تتمة)  ممتلكات ومعدات / االستهالك ٢٫١٢
            

  يُحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول على النحو التالي: 
            

     سنوات  ٤    سيارات  
     سنوات  ١٠-٤  أثاث وتركيبات وتجهيزات مكتبية  
     سنوات  ٥   أجهزة حاسب آلي  
            

ية متوقعة  يتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام ُمْعتََرف به مبدئًيا عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبل
استخدامه أو بيعه. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة  من 

دة عند التوقف عن االعتراف باألصل. وتُجَرى مراجعة القيم ا ة  لمتبقي الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
 واألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات وُطرق استهالكها في كل نهاية سنة مالية، وتُعدَّل بأثر مستقبلي، متى كان ذلك مالئًما. 

            
         أصول غير ملموسة  ٢٫١٣

المبدئي بها. وتمثل تكلفة األصول غير الملموسة المستحوذ  تُقاُس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف 
ناقًصا اإلطفاء  عليها في عملية تجميع المنشآت قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي بها، تُدَرج األصول غير الملموسة بالتكلفة  

 المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة. 
            

     وتُصنَّف األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. 
            

ستحوذ  تُقاُس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها. وتمثل تكلفة األصول غير الملموسة الم
تجميع المنشآت قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي بها، تُدَرج األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء  عليها في عملية  

 المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة. 
            

مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ويجرى تقييم االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر  وتُْطفَأُ األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على 
يدل على احتمالية انخفاض قيمة األصل غير الملموس. وتُجرى مراجعة فترة إطفاء وطريقة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي  

َسُب عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع  المحدد على األقل في نهاية كل فترة مالية ُمْفَصح عنها. ويُحا 
ات  االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها األصل بغرض تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يكون مالئًما، ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقدير

دة  المحاسبية. ويُعتَرف بمصروف إطفاء األصول غير المل موسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
  ضمن فئة المصاريف تماشًيا مع وظيفة األصول غير الملموسة. 

 
إما بشكل فردي أو  وال تُْطفَأُ األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم اختبارها سنويا لتحديد االنخفاض في القيمة 

ة للنقد. يُراجع سنوًيا تقيم العمر غير المحدد لتحديد ما إذا كان سيستمر دعم العمر غير المحدد. وإذا لم يكن كذلك، يتم   على مستوى الوحدة الُمِدرَّ
 إجراء التغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

  
 سنوات.  ٤للمجموعة أجهزة حاسب آلي تطفأ على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لمدة تمثل األصول غير الملموسة 

            
يتوقف االعتراف بأي أصل غير ملموس عند بيعه (أي في تاريخ حصول الطرف المستِلم على السيطرة) أو عند عدم وجود منافع مستقبلية  

استخدامه أو بيعه. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع متوقعة من 
دة.   والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ

            
         عقارات استثمارية  ٢٫١٤

المتراكم   المجموعة تطبيق نموذج التكلفة للعقارات االستثمارية (التطويرية). وعليه، تُْدَرُج العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقًصا االستهالكاختارت  
 وأي خسائر متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القيمة. وال تُْستَْهلَُك األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

            

ا عند استبعادها وإّما عند سحبها سحًبا دائًما من االستخدام وعدم توقُّع تحقُّق منفعة   اقتصادية مستقبلية  ويتوقف االعتراف بالعقارات االستثمارية إمَّ
دة في  من استبعادها. ويُْعتََرُف بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة  والدخل الشامل اآلخر الموحَّ

ف بالعقار  الفترة التوقف عن االعتراف.  ويَُحدَُّد مبلغ الِعوض الذي يتعين إدراجه ضمن الربح الناشئ أو الخسارة الناشئة عن التوقف عن االعترا
 ). ١٥االستثماري وفقًا لمتطلبات تحديد سعر المعاملة في المعيار الدولي للتقرير المالي (
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  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
   أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٢
            

          عقود إيجار  ٢٫١٥
المجموعة عند بدء اإليجار، ما إذا كان يعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وعلى ذلك، ينقل العقد الحق في السيطرة على  تُقيُِّم 

 استخدام أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض. 
            

          المجموعة كمستأجر 
لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار الخاصة باألصول  تطبق المجموعة طريقة اعتراف وقياس واحدة 

منخفضة القيمة. وتعترف المجموعة بالتزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام األصول ذات  
 العالقة. 

            
          أصول حق استخدام 

 تعترف المجموعة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لالستخدام). 
            

للمحاسبة عن إعادة قياس  وتُقَاس أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة 
بَّدة ودفعات  التزامات عقد إليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتك

ق االستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى  اإليجار الُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة. وتُْستَهلُك أصول ح
 األعمار اإلنتاجية الُمقَدََّرة بأربع سنوات. 

            
          التزام عقد إيجار 

اإليجار.  د تعترف المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي تَُدفع على مدى فترة عق
يجار المتغيِّرة وتشتمل دفعات اإليجار على الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلية) ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ودفعات اإل

ن أيًضا دفعات ا إليجار سعر ممارسة خيار الشراء  التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّ
خيار    المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومبالغ الغرامات المدفوعة إلنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة المجموعة 

 إنهاء العقد. 
            

ُمعدَّل كمصروف في الفترة التي يتسبب خاللها الحدث أو الظرف في إجراء  ويُْعتََرُف بدفعات اإليجار المتغّيِرة التي ال تعتمد على مؤشر أو 
 السداد. 

            
لمنصوص  وعند حساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة متوسط ُمعدَّل االقتراض عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل الفائدة ا

يتعذَّر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس إطفاء الفائدة ويُخفَّض  عليها ضمنًيا في عقد اإليجار 
ُمدة عقد اإليجار؛ حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضًال عن ذلك، يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في  

 واء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء األصل محل العقد. س
            

        عقود إيجار أصول قصيرة األجل ومنخفضة القيمة 
تمثل البنود التي ال تفي بالحّدِ الخاص  شهر أو أقل. واألصول ذات القيمة المنخفضة    ١٢عقود اإليجار القصيرة األجل هي عقود إيجار تبلغ مدتها  

دة للمجموعة ككل. ويُْعتََرُف بدفعات عقود اإليجار ال قصيرة األجل  بالرسملة لدى المجموعة وتعتبر غير هامة بالنسبة لقائمة المركز المالي الموحَّ
دة. وعقود اإليجار الخاصة باألصول ذات القيمة المنخفضة وفقًا لطريقة القسط الثابت في قائ   مة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ

            
          المجموعة كمؤجر 

ود إيجار  تَُصنَُّف عقـود اإليجار، التي ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل جوهري لكافة المخاطر والمنافع العرضية المتعلقة بملكية األصل، كعق
إيرادات اإليجار الناشئة وفقًا لطريقة القسط الثابت على أساس شروط عقد اإليجار، وتُْدَرُج كبند منفصل من اإليرادات في  تشغيلي. يُحاَسُب عن 

دة. تُضاف التكاليف المباشرة المبدئية الُمتََكبََّدة بشأن التفاوض والترتيب ل يلي  عقد اإليجار التشغقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
حتملة  إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر، ويُْعتََرُف بها كإيرادات إيجار على مدى فترة اإليجار حسب نفس األساس. ويُعتَرف باإليجارات الم

 كإيرادات في الفترة التي تحقق خاللها.
            
  

   



١٤ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
   أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٢
            

        انخفاض في قيمة أصول غير مالية  ٢٫١٦
  األصول غير المالية في اإليضاحات التالية: تَِرُد أيًضا إفصاحات إضافية متعلقة باالنخفاض في قيمة 

            
     ) ٤إيضاح (   إفصاحات بشأن االفتراضات الهامة  
     ) ١٢إيضاح (   ممتلكات ومعدات  
            

قيمة أصل ما. وفي حال وجود هذا  تُجري المجموعة بكل تاريخ قوائم مالية، تقييًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض 
ر المجموعة قيمة األصول القابلة لالسترداد. وتمثل القيمة ا ألصل القابلة  المؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقّدِ

ة للنقد ناقًصا تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. وتُحدَّد القيمة القابلة   لالسترداد ألصل ما القيمة العادلة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
لالسترداد ألحد األصول ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعة من األصول. وعند 

ة للنقد قيمته القابلة لالستر   داد، يُعتبر األصل منخفض القيمة، ويُخفَّض إلى قيمته القابلة لالسترداد. تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ
            

يبة بحيث يعكس  وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضر
للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، ُيؤَخذ في االعتبار  تقييمات السوق الحالية 

ز هذه العمليات الحسابية بطرق ا لتقييم المتعددة  معامالت السوق األخيرة. وفي حال تعذُّر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة. وتُعزَّ
 سعار األسهم المدرجة للشركات أو المؤشرات األخرى المتاحة للقيمة العادلة. وأ
            

حدات  وتبني المجموعة حسابات انخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة، التي تُعَدُّ بصورةٍ مستقلٍة عن كل وحدة من الو
األصول. وتغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة بصفٍة عامٍة فترة خمس سنوات. ويُحتَسب معدل  المدرة للنقد للمجموعة المخصص لها 

 النمو الطويل األجل ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشاريع بعد السنة الخامسة. 
            

دة ضمن فئات هذه المصاريف وبما ويُْعتََرُف بخسائر االنخفاض في العمليات المستمرة في قائمة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
 يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته. 

            
سابقًا لم تَعُْد  يُجَرى تقييم، بتاريخ القوائم المالية، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسائر الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها 

ة للنقد. وال   يُعَكس قيد الخسارة  موجودة أو قد َنقَُصت. وفي حالة وجود هذا المؤشر، تقّدِر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة الُمِدرَّ
حديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة لت 

ة لالسترداد، االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة. ويكون عكس القيد محدوًدا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابل 
ا لو يُْعتََرف بأي خسارة ناشئة عن انخفاض قيمة األصل  وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك، فيم

دة.   في السنوات السابقة.  ويُْعتََرُف بعكس قيد المخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
            

   االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف  -أدوات مالية   ٢٫١٧
 األداة المالية هي أي عقد ينشأ منه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. إن 
            

         أصول مالية  ٢٫١٧٫١
            

         االعتراف المبدئي والقياس 
بالتكلفة الُمْطفَأَة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من تَُصنَُّف األصول المالية عند االعتراف المبدئي وتُقاُس الحقًا 

 خالل الربح أو الخسارة. 
            

بالمجموعة  يعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج العمل الخاص  
عملية، إلدارة هذه األصول المالية. وباستثناء الحسابات المدينة التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها المجموعة وسيلة 

ة العادلة من خالل الربح تقيس المجموعة مبدئًيا األصل المالي بقيمته العادلة زائًدا تكاليف المعامالت في حال األصول المالية غير المدرجة بالقيم
 أو الخسارة. 

            
ر  وتُقاُس المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة، التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها المجموعة وسيلة عملية، بسع

 ). ١٥المعاملة المحدد وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (



١٥ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
   أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٢
            

   (تتمة)   والقياس الالحق والتوقف عن االعترافاالعتراف المبدئي  -أدوات مالية   ٢٫١٧
            

         (تتمة)  أصول مالية  ٢٫١٧٫١
  

 (تتمة)  االعتراف المبدئي والقياس 
        

ويُحدَّد نموذج العمل  يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارة أصولها المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية. 
 ما إْن كانت التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كلْيهما. 

            
المتعارف عليها في  ويُْعتََرُف بعمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك 

 السوق (المعامالت االعتيادية) بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل. 
            

         القياس الالحق 
 تَُصنَُّف األصول المالية، ألغراض القياس الالحق، إلى أربع فئات وهي: 

            
       ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دين) أصول مالية  ) ١(
غير   - أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة (أدوات الدين)  ) ٢(

 مطبق على المجموعة 
الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف عن  أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ) ٣(

 غير مطبق على المجموعة   -االعتراف (أدوات حقوق الملكية)  
       أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ) ٤(
            

       (أدوات دين) أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة 
 هذه الفئة هي األكثر أهمية للمجموعة. وتقيس المجموعة األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطْين التاليْين:

            
 التعاقدية، واقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بهدف اقتناء األصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية  -
            
أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة تدفقات، نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ   -

 األصلي القائم. 
            

معدل الفائدة الفعلي، وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة. ويُْعتََرُف  تُقاُس األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة 
دة عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض ق  يمته. باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ

            
        خالل الربح أو الخسارة أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من  

ُن األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة األصول المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة واألصول   المالية المصنَّفة  تَتََضمَّ
طلوب إلزاًما قياسها بالقيمة العادلة. تَُصنَُّف األصول  عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالية الم 

المشتقة بما المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم شراءها لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب. وتَُصنَُّف أيضا باألدوات المالية  
بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات تحوط فعالة. تَُصنَُّف األصول   في ذلك األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة، كأدوات محتفظ بها

لنظر عن  المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف ا
لدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما نموذج األعمال. وعلى الرغم من المعايير المتعلقة بتصنيف أدوات ا

ة أو  هو مبين أعاله، يمكن تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان ذلك يعمل على إزال
 تقليص عدم التماثل المحاسبي بشكل كبير.

            
دة بالقيمة العادلة   مع االعتراف بصافي  وتُْدَرُج األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحَّ

دة.   التغيُّرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
  

   



١٦ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
   أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٢
            

   (تتمة)   والقياس الالحق والتوقف عن االعترافاالعتراف المبدئي  -أدوات مالية   ٢٫١٧
            

         (تتمة)  أصول مالية  ٢٫١٧٫١
            

          التوقف عن االعتراف 
المشابهة) (أي تُستبعَد  يتوقف االعتراف باألصل المالي (أو متى يكون منطبقًا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية  

دة للمجموعة) بصورةٍ رئيسٍة عند:   ِمن قائمة المركز المالي الموحَّ
            
     انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل، أو  -
لها التزام لسداد  - التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير  تحويل المجموعة حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو تحمُّ

جوهري إلى طرف آخر بموجب "اتفاقية مرور"، وإما (أ) تحويل المجموعة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل،  
لت السيطرة على األصل. أو (ب) عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنها ح  وَّ

            
حتفاظها  وعند تحويل المجموعة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو قيامها بإبرام ترتيبات فورية، فإنها تُقّيِم فيما لو ومدى ا 

ُل مخاطر ومنافع األصل بشكل  ُل سيطرتها على األصل، بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. عندما ال تُحّوِ جوهري وال تحتفظ بها أو تُحّوِ
ل بشرط استمراريتها في التعامل به. وفي هذه الحالة، تعترف المجموعة أيًضا بااللتزام ا لمرتبط  فتستمر المجموعة في االعتراف باألصل الُمحوَّ

ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وا اللتزامات التي احتفظت بها المجموعة. إن استمرارية التعامل تمتد  بذلك. يُقاُس األصل الُمحوَّ
ل وتقاس بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب المجموعة بسدادها، أيهما   بشكل الضمانة على األصل الُمحوَّ

 أقل. 
            

         انخفاض في قيمة أصول مالية 
 تَِرُد أيًضا إفصاحات إضافية متعلقة باالنخفاض في قيمة األصول المالية في اإليضاحات التالية: 

            
     ) ٤إيضاح (  إفصاحات بشأن االفتراضات الهامة  
     ) ١٦إيضاح (  مبلغ مستحق من جهات ذات عالقة  
            

االئتمانية المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتحدد  تعترف المجموعة بمخصص الخسائر 
ية التي تتوقع الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التعاقد

مها، مخصومة بما يقارب معدل الفائدة الفعلي. وتشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية من بيع الضمانات الرهنية  المجموعة استال
 المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من شروط العقد. 

            
االئتمانية المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لحاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل  يُْعتََرُف بالخسائر 

المحتملة  جوهري منذ االعتراف المبدئي بها، يَُجنَُّب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء الخسائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر 
شهًرا). أما حاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي تزداد مخاطر االئتمان  ١٢شهًرا التالية (الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  ١٢لـ خالل ا

الخاصة بها بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي بها، فإنه يجب تجنيب مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي  
 ض بصرف النظر عن وقت التعثر (الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر). للتعر

            
 تقوم  بالنسبة للمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة، تطبُِّق المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. وعليه، ال 

مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك باالعتراف بمخصص خسارة بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على  المجموعة بمتابعة التغيرات في  
ل حسب  مدى العمر بكل تاريخ قوائم مالية. وقد أنشأت المجموعة مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي تُعدَّ 

 صة بالمدينين والبيئة االقتصادية. العوامل المستقبلية الخا
            

يوًما. ومع ذلك، فإنَّ المجموعة، في   ٣٦٥وتنظر المجموعة في حاالت التعثر في سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي 
ح بعض الحاالت، قد تعتبر أيًضا أنه هناك تخلف عن سداد أصل مالي ما عندما تشير  المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجَّ

ا المجموعة.  للمجموعة أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدية غير الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ به
 لنقدية التعاقدية. ويُشَطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات ا
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دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
   أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٢
            

   (تتمة)   االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف -أدوات مالية   ٢٫١٧
            

         التزامات مالية  ٢٫١٧٫٢
            

         االعتراف المبدئي والقياس 
الربح أو الخسارة والقروض والحسابات الدائنة  تَُصنَُّف االلتزامات المالية، عند االعتراف المبدئي، كالتزامات مالية حسب القيمة العادلة من خالل  

 أو كمشتقات أدوات مالية مخصصة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعَّالة، حسبما يكون مناسبًا. 
            

بالصافي بعد حسم تكاليف المعامالت  يُْعتََرُف بجميع االلتزامات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فيتم إظهارها 
 المتعلقة بها مباشرة. 

            
ُن االلتزامات المالية للمجموعة الحسابات الدائنة والتزام اإليجار والقرض ألجل.      وتَتََضمَّ

            
         القياس الالحق 

 أدناه: يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها كما هو موضح 
            
       التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ) ١(
            

ُن االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االلتزامات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة   المالية  وااللتزامات  تَتََضمَّ
 المصنفة عند االعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

            
ُن هذه الفئة أيًضا األدوات   تَُصنَُّف االلتزامات المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على المدى القريب. تَتََضمَّ

المبرمة من قبل المجموعة والتي لم تُخصص كأدوات تحوط في عالقات التحوط كما هو منصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير  المالية المشتقة  
 ). وتَُصنَُّف أيضا األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة كمحتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات تحوط فعالة. ٩المالي (

            
 دة. ويُْعتََرُف باألرباح أو الخسائر من االلتزامات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ 

            
االعتراف المبدئي، شريطة استيفاء ذلك تُصنَّف االلتزامات المالية، عند االعتراف المبدئي بها، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ  

). ولم تُصنِّف المجموعة أي التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ٩لمعيار االعتراف وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (
 الخسارة. 

            
      التزامات مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (قروض)  ) ٢(
            

 باألرباح والخسائر  بعد االعتراف المبدئي، تُقاُس القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. ويُْعتََرفُ 
دة عند التوقف عن االعتراف بااللتزامات وكذلك من  خالل عملية إطفاء معدل الفائدة  في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ

 الفعلي.
            

معدل  وتُحتَسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ من 
دة. الفائدة الفعلي. ويُْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ

            
     وتنطبق هذه الفئة عموما على الحسابات الدائنة والتزام اإليجار والقرض ألجل. 

            
          التوقف عن االعتراف 

الُمستَحق ضمن االلتزامات أو الغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام مالي حالي بآخر  يتوقف االعتراف بااللتزامات المالية عند سداد االلتزام  
يل على  من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدَّل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر هذا التغيير أو التعد

واالعتراف بالتزام جديد. ويُْعتََرُف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  أنه توقف عن االعتراف بااللتزام األصلي  
دة.   اآلخر الموحَّ
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دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
   أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  ٠٢
            

   (تتمة)   االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف -أدوات مالية   ٢٫١٧
            

        مقاصة األدوات المالية  ٢٫١٧٫٣
دة عند وجود حق نافذ قانوًنا في  تُجَرى مقاصة األصول المالية وااللتزامات  المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي الموحَّ

ا بتسويتها على أساس الصافي أو تسييل األصول وسداد االلتزامات في آن واحد.   إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ
            

         ونقدية أرصدة لدى البنوك   ٢٫١٨
دة من األرصدة لدى البنوك والنقدية في الصندوق، حيث تخضع لمخاطر   تتألف األرصدة البنكية والنقدية الُمدَرجة في قائمة المركز المالي الموحَّ

 تغيُّرات ضئيلة في القيمة. 
            

         احتياطي نظامي  ٢٫١٩
ل نسبة وفقًا لنظام الشركات السعودي، يجب على  من رأس المال.   ٪٣٠من دخلها في كل سنة لتكوين احتياطي يُعادل  ٪١٠المجموعة أْن تُحّوِ

 واالحتياطي غير قابل للتوزيع. 
            

          مخصصات  ٢٫٢٠
سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر  يُْعتََرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية (نظامية أو ضمنية) على المجموعة ناتجة عن أحداث 

توقع فيها استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت التي ت 
المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط  المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُْعتََرُف ب 

دة  عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. ويُعَرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ 
استخدام معدل ما قبل الضريبة (الزكاة)  بعد خصم أي مبالغ مستردة. وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات ب 

نتيجة  الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يُْعتََرُف بالزيادة في المخصص 
 مرور الوقت كتكلفة تمويل. 

            
         منافع موظفين  ٢٫٢١

            
         التزامات قصيرة األجل 

المتوقع إن التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران وبدل تعليم األبناء وبدل األثاث 
العالقة يُْعتََرُف بها في خدمات الموظفين حتى  سدادها بالكامل خالل االثني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة التي يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات 

نافع موظفين نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها، وتُقاُس حسب المبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. وتُْعَرُض االلتزامات كالتزامات م
دة ِضْمن المصاريف المستحقة الدفع واال  لتزامات األخرى. متداولة في قائمة المركز المالي الموحَّ

            
        التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين

)  ١٩ولي (تستخدم المجموعة برنامًجا غير ممول لمنافع نهاية خدمة للموظفين، والذي يَُصنَُّف كالتزام منافع ُمحدَّدة بموجب معيار المحاسبة الد
المنافع الُمحدَّدة برنامًجا مختلفًا عن برنامج المساهمات المحددة. إن صافي االلتزام الُمْعتََرف به في قائمة  المعنّي بمنافع الموظفين. ويُعدُّ برامج 

دة والمتعلق ببرنامج المنافع الُمحدَّدة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة في نهاية الفترة ال ا مالية الُمْفَصح عنها ناقصً المركز المالي الموحَّ
الوحدة اإلضافية   القيمة العادلة ألصول البرنامج في ذلك التاريخ. ويُعاد قياس التزام المنافع الُمحدَّدة من قَِبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة

ُد القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة بخصم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام  عائدات السوق في نهاية الفترة المالية  المقدرة. وتَُحدَّ
مة. وفي البلدان الُمْفَصح عنها لسندات الشركات ذات الجودة العالية والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة الُمقَدََّرة اللتزامات منافع ما بعد الخد

مية. ويُحتََسُب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم  التي ال يوجد فيها سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكو
ة الربح أو  على صافي رصيد التزام المنافع الُمحدَّدة والقيمة العادلة ألصول البرامج. وتُْدَرُج هذه التكلفة ضمن مصروف منافع الموظفين في قائم

دة. إن األرباح والخسائر االكتوار  ية الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية والتعديالت القائمة  الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
مة الحالية  على الخبرة يُْعتََرُف بها ضمن حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها. ويُْعتََرُف بالتغيرات في القي 

امج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  اللتزامات المنافع الُمحدَّدة الناتجة عن تعديالت البرن 
دة كتكاليف خدمة سابقة. وفيما يتعلق بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين داخل المملكة العربية السعودية، تراعي عملية التق ييم االكتوارية  الموحَّ

 ياسة المجموعة. أحكام نظام العمل والعمال السعودي وس
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         تكاليف اقتراض  ٢٫٢٢
  تَُرْسَمُل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت ليصبح جاهزا 

 التي   لالستخدام أو البيع المستهدف منه كجزء من تكلفة األصول ذات العالقة. وتُحمَّل جميع تكاليف االقتراض األخرى على المصاريف في الفترة 
 تحدث فيها. وتتألف تكاليف االقتراض من تكاليف الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة على اقتراض األموال. 

  
          التزامات محتملة  ٢٫٢٣

             
دة. ويُْفِصُح عنها ما لم يكن  احتمال تدفق الموارد المتضمنة منافع اقتصادية مستبعًدا.  ال يُْعتََرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالية الموحَّ

دة ِضْمن بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". وال يُْعتََرُف باألصل ُل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي الموحَّ المحتمل في القوائم  وتَُسجَّ
دة، بل يُْفِصُح عنه عندما يكون من المحتمل   تدفق منافع اقتصادية. المالية الموحَّ

             
     المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة  ٠٣
             

دة للمجموعة. ولم  ٢٠٢٠يُطبَّق العديد من التعديالت والتفسيرات للمرة األولى في عام  ، إال أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحَّ
 بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أُْصِدَرت ولم تصبح سارية حتى اآلن. تقم المجموعة 

             
   التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة  ٠٤
             

والتقديرات واالفتراضات المحاسبية التي قد تؤثر على المبالغ يتطلُب إعداد القوائم المالية الخاصة بالمجموعة قيام اإلدارة باستخدام األحكام 
المفصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة. وقد ينشأ عن عدم  

ة الدفترية لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات  التيقن حيال االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيم
 المستقبلية.

             
ض له المجموعة من مخاطر وحاالت عدم التأكد ما يلي:     وتتضمَّن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بما تتعرَّ

             
   ) ١٧إيضاح (   إدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها 
   ) ٢٢) وإيضاح (١٧إيضاح (    إفصاحات بشأن تحليالت الحساسية  
             

         األحكام المحاسبية  ٤٫١
             

الغ  وضعت اإلدارة، في سياق تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة، األحكام المحاسبية التالية التي لها تأثير هام للغاية على المب 
دة.   المعتَرف بها في القوائم المالية الموحَّ

             
       إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء ٤٫١٫١

تحقه  تتغير إيرادات المجموعة الخاصة بأتعاب اإلدارة ورسوم الحفظ حيث إن العقود تستند لِعوض متغير وتقدر المجموعة مبلغ الِعَوض الذي ستس
خدماتها. ويُقدَّر الِعوض المتغير عند بدء العقد ويقيَّد حتى يصبح من المحتمل بدرجة عالية أنَّه لن يحدث عكس قيد هام في مبلغ مقابل تقديم 

،  رة الماليةاإليرادات المتراكمة الُمعتَرف بها عند التوصُّل فيما بعد إلى تسوية بشأن حالة عدم التيقن حيال الِعوض المتغير، وهو في نهاية الفت 
 حيث تُحتسب األتعاب كنسبة مئوية سنوية من صافي قيمة األصول الُمعدَّلة للصناديق التي تديرها المجموعة. 

             
 مراعاة مكون التمويل الهام في عقد ما 

المتعهَّد به لتأثيرات مكون تمويل هام إذا كانت  )، ال تقوم المجموعة بتعديل مبلغ الِعوض  ١٥ووفقًا للوسيلة العملية بالمعيار الدولي للتقرير المالي (
د بها إلى العميل وعندما يدفع العميل مقابل هذه الخدمة ستكون سنة واحد ة أو أقل.  تتوقع، في بداية العقد، أن الفترة بين تحويل الخدمة المتعهَّ

العميل الدفع مقدًما بعد األخذ بعين االعتبار طول الفترة  خلَُصت المجموعة إلى عدم وجود مكون تمويل هام لتلك العقود التي بموجبها يختار 
 الزمنية بين ما يدفعه العميل وتحويل الخدمات للعميل. 

  

   



٢٠ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
   (تتمة)  التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة  ٠٤
             

         (تتمة)  األحكام المحاسبية  ٤٫١
             

 المجموعة كمستأجر  -تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء   ٤٫١٫٢
قابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير  

ي فترات  المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار، أو إنهاء عقد اإليجار إذا من المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار إنهاء العقد أل 
المجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. وتطبق المجموعة األحكام المحاسبية عند تقييم    مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار. لدى

 فيما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد اإليجار أو إنهائه. 
             

          السيطرة على صندوق  ٤٫١٫٣
كمدير صندوق لبعض الصناديق، وتقيِّم المجموعة السيطرة على كل صندوق بناًء على تنوع العائدات. عندما تتعرض المجموعة  تعمل المجموعة  

 لعائدات هامة نتيجة المكافآت أو الوحدات التي تحتفظ بها المجموعة، تستنتج إدارة المجموعة أنها تسيطر على الصندوق وتوحده. 
             

         التقديرات واالفتراضات  ٤٫٢
مالية التي قد  فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بمصادر عدم التأكد بشأن التقديرات المحاسبية المستقبلية والمصادر األخرى بتاريخ القوائم ال

ل مخاطر جوهرية يترتب عليها إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول  وااللتزامات خالل السنة المالية القادمة. وقد استندت  تُشّكِ
يال  المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالية ح

ة عن إرادة المجموعة. وقد تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات  التطورات المستقبلية قد تتغير نظًرا للتغيرات السوقية أو الظروف الناشئة الخارج
 عند ظهورها. 

             
         انخفاض في قيمة أصول غير مالية  ٤٫٢٫١

العادلة ناقًصا يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، والتي تمثل قيمته 
معامالت البيع  تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى. وتحتسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد بناًء على البيانات المتاحة من 

وق القابلة للمالحظة ناقًصا  الملزمة، التي تجرى على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة، ألصول مماثلة أو أسعار الس
دية من التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتتحقق التدفقات النق

ُن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد  أو االستثمارات المستقبلية الجوهرية التي من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تَتََضمَّ
الخصم المستخدم  شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل  

 بلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في التوقعات. في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلية المستق
             

       تقييم التزامات المنافع الُمحدَّدة  ٤٫٢٫٢
التقييمات  د باستخدام تَُحدَُّد تكلفة برنامج المنافع الُمحدَّدة لمعاش التقاعد والمنافع األخرى بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام معاش التقاع

االكتوارية. ويتضمن التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد معدل الخصم  
المنافع الُمحدَّدة    والزيادات المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل، فإن التزام 

 شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية. 
             

         مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  ٤٫٢٫٣
للحسابات المدينة بالتكاليف المطفأة. وتُحتَسب معدالت المخصصات  تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  

ر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء التي لديها نماذج خسارة مشابهة (أي حسب الجغرافيا ونوع المنتج ونوع الع  ميل  بناء على أيام التأخُّ
 اني). وتصنيفه والتغطية باعتمادات مستندية أو أشكال أخرى من التأمين االئتم

  
ر في السداد لدى المجموعة. وستعاير المجموعة المصف  وفة  وتُحتَسب مصفوفة المخصصات مبدئًيا على أساس المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ

الملحوظة التاريخية  بهدف ضبط خبرة خسائر االئتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة. وفي كل تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت 
ر في السداد، وتخضع التغيُّرات في التقديرات المتوقعة للتحليل.   للتأخُّ

  
ر في السداد واألوضاع االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية ال متوقعة تقديًرا هاما.  ويُمثِّل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ

ائر االئتمانية المتوقعة حسَّاًسا للتغيُّرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة. وقد ال تمثل أيًضا خبرة خسائر االئتمان ويُعَدُّ مبلغ الخس
ر فعلي للعمالء في السداد مستقبال. للحصول على معلومات مفصلة، يرجى الر جوع  التاريخية واألوضاع االقتصادية المتوقعة لدى المجموعة تأخُّ

 ). ١٧إليضاح (إلى ا



٢١ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            

   (تتمة)  التقديرات المحاسبية واألحكام واالفتراضات الهامة  ٠٤
             

         (تتمة)  واالفتراضات التقديرات   ٤٫٢
             

         األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  ٤٫٢٫٤
ستخدام المتوقع تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض حساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار اال

العقد المبرم مع العميل واالهتراء المادي لألصل. وتجري اإلدارة سنويًا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويُعدَّل  لألصل أو ومدة 
 االستهالك المحمل المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

             

           مخصصات  ٤٫٢٫٥
نقدية  تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وتقييمات للتأكد من استيفاء معايير االعتراف، بما في ذلك تقديرات احتمالية التدفقات ال

 الخارجية. 
             

         القيمة العادلة لعقارات تطويرية  ٤٫٢٫٦
قَِبل خبراء تقييم عقاري باستخدام ُطرق تقييم فنية معتَرف بها والمبادئ المنصوص عليها في المعيار  تَُحدَُّد القيمة العادلة للعقارات التطويرية من 

) "قياس القيم العادلة". إن الطرق واالفتراضات الهامة المستخدمة من قبل المقيمين في تقدير القيمة العادلة للعقارات  ١٣الدولي للتقرير المالي (
 ). ١٥(  التطويرية مبينة في اإليضاح

             

         تحديد فترة عقد اإليجار  ٤٫٢٫٧
رسة خيار  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي من شأنها أن تخلق حافًزا اقتصادًيا تشجيعًيا لمما

التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) ضمن مدة اإليجار إال إذا كان تمديد عقد  التمديد أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. وال تُْدَرُج خيارات 
اإليجار (أو عدم إنهائه) مؤكًدا إلى حد معقول. وتُجرى مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث هام أو تغير جوهري في الظروف مما يؤثر على  

 هذا التقييم ويكون ذلك تحت سيطرة المستأجر. 
             

    تحديد معدل الخصم للقياس المبدئي اللتزام اإليجار  ٤٫٢٫٨
استخدام  تقيس المجموعة كمستأجر التزام اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في تاريخ بدء اإليجار. وتُخصم دفعات اإليجار ب 

تحديد السعر على الفور. وإذا تعذر تحديده على الفور، فإن المجموعة تستخدم معدل  سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار في حال إمكانية 
ضمان االقتراض اإلضافي. وُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ُمعدَّل الفائدة الذي يتعيَّن على المجموعة دفعه القتراض، على مدى فترة مماثلة وب 

لة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. تحدد المجموعة معدل االقتراض  مماثل واألموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماث 
 اإلضافي بالرجوع إلى تكلفة االقتراض الحالية والتاريخية معدَّلة للمحاسبة عن المدة والضمان مقابل هذا االقتراض. 

             

         إدارة أصول  ٠٥
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٬٦٣٤٬٩٩٧  ٣٬٩٥٢٬٢٨٠        أتعاب إدارة 
 -  ١٬٨٥٢٬٦٦٤        أتعاب أداء 

 ١٬٧٤٦٬٣٢٥  ٨٦٥٬٥٠٦        أتعاب تطوير 
 ٢١٬٧٢٥  ٦٤٨٬٩٦٠       أتعاب إدارية ورسوم تسجيل 

          ٣٬٤٠٣٬٠٤٧  ٧٬٣١٩٬٤١٠ 
             

  

   



٢٢ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            

       مصاريف عمومية وإدارية  ٠٦
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٬٢١٩٬٠٥٦  ١٬٥٠٧٬٨٧٤        مهنية خدمات 
 ٦٩١٬٧٢٩  ٧٥٨٬٥٦٢        رسوم اشتراكات 
 ٦٣٧٬٦٤٦  ٥٢١٬٤٣٠        مصروف تأمين
 ٥٢٦٬٣٨٨  ٥٠٢٬٧٧٧        رسوم حكومية 

 ٥٣٠٬٧٨٥  ٤٨٤٬٩٥٢      ) ١٣استهالك أصول حق استخدام (إيضاح 
 ٥٤٢٬٣٨٢  ٤٥٢٬٦٢٤        اتصاالت 

 ٤٧١٬١٨٥  ٤٢٦٬١٠٥   مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة اآلخرين تعويض أعضاء 
 ٨١٤٬٣١٠  ٢٢٨٬٠٠١      مصاريف سفر ومسكن 

 ٤١٬٠٠٩  ١٠٧٬٠٨٨        مصروف صيانة
 ١٢١٬٦٨٦  ٩٦٬٩٥٥     ) ١٢استهالك ممتلكات ومعدات (إيضاح 
 ٤١٬٧٧٤  ٤٢٬٧٣٤      )١٤إطفاء أصول غير ملموسة (إيضاح  

 ٢١٬٣٩٨  ٢٩٬٧٩٨        بنكية مصاريف 
 ١٬٠٣٥٬٩٤٢  ٦١١٬٣٠٥          أخرى 

          ٦٬٦٩٥٬٢٩٠  ٥٬٧٧٠٬٢٠٥ 
          إيرادات أخرى  ٠٧
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٤٠٧٬٦٤٥  ٧١٢٬٤٦٨       تحويل عمالت أجنبية، بالصافي 
 ١٬٣٥٠٬٠٠٠  -        إيرادات إيجار 

 ١٧٠٬٩٠٠  ٢٧٣٬٧٥٨          أخرى 
          ١٬٩٢٨٬٥٤٥  ٩٨٦٬٢٢٦ 
             

          تكاليف تمويل  ٠٨
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٬٨٣٦٬٨٨٧  ٥٣٤٬١١٠      تكلفة تمويل مستحقة على قروض 
 ١٨٢٬٣٠٦  ١١٧٬٣٣٩  ) ٢٢إطفاء تكلفة تمويل من التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين (إيضاح 

 ١٠٠٬٤٢٥  ٧٧٬٠٣٦    ) ١٣إطفاء فائدة مستحقة على التزامات إيجار (إيضاح 
          ٢٬١١٩٬٦١٨  ٧٢٨٬٤٨٥ 
             

           زكاة  ٠٩
             

          ُمحّمل للسنة  ٩٫١
) من الوعاء الزكوي الُمحتَسَب وفقًا لألنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية  ٪٢٫٥: ٢٠١٩( ٪٢٫٥تخضع المجموعة للزكاة بنسبة 

 السعودية. تتألف الزكاة المحملة مما يلي: 
             
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 سعودي لایر   لایر سعودي           
             

 ١٬١٤٥٬٦٨٨  ١٬٢٦٩٬٣٩٦       مخصص السنة الحالية 
 -  ٨٩٩٬٧٣١       تعديل عائد لسنوات سابقة 

 ١٬١٤٥٬٦٨٨  ٢٬١٦٩٬١٢٧        ُمحّمل للسنة 
 



٢٣ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة       (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
           (تتمة)  زكاة  ٠٩
             

  (تتمة)  ُمحّمل للسنة  ٩٫١
 

         

         احتسب المخصص على أساس البنود التالية: 
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٤٣٬٧١٣٬٥٠٠  ١٤٦٬٥٦٤٬٦٨١        ملكية المساهمينحقوق 
 ١٤٬٣٣٥٬٢٧١  ١٦٬١٩٣٬٥٩٢      مخصصات في بداية السنة وتعديالت أخرى 

 )١١٦٬٧٢٦٬٧٣٢(  ) ١٢٣٬١٦٨٬٨١٨(    القيمة الدفترية لألصول الطويلة األجل 
          ٤١٬٣٢٢٬٠٣٩  ٣٩٬٥٨٩٬٤٥٥ 

 ٣٬٤٢٩٬٥٨٥  ٩٬٨٤٤٬٣٤٦       نتائج السنة الخاضعة للزكاة 
 ٤٤٬٧٥١٬٦٢٤  ٤٩٬٤٣٣٬٨٠١      الوعاء الزكوي 

             
         الحركة في مخصص زكاة  ٩٫٢

       كانت الحركة في مخصص الزكاة على النحو التالي: 
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٣٬٠٠٠٬٠٠١  ٢٬٤٥٣٬٠٨٥       في بداية السنة 
 ١٬١٤٥٬٦٨٨  ٢٬١٦٩٬١٢٧       مخصص السنة 

 )١٬٦٩٢٬٦٠٤(  ) ٢٬٠٤٥٬٢٨٨(        مدفوع خالل السنة 
 ٢٬٤٥٣٬٠٨٥  ٢٬٥٧٦٬٩٢٤       في نهاية السنة 

             
         موقف الربوط  ٩٫٣

 إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة").  ٢٠١٩حتى   ٢٠١١قّدمت الشركة اإلقرارات الزكوية عن األعوام من 
          

مليون لایر سعودي، وقد   ١٫١مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره  ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١وأصدرت الهيئة الربط النهائي عن األعوام 
 . ٢٠٢١قبلت به الشركة وسددته بالكامل خالل عام 

          
مليون لایر سعودي. وقد قدمت   ٩٫٣مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره  ٢٠١٧حتى  ٢٠١٤النهائي عن األعوام من وأصدرت الهيئة الربط 

) حتى الشركة اعتراًضا على الربوط التي أصدرتها الهيئة. وال يزال االعتراض قيد نظر األمانة العامة للجان الضريبية (لجنة االعتراض سابقًا
دة. تاريخ إعداد هذه القوائم   المالية الموحَّ

          
مليون لایر سعودي، وقد قبلت به الشركة    ٠٫٩مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي قدره    ٢٠١٨وأصدرت الهيئة خالل السنة الربط النهائي عن عام  

 وسددته بالكامل خالل السنة. 
          

     .٢٠١٩ولم تُْصِدر الهيئة حتى اآلن الربط عن عام 
          
  

   



٢٤ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
        ربحية السهم  ٠١٠

          

الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.  تُحتَسب ربحية السهم األساس بقسمة ربح السنة العائد للمساهمين في 
 يعكس الجدول التالي الدخل وبيانات األسهم المستخدمة في احتساب ربح السهم األساس والمخفف: 

  

       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي        
          

 ١٬٤١٨٬٠٦٥  ٦٬٣٨٦٬٥٩٥    الملكية في الشركة األم ربح السنة العائد لحاملي حقوق 
 ٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٨٬٤٣٤٬٣٧٧    المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
 ٠٫٠٦  ٠٫٣٥    ربح السهم األساس والمخفف من ربح السنة 

          
       استثمار في أدوات مالية  ٠١١

          

         تصنيف االستثمارات 
       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   إيضاحات      
           

 ٤٨٬٦٢٣٬٢٠٤  ٤٩٬٨٧٠٬٥٤٧  ١١٫٢ و ١١٫١  غير متداولة  - استثمارات ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٣٬١٢٦٬٧٢٤  ٢٬٠٧٢٬٤٠٤  ١١٫٣  استثمارات ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ٥١٬٧٤٩٬٩٢٨  ٥١٬٩٤٢٬٩٥١      غير متداولة  - استثمارات 
          

 ٢٤٬٧٠٩٬٣٦٣  ١٣٬٧٤٢٬٥٩١  ١١٫٢  متداولة  - استثمارات ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
          

مليون لایر سعودي   ١٧الخسارة استثماًرا في شركة حدائق السعيد العقارية بمبلغ تشمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ١١٫١
ة  فيما يتعلق باستثمار في شركة تابعة سابقة تم االتفاق على االستحواذ على الملكية المتبقية منها من قبل الشركة من خالل اتفاقية تسوي 

وتغطي اتفاقية التسوية االستحواذ على الملكية المتبقية والرصيد القائم مع وما زالت االتفاقية قيد التنفيذ.  ٢٠٢١فبراير  ٤مؤرخة في 
 ). ١٩٫١الشريك في الشركة التابعة السابقة (انظر إيضاح 

          

العادلة من خالل الربح أو  يَُمّثُِل هذا البند استثمار ُمدَرج وغير ُمدَرج في السوق المالية. إن جميع هذه االستثمارات ُمصَنَّفة بالقيمة  ١١٫٢
 الخسارة. فيما يلي ملخص الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

          

       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي        
          

 ٥٦٬١٢٧٬٤٥٢  ٧٣٬٣٣٢٬٥٦٧      يناير ١في 
 )٩٥٠٬٦٩٦(  ١٬١٩٨٬٨٥٥      العادلة التغيرات في القيم 

 ١٨٬١٥٥٬٨١١  ) ١٠٬٩١٨٬٢٨٤(      الحركة خالل السنة 
 ٧٣٬٣٣٢٬٥٦٧  ٦٣٬٦١٣٬١٣٨      ديسمبر  ٣١في 

          
الدخل الشامل اآلخر.  يَُمّثُِل هذا البند االستثمار في أوراق مالية للقطاع الخاص. ويُصنَّف هذا االستثمار بالقيمة العادلة من خالل  ١١٫٣

في هذه الشركة. وهذ االستثمار ُمصنَّف تصنيًفا   ٪١واالستثمار يقع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتملك المجموعة حصة تقل عن 
ما يلي  نهائيًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر نظًرا ألنَّ المجموعة تعتبر هذه االستثمارات ذات طبيعة استراتيجية. في 

 ملخص الحركة في االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 
          

       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي        
          

 ٣٬١٨٣٬٣٩٤  ٣٬١٢٦٬٧٢٤      يناير ١في 
 )٥٦٬٦٧٠(  ٤٣٬٤٨٦      التغيرات في القيم العادلة 

 -  ) ١٬٠٩٧٬٨٠٦(      السنة الحركة خالل 
 ٣٬١٢٦٬٧٢٤  ٢٬٠٧٢٬٤٠٤      ديسمبر  ٣١في 



٢٥ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
        ممتلكات ومعدات  ٠١٢

          
     

 سيارات 
أثاث وتركيبات   

 وتجهيزات مكتبية 
  أجهزة  

 حاسب آلي 
   

 اإلجمالي 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي    

          التكلفة: 
 ١٢٬٧٤٧٬٤٣٧  ٧٬٣٦٦٬٣٩٩  ٥٬٢٩٩٬٠٣٨  ٨٢٬٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١في 

 ٣٨٬٣٢٨  ٢٠٬٨٤٦  ١٧٬٤٨٢  -  إضافات 
 )٢٩٬٦٩٥(  )٢٩٬٦٩٥(  -  -  استبعادات

 ١٢٬٧٥٦٬٠٧٠  ٧٬٣٥٧٬٥٥٠  ٥٬٣١٦٬٥٢٠  ٨٢٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 ٢٥٧٬٢٩٣  ٢٣٢٬٥٣٤  ٢٤٬٧٥٩  -  إضافات 

 )٥٬٥٥٠(  -  )٥٬٥٥٠(  -  استبعادات
 ١٣٬٠٠٧٬٨١٣  ٧٬٥٩٠٬٠٨٤  ٥٬٣٣٥٬٧٢٩  ٨٢٬٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 

          
         االستهالك المتراكم: 

 ١٢٬٤٧٢٬٦٩١  ٧٬١٢٦٬٣٦٢  ٥٬٢٦٤٬٣٢٩  ٨٢٬٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١في 
 ١٢١٬٦٨٦  ١١٠٬٩٣٩  ١٠٬٧٤٧  -  ُمحّمل للسنة 

 )٢٩٬٦٩٥(  )٢٩٬٦٩٥(  -  -  استبعادات
 ١٢٬٥٦٤٬٦٨٢  ٧٬٢٠٧٬٦٠٦  ٥٬٢٧٥٬٠٧٦  ٨٢٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 ٩٦٬٩٥٥  ٨٥٬٠٦٩  ١١٬٨٨٦  -  ُمحّمل للسنة 
 )٥٬٥٥٠(  -  )٥٬٥٥٠(  -  استبعادات

 ١٢٬٦٥٦٬٠٨٧  ٧٬٢٩٢٬٦٧٥  ٥٬٢٨١٬٤١٢  ٨٢٬٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
          

         صافي القيم الدفترية: 
 ٣٥١٬٧٢٦  ٢٩٧٬٤٠٩  ٥٤٬٣١٧  -  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
 ١٩١٬٣٨٨  ١٤٩٬٩٤٤  ٤١٬٤٤٤  -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

          
         إيجار عقود   ٠١٣

          
         المجموعة كمستأجر 

 َيِرُد فيما يلي القيم الدفترية ألصول حق االستخدام الُمْعتََرف بها والحركة التي طرأت عليها خالل السنة: 
 ممتلكات          
 لایر سعودي          
           

 ٢٬١٢٣٬١٤١        ٢٠١٩يناير  ١كما في 
 )٥٣٠٬٧٨٥(        استهالك مصروف 

 ١٬٥٩٢٬٣٥٦        ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 )١٣٧٬٥٠٠(        تعديل

 )٤٨٤٬٩٥٢(        مصروف استهالك 
 ٩٦٩٬٩٠٤        ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 

          
  

   



٢٦ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية       الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
         (تتمة)   عقود إيجار ٠١٣

          
   َيِرُد فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة التي طرأت عليها خالل الفترة: 

          
       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي        
          

 -  ١٬٦٢٢٬٣١٦      يناير ١كما في 
 ٢٬١٢٣٬١٤١  -    )١٦التزام إيجار ُمْعتََرف به نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (

 -  ) ١٣٧٬٥٠٠(      تعديالت
 ١٠٠٬٤٢٥  ٧٧٬٠٣٦      إطفاء فائدة 

 )٦٠١٬٢٥٠(  ) ٤٥٥٬٤١٧(      مبالغ مدفوعة 
 ١٬٦٢٢٬٣١٦  ١٬١٠٦٬٤٣٥      ديسمبر   ٣١كما في 

          
 ٥٩٥٬٠٠٠  ٥٩٥٬٠٠٠       متداولة 

 ١٬٠٢٧٬٣١٦  ٥١١٬٤٣٥      غير متداولة 
          

     ). ١٧ُيفصح عن تحليل تاريخ االستحقاق اللتزامات اإليجار في اإليضاح (
          

دة: وفيما يلي المبالغ الُمْعتََرف بها في قائمة الربح أو   الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ
          
       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي        
          

 ٥٣٠٬٧٨٥  ٤٨٤٬٩٥٢    ) ٦مصروف استهالك أصول حق استخدام (إيضاح 
 ١٠٠٬٤٢٥  ٧٧٬٠٣٦    ) ٨مصروف فائدة مستحق على التزامات إيجار (إيضاح 

       ٦٣١٬٢١٠  ٥٦١٬٩٨٨ 
          

         أصول غير ملموسة  ٠١٤
          
       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي        

          التكلفة: 
 ١٬٣١٤٬٣٨١  ١٬٣١٤٬٣٨١      يناير ١في 

 -  ٢٨٬٨٣٥      إضافات 
 ١٬٣١٤٬٣٨١  ١٬٣٤٣٬٢١٦      ديسمبر   ٣١في 

          
         اإلطفاء المتراكم: 

 ١٬١٩٣٬٧٦٧  ١٬٢٣٥٬٥٤١      يناير ١في 
 ٤١٬٧٧٤  ٤٢٬٧٣٤      ُمحّمل للسنة 

 ١٬٢٣٥٬٥٤١  ١٬٢٧٨٬٢٧٥      ديسمبر   ٣١في 
          

 ٧٨٬٨٤٠  ٦٤٬٩٤١      صافي القيمة الدفترية 
  

   



٢٧ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
        عقارات تطويرية  ٠١٥

          
     فيما يلي ملخص بالحركة في العقارات التطويرية: 

       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي        
          

 ١٠٥٬٣٨٤٬٩٩٠  ٦٣٬١١٤٬٢٢٠      بداية السنة الرصيد في 
 ٧٬٧٢٩٬٢٣٠  ٦٬٧٢٥٬٠٧٦      إضافات خالل السنة 

 )٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  -      تعديل ناشئ عن التوقف عن التوحيد 
 ٦٣٬١١٤٬٢٢٠  ٦٩٬٨٣٩٬٢٩٦      الرصيد في نهاية السنة 

          
مليون لایر   ١٠٤٫٨: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٠٣٫٩ما قيمته  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بلغت القيمة العادلة للعقارات التطويرية في 

يم").  السعودية (المقيِّم)، وهو مقيِّم مستقل معتمد من الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين ("تقي  ٢١سعودي) وفقًا للتقييمات التي أجرتها سينشري 
ُمحدَّدة  وأُجِرَي التقييم باستخدام طريقة السوق التي تعكس األسعار الملحوظة آلخر معامالت سوقية لعقارات مماثلة، وتُدرج تعديالت للعوامل ال

العقارات التطويرية   لألراضي والمباني ُمَحلَّ التقييم، ُمتضَّمنة مساحة األراضي والموقع والحالة والرهونات واالستخدام الحالي. وقد جرى تقييم
 باستخدام المستوى الثاني من طريقة التقييم.

          
وتُقام إحدى العقارات التطويرية لدى المجموعة على قطعة أرض باسم الشركة نيابة عن جهة أخرى، والعقار مملوك بصورة مشتركة للمجموعة  

 والجهة األخرى. 
          

     التطويرية في المملكة العربية السعودية. تقع جميع العقارات 
          

مليون لایر سعودي) مرهونة كضمان مقابل القروض ألجل   ٢٤: ٢٠١٩مليون لایر سعودي (  ٣٠٫٧إن العقارات التطويرية بقيمة دفترية قدرها 
 ). ٢٣الُمْفَصح عنها في إيضاح (

          
 



٢٨ 

  شركة أرباح المالية  
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
           ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

             
         المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠١٦

             
ن الجهات ذات العالقة  ا هاما عليها. يقدم الجدول التالي  المساهمين في المجموعة وشركاتها الزميلة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها أو المنشآت التي تمارس هذه الجهات نفوذتتضمَّ

 : ٢٠١٩و  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إجمالي مبلغ المعامالت التي أُجريت مع الجهات ذات العالقة عن السنتين المنتهيتين في 
             

   مبلغ المعاملة   طبيعة المعاملة     العالقة     االسم 
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٠٥٬٥٧٤  ١٤٬٠٧٩  أتعاب إدارة ورسوم أخرى     صندوق يخضع إلدارة المجموعة   صندوق أرباح لألسهم السعودية 
 ٣١٤٬٠٥٠  ١٥٦٬٨٦٢  أتعاب إدارة ورسوم أخرى     صندوق يخضع إلدارة المجموعة   أرباح الخليجي للسيولة صندوق 

 ١٬٢٣٨٬١٤٢  -  إيرادات إدارة وإيرادات تطوير وإيرادات رسوم أخرى     صندوق يخضع إلدارة المجموعة   ) ٢صندوق المرسى (
 ١٬١٢٩٬٢٢٣  ٨٦٠٬٤٧٣  مصاريف مدفوعة بالنيابة عن الصندوق         
             

 لایر سعودي) كمكافأة مجلس إدارة لحضور عدة اجتماعات.  ٤٠٨٫٧١٠: ٢٠١٩لایر سعودي ( ٤٠٣٫٨٦٢، ُدفَِع مبلغ بقيمة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وخالل السنة المنتهية في 
             

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

 تُعتمد سياسات تسعير هذه المعامالت والشروط المتعلقة بها من قِبل إدارة المجموعة. 
             

دة على النحو التالي: ُمْفَصح عن المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة ِضْمن األصول المتداولة في قائمة المركز المالي       الموحَّ
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٦٬٧٨١٬٠١٤  ٧٬٦٤١٬٤٨٧      ) ٢صندوق المرسى (
 ١٦٬٨٩٩  ٢٨٬٣٨٩        صندوق أرباح الخليجي للسيولة 

          ٦٬٧٩٧٬٩١٣  ٧٬٦٦٩٬٨٧٦ 
           موظفو إدارة رئيسيون 

          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٤٬٢٦٥٬١٩٢  ٤٬٢٧٥٬٩٣٠        منافع موظفين قصيرة األجل 
 ٢٠٩٬١٦٤  ٢١٧٬٤٣٣         منافع موظفين

          ٤٬٤٧٤٬٣٥٦  ٤٬٤٩٣٬٣٦٣ 



٢٩ 

  شركة أرباح المالية 
 مقفلة سعودية) (شركة مساهمة 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

             
        أدوات مالية  ٠١٧

             
          أصول مالية  ١٧٫١

             
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

       أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٢٤٬٧٠٩٬٣٦٣  ١٣٬٧٤٢٬٥٩١    استثمارات ُمدَرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية 

 ٢٧٬٠١٣٬٠٠٧  ٢٦٬٨٦٠٬٣٠٧    استثمارات غير ُمدَرجة في السوق المالية في بالمملكة العربية السعودية 
 ٢١٬٦١٠٬١٩٧  ٢٣٬٠١٠٬٢٤٠    استثمارات غير ُمدَرجة في السوق المالية خارج المملكة العربية السعودية

          ٧٣٬٣٣٢٬٥٦٧  ٦٣٬٦١٣٬١٣٨ 
        أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ٣٬١٢٦٬٧٢٤  ٢٬٠٧٢٬٤٠٤  دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات أسهم غير ُمدَرجة في السوق المالية في 
             

          التزامات مالية  ١٧٫٢
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   سعر الفائدة       
             

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

 ٪٢٫٥السعودية ("سايبور") +    
   

٥٬٥٠٠٬٠٠٠ 
   

٢٬٢٥٠٬٠٠٠ 
             

       قروض تحمل فائدة غير متداولة 
 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٧٥٠٬٠٠٠       جزء غير متداول   -قرض ألجل  

          ١٢٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٢٬٢٥٠٬٠٠٠ 
           القيم العادلة  ١٧٫٣

             
الُمستَحق من  كما بتاريخ القوائم المالية، تتألف األصول المالية الُمدَرجة بالتكاليف المطفَأة من استثمارات األسهم واألرصدة لدى البنوك والمبلغ

لطبيعتها القصيرة األجل. يتمثل التسلسل الهرمي  جهات ذات عالقة والحسابات المدينة. تقارب القيم العادلة لألصول المالية قِيمها الدفترية نظًرا 
رة، في المستوى الثالث  المدخالت غير القابلة للمالحظة   - لقياس القيمة العادلة للقروض غير المتداولة، على أساس االلتزامات غير المتكرَّ

ة، وتمثل القيمة العادلة للقروض تقديًرا معقوًال لقيمتها الدفترية.   الهامَّ
             

     أهداف إدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها  ١٧٫٤
             

ن األصول المالية الرئيسية لدى المجموعة استثمارات األسهم المدرجة في السوق المالية والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة وا لحسابات  تتضمَّ
 مباشرة من عملياتها.المدينة واألرصدة لدى البنوك التي تتحقق 

             
ة   ض الهامَّ ض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية مباشرة وغير مباشرة من بينها: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان. وتقع حاالت التعرُّ وتتعرَّ

استثماراتها المباشرة في أسهم حقوق الملكية  المباشرة للمخاطر المالية من خالل تأثير ربح الحركة في الصناديق التي تخضع لإلدارة ومن خالل  
 الُمدَرجة في السوق المالية. 

             
        مخاطر السوق  ١٧٫٤٫١

عة  إن المخاطر المباشرة الرئيسية المرتبطة بالمجموعة هي تلك التي يحركها االستثمار وتقلبات السوق والتأثير الناتج على الصناديق الخاض
انخفاض نمو الصناديق الخاضعة لإلدارة.  وسيؤثر انخفاض الصناديق الخاضعة لإلدارة بشكل مباشر على إيرادات أتعاب اإلدارة  لإلدارة أو 

عة  والربح نظًرا لحساب إيرادات أتعاب اإلدارة كنسبة مئوية من صافي قيمة أصول الصناديق الخاضعة لإلدارة. يمكن أن تتأثر الصناديق الخاض
 بمجموعة من العوامل من بينها:  لإلدارة مباشرة 

 



٣٠ 

  شركة أرباح المالية 
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

             
        (تتمة)   أدوات مالية ٠١٧

             
     (تتمة)  األدوات المالية وسياساتها أهداف إدارة مخاطر  ١٧٫٤

             
        (تتمة)   مخاطر السوق ١٧٫٤٫١

             
 أ) ضعف أداء االستثمار

 ب) تقلبات السوق 
 ج) فقدان الموظفين الرئيسيين

استثماراتهم على أساس تفضيالتهم. ويمكن  د) قرارات تخصيص المستثمرين: يقوم المستثمرون بصورة مستمرة بإعادة تقييم وإعادة تخصيص 
أن تعمل قرارات تخصيص المستثمرين بشكل مستقل عن أداء االستثمار بحيث تحدث التدفقات خارجية للصناديق على الرغم من األداء  

 االستثماري اإليجابي. 
             

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

          مخاطر العمالت األجنبية  ١٧٫٤٫٢
ي أسعار صرف  تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات ف

ض لها المجموعة بصفٍة رئيسٍة باألنشطة التشغيلية  العمالت األجنبية.  وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتعرَّ
ل اإليرادات أو المصاريف بعملة أجنبية).   الخاصة بالمجموعة (عندما تُسجَّ

             
          وضع العمالت األجنبية 

العمالت األجنبية على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. وفيما يلي المخاطر التي تتعرض لها المجموعة نتيجة تغيُّرات  تدير المجموعة مخاطر 
 العمالت األجنبية: 

             
             
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٢٣٬٦٧٥٬٣٨٤  ١٦٬٥٨١٬٩٢٧     جنيه إسترليني
          ٢٣٬٦٧٥٬٣٨٤  ١٦٬٥٨١٬٩٢٧ 

          حساسية العمالت األجنبية 
  وتوضح الجداول التالية مدى الحساسية للتغيُّرات المحتملة المعقولة في أسعار صرف الجنيه اإلسترليني مع ثبات كافة المتغيرات األخرى. 

 حساب الزكاة إلى التغيُّرات في القيمة العادلة لألصول النقدية. ويرجع التأثير على ربح المجموعة قبل  
  
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠    تغير في الجنيه       
 لایر سعودي   لایر سعودي     اإلسترليني       
             

 ١١٨٬٣٧٧  ٨٢٬٩١٠    ٪ ٠٫٥  - +/ الجنيه اإلسترليني مقابل اللایر السعودي 
          ١١٨٬٣٧٧  ٨٢٬٩١٠ 
             

        مخاطر االئتمان  ١٧٫٤٫٣
ض   ا ينشأ عنه خسارة مالية. وتتعرَّ المجموعة  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مبرم مع عميل ممَّ

رئيسية بالمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة وعميلها، والتي يكون استثمارها لمخاطر االئتمان الناشئة من أنشطتها التشغيلية والمتعلقة بصورة  
 مرهوًنا مقابل الحسابات المدينة كضمان.

             
والنقدية مودعة بشكل جوهري لدى بنوك تجارية ذي تصنيف ائتماني قوي. ويمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المباشرة بتاريخ 

بمخصص   القوائم المالية القيمة الدفترية للمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة. وال توجد أصول متأخرة السداد أو منخفضة القيمة. ال يُْعتَرف
دة.   الخسائر االئتمانية المتوقعة نظًرا لعدم أهمية مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة للقوائم المالية الموحَّ

 



٣١ 

  أرباح المالية شركة 
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

             
        (تتمة)   أدوات مالية ٠١٧

             
     (تتمة)  أهداف إدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها  ١٧٫٤

             
          مخاطر أسعار األسهم  ١٧٫٤٫٤

مارية.  تتعرض استثمارات األسهم الُمدَرجة للمجموعة لمخاطر سعر السوق الناشئة عن عدم التأكد بشأن القيم المستقبلية لألوراق المالية االستث 
الفردية واإلجمالية. وتُقدَّم تقارير بصفة دورية حول  وتدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنوع ووضع قيود على أدوات األسهم 

 محفظة األسهم لإلدارة العليا للمجموعة. ويراجع مجلس إدارة المجموعة جميع قرارات استثمارات األسهم ويعتمدها.
             

          مخاطر أسعار الفائدة  ١٧٫٤٫٥
تطرأ على القيمة العادلة لألدوات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار  تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي 

ض لها المجموعة بصفٍة رئيسٍة بالقروض الخاصة با لمجموعة  الفائدة في السوق.  وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ
ضها لمخاطر أسعار   فائدة التدفقات النقدية. والتي تعّرِ

             
          حساسية سعر الفائدة 

جميع يوضح الجدول التالي مدى الحساسية للتغيُّرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة المستحقة على الجزء المتأثر من القروض. ومع ثبات 
الزكاة من خالل التأثير على القروض ذات األسعار العائمة، وذلك على النحو  المتغيرات األخرى، يتأثر صافي ربح المجموعة قبل حساب 

 التالي:
  
           

  الزيادة / 
 النقص 

التأثير على الربح  
في نقاط األساس  

 قبل الزكاة 
             

٢٠٢٠             
 ١٢٢٬٥٠٠  ١٠٠+         قرض ألجل 

          -١٢٢٬٥٠٠(  ١٠٠ ( 
             

٢٠١٩             
 ١٢٢٬٥٠٠  ١٠٠+         قرض ألجل 

          -١٢٢٬٥٠٠(  ١٠٠( 
             

          مخاطر السيولة  ١٧٫٤٫٦
السيولة  تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة للصعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر 

لمال  عن عدم القدرة على تسييل أصول مالية بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمتها العادلة. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بمراقبة متطلبات رأس ا
ة بأن لديها نقدية  العامل والتدفقات النقدية بانتظام، دون أن تتكّبِد خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخاطر تضرُّ بسمعة المجموعة. وتتأكد المجموع

الصعبة  كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية، وال يشمل ذلك التأثير المحتمل للظروف 
 التي يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مثل الكوارث الطبيعية.

             
ص الجدول التالي تواريخ   استحقاق التزامات المجموعة المالية بناًء على الدُّفعات غير المخصومة التعاقدية. ويلّخِ

             
 اإلجمالي   سنوات  ٥أكثر من   سنوات   ٥إلى   ١  أقل من سنة       

 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي     ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
             

 ٧٥٦٬٦٠١  -  -  ٧٥٦٬٦٠١    دائنون
 ١٬١٩٠٬٠٠٠  -  ٥٩٥٬٠٠٠  ٥٩٥٬٠٠٠    التزامات إيجار 

 ١٢٬٢٥٠٬٠٠٠  -  ٦٬٧٥٠٬٠٠٠  ٥٬٥٠٠٬٠٠٠     قرض ألجل 
      ١٤٬١٩٦٬٦٠١  -  ٧٬٣٤٥٬٠٠٠  ٦٬٨٥١٬٦٠١ 
 



٣٢ 

  شركة أرباح المالية 
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

             
        (تتمة)   أدوات مالية ٠١٧

             
     (تتمة)  أهداف إدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها  ١٧٫٤

             
          (تتمة)  مخاطر السيولة  ١٧٫٤٫٦

 اإلجمالي   سنوات  ٥أكثر من   سنوات   ٥إلى  ١  أقل من سنة       
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي     ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
             

 ٨٦٧٬٠٨٥  -  -  ٨٦٧٬٠٨٥    دائنون
 ٢٬١٨٥٬٤٢٥  -  ١٬٤٩٠٬٠٠٠  ٦٩٥٬٤٢٥     التزامات إيجار 

 ١٢٬٢٥٠٬٠٠٠  -  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٢٥٠٬٠٠٠     قرض ألجل 
      ١٥٬٣٠٢٬٥١٠  -  ١١٬٤٩٠٬٠٠٠  ٣٬٨١٢٬٥١٠ 
             

       تغيرات في التزامات ناشئة ِمن النشاطات التمويلية  ١٧٫٤٫٧
             
  يناير  ١      

 ٢٠٢٠ 
تدفقات نقدية   

 خارجية 
تدفقات نقدية    أخرى/ 

 داخلية 
ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي       
             

 ١٢٬٢٥٠٬٠٠٠  -  -  ١٢٬٢٥٠٬٠٠٠     قرض ألجل 
 ١٬١٠٦٬٤٣٥  ) ٦٠٬٤٦٤(  ) ٤٥٥٬٤١٧(  ١٬٦٢٢٬٣١٦     التزام عقد إيجار 

 ١٣٬٣٥٦٬٤٣٥  ) ٦٠٬٤٦٤(  ) ٤٥٥٬٤١٧(  ١٣٬٨٧٢٬٣١٦ إجمالي االلتزامات من النشاطات التمويلية
             
  يناير ١      

 ٢٠١٩ 
تدفقات نقدية   

 خارجية 
أخرى/تدفقات نقدية   

 داخلية 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي       
             

 ١٢٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٣٬٠٠٠٬٠٠٠  )٣٣٬٤٤٤٬٤٤٠(  ٣٢٬٦٩٤٬٤٤٠     قرض ألجل 
 ١٬٦٢٢٬٣١٦  ٢٬٢٢٣٬٥٦٦  )٦٠١٬٢٥٠(  -     التزام عقد إيجار 

 ١٣٬٨٧٢٬٣١٦  ١٥٬٢٢٣٬٥٦٦  )٣٤٬٠٤٥٬٦٩٠(  ٣٢٬٦٩٤٬٤٤٠ النشاطات التمويليةإجمالي االلتزامات من 
             

          مبالغ مدفوعة مقدًما  ٠١٨
             
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٤٠٤٬٢١٢  ٣٨٧٬٢٦٨       مصاريف تشغيلية مدفوعة مقدًما 
 ١٧٢٬٦٢٦  ١٦٦٬٤٨١       تأمين طبي مدفوع مقدًما

 ١١٤٬٥٧٤  ٥٨٬٣٢٧      مصروف موظفين مدفوع مقدًما 
 ٩٣٬٤٢٢  ١٠٠٬٦١١          أخرى 

          ٧٨٤٬٨٣٤  ٧١٢٬٦٨٧ 
             
  

   



٣٣ 

  شركة أرباح المالية 
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة) إيضاحات حول        القوائم المالية الموحَّ
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

             
     مدينون وأصول متداولة أخرى  ٠١٩

          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٦٬٧٦٩٬٤٨٤  ١١٬٤٩٥٬٦٠٢    أتعاب خدمات بنكية استثمارية مستحقة القبض من استثمارات أجنبية 
 ٢٬٠١٨٬٥٢٥  ٦٬٥١٧٬٠٢٨      حسابات مدينة مضمونة مستحقة من عمالء

 ٢٬٦٤٢٬٩٠٢  ٢٬٦٤٢٬٩٠٢    ) ١٩٫١مبالغ مستحقة ِمن شركة تابعة سابقة (إيضاح 
 ١٨٨٬٣٣٩  ٩٥٬٥٩٦    أتعاب إدارة مستحقة ِمن استثمارات محلية 

 ٣٧٨٬٩١٤  ٦٧٬٣٨٢         توزيعات أرباح 
 ١٠٬٧٠٨  ٣٨٬٦٦٩         عموالت 

 ٢٬٦٤٩٬٣٧٥  ١٬٠٩٤٬١٩٥  مبالغ مستحقة استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ١٬٩٩٥٬٢٧٨  ٢٬٧٤٤٬٩٧٤          أخرى 

          ١٦٬٦٥٣٬٥٢٥  ٢٤٬٦٩٦٬٣٤٨ 
             

، تم توقيع اتفاقية  ٢٠٢١فبراير    ٤المستحق من شريك في شركة تابعة سابقة. وفي وقت الحق، وبتاريخ  يمثل الرصيد الحساب المدينة   ١٩٫١
 ). ١١٫١تسوية مع تقارير الطرف المقابل بشأن الرصيد (انظر أيًضا إيضاح 

             
          رأس المال  ٠٢٠

             
لایر سعودي للسهم. وجميع   ١٠سهم بقيمة اسمية تبلغ  ١٤٫٢٧٨٫٠٠٠لایر سعودي مقسم إلى  ١٤٢٫٧٨٠٫٠٠٠تعمل الشركة برأس مال قدره 

 األسهم أسهم عادية. 
             

  ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠على تخفيض رأسمال الشركة من    ٢٠٢٠يوليو    ١٥وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  
سهم لمقاصة الخسائر المتراكمة البالغة    ٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠سهم بدالً من    ١٤٫٢٧٨٫٠٠٠لایر سعودي مقسم إلى    ١٤٢٫٧٨٠٫٠٠٠لایر سعودي إلى  
 لایر سعودي.  ٧٧٫٢٢٠٫٠٠٠

             
     وتاريخ القوائم المالية، فإن رأسمال الشركة مقسَّم على النحو التالي: 

             
 ٢٠٢٠نسبة الملكية عام                    مساهمون 

 لایر سعودي   %          
             

 ٢٢٬٧١٥٬٠٠٠  ٪١٥٫٩١     شركة المستثمرون الدولية القابضة 
 ١٥٬٩٠٠٬٥٠٠  ٪١١٫١٤  شركة عبد هللا رشيد الرشيد وابنه (شركة الرشيد لالستثمارات) 

 ١٤٬٢٧٨٬٠٠٠  ٪١٠٫٠٠       شركة الكفاح القابضة 
 ١٢٬٩٨٠٬٠٠٠  ٪٩٫٠٩    شركة عبد الرزاق بن محمد بن قنبر األنصاري وأوالده المحدودة 

 ١٢٬٩٨٠٬٠٠٠  ٪٩٫٠٩     شركة المجدوعي لالستثمار المحدودة
 ١٢٬٩٨٠٬٠٠٠  ٪٩٫٠٩      عبد هللا بن حمد عمار العمار 

 ٩٬٧٣٥٬٠٠٠  ٪٦٫٨٢  والبترولية المحدودة شركة عبد الهادي القحطاني وشركاه للخدمات البحرية  
 ٦٬٤٩٠٬٠٠٠  ٪٤٫٥٥  شركة إبدار كابيتال ش. م. ب مقفلة 

 ٦٬٤٩٠٬٠٠٠  ٪٤٫٥٥     شركة ناصر بن محمد الثابت وأوالده
 ٣٬٢٤٥٬٠٠٠  ٪٢٫٢٧       عبد هللا بن صالح أبا حسين 

 ٣٬٢٤٥٬٠٠٠  ٪٢٫٢٧     عبد المحسن بن راشد بن عبد الرحمن الراشد 
 ٣٬٢٤٥٬٠٠٠  ٪٢٫٢٧     شركة سالم بالحمر العقارية 

 ٣٬٢٤٥٬٠٠٠  ٪٢٫٢٧    شركة أبناء عبد هللا بن أحمد المحيش القابضة 
 ٣٬٢٤٥٬٠٠٠  ٪٢٫٢٧     شركة األمواج العالمية المحدودة 
 ٢٬٩٢٠٬٥٠٠  ٪٢٫٠٥      شركة حسين حسن النمر وأوالده 

 ٢٬٢٧١٬٥٠٠  ٪١٫٦١       سيف وصل سعد األحمدي 
 ١٬٢٩٨٬٠٠٠  ٪٠٫٩١     شركة جمال إبراهيم الجاسم وشركاه 

 



٣٤ 

  شركة أرباح المالية 
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

             
          (تتمة)  رأس المال  ٠٢٠

             
 ٢٠٢٠نسبة الملكية عام                مساهمون 

 لایر سعودي   %          
            

 ١٬٢٩٨٬٠٠٠  ٪٠٫٩١      سلطان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي 
 ٩٧٣٬٥٠٠  ٪٠٫٦٨      علي بن حسين بن محمد النمر 

 ٦٤٩٬٠٠٠  ٪٠٫٤٥       غسان بن عبد هللا بن علي النمر
 ٦٤٩٬٠٠٠  ٪٠٫٤٥     بن محمد النمر محمد بن حسين 

 ٦٤٩٬٠٠٠  ٪٠٫٤٥      عبد اللطيف بن أحمد بن حسن النمر
 ٦٤٩٬٠٠٠  ٪٠٫٤٥     حسن بن محمد بن عبد هللا النمر

 ٦٤٩٬٠٠٠  ٪٠٫٤٥       ة القابض تارآشركة 
          ١٤٢٬٧٨٠٬٠٠٠  ٪١٠٠٫٠٠ 
             

         احتياطي نظامي  ٠٢١
             

من رأس    ٪٣٠من صافي دخلها في كل سنة كاحتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي    ٪١٠وفقًا لنظام الشركات السعودي، تجّنِب المجموعة  
 المال. علًما بأن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح. 

             
       التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين  ٠٢٢

             

لعربية  لدى المجموعة برنامج منافع ُمحدَّدة (غير ممول)، حيث يمثل برنامًجا للراتب النهائي بما يتماشى مع متطلبات نظام العمل في المملكة ا
دة وفقًا لعقود  السعودية، ويتعيَّن االعتراف بمخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين للمبالغ المستَحقة الدفع بتاريخ قائمة  المركز المالي الموحَّ

)، فقد نفذت اإلدارة إجراًء لتقييم القيمة الحالية اللتزاماتها ١٩العمل لتعويضهم عن فترات خدمتهم المتجمعة. وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي (
ب األنظمة المحلية واالتفاقيات التعاقدية ذات الصلة. فيما يلي  من المنافع الُمحدَّدة المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين المستَحقة الدفع بموج 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة لحساب التزام المنافع الُمحدَّدة غير الممولة نقًدا: 
             

          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
             

 ٪ ٣٫٢  ٪ ٢٫٣         معدل الخصم 
 ٪ ٣٫٢  ٪ ٢٫٣       مستقبلية في الرواتب زيادات 

             
دة:  لة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحَّ  فيما يلي تحليٌل بصافي تكاليف المنافع الُمحمَّ

             
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٦٣٨٬١٧٠  ٥٣٤٬١١٠       خدمة حالية تكلفة 
 ١٨٢٬٣٠٦  ١١٧٬٣٣٩     تكلفة تمويل مستحقة على التزام منافع ُمحدَّدة 

 ٨٢٠٬٤٧٦  ٦٥١٬٤٤٩       صافي مصروف المنافع
             

     فيما يلي التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع الُمحدَّدة غير الممولة نقًدا: 
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٣٬٧٥١٬٩٩٦  ٣٬٥٧١٬٠٩٣    التزامات منافع ُمحدَّدة في بداية السنة 
 ٦٣٨٬١٧٠  ٥٣٤٬١١٠        تكلفة خدمة حالية 

 ١٨٢٬٣٠٦  ١١٧٬٣٣٩         تكلفة فائدة 
 )٧٩٤٬٤٥٦(  ١٣٬٨٥٢  ُمْعتََرف بها (ُمْعتََرف به) في الدخل الشامل اآلخر خسارة اكتوارية (ربح اكتواري) من االلتزام 

 )٢٠٦٬٩٢٣(  ) ٧٣٣٬٩٣٦(       منافع مدفوعة خالل السنة 
 ٣٬٥٧١٬٠٩٣  ٣٬٥٠٢٬٤٥٨    التزامات منافع ُمحدَّدة في نهاية السنة 



٣٥ 

  شركة أرباح المالية 
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة) إيضاحات حول        القوائم المالية الموحَّ
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

             
       (تتمة)  التزامات منافع ُمحدَّدة للموظفين ٠٢٢

             
والتأثير   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١َيِرُد فيما يلي التحليل الكمي لحساسية االفتراض الهام بشأن التزامات المنافع الُمحدَّدة كما في 

 على التزامات المنافع الُمحدَّدة: 
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           

            معدل الخصم: 
 )١٧٤٬٢١٨(  )١٦٥٬٨٥٧(       ٪٠٫٥٠زيادة بنسبة  
 ١٨٨٬٢٥٣  ١٧٨٬٩٣٤       ٪٠٫٥٠نقص بنسبة  
             

     مستقبلية على المدى الطويل في الرواتب: زيادة 
 ١١٥٬٦٢٦  ١٠٦٬٥٢٠       ٪٠٫٥٠زيادة بنسبة  
 )١٠٩٬٣٦٠(  )١٠٠٬٨٠٩(       ٪٠٫٥٠نقص بنسبة  
             

          قروض ألجل  ٠٢٣
             
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٧٥٠٬٠٠٠        جزء غير متداول 
 ٢٬٢٥٠٬٠٠٠  ٥٬٥٠٠٬٠٠٠        جزء متداول 

 ١٢٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٢٬٢٥٠٬٠٠٠          اإلجمالي 
             

)  ١٥(إيضاح وقعت شركة أرباح المالية اتفاقية تورق مع بنك تجاري محلي لتمويل مشروع تطوير. والقرض مضمون مقابل أرض المشروع 
أقساط غير متساوية، حيث تستحق األقساط األخيرة السداد خالل عام   ٧. وستحق القرض السداد على ٪٣٫٥ويحمل تكلفة تمويل بمتوسط نسبة 

٢٠٢٢. 
             

   دائنون والتزامات متداولة أخرى  ٠٢٤
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٨٦٧٬٠٨٥  ٧٥٦٬٦٠١        دائنون
 ٩٤٨٬٦٢٦  ١٬٠٢٣٬٦٢٦      تكلفة تمويل مستحقة على قروض 

 -  ٣٢٠٬٠٨٥    ُدفعة مقدمة من عمالء متعلقة بأتعاب إدارة 
 ٦٨٧٬٤٢٠  ٧٤٧٬٢٢١      مصاريف موظفين 

 ٧٬٨٥١٬٠١١  ٧٬٠٨٣٬٤٨٩       مصاريف أخرى مستحقة الدفع 
          ١٠٬٣٥٤٬١٤٢  ٩٬٩٣١٬٠٢٢ 
             
  

   



٣٦ 

  شركة أرباح المالية 
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

             
         قياس القيم العادلة ٠٢٥

             
          للقيمة العادلة التسلسل الهرمي  

             
 . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يقدم الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيم العادلة ألصول والتزامات المجموعة كما في 

             
 قياس القيم العادلة باستخدام    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في 

        
  
  

 اإلجمالي 

   
األسعار الُمدَرجة في  

 األسواق النشطة 
 ) ١(المستوى  

  
المدخالت القابلة  
 للمالحظة الهامة 

 ) ٢(المستوى  

المدخالت غير  
القابلة للمالحظة  

 الهامة 
 ) ٣(المستوى  

         أصول مالية ُمقاسة بالقيمة العادلة 
 ٥١٬٩٤٢٬٩٥١  -  ١٣٬٧٤٢٬٥٩١  ٦٥٬٦٨٥٬٥٤٢    استثمارات األسهم 

             
 قياس القيم العادلة باستخدام    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

        
  
  

 اإلجمالي 

   
األسعار الُمدَرجة في  

 األسواق النشطة 
 ) ١(المستوى 

  
المدخالت القابلة  
 للمالحظة الهامة 

 ) ٢(المستوى 

المدخالت غير  
القابلة للمالحظة  

 الهامة
 ) ٣(المستوى 

         العادلة أصول مالية ُمقاسة بالقيمة 
 ٥١٬٧٤٩٬٩٢٨  -  ٢٤٬٧٠٩٬٣٦٣  ٧٦٬٤٥٩٬٢٩١    استثمارات األسهم 

             
     متطلبات كفاية رأس المال النظامية  ٠٢٦

             
         فيما يلي ملخص لهذا البند: 

          ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي            

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           قاعدة رأس المال: 

 ١٤٣٬١٧٥  ١٤٩٬٦٠٥       المستوى األول لرأس المال 
 -  -       المستوى الثاني لرأس المال 

 ١٤٣٬١٧٥  ١٤٩٬٦٠٥      إجمالي قاعدة رأس المال 
             

          الحد األدنى من رأس المال 
 ٨٢٬٥٠٢  ٩٣٬٣٣٠      مخاطر االئتمان
 ٧٬٣٥٢  ٤٬٥١٩      مخاطر السوق 

 ٤٬٦٥٩  ٤٬٤٠٥        مخاطر التشغيل 
 ٩٤٬٥١٣  ١٠٢٬٢٥٤      إجمالي الحد األدنى المطلوب لرأس المال 

             
         معدل كفاية رأس المال: 
 ٤٨٬٦٦٢  ٤٧٬٣٥١       الفائض في رأس المال 

             
 ١٫٥١  ١٫٤٦      المالية (مرة واحدة) معدل المالءة 

             
  

   



٣٧ 

  شركة أرباح المالية 
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الموحَّ
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

             
     (تتمة)  متطلبات كفاية رأس المال النظامية  ٠٢٦

        
       تتألف قاعدة رأس المال مما يلي: 

             
يات  ) المستوى األول لرأس المال: يتألف المستوى األول لرأس المال من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة وجميع االحتياطيات عذا احتياط١

 االستثمارات. إعادة التقييم ناقًصا األصول غير الملموسة والخسارة غير المحققة من 
             
   ) المستوى الثاني لرأس المال: يمثل المستوى الثاني لرأس المال الربح غير المحقق من االستثمارات. ٢
             
لقواعد المالءة المالية الصادرة  ) يُحتََسُب الحد األدنى من رأس المال فيما يتعلق بمخاطر السوق واالئتمان ومخاطر التشغيل وفقًا لألساس الثالث  ٣

 من هيئة السوق المالية. 
             
) تهدف المجموعة من خالل إدارة كفاية رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس المال المنصوص عليها من هيئة السوق المالية والمحافظة  ٤

 االستمرارية والمحافظة على قاعدة رأسمال قوية. على استمرارية أعمال المجموعة وفقًا لمبدأ 
             

      المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى اآلن  ٠٢٧
             

وتنوي المجموعة  فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة.  
 تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، متى كان ذلك مناسبا، عندما تصبح سارية المفعول. 

             
       ) ١٩- تأثير ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد ٠٢٨

             
وانتشاره عبر األراضي الصينية ثم في العالم أجمع، في تعطيل األعمال    ٢٠٢٠) منذ أوائل عام  ١٩-تسبب تفشي ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد

-د والنشاط االقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وصنفت منظمة الصحة العالمية ڤيروس كورونا المستجد (كوڤي 
ها وشركاتها. وقد استلزم ذلك من المجموعة إعادة تقييم أحكامها ) على أنه جائحة، حيث أصدرت الحكومات لوائح وإرشادات صارمة لسكان ١٩

دة السنوية للسنة المنتهية في   .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية الموحَّ
             

الرئيسة لالئتمان والسيولة والحالة التشغيلية والقدرة على الوفاء بالديون وأجرت المجموعة تقييًما بشأن الوضع الحالي وتأثيره على المؤشرات 
ي   ڤيروس كورونا  واألداء باإلضافة إلى اإلجراءات األخرى إلدارة المخاطر لمعالجة حالة التعطُّل المحتَملة في األنشطة التجارية التي قد يؤثر تفّشِ

- وقد اتخذت المجموعة عدة إجراءات وتدابير لمراقبة تأثيرات ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد  ) على عملياتها وأدائها المالي. ١٩-المستجد (كوڤيد 
 ) والحد منها، مثل تدابير السالمة والصحة لموظفيها (كالتباعد االجتماعي والعمل من المنزل وما إلى ذلك). ١٩
             

والنتائج تأثيًرا هاًما؛ وبناًء على خبرة المجموعة حتى اآلن، فإنها تتوقع أن يظل الوضع على ما  وفي هذه المرحلة، لم يكن التأثير على األعمال 
مكن هو عليه. ومع ذلك، ال يزال من الصعب التأكد بشكل موثوق من التأثيرات المحددة للوباء ويعتمد ذلك على التطورات المستقبلية التي ال ي 

دل انتقال الفيروس ومدى وفعالية إجراءات االحتواء المتخذة. ونظًرا الستمرار حالة عدم التأكد االقتصادي،  التنبؤ بها بدقة في هذا الوقت، مثل مع
دة.   ال يمكن إجراء تقدير موثوق للتأثير في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الموحَّ

             
       أحداث الحقة لتاريخ القوائم المالية  ٠٢٩

             
غير ما   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١)، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة أخرى منذ السنة المنتهية في ١١٫١خالف المعلومات الُمْفَصح عنها في إيضاح (

دة للمجموعة  ١حدث قبل تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية كما ورد في إيضاح ( )، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي الموحَّ
دة.   كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية الموحَّ

             
      أصول محتفظ بها على سبيل األمانة ٠٣٠

             
مليون  ١٩٣: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٥٠٧يَُمثُِّل هذا البند أصول المحافظ الحرة التي تديرها المجموعة بمبلغ 

 سعودي). لایر 
 


