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 إلى السادة الشركاء

 شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 الرياض، المملكة العربية السعودية 
 

 تقرير عن مراجعة القوائم المالية
 

 الرأي

 )"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كماشركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة للقد راجعنا القوائم المالية 
وقائمة  الملكيةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة التغيرات في حقوق ، و2018ديسبمر  31 في

رى من التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخ
 (.29( إلى )1رقم )

 
في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 

للمعايير الدولية للتقرير المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً  2018 ديسمبر 31
 .المملكة العربية السعوديةالمعتمدة في 

 

 أساس الرأي
ً لمعايير المراجعة بموجب تلك مسؤولياتنا إن المعتمدة في المملكة العربية السعودية.  الدولية لقد قمنا بمراجعتنا طبقا

مستقلون عن  إننافي تقريرنا.  مراجعة القوائم المالية الحسابات حول مسؤوليات مراجعالمعايير تم توضيحها في قسم 
ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية  الشركة طبقا

. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة أيضاً بمسؤوليتنا األخالقية وفقاً لتلك القواعدوفينا  وقدللشركة، 
 .أينارللتكوين أساس 

 

 لفت انتباه
أعدت قوائمها يوضح إلى أن الشركة والذي  ،ائم الماليةوالق حولمن اإليضاحات  2إليضاح رقم نود لفت اإلنتباه إلى ا

ً  2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في بما في ذلك ا الفترات لكافة المالية في المتعارف عليها للمعايير المحاسبية  وفقا
، والتي أصبحت سارية قة في المملكة العربية السعوديةب  المطاألنظمة المملكة العربية السعودية. ونتيجة للتغيير في 

، أعدت الشركة قوائمها المالية األولى للسنة المنتهية في 2018يناير  1لتي تبدأ في أو بعد المفعول للفترات المحاسبية ا
واإلصدارات والمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية  اليرير المدولية للتقوفقًا للمعايير ال 2018ديسمبر  31

 األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 أمر آخر

ً لمعايير المحاسبة  2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في  وفقا
تم مراجعتها من والتي  ،عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتعارف

ً قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأي ً مطلق ا  2017يناير  31و 2018مارس  1في تاريخ  المالية حول تلك القوائم ا
 على التوالي.

 

 المالية القوائم عن كمةبالحو اإلدارة والمكلفين مسؤوليات

في المملكة  للمعايير الدولية للتقرير الماليوعرضها بصورة عادلة طبقاً  المالية القوائم إعداد عن تعتبر اإلدارة مسؤولة
 الذي تعتبره الداخلي لشركة، وعن نظام الرقابةالنظام األساسي لو المعتمد نظام الشركاتأحكام العربية السعودية و

 .الخطأ أو سواء كانت ناتجة عن الغش األخطاء الجوهرية، من خالية ضرورياً لتمكينها من إعداد قوائم ماليةاإلدارة 
 

وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح 
مرارية واستخدام أساس اإلستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالست

  .بخالف ذلك واقعيهناك نية لتصفية الشركة أو إيقاف أعمالها، أو ليس هناك خيار 
 

 .إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة

يلويت آند توش وشركاهمد   
 محاسبون ومراجعون قانونيون

الرياض - سالمركز الرئي  
323/11/96ترخيص رقم   

  10/3/1419تاريخ 
www.deloitte.com 
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 يضاحإ وجـوداتمال 

  
ديسمبر  31

2018 

 ديسمبر 31
2017 

 (3-إيضاح )معدلة

 يناير 1
2017 

 (3-إيضاح )معدلة
      متداولةالموجودات غير ال 

الدخل  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود
 5 الشامل اآلخر

 
2,169,720 110,561,742 

 
66,520,143 

 4,892,144 3,373,964 1,678,180  6 ممتلكات ومعدات، بالصافي
 1,757,199 1,936,332 2,035,438  7 موجودات  ير ملموسة، بالصافي

 11,879,718 11,879,718 11,879,718  8 الشهرة
 326,000 326,000 108,000  9 ضريبي مؤجلاصل 

 85,375,204 128,077,756 17,871,056   مجموع الموجودات غير المتداولة

      
      متداولةالموجودات ال

 74,750,536 710,331 708,674  10 نقد وما في حكمه
 الربح أواستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 5 الخسارة
 

26,960,476 - 
 
- 

 238,889,628 303,415,919 376,906,391  11 قروض هامشية وتمويل مرابحة 
 18,894,221 23,046,380 28,266,030  12 أتعاب ودخل عموالت مستحقة 

 ً  6,273,612 7,153,950 4,099,724  13 وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما

 338,807,997 334,326,580 436,941,295   مجموع الموجودات المتداولة

  مجموع الموجودات
 

454,812,351 462,404,336 
 

424,183,201 

      
      حقوق الملكية والمطلوبات

      متداولةالمطلوبات غير ال
 13,297,048 14,328,687 14,219,301  14/  3.3 /3.1 انهاء الخدمة للموظفين منافع
 18,793,525 9,187,918 6,367,020  15/  3.3 /3.1 للموظفين طويلة األجل منافع

 32,090,573 23,516,605 20,586,321   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      
      متداولةالمطلوبات ال

 7,650,855 41,426,416 23,346,202  22 سحب بنكي على المكشوف
 17,225,329 25,792,672 33,182,774  16 أخرى طلوباتوممصاريف مستحقة 

 12,722,830 11,990,406 14,798,042  17 زكاة دائنة
 473,006 531,744 539,618  17 ضريبة دخل دائنة 

 38,072,020 79,741,238 71,866,636   مجموع المطلوبات المتداولة

 103,257,843 92,452,957   مجموع المطلوبات
70,162,593 

      
      حتياطياتاإلورأس المال 
 250,000,000 250,000,000 250,000,000   رأس المال

 24,764,284 25,401,110 25,557,696  18 احتياطي نظامي
 77,239,194 76,816,265 86,829,651  3,3و  3,1 ارباح مبقاة 

 2,017,130 6,929,118 (27,953)   احتياطي إعادة تقييم استثمارات

 354,020,608 359,146,493 362,359,394   حقوق الشركاءمجموع 

 424,183,201 462,404,336 454,812,351   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 يضاحإ 

 
للسنة المنتهية في 

 2018ديمسبر  31

 31للسنة المنتهية في 
 2017ديسمبر 

 (3 إيضاح - )معدلة
     من العمليات الدخل

 28,917,159 37,075,411   دخل رسوم وساطة، بالصافي 

 29,899,271 25,253,680   أتعاب إدارة موجودات، بالصافي

 16,652,267 27,412,159   دخل عموالت من قروض هامشية 

 (1,628,079) -   متاحة للبيعخسارة محققة من بيع استثمارات 
العادلة من خالل  خسارة محققة من بيع استثمارات مصنفة بالقيمة

  الربح أو الخسارة
 

(446,957) - 
خسارة  ير محققة من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 5 الربح أو الخسارة
 

(4,309,518) - 

 12,691,563 2,000,000   أتعاب تمويل شركات، بالصافي 

 195,204 232,438   توزيعات ارباح

 307,330 306,918   إيرادات أخرى

 87,034,715 87,524,131   من العمليات  الدخلإجمالي 
     

     مصاريف تشغيلية

 52,335,727 50,749,522    رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين

 4,303,595 4,280,867   مصاريف خدمات أعمال 

 763,868 3,968,180   سحوبات بنكية على المكشوف ت منعموالمصاريف 

 3,518,098 3,236,189   رسوم اشتراكات 

 3,289,019 2,526,982   استهالك واطفاء

 1,680,961 2,474,994   مهنيةواتعاب قانونية 

 - 291,251  19 مخصص خسائر ائتمان متوقعة 

 2,621,699 -   قيمة استثمارات متاحة للبيع في نخفاضخسارة اال

 12,712,604 9,582,289  20 مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية أخرى

 81,225,571 77,110,274   إجمالي المصاريف التشغيلية

 5,809,144 10,413,857   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
     

 (5,750,000) (8,420,000)  17/3.5  زكاة

 (250,000) (210,000)  17/3.5 ضريبة دخل

 - (218,000)  9 ةمؤجل ةضريب

 (190,856) 1,565,857  3.5 )الخسارة( للسنة / صافي الربح
  

 
  

     الدخل الشامل اآلخر
 فيمن الممكن إعادة تصنيفها الحقاً ي تالبنود الدخل الشامل األخرى 
   قائمة الربح أو الخسارة

 
- - 

 قائمة فيلن يتم إعادة تصنيفها الحقاً  التي بنود الدخل الشامل األخرى
  الربح أو الخسارة

 
  

الدخل  قائمةخسارة من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
  الشامل اآلخر

 
(27,953)  - 

 خدمة الموظفينإعادة قياس التزام منافع 
3.5/ 14  /

15  
 

1,950,629 404,753 
     

 404,753 1,922,676   الدخل الشامل اآلخر للسنة

 213,897 3,488,533   مجموع الدخل الشامل للسنة
     

    21 ربحية السهم )بالرياالت السعودية(:

 (0.01) 60.0   األساسي

 (0.01) 60.0    ضالمخف   
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية
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 يضاحإ 
 

 احتياطي نظامي رأس المال
بقاه رباح مأ

 )معدلة(
احتياطي إعادة 
 المجموع تقييم استثمارات

 359,146,493 6,929,118 76,816,265 25,401,110 250,000,000  3.3 )معدلة(  2017 ديسمبر 31
تعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة عند تطبيق المعيار 

 4 (9رقم ) للتقرير الماليالدولي 
 

- - 6,653,486 (6,929,118) (275,632) 

 358,870,861 - 83,469,751 25,401,110 250,000,000     2018يناير  1في لة المعد  إجمالي حقوق الملكية 

  صافي الربح للسنة
 

- - 1,565,857 - 1,565,857 

  المحول إلى االحتياطي النظامي
 

- 156,586 (156,586) - - 

  الدخل الشامل اآلخر للسنة
 

- - 1,950,629 (27,953) 1,922,676 

 362,359,394 (27,953) 86,829,651 25,557,696 250,000,000    2018ديسمبر  31

  
 

     

   2017يناير  1
 

250,000,000 24,764,284 79,716,187 2,017,130 356,497,601 
ر يياالمععند تطبيق تعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة 

 3.1   للتقرير المالي ةالدولي
 

- - (2,476,993) - (2,476,993) 

لة إجمالي حقوق الملكية   354,020,608 2,017,130 77,239,194 24,764,284 250,000,000    2017يناير  1في المعد 

 3.5 صافي الخسارة للسنة )معدلة( 
 

- - (190,856) - (190,856) 

  المحول إلى االحتياطي النظامي
 

- 636,826 (636,826) - - 

 3.5 الدخل الشامل اآلخر للسنة
 

- - 404,753 4,911,988 5,316,741 

 359,146,493 6,929,118 76,816,265 25,401,110 250,000,000   )معدلة( 2017ديسمبر  31
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 قائمة التدفقات النقدية
 (لم ينص على خالف ذلك جميع المبالغ باللاير السعودي ما)
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 يضاحإ

 
للسنة المنتهية في 

 2018ديمسبر  31

 31للسنة المنتهية في 
 2017ديسمبر 
 (3-إيضاح )معدلة

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 (190,856) 1,565,857   ( للسنةالخسارة)الربح / صافي 

تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من 
 األنشطة التشغيلية: 

  
  

 3,289,019 2,526,982  7/6 استهالك واطفاء
 2,525,172 2,552,116  3.6 انهاء الخدمة للموظفين منافع
 4,954,710 1,396,205  3.6 للموظفين طويلة األجل منافع

 1,628,079 -   خسارة محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
 - 446,957   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ةمحقق خسارة
 - 4,309,518   من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ة ير محقق خسارة

 - 291,251   مخصص خسائر ائتمان متوقعة
 2,621,699 -   انخفاض قيمة استثمارات

 5,750,000 8,420,000  3.6 مخصص زكاة
 250,000 210,000  3.6 مخصص ضريبة 

 - 218,000  3.6 مؤجلة  ضريبة
 - (210)   من بيع ممتلكات ومعدات مكاسب

     التغيرات في رأس المال العامل:
 (64,526,291) (73,490,472)   قروض هامشية وتمويل مرابحة
 (4,152,159) (5,729,530)   أتعاب ودخل عموالت مستحقة

 (880,338) 2,997,818   مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
 8,567,343 7,390,102   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 (1,332,942) (1,949,254)   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
 (14,316,155) (2,978,722)   مدفوعة موظفين للمزايا طويلة األجل 

 (6,482,424) (5,612,364)   زكاة مدفوعة
 (191,262) (202,126)   ضريبة دخل مدفوعة

 (62,486,405) (57,637,872)   األنشطة التشغيليةصافي النقد )المستخدم في( 
 

  
  

     األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
 (1,949,972) (936,731)   وموجودات  ير ملموسة اضافات الى ممتلكات ومعدات

 - 6,637   من بيع ممتلكات ومعدات تمتحصال
 (72,548,754) (1,918,800)   شراء استثمارات

 29,169,365 78,565,918   من استثمارات  تمتحصال

 (45,329,361) 75,717,024   األنشطة االستثماريةمن )المستخدم في(  الناتج صافي النقد
 

  

  

     األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 
 33,775,561 (18,080,214)   التغير في سحوبات بنكية على المكشوف 

 33,775,561 (18,080,214)   األنشطة التمويليةمن الناتج  )المستخدم في( صافي النقد
[ 

    

 (74,040,205) (1,062)   في النقد وما في حكمه (النقص)صافي 
 74,750,536 710,331   النقد وما في حكمه بداية السنة

 710,331 709,269   النقد وما في حكمه نهاية السنة

     غير نقدية اضافية: معلومات

 (4,911,988) -   صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة لبيع

 الدخلصافي التغير في القيمة العادلة لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل 
 رخاآلالشامل 

  

27,953 - 

 (160,591) (712,248)   ينخدمة الموظف لمنافع إنهاءقياس االكتوارية الإعادة 

 (244,162) (1,238,381)   ينموظفللطويلة األجل  للمنافع قياس االكتواريةالإعادة 
للتقرير تعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة عند تطبيق المعيار الدولي 

 (9رقم ) المالي
  

- 6,929,118 



 المالية والوساطةشركة االستثمار لألوراق 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 (باللاير السعودي ما لم ينص على خالف ذلك )جميع المبالغ
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 معلومات عامة .1
 

االستثمار كابيتال )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست  –إن شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة 
 وقد تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية.وفقاً 

ـ )الموافق  1436جمادى األولى  19مقفلة اعتباراً من  سعودية تعمل الشركة بموجب السجل التجاري  (.2015مارس  10ه
(. كما تمارس 2007يوليو  22 هـ )الموافق1428رجب  8الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010235995رقم 

(، تم 2007يونيو  2هـ )الموافق 1428 ىجمادى األول 16( بتاريخ 7061-15الشركة أنشطتها بموجب ترخيص رقم )
( الصادرعن هيئة 2011سبتمبر  25هـ )الموافق 1432شوال  10( بتاريخ 11156-37تعديل الترخيص الحقا برقم )

 الهيئة(.السوق المالية )
 

 :كما يلي إن العنوان الرئيسي المسجل للشركة هو
 

 االستثمار كابيتال – شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
 6888صندوق بريد رقم 

 11452الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 
سهم  25.000.000من  2017و  2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  250يتكون رأس مال الشركة البالغ 

 مملوكة بالكامل من قبل البنك السعودي لالستثمار. ، وهيلاير سعودي للسهم الواحد 10مدفوعة بالكامل بقيمة 
 

( مساهمة أجنبية في البنك %10: 2017ديسمبر  31)كما في  ٪2.5األجنبية في الشركة من خالل تمثل المساهمة ت
: 2017ديسمبر  31٪ في الشركة )كما في 2.5السعودي لإلستثمار )"البنك"(، مما نتغ عن ذلك مساهمة أجنبية فعلية بنسبة 

10% .) 
 

ومحافظ االستثمار  ستثماريةاإلصناديق التتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل واإلكتتاب وإدارة 
 الخاصة بالنيابة عن عمالئها وتقديم خدمات الترتيب واالستشارات والحفظ في أعمال األوراق المالية. 

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية .2

 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات والمعايير  الدولية للتقرير المالي للمعاييرتم إعداد القوائم المالية وفقا 
تم  ، ويشار إليهم مجتمعين بالمعايير الدولية للتقرير المالي.األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ألول مرة" في إعداد هذه  الماليللتقرير ( "تطبيق المعايير الدولية 1رقم ) للتقرير الماليتطبيق متطلبات المعيار الدولي 
  .على هذه القوائم المالية للتقرير الماليالذي يبين أثر تطبيق المعايير الدولية  3راجع اإليضاح رقم قوائم المالية. ال

 

 للمعايير، هي أول قوائم مالية قامت الشركة بإعدادها وفقا 2018ديسمبر  31ان هذه القوائم المالية، للسنة المنتهية في 
لمعايير  ، فقد أعدت الشركة قوائمها المالية وفقاً 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل. أما بالنسبة الدولية للتقرير المالي

 المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

ديسمبر  31المطبقة كما في  المالي للتقرير، قامت الشركة بإعداد قوائم مالية تتوافق مع المعايير الدولية بناًء على ذلك
ملخص ال، كما هو موضح في 2017يناير  1و  2017ديسمبر  31المقارنة للمركز المالي كما في  قوائم، مع 2018
يناير  1للشركة اعتباًرا من اإلفتتاحية المركز المالي  قائمةالسياسات المحاسبية. عند إعداد القوائم المالية ، تم إعداد ألهم 
التعديالت التي قامت بها الشركة  3 يضاحتضمن اإلي .الدولية للتقرير الماليالشركة إلى المعايير  ولتحوهو تاريخ  2017
، بما في ذلك وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعدة قوائمها المالية تعديلفي 

للسنة  خرالشامل اآل والدخلوقائمة الربح أو الخسارة  2017يناير  1و  2017ديسمبر  31قوائم المركز المالي كما في 
وقائمة الربح  2017ديسمبر  31و  2017يناير  1. تم تعديل قائمة المركز المالي كما في 2017 ديسمبر 31المنتهية في 
نتيجة تطبيق المعايير  2017ديسمبر  31وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  روالدخل الشامل اآلخأو الخسارة 

 .المشار إليها أعاله للتقرير الماليالدولية 
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 (تتمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .2
 

 أساس االعداد
ً  المالية األخيرة للشركةتم إعداد القوائم  لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة  وفقا

للتقرير  ةر الدوليييامعالمعدة وفقاً لل، وتشمل هذه القوائم المالية )األولى( عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
على  إلى المعايير الدولية للتقريرالماليالتحول  أثربعض اإليضاحات اإلضافية لتمكين المستخدمين من فهم  المالي
ً  المفصح عنهاالمبالغ   .سابقا

 
 مبدأ التكلفة التاريخية 

تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء بعض األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 
إن ، والتي تم تقييمها بطريقة اكتوارية كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه. ومنافع إنهاء الخدمة للموظفين

 ناه.السياسات المحاسبية الرئيسية موضحة أد
 

 القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل السلع والخدمات. موماً علىالتكلفة التاريخية ع تعتمد
 

الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين  الثمنإن القيمة العادلة هي 
كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره المشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا 

، يجب على الشركة ان تأخذ باالعتبار خصائص ألصل أو التزام باستخدام تقنية تقييم أخرى. عند تقدير القيمة العادلة
األصل أو االلتزام إذا أخذ المشاركون في السوق تلك الخصائص باالعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ 

 على هذا األساس. في هذه القوائم المالية اإلفصاحأو و/العادلة أل راض القياس لقياس. يتم تحديد القيمة ا
 

أل راض إعداد التقارير  الثالثأو  الثانيأو  وى األولالمست إلىلذلك، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة  باإلضافة
مدخالت قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت في قياس القيمة مالحظتها في  على الدرجة التي يمكن بناءً  المالية

 العادلة بكاملها، والتي تم توضيحها كما يلي:
 

  ير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات  المعلنةاألسعار  وهي األولمدخالت المستوى (
 المتماثلة التي يمكن للمنشأة التوصل إليها في تاريخ القياس؛

  والتي يمكن مالحظتها األولضمن المستوى  المعلنةوهي مدخالت  ير األسعار  الثانيمدخالت المستوى ،
 للموجودات أو المطلوبات، بشكل مباشر أو  ير مباشر؛ و

  هي مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات الثالثمدخالت المستوى. 
 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 
من اإلدارة استخدام الحكم في تطبيق السياسات المحاسبية والتقديرات واإلفتراضات  طلب إعداد القوائم الماليةيت

ويتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى خبرة اإلدارة وعوامل أخرى، وتشمل  حول المستقبل.
وبالر م من ان هذه التقديرات مبنية على بأنها معقولة في ظل هذه الظروف. توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد 

فانه من الممكن ان تختلف النتائغ الفعلية  ،ت عن االحداث واالجراءات الحاليةافضل ما توفر لالدارة من معلوما
 في النهاية عن هذه التقديرات.
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(i)  الموجودات الماليةانخفاض قيمة 
 

يتم اجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما اذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض في قيمة أصل 
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم إثبات أي خسارة انخفاض في القيمة في قائمة  .أصول ماليةمالي أو مجموعة 
 القيمة على النحو التالي:في اض نخفاإل. يتم تحديد الربح أو الخسارة

 

 هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة.القيمة في بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن االنخفاض أ( 

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  التكلفةب( بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن االنخفاض هو الفرق بين 
 المستقبلية مخصومة بمعدل العائد الحالي في السوق ألصل مالي مماثل.

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند االنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المقدرة التي يتم ج( 
 . األصليخصمها بمعدل الفائدة الفعلي 

 
 

(ii)   منافع إنهاء الخدمة للموظفينافتراضات مخصص 
 

بشمممممممكل كبير على طول مدة الخدمة المقدرة للموظفين  إنهاء الخدمة للموظفين منافعيعتمد احتسممممممماب مخصمممممممص 
ي تم تطويرها من ورواتبهم المقدرة في آخر سنوات الخدمة. وتستند هذه التقديرات إلى االفتراضات اإلكتوارية الت

وقد اسممتندت هذه االفتراضممات اإلكتوارية إلى البيانات التاريخية للشممركة واالتجاهات الحديثة وخطط قِبل اإلدارة. 
 اإلدارة والتنبؤات فيما يتعلق بمستويات الرواتب.

 
سندات الحكومية، حيث قيمت اإلدارة أنه ال يوجد سوق عميق   تم تقدير معدل الخصم بالرجوع إلى العوائد على ال

اسممممتخدمت الشممممركة معدل خصممممم واحد يقارب توقيت ومبالغ مدفوعات المنافع  ية الجودة.لسممممندات شممممركات عال
 المقدرة.

 
(iii) انخفاض قيمة الشهرة 

 
يتم تحديد  تمثل الشمممهرة الفرق بين قيمة الشمممراء والقيمة العادلة لصمممافي الموجودات المكتسمممبة في تاريخ الشمممراء.

الشممهرة في تاريخ قائمة المركز المالي بالتكلفة ناقصمماً االنخفاض يتم إثبات  السممعر كقيمة عادلة عند تاريخ الشممراء.
ية  قد قات الن تدف كل تقرير عن طريق خصمممممممم ال تاريخ  مة في  مة، إن وجدت. يتم تقييم االنخفاض في القي في القي

 المستقبلية المقدرة.
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 الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد للتقرير الماليالمعايير الدولية 
الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها لمعايير الدولية للتقرير المالي لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ل

 بعد:
 

 عقود اإليجار 16 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 9 الدولي للتقرير المالي رقمالمعيار  تعديالت على
 

 ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي

 28معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على 
 

والمشاريع  لملكية طويلة األجل في الشركات الزميلةا
  ةالمشترك

للتقرير التحسينات السنوية على المعايير الدولية 
 2017-2015 ، دورةالمالي

 تجميع 3رقم  للتقرير الماليتعديالت على المعيار الدولي 
الترتيبات  11رقم  للتقرير الماليالدولي ر ياوالمعاألعمال 
ضريبة الدخل  12رقم معيار المحاسبة الدولي والمشتركة 

 تكاليف اإلقراض 23معيار المحاسبة الدولي رقم و
 

مزايا  19تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 الموظفين

 
 خطة التعديل و التقليص أو التسوية 

 
القوائم  10ر الدولي للتقريرالمالي رقم يالمعا

 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم المالية الموحدة 
 )التعديالت(

 
أو  الشركة الزميلةوبيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر 

 المشروع المشترك

 
 المعايير التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات

 23الدولية للتقرير المالي رقم 

 
 عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل

 

 عقود االيجار 16رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي 
يلغي المعيار الجديد نموذج  و .2019يناير  1 بتاريخ بداية السنة من 16م قر للتقرير الماليلي دولر المعياا يسري

، والذي يميز بين عقود اإليجار 17المحاسبة الثنائية الحالي للمستأجرين بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
، يتطلب المعيار الدولي بدالً من ذلك التمويلي في الميزانية العمومية واإليجارات التشغيلية خارج الميزانية العمومية.

 الميزانية العمومية. ضمننموذًجا للمحاسبة  16م رق للتقرير المالي
 

سوف تختار الشركة تطبيق المعيار على العقود التي تم تحديدها في السابق كعقود إيجار بتطبيق معيار المحاسبة 
ا سابقاً هلتي لم يتم تحديدد العقواعلى ر لمعياالن تطبق كة لشرن الذلك فإ .4رقم التفسير الدولي و 17الدولي رقم 

  .4رقم والتفسير الدولي  17قم رلي ولدالمحاسبة ر ايطبق معيار يجاإعلى عقد ي نها تحتوأعلى 
 

هًرا ش 12سوف تختار الشركة استخدام اإلعفاءات المقترحة لعقود اإليجار التي تنتهي فيها مدة اإليجار في  ضون 
 ، وعقود التأجير التي يكون أصلها األساسي منخفض القيمة.األولي التطبيقاعتباًرا من تاريخ 

 

أن يكون تأثير اعتماد  يتوقع. 16رقم  للتقرير الماليلمعيار الدولي ا ألثر، أكملت الشركة تقييم 2018خالل عام  
 كما يلي: 16رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي 

 
ماليين  7إجمالي الموجودات بنحو  زيادة في 2019يناير  1المركز المالي كما في  قائمةعلى  يكون األثرأن يتوقع 
 لاير سعودي.  ماليين 7إجمالي المطلوبات بحوالي في ، وزيادة سعوديلاير 

 

، فإنه من  ير المتوقع أن يتأثر صافي دخل الشركة بشكل كبير 16لتقرير المالي رقم لنظًرا العتماد المعيار الدولي 
العمولة واإلستهالك وتغير في مصروفات اإليجار. يعود ذلك إلى التغيير في المحاسبة  مصاريفمع حدوث تغير في 

 .17 الدولي رقم ةالخاصة بمصروفات اإليجار التي تم تصنيفها سابقاً كعقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسب
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 السلبيالتعويض مع ميزات الدفع المسبق  9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

ة الدفع المسبق تلبي شرط أنه لغرض تقييم ما إذا كانت ميز 9رقم  للتقرير الماليتوضح تعديالت المعيار الدولي 
األصل والفائدة، فإن الطرف الذي يمارس الخيار قد يدفع أو يتلقى تعويضاً معقوالً للدفع المسبق بغض  مدفوعات

النظر عن سبب الدفع المسبق. بمعنى آخر، ال توقف ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي بشكل تلقائي 
 .الفائدةمدفوعات األصل و

 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2019يناير  1أ في أو بعد يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبد

 
الدولي  للمعيار، بالنسبة للتطبيق األولي لى وقت تطبيق التعديالت ألول مرةتوجد أحكام انتقالية محددة بناًء ع

 . 9رقم  للتقريرالمالي
 

 القوائم المالية للشركة.ال يتوقع مدراء الشركة أن تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له تأثيرعلى 
 

 طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةلملكية ا 28تعديل للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

القيمة الخاصة به، في نخفاض اإل، بما في ذلك متطلبات 9 رقم للتقرير المالييوضح التعديل أن المعيار الدولي 
 طويلة األجل. ينطبق على الملكية

 

بعين  لى الملكية طويلة األجل ، ال تأخذ المنشأةع 9رقم  للتقرير المالي، عند تطبيق المعيار الدولي عالوة على ذلك
)أي تسويات القيمة الدفترية  28االعتبار التسويات في القيمة الدفترية التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم 

أو تقييم انخفاض القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة  ،للملكية طويلة األجل الناشئة عن توزيع خسائر الشركة المستثمر فيها
 (.28الدولي 

 
 .2019يناير  1رجعي على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  تسري التعديالت بأثر

 
مع ن مزايتت يالدللتعول ألق ابيطلتن اکاإذا علی ما ًء بناددة لمحل االنتقام احکاق أبطتنمبكر. اليسمح بالتطبيق 

  .9رقم  المالير يرلي للتقدولر المعياق ابيطت
 

 في المستقبل سيكون له تأثير على القوائم المالية للشركة.  ال يتوقع مدراء الشركة أن تطبيق التعديالت
 

  2017-2015 للتقرير الماليتحسينات سنوية لدورة المعايير الدولية 
 

 ضريبة الدخل 12معيار المحاسبة الدولي رقم 
في الربح أو الخسارة  بتوزيعات األرباحلدخل الخاصة اآثار ضريبة في  تعترفتوضح التعديالت أن على المنشأة أن 

أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية وفقاً للمكان الذي اعترفت فيه المنشأة في األصل بالمعامالت التي أدت إلى 
األرباح القابلة للتوزيع. هذا هو الحال بغض النظر عما إذا كانت معدالت ضرائب مختلفة تنطبق على األرباح 

 الموزعة و ير الموزعة.
 

 تكاليف االقتراض 23ار المحاسبي الدولي رقم المعي
دام لالستخهز لصلة جاا وذل ألصايكون د أن بعً قائمازال ال يدد محراض قتك أي انان هکاإذا نه ت أيالدلتعاضح وت

سملة رلدل امعب حساد عنمنشأة ما تقترضها لتي ااألموال ن مزًءا يصبح جراض القتن هذا افإود، لمقصالبيع أو ا
 لعامة.اروض لقاعلی 
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 (تتمة) 2017-2015 للتقرير الماليتحسينات سنوية لدورة المعايير الدولية 
 

تجميع األعمال 3رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي   
فذلك جهة ما على نشاط تجاري من سيطرة أنه عندما تحصل  3المالي رقم تقرير للتوضح تعديالت المعيار الدولي 

، بما في ذلك إعادة احتساب االعمال التي تتم على مراحل تجميع ، تقوم الجهة بتطبيق متطلباتيشك ل عملية مشتركة
الملكية المحتفظ بها مسبقاً في العملية المشتركة بالقيمة العادلة. تتضمن الملكية المحتفظ بها مسبقاً التي يعاد قياسها 

  .تتعلق بالعملية المشتركة معترف بهامطلوبات أو شهرة  ير  أية أصول أو
 

 الترتيبات المشتركة 11رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي 
مشارك، ولكن ليس له ك طرف لأنه عندما يكون هنا 11رقم  للتقرير الماليتوضح التعديالت على المعيار الدولي 

، فإن المنشأة مشتركة على هذه العملية المشتركة، بعملية مشتركة هي عملية تحصل على سيطرة سيطرة مشتركة
ً تعيد تقييم الملكية المحتفظ بها  ال في العملية المشتركة. تسري جميع التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  سابقا

ً وتتطلب عموًما  2019يناير  1أو بعد   لتطبيق في وقت مبكر. مستقبليًا. يسمح با تطبيقا
 

 ال يتوقع مدراء الشركة أن تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له تأثير على القوائم المالية للشركة. 
 

 تعديل خطط منافع الموظفين أو تقليصها أو تسويتها 19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
التزام توضح التعديالت أن تكلفة الخدمة السابقة )أو الربح أو الخسارة عند التسوية( يتم احتسابها عن طريق قياس 

المحددة )األصول( باستخدام افتراضات محدثة ومقارنة المنافع المقدمة وأصول الخطة قبل وبعد تعديل  المنافع
األصول )التي قد تنشأ عندما تكون خطة المنافع المحددة  ولكن تجاهل تأثير سقف الخطة )أو تقليصها أو تسويتها(

أصبح اآلن واضًحا بأن التغيير في تأثير سقف األصول  19في وضع الفائض(. إن معيار المحاسبة الدولي رقم 
في الذي قد ينتغ عن تعديل الخطة )أو التقليص أو التسوية( يتم تحديده في خطوة ثانية ويتم إدراجه بالطريقة العادية 

 الدخل الشامل اآلخر. 
 

المحددة  التزامات المنافعكما تم تعديل الفقرات التي تتعلق بقياس تكلفة الخدمة الحالية وصافي الفائدة على صافي 
)األصول(. سيطلب اآلن من المنشأة استخدام االفتراضات المحدثة من عملية إعادة القياس هذه لتحديد تكلفة الخدمة 
الحالية وصافي الفائدة للفترة المتبقية من الفترة المشمولة بالتقرير بعد تغيير الخطة. في حالة صافي الفائدة ، توضح 

المنافع المحددة  التزام، يتم احتساب صافي الفائدة بضرب صافي بعد تعديل الخطةلفترة ما التعديالت أنه بالنسبة 
س لقيادة اعاإفي دم لمستخم الخصدل امع مع 19.99لي دولالمحاسبة ر امعيا ( كما تم إعادة قياسها بموجباألصول)

 .(ول(ألص)افية لصااالتزام المنافع المحددة  قستحقاات عاوفدمت وکاراالشتر اتأثير العتباافي ذ ألخا)مع 
 

التي تحدث في أو تسويتها . وهي تنطبق فقط على تعديالت الخطة أو تقليصها أو مستقبلييتم تطبيق التعديالت بأثر 
 .19بعد بداية الفترة السنوية التي يتم فيها تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  19رقم  يجب تطبيق التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي

 يمكن تطبيقها في وقت مبكر إذا اختارت المنشأة القيام بذلك. ، ولكن 2019
 

 ال يتوقع مدراء الشركة أن تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له تأثير على القوائم المالية للشركة. 
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 )التعديالت( 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم القوائم المالية الموحدة  10للتقريرالمالي رقم  ار الدولييلمعا
 أو المشروع المشترك الشركة الزميلةوبيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر 

 
لتي ت الحاالامع  28م قرلي دولالمحاسبة ر امعياو 10م قر المالير يرلي للتقدولر المعيااعلی ت يالدلتعل اتعام
على وجه التحديد، .مشتركالمشروع الأو  والشركة الزميلةر لمستثمن ابيول ألصامة في همساأو فيها بيع ون يک

تنص التعديالت على أن المكاسب أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة ال تحتوي على نشاط 
جاري في معاملة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم احتسابه باستخدام طريقة حقوق الملكية، يتم تسجيلها ت

الشركة األم فقط إلى مدى مصالح المستثمرين  ير ذات الصلة في تلك الشركة الزميلة أو  أو خسارة في ربح
ستثمارات المحتفظ بها في عادة قياس اإل، فإن األرباح والخسائر الناتجة عن إوبشكل مماثلالمشروع المشترك. 

أي شركة تابعة سابقة )التي أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم احتسابها باستخدام طريقة حقوق الملكية( 
السابقة فقط لمدى مصالح المستثمرين  ير  األمإلى القيمة العادلة فيتم االعتراف بها في ربح أو خسارة الشركة 

 . ينركة الزميلة أو المشروع المشترك الجديدالمرتبطين في الش
 

 ، يُسمح بالتطبيق المبكر للتعديالت.التعديالت. ومع ذلك سريانولم يحدد مجلس معايير المحاسبة الدولية تاريخ 
 

  ال يتوقع مدراء الشركة أن تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له تأثير على القوائم المالية للشركة.
 

( عدم التأكد بشأن معالجات 23رقم ) الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير الماليالتفسير 
 ضريبة الدخل

بشأن  تأكدكيفية تحديد الوضع الضريبي المحاسبي عندما يكون هناك عدم  23رقم  التفسير الدولييحدد 
 ما يلي: المنشأةمعامالت ضريبة الدخل. يتطلب التفسير من 

  الضريبية  ير المؤكدة يتم تقييمها بشكل منفصل أو كمجموعة ؛ و المواقفكانت تحديد ما إذا 

  مستخدمة، أو مقترحة  ضريبية معاملة ضريبية  ير مؤكدةالسلطة التقييم ما إذا كان من المحتمل أن تقبل
 في ملفات ضريبة الدخل الخاصة به: المنشأة، من قبل الستخدامها

مع المعاملة الضريبية  بالتناسقالضريبي المحاسبي  موقفها، فيجب أن تحدد المنشأة باإليجابإذا كان الرد  -
 ضريبة الدخل الخاصة بها.إقرارات أو المزمع استخدامها في  ،المستخدمة

 الضريبي المحاسبي. افي تحديد وضعه التأكدإذا كان الرد بالنفي، يجب على المنشأة أن تعكس تأثير عدم  -
 

بتطبيق  المنشآتم تقوأن يمكن . و2019يناير  1بعد أو في أ لتي تبدالسنوية ات اللفترل لمفعوري اسير سالتفإن ا
جعي ربأثر ت نارلمقااتصنيف دة عاون إبدل جعي معدرتطبيق بأثر أو مل كاجعي رما بتطبيق بأثر إلتفسير ا

 مستقبلي.أو 
 

 الشركة أن تطبيق التعديالت في المستقبل سيكون له تأثير على القوائم المالية للشركة. مدراءال يتوقع 
 

 تحويل العمالت االجنبية
 عملة التقرير (أ

 
 الوظيفية للشركة. الريـال السعودي حيث انها العملةبعرض هذه القوائم المالية تم 

 
 المعامالت واألرصدة (ب

. في تاريخ تلك المعاملةتحــــول المعامالت التي تتم بعمـــالت اجنبية الى الريـال السعودي بأسعار التحويل السائدة 
إن مكاسب وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسديد تلك المعامالت وتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة 

  ا في نهاية الفترة يتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة.األجنبية بأسعار تحويل المعامالت السائدة كم
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 االدوات المالية
 ً  .واتلألدفي الشروط التعاقدية  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا

 
تكاليف المعامالت التي تعود مباشرة إلى  إنتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. ي

شراء أو إصدار موجودات مالية ومطلوبات مالية )باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة 
و خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، أيتم إضافتها من خالل الربح أو الخسارة( 

، عند االعتراف األولي. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية أو كما هو مالئم
 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة.

 
 الموجودات المالية

يتم إثبات الموجودات المالية مبدئيا بالتكلفة ويتم قياسها الحقا بالكامل إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة، اعتمادا 
 على التصنيف.

 
 تصنيف الموجودات المالية

 يتم القياس الالحق ألدوات الدين بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية:

  يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل جمع
 التدفقات النقدية التعاقدية. 

  تنتغ الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تكون فقط مدفوعات أصل
 .الرئيسي القائمالدين والفائدة على المبلغ 

 
 يتم القياس الالحق ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشروط التالية:

  يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية
 وبيع الموجودات المالية.

  التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تكون فقط مدفوعات أصل تنتغ الشروط
 .الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائم

 
 بشكل افتراضي، يتم القياس الالحق لجميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 ير قابل لإللغاء عند اإلثبات األولي للموجودات  تحديدعاله، يجوز للشركة إجراء اختيار او على الر م مما ذكر أ

 المالية للتالي: 

  يجوز للشركة اختيار بشكل  ير قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمارات في بنود
 الدخل الشامل األخرى إذا تم استيفاء ضوابط معينة.

  للشركة أن تعين بشكل  ير قابل لإللغاء استثمار الدين الذي يستوفي ضوابط التكلفة المطفأة أو القيمة يجوز
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى كما يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى 

 ظ.ذلك إلى تقليل عدم التطابق المحاسبي او استبعاده بشكل ملحو
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 (تتمة)االدوات المالية 
 

 الفائدة الفعليمعدل طريقة 
هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألدوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على  يالفعلالفائدة معدل إن طريقة  

بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أوالناشئة عن انخفاض في االئتمان،  الفترة المرتبطة بها.
فإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم تماماً الدفعات النقدية المستقبلية المستلمة المقدرة )ويتضمن جميع 

يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وكذلك تكاليف المعامالت  الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة، والتي تعتبر جزءاً ال
والعالوات أو الخصومات األخرى( باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة ومن خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو خالل 

بالنسبة  فترة زمنية أقل، عندما يكون ذلك مناسبا، إلى إجمالي القيمة الدفترية ألداة الدين عند اإلثبات األولي.
للموجودات المالية المشتراة او التي نشأت عن طريق انخفاض في االئتمان، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعد ل 
ائتمانيا عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقد رة، بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة للتكلفة المطفأة 

 .ألداة الدين عند اإلثبات األولي

المبلغ الذي تقاس به الموجودات المالية عند اإلثبات األولي مطروحا منه  يإن التكلفة المطفأة للموجودات المالية ه 
دفعات سداد أصل المبلغ مضافا إليه اإلطفاء التراكمي باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فروق بين ذلك 

الي القيمة من ناحية أخرى، فإن إجم المبلغ األولي والمبلغ في تاريخ االستحقاق، معدل ألي مخصص خسارة.
 الدفترية للموجودات المالية هي التكلفة المطفأة للموجودات المالية قبل تعديل أي مخصص خسارة.

 
يتم إثبات إيراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألدوات الدين التي تم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة وبالقيمة 

بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة  لشامل األخرى.العادلة المدرجة من خالل بنود الدخل ا
أوالناشئة عن مستوى االئتمان المنخفض، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي إلى 

تمان المنخفض الحقا. مستوى االئ للموجودات المالية، فيما عدا الموجودات المالية ذات إجمالي القيمة الدفترية
بالنسبة للموجودات المالية ذات مستوى االئتمان المنخفض الحقا، يتم إثبات إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل 
الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للموجودات المالية. إذا تحسنت مخاطر االئتمان في فترة التقرير الالحقة على 

ى االئتمان المنخفض بحيث أن الموجودات المالية لم تعد مقيدة بمستوى االئتمان األدوات المالية ذات مستو
المنخفض، يتم إثبات إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للموجودات 

 المالية.
 

فض ، تقوم الشركة بإثبات إيرادات الفوائد من بالنسبة لألدوات المالية المشتراة أو التي أُنشأت بمستوى ائتماني منخ
 خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي ذات االئتمان المعد ل على التكلفة المطفأة للموجودات المالية منذ اإلثبات األولي.
 ال تعود عملية الحساب إلى أساس اإلجمالي حتى إذا تحسنت الحقا مخاطر االئتمان للموجودات المالية بحيت أنه لم

 تعد الموجودات المالية خاضعة لالئتمان المنخفض. 

 الربح أو الخسارة.في  إثبات إيراد الفوائديتم 
 

عند اإلثبات األولي، قد تقوم الشركة بإجراء اختيارات  ير قابلة لإللغاء )على أساس كل أداة على حدى( لتحديد 
ال يُسمح بالتعيين على القيمة  الدخل الشامل اآلخر. االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في القيمة العادلة من خالل

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم االحتفاظ باالستثمار لالتجار أو إذا كان االلتزام المحتمل تم إثباته من 
 (.3رقم ) للتقرير الماليقبل المشتري في تجميع المنشآت التي ينطبق عليها المعيار الدولي 
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 (تتمة)االدوات المالية 
 

 خراآلأدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 
 يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا:

   ً  بهدف بيعه في المستقبل القريب؛ تم االستحواذ عليه مبدئيا

  من محفظة أدوات مالية محددة تقوم الشركة بإدارتها ولها نمط فعلي حديث يتم  االثبات األولي جزءاً  عند يعد
 من خالله تحصيل أرباح قصيرة األجل؛ أو

  .)كانت مشتقة مالية )باستثناء المشتقة المالية التي تكون عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مخصصة وفعالة 
 

ت في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة المدرجة من خالل بنود الدخل الشامل يتم اإلثبات األولي لإلستثمارا
يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة مع تحقيق المكاسب والخسائر  األخرى بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة.

المتراكمة في احتياطي إعادة تقييم خر وبنود الدخل الشامل اآل من خاللالناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة 
إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد اإلستثمارات،  المتراكمة لن يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر االستثمارات.

 بدال من ذلك سيتم تحويلها إلى األرباح المبقاة.
 

ربح أو الخسارة عند إقرار حق الشركة يتم إثبات توزيعات األرباح لهذه االستثمارت في أدوات حقوق الملكية في ال
 الستالم األرباح، ما لم تمثل األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار.

 
إلى أصول حقوق الملكية المتاحة للبيع في ستثمارات اال، تم تصنيف 9رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي  اعتمادعند 

 .اآلخر الشاملالدخل خالل مالية بالقيمة العادلة من 
 

يتم إثبات الموجودات المالية التي ال تفي بضوابط القياس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة المدرجة من خالل بنود  
 الدخل الشامل األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. على وجه التحديد:

  ،تصنيف استثمارات في أدوات حقوق الملكية في القيمة العادلة المدرجة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
ما لم تحدد الشركة االستثمار الذي لم يكن محتفظ به للمتاجرة ولم يكن محتمل ناتغ عن تجميع المنشآت كما 

 ات األولي. في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى عند اإلثب

  التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  بمتطلباتيتم تصنيف أدوات الدين التي ال تفي
باإلضافة إلى ذلك، قد يتم تحديد أدوات الدين  األخرى بالقيمة العادلة المدرجة من خالل الربح أو الخسارة.

التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة المدرجة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى عند اإلثبات  بمتطلباتالتي تفي 
األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان مثل هذا التحديد يستبعد او يقلل بشكل كبير تعارض 

ات المكاسب والخسائر عليها في أسس القياس أو اإلثبات والتي ستنتغ من قياس الموجودات والمطلوبات أو إثب
 حددت الشركة أي أدوات دين في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. مختلفة.

 
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة المدرجة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة كما في نهاية كل 

يمة العادلة في الربح او الخسارة إلى الحد الذي ال يشكل جزء من فترة تقرير، مع أي مكاسب أو خسائر بالق
 تحديد عالقة التحوط.

 
المشتركة ق ، تم تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع في الصنادي9رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي  اعتمادعند 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. أصول ماليةك
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 (تتمة)االدوات المالية 
 

 قيمة الموجودات الماليةفي نخفاض إلا
تعترف الشركة بمخصص الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات في أدوات الدين التي تقاس بالتكلفة  

المطفأة أو بالقيمة العادلة المدرجة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، وعقود اإليجار المدينة، والمبالغ المستحقة 
ال يتم إثبات خسارة  لتزامات القروض وعقود الضمان المالية.من العمالء بموجب عقود اإلنشاءات، وكذلك على ا

اإلنخفاض لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية. يتم تحديث مبالغ الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في نهاية كل 
 فترة تقرير لعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي لألداة المالية المعنية.

كة دائما بإثبات مدى العُمر للخسائر االئتمانية المتوقعة للمدينون التجاريون. يتم تقدير الخسائر االئتمانية تقوم الشر 
 المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة المخصص وفقا لتجارب الشركة السابقة في خسائر االئتمان

ة العامة وتقدير كل من توجيهات الشروط الحالية والمتوقعة والمعدلة للعوامل الخاصة بالمدين والظروف االقتصادي
 كما في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الوقتية للنقد حيثما كان ذلك مناسبا.

 
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تقوم الشركة بإثبات مدى العُمر للخسائر االئتمانية المتوقعة إذا كانت  

إذا لم تكن المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير  قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي. المخاطر االئتمانية
على األداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي، فإن الشركة تقيس مخصص الخسارة لتلك األداة 

ريخ كل تقرير، يجب إثبات سواء كانت شهرا. في تا 12المالية بمبلغ مساو  للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
تقديرات مدى العُمر للخسائر االئتمانية المتوقعة تعتمد على زيادات جوهرية في االحتمال أو مخاطر التعثر في 
السداد تحدث منذ اإلثبات األولي بدال من توفر دليل حول األدوات المالي التي ينخفض مستوى ائتمانها أو حدوث 

 تعثر فعلي.
 

 
مدى العُمر للخسائر االئتمانية المتوقعة الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتغ من جميع األحداث االفتراضية يمثل 

في المقابل، تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على  لتعثرات السداد المحتملة على مدى العُمر المتوقع لألداة المالية.
من مدى العُمر للخسائر االئتمانية المتوقعة الذي من المتوقع ان تنتغ عن أحداث تعثرات في  اً شهرا جزء 12مدى 

 شهرا من بعد تاريخ فترة التقرير. 12السداد لألداة المالية التي من الممكن أن تكون في  ضون 

 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

انت المخاطر االئتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل جوهري منذ في تاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بتقييم ما إذا ك
اإلثبات األولي. وعند القيام بالتقييم، تقوم الشركة باستخدام التغير في مخاطر التعثر في السداد الواقعة على األداة 

والتي تعتبر معقولة ومؤيدة،  إلجراء ذلك التقييم، تقوم الشركة باألخذ في الحسبان المعلومات النوعية والكمية المالية.
 بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية والتي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.

وبالتحديد، يتم األخذ بالمعلومات التالية في اإلعتبار عند تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل  
 :جوهري منذ اإلثبات األولي

  التدهور الجوهري الفعلي أو المتوقع في تصنيف االئتمان لألدوات المالية الخارجية )إن وجدت( أو
 الداخلية.

  .التدهور الجوهري في مؤشرات السوق الخارجية لمخاطر االئتمان ألداة مالية محددة 

  التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في األعمال واألوضاع المالية أو االقتصادية والتي من المتوقع أن
 يؤدي ذلك إلى انخفاض جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه. 

  .التدهور الجوهري الفعلي أو المتوقع في النتائغ التشغيلية للمدين 

 اطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين. الزيادات الجوهرية في مخ 

  التدهور الجوهري الفعلي للتغيرات السلبية في البيئة التنظيمية واإلقتصادية أو التكنولوجية للمدين والتي
 ستنتغ عن انخفاض جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه. 
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 (تتمة)االدوات المالية 
 

 (تتمة) الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
 

بغض النظر عن نتيجة التقييم أعاله، تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد زادت بشكل 
إال إذا كان لدى يوم،  30جوهري منذ اإلثبات األولي عندما تزيد مدة المدفوعات التعاقدية متأخرة السداد عن 

 الشركة معلومات معقولة ومؤيدة مايدل على خالف ذلك.
 

على الر م من ذلك، تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم تزد بشكل جوهري منذ اإلثبات  
تحديد ما إذا كانت يتم  األولي إذا تم تحديد بأن األدوات المالية لديها مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير.

( 2( لدى األدوات المالية مخاطر منخفضة من التعثر عن السداد، 1األدوات المالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة: 
( التغيرات السلبية 3يمتلك المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته التدفقية النقدية التعاقدية في األجل القصير و

لتجارية على األجل الطويل قد ال تقلل بالضرورة من قدرة المقترض على الوفاء في الظروف اإلقتصادية وا
تعتبر الشركة أن الموجودات المالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما تكون  بالتزاماته التدفقية النقدية التعاقدية.

 مارية" طبقا للتعريف المفهوم عالميا.لديها تصنيف االئتمان لألدوات المالية الخارجية أو الداخلية "للدرجة االستث
 

تزام  ير بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالية، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفا في االل
عند تقييم ما إذا كان  اإلثبات األولي أل راض تقييم األدوات المالية لالنخفاض في القيمة.قابل لإللغاء هو تاريخ 

يادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي اللتزامات القرض، تأخذ الشركة باالعتبار التغيرات هنالك ز
في مخاطر التعثر في السداد للقرض الذي يتعلق بالتزام القرض؛ أما بالنسبة لعقود الضمانات المالية، تأخذ الشركة 

 ر عن السداد وفقا للعقد.باالعتبار التغيرات في المخاطر بأن المدين المحدد سيتعث
 

تتابع الشركة بانتظام فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد ما إذا كان هنالك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  
وتراجعها بحسب ما هو مناسب للتأكد من أن الضوابط قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل 

 التأخر عن تاريخ استحقاقها.
 
 في وجود أداة او تعرض للتخلف عن السداد أو انخفاض االئتمان: للنظريجب استخدام اإلرشادات التالية  

ً  60أي مبالغ مستحقة لم تتم تسويتها خالل  - يةض الهامشوقرالفي حالة تسهيالت •  صالحية بعد انتهاء  يوما
ً  30( أو تجديد التسهيالت اوعلى المكشوف  السحباالتفاقية )في حالة   اتفاقيات)في حالة  اإلتفاقيةبعد انتهاء  يوما

 .المرابحة(

سداد للمبلغ المستحق في  ضون ال تخلف عنسيتم اعتبار أي  -أو الصكوك  ودائعالفي حالة األدوات المالية مثل • 
30  ً  ، كتخلف عن الدفع.من تاريخ االستحقاق يوما

 شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة. لالئتماني زام ابااللتق فيما يتعل دينللمس إلفالاحماية م يدتقم ت• 

توافق الشركة على إعادة الهيكلة المتعثرة لاللتزام االئتماني حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تناقص االلتزام • 
 ، أو تأجيل األصول أو الفوائد أو الرسوم.المالي الناجم عن اإلعفاء المادي

 .أو مالحظاتها تم استيفائها عن السداد" التعثر"أحداث أي ، الة األدوات الماليةفي ح• 
 

 90وز يعتبر بأنه ال يتجا للمتعثر 9 الدولي للتقرير المالي رقم رفقاً للمعياو للرخصلقابل اض االفترأن الى إبالنظر 
 .عاله معقولةرة أكولمذالخمسة د البنواتعتبر ، يوماً

 

يجب أن يتم نقل األداة  ، وعليهمنخفض ذو إئتمانو أ تعثراً أي شرط من الشروط المذكورة أعاله  الوصول إلى يعتبر
 مدى الحياة. الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمن النهغ العام ، وبالتالي يتم تسجيل  3المالية إلى المرحلة 
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 منخفض ائتمانيالموجودات المالية ذات مستوى 
منخفض عندما يكون هنالك حدث واحد أو أكثر لها تأثير ضار على  ائتمانيتعتبر الموجودات المالية ذات مستوى 

الدليل على أن الموجودات المالية ذات مستوى ائتمان  التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للموجودات المالية.
 من بيانات ملحوظة حول األحداث التالية:منخفض يتض

  أو المقترض. ر لمصد  لصعوبات مالية جوهرية 

 خرق للعقد، كأحداث التعثر في السداد أو التاخر عن تاريخ االستحقاق 

  ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض، لن ينظر المقرض لتلك األسباب بعد منح

 المقترض تنازالً. 

   أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ؛ و 

  .اختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية 

 
 سياسة الشطب  

تقوم الشركة بشطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يعاني من صعوبات مالية 
شديدة وليس هناك احتمال واقعي لتجاوزها، على سبيل المثال عندما يكون الطرف المقابل قد تم وضعه تحت 

المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ بموجب الموجودات المالية  تبقىالتصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس. قد 
 ً . يتم االعتراف بأي مبالغ إجراءات االسترداد الخاصة بالشركة ، مع مراعاة المشورة القانونية حيثما كان ذلك مناسبا

 مستردة في الربح أو الخسارة.
 

 قياس وإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة
احتمال التعثر عن السداد، الخسارة التعثر عن السداد )أي حجم الخسارة يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على 

يعتمد تقييم احتمالية التعثر عن السداد والخسارة  إذا كان هنالك تعثر عن السداد( والتعرض عند التعثر عن السداد.
أما  ما هو موضح أعاله.عند التعثر عن السداد على البيانات التاريخية التي تم تعديلها بواسطة معلومات تطلعية ك

بالنسبة للتعرض عند التعثر عن السداد للموجودات المالية، يمثل ذلك في إجمالي القيمة الدفترية للموجودات كما في 
تاريخ التقرير؛ أما بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي، يتضمن التعرض إلى المبلغ المسحوب كما 

الغ إضافية من المتوقع أن يتم سحبها في المستقبل حسب التاريخ االفتراضي المحدد في تاريخ التقرير، مع أي مب
على أساس النمط التاريخي، وفهم الشركة لالحتياجات التمويلية المستقبلية المحددة للمدينين، و يرها من المعلومات 

 التطلعية ذات الصلة.

المتوقعة كفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة إلى بالنسبة للموجودات المالية، يتم احتساب خسارة االئتمان 
 الشركة بموجب العقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها، مخصوما بمعدل الفائدة الفعلي األساسي.

 
 يها دليل علىالحاالت التي يكون فيتم قياس مدى العُمر للخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي لتلبية  

حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى األداة الفردية والتي قد ال تكون متاحة بعد، يتم تجميع 
 األدوات المالية وفقا لألسس التالية:

 طبيعة األدوات المالية 

  حالة التأخير عن السداد 

  طبيعة وحجم وقطاع المدينين 

اإلدارة لضمان استمرار مشاركة مكونات كل مجموعة في خصائص مخاطر  تتم مراجعة التجميع باستمرار من قبل 
 ائتمان مماثلة.
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 )تتمة( قياس وإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة
االئتمانية المتوقعة في تاريخ التقرير شهرا للخسائر  12ستقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي 

الحالي إذا قامت بقياس مخصص الخسارة لألدوات المالية بمبلغ يساوي مدى العُمر للخسائر االئتمانية المتوقعة في 
فترة التقرير السابقة، وأنه لم يعد استيفاء لتلك الشروط لمدى العُمر للخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ التقرير 

 الي.الح

تثبت الشركة المكاسب أو الخسائر في االنخفاض في القيمة لجميع األدوات المالية مقابل تعديل المبلغ الدفتري  
لألداة من خالل حساب مخصص الخسارة، ما عدا االستثمارات في أداة الدين والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة 

ثبات مخصص الخسارة في بنود الدخل الشامل األخرى المدرجة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. ويتم إ
 واحتياطي إعادة تقييم االستثمارات المتراكم وال تنخفض القيمة الدفترية للموجودات المالية في قائمة المركز المالي.

 
 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق 
تقوم بتحويل األصل المالي وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل إلى طرف آخر. إذا لم تقم الشركة 
بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السيطرة على األصل المحول، تقوم الشركة بإثبات 

محتفظ بها في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بها عن المبالغ التي قد تضطر لتسويتها. إذا احتفظت حصتها ال
الشركة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تستمر الشركة في االعتراف باألصل المالي كما تعترف 

 بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة. أيضا

 
بالموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية عند إلغاء اإلعتراف 

باإلضافة إلى ذلك، عند  للموجودات ومجموع المبلغ المعوض المستلم والذي سيتم استالمه في الربح أو الخسارة.
العادلة المدرجة من خالل بنود الدخل الشامل إلغاء اإلعتراف باالستثمارات في أدوات الدين التي تم تصنيفها بالقيمة 

األخرى، يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر التراكمية والتي كانت متراكمة سابقا في احتياطي إعادة تقييم 
اإلستثمارات إلى الربح أو الخسارة. في المقابل، لن يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر التراكمية والتي كانت 

سابقا في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات إلى الربح أو الخسارة بل سيتم تحويلها إلى األرباح المبقاة، عند متراكمة 
إلغاء اإلعتراف باإلستثمارات في أدوات الدين التي اختارت الشركة بأن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر عند اإلثبات األولي.
 

 المالية وأدوات حقوق الملكيةالمطلوبات 
 

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية
يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل الشركة كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع  

 جوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزام المالي وأدوات حقوق الملكية.
 

 أدوات حقوق الملكية
إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح كافة مطلوباتها. يتم  

 تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل الشركة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة.
 

كة وخصمها مباشرة من حقوق الملكية. ال يتم يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشر 
االعتراف بأي مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية 

 الخاصة بالشركة.
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 المطلوبات المالية
لة دلعاابالقيمة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي أو لمالية ت اباولطلميتم القياس لجميع ا 
 ل الربح أو الخسارة.خالن م

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
أو الخسائر عندما يكون االلتزام المالي هو )أ( يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

المقابل المحتمل الذي يمكن أن يدفعه المشتري كجزء من تجميع األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. تحديدها)ب( المحتفظ به لغرض المتاجرة أو )ج( يتم  3 المالي رقم

 

 تصنيف المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا: يتم
 

  تم تكبدها مبدئيا بهدف اعادة شرائها في المستقبل القريب؛ 

   عند االعتراف األولي كونها جزءا من محفظة أدوات مالية محددة تقوم الشركة بإدارتها ولها نمط فعلي
 حديث يتم من خالله تحصيل أرباح قصيرة األجل؛ أو

    ير محددة وفعالة كأداة تحوط.مشتقات 
 

يمكن تحديد المطلوبات المالية  ير المطلوبات المالية المحتفظ به للمتاجرة أو المقابل الذي يمكن أن يدفعه المشتري  
 يمكن تصنيفها كجزء من تجميع األعمال بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر عند االعتراف األولي إذا:

  يلغي أو يقلل بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالف ذلك.هذا التحديد 

  كان تشكل هذه المطلوبات المالية جزءا من مجموعة موجودات أو مطلوبات مالية أو االثنين معا، والتي تتم

الموثقة المتعلقة بإدارة  إدارتها وتقييم أداءها على أساس القيمة العادلة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة

المخاطر أو االستثمار بحيث أن المعلومات المتعلقة بتشكيل هذه المجموعات يتم تزويدها داخليا على هذا 

 األساس؛

  للتقرير المعيار الدولي يسمح ت المالية المدمجة، ولمشتقان امر کثد أو أحواعلی وي يحتد عقن مزًءا جل يشک

 ل الربح أو الخسارة.خالن مالمدرجة لة دلعاابالقيمة شترك بالكامل ( بتخصيص عقد م9م )قر المالي
 

تم إدراج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة المدرجة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع أية مكاسب أو 
درجة التي تحدد بأنها ليست خسائر تنشأ عن التغيرات في القيمة العادلة والتي يتم إثباتها في الربح أو الخسارة إلى ال

يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف به في االرباح أو الخسائر أي فوائد  جزءا من عالقة التحوط المحددة.
 مدفوعة على المطلوبات المالية.

 
الخسارة، بالر م من ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة المدرجة من خالل الربح أو  

يتم إثبات مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية التي تخص التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في 
بنود الدخل الشامل األخرى، إال إذا تأثرت التغيرات لإلثبات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في بنود الدخل الشامل 

يتم اإلعتراف بالمبالغ المتبقية  م مطابقة الحسابات في الربح أو الخسارة.األخرى والتي قد تنتغ أو توسع عن عد
للتغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المالية في الربح أو الخسارة. ال يتم إعادة قياس التغيرات في القيمة العادلة 

شامل األخرى الحقا إلى الربح أو التي تخص مخاطر االئتمان للمطلوبات المالية والتي تم إثباتها في بنود الدخل ال
 الخسارة، بل سيتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية.
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 القياس الالحق للمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
( مقتناة لغرض المتاجرة، 2( عوض محتمل للشركة المستحوذة في تجميع األعمال، 1المطلوبات المالية التي ليست 

تم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام ي( تم تصنيفه بالقيمة العادلة المدرجة من خالل الربح أو الخسارة، 3أو )
 طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ئدة الفعلي هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفامعدل إن طريقة 
الفترة المرتبطة بها. إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتحميل 

لمعدل الذي يخصم تماما المدفوعات النقدية الفترة ذات الصلة من مصروف الفائدة. إن معدل الفائدة الفعلي هو ا
المستقبلية المقدرة )والتي تتضمن جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المتحصلة والتي تعد جزءا ال يتجزأ من معدل 
الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت وجميع العالوات أو الخصومات( من خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو 

 كان ذلك مناسبا( الفترة األقصر على التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. )حيثما 

 الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
. يتم أو انتهاء مدة التزامهاتقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات الشركة 

طلوبات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق في االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للم
 االرباح او الخسائر.

 
 نقد وما في حكمهال

 جميعها أل راض قائمة التدفقات النقدية، يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وودائع لدى البنوك متاحة
، وهي من تاريخ اإلقتناء أو أقل ثالث أشهر لالستخدام من قبل الشركة ما لم يذكر خالف ذلك، وتستحق خالل فترة

 معرضة لمخاطر  ير جوهرية للتغيرات في القيمة.
 

 مقاصة االدوات المالية
القيمة في قائمة المركز المالي عندما يكون للشركة صافي ويتم إظهار  ،تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

بالصافي او االعتراف باألصل وتسوية االلتزام  ا، وتنوي الشركة اما تسويتهالمسجلةحق قانوني ملزم بتسوية القيمة 
 في نفس الوقت.

 
 قروض هامشية وتمويل مرابحة 

اقصاً أي خسائر ائتمان متوقعة حيث أنها تستوفي يتم إثبات القروض الهامشية وتمويل المرابحة بالتكلفة المطفأة ن
 اختبار نموذج األعمال الذي يتم تحقيق الهدف منه عن طريق اختبار سداد المبالغ األصلية وفوائدها. 

 
 دة.حواسنة ل خال 2018ديسمبر  31بحة في رالمل ايوتمولهامشية روض القاجميع تستحق 

 
 أتعاب اإلدارة ودخل العموالت المستحقة

ً يتم إثبات أتعاب اإلدارة ودخل العموالت المستحقة بالتكلفة المطفأة  يتم حساب  أي خسائر ائتمانية متوقعة. ناقصا
 النخفاض في القيمة.ل المبسطة طريقةالالخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام 

 
 الشهرة

)وهي الزيادة في إجمالي المقابل المحول ومبلغ حقوق الملكية  ير المسيطرة  اإلستحواذيتم إدراج الشهرة الناتجة عن 
( بالتكلفة كما في تاريخ االستحواذ على ةالمقتنافي الشركة المستحوذ عليها على القيمة العادلة لصافي الموجودات 

 ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت.
 

إذا كانت القيم العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تتجاوز إجمالي المقابل المحول ومبلغ أي حقوق ملكية  
 شراء.صفقة  ير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها، يتم االعتراف باألرباح الناتجة في الربح أو الخسارة كربح 
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 (تتمة)الشهرة 
أل راض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد )أو مجموعات 

 من وحدات إنتاج النقد( التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات التجميع.
 

ً  إنتاجيتم اختبار وحدة  ، أو بشكل متكرر عندما يكون هناك مؤشر على النقد التي تم توزيع الشهرة عليها سنويا
انخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم توزيع 

تم توزيعها على الوحدة ومن ثم على التي شهرة للخسارة االنخفاض في القيمة أوال لتخفيض القيمة الدفترية 
كل أصل في الوحدة. يتم االعتراف بأي خسارة لت األخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية الموجودا

انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في األرباح أو الخسائر. ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها 
 للشهرة في الفترات الالحقة.

 

 م إدراج المبلغ المتعلق بالشهرة في تحديد الربح أو الخسارة عند االستبعاد.عند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد، يت
 

 ممتلكات ومعدات
ً يتم قيد الممتلكات والمعدات بالتكلفة  . تتضمن تخسائر االنخفاض في القيمة، ان وجدأو /االستهالك المتراكم و ناقصا

تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة باستخدام تكلفة المصاريف العائدة مباشرة إلى اقتناء البنود. يتم يتم 
 طريقة القسط الثابت لتوزيع تكاليف الموجودات ذات الصلة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

 عدد السنوات 

 سنوات، أيهما أقل 5على فترة عقد اإليجار أو  تحسينات على المأجور
 4 حاسب آليأجهزة 
 4 سيارات

  4 أثاث ومعدات مكتبية
 

يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى الفئة المناسبة للممتلكات والمعدات عند استكمالها ويتم استهالكها من 
 الوقت الذي تكون فيه جاهزة لالستخدام.

 

يتم الغاء االعتراف بأحد بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع ان تنشأ اية منافع اقتصادية من  
والتي )أية ارباح و خسائر ناتجة عن الغاء االعتراف بأصل ب. يتم االعتراف أو بيعه االستخدام المستمر لألصل

في قائمة في قائمة الربح أو الخسارة عند  (والقيمة الدفترية لألصلبالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد  تحتسب
 .باألصل الغاء االعتراف

 

علی در للموجودات لمقاإلنتاجي ر العماية وهرجورة بصد لتي ال تمت االعتيادية اإلصالحاوالصيانة ل اتحميم يت 
يسية، إن وجدت، على القيمة الدفترية ويتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئ ا.دهتکبد عنقائمة الربح أو الخسارة 
 للممتلكات والمعدات.

 

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية وتعديلها 
 بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مناسًبا.

 

 موجودات غير ملموسة
ً يتم قيد الموجودات  ير الملموسة ذات   األعمار اإلنتاجية المحددة والتي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا

اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم االعتراف باإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت 
بنهاية كل فترة قوائم طفاء االوطريقة على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة 

على أساس مستقبلي. يتم قيد الموجودات  ير الملموسة ذات األعمار في التقدير مالية، ويتم احتساب أي تغيرات 
خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، ان  اإلنتاجية  ير المحددة والتي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصاً 

 وجدت. 
 

 :ملموسةال ير الموجودات ر اإلنتاجي إلطفاء تطبق الشركة العم
 سنوات 4 برامغ حاسب آلي

  



 شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 لم ينص على خالف ذلك( )جميع المبالغ باللاير السعودي ما

 

- 24 - 

 (تتمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .2
 

 (تتمة) الموجودات غير الملموسة
أو عندما ال يتوقع ان تنشأ اية منافع اقتصادية من اإلستبعاد بالموجودات  ير الملموسة عند  اإلعتراف لغاءإيتم 

أية ارباح أو خسائر ناتجة عن الغاء االعتراف بأصل، والتي يتم قياسها باالستخدام او االستبعاد. يتم االعتراف 
 بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، في قائمة الربح أو الخسارة عند الغاء االعتراف

 .األصلب
 

 الذمم الدائنة والمستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ واجبة السداد مقابل البضاعة والخدمات المستلمة سواًء صدرت عنها فواتير للشركة أم 

 لم تصدر.
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
انخفضت لمالية قد ا ير دات لموجوأن امؤشر على ك أي نان هكاإذا ما  تقريرة كل فترعند لشركة بتقييم م اتقو

 .قيمتها
 

أو حداث األيتم اختبار الموجودات  ير المالية بخالف الشهرة ، إن وجدت ، لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير 
ة لالسترداد ، يتم تجميع التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم استرداد القيمة الدفترية. لغرض قياس القيمة القابل

المبلغ إن "(. CGUالنقد " إنتاجمحددة بشكل منفصل )وحدات لها الموجودات عند أدنى مستوى توجد تدفقات نقدية 
والقيمة المستخدمة )هي اإلستبعاد على بالنسبة للقيمة العادلة ألصل ما مطروًحا منه تكلفة األالقابل لالسترداد هو 
ً  القيمة الحالية للتدفقات لما تحدده اإلدارة. عندما  النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ، وفقا

ويتم  منخفض القيمةالمبلغ القابل لالسترداد ، يعتبر األصل للنقد تتجاوز القيمة الدفترية لموجودات أو وحدة منتجة 
الربح أو الخسارة في الفترة التي  قائمةاض القيمة في تخفيضه إلى المبلغ القابل لالسترداد. يتم إثبات خسارة انخف

 حدثت فيها.
 

م الشركة في نهاية كل فترة تقرير ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في تقي  
، لم تعد موجودة أو ربما انخفضت. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة سابقة ألصل  ير الشهرة، إن وجدتفترات 

المعترف بها سابقاً فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل حيث تم 
فاض قيمة خسائر انخإن االعتراف بخسارة االنخفاض األخيرة. ويتم قيد المخصص في قائمة الربح أو الخسارة. 

 للعكس.، ليست قابلة الشهرة، إن وجدت
 

 مخصصاتال
حدث سابق، ومن المحتمل ل نتيجةيتم قيد المخصصات عند وجود التزام حالي )قانوني أو استداللي( على الشركة 
 أن ان تحتاج الشركة لسداد االلتزام مع إمكانية عمل تقدير موثوق لقيمة االلتزام.

 
إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة القوائم  

المالية مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات 
الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير  النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته

 ً  (. عند استخدام الخصم، تسجل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.القيمة الزمنية للنقود جوهريا
 

 دخلالزكاة وضريبة ال
وتخضع  ،فيما يتعلق بالمساهمين السعوديين )"الهيئة"( تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل

يتم تحميل مخصصات الزكاة وضرائب الدخل على قائمة الربح أو  لضريبة الدخل فيما يتعلق بالمساهمين األجانب.
 ويتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوطات النهائية عندما يتم تحديدها. الخسارة.
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 مؤجلةالضريبة ال

تسجل الضريبة المؤجلة لالختالفات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية واألساس 
الختالفات لجميع ايتم تسجيل مطلوبات الضريبة المؤجلة  .الضريبي المستخدم في احتساب الربح الخاضع للضريبة

الضريبة المؤجلة لالختالفات المؤقتة القابلة للخصم للحد المحتمل األصول يتم تسجيل  .المؤقتة الخاضعة للضريبة
الذي تكون فيه األرباح الخاضعة للضريبة متوفرة مقابل استخدام االختالفات المؤقتة القابلة للخصم، وتتم مراجعة 

بنهاية كل فترة مالية ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يكون فيه من  ير  الضريبة المؤجلةألصول القيمة الدفترية 
 .المحتمل وجود أرباح خاضعة للضريبة كافية للسماح باسترداد كل األصل أو جزء منه

 
المؤجلة بأسعار الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها سداد المطلوبات  واألصولتقاس المطلوبات 

، وفقا ألسعار الضريبة )واألنظمة الضريبية( التي تم تفعيلها أو تفعيلها بشكل جوهري بنهاية األصولأوتسجيل 
 الفترة المالية.

 
 لموظفينالخدمة لإنهاء منافع 

 

 منافع إنهاء الخدمة للموظفين
الخدمة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية كل فترة مالية. يتم تسجيل صافي  إنهاء منافعيتم احتساب 

المعاد قياسها، التي تشمل األرباح والخسائر االكتوارية، فوراً ضمن قائمة المركز  منافع إنهاء الخدمة للموظفين
فترة التي تحدث فيها. ويتم ادراج اعادة المالي مع قيد مصروف أو رصيد دائن في قائمة الدخل الشامل األخر في ال

القياس المعترف بها في الدخل الشامل االخر فورا في االرباح المستبقاة و ال يتم ادراجها في قائمة الربح أو الخسارة 
خالل الفترات الالحقة. يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة الناتجة عن 

األرباح والخسائر كتكاليف خدمة سابقة  ير مسجلة. يتم احتساب الفائدة في رات وتخفيضات في الخطط مباشرة تغيي
بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي المطلوبات أو الموجودات المحددة. تصنف تكاليف االستحقاقات 

 المحددة على النحو التالي:
 

  الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة، فضال عن المكاسب والخسائر من  تكاليف الخدمة )بما في ذلك تكلفة
 التخفيضات والتعديالت(؛

  الفوائد؛ و مصاريف 

 إعادة القياس 
 

 تعرض الشركة المكونين األولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في البنود ذات الصلة. 
 

 الموظف األخرى طويلة األجلمنافع الموظف قصيرة األجل ومنافع 
المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واالجازات  بإلتزام منافع إنهاء خدمة الموظفينيتم االعتراف 

المرضية في الفترة التي تقدم فيها الخدمة ذات الصلة بالمبالغ  ير المخصومة من الفوائد المتوقع دفعها مقابل تلك 
 الخدمة.

 

االلتزام الذي تم االعتراف به المتعلق بمنافع الموظفين قصيرة األجل بالمساهمة واجبة السداد للمنافع يتم قياس 
 المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمات.

 

يتم قياس االلتزام الذي تم االعتراف به المتعلق بمنافع الموظفين طويلة االجل بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
 المتوقعة من قبل الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى تاريخ القوائم المالية.المستقبلية المقدرة 

 
 احتياطي نظامي

ً مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة القيام  تماشيا
يجوز للشركة عدم اإلستمرار بمثل هذه التحويالت  سنة.من صافي الربح لكل  %10بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 

 ٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي  ير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.30عندما يبلغ هذا االحتياطي ما ال يقل عن 
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 تحقيق االيرادات
تقديم الخدمات إلى العمالء وتظهر بصافي الخصومات، إن يتم إثبات رسوم الوساطة على أساس االستحقاق عند 
يتم االعتراف بعوائد العموالت من القروض الهامشية وتمويل  وجدت، وذلك على أساس عقود الخدمة المتفق عليها.

المرابحة على أساس االستحقاق وفقا لمعدل العائد الفعلي خالل فترة العقد مطروحا منه العمولة ذات الصلة التي 
 تقاضاها البنك على األموال المقدمة لتمويل القروض الهامشية وتمويل المرابحة.ي

 
ويتم إثبات أتعاب االستشارات اإلدارية  يتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات على أساس االستحقاق عند تقديم الخدمة.
الدخل من الودائع ألجل لدى يتم إثبات  ورسوم الخدمات األخرى خالل فترة الخدمة على أساس العقد المعمول به.

 البنك على أساس االستحقاق.
 

 عند نشوء حق استالمها. من اإلستثمارات تتحقق ايرادات توزيعات األرباح
 

 ربحية السهم
لألسهم العادية. يتم إحتساب ربحية السهم  )إن وجدت( والمخفضة ،األساسية ربحية السهم بياناتتقدم الشركة 

على عدد المتوسط المرجح العاديين الشركة  لمساهمينالعائد  الربح أو الخسارةاألساسية من خالل قسمة صافي 
م لسهابحية د ريدتحم يتو مع تعديل األسهم الخاصة المحتفظ بها )إن وجدت(. ،الفترةالقائمة خالل العادية لألسهم 

جح رلمط اسولمتاتعديل و العاديينن ميهلمساالی إ ةالعائد الربح أو الخسارةل يدتعل خالن م، دتجوضة، إن لمخفا
 .ضةلمخفالمحتملة ا العادية مألسهل اکرات لتأثي، بهاظ لمحتفالخاصة م اسهمعدلة لأل، لقائمةا العاديةدد األسهم لع

 
 رير القطاعاتتق

ل منها على إيرادات وتتكبد تشارك في أنشطة األعمال والتي قد تحصيعتبر قطاع التشغيل أحد مكونات الشركة التي 
، بما في ذلك اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بالمعامالت مع أي من اقسام الشركة األخرى. تتم مراجعة نفقات

ركة التخاذ النتائغ التشغيلية لكافة القطاعات التشغيلية بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للش
 مالية منفصلة. قوائم، والتي تتوفر لها يتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائهقرارات حول الموارد التي س

 
 يتم اإلبالغ عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي.
 

 المصاريف
ويتم توزيع المصاريف المتعلقة ألكثر من فترة مالية على  فترة في وقت تكبدها.اريف كتكلفة يتم قياس وإثبات المص

 فترات متناسبة.
 

 توزيعات ارباح
 في الفترة الذي يتم فيه إعالن األرباح. يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية

 
 عقود اإليجار عندما تكون الشركة هي المستأجر 

التي يحتفظ بموجبها الطرف اآلخر )المؤجر( بجزء كبير من مخاطر ومنافع الملكية يتم تصنيف عقود اإليجار 
الربح أو الخسارة على قائمة ر التشغيلي إلى إليجاود اعقب جوبمل الدفعات التي تتم تحميم يت كعقود إيجار تشغيلي.

تمنح كخيار للشركة من رى خروط أشل لإللغاء مع أي قابر الغير إليجاد اعقرة فتدى علی مت لثابط القسأساس ا
ر أن الشركة سوف إليجاد اعقيكون من المؤكد بشكل معقول في بداية ما دعنر، وذلك إليجاد اعقأجل االستمرار في 
 تمارس هذا الخيار.

 
 الموجودات االئتمانية

ذلك، لم يتم ال يتم التعامل مع الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية على أنها موجودات للشركة ووفقا ل
 إن مثل هذه الموجودات تتكون بشكل رئيسي من حسابات نقدية للعمالء. إدراجها في القوائم المالية المرفقة.
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 المعايير الدولية للتقرير المالي اعتماداثر  .3
 

 2017يناير  1المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة المركز المالي كما في  اعتمادأثر  3.1
 

 ايضاح موجـوداتال

المبالغ كما تم  
اإلفصاح عنها سابقا 
وفقاً لمعايير المحاسبة 
الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين 
 القانونيين

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

المبالغ اإلفتتاحية 
لقائمة المركز المالي 
وفقا للمعايير الدولية 
 للتقرير المالي

      متداولةالموجودات غير ال
 66,520,143 - 66,520,143   استثمارات

 4,892,144 (1,757,199) 6,649,343  )أ(3.7 ممتلكات ومعدات، بالصافي
 1,757,199 1,757,199 -  )أ(3.7 موجودات  ير ملموسة، بالصافي

 11,879,718 - 11,879,718   الشهرة

 326,000 326,000 -   )ج(3.7 ضريبة مؤجلة

 85,375,204 326,000 85,049,204   مجموع الموجودات غير المتداولة

  
 

   

      متداولةالموجودات ال
 74,750,536 - 74,750,536   نقد وما في حكمه

 238,889,628 - 238,889,628   قروض هامشية وتمويل مرابحة
 18,894,221 - 18,894,221   أتعاب ودخل العموالت المستحقة

 ً  6,273,612 - 6,273,612   وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما

 338,807,997 - 338,807,997   مجموع الموجودات المتداولة

 424,183,201 326,000 423,857,201   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات

      متداولةالمطلوبات غير ال

 13,297,048 1,802,505 11,494,543  )ب(3.7 انهاء الخدمة للموظفين منافع
 18,793,525 1,000,488 17,793,037  )ب(3.7 للموظفين طويلة األجل منافع

 32,090,573 2,802,993 29,287,580   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      
      متداولةالمطلوبات ال

 7,650,855 - 7,650,855   سحب بنكي على المكشوف
 17,225,329 - 17,225,329   مستحقات ومطلوبات أخرى

 12,722,830 - 12,722,830   دائنةزكاة 
 473,006 - 473,006   دائنةضريبة 

 38,072,020 - 38,072,020   مجموع المطلوبات المتداولة

 70,162,593 2,802,993 67,359,600   مجموع المطلوبات
      

      حتياطياتاالرأس المال و
 250,000,000 - 250,000,000   رأس المال

 24,764,284 - 24,764,284   احتياطي نظامي
 77,329,194 (2,476,993) 79,716,187   مبقاةارباح 

 2,017,130 - 2,017,130   احتياطي إعادة تقييم استثمارات

 354,020,608 (2,476,993) 356,497,601   مجموع حقوق الشركاء
 424,183,201 326,000 423,857,201   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 (تتمة) المعايير الدولية للتقرير المالي اعتماداثر  .3
 

 2017يناير  1الشركة لحقوق الملكية كما في  ةتسوي 3.2
  

 ايضاح
 كما في 

 2017يناير  1
    

السعودية  لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئةوفقاً مجموع حقوق الملكية 
 للمحاسبين القانونيين

  356,497,601 

 (2,802,993)  )ب(3.7 القيمة االكتوارية اللتزامات منافع الموظفين المحددة
 326,000  )ج(3.7 ةمؤجلة ضريب

 ً  354,020,608   للمعايير الدولية للتقرير المالي مجموع حقوق الملكية وفقا
 

 2017ديسمبر  31المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة المركز المالي كما في  اعتمادأثر  3.3

 ايضاح موجـوداتال

المبالغ كما تم اإلفصاح  
عنها سابقا وفقاً لمعايير 
المحاسبة الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
 للمحاسبين القانونيين

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 

 للتقرير المالي

قائمة المركز المالي 
وفقا للمعايير 

الدولية للتقرير 
 المالي

      متداولةالموجودات غير ال
 110,561,742 - 110,561,742   استثمارات

 3,373,964 (1,936,332) 5,310,296  )أ(3.7 ممتلكات ومعدات، بالصافي
 1,936,332 1,936,332 -  )أ(3.7 موجودات  ير ملموسة، بالصافي

 11,879,718 - 11,879,718   الشهرة
 326,000 326,000 -  )ج(3.7 الضريبة المؤجلة

 128,077,756 326,000 127,751,756   مجموع الموجودات غير المتداولة

      متداولةالموجودات ال
 710,331 - 710,331   نقد وما في حكمه

 303,415,919 - 303,415,919   قروض هامشية وتمويل مرابحة
 23,046,380 - 23,046,380   أتعاب ودخل عموالت مستحقة

 7,153,950 - 7,153,950   مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 334,326,580 - 334,326,580   مجموع الموجودات المتداولة

 462,404,336 326,000 462,078,336   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات

      متداولةالمطلوبات غير ال

)ب(3.7 انهاء الخدمة للموظفين منافع   12,418,115 1,910,572 14,328,687 
 9,187,918 1,046,783 8,141,135  )ب(3.7 طويلة األجل للموظفين منافع

 23,516,605 2,957,355 20,559,250   مجموع المطلوبات غير المتداولة
      متداولةالمطلوبات ال

 41,426,416 - 41,426,416   سحب بنكي على المكشوف
 25,792,672 - 25,792,672   مستحقات ومطلوبات أخرى

 11,990,406 - 11,990,406   دائنةزكاة 
 531,744 - 531,744   دائنةضريبة 

 79,741,238 - 79,741,238   مجموع المطلوبات المتداولة

 103,257,843 2,957,355 100,300,488   مجموع المطلوبات
      حقوق الشركاء

 250,000,000 - 250,000,000   رأس المال
 25,401,110 - 25,401,110   احتياطي نظامي
 76,816,265 (2,631,355) 79,447,620   ارباح مستبقاه

 6,929,118 - 6,929,118   التغيرات في احتياطي إعادة تقييم استثمارات

 359,146,493 (2,631,355) 361,777,848   الشركاءمجموع حقوق 

 462,404,336 326,000 462,078,336   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 2017ديسمبر  31تسوية الشركة لحقوق الملكية كما في  3.4 
  

 ايضاح
 كما في 

 2017ديسمبر  31
    

السعودية  وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئةمجموع حقوق الملكية 
 للمحاسبين القانونيين

  361,777,848 

 (2,957,355)  )ب(3.7 القيمة االكتوارية اللتزامات منافع الموظفين المحددة
 326,000  )ج(3.7 ةدخل مؤجلة ضريب

 359,146,493   للتقرير الماليمجموع حقوق الملكية وفقا للمعايير الدولية 

 
والخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية أعلى قائمة الربح  المعايير الدولية للتقرير المالي اعتماداثر  3.5

 2017ديسمبر  31في 

 ايضاح 

المبالغ كما تم اإلفصاح  
عنها سابقا وفقاً لمعايير 
المحاسبة الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
 للمحاسبين القانونيين

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

قائمة الربح أو 
وفقا  الخسارة

للمعايير الدولية 
 للتقرير المالي

      من العمليات الدخل

 28,917,159 - 28,917,159   دخل رسوم وساطة، بالصافي
 29,899,271 - 29,899,271   أتعاب إدارة موجودات، بالصافي
 16,652,267 763,868 15,888,399   دخل عموالت من قروض هامشية

 (1,628,079) - (1,628,079)   من بيع استثمارات محققة خسارة
 12,691,563 - 12,691,563   أتعاب تمويل شركات، بالصافي

 195,204 - 195,204   توزيعات ارباح
 307,330 - 307,330   إيرادات أخرى

 87,034,715 763,868 86,270,847   من العمليات الدخلإجمالي 

  
 

   
      مصاريف تشغيلية

 52,335,727 559,115 51,776,612  )ب(3.7 رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين
 4,303,595 - 4,303,595   مصاريف خدمات أعمال

سحوبات بنكية على  ت منعموالمصاريف 
 المكشوف

  
- 763,868 763,868 

 3,518,098 - 3,518,098   رسوم اشتراكات
 3,289,019 - 3,289,019   استهالك واطفاء

 1,680,961 - 1,680,961   اتعاب قانونية ومهنية
 2,621,699 - 2,621,699   انخفاض قيمة استثمارات

 12,712,604 - 12,712,604   مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية أخرى

 81,225,571 1,322,983 79,902,588   المصاريف التشغيليةإجمالي 

 5,809,144 (559,115) 6,368,259   الدخل ضريبةالربح قبل الزكاة و
 (5,750,000) (5,750,000) -  )ج(3.7 زكاة

 (250,000) (250,000) -  )ج(3.7 ضريبة دخل

 (190,856) (6,559,115) 6,368,259   للسنة (الخسارةالربح )صافي 

  
 

   
      الدخل الشامل اآلخر
 404,753 404,753 -  )ب(3.7 الموظفينإعادة قياس منافع 

 404,753 404,753 -   الدخل الشامل اآلخر للسنة

 231,897 (6,154,362) 6,368,259   مجموع الدخل الشامل للسنة
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 (تتمة) المعايير الدولية للتقرير المالي اعتماداثر  .3

 
 2017ديسمبر  31المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  اعتمادأثر  3.6

 

 

 
 
 
 

 ايضاح

المبالغ كما تم اإلفصاح  
عنها سابقا وفقاً لمعايير 
المحاسبة الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
 للمحاسبين القانونيين

أثر التحول إلى 
 المعايير الدولية
 للتقرير المالي

قائمة التدفقات 
المالي وفقا  النقدية

للمعايير الدولية 
 للتقرير المالي

      يةالتشغيل األنشطةالتدفقات النقدية من 
 (190,856) (6,559,115) 6,368,259   للسنة )الخسارة( صافي الربح

تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي النقد 
 األنشطة التشغيلية: )المستخدم في( الناتج من

  
 

  

 3,289,019 - 3,289,019   استهالك واطفاء
 2,525,172 268,658 2,256,514  )ب(3.7 انهاء الخدمة للموظفين منافع
 4,954,710 290,457 4,664,253  )ب(3.7 للموظفين طويلة األجل منافع

 1,628,079 - 1,628,079   استثمارات متاحة للبيعبيع محققة من خسائر 
 2,621,699 - 2,621,699   انخفاض قيمة استثمارات

 5,750,000 5,750,000 -   مخصص زكاة
 250,000 250,000 -   مخصص ضريبة

      التغيرات في رأس المال العامل:
 (64,526,291) - (64,526,291)   قروض هامشية وتمويل مرابحة

 (4,152,159) - (4,152,159)   مستحقةأتعاب ودخل عموالت 
 ً  (880,338) - (880,338)   وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما

 8,567,343 - 8,567,343   ومطلوبات أخرى ةمستحقمصاريف 
 (1,332,942) - (1,332,942)   نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة منافع
 (14,316,155) - (14,316,155)   مدفوعةموظفين للطويلة األجل  منافع

 (6,482,424) - (6,482,424)   زكاة مدفوعة
 (191,262) - (191,262)   ضريبة دخل مدفوعة

 (62,486,405) - (62,486,405)   يةالتشغيل األنشطة (المستخدم في)صافي النقد 

      
      يةاالستثمار األنشطةالتدفقات النقدية من 

 (1,949,972) - (1,949,972)   اضافات الى ممتلكات ومعدات
 (72,548,754) - (72,548,754)   شراء استثمارات

 29,169,365 - 29,169,365   متحصالت من استثمارات

 (45,329,361) - (45,329,361)   يةاالستثمار األنشطة (المستخدم في)صافي النقد 
      

      يةالتمويل األنشطةالتدفقات النقدية من 
 33,775,561 - 33,775,561   على المكشوف التغير في سحوبات بنكية

 33,775,561 - 33,775,561   يةالتمويل األنشطة منالناتج صافي النقد 
      

 (74,040,205) - (74,040,205)   في النقد وما في حكمه (النقص)صافي 
 74,750,536 - 74,750,536   النقد وما في حكمه بداية السنة

 نهاية السنةالنقد وما في حكمه 
  

710,331 
 
- 710,331 
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 (تتمة) المعايير الدولية للتقرير المالي اعتماداثر  .3

 
 ايضاحات حول التسويات 3.7

 
 تم إعادة تصنيف برامغ الحاسب اآللي من ممتلكات ومعدات إلى موجودات  ير ملموسة. (أ)

 
 ( منافع الموظفين19معيار المحاسبة الدولي رقم ) (ب)

الخدمة للموظفين للمبالغ واجبة السداد في تاريخ قائمة المركز  إنهاء منافعيتطلب من الشركة إثبات مخصص 
المالي بموجب عقد العمل للموظف على فترات خدمة الموظف المتراكمة، وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف 

( من الشركة 19المحاسبة الدولي رقم )بالر م من ذلك، يتطلب معيار  عليها في المملكة العربية السعودية.
إثبات مبلغ التزامات والذي يساوي صافي القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة والمكاسب والخسائر 

ً  االكتوارية المؤجلة وتكاليف الخدمة السابقة المؤجلة في قائمة المركز المالي. لذلك، قامت الشركة بتعديل  وفقا
 1كما في  للتقرير الماليوفقا للمعايير الدولية موظفين للللموظفين ومزايا طويلة األجل الخدمة  إنهاءمكافآت 
. تم تحميل أثر التعديل المتعلق بالسنوات السابقة على الرصيد االفتتاحي 2017ديسمبر  31و  2017يناير 

الربح أو الخسارة وبنود  ةقائم في 2017وتم تعديل األثر الذي يتعلق بفترة  2017يناير  1لألرباح المبقاة في 
إن إعادة القياس هي المكاسب أو الخسائر  .2017ديسمبر  31خر للفترة المنتهية في الدخل الشامل اآل

االكتوارية التي تمثل التغيرات في مخصص منافع الموظفين الناتجة عن أثر التغيرات في االفتراضات 
 .2017ديسمبر  31ة الدخل الشامل للسنة المنتهية في يتم إثبات إعادة القياس أعاله في قائم االكتوارية.

 
( ضرائب الدخل ومعيار المحاسبة عن الزكاة المعدل الصادر عن الهيئة 12المحاسبة الدولي رقم ) معيار (ج)

  السعودية للمحاسبين القانونيين
تعتبر الزكاة وضريبة الدخل التزام على وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 

مساهمي المنشأة المملوكة من قبل مواطنين سعوديون ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني الدول 
ووفقا لذلك، يتم ، سعوديون ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي )شركة مختلطة(المواطنين الاألخرى  ير 

حقوق ملكية المساهمين. وبالتالي، لم يتم احتساب ضريبة دخل مؤجلة في تحميل الزكاة وضريبة الدخل على 
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم لشركة على اتعتبر الزكاة وضريبة الدخل كمصروف  هذه القوائم المالية.

إثبات الشركة أيضا بقامت  خر.قائمة الربح او الخسارة وبنود الدخل الشامل اآل تسجيلها ضمن(، وعليه تم 12)
 القابلة للخصم.  ضريبة الدخل المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة/

 
 (9رقم ) للتقرير الماليرباح المبقاة عند تطبيق المعيار الدولي ألتعديل الرصيد االفتتاحي ل  .4

 
(، تم تحويل الربح  ير المحقق من االستثمارات المتاحة للبيع من 9رقم ) للتقرير الماليعند تطبيق المعيار الدولي 

لاير سعودي من احتياطي إعادة تقييم  6.929.118بمبلغ  2017ديسمبر  31كما في المشتركة الصناديق 
ات وذلك كنتيجة لتغير التصنيف لالستثمارات من استثمار 2018يناير  1استثمارات إلى األرباح المبقاة كما في 

 متاحة للبيع إلى استثمارت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 1كما في لاير سعودي  275.632 والبالغة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  تم تسجيلباإلضافة إلى ذلك،  
وموجودات أخرى لاير سعودي  247.923من أتعاب إدارة ودخل عموالت مستحقة تبلغ تكون والتي ت 2018يناير 
 لاير سعودي. 27.709تبلغ 
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 استثمارات .5
 

 عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:ال ة بالقيمةالمحدد اتاالستثمار
 

 
ديسمبر  31

2018 
ديسمبر  31

2017 

 
 يناير  1

2017 

    

 63,649,977 102,212,813 - مشتركةصناديق 

 852,036 1,418,811 1,918,800 حصص مدرجة
 1,000 1,000 - مدرجةحصص  ير 

 64,503,013 103,632,624 1,918,800 مجموع القيمة الدفترية
    

 2,017,130 6,929,118 250,920 مكاسب  ير محققة

 66,520,143 110,561,742 2,169,720 مجموع القيمة العادلة

 
خر اآل الشامل الدخلل بالقيمة العادلة من خال 2018يناير  1تم تصنيفها ابتداءاً من أعاله  ةالمذكور اتاالستثمارإن 
ً  والتي تم تصنيفها 9المالية رقم للتقارير للمعيار الدولي ً وفقا لمعيار ً وفقا 2017ديسمبر  31كمتاحة للبيع حتى  سابقا

دلة العا ابالتكلفة لعدم المقدرة لقياس قيمتهفي حصص  ير مدرجة االستثمار إدراج يتم  .39رقم المحاسبة الدولي 
 بشكل موثوق.

 
 

 عادلة من خالل الربح أو الخسارة:ال بالقيمة ةالمصنف اتاالستثمار

 
ديسمبر  31

2018 
ديسمبر  31

2017 
يناير  1

2017 

    

 - - 31,269,994 مشتركةصناديق 
 - - (4,309,518) خسارة  ير محققة

 - - 26,960,476 مجموع القيمة العادلة

 
 

الربح أو الخسارة ل بالقيمة العادلة من خال 2018يناير  1ابتداءاً من  اتم تصنيفهأعاله  ةالمذكور اتاالستثمارإن 
ً  اتصنيفهتم  ذيوال 9المالية رقم للتقارير للمعيار الدولي  ًوفقا  ًوفقا 2017ديسمبر  31للبيع حتى  ةحكمتاسابقا

 .39رقم لمعيار المحاسبة الدولي 
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 صافيبال ،ممتلكات ومعدات .6

 
أجهزة حاسب 

 آلي
تحسينات 
 سيارات على المأجور

أثاث ومعدات 
 المجموع مكتبية

      :التكلفة
 25,758,029 5,287,517 40,625 7,819,440 12,610,447 2018يناير  1

 54,786 12,382 - 37,055 5,349 اضافات خالل السنة
 (13,910) - - - (13,910) السنةخالل استبعادات 

 25,798,905 5,299,899 40,625 7,856,495 12,601,886 2018ديسمبر  31

      
      :استهالك متراكم

 22,384,065 4,811,877 40,624 6,450,369 11,081,195 2018يناير  1
 1,744,143 257,707 - 575,908 910,528 لسنةاعلى المحمل 

 (7,483) - - - (7,483) استبعادات

 24,120,725 5,069,584 40,624 7,026,277 11,984,240 2018ديسمبر  31

      
      :صافي القيمة الدفترية

 1,678,180 230,315 1 830,218 617,646 2018ديسمبر  31

 

 
 حاسب أجهزة 
 آلي

تحسينات 
 سيارات على المأجور

أثاث ومعدات 
 المجموع مكتبية

      :التكلفة
 25,350,352 5,157,214 190,625 7,819,440 12,183,073 2017يناير  1

 557,677 130,303 - - 427,374 اضافات خالل السنة
 (150,000) - (150,000) - - السنةاستبعادات خالل 

 25,758,029 5,287,517 40,625 7,819,440 12,610,447 2017ديسمبر  31

      
      :استهالك متراكم

 20,458,208 4,462,105 190,624 5,859,399 9,946,080 2017يناير  1
 2,075,857 349,772 - 590,970 1,135,115 لسنةاعلى المحمل 

 (150,000) - (150,000) - - استبعادات

 22,384,065 4,811,877 40,624 6,450,369 11,081,195 2017ديسمبر  31

      
      :صافي القيمة الدفترية

 3,373,964 475,640 1 1,369,071 1,529,252 2017ديسمبر  31
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 صافيبالغير الملموسة، موجودات  .7

 
برامج الحاسب 

 اآللي
  :التكلفة

 9,630,737 2018يناير  1
 881,945 اضافات خالل السنة

 10,512,682 2018ديسمبر  31
  

  :استهالك متراكم
 7,694,405 2018يناير  1

 782,839 لسنةاعلى  المحمل

 8,477,244 2018ديسمبر  31
  

  :صافي القيمة الدفترية
 2,035,438 2018ديسمبر  31

 
  

  :التكلفة
 8,238,442 2017يناير  1

 1,392,295 اضافات خالل السنة

 9,630,737 2017ديسمبر  31
  

  :استهالك متراكم
 6,481,243 2017يناير  1

 1,213,162 لسنةاعلى  المحمل

 7,694,405 2017ديسمبر  31
  

  :صافي القيمة الدفترية

 1,936,332 2017ديسمبر  31

 
 لشهرةا .8

 
بي إن بي باريبا إلدارة األصول بسعر  سايبأصول شركة ، استحوذت الشركة على صافي  2011خالل عام 

بي إن بي باريبا إلدارة األصول في تاريخ  سايبلاير سعودي. بلغ صافي أصول شركة  104.714.828 بلغشراء 
لاير  11,879,718شهرة بمبلغ عتراف باالاالستحواذ  هذا لاير سعودي. نتغ عن 92.835.110 اإلستحواذ

لقيمة ا بناءاً علىلسنة افي نهاية  في القيمةض نخفالالم تقييراء کة بإجرلشت امقا المركز المالي. قائمةسعودي في 
 لقيمة. افي ض نخفاود اجدم ولی عإ وخلصت ،لبيعالة ناقصاً تکلفة دلعاا

 
 مؤجلي ضريباصل   .9

 
ديسمبر  31

2018 
ديسمبر  31

2017 

 326,000 326,000 الرصيد االفتتاحي

 - (218,000) خالل السنة عكس

 326,000 108,000 الرصيد الختامي

 
 
 



 شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 لم ينص على خالف ذلك( )جميع المبالغ باللاير السعودي ما

 

- 35 - 

 )تتمة( مؤجل يصل ضريبأ .9
 

 بالمخصصات واالستهالك المتراكم. تعتقد اإلدارة أن األرباح المستقبلية الخاضعةالمؤجلة  ةيضريبالل وصتعلق األت
ضرائب المؤجلة التي تشتمل الأصل  يتعلق .القابل للتحقق المؤجلي ضريبالصل األللضريبة ستكون متاحة مقابل 

 مؤقتة تتعلق بـ: اتعلى فروق

 
ديسمبر  31

2018 
ديسمبر  31

2017 

 266,000 71,097 الخدمة للموظفين إنهاء منافع -مخصص 

 60,000 8,538 استهالك

 - 25,531 خسارة  ير محققة من االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - 2,834 خسارة االئتمان المتوقعة  -مخصص 

 108,000 326,000 

 نقد وما في حكمه .10
 2017يناير  1 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 10,000 15,000 10,000 الصندوقفي نقد 
 74,740,536 695,311 699,269 (22)إيضاح البنك  لدىنقد 

 709,269 710,331 74,750,536 
 ً  - - (595) (19)إيضاح : خسارة االئتمان المتوقعة ناقصا

 708,674 710,331 74,750,536 

 
   مضى عليها االستحقاقالسنوات التي  -البنك  لدىالنقد    

 تستحق لم 2018ديسمبر  31
اقل من سنة  

 واحدة
سنة الى 
 سنتان

سنتان الى 
 ثالث سنوات

اكثر من 
 ثالث سنوات

  
 المجموع

         
معدل خسارة االئتمان 

 -  - - - -  %0.09 )%(  المتوقعة
 699,269  - - - -  699,269 القيمة الدفترية

 (595)  - - - -  (595) خسارة االئتمان المتوقعة 

 698,674         المبلغصافي 

 
 قروض هامشية وتمويل مرابحة  .11

 
 2017يناير  1 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 152,705,356 219,499,249 260,239,499 قروض هامشية 
 86,184,272 83,916,670 116,666,892 تمويل مرابحة 

 376,906,391 303,415,919 238,889,628 

 
٪ من القيمة السوقية للمحفظة الخاصة بكل عميل. تحتفظ 200القروض مضمونة بتغطية موافق عليها بنسبة إن 

وتمويل  يةقروض الهامشالبضمانات للتخفيف من مخاطر االئتمان على  اإلعتياديةالشركة في سياق أنشطة اإلقراض 
سهم. تتم إدارة الضمانات مقابل التعرضات ذات الصلة بصافي قيمها القابلة الضمانات أهذه شمل وتالمرابحة. 
تمويل و يةقروض الهامشلل كضمانلشركة ابها من قبل ظ لمحتفت اللضمانارة لمقدالة دلعاالقيمة . إن الإلسترداد

جميع إن دي(. سعول ايرمليون  1.378: 2017يسمبر د 31دي )سعول يان رمليو 2.427تقريباً تبلغ بحة المرا
 .إنشائهااثني عشر شهرا من تاريخ خالل القروض تستحق 
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 المستحقة اتعاب ودخل العموالت .12
 

 
 

ديسمبر  31
2018 

ديسمبر  31
2017 

 
 2017يناير  1

 15,189,000 19,896,930 20,378,208 مستحقة موجوداتاتعاب إدارة 

 2,425,221 2,018,116 8,063,437 مستحقة تعموال دخل
 - 321,334 334,265 مستحقة رسوم وساطةاتعاب 

 1,280,000 810,000 - اتعاب تمويل شركات مستحقة 

 28,775,910 23,046,380 18,894,221 
 ً  - - (509,880) ( 19: خسارة االئتمان المتوقعة )ايضاح ناقصا

 28,266,030 23,046,380 18,894,221 

 
السنوات التي مضى عليها  -اتعاب ودخل عموالت مستحقة    

 االستحقاق 
  

 تستحق لم 2018ديسمبر  31
اقل من سنة  

 واحدة
سنة الى 
 سنتان

سنتان الى 
 ثالث سنوات

اكثر من ثالث 
 سنوات

  
 المجموع

معدل خسارة االئتمان 
 -  - - - %2.9  -  )%( المتوقعة

 28,775,910  - - - 17,571,613  11,204,297  القيمة الدفترية
خسارة االئتمان 

 (509,880)  - - - (509,880)  - المتوقعة

 28,266,030        لغبالمصافي 

         
         2018يناير  1

معدل خسارة االئتمان 
 -  - - - %1.68  - )%( المتوقعة

 23,046,380  - - - 14,793,811  8,252,569 القيمة الدفترية
خسارة االئتمان 

 (247,923)  - - - (247,923)  - المتوقعة

 22,798,457        لغبالمصافي 

 
 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى .13

 
 
 

ديسمبر  31
2018 

ديسمبر  31
2017 

 
 2017يناير  1

 817,925 1,786,521 1,076,294 مشتركةمن صناديق  أرصدة مدينة
 882,173 947,669 1,279,215 تأمين مدفوع مقدماً 

 966,211 984,060 499,280 للموظفينمدفوع مقدماً  بدل سكن
 762,812 362,553 401,386 اشتراكات 

 1,077,441 1,729,401 335,761 قروض شخصية للموظفين 
 521,808 831,628 308,780 مدفوعة مقدماً خدمات تكنولوجيا معلومات 

 80,645 132,761 255,416 ذمم مدينة أخرى
 1,164,597 379,357 - من عمالء ذمم مدينة

 4,156,132 7,153,950 6,273,612 
 ً  - - (56,408) (19: خسارة االئتمان المتوقعة )إيضاح ناقصا

 4,099,724 7,153,950 6,273,612 
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 )تتمة( مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى .13
 

   السنوات التي مضى عليها االستحقاق -موجودات أخرى    

  تستحق لم 
سنة اقل من 
 سنة الى سنتان واحدة

سنتان الى ثالث 
 سنوات

اكثر من ثالث 
  سنوات

 
 المجموع

         2018ديسمبر  31

معدل خسارة االئتمان 
 %3.65 - %3.62 %1.60  %0.61  )%( المتوقعة

 

- 
 3,013,877  70,000 - 791,631 1,219,429  932,817  القيمة الدفترية

خسارة االئتمان 
 (56,408)  (2,555) - (28,677) (19,468)  (5,708) المتوقعة

 2,957,469        لغبالمصافي 

         
         2018يناير  1

معدل خسارة االئتمان 
 -  - %3.0 %3.0 %1.33  - )%( المتوقعة

 5,012,100  - 70,000 277,500 1,300,307  3,364,293 القيمة الدفترية
خسارة االئتمان 

 (27,709)  - (2,100) (8,325) (17,284)  - المتوقعة

 4,984,391        لغبالمصافي 

 
 انهاء الخدمة للموظفين منافع .14

 ديسمبر 31 
 2018 

 ديسمبر 31
 2017 

   
 13,297,048 14,328,687 الرصيد في بداية السنة
 2,031,903 1,972,841 تكلفة الخدمة الحالية

 493,269 579,275 تكلفة الفائدة
 (1,332,942) (1,949,254) مدفوع خالل السنة
 (160,591) (712,248) مكاسب اكتوارية 

   
 14,328,687 14,219,301 الرصيد في نهاية السنة

 
، وتم تنفيذ ذلك باسممممممتخدام طريقة وحدة االئتمان مؤهلو مسممممممتقل اكتواريتم إجراء أحدث تقييم اكتواري من قبل 

 المتوقعة.
 

 كما يلي:هي االفتراضات الرئيسية المستخدمة أل راض التقييم االكتواري  إن
 

ديسمبر  31 
2018 

 ديسمبر  31
2017 

 يناير 1
2017 

    
 %3.55 %3.9 %4.65 معدل الخصم

 %3.55 %3.9 %4.65 معدل الزيادة في الرواتب
 

 المكاسبالتزامات منافع الموظفين المحددة في األرباح أو الخسائر باستثناء  ضمنجميع الحركات باالعتراف يتم 
 في الدخل الشامل اآلخر. االعتراف بهاالتي يتم واالكتوارية 
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 )تتمة( انهاء الخدمة للموظفين منافع .14
 

  حساسيةالتحليل 
قد تحدث بنهاية فترة القوائم  التي فتراضاتالمحتملة لالرات ييتغالعلى بناءاً حساسية المذكور ادناه التحليل  تحديدتم 

، وتمثل القيم السالبة انخفاض في اإللتزامالمالية مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة. تمثل القيم الموجبة زيادة في 
 :اإللتزام

 
ديسمبر  31 

2018 
 ديسمبر 31
 2017 

 يناير 1
2017 

    
 (12,599,978) (13,585,061) (13,503,101) % 0.5زيادة في معدل الخصم بنسبة 

 14,054,792 15,135,963 14,995,105 % 0.5انخفاض في معدل الخصم بنسبة 
 14,056,638 15,137,990 14,997,222 % 0.5زيادة في معدل الرواتب بنسبة 

 (12,591,655) (13,576,151) (13,494,411) % 0.5انخفاض في معدل الرواتب بنسبة 
 

 للموظفين األجلطويلة  منافع .15
ديسمبر  31 

2018 
ديسمبر  31

2017 
 يناير 1

2017 
    

 8,285,010 8,166,918 6,217,696 الخدمة طويلة األجل للموظفين منافع
 2,695,267 1,021,000 149,324 *لموظفينلخدمة الخطة أمان 

 7,813,248 - - موظفينلل توفيرالخطة 

 6,367,020 9,187,918 18,793,525 

 
ن في ين مشموليموظفعدد محدود من ال. هناك 2016ديسمبر  31إلى  2013يناير  1من  تمتد دورة الخطة كانت*

 هذه الخطة حيث أن الشركة في المرحلة النهائية إل القها.
 

 
 الخدمة طويلة األجل للموظفين منافع

ديسمبر  31
2018 

 ديسمبر 31
 2017 

   
 8,285,010 8,166,918 الرصيد في بداية السنة
 1,440,302 1,369,485 تكلفة الخدمة الحالية

 290,387 300,079 تكلفة الفائدة
 (1,604,619) (2,380,405) مدفوع خالل السنة
 (244,162) (1,238,381) مكاسب اكتوارية

   
 8,166,918 6,217,696 الرصيد في نهاية السنة

 

ئتمان إل، وتم تنفيذ ذلك باسممممممتخدام طريقة وحدة امؤهلو مسممممممتقل اكتواريتم إجراء أحدث تقييم اكتواري من قبل 
 المتوقعة.

 

 كما يلي:هي االفتراضات الرئيسية المستخدمة أل راض التقييم االكتواري  إن
 

ديسمبر  31 
2018 

 ديسمبر 31
 2017 

 يناير 1
2017 

    
 %3.55 %3.9 %4.65 معدل الخصم

 %3.55 %3.9 %4.65 معدل الزيادة في الرواتب
 

المكاسب التزامات منافع الموظفين المحددة في األرباح أو الخسائر باستثناء  ضمنجميع الحركات باالعتراف يتم 
 في الدخل الشامل اآلخر. االعتراف بهااالكتوارية التي يتم 
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 )تتمة( طويلة األجل للموظفين منافع .15
 

  حساسيةالتحليل 
قد تحدث بنهاية فترة القوائم التي فتراضات المحتملة لالتغييرات العلى بناءاً تحليل حساسية المذكور ادناه  تحديد تم

، وتمثل القيم السالبة انخفاض في اإللتزامالمالية مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة. تمثل القيم الموجبة زيادة في 
 :اإللتزام

ديسمبر  31 
2018 

 ديسمبر 31
 2017 

 يناير 1
2017 

    
 (8,098,285) (7,979,412) (6,065,037) % 0.5معدل الخصم بنسبة زيادة في 

 8,480,332 8,363,097 6,377,537 % 0.5انخفاض في معدل الخصم بنسبة 
 8,484,777 8,365,482 6,379,293 % 0.5زيادة في معدل الرواتب بنسبة 

 (8,094,133) (7,975,319) (5,061,901) % 0.5انخفاض في معدل الرواتب بنسبة 
 
 

 مستحقة ومطلوبات أخرى مصاريف .16

 
ديسمبر  31

2018 
ديسمبر  31

2017 
 يناير 1

2017 

 10,290,435 17,419,000 22,545,539 (مشتركة)صناديق  الدائنالخصم 
 3,000,000 3,760,925 4,798,130 مصاريف مستحقة للموظفين

 648,000 669,000 698,600 تعاب مهنية مستحقةأ
 - - 661,601 خدمات أعمال أتعاب

 354,575 476,790 482,713 مستحقة منافعمصاريف 
 1,944,247 1,007,149 400,495 مستحقةكنولوجيا معلومات خدمات ت
 357,501 335,579  362,226  دائنةإجتماعية تأمينات 

 123,916 164,330 289,555 رسوم االشتراك 
 506,655 1,959,899 2,943,915 أخرى

 33,182,774 25,792,672 17,225,329 
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل .17

 الزكاة وعاءمكونات 
 الزكاة للمساهمين السعوديين تتكون بشكل أساسي من التالي: لوعاء الهامةالمكونات إن 

 

 31للسنة المنتهية في ديسمبر  

 2017 2018 وعاء الزكاة

 354,480,471 351,891,375 بداية السنة -حقوق الملكية 

 9,863,846 12,779,046 للسنة المعدلصافي الربح 

 11,494,543 14,328,687 مخصصات

 (20,145,519) (17,823,581) ممتلكات ومعدات، بالصافي

 (106,254,322) (1,918,800) استثمارات

 249,439,019 359,256,727 اجمالي وعاء الزكاة
    

 %90 %97.5 للسعودييننسبة المساهمة 

 224,495,117 239,176,396 %90 بواقع 2018سبتمبر 27وعاء الزكاة للمساهمين السعوديين الى 

 - 91,167,546 %97.5 بواقع 2018سبتمبر 27 بعدوعاء الزكاة للمساهمين السعوديين 

 330.343.942 224,495,117 

 8.877.461 11.750.596 للمساهمين السعوديينصافي الربح المعدل 

 5,612,378 8,258,599 الزكاة المقدرة للسنة
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 )تتمة( مخصص الزكاة وضريبة الدخل .17
 

لدخل المعدل للمساهمين الزكاة للمساهمين السعوديين أو صافي ا وعاء٪ من 2.5يتم احتساب الزكاة بنسبة 
 .أيهما أعلى، السعوديين

 
 31للسنة المنتهية في ديسمبر  الدخل الخاضع للضريبة

 2018 2017 

 9,863,846 12,779,046 المساهمين األجانب -لشركة لالخاضع للضريبة دخل 
 %10 %2.5 يةجنبمساهمة األالنسبة 

 - 945.299 %10 بواقع 2018سبتمبر 27وعاء ضريبة الدخل للمساهمين األجانب الى 

 بواقع 2018سبتمبر 27 بعداألجانب  وعاء ضريبة الدخل للمساهمين
2.5% 83.151 - 

 1,028,450 986,385 

 197,277 205,690 %20ساب ضريبة الدخل بنسبة تحا

 
على النحو  2018ديسمبر  31تم تلخيص الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة المنتهية في 

 التالي:
 المجموع ضريبة دخل زكاة 

 12,522,150 531,744 11,990,406 الرصيد في بداية السنة

 8,630,000 210,000 8,420,000 اضافات خالل السنة

 (5,814,490) (202,126) (5,612,364) خالل السنة اتمدفوع

 15,337,660 539,618 14,798,042 الرصيد في نهاية السنة

 
على النحو  2017ديسمبر  31تم تلخيص الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة المنتهية في 

 التالي:
 المجموع ضريبة دخل زكاة 

 13,195,836 473,006 12,722,830 الرصيد في بداية السنة
 6,000,000 250,000 5,750,000 اضافات خالل السنة

(191,262) )6,482,424( خالل السنة اتمدفوع  (6,673,686)  

 12,522,150 531,744  11,990,406 الرصيد في نهاية السنة

 
كما  .2010مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام  يةضريبالو ويةالزك الربوط تسويةقامت الشركة باستالم و
 ربوط الشركة على استلمت 2017إلى  2011ة للسنوات من يضريبوال ويةالزكقرارات اإلقامت الشركة بإيداع 

 .23االيضاح  انظر، 2013و  2012للسنتين  أولية
 

 احتياطي نظامي .18
 

، يجب على الشركة القيام النظام األساسي للشركةالمملكة العربية السعودية وتماشياً مع متطلبات نظام الشركات في 
 .من رأس المال %30حتى يبلغ هذا اإلحتياطي  من صافي الربح لكل سنة %10بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 

من رأس  ٪30يجوز للشركة بعدم اإلستمرار بمثل هذه التحويالت عندما يبلغ هذا االحتياطي إلى ما ال يقل عن 
 .المال. إن هذا االحتياطي  ير قابل للتوزيع كأرباح
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 مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة  .19

 
ً لمدى الحياة يوضح الجدول التالي الحركة في خسارة اإلئتمان المتوقعة  لطريقة اإلنخفاض في القيمة المبسطة  وفقا

 .9رقم  للتقرير الماليالمنصوص عليه في المعيار الدولي 

 
االئتمان  -لمدى الحياة خسارة اإلئتمان المتوقعة  

 غير المنخفض القيمة
  

 
ارصدة لدى 

 البنوك

دخل وأتعاب 
العموالت 
 مستحقة

 
 المجموع  موجودات اخرى

      
 275,632  27,709 247,923 - 2018يناير  1الرصيد في 

 291,251  28,699 261,957 595 المخصص المحمل خالل السنة

 566,883  56,408 509,880 595 2018ديسمبر  31في  الرصيد

 
 وإدارية وتسويقية أخرىعمومية  اريفمص .20

 31للسنة المنتهية في ديسمبر  
 2018  2017 

 5,529,211  4,346,693 خدمات تكنولوجيا المعلومات 
 1,356,533  1,418,428 خدمات النظافة والحراسة 

 1,594,808  901,347 منافعمصاريف 
 384,000  379,415 المستقلين  المديرينأتعاب 
 269,378  322,650 تأمين تكاليف 

 1,347,481  321,978 اعالن وتسويق
 401,725  191,834 السفر والنقل 

 268,414  190,082 اصالح وصيانة
 185,920  119,457 القرطاسية واللوازم

 260,000  2,000 العقوبات والغرامات 
 1,115,134  1,388,405 أخرى

 9,582,289  12,712,604 

 ربحية السهم .21
 

 31للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم للسنة المنتهية في  الربحصافي  بتقسيميتم احتساب ربحية السهم 
  مليون سهم. 25 ةوالبالغ 2017و  2018ديسمبر 

 
 معامالت مع جهة ذات عالقة .22

 
نشاطها االعتيادي مع البنك السعودي لالستثمار )المساهم الوحيد للشركة(. لدى الشركة  في سياقتتعامل الشركة  

تسهيالت سحب على المكشوف من البنك السعودي لالستثمار لتمويل القروض الهامشية وتمويل المرابحة الممنوحة 
يناير  1 سعودي ؛ مليون لاير 1.200: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.200لعمالئها بحد أقصى قدره 

 23 بلغ 2018ديسمبر  31إن المبلغ المستخدم من هذه التسهيالت كما في مليون لاير سعودي(.  1،200: 2017
قام مليون لاير سعودي(.  8: 2017يناير  1مليون لاير سعودي ،  41: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

 3.97بمبلغ  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في ستخدم البنك بتحميل مصروف عمولة على الشركة للرصيد الم
ً فيمليون لاير سعودي(. دخلت الشركة أ 0.76: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) تمويل  معاملة يضا

يون لاير سعودي مل 2 بلغت مقابل أتعاب نجاح من أجل اصدار صكوك للبنك مع البنك السعودي لالستثمار شركات
  مليون لاير سعودي(. 0.57 :2017ديسمبر  31)
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 )تتمة( معامالت مع جهة ذات عالقة .22

 
 31لاير سعودي ) 2.569.270 مبلغ بلغت القروض الهامشية المعل قة مع مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا

وبلغ دخل العمولة لاير سعودي(.  123.062:  2017يناير  1لاير سعودي ،  2.121.543:  2017ديسمبر 
  (.سعودي لاير 102.973 : 2017ديسمبر  31لاير سعودي ) 141.636مبلغ  للسنةالمتعلقة 

 
 :2017ر يسمبد 31ودي )سعل يار 2,924,538لية بمبلغ دولك امالأکة رفع لشدلا خصم مستحقکة رلشدى ال

 (.لاير سعودي2,185,995
 

 (.10كما تحتفظ الشركة بحسابها البنكي التشغيلي لدى البنك السعودي لالستثمار )انظر إيضاح  
 

 لدى الشركة عدة اتفاقيات مع البنك وهي على النحو التالي:
 

لمركز الرئيسي ل هذه الخدمات ، والتي يقوم البنك بموجبها بتوفيراإليجار والمبانيب متعلقة خدماتباتفاقية  (1
، وصيانة الموقع والمعدات موجودة فروع(، وإيجار ممتلكات ومعدات 4: 2017للشركة )فروع  4و 

لاير  3.500.266وتوفير خدمات المرافق واالتصاالت ومواقف السيارات مقابل رسوم سنوية بمبلغ 
 لاير سعودي(.  3.500.266: 2017ديسمبر  31سعودي )

 
بتزويد الشركة بجميع الخدمات البريدية من خالل قسم اتفاقية خدمة البريد، والتي يقوم البنك بموجبها  (2

 لاير سعودي(.  39.000: 2017ديسمبر  31لاير سعودي ) 39.000البريد في البنك بمبلغ سنوي 
 

اتفاقية خدمة األرشيف، والتي يقوم البنك بموجبها بحفظ ملفات الشركة من خالل قسم الشؤون اإلدارية  (3
 لاير سعودي(.  80.000: 2017ديسمبر  31لاير سعودي ) 80.000 وقدره في البنك بمبلغ سنوي

 
المعلومات بما في  تكنولوجياالمعلومات، والتي يقوم البنك بموجبها بتقديم كافة خدمات  تكنولوجيااتفاقية  (4

 وقدره ذلك الخدمات المتعلقة بالبريد اإللكتروني واإلنترنت وخدمات الصيانة ذات الصلة بمبلغ سنوي
 لاير سعودي(.  684.329: 2017ديسمبر  31سعودي ) لاير 661.601

 
للسنة المنتهية في  لاير سعودي 10,909,297مبلغ  بالموظفينصاريف المتعلقة مالرواتب والتتضمن  (5

 لاير سعودي(. 10,832,838: 2017ديسمبر  31) تعلق بموظفي اإلدارة العليات 2018ديسمبر  31
 

 ارتباطات والتزامات  .23
 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 636بمبلغ  2018ديسمبر  31لتمديد قروض هامشية كما في  التزاملدى الشركة 
 مليون لاير سعودي( 434: 2017يناير  1مليون لاير سعودي؛  420: 2017

 
زكاة إضافية بمبلغ ب، استلمت الشركة ربوط أولية من الهيئة العامة للزكاة والدخل 2013و  2012خالل السنتين 

و  2011مليون لاير سعودي تتعلق باإلقرارات الزكوية للشركة للسنوات  2.23مليون لاير سعودي و  1.97
 على التوالي، وذلك لعدم تخصيص االستثمارات طويلة األجل في الصناديق المشتركة في الوعاء الزكوي. 2012

ة للزكاة والدخل، وال زالت الشركة ، طلب استئناف لدى الهيئة العامويالزك هاقدمت الشركة، بالتشاور مع مستشار
ً تعتقد الشركة أن لديها أساًسا  في انتظار رد الهيئة. لالستئناف على هذه المبالغ، ولهذا، لم تقم الشركة بقيد أي  قويا

 .2018ديسمبر  31المنتهية في  للسنةالتزام في القوائم المالية 
  



 شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 لم ينص على خالف ذلك( )جميع المبالغ باللاير السعودي ما

 

- 43 - 

 

 ئتمانيةالمحتفظ بها بصفة االموجودات  .24
 

 العمالء البنكيةحسابات 

مليون لاير سعودي  1,032 بمبلغ، تحتفظ الشركة بحسابات بنكية للعمالء لدى البنك 2018ديسمبر  31كما في 
مليون لاير سعودي(، وذلك الستخدامها  1,042 :2017يناير  1مليون لاير سعودي؛  915: 2017ديسمبر  31)

سياسة الشركة المحاسبية، فإن هذه األرصدة ال تظهر في القوائم في االستثمارات وفقاً لطلب العميل. وتماشياً مع 
 .للشركة المالية

 
 تحت اإلدارة أصول

ما يقارب مبلغ  2018ديسمبر  31تحت اإلدارة من قبل الشركة كما في األصولبلغت القيمة السوقية لصافي 
مليون  5,135 :2017يناير  1 مليون لاير سعودي؛ 6.816: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 15,228

 لاير سعودي(. 
 

 المعلومات القطاعية .25
 
تقوم الشركة بتشغيل وتسيير أنشطتها التجارية فقط في المملكة العربية السعودية. أل راض اإلدارة، يتم تنظيم 

 الثالثة التالية: القطاعية التقاريرالشركة في خطوط أعمال مستندة إلى الخدمات المقدمة ولديها 
 

 سوق ويشمل ذلك خدمات الوساطة والتنفيذ من خالل توفير الوصول إلى -اإلقراض الهامشي و الوساطة  (أ
 .لهذه األسواق للعمالء يالهامشاالقراض  تسهيالت وتوفيرالمملكة العربية السعودية واألسواق الدولية 

 
الشريعة اإلسالمية نيابة عن المستثمرين أحكام المتوافقة مع  الموجوداتويشمل ذلك إدارة  - األصولإدارة  (ب

 أو تفويضات استثمارية.مشتركة شكل صناديق  علىوالتي يمكن أن تكون 
 

ويشمل ذلك خطوط األعمال األخرى مثل الخدمات المصرفية االستثمارية ، وتمويل الشركات و يرها  - أخرى (ت
 من خدمات الحفظ واالستشارات، باإلضافة إلى استثمارات الملكية وتطوير الشركات ومهام المراقبة.

 
، والتي تم تلخيصها حسب يخوللسنة المنتهية في ذلك التار ديسمبر 31المعلومات المالية المختارة كما في إن 

 قطاعات األعمال ، هي كما يلي:
 

2018 
اإلقراض الهامشي 

 المجموع أخرى األصولادارة  و الوساطة

     
 87,524,131 (2,217,119) 25,253,680 64,487,570 الربح من العمليات
 77,110,274 6,486,788 29,983,233 40,640,253 مصاريف تشغيلية

 10,413,857 (8,703,907) (4,729,553) 23,847,317 )الخسارة( / صافي الربح
 454,812,351 49,639,931 19,868,327 385,304,093 مجموع الموجودات
 92,452,957 46,601,216 22,505,539 23,346,202 مجموع المطلوبات

     
     )معدلة( 2017

     
 87,034,715 12,329,885 29,899,272 44,805,558 الربح من العمليات
 81,225,571 9,373,011 32,829,415 39,023,145 مصاريف تشغيلية

 5,809,144 2,956,874 (2,930,143) 5,782,413 )الخسارة( /صافي الربح 
 462,078,336 136,426,037 19,896,931 305,755,368 مجموع الموجودات
 103,257,843 51,540,992 10,290,435 41,426,416 مجموع المطلوبات
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 االدوات المالية .26
 

 إدارة رأس المال
 

من خالل  المستفيدينوزيادة العائد على  وفقاً لمبدأ االستمراريةتدير الشركة رأس مالها لضمان استمرار الشركة 
 لم تتغير استراتيجية الشركة العامة منذ العام السابق. تحسين رصيد حقوق الملكية.

 
واألرباح المبقاة والسحب يتألف هيكل رأس مال الشركة من الدين وحقوق الملكية والتي تتكون من رأس المال 

 .البنكي على المكشوف
 

 فئات األدوات المالية
 ديسمبر  31 

2018 
 ديسمبر 31
 2017 

 يناير 1
 2017 

 موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر
  

   

 66,520,143 110,561,742 2,169,720 (5استثمارات )ايضاح  
    

    موجودات مالية من خالل الربح أو الخسارة
 - - 26,960,476 (5)ايضاح  ستثمارات

    
    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 74,749,536 695,311 699,269 (  10إيضاح نقد في البنك )
 238,889,628 303,415,919 376,906,391 (11ايضاح ) وتمويل مرابحة قروض هامشية
 18,894,221 23,046,380 28,775,910 (12ايضاح ) دخل العموالتو أتعاب مستحقة

 4,106,819 5,012,100 2,166,751 (13ايضاح )خرى أ موجودات
    

    المطلوبات المالية
    تكلفة مطفأة

 7,650,855 41,426,416 23,346,202 (22على المكشوف )إيضاح بنكي سحب 
 

 مخاطر السوق
على شكل مخاطر أسعار الفائدة الموضحة ادناه. لم يكن هناك ، السنةكانت الشركة معرضة لمخاطر السوق خالل 
 تغيرات في هذه الظروف منذ السنة السابقة.

 
 ادارة مخاطر العمالت األجنبية

والتي هي عرضة  بتاريخ القوائم الماليةبالعمالت األجنبية  جوهريةموجودات أو مطلوبات نقدية  لم يكن لدى الشركة
 األجنبية. العمالتنتيجة لذلك، لم يتم عرض تحليل حساسية  .لتذبذبات أسعار صرف العمالت األجنبية

 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة
وضع خطة مالئمة إلدارة مخاطر تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي 

 بإدارة الشركة موتق السيولة إلدارة متطلبات الشركة القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل ومتطلبات إدارة السيولة.
مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت بنكية وتسهيالت قروض احتياطية من خالل مراقبة 

 وقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.التدفقات النقدية المت
 

 تحليل حساسية أسعار الفائدة
بالنسبة  .التقريرتم تحديد تحليل الحساسية علی أساس التعرض لمعدالت الفائدة لألدوات  ير المشتقة في نهاية فترة 

للمطلوبات ذات معدالت الفائدة العائمة، يتم إعداد التحليل على افتراض أن مبلغ المطلوبات القائمة في نهاية فترة 
عن مخاطر داخليا نقطة أساس عند اإلبالغ  50كانت قائمة لكل الفترة. يتم استخدام زيادة أو نقص بمقدار  التقرير

 يا وهو يمثل تقييم اإلدارة للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة.أسعار الفائدة إلى موظفي اإلدارة العل
 



 شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 (تتمة)ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 لم ينص على خالف ذلك( )جميع المبالغ باللاير السعودي ما

 

- 45 - 

 (تتمة)االدوات المالية  .26
 (تتمة)تحليل حساسية أسعار الفائدة 

نقطة أسممممممماس وبقيت جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ربح  50إذا كانت أسمممممممعار الفائدة أعلى او أقل بمقدار 
ريـال  157,175 :2017ديسمبر  31) لاير سعودي 635,926أو زاد بمبلغ  الشركة للسنة قد يكون قد انخفض

 في القروض التي تخضع للفوائد. الزيادةتعرض الشركة ألسعار الفائدة خالل السنة نتيجة  لقد ارتفعسعودي(. 

 

سممممداد التوضممممح الجداول التالية االسممممتحقاق التعاقدي المتبقي لمطلوبات الشممممركة المالية  ير المشممممتقة مع فترات 
تم إعداد الجداول بناء على التدفقات النقدية  ير المخصمممممممومة للمطلوبات المالية بناء على أقرب  متفق عليها.ال

 الفوائد والتدفقات النقدية الرئيسية:يمكن أن يطلب من الشركة. تتضمن الجداول  للسدادتاريخ 

 
 

 تفاصيل

نسبة 
 فوائدال

% 
 

 خالل سنة واحدة

 
من سنة الى 
 خمس سنوات

 
أكثر من 
خمس 
  سنوات

 
 

 المجموع

       
       2018ديسمبر  31

 23,346,202  - - 23,346,202 رمتغي   سحب بنكي على المكشوف

       
       2017ديسمبر  31

 41,426,416  - - 41,426,416 رمتغي   على المكشوفسحب بنكي 

       
       2017يناير  1

 7,650,855  - - 7,650,855 رمتغي   سحب بنكي على المكشوف

 
 

 إدارة مخاطر االئتمان
 

الطرف األخر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مقدرة مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم إن 
، فإن الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين  2018ديسمبر  31كما في  مالية للشركة.

االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات ائتمانية أخرى ، والتي سوف تتسبب في خسارة مالية للشركة 
لموجودات المالية المعترف بها كما لقيمة الدفترية الوفاء بالتزام ينشأ عن العلى األطراف المقابلة مقدرة بسبب عدم 

المركز المالي. تقوم الشركة بإجراءات فحص االئتمان التي يتم مراجعتها وتحديثها على أساس  قائمةهو مذكور في 
الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان  16. يوضح االيضاح رقم مستمر قبل منح االئتمان لعمالئها

. وتحتفظ الشركة بمحفظة أسهم كضمان للقروض الهامشية وتمويل هوما في حكملمالية  ير النقد للموجودات ا
 المرابحة.

 
كما يتم اعتماد الموافقات االئتمانية وإجراءات المراقبة األخرى لضمان اتخاذ إجراءات المتابعة السترداد الديون 

تجاري على أساس فردي في مدين ، تقوم الشركة بمراجعة المبلغ القابل لالسترداد لكل باإلضافة لذلكالمتأخرة. 
لتقرير لضمان وجود مخصص خسارة مناسب للمبالغ  ير القابلة لالسترداد. في هذا الصدد، يعتبر افترة نهاية 

 إلى حد كبير. تنخفضمدراء الشركة أن مخاطر االئتمان للشركة 
 

المرابحة من عدد كبير من العمالء. يتم إجراء تقييم االئتمان بشكل تمويل ومديونيات  يةالهامش القروضتكون ت
 مستمر حسب الحالة المالية للذمم المدينة.

 
محدود ألن األطراف المقابلة هي بنوك ذات تصنيف  ذات السيولةاألموال إن التعرض لمخاطر االئتمان على 

 .جيد ائتماني
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 (تتمة)االدوات المالية   .26
 

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمان
 

 تصنيفات وفئات األدوات المالية وقيمها العادلة
 

 يجمع الجدول التالي معلومات حول:

  فئات األدوات المالية ً  إلى طبيعتها وخصائصها ؛ وفقا

 ؛المبالغ الدفترية لألدوات المالية 
 

 ؛تكون القيمة الدفترية تقارب قيمتها العادلة(دوات المالية عندما األستثناء إالمالية )ب لألدواتادلة القيمة الع 
 و

  مستويات التسلسل الهرمي للقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تم الكشف عن قيمتها
 العادلة.

 
 على الدرجة التي يمكن بها مالحظة القيمة العادلة: 3إلى  1تستند مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة من 

 

  ير المعدلة( في األسواق  المعلنةهي تلك المستمدة من األسعار  1قياسات القيمة العادلة من المستوى (
 النشطة لألصول أو الخصوم المتطابقة.

  والتي  1هي مدخالت  ير األسعار المدرجة ضمن المستوى رقم  2قياسات القيمة العادلة من المستوى

مشتقة من : )مثل أو  ير مباشر األسعار(: )مثل ت، بشكل مباشريمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبا

 ؛ و األسعار(

  أو  الموجوداتهي تلك المستمدة من تقنيات التقييم التي تتضمن مدخالت  3قياسات القيمة العادلة للمستوى
 تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت  ير ملحوظة(. الوالتي المطلوبات 
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 (تتمة)االدوات المالية  .26
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية   

 المستوى    المطلوبات المالية  الموجودات المالية   

 

 
 

 ايضاح

القيمة  
العادلة من 
خالل الربح 
أو الخسارة 

 محددة -

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

يتم  -الخسارة 
قياسها بشكل 

 إلزامي

 
 

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

 
القيمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
 محددة -اآلخر

 
  تكلفة مطفأة

القيمة العادلة 
من خالل 
الربح أو 
 -الخسارة 
 محددة

القيمة العادلة 
من خالل الربح 
 -أو الخسارة 
يتم قياسها 
 بشكل إلزامي

 
  تكلفة مطفأة

 
 

  المجموع

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

 المجموع

                   2018ديسمبر  31

 699,269 - - 699,269  699,269  - - -  699,269 - - - -  10 ارصدة لدى البنك

 29,130,196 - - 29,130,196  29,130,196  - - -  - 2,169,720 - 26,960,476 -  5  استثمارات

سحب بنكي على 
 المكشوف

23  - - - - -  - - 23,346,202  23,346,202  23,346,202 - - 23,346,202 

                   

                   2017ديسمبر  31

 695,311 - - 695,311  695,311  - - -  695,311 - - - -  10 ارصدة لدى البنك

 110,561,742 - - 110,561,742  110,561,742  - - -  - - 110,561,742 - -  5  استثمارات

سحب بنكي على 
 المكشوف

 

23 
  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

- 

 

- 

 

41,426,416 

  

41,426,416 

  

41,426,416 

 

- 

 

- 

 

41,426,416 
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 وكفاية رأس المال ةمتطلبات رأس المال التنظيمي .27
 

 ً  مالالرأس قاعدة هيئة السوق المالية )القواعد( ، إن الصادرة عن  قواعد الكفاية الماليةمن  ىاألول للركيزةوفقا
 كفاية رأس المال هي كما يلي: ومعدلومتطلبات الحد األدنى لرأس المال 

 

 
ديسمبر  31

2018  
ديسمبر  31
 معدلة - 2017

 2017يناير  1
 معدلة -

 )باالف الرياالت السعودية( 
   

     رأس المال: قاعدة
 338,041 338,075  348,336 رأس المالل األولىالشريحة 
 2,017 6,929  - المال رأسل الثانيةالشريحة 
 340,058 345,004  348,336 راس المال قاعدةاجمالي 

     
     الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

 222 156  10 مخاطر السوق
 84,700 109,659  105,232 مخاطر االئتمان
 20,259 20,307  19,278 مخاطر التشغيل

 105,181 130,122  124,520 متطلبات رأس المالالحد األدنى لإجمالي 
     

     :رأس المالمعدل كفاية 
     

 3.23 2.65  2.80 معدل رأس المال )مرة( 
     

 234,877 214,882  223,816 فائض في رأس المال 
 

تتمثل أهداف أعمال الشركة عند إدارة كفاية رأس المال في االمتثال للحد األدنى من متطلبات رأس المال التي  (أ
وفقاً لمبدأ ركة على االستمرار للحفاظ على قدرة الش وذلك في القواعد ، يةسوق المالالهيئة  تم وضعها من قبل

 لحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية.ل، واالستمرارية

 اإللكترونيعلى موقع الشركة للعموم  سنوي عن معلومات معينة بشكللشركة باإلفصاح ستقوم ا (ب
(www.icap.com.sa)  أو المراجعة  للفحص تلك المعلومات ال تخضع .من القواعد ةالثالث للركيزةوفقًا

 لشركة.احسابات مراجعي من قبل 
 

 أحداث الحقة لتاريخ التقرير .28

 

عدياًل أو ايضمممماحاً في هذه التي تتطلب توالمالية  قوائمالتقرير وقبل إصممممدار هذه اللم تحدث أي أحداث بعد تاريخ 
 المالية. القوائم

 
 الموافقة على القوائم المالية .29

 
 .2019 مارس 12المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  قوائمتمت الموافقة على ال

 




