
  

  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  المستقل مراجعالوتقرير 
 



  االستثمار لألوراق المالية والوساطةشركة 
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية للسنة المنتھية في 
 
 

 

 
  صفحة  فھرس

  

  ٢ - ١   مراجع المستقلالتقرير 

  ٣  قائمة المركز المالي

  ٤  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

  ٥  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

  ٦  قائمة التدفقات النقدية

  ٤١ - ٧  إيضاحات حول القوائم المالية







  والوساطةشركة االستثمار لألوراق المالية 
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

  قائمة المركز المالي
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  )لم ينص على خالف ذلك جميع المبالغ باللایر السعودي ما(
 

 

  ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية جزءاً ) ٤١( الى) ٧( صفحة من المرفقة اإليضاحات تشكل
 
- ٣ -  

  ٢٠١٩  إيضاح  الموجـودات 
  

٢٠١٨  
     الموجودات غير المتداولة 

  -  ٣,١٧٧,٣٥٥    ٣  حق استخدام األصل
  ١,٦٧٨,١٨٠  ٧٣٧,٩٧٠    ٤  ممتلكات ومعدات، بالصافي

  ٢,٠٣٥,٤٣٨  ١,٨٦٤,٠٣٤    ٥  موجودات غير ملموسة، بالصافي
  ٢,١٦٩,٧٢٠  ٦,٦٢٨,٧٩٨    ٦  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر

  ١١,٨٧٩,٧١٨  ١١,٨٧٩,٧١٨    ٧  شھرة
  ١٠٨,٠٠٠  -  ٨  اصل ضريبي مؤجل

  ١٧,٨٧١,٠٥٦  ٢٤,٢٨٧,٨٧٥     مجموع الموجودات غير المتداولة
    

     الموجودات المتداولة
  ٧٠٨,٦٧٤  ٨٣٥,٠٥٩    ٩  نقد وما في حكمه

  ٢٦,٩٦٠,٤٧٦  ١٨,٨٠٤,٥٣٣    ٦  الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  ٣٧٦,٩٠٦,٣٩١ ٤٨٦,٧٩٤,٧٣٣    ١٠  قروض ھامشية وتمويل مرابحة 
  ٢٨,٢٦٦,٠٣٠  ٢٩,٧٩٩,٢٤٥    ١١  أتعاب ودخل عموالت مستحقة 

  ٤,٠٩٩,٧٢٤  ٤,٩٢٥,٥٠٢    ١٢  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

  ٤٣٦,٩٤١,٢٩٥ ٥٤١,١٥٩,٠٧٢     مجموع الموجودات المتداولة

  ٤٥٤,٨١٢,٣٥١ ٥٦٥,٤٤٦,٩٤٧     مجموع الموجودات
    

     حقوق الملكية والمطلوبات
     المطلوبات غير المتداولة

  ١٤,٢١٩,٣٠١  ١٥,٨٩١,١١٢    ١٣  منافع انھاء الخدمة للموظفين
  ٦,٣٦٧,٠٢٠  ٥٠,٩٨٥    ١٤  منافع طويلة األجل للموظفين

  -  ١٠٨,٤١١    ٣  التزامات عقود إيجار

  ٢٠,٥٨٦,٣٢١  ١٦,٠٥٠,٥٠٨     المتداولةمجموع المطلوبات غير 
    

     المطلوبات المتداولة
  ٢٣,٣٤٦,٢٠٢ ١١٢,٥٩٤,٦٦٦   ٢٠  سحب بنكي على المكشوف

  ٣٣,١٨٢,٧٧٤  ٢٥,٦٣٠,٨٥٩    ١٥  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  -  ٣,١٢٦,٦٨١    ٣  متداولالجزء ال –التزامات عقود إيجار 

  ١٤,٧٩٨,٠٤٢  ١٩,٥٣٣,٦٠٦    ١٦  زكاة دائنة
  ٥٣٩,٦١٨  ٤١٢,١٧٧    ١٦  ضريبة دخل دائنة 

  ٧١,٨٦٦,٦٣٦ ١٦١,٢٩٧,٩٨٩     مجموع المطلوبات المتداولة

  ٩٢,٤٥٢,٩٥٧ ١٧٧,٣٤٨,٤٩٧     مجموع المطلوبات
    

     رأس المال واإلحتياطيات
  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠     رأس المال

  ٢٥,٥٥٧,٦٩٦  ٢٧,٦٣٩,٢٧٨      احتياطي نظامي
  ٨٦,٥٥٠,٧٧٨ ١٠٩,٨٤٨,٠٠٦       ارباح مبقاة 

  ٢٥٠,٩٢٠  ٦١١,١٦٦     احتياطي إعادة تقييم استثمارات

  ٣٦٢,٣٥٩,٣٩٤ ٣٨٨,٠٩٨,٤٥٠     مجموع حقوق الشركاء

  ٤٥٤,٨١٢,٣٥١ ٥٦٥,٤٤٦,٩٤٧     مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
  سعودية مقفلة)(شركة مساھمة 

  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  ٢٠١٩مبر سدي ٣١للسنة المنتھية في 

  )لم ينص على خالف ذلك جميع المبالغ باللایر السعودي ما(
 

 

  ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية جزءاً ) ٤١( الى) ٧( صفحة من المرفقة اإليضاحات تشكل
 
- ٤ -  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩يضاحإ 
     من العمليات الدخل

  ٣٧,٠٧٥,٤١١  ٣٥,١٨٠,٩٦٨     دخل رسوم وساطة، بالصافي 
  ٢٥,٢٥٣,٦٨٠  ٤٢,١٩٥,٢٦٢     أتعاب إدارة موجودات، بالصافي

  ٢٧,٤١٢,١٥٩  ٢٣,٠٤٤,٩٣٧      دخل عموالت من قروض ھامشية 
من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  ربح / (خسارة) محقق
  )٤٤٦,٩٥٧(  ٢,٣٨٧,٢٦٤     الربح أو الخسارة

من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  غير محققربح / (خسارة) 
  )٤,٣٠٩,٥١٨(  ١,٣٤٥,٣٠٧    ٦  الربح أو الخسارة

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠١٠,٠٠٠     أتعاب تمويل شركات، بالصافي 
  ٢٣٢,٤٣٨  -   توزيعات ارباح
  ٣٠٦,٩١٨  ٨٤٠,٢٤٥     إيرادات أخرى

  ٨٧,٥٢٤,١٣١ ١٠٦,٠٠٣,٩٨٣     إجمالي الدخل من العمليات 
    

     مصاريف تشغيلية
  ٥٠,٧٤٩,٥٢٢  ٥٠,٢٢٧,٣٠٧     رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين 

  ٤,٢٨٠,٨٦٧   ١,٠٩٩,٢٧٦     مصاريف خدمات أعمال 
  ٣,٩٦٨,١٨٠  ٤٩٩,٠٧٧     بنكية على المكشوفمصاريف عموالت من سحوبات 

  ٣,٢٣٦,١٨٩  ٣,٠٣٠,٤٩١     رسوم اشتراكات 
٥ ، ٤  استھالك واطفاء    ٢,٥٢٦,٩٨٢  ١,٨٩٠,٨٠٤  

  -  ٣,٠٦٦,٢٠٧   ٣  األصولإطفاء حق استخدام 
  ٢,٤٧٤,٩٩٤  ١,٧٥٥,٨٣٧     اتعاب قانونية ومھنية

  ٢٩١,٢٥١  ) ١٧٧,٩٧٧(   ١٧  مخصص خسائر ائتمان متوقعة 
  ٩,٥٨٢,٢٨٩  ١٠,٣٩٩,٨٠٣    ١٨  مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية أخرى

  -  ١٨٩,٣٣٦    ٣  مصاريف تمويلية على عقود إيجار
  ٧٧,١١٠,٢٧٤  ٧١,٩٨٠,١٦١     إجمالي المصاريف التشغيلية

  ١٠,٤١٣,٨٥٧  ٣٤,٠٢٣,٨٢٢     الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
  )٨,٤٢٠,٠٠٠( ) ١٣,٠٣٠,٠٠٠(   ١٦  زكاة

  )٢١٠,٠٠٠(  ) ٧٠,٠٠٠(   ١٦  ضريبة دخل
  )٢١٨,٠٠٠(  ) ١٠٨,٠٠٠(   ٨  ضريبة مؤجلة

     )٨,٨٤٨,٠٠٠( ) ١٣,٢٠٨,٠٠٠(  

  ١,٥٦٥,٨٥٧   ٢٠,٨١٥,٨٢٢     صافي الربح للسنة
    

     الدخل الشامل اآلخر
بنود الدخل الشامل األخرى التي من الممكن إعادة تصنيفھا الحقاً في 

  -  -   قائمة الربح أو الخسارة 
بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفھا الحقاً في قائمة 

       الربح أو الخسارة:
ربح / (خسارة) محقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  )٢٧٨,٨٧٣(  ٣,٩٦٥,٤٩٥ ٦  الشامل اآلخرالدخل 
إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل تغير في القيمة العادلة صافي ال

  ٢٥٠,٩٢٠  ٦١١,١٦٦ ٦ الدخل الشامل اآلخر
  ٧١٢,٢٤٨  ٣٤٦,٥٧٣ ١٣ إعادة قياس التزام منافع انھاء الخدمة للموظفين

  ١,٢٣٨,٣٨١  -  ١٤  منافع طويلة األجل للموظفينإعادة قياس التزام 
  ١,٩٢٢,٦٧٦  ٤,٩٢٣,٢٣٤   الدخل الشامل اآلخر للسنة

  ٣,٤٨٨,٥٣٣  ٢٥,٧٣٩,٠٥٦   مجموع الدخل الشامل للسنة
    

     ١٩  ربحية السھم (بالرياالت السعودية):
  ٠.٠٦  ٠.٨٣   األساسي

  ٠.٠٦  ٠.٨٣   المخفٍّض



  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  )جميع المبالغ باللایر السعودي مالم ينص على خالف ذلك(
 

  ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية جزءاً ) ٤١( الى) ٧( صفحة من المرفقة اإليضاحات تشكل
 
- ٥ -  

  أرباح مبقاة  احتياطي نظامي  رأس المال 
احتياطي إعادة 
  المجموع  تقييم استثمارات

  ٣٦٢,٣٥٩,٣٩٤    ٢٥٠,٩٢٠    ٨٦,٥٥٠,٧٧٨   ٢٥,٥٥٧,٦٩٦    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١٩يناير  ١

  ٢٠,٨١٥,٨٢٢    -  ٢٠,٨١٥,٨٢٢    -  -  صافي الربح للسنة

  ٤,٩٢٣,٢٣٤    ٤,٥٧٦,٦٦١    ٣٤٦,٥٧٣    -  -  الدخل الشامل اآلخر

  ٢٥,٧٣٩,٠٥٦    ٤,٥٧٦,٦٦١    ٢١,١٦٢,٣٩٥    -  -  مجموع الدخل الشامل للسنة

  -  ) ٤,٢١٦,٤١٥(   ٤,٢١٦,٤١٥    -  - من خالل الدخل الشامل اآلخرربح محقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة 

  -  - ) ٢,٠٨١,٥٨٢(   ٢,٠٨١,٥٨٢    -  المحول إلى االحتياطي النظامي

  ٣٨٨,٠٩٨,٤٥٠    ٦١١,١٦٦    ١٠٩,٨٤٨,٠٠٦   ٢٧,٦٣٩,٢٧٨    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

            

  ٣٥٩,١٤٦,٤٩٣    ٦,٩٢٩,١١٨    ٧٦,٨١٦,٢٦٥    ٢٥,٤٠١,١١٠    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
تعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

  ) ٢٧٥,٦٣٢(   ) ٦,٩٢٩,١١٨(   ٦,٦٥٣,٤٨٦    -  -  ٩المالي رقم 

  ٣٥٨,٨٧٠,٨٦١    -  ٨٣,٤٦٩,٧٥١    ٢٥,٤٠١,١١٠    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  معدلة – ٢٠١٨يناير  ١

  ١,٥٦٥,٨٥٧    -  ١,٥٦٥,٨٥٧    -  -  صافي الربح للسنة

  ١,٩٢٢,٦٧٦    ) ٢٧,٩٥٣(   ١,٩٥٠,٦٢٩    -  -  الدخل الشامل اآلخر

  ٣,٤٨٨,٥٣٣    ) ٢٧,٩٥٣(   ٣,٥١٦,٤٨٦    -  -  مجموع الدخل الشامل للسنة

  -  ٢٧٨,٨٧٣    ) ٢٧٨,٨٧٣(   -  - الدخل الشامل اآلخرمن خالل خسارة محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة 

  -  -  ) ١٥٦,٥٨٦(   ١٥٦,٥٨٦    -  المحول إلى االحتياطي النظامي

  ٣٦٢,٣٥٩,٣٩٤    ٢٥٠,٩٢٠    ٨٦,٥٥٠,٧٧٨    ٢٥,٥٥٧,٦٩٦    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 



  والوساطة المالية لألوراق االستثمار شركة
  )مقفلة سعودية مساھمة(شركة 

  النقدية التدفقات قائمة
  ٢٠١٩ديمسبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  )ذلك خالف على ينص لم ما السعودي باللایر المبالغ(جميع 
 

  ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية جزءاً ) ٤١( الى) ٧( صفحة من المرفقة اإليضاحات تشكل
 
- ٦ -  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ يضاحإ 
    األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

  ١٠,٤١٣,٨٥٧   ٣٤,٠٢٣,٨٢٢      الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
األنشطة النقد المستخدم في تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي 

    التشغيلية: 
  ٢,٥٢٦,٩٨٢    ١,٨٩٠,٨٠٤   ٥،  ٤  استھالك واطفاء

  -    ٣,٠٦٦,٢٠٧      األصولإطفاء حق إستخدام 
  ٢,٥٥٢,١١٦    ٢,٦١٢,٤٦٨      منافع انھاء الخدمة للموظفين

  ١,٣٩٦,٢٠٥    ) ٣٤٥,٣١٧(     األجل للموظفين (عكس) / منافع طويلة
خسارة محقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  / )ربح(

  ٤٤٦,٩٥٧    ) ٢,٣٨٧,٢٦٤(   أو الخسارة
من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  غير محقق(ربح) / خسارة 
  ٤,٣٠٩,٥١٨    ) ١,٣٤٥,٣٠٧(   أو الخسارة

  ٢٩١,٢٥١    ) ١٧٧,٩٧٧(   مخصص خسائر ائتمان متوقعة(عكس) / 
  -    ١٨٩,٣٣٦    مصاريف تمويلية على عقود إيجار

  ) ٢٣٢,٤٣٨(   -    توزيعات ارباح
  ) ٢١٠ (  -  مكاسب من بيع ممتلكات ومعدات
    التغيرات في رأس المال العامل:
  ) ٧٣,٤٩٠,٤٧٢ ( ) ١٠٩,٨٨٨,٣٤٢(   قروض ھامشية وتمويل مرابحة
  ) ٥,٧٢٩,٥٣٠ (  ) ١,٣٦٠,٠٩٦(   أتعاب ودخل عموالت مستحقة

  ٢,٩٩٧,٨١٨    ) ٨٢٠,٩٠٤(   مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
  ٧,٣٩٠,١٠٢    ) ٧,٥٥١,٩١٥(   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

  ) ١,٩٤٩,٢٥٤ (  ) ٥٩٤,٠٨٤(   الخدمة للموظفين مدفوعةانھاء مكافآت 
  ) ٢,٩٧٨,٧٢٢ (  ) ٥,٩٧٠,٧١٨(   مزايا طويلة األجل للموظفين مدفوعة 

  ) ٥,٦١٢,٣٦٤ (  ) ٨,٢٩٤,٤٣٦ (  زكاة مدفوعة
  ) ٢٠٢,١٢٦ (  ) ١٩٧,٤٤١(   ضريبة دخل مدفوعة

  ) ٥٧,٨٧٠,٣١٠ (  ) ٩٧,١٥١,١٦٤(   المستخدم في األنشطة التشغيليةصافي النقد 
   

    األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
  ) ٩٣٦,٧٣١ (  ) ٧٧٩,١٩٠(   اضافات الى ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

  ٦,٦٣٧    -  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
  ) ١,٩١٨,٨٠٠ (  ) ٢٢,٧٢٨,٨٨٤(   من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة  شراء استثمارات
  ٧٧,٤٢٤,٩٧٨    ١١,٨٨٨,٥١٤    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بيع متحصالت من

 من خالل الدخل الشاملبالقيمة العادلة استثمارات بيع متحصالت من 
  ١,٣٧٣,٣٧٨    ٢٢,٨٤٦,٤٦٧    اآلخر

  ٧٥,٩٤٩,٤٦٢    ١١,٢٢٦,٩٠٧    صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
 

  

  

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ) ١٨,٠٨٠,٢١٤ ( ٨٩,٢٤٨,٤٦٤    التغير في سحوبات بنكية على المكشوف

  -    ) ٣,١٩٧,٨٠٦(   االيجار عقود التغير في

  ) ١٨,٠٨٠,٢١٤ (  ٨٦,٠٥٠,٦٥٨    (المستخدم في) األنشطة التمويليةالناتج من صافي النقد 
[ 

    

  ) ١,٠٦٢ (  ١٢٦,٤٠١    (النقص) في النقد وما في حكمه الزيادة صافي
  ٧١٠,٣٣١    ٧٠٩,٢٦٩    النقد وما في حكمه بداية السنة
  ) ٥٩٥(   ) ٦١١(   مخصص خسائر ائتمان متوقعة

  ٧٠٨,٦٧٤    ٨٣٥,٠٥٩    النقد وما في حكمه نھاية السنة

    معلومات غير نقدية اضافية:
الدخل بالقيمة العادلة من خالل  اتالستثمارصافي التغير في القيمة العادلة 

  ٢٧,٩٥٣    ) ٤,٥٧٦,٦٦١(   الشامل اآلخر
  ) ٧١٢,٢٤٨ (  ) ٣٤٦,٥٧٣(   إعادة القياس االكتوارية لمنافع إنھاء خدمة الموظفين

  ) ١,٢٣٨,٣٨١ (  -  إعادة القياس االكتوارية للمنافع طويلة األجل للموظفين
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  معلومات عامة .١
االستثمار كابيتال ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودية مقفلة  –والوساطة إن شركة االستثمار لألوراق المالية 

ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية. وقد تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة  تأسست وفقا
تعمل  ).٢٠١٥مارس  ١٠ھـ (الموافق  ١٤٣٦جمادى األولى  ١٩مقفلة اعتباراً من  سعودية إلى شركة مساھمة

ھـ ١٤٢٨رجب  ٨الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  ١٠١٠٢٣٥٩٩٥الشركة بموجب السجل التجاري رقم 
جمادى  ١٦) بتاريخ ٧٠٦١-١٥). كما تمارس الشركة أنشطتھا بموجب ترخيص رقم (٢٠٠٧يوليو  ٢٢ (الموافق

شوال  ١٠) بتاريخ ١١١٥٦- ٣٧)، تم تعديل الترخيص الحقا برقم (٢٠٠٧يونيو  ٢ھـ (الموافق ١٤٢٨ ىاألول
  ) الصادرعن ھيئة السوق المالية (الھيئة).٢٠١١سبتمبر  ٢٥ھـ (الموافق ١٤٣٢

 
  :كما يلي إن العنوان الرئيسي المسجل للشركة ھو

 
  االستثمار كابيتال – شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة

  ٦٨٨٨صندوق بريد رقم 
  ١١٤٥٢الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 

 ٢٥.٠٠٠.٠٠٠من  ٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٢٥٠يتكون رأس مال الشركة البالغ 
 مملوكة بالكامل من قبل البنك السعودي لالستثمار. ، وھيلایر سعودي للسھم الواحد ١٠سھم مدفوعة بالكامل بقيمة 

  
مما يعني انخفاض المساھمة األجنبية في % ٠انخفضت المساھمة األجنبية في البنك السعودي لإلستثمار الى 

ضريبة الدخل عدم االعتراف ب%). نتج عن التغير في الملكية ٢.٥: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(% ٠الشركة الى 
  والضريبة المؤجلة منذ تاريخ التغير.

  
ومحافظ  اإلستثماريةصناديق التتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل واإلكتتاب وإدارة 

  االستثمار الخاصة بالنيابة عن عمالئھا وتقديم خدمات الترتيب واالستشارات والحفظ في أعمال األوراق المالية. 
 

  ملخص ألھم السياسات المحاسبية .٢
 

  أساس االعداد
المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات  للمعايير الدولية للتقرير الماليتم إعداد القوائم المالية وفقا 

، ويشار إليھم مجتمعين بالمعايير الدولية والمعايير األخرى الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
   للتقرير المالي.

 
  مبدأ التكلفة التاريخية 

تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء بعض األدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة 
إن ، والتي تم تقييمھا بطريقة اكتوارية كما ھو موضح في السياسات المحاسبية أدناه. ومنافع إنھاء الخدمة للموظفين

  ناه.السياسات المحاسبية الرئيسية موضحة أد
 

 القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل السلع والخدمات. موماً علىالتكلفة التاريخية عتعتمد 
  

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

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

على ھذا األساس. في ھذه القوائم الماليةاإلفصاح أو و/ادلة ألغراض القياس العفي تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة 
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  (تتمة) ملخص ألھم السياسات المحاسبية .٢
 

  (تتمة)مبدأ التكلفة التاريخية 
ألغراض إعداد التقارير  الثالثأو الثاني أو  إلى المستوى األوللذلك، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة  باإلضافة
مالحظتھا في مدخالت قياس القيمة العادلة وأھمية المدخالت في قياس القيمة على الدرجة التي يمكن  بناءً  المالية

  العادلة بكاملھا، والتي تم توضيحھا كما يلي:
 

  (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المعلنة األسعار  وھي األولمدخالت المستوى
  للمنشأة التوصل إليھا في تاريخ القياس؛ المتماثلة التي يمكن

  والتي يمكن مالحظتھا األولضمن المستوى المعلنة وھي مدخالت غير األسعار  الثانيمدخالت المستوى ،
  للموجودات أو المطلوبات، بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

  ھي مدخالت ال يمكن مالحظتھا للموجودات أو المطلوباتالثالث مدخالت المستوى.  
 

  التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة 
من اإلدارة استخدام الحكم في تطبيق السياسات المحاسبية والتقديرات واإلفتراضات  يتطلب إعداد القوائم المالية

ويتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى خبرة اإلدارة وعوامل أخرى، وتشمل  حول المستقبل.
وبالرغم من ان ھذه التقديرات مبنية على بأنھا معقولة في ظل ھذه الظروف. مستقبلية التي يعتقد توقعات األحداث ال

فانه من الممكن ان تختلف النتائج الفعلية في  ،ت عن االحداث واالجراءات الحاليةافضل ما توفر لالدارة من معلوما
  النھاية عن ھذه التقديرات.

 
  انخفاض قيمة الموجودات المالية  ) أ(

يتم اجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما اذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض في قيمة أصل 
وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل ، يتم إثبات أي خسارة انخفاض في القيمة في قائمة  .أصول ماليةمالي أو مجموعة 
 القيمة على النحو التالي:فاض في اإلنخ. يتم تحديد الدخل الشامل اآلخرو الربح أو الخسارة

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

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  التكلفةب) بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن االنخفاض ھو 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)  
  . األصليخصمھا بمعدل الفائدة الفعلي 

 
  منافع إنھاء الخدمة للموظفينمخصص  افتراضات   ) ب(

اب مخصص  د احتس افعيعتم وظفين من ة للم اء الخدم وظفين  إنھ درة للم ة المق دة الخدم ول م ى ط ر عل كل كبي بش
ة الت ا من ورواتبھم المقدرة في آخر سنوات الخدمة. وتستند ھذه التقديرات إلى االفتراضات اإلكتواري م تطويرھ ي ت

ة وخطط وقد استندت قِبل اإلدارة.  ة للشركة واالتجاھات الحديث ات التاريخي ى البيان ة إل ھذه االفتراضات اإلكتواري
  اإلدارة والتنبؤات فيما يتعلق بمستويات الرواتب.

 
ق   ه ال يوجد سوق عمي تم تقدير معدل الخصم بالرجوع إلى العوائد على السندات الحكومية، حيث قيمت اإلدارة أن

  استخدمت الشركة معدل خصم واحد يقارب توقيت ومبالغ مدفوعات المنافع المقدرة. لسندات شركات عالية الجودة.
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  (تتمة) ملخص ألھم السياسات المحاسبية .٢
 

  (تتمة)التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة 
 

  انخفاض قيمة الشھرة  ) ج(
 

يتم تحديد السعر  في تاريخ الشراء.تمثل الشھرة الفرق بين قيمة الشراء والقيمة العادلة لصافي الموجودات المكتسبة 
اريخ الشراء. د ت ة عن ة ناقصاً االنخفاض في  كقيمة عادل الي بالتكلف ة المركز الم اريخ قائم ات الشھرة في ت تم إثب ي

تقبلية  ة المس دفقات النقدي ق خصم الت ر عن طري القيمة، إن وجدت. يتم تقييم االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقري
 .أعلىيمة العادلة ناقصاً التكلفة أيھما ، أو القالمقدرة

  

  تحويل العمالت االجنبية
  
  عملة التقرير  ) أ

 
  الوظيفية للشركة. الريـال السعودي حيث انھا العملةبعرض ھذه 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 نھاية الفترة يتم إدراجھا في قائمة الربح أو الخسارة.األجنبية بأسعار تحويل المعامالت السائدة كم
  
  دوات الماليةاأل

 ً   .لألدواتفي الشروط التعاقدية  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا
 

ً بالقيمة العادلة. ي تكاليف المعامالت التي تعود مباشرة إلى  إنتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيا
شراء أو إصدار موجودات مالية ومطلوبات مالية (باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة 

كما أو خصمھا من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، يتم إضافتھا من خالل الربح أو الخسارة) 
، عند االعتراف األولي. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية أو مالئم ھو

  مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة.
 

  الموجودات المالية
سھا الحقا بالكامل إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة، اعتمادا يتم إثبات الموجودات المالية مبدئيا بالتكلفة ويتم قيا

  على التصنيف.
 

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

  جمع  المالية من أجليتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات
   التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

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

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

 لتعاقدية يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق ھدفه من خالل جمع التدفقات النقدية ا
  وبيع الموجودات المالية؛ و

  مدفوعات أصل تنتج الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تكون فقط
  .الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائم
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  (تتمة) ملخص ألھم السياسات المحاسبية .٢
 

  (تتمة)االدوات المالية 
  (تتمة)  تصنيف الموجودات المالية

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

غير قابل لإللغاء عند اإلثبات األولي للموجودات  تحديدعلى الرغم مما ذكر أعاله، يجوز للشركة إجراء اختيار او 
  المالية للتالي: 

  يجوز للشركة اختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمارات في بنود
  ؛ وضوابط معينة الدخل الشامل األخرى إذا تم استيفاء

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

 او استبعاده بشكل ملحوظ.ذلك إلى تقليل عدم التطابق المحاسبي 

  الفائدة الفعليمعدل طريقة 
ھي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألدوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة ي الفعلالفائدة معدل إن طريقة 

االئتمان، فإن المرتبطة بھا. بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أوالناشئة عن انخفاض في 
ً الدفعات النقدية المستقبلية المستلمة المقدرة (ويتضمن جميع  معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي يخصم تماما
الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة، والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وكذلك تكاليف 

) باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة ومن خالل العمر المتوقع ألداة المعامالت والعالوات أو الخصومات األخرى
 الدين أو خالل فترة زمنية أقل، عندما يكون ذلك مناسبا، إلى إجمالي القيمة الدفترية ألداة الدين عند اإلثبات األولي.

احتساب معدل الفائدة بالنسبة للموجودات المالية المشتراة او التي نشأت عن طريق انخفاض في االئتمان، يتم 
الفعلي المعّدل ائتمانيا عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة، بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة 

  للتكلفة المطفأة ألداة الدين عند اإلثبات األولي.

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

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

 

يتم إثبات إيراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألدوات الدين التي تم قياسھا الحقا بالتكلفة المطفأة 
بخالف الموجودات المالية بالنسبة لألدوات المالية  وبالقيمة العادلة المدرجة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

المشتراة أوالناشئة عن مستوى االئتمان المنخفض، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة 
مستوى االئتمان المنخفض  للموجودات المالية، فيما عدا الموجودات المالية ذات الفعلي إلى إجمالي القيمة الدفترية

المالية ذات مستوى االئتمان المنخفض الحقا، يتم إثبات إيرادات الفوائد من خالل تطبيق بالنسبة للموجودات الحقا. 
معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للموجودات المالية. إذا تحسنت مخاطر االئتمان في فترة التقرير الالحقة 

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

  المالية.
  

د من بالنسبة لألدوات المالية المشتراة أو التي أُنشأت بمستوى ائتماني منخفض ، تقوم الشركة بإثبات إيرادات الفوائ
ال  خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي ذات االئتمان المعّدل على التكلفة المطفأة للموجودات المالية منذ اإلثبات األولي.

تعود عملية الحساب إلى أساس اإلجمالي حتى إذا تحسنت الحقا مخاطر االئتمان للموجودات المالية بحيت أنه لم 
  المنخفض. تعد الموجودات المالية خاضعة لالئتمان 

  الربح أو الخسارة.في  إثبات إيراد الفوائديتم 
  

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

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم االحتفاظ باالستثمار لالتجار أو إذا كان االلتزام المحتمل تم إثباته 
 .٣من قبل المشتري في تجميع المنشآت التي ينطبق عليھا المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
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  (تتمة) ملخص ألھم السياسات المحاسبية .٢

  

  (تتمة)االدوات المالية 
  

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

   ً   أو بھدف بيعه في المستقبل القريب؛ تم االستحواذ عليه مبدئيا
  من محفظة أدوات مالية محددة تقوم الشركة بإدارتھا ولھا نمط فعلي حديث يتم  االثبات األولي جزءاً  عند يعد

  من خالله تحصيل أرباح قصيرة األجل؛ أو
  .(باستثناء المشتقة المالية التي تكون عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مخصصة وفعالة) كانت مشتقة مالية 

 
ية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى يتم اإلثبات األولي لإلستثمارات في أدوات حقوق الملك

يتم قياسھا الحقا بالقيمة العادلة مع تحقيق المكاسب والخسائر الناتجة  بالقيمة العادلة مضافا إليھا تكاليف المعاملة.
لن  الستثمارات.خر والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم االدخل الشامل اآل من خاللعن التغيرات في القيمة العادلة 

إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد اإلستثمارات، بدال من ذلك  المتراكمة يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر
  سيتم تحويلھا إلى األرباح المبقاة.

  
 يتم إثبات توزيعات األرباح لھذه االستثمارت في أدوات حقوق الملكية في الربح أو الخسارة عند إقرار حق الشركة

  الستالم األرباح، ما لم تمثل األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار.
 

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

  تقوم ، ما لم بح أو الخسارةالرالقيمة العادلة من خالل بستثمارات في أدوات حقوق الملكية االتصنيف يتم
 األعمالناتج عن تجميع  مقابل محتمل ھناكلم يكن محتفظ به للمتاجرة ولم يكن  بأنهاالستثمار  بتحديد الشركة

  كما في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرى عند اإلثبات األولي. 
  الدخل الشامل اآلخرالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل  بمتطلباتيتم تصنيف أدوات الدين التي ال تفي 

باإلضافة إلى ذلك، قد يتم تحديد أدوات الدين التي تفي  بالقيمة العادلة المدرجة من خالل الربح أو الخسارة.
بات األولي التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة المدرجة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى عند اإلث بمتطلبات

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان مثل ھذا التحديد يستبعد او يقلل بشكل كبير تعارض القياس 
أو اإلثبات والتي ستنتج من قياس الموجودات والمطلوبات أو إثبات المكاسب والخسائر عليھا في أسس 

  مختلفة.
 

 

لة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة كما في نھاية كل فترة يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العاد
تقرير، مع أي مكاسب أو خسائر بالقيمة العادلة في الربح او الخسارة إلى الحد الذي ال يشكل جزء من تحديد 

  عالقة التحوط.
 

  قيمة الموجودات الماليةفي نخفاض إلا
للنقد وما في حكمه، وأتعاب ودخل عموالت  االئتمانية المتوقعةبمخصص الخسارة للخسائر تقوم الشركة بإثبات  

. يتم تحديث مبالغ الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في نھاية كل فترة تقرير لعكس والمدينون األخرون مستحقة،
  التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي لألداة المالية المعنية.

العمر للخسائر االئتمانية المتوقعة للمدينون األخرون. يتم تقدير الخسائر االئتمانية تقوم الشركة بإثبات مدى 
المتوقعة على ھذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة المخصص وفقا لتجارب الشركة السابقة في خسائر 

وجيھات الشروط الحالية االئتمان والمعدلة للعوامل الخاصة بالمدين والظروف االقتصادية العامة وتقدير كل من ت
  والمتوقعة كما في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الوقتية للنقد حيثما كان ذلك مناسبا.
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  (تتمة) ملخص ألھم السياسات المحاسبية .٢

  

  (تتمة)االدوات المالية 
 

  اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تتمة)
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تقوم الشركة بإثبات مدى الُعمر للخسائر االئتمانية المتوقعة إذا كانت  

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

شھرا. في تاريخ كل تقرير، يجب إثبات سواء كانت  ١٢المالية بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
في  تقديرات مدى الُعمر للخسائر االئتمانية المتوقعة تعتمد على زيادات جوھرية في االحتمال أو مخاطر التعثر

التي ينخفض مستوى ائتمانھا أو حدوث  ةالسداد تحدث منذ اإلثبات األولي بدال من توفر دليل حول األدوات المالي
  تعثر فعلي.

  

  
يمثل مدى الُعمر للخسائر االئتمانية المتوقعة الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتج من جميع األحداث االفتراضية 

في المقابل، تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على  على مدى الُعمر المتوقع لألداة المالية.لتعثرات السداد المحتملة 
من مدى الُعمر للخسائر االئتمانية المتوقعة الذي من المتوقع ان تنتج عن أحداث تعثرات في  اً شھرا جزء ١٢مدى 

  شھرا من بعد تاريخ فترة التقرير. ١٢السداد لألداة المالية التي من الممكن أن تكون في غضون 

 
  الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان

انت المخاطر االئتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل جوھري 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  إلجراء ذلك التقييم، تقوم الشركة باألخذ في الحسبان المعلومات النوعية والكمية المالية.
  ومؤيدة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية والتي تكون متاحة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما.

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

  التدھور الجوھري الفعلي أو المتوقع في تصنيف االئتمان لألدوات المالية الخارجية (إن وجدت) أو
  الداخلية.

  .التدھور الجوھري في مؤشرات السوق الخارجية لمخاطر االئتمان ألداة مالية محددة  
 والتي من المتوقع أن  التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في األعمال واألوضاع المالية أو االقتصادية

  إلى انخفاض جوھري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه.  تؤدي
  .التدھور الجوھري الفعلي أو المتوقع في النتائج التشغيلية للمدين  
  .الزيادات الجوھرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين  
 رات السلبية في البيئة التنظيمية واإلقتصادية أو التكنولوجية للمدين والتي التدھور الجوھري الفعلي للتغي

  ستنتج عن انخفاض جوھري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه. 
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  )تتمة(االدوات المالية 
 

  (تتمة)الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان 
نتيجة التقييم أعاله، تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد زادت بشكل بغض النظر عن 

يوم، إال إذا كان لدى  ٣٠جوھري منذ اإلثبات األولي عندما تزيد مدة المدفوعات التعاقدية متأخرة السداد عن 
  الشركة معلومات معقولة ومؤيدة مايدل على خالف ذلك.

 
تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم تزد بشكل جوھري منذ اإلثبات  على الرغم من ذلك، 

يتم تحديد ما إذا كانت  األولي إذا تم تحديد بأن األدوات المالية لديھا مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير.
) ٢مخاطر منخفضة من التعثر عن السداد، ) لدى األدوات المالية ١األدوات المالية لديھا مخاطر ائتمانية منخفضة: 

) التغيرات السلبية ٣يمتلك المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته التدفقية النقدية التعاقدية في األجل القصير و
في الظروف اإلقتصادية والتجارية على األجل الطويل قد ال تقلل بالضرورة من قدرة المقترض على الوفاء 

تعتبر الشركة أن الموجودات المالية لديھا مخاطر ائتمانية منخفضة عندما تكون  دفقية النقدية التعاقدية.بالتزاماته الت
  لديھا تصنيف االئتمان لألدوات المالية الخارجية أو الداخلية "للدرجة االستثمارية" طبقا للتعريف المفھوم عالميا.

  
تزام غير يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفا في االلبالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالية، 

عند تقييم ما إذا كان  اإلثبات األولي ألغراض تقييم األدوات المالية لالنخفاض في القيمة.قابل لإللغاء ھو تاريخ 
ر التغيرات ھنالك زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي اللتزامات القرض، تأخذ الشركة باالعتبا

في مخاطر التعثر في السداد للقرض الذي يتعلق بالتزام القرض؛ أما بالنسبة لعقود الضمانات المالية، تأخذ الشركة 
  باالعتبار التغيرات في المخاطر بأن المدين المحدد سيتعثر عن السداد وفقا للعقد.

 
كان ھنالك زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان تتابع الشركة بانتظام فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد ما إذا  

وتراجعھا بحسب ما ھو مناسب للتأكد من أن الضوابط قادرة على تحديد الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان قبل 
  التأخر عن تاريخ استحقاقھا.

  
 عن السداد أو انخفاض االئتمان: للتعثر تعرض /أداة  في وجود للنظريجب استخدام اإلرشادات التالية  

  ٦٠أي مبالغ مستحقة لم تتم تسويتھا خالل  - يةض الھامشوقرالفي حالة تسھيالت  ً بعد انتھاء  يوما
ً  ٣٠) أو تجديد التسھيالت اوعلى المكشوف  السحباالتفاقية (في حالة صالحية   اإلتفاقيةبعد انتھاء  يوما
 .المرابحة) اتفاقيات(في حالة 

 سداد للمبلغ المستحق في تخلف عن السيتم اعتبار أي  - أو الصكوك الودائع ألدوات المالية مثل في حالة ا
ً  ٣٠غضون   عن الدفع. كتعثر، من تاريخ االستحقاق يوما

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

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

 أو مالحظاتھا تم استيفائھا عن السداد" التعثر"أحداث أي ، الة األدوات الماليةفي ح.  
  

، يوماً ٩٠وز ال يتجابأ تعثرلل ٩ الدولي للتقرير المالي رقم رفقاً للمعياو للدحضلقابل اض االفترأن الى إبالنظر 
  .عاله معقولةرة أكولمذالخمسة د البنواتعتبر 

 

يجب أن يتم نقل  ، وعليهمنخفض ذو إئتمانأو  تعثراً أي شرط من الشروط المذكورة أعاله  الوصول إلى يعتبر
  مدى الحياة. الخسائر اإلئتمانية المتوقعة، وبالتالي يتم تسجيل من النھج العام ٣ية إلى المرحلة األداة المال
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  منخفضائتماني الموجودات المالية ذات مستوى 
منخفض عندما يكون ھنالك حدث واحد أو أكثر لھا تأثير ضار على  ائتمانيتعتبر الموجودات المالية ذات مستوى 

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

 أو المقترض. للمصّدر ات مالية جوھرية صعوب  
 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. 
   إفالس أو إعادة ھيكلة مالية أخرى ؛ و أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة  
  .اختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية  

 
  سياسة الشطب  

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

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

  مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة.
  

  قياس وإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة
تمال التعثر عن السداد، خسارة التعثر عن السداد (أي حجم الخسارة يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على اح

يعتمد تقييم احتمالية التعثر عن السداد والخسارة  إذا كان ھنالك تعثر عن السداد) والتعرض عند التعثر عن السداد.
أما  و موضح أعاله.عند التعثر عن السداد على البيانات التاريخية التي تم تعديلھا بواسطة معلومات تطلعية كما ھ

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 

إضافية من المتوقع أن يتم سحبھا في المستقبل حسب التاريخ االفتراضي المحدد في تاريخ التقرير، مع أي مبالغ 
على أساس النمط التاريخي، وفھم الشركة لالحتياجات التمويلية المستقبلية المحددة للمدينين، وغيرھا من 

 المعلومات التطلعية ذات الصلة.

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

  
الحاالت التي يكون فيھا دليل على على أساس جماعي لتلبية الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة يتم قياس  

حدوث زيادة جوھرية 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  

تتم مراجعة التجميع باستمرار من قبل اإلدارة لضمان استمرار مشاركة مكونات كل مجموعة في خصائص  
  مخاطر ائتمان مماثلة.
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  (تتمة) قياس وإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة
شھرا للخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ التقرير  ١٢ستقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي 

في لخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى العمر لالحالي إذا قامت بقياس مخصص الخسارة لألدوات المالية بمبلغ يساوي 
في تاريخ التقرير اإلئتمانية المتوقعة للخسائر ى العمر مدتلك الشروط ر السابقة، وأنه لم يعد استيفاء فترة التقري

  الحالي.

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

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

 
  إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

االعتراف بالموجودات المالية عند انتھاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم الشركة بإلغاء 
تقوم بتحويل األصل المالي وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل إلى طرف آخر. إذا لم تقم الشركة 

على األصل المحول، تقوم الشركة بإثبات  بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السيطرة
حصتھا المحتفظ بھا في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بھا عن المبالغ التي قد تضطر لتسويتھا. إذا احتفظت 
الشركة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تستمر الشركة في االعتراف باألصل المالي كما 

  ضمونة للعائدات المستلمة.بالقروض الم تعترف أيضا

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

باإلضافة إلى ذلك، عند  للموجودات ومجموع المبلغ المعوض المستلم والذي سيتم استالمه في الربح أو الخسارة.
، يتم الدخل الشامل األخرمارات في أدوات الدين التي تم تصنيفھا بالقيمة العادلة من خالل إلغاء اإلعتراف باالستث

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

  تم تحويلھا إلى األرباح المبقاة.احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات إلى الربح أو الخسارة بل سي
 

  المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
 

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

  جوھر الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزام المالي وأدوات حقوق الملكية.
  

  أدوات حقوق الملكية
منشأة بعد طرح كافة مطلوباتھا. يتم  إن أداة حقوق الملكية ھي أي عقد يبرھن على حصة متبقية في موجودات 

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

يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة وخصمھا مباشرة من حقوق الملكية. ال يتم  
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
ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي أو لمالية ت اباولطلميتم القياس لجميع ا  لة دلعاابالقيمة الحقا
  ل الربح أو الخسارة.خالن م

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

المقابل المحتمل الذي يمكن أن يدفعه المشتري كجزء من تجميع األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير 
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. تحديدھاج) يتم (ب) المحتفظ به لغرض المتاجرة أو ( ٣ المالي رقم

 

  يتم تصنيف المطلوبات المالية كمحتفظ بھا للمتاجرة إذا:
 تم تكبدھا مبدئيا بھدف اعادة شرائھا في المستقبل القريب؛  
 لي حديث عند االعتراف األولي كونھا جزءا من محفظة أدوات مالية محددة تقوم الشركة بإدارتھا ولھا نمط فع

  يتم من خالله تحصيل أرباح قصيرة األجل؛ أو
  .مشتقات غير محددة وفعالة كأداة تحوط  

 

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

 .ھذا التحديد يلغي أو يقلل بشكل جوھري عدم اتساق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالف ذلك  
  كان تشكل ھذه المطلوبات المالية جزءا من مجموعة موجودات أو مطلوبات مالية أو االثنين معا، والتي تتم

أساس القيمة العادلة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الموثقة المتعلقة إدارتھا وتقييم أداءھا على 
بإدارة المخاطر أو االستثمار بحيث أن المعلومات المتعلقة بتشكيل ھذه المجموعات يتم تزويدھا داخليا على 

  ھذا األساس؛
 للتقرير المعيار الدولي  يسمحوالمالية المدمجة،  تلمشتقاا نم رکثأو أ دحوا علی وييحت دعق نم زًءاج ليشک

  .الخسارة أو الربح لخال نم المدرجة لةدلعاا بالقيمةبتخصيص عقد مشترك بالكامل  ٩ مقر المالي
  

تم إدراج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع أية مكاسب أو خسائر تنشأ 
العادلة والتي يتم إثباتھا في الربح أو الخسارة إلى الدرجة التي تحدد بأنھا ليست جزءا من عن التغيرات في القيمة 
يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف به في االرباح أو الخسائر أي فوائد مدفوعة  عالقة التحوط المحددة.
  على المطلوبات المالية.

  
تم تصنيفھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات بالرغم من ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية التي  

وبات في بنود الدخل مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية التي تخص التغيرات في مخاطر االئتمان للمطل
والتي  ل الشامل األخروبات في بنود الدخ، إال إذا تأثرت التغيرات لإلثبات في مخاطر االئتمان للمطلالشامل األخر

يتم اإلعتراف بالمبالغ المتبقية للتغيرات في  قد تنتج أو توسع عن عدم مطابقة الحسابات في الربح أو الخسارة.
القيمة العادلة للمطلوبات المالية في الربح أو الخسارة. ال يتم إعادة قياس التغيرات في القيمة العادلة التي تخص 

الحقا إلى الربح أو الخسارة، بل  اتھا في بنود الدخل الشامل األخرالمالية والتي تم إثب مخاطر االئتمان للمطلوبات
  سيتم تحويلھا إلى األرباح المبقاة عند إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية.
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  المالية بالتكلفة المطفأةالقياس الالحق للمطلوبات 
) مقتناة لغرض المتاجرة، ٢) عوض محتمل للشركة المستحوذة في تجميع األعمال، ١المطلوبات المالية التي ليست 

تم قياسھا الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة ي) تم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ٣أو (
  معدل الفائدة الفعلي.

الفائدة الفعلي ھي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على معدل إن طريقة 
الفترة المرتبطة بھا. إن طريقة معدل الفائدة الفعلي ھي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتحميل 

لفائدة الفعلي ھو المعدل الذي يخصم تماما المدفوعات النقدية الفترة ذات الصلة من مصروف الفائدة. إن معدل ا
المستقبلية المقدرة (والتي تتضمن جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المتحصلة والتي تعد جزءا ال يتجزأ من معدل 

المالية أو الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت وجميع العالوات أو الخصومات) من خالل العمر المتوقع للمطلوبات 
  (حيثما كان ذلك مناسبا) الفترة األقصر على التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. 

  الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
. يتم أو انتھاء مدة التزامھاتقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات الشركة 

لقيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء االعتراف بھا والمبلغ المدفوع والمستحق في االعتراف بالفرق بين ا
  االرباح او الخسائر.

 
  نقد وما في حكمهال

 جميعھا ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وودائع لدى البنوك متاحة
، وھي من تاريخ اإلقتناء أو أقل ثالث أشھر لالستخدام من قبل الشركة ما لم يذكر خالف ذلك، وتستحق خالل فترة

  معرضة لمخاطر غير جوھرية للتغيرات في القيمة.
 

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

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

 
  قروض ھامشية وتمويل مرابحة 

ً أي خسائر ائتمان متوقعة حيث أنھا تستوفي  يتم إثبات القروض الھامشية وتمويل المرابحة بالتكلفة المطفأة ناقصا
  اختبار نموذج األعمال الذي يتم تحقيق الھدف منه عن طريق اختبار سداد المبالغ األصلية وفوائدھا. 

 
  دة.حواسنة ل خال ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بحة في رالمل ايوتمولھامشية 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.المبسطة ل طريقةالالخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام 

 
  الشھرة

(وھي الزيادة في إجمالي المقابل المحول ومبلغ حقوق الملكية غير  اإلستحواذيتم إدراج الشھرة الناتجة عن 
) بالتكلفة كما في تاريخ المقتناةالمسيطرة في الشركة المستحوذ عليھا على القيمة العادلة لصافي الموجودات 

  إن وجدت.االستحواذ على ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، 
 

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

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

ً  إنتاجيتم اختبار وحدة  رر عندما يكون ھناك مؤشر على ، أو بشكل متكالنقد التي تم توزيع الشھرة عليھا سنويا
انخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتھا الدفترية، يتم توزيع 

تم توزيعھا على الوحدة ومن ثم على التي شھرة للخسارة االنخفاض في القيمة أوال لتخفيض القيمة الدفترية 
كل أصل في الوحدة. يتم االعتراف بأي خسارة لدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية الموجودات األخرى للوح

انخفاض في قيمة الشھرة مباشرة في األرباح أو الخسائر. ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بھا 
  للشھرة في الفترات الالحقة.

 

  المبلغ المتعلق بالشھرة في تحديد الربح أو الخسارة عند االستبعاد.عند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد، يتم إدراج 
 

  ممتلكات ومعدات
ً يتم قيد الممتلكات والمعدات بالتكلفة  . تخسائر االنخفاض في القيمة، ان وجد/أو االستھالك المتراكم وناقصا

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

  عدد السنوات 

  سنوات، أيھما أقل ٥على فترة عقد اإليجار أو   مستأجرةالمباني التحسينات على 
  ٤  حاسب آليأجھزة 
  ٤  سيارات

   ٤  أثاث ومعدات مكتبية
 

يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى الفئة المناسبة للممتلكات والمعدات عند استكمالھا ويتم استھالكھا من 
  الوقت الذي تكون فيه جاھزة 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 الربح أو الخسارة عند الغاء  )مة الدفترية لألصلبالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيتحتسب 
  .باألصل االعتراف

 

علی در للموجودات لمقاإلنتاجي ر العماية وھرجورة بصد لتي ال تمت االعتيادية اإلصالحاوالصيانة ل اتحميم يت 
على القيمة الدفترية  ويتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية، إن وجدت، ا.دھتکبد عنقائمة الربح أو الخسارة 

  للممتلكات والمعدات.
 

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استھالك الممتلكات والمعدات في نھاية كل سنة مالية وتعديلھا 
  بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مناسبًا.

 

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

اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم االعتراف باإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت 
اية كل فترة قوائم بنھوطريقة االطفاء على مدى أعمارھا اإلنتاجية المقدرة. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة 

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

  وجدت. 
 

 :ملموسةالغير الموجودات جي إلطفاء تطبق الشركة العمر اإلنتا
  سنوات ٤ برامج حاسب آلي
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  )تتمة( الموجودات غير الملموسة

أو عندما ال يتوقع ان تنشأ اية منافع اقتصادية من اإلستبعاد بالموجودات غير الملموسة عند إلغاء اإلعتراف يتم 
أية ارباح أو خسائر ناتجة عن الغاء االعتراف بأصل، والتي يتم قياسھا 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 عنھا فواتير للشركة أم 
  لم تصدر.

 
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

انخفضت لمالية قد اغير دات لموجوأن امؤشر على ك أي نان ھكاإذا ما  تقريرة كل فترعند لشركة بتقييم م اتقو
  .قيمتھا

 
أو األحداث يتم اختبار الموجودات غير المالية بخالف الشھرة ، 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 لھا الموجودات عند أدنى مستوى توجد تدفقات نقدية 

والقيمة المستخدمة (ھي اإلستبعاد على بالنسبة للقيمة العادلة ألصل ما مطروًحا منه تكلفة األالقابل لالسترداد ھو 
ً  القيمة الحالية للتدفقات لما تحدده اإلدارة. عندما  النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ، وفقا

ويتم منخفض القيمة المبلغ 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 فيھا.
 

م الشركة في نھاية كل فترة تقرير ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسارة انخفاض القيمة المعترف بھا في تقيّ 
قيمة ، لم تعد موجودة أو ربما انخفضت. يتم عكس خسارة انخفاض السابقة ألصل غير الشھرة، إن وجدتفترات 

المعترف بھا سابقاً فقط إذا كان ھناك 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 الشھرة، إن وجدت
 

  مخصصاتال
حدث سابق، ومن المحتمل نتيجة ليتم قيد المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو استداللي) على الشركة 

  أن تحتاج الشركة لسداد االلتزام مع إمكانية عمل تقدير موثوق لقيمة االلتزام.
 

نھاية فترة القوائم  إن المبلغ المعترف به كمخصص ھو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في
المالية مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات 
النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية ھي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير 

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

 
  دخلالزكاة وضريبة ال

ً ألنظمة الھيئة العامة للزكاة والدخل  ،فيما يتعلق بالمساھمين السعوديين ("الھيئة") تخضع الشركة للزكاة وفقا
يتم تحميل مخصصات الزكاة وضرائب الدخل على قائمة  وتخضع لضريبة الدخل فيما يتعلق بالمساھمين األجانب.

ويتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوطات النھائية عندما يتم  الربح أو الخسارة.
  تحديدھا.



  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

 
  )تتمة(ايضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم ينص على خالف ذلك) (جميع المبالغ باللایر السعودي ما

 

- ٢٠ -  

  
  )تتمة(ملخص ألھم السياسات المحاسبية  .٢

 
  مؤجلةالضريبة ال

تسجل الضريبة المؤجلة لالختالفات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية واألساس 
لجميع االختالفات يتم 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 

ن فيه من غير الضريبة المؤجلة بنھاية كل فترة مالية ويتم تخفيضھا إلى الحد الذي يكوألصول القيمة الدفترية 
  .المحتمل وجود أرباح خاضعة للضريبة كافية للسماح باسترداد كل األصل أو جزء منه

 
المؤجلة بأسعار الضريبة المتوقع تطبيقھا في الفترة التي يتم فيھا سداد المطلوبات واألصول تقاس المطلوبات 

فعيلھا أو تفعيلھا بشكل جوھري بنھاية ، وفقا ألسعار الضريبة (واألنظمة الضريبية) التي تم تاألصولأوتسجيل 
 .فترة التقرير

 
  لموظفينالخدمة لإنھاء منافع 

 

  منافع إنھاء الخدمة للموظفين
الخدمة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھاية كل فترة مالية. يتم تسجيل صافي  منافع إنھاءيتم احتساب 

المعاد قياسھا، التي تشمل األرباح والخسائر االكتوارية، فوراً ضمن قائمة المركز  منافع إنھاء الخدمة للموظفين
المالي مع قيد مصروف أو رصيد دائن في قائمة الدخل الشامل األخر في الفترة التي تحدث فيھا. ويتم ادراج اعادة 

ادراجھا في قائمة الربح أو الخسارة بقاة و ال يتم شامل االخر فورا في االرباح المالقياس المعترف بھا في الدخل ال
خالل الفترات الالحقة. يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة الناتجة عن 

األرباح والخسائر كتكاليف خدمة سابقة غير مسجلة. يتم احتساب في تغييرات وتخفيضات في الخطط مباشرة 
م في بداية الفترة على صافي المطلوبات أو الموجودات المحددة. تصنف تكاليف الفائدة بتطبيق معدل الخص

  االستحقاقات المحددة على النحو التالي:
 

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

  الفوائد؛ و مصاريف 
 القياس إعادة  

 

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

  منافع الموظف قصيرة األجل ومنافع الموظف األخرى طويلة األجل
الجازات المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية وا بإلتزام منافع إنھاء خدمة الموظفينيتم االعتراف 

المرضية في الفترة التي تقدم فيھا الخدمة ذات الصلة بالمبالغ غير المخصومة من الفوائد المتوقع دفعھا مقابل تلك 
  الخدمة.

 

واجبة بالمبالغ غير المخصومة يتم قياس االلتزام الذي تم االعتراف به المتعلق بمنافع الموظفين قصيرة األجل 
  مقابل تلك الخدمات.السداد للمنافع المتوقع دفعھا 

 

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

 
  احتياطي نظامي

ً مع  متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة القيام تماشيا
يجوز للشركة عدم اإلستمرار بمثل ھذه التحويالت  % من صافي الربح لكل سنة.١٠بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 

  تياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.٪ من رأس المال. إن ھذا االح٣٠عندما يبلغ ھذا االحتياطي ما ال يقل عن 
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  )تتمة(ملخص ألھم السياسات المحاسبية  .٢

 
  تحقيق االيرادات

يتم إثبات رسوم الوساطة على أساس االستحقاق عند تقديم الخدمات إلى العمالء وتظھر بصافي الخصومات، إن 
العموالت من القروض الھامشية وتمويل يتم االعتراف بعوائد  وجدت، وذلك على أساس عقود الخدمة المتفق عليھا.

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

 
ويتم إثبات أتعاب االستشارات اإلدارية  الستحقاق عند تقديم الخدمة.يتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات على أساس ا

يتم إثبات الدخل من الودائع ألجل لدى  ورسوم الخدمات األخرى خالل فترة الخدمة على أساس العقد المعمول به.
  البنك على أساس االستحقاق.

 
  .تمويل الشركات على أساس االستحقاق عند تقديم الخدمةتتحقق ايرادات 

 
  تتحقق ايرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات عند نشوء حق استالمھا.

 
  ربحية السھم
لألسھم العادية. يتم إحتساب ربحية السھم  (إن وجدت) ، والمخفضةاألساسية ربحية السھم بياناتتقدم الشركة 

على عدد المتوسط المرجح العاديين الشركة  لمساھمينالعائد  الربح أو الخسارةاألساسية من خالل قسمة صافي 
م لسھابحية د ريدتحم يتو مع تعديل األسھم الخاصة المحتفظ بھا (إن وجدت). ،الفترةالقائمة خالل العادية لألسھم 

جح رلمط اسولمتاتعديل و العاديينن ميھلمساالی إالربح أو الخسارة العائدة ل يدتعل خالن م، دتجضة، إن ولمخفا
  .ضةلمخفالمحتملة ا العادية مألسھل اکرات لتأثي، تعديل األسھم الخاصة المحتفظ بھا، لقائمةا ةالعاديدد األسھم لع

 
  المصاريف

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

 
  توزيعات ارباح

  في الفترة الذي يتم فيه إعالن األرباح. األرباح في القوائم الماليةيتم تسجيل توزيعات 
 

  الموجودات االئتمانية
ال يتم التعامل مع الموجودات المحتفظ بھا كأمانة أو بصفة ائتمانية على أنھا موجودات للشركة ووفقا لذلك، لم يتم 

  بشكل رئيسي من حسابات نقدية للعمالء. إن مثل ھذه الموجودات تتكون إدراجھا في القوائم المالية المرفقة.
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  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتفسيرات  .٣
  

  المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة  ) أ(
  

  عقود اإليجار -  ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

) "عقود اإليجار" والذي يحل محل اإلرشادات ١٦(قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
) "عقود اإليجار" والتفسير الصادر ١٧الحالية حول عقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (

) "تحديد ما إذا كان ھنالك ترتيب ما ينطوي على ٤عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (
الحوافز" و تفسير لجنة  –) "عقود اإليجار التشغيلي ١٥فسير لجنة التفسيرات رقم (عقد اإليجار" وت
 ) "تقويم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".٢٧التفسيرات رقم (

  

 وھو ساري المفعول على الفترات السنوية ٢٠١٦) في يناير ١٦تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
) بأنه يجب االعتراف عموما ١٦. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٢٠١٩يناير  ١التي تبدأ في أو بعد 

بجميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية ذات الصلة في المركز المالي للشركة، إال إذا كان نص 
منخفضة. لذلك، فإن التصنيف المطلوب وفقا  شھرا أو أقل أو تأجير ألصل ذو قيمة ١٢شرط العقد على فترة 

) "عقود اإليجار" في عقود اإليجار التشغيلية أو التمويلية قد تم إزالته ١٧لمعيار المحسابة الدولي رقم (
  للمستأجر.

  

يقوم المستأجر باإلعتراف بالتزامات عقود اإليجار لكل عقد إيجار يتم تكبده في المستقبل. وبالتالي، يتم رسملة  
لحق في استخدام األصل المؤجر والذي يعادل عموما القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية باإلضافة ا

  إلى التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤھا على مدى العمر اإلنتاجي لألصول المؤجرة.
  

ة التطبيق بأثر رجعي المعدلة ) باستخدام طريق١٦قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 ١والذي نتج عن عدم تعديل مبالغ المقارنة وأنه تم احتساب القيمة الحالية اللتزامات عقود اإليجار كما في 

(تاريخ التحول) بالقيمة الحالية ألقساط اإليجار المستحقة بموجب المدة المتبقية من عقد اإليجار،  ٢٠١٩يناير 
قتراض اإلضافي للشركة كما في تاريخ التحول. إن الجانب المتساوي والمعاكس والمخفضة باستخدام معدل اال

اللتزامات عقود اإليجار التي يتم احتسابھا مثل ذلك ھو الحق في استخدام األصل. لذلك،ال يوجد تعديل على 
  األرصدة االفتتاحية لألرباح المبقاة كما في تاريخ التحول. 

  

) من الشركة عرض التسوية. فيما ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( تتطلب أيضا إفصاحات التحول إلى
إلى  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١يلي تسوية اللتزامات عقود اإليجار غير المعترف بھا في المركز المالي كما في 

 :٢٠١٩يناير  ١التزامات عقود اإليجار المعترف بھا كما في 
  

  بالريال السعودي  
ديسمبر  ٣١التزامات عقود  اإليجار غير المعترف بھا في المركز المالي كما في 

٢٠١٨  
-  

  -  ناقص: عقود اإليجار قصيرة األجل المعترف بھا كمصروف على أساس القسط الثابت
  - ناقص: عقود اإليجارمنخفضة القيمة المعترف بھا كمصروف على أساس القسط الثابت

  ٦,٥٢١,٤٣٠    تمديد العقود المعينة بصورة معقولةزائد: المبالغ لخيارات 
  ٦,٥٢١,٤٣٠    ٢٠١٩يناير  ١صافي التزامات عقود اإليجار المعترف بھا كما في 

التزامات عقود اإليجار المخصومة بسبب التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير 
٢٠١٩يناير  ١) كما في ١٦المالي رقم (  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتھية في : المدفوعات خالل السنة ناقص
  ٦,٢٤٣,٥٦٢  
 )٣,١٩٧,٨٠٦ (  

  ١٨٩,٣٣٦    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في مصاريف التمويل على عقد اإليجار : زائد
  ٣,٢٣٥,٠٩٢    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في التزامات عقود اإليجار كما 

  ٣,١٢٦,٦٨١    المتداولةالتزامات عقود اإليجار 
  ١٠٨,٤١١    غير المتداولةالتزامات عقود اإليجار 
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  )تتمة( المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتفسيرات .٣
 

  (تتمة)المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة   ) أ(
  

  (تتمة)عقود اإليجار  -  ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

األصل بمبلغ يساوي التزام عقد اإليجار. لم يكن ھنالك عقود إيجار مرھقة والتي وقد تم قياس حق استخدام 
تتطلب تعديل على حق استخدام األصول كما في تاريخ التطبيق األولي. فيما يلي الحركة في حق استخدام 

  األصل:
  

حق استخدام األصول ناتج عن التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  ٦,٢٤٣,٥٦٢    ٢٠١٩يناير  ١ما في ) ك١٦(

  ) ٣,٠٦٦,٢٠٧(   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ناقص: إطفاء حق االستخدام خالل الفترة المنتھية في 
  ٣,١٧٧,٣٥٥    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١حق استخدام األصول كما في 

  
التاريخ ، يتم االعتراف بعقود اإليجار كحق في إستخدام األصل والتزام مماثل في ٢٠١٩يناير  ١اعتباًرا من 

الذي يكون فيه األصل المؤجر متاًحا لالستخدام من قبل الشركة. يتم تخصيص كل دفعة عقد إيجار بين االلتزام 
وتكلفة التمويل. ويتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة خالل فترة عقد اإليجار إلنتاج معدل فائدة 

ترة. يتم إطفاء حق استخدام األصل على مدى العمر دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل ف
  اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيھما أقل.

  
يتم قياس األصول وااللتزامات الناتجة عن عقد التأجير على أساس القيمة الحالية. تتضمن التزامات عقد 

 ية :اإليجار صافي القيمة الحالية ألقساط عقد التأجير التال
  
  دفعات ثابتة (بما فيھا دفعات ضمنية ثابتة) ناقص أي حوافز تأجير مستلمة 

 مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل 

 المبالغ التي من المتوقع أن يدفعھا المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية 

  لتطبيق ھذه الممارسة؛ وسعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين 

 دفعات غرامات إنھاء العقد، إذا كان عقد اإليجار يتضمن بنًدا يفيد أن المستأجر قام بتطبيق ھذه الممارسة 

  
يتم خصم دفعات عقد اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يمكن تحديد ھذا المعدل، 

الذي يجب على المستأجر دفعه القتراض  المعدليتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ، وھو 
اثلة مع شروط وأحكام مماثلة. قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مم والتمويل الالزم للحصول على أصل ذ

  اإليجار.عقد وتستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي كعامل خصم لحساب القيمة الحالية اللتزامات 
  

  ما يلي:  والتي تتضمنصول بالتكلفة حق استخدام األيتم قياس 
  اإليجارمبلغ القياس األولي اللتزام عقد 

  حوافز مستلمة ناقص أيل تاريخ البدء قبفي أو دفعات عقد اإليجار التي تم دفعھا 

  ؛ وتكاليف مباشرة أوليةأي 

 ترميم.  إعادة تكاليف 

اختارت الشركة عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد عبارة عن أو يتضمن عقد إيجار في تاريخ تقديم التطبيق 
قييمھا الذي تم تطبيقه على األولي. بدالً من ذلك، للعقود المبرمة قبل تاريخ االنتقال، اعتمدت الشركة على ت

لتحديد ما إذا كان  ٤وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  ١٧معيار المحاسبة الدولي 
  االتفاقيات تتضمن عقد إيجار.
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 (تتمة) المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتفسيرات .٣
 

  الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة المطبقة بدون أي تأثير جوھري على القوائم المالية المعايير  ) ب(
  

، والتي أصبحت سارية المفعول للفترات التالية الجديدة والمعدلة لتقرير الماليلتم اعتماد المعايير الدولية 
  .، في ھذه القوائم المالية٢٠١٩يناير  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  
ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي وتعديل   ٩ رقمالمعيار الدولي للتقرير المالي تعديالت على 

  المالية المطلوبات
  

بانه ألغراض تقييم ما إذا كانت ميزة الدفعة  ٩توضح التعديالت على  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
، يجوز للطرف الذي يمارس ھذا الخيار ان يدفع او ان يحصل المقدمة تستوفي شرط أصل المبلغ والفائدة فقط 

على تعويض معقول مقابل قيامه بالدفع مقدما بغض النظر عن سبب الدفعة المقدمة. وبعبارة أخرى، ال تفشل 
  ميزات الدفع المقدم مع التعويض السلبي تلقائيًا في اختبار معايير سداد المبلغ األصلي والفائدة.

  
، مع السماح بالتطبيق المبكر. توجد ٢٠١٩يناير  ١على الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  ينطبق التعديل

أحكام انتقالية محددة بناًء على تاريخ تطبيق التعديالت الول مرة، نسبةً إلى التطبيق االولي للمعيار الدولي 
  .٩للتقرير المالي رقم 

  
على المعيار الدولي للتقرير  ٢٠١٧- ٢٠١٥دورة التعديالت لي تحسينات سنوية للمعايير الدولية للتقرير الما

) الترتيبات المشتركة ومعيار ١١) تجميع األعمال والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٣المالي رقم (
 ) تكاليف االقتراض.٢٣) ضرائب الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١٢المحاسبة الدولي رقم (

  
  .السنوية تعديالت على أربعة معاييرتتضمن التحسينات 

  
  ضريبة الدخل - ١٢الدولي رقم المحاسبة معيار 

  
توضح التعديالت انه يتعين على المنشأة االعتـراف بأثار توزيعات األرباح على ضريبة الدخل ضمن الربح 

ً للطريقة التي اعترفت فيھا المن شأة بالمعامالت التي او الخسارة والدخل الشامل اآلخر او حقوق الملكية وفقا
حققت األرباح القابلة للتوزيع. وھذا ھو الحال بغض النظر عما إذا كانت معدالت الضريبة المختلفة تنطبق 

  على األرباح الموزعة وغير الموزعة.
  

  تكاليف االقتراض - ٢٣الدولي رقم المحاسبة معيار 
  

يصبح األصل جاھزا لالستخدام المرجو منه او توضح التعديالت انه إذا بقيت القروض المحددة قائمة بعد ان 
جاھزا للبيع، تصبح ھذه القروض جزًءا من األموال التي تقترضھا المنشأة بشكل عام عند حساب معدل 

  الرسملة على القروض العامة.
  

  األعمال تجميع -  ٣رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي
  

أنه عندما تحصل المنشأة على السيطرة على  ٣مالي رقم توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير ال
األعمال التي تمثل عملية مشتركة، تطبق المنشأة متطلبات تجميع األعمال التي تم تحقيقھا على مراحل، بما في 
ً في العملية المشتركة بالقيمة العادلة. إن الحصة المحتفظ بھا سابقاً  ذلك إعادة قياس حصتھا المحتفظ بھا سابقا

  المراد إعادة قياسھا تتضمن أي موجودات ومطلوبات وشھرة غير معترف بھا تتعلق بالعملية المشتركة.
  

  الترتيبات المشتركة  - ١١ رقم المعيار الدولي للتقرير المالي
  

بانه عندما تشارك جھة في عملية مشتركة، دون  ١١توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
يكون لھا سيطرة مشتركة عليھا، وتكون العملية المشتركة ھي نشاط تجاري يحصل على سيطرة مشتركة، ان 

  ال تقوم المنشأة بإعادة قياس حصتھا المملوكة سابقا في العملية المشتركة.
  

  تعديل أو تقليص أو تسوية خطط منافع موظفين  - ١٩ تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
منافع الموظفين توضح المحاسبة عن التعديالت  ١٩الت على  معيار المحاسبة الدولي رقم إن التعدي

  والتقليصات والتسويات الخاصة بخطة المنافع المحددة.
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  )تتمة(ايضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم ينص على خالف ذلك) (جميع المبالغ باللایر السعودي ما

 

- ٢٥ -  

  (تتمة) المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتفسيرات .٣
 

 (تتمة) الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة المطبقة بدون أي تأثير جوھري على القوائم المالية المعايير  ) ب(
 

: االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة) ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم (ديالت على تع
  .المشتركة والمشروعاتطويلة األجل في الشركات الزميلة  بالفائدةتتعلق 

  
األدوات المالية على الفوائد طويلة  ٩ رقم رير الماليلتقلتوضح ھذه التعديالت أن المنشأة تطبق المعيار الدولي 

تشكل جزًءا من صافي االستثمار في شركة زميلة أو والتي األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك 
  ھا.يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية عليعلى اال مشروع مشترك 

  
والتعديالت على  المعيار  ٢٠١٧ -  ٢٠١٥دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 

الترتيبات المشتركة،  ١١تجميع األعمال، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٣الدولي للتقرير المالي رقم 
  .تكاليف االقتراض ٢٣بة الدولي رقم ضرائب الدخل ومعيار المحاس ١٢ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

  
  عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 

  
الضريبية والخسائر الضريبية  واألوعيةيتناول التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) 

بشأن عدم تأكد غير المستخدمة واالئتمانات الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة ، عندما يكون ھناك 
  :. وھي تأخذ باالعتبارعلى وجه التحديد١٢ رقم معامالت ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي

  
 ريبية بشكل جماعي؛ما إذا كان ينبغي النظر في المعامالت الض  
  فحص سلطات الضرائب؛بشأن افتراضات 
  (الخسارة الضريبية) الضريبية والخسائر الضريبية غير  واألوعيةتحديد الربح الخاضع للضريبة

 المستخدمة واالئتمانات الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة ؛ و
 .تأثير التغييرات في الحقائق والظروف  

  
ايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة لم يكن له أي تأثير جوھري على المبالغ المبلغ إن تطبيق ھذه المع

 عنھا للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
 

ولم يتم التي تم إصدارھا ولكنھا لم تصبح سارية بعد الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  المعايير  ) ج(
 مبكراً  تطبيقھا

  
لم تطبق الشركة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارھا ولكنھا لم 

  .٢٠٢٠ يناير ١مفعول للفترات السنوية في أو بعد تصبح سارية بعد، والتي ستصبح سارية ال
  
 

ومعيار المحاسبة  عرض القوائم المالية ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - تعريف األھمية النسبية 
  .السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء المحاسبية  ٨الدولي رقم 

  
يمكن التوقع بدرجة معقولة أن ينص التعريف الجديد على أنه "تكون المعلومات ذات أھمية نسبية إذا كان 

إغفال ذكرھا أو تحريفھا أو حجبھا قد يؤثر على القرارات التي يتخذھا المستخدمون الرئيسيون للتقارير المالية 
  ذات الغرض العام على أساس تلك التقارير، التي تقدم معلومات مالية عن منشأة معدة للتقرير بعينھا."

 
  تجميع األعمال  ٣على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تعديالت -تعريف النشاط التجاري 

  
ً تجارياً، يجب أن يشتمل على مجموعة من األنشطة  وتوضح التعديالت أنه لكي يتم اعتبار النشاط نشاطا
والموجودات المرتبطة، كحد أدنى، ومدخالت وعملية موضوعية تساھم في مجموعھا بشكل كبير في القدرة 

ت. كما أن مجلس معايير المحاسبة الدولية يوضح أنه يمكن للنشاط التجاري أن يكون قائماً على إنشاء مخرجا
بدون تضمين كافة المدخالت والعمليات المطلوبة إلنتاج المخرجات. وذلك يعني أنه يجب أن تكون المدخالت 

من "امتالك القدرة  والعمليات المطبقة على ھذه المدخالت "قادرة على المساھمة في إنشاء مخرجات" بدالً 
  فقط على إنتاج المخرجات".
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- ٢٦ -  

  (تتمة) المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتفسيرات .٣
 

الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التي تم إصدارھا ولكنھا لم تصبح سارية بعد ولم يتم  المعايير  ) ج(
 (تتمة) مبكراً  تطبيقھا

  
  إطار مفاھيم في المعايير الدولية للتقرير الماليتعديالت على مراجع 

  
تعديالت على المعايير الدولية   -تعديالت على المراجع حول إطار مفاھيم المعايير الدولية للتقرير المالي 

،  ٣٨، و  ٣٧،  ٣٤،  ٨،  ١، ومعايير المحاسبة الدولية ارقام  ١٤، و  ٦،  ٣،  ٢للتقرير المالي ارقام :  
، وتفسير لجنة التفسيرات  ٢٢، و ٢٠،  ١٩،  ١٢لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  وتفسيرات 

لتحديث تلك اإلصدارات المتعلقة بالمراجع إلى إطار المفاھيم واالقتباس منه او االشارة إلى  ٣٢السابقة رقم 
  ذلك عندما يتم اإلشارة إلى إصدار مختلف عن إطار المفاھيم.

  
 -  ٩ مقوالمعيار الدولي للتقرير المالي ر اإلفصاحات :األدوات المالية ٧الدولي للتقرير المالي رقم  المعيار

  األدوات المالية
  

  بشأن المسائل التي تم استبدالھا في سياق  اصالحات سعر الفائدة المعمول به بين البنوك. تعديالت
  

  عقود التأمين ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

ان يتم قياس مطالبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء، ويوفر  ١٧يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
طريقة قياس وعرض موحدة لجميع عقود التأمين. إن وضع ھذه المتطلبات لتحقيق ھدف المحاسبة الثابتة، 

المعيار الدولي  ١٧قرير المالي رقم والمحاسبة على أساس مبدأ عقود التأمين. يستبدل المعيار الدولي للت
  .٢٠٢٢يناير  ١عقود التأمين اعتبارا من  ٤للتقرير المالي 

  
 ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  القوائم المالية الموحدة:١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

علق بمعالجة البيع او المساھمة في ) المت٢٠١١( االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
  الموجودات من مستثمر لشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

  
  

  ممتلكات ومعدات، بالصافي .٤

  أجھزة حاسب آلي 

تحسينات على 
مباني ال
  سيارات  مستاجرةال

أثاث ومعدات 
  المجموع  مكتبية

       التكلفة:
  ٢٥,٧٩٨,٩٠٥  ٥,٢٩٩,٨٩٩  ٤٠,٦٢٥  ٧,٨٥٦,٤٩٥  ١٢,٦٠١,٨٨٦  ٢٠١٩يناير  ١

  ١٦٣,٨٢٠  ٣٩,١٨٨  -  ٢٥,٧٩٠  ٩٨,٨٤٢  اضافات خالل السنة
  ٢٥,٩٦٢,٧٢٥  ٥,٣٣٩,٠٨٧  ٤٠,٦٢٥  ٧,٨٨٢,٢٨٥  ١٢,٧٠٠,٧٢٨  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

      
       استھالك متراكم:

  ٢٤,١٢٠,٧٢٥  ٥,٠٦٩,٥٨٤  ٤٠,٦٢٤  ٧,٠٢٦,٢٧٧  ١١,٩٨٤,٢٤٠  ٢٠١٩يناير  ١
  ١,١٠٤,٠٣٠  ١٣٨,٢٤١  -  ٥٤٥,٠٩١  ٤٢٠,٦٩٨  المحمل على السنة

  ٢٥,٢٢٤,٧٥٥  ٥,٢٠٧,٨٢٥  ٤٠,٦٢٤  ٧,٥٧١,٣٦٨  ١٢,٤٠٤,٩٣٨  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
      
      صافي القيمة الدفترية:

  ٧٣٧,٩٧٠  ١٣١,٢٦٢  ١  ٣١٠,٩١٧  ٢٩٥,٧٩٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
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- ٢٧ -  

 (تتمة)ممتلكات ومعدات، بالصافي  .٤

 
 أجھزة حاسب 

  آلي

تحسينات 
مباني العلى 
  سيارات  مستاجرةال

أثاث ومعدات 
  المجموع  مكتبية

       التكلفة:
  ٢٥,٧٥٨,٠٢٩  ٥,٢٨٧,٥١٧  ٤٠,٦٢٥  ٧,٨١٩,٤٤٠  ١٢,٦١٠,٤٤٧  ٢٠١٨يناير  ١

  ٥٤,٧٨٦  ١٢,٣٨٢  -  ٣٧,٠٥٥  ٥,٣٤٩  اضافات خالل السنة
  )١٣,٩١٠(  -  -  -  )١٣,٩١٠(  استبعادات خالل السنة

  ٢٥,٧٩٨,٩٠٥  ٥,٢٩٩,٨٩٩  ٤٠,٦٢٥  ٧,٨٥٦,٤٩٥  ١٢,٦٠١,٨٨٦  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
      

       استھالك متراكم:
  ٢٢,٣٨٤,٠٦٥  ٤,٨١١,٨٧٧  ٤٠,٦٢٤  ٦,٤٥٠,٣٦٩  ١١,٠٨١,١٩٥  ٢٠١٨يناير  ١

  ١,٧٤٤,١٤٣  ٢٥٧,٧٠٧  -  ٥٧٥,٩٠٨  ٩١٠,٥٢٨  المحمل على السنة
  )٧,٤٨٣(  -  -  -  )٧,٤٨٣(  استبعادات

  ٢٤,١٢٠,٧٢٥  ٥,٠٦٩,٥٨٤  ٤٠,٦٢٤  ٧,٠٢٦,٢٧٧  ١١,٩٨٤,٢٤٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
      
      صافي القيمة الدفترية:

  ١,٦٧٨,١٨٠  ٢٣٠,٣١٥  ١  ٨٣٠,٢١٨  ٦١٧,٦٤٦  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 
 
  ملموسة، بالصافيموجودات غير  .٥

  برامج الحاسب اآللي 
   التكلفة:

  ١٠,٥١٢,٦٨٢    ٢٠١٩يناير  ١
  ٦١٥,٣٧٠    اضافات خالل السنة

  ١١,١٢٨,٠٥٢    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

   متراكم: طفاءا
  ٨,٤٧٧,٢٤٤    ٢٠١٩يناير  ١

  ٧٨٦,٧٧٤    المحمل على السنة
  ٩,٢٦٤,٠١٨    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  
   صافي القيمة الدفترية:

  ١,٨٦٤,٠٣٤    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

   
   التكلفة:

  ٩,٦٣٠,٧٣٧    ٢٠١٨يناير  ١
  ٨٨١,٩٤٥    اضافات خالل السنة

  ١٠,٥١٢,٦٨٢    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  

   متراكم: طفاءا
  ٧,٦٩٤,٤٠٥    ٢٠١٨يناير  ١

  ٧٨٢,٨٣٩    المحمل على السنة
  ٨,٤٧٧,٢٤٤    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
   صافي القيمة الدفترية:

  ٢,٠٣٥,٤٣٨    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
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- ٢٨ -  

  استثمارات .٦
 

  عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:ال ة بالقيمةالمحدد اتاالستثمار
  

 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
 ديسمبر ٣١

٢٠١٨  

  ١,٩١٨,٨٠٠    ٦,٠١٧,٦٣٢    حصص مدرجة
  ٢٥٠,٩٢٠    ٦١١,١٦٦    مكاسب غير محققة

  ٢,١٦٩,٧٢٠    ٦,٦٢٨,٧٩٨    مجموع القيمة العادلة
 

 
  عادلة من خالل الربح أو الخسارة:بالقيمة ال ةالمصنف اتاالستثمار

 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  

 ٣١,٢٦٩,٩٩٤   ١٧,٤٥٩,٢٢٦    صناديق مشتركة
) ٤,٣٠٩,٥١٨(   ١,٣٤٥,٣٠٧    (خسارة) غير محققة / مكاسب

 ٢٦,٩٦٠,٤٧٦   ١٨,٨٠٤,٥٣٣    مجموع القيمة العادلة
 

  لشھرةا .٧
 

بي إن بي باريبا إلدارة األصول بسعر شراء  أصول شركة سايب، استحوذت الشركة على صافي ٢٠١١خالل عام 
بي إن بي باريبا إلدارة األصول في تاريخ  سايبلایر سعودي. بلغ صافي أصول شركة  ١٠٤.٧١٤.٨٢٨بلغ 

لایر  ١١,٨٧٩,٧١٨شھرة بمبلغ عتراف باالاالستحواذ  ھذا لایر سعودي. نتج عن ٩٢.٨٣٥.١١٠ اإلستحواذ
لقيمة ا بناءاً علىلسنة افي نھاية  في القيمةض نخفالالم تقييراء کة بإجرلشت امقا المركز المالي. قائمةسعودي في 

  لقيمة. افي ض نخفاود اجدم ولی عإوخلصت  ،لبيعالة ناقصاً تکلفة دلعاا
 

  مؤجلضريبي اصل   .٨

 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
  ٣٢٦,٠٠٠    ١٠٨,٠٠٠    الرصيد االفتتاحي
  ) ٢١٨,٠٠٠ (  ) ١٠٨,٠٠٠(   عكس خالل السنة

  ١٠٨,٠٠٠    -  الرصيد الختامي
 

  

بالمخصصات واالستھالك المتراكم. تعتقد اإلدارة أن األرباح المستقبلية المؤجلة  ةل الضريبيوتعلق األصت
ضرائب المؤجلة الأصل  يتعلق .القابل للتحقق المؤجلالضريبي صل األللضريبة ستكون متاحة مقابل  الخاضعة

  مؤقتة تتعلق بـ: اتالتي تشتمل على فروق

 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  

  ٧١,٠٩٧  -  منافع إنھاء الخدمة للموظفين - مخصص 

  ٨,٥٣٨  -  استھالك

  ٢٥,٥٣١  -  خسارة غير محققة من االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ٢,٨٣٤  -  خسارة االئتمان المتوقعة  - مخصص 

 -  ١٠٨,٠٠٠  
 



  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

 
  )تتمة(ايضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم ينص على خالف ذلك) (جميع المبالغ باللایر السعودي ما

 

- ٢٩ -  

  (تتمة)اصل ضريبي مؤجل  .٨
في الشركة بال شيء حيث أنھا ال شيء في البنك السعودي لالستثمار ("البنك")، مما نتج  تمثل المساھمة األجنبية

%). نتج ٢.٥: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١عن ذلك مساھمة أجنبية فعالة بال شيء في الشركة كما في 
  التغير. عن التغير في الملكية باالعتراف بال شيء في ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة منذ تاريخ

 
  نقد وما في حكمه .٩

 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  

  ١٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠    نقد في الصندوق
  ٦٩٩,٢٦٩    ٨٢٥,٦٧٠    )٢٠(إيضاح نقد لدى البنك 

   ٧٠٩,٢٦٩    ٨٣٥,٦٧٠  
  ) ٥٩٥ (  ) ٦١١(   )١٧(إيضاح ناقصاً: خسارة االئتمان المتوقعة 

   ٧٠٨,٦٧٤    ٨٣٥,٠٥٩  
 
 

   السنوات التي مضى عليھا االستحقاق -البنك لدى النقد    

 تستحق لم  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
اقل من سنة  

  واحدة
سنة الى 
  سنتان

سنتان الى 
 ثالث سنوات

اكثر من 
ثالث سنوات

  
  المجموع

         
معدل خسارة االئتمان 

     -  -  -  -   %٠.٠٧  (%)  المتوقعة
  ٨٢٥,٦٧٠   -  -  -  -   ٨٢٥,٦٧٠  القيمة الدفترية

  )٦١١(   -  -  -  -   )٦١١( خسارة االئتمان المتوقعة 

  ٨٢٥,٠٥٩          المبلغصافي 

         ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

٦٩٩,٢٦٩  
)٥٩٥(  

 
       

معدل خسارة االئتمان 
   -  -  -  -   %٠.٠٩  المتوقعة (%) 
   -  -  -  -   ٦٩٩,٢٦٩  القيمة الدفترية

   -  -  -  -   )٥٩٥( خسارة االئتمان المتوقعة 

  ٦٩٨,٦٧٤         صافي المبلغ 
 

  قروض ھامشية وتمويل مرابحة  .١٠
 

 
 ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
 ديسمبر ٣١
 ٢٠١٨  

  ٢٦٠,٢٣٩,٤٩٩  ٣٢٠,٤٢٧,٤٩٦    قروض ھامشية 
  ١١٦,٦٦٦,٨٩٢  ١٦٦,٣٦٧,٢٣٧    تمويل مرابحة 

   ٣٧٦,٩٠٦,٣٩١  ٤٨٦,٧٩٤,٧٣٣  
  

٪ من القيمة السوقية للمحفظة الخاصة بكل عميل. تحتفظ ٢٠٠القروض مضمونة بتغطية موافق عليھا بنسبة إن 
 يةقروض الھامشالبضمانات للتخفيف من مخاطر االئتمان على اإلعتيادية الشركة في سياق أنشطة اإلقراض 

تعرضات ذات الصلة بصافي قيمھا سھم. تتم إدارة الضمانات مقابل الوتشمل ھذه الضمانات أوتمويل المرابحة. 
للقروض الھامشية  كضمانلشركة ابھا من قبل ظ لمحتفت اللضمانارة لمقدالة دلعاالقيمة . إن الإلستردادالقابلة 

إن دي). سعول يارمليون  ٢.٤٢٧: ٢٠١٨يسمبر د ٣١دي (سعول يان رمليو ٢.٦٢٥تقريباً تبلغ بحة المراتمويل و
   .إنشائھاعشر شھرا من تاريخ اثني خالل جميع القروض تستحق 



  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

 
  )تتمة(ايضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم ينص على خالف ذلك) (جميع المبالغ باللایر السعودي ما

 

- ٣٠ -  

 المستحقة اتعاب ودخل العموالت .١١
 
 

 ديسمبر ٣١
 ٢٠١٩  

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٨  

  ٢٠,٣٧٨,٢٠٨  ٢٥,٦٢١,٤٤٥    اتعاب إدارة موجودات مستحقة
  ٨,٠٦٣,٤٣٧  ٤,٠٢٥,٨٧٦    دخل عموالت مستحقة

  ٣٣٤,٢٦٥  ٤٠٤,٦٨٥    اتعاب رسوم وساطة مستحقة
  -  ٨٤,٠٠٠    اتعاب تمويل شركات مستحقة 

   ٢٨,٧٧٥,٩١٠  ٣٠,١٣٦,٠٠٦  
  )٥٠٩,٨٨٠(  ) ٣٣٦,٧٦١(   ) ١٧ناقصاً: خسارة االئتمان المتوقعة (ايضاح 

   ٢٨,٢٦٦,٠٣٠  ٢٩,٧٩٩,٢٤٥  
 

السنوات التي مضى عليھا  -اتعاب ودخل عموالت مستحقة    
  االستحقاق 

  

  لم تستحق  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
اقل من سنة  

  واحدة
سنة الى 
  سنتان

سنتان الى 
 ثالث سنوات

اكثر من 
ثالث سنوات

  
  المجموع

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

  ٣٠,١٣٦,٠٠٦   -  -  -  ٢٤,٦٣٥,٥٢١   ٥,٥٠٠,٤٨٥  القيمة الدفترية
خسارة االئتمان 

  )٣٣٦,٧٦١(   -  -  -  )٣٣٦,٧٦١(   -  المتوقعة

  ٢٩,٧٩٩,٢٤٥         لغبالمصافي 
         

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

معدل خسارة االئتمان 
  -   -  -  -  %٢.٩   -   المتوقعة (%)
  ٢٨,٧٧٥,٩١٠   -  -  -  ١٧,٥٧١,٦١٣   ١١,٢٠٤,٢٩٧   القيمة الدفترية

خسارة االئتمان 
  )٥٠٩,٨٨٠(   -  -  -  )٥٠٩,٨٨٠(   -  المتوقعة

  ٢٨,٢٦٦,٠٣٠         صافي المبلغ
 

  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى .١٢
 

 
 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٩  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٨  

  ١,٠٧٦,٢٩٤    ١,٧٤٠,٦٩٥    أرصدة مدينة من صناديق مشتركة
 ً   ١,٢٧٩,٢١٥    ١,٢٧١,٠٠٤    تأمين مدفوع مقدما

  ٤٩٩,٢٨٠    ٦١٠,٤٠٥    بدل سكن مدفوع مقدماً للموظفين
  ٣٣٥,٧٦١    ٤١١,٧١٧    وذممقروض شخصية للموظفين 

  ٤٠١,٣٨٦    ٢٦٤,٢٩٨    اشتراكات 
 ً   ٣٠٨,٧٨٠    ٢٨٧,٠١٩    خدمات تكنولوجيا معلومات مدفوعة مقدما

  ٢٥٥,٤١٦    ٣٩١,٨٩٨    ذمم مدينة أخرى
   ٤,١٥٦,١٣٢   ٤,٩٧٧,٠٣٦  

  ) ٥٦,٤٠٨(   ) ٥١,٥٣٤(   )١٧ناقصاً: خسارة االئتمان المتوقعة (إيضاح 
   ٤,٠٩٩,٧٢٤    ٤,٩٢٥,٥٠٢  

  
 



  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

 
  )تتمة(ايضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم ينص على خالف ذلك) (جميع المبالغ باللایر السعودي ما

 

- ٣١ -  

  (تتمة)مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى  .١٢
 

    السنوات التي مضى عليھا االستحقاق -موجودات أخرى    

   لم تستحق 
اقل من سنة 

 سنة الى سنتان  واحدة
سنتان الى ثالث

  سنوات
اكثر من ثالث 

   سنوات
 

  المجموع
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

معدل خسارة االئتمان 
  %٣.٤١  %٣.٤١  %٣.٤١  %١.٣٩   %٠.٠٠   المتوقعة (%)

 
-  

  ٤,٩٧٧,٠٣٦   ٧٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠  ٤٩٥,٨٣٩  ٢,٢٥٠,٨٩٨  ٢,١٣٥,٢٩٩  القيمة الدفترية
خسارة االئتمان 

  )٥١,٥٣٤(   )٢,٣٨٩(  )٨٥٣(  )١٦,٩٢٤(  )٣١,٣٦٨(   -  المتوقعة

  ٤,٩٢٥,٥٠٢         صافي المبلغ
         

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

معدل خسارة االئتمان 
  %٣.٦٥  -  %٣.٦٢  %١.٦٠   %٠.٦١   المتوقعة (%)

 
-  

  ٣,٠١٣,٨٧٧   ٧٠,٠٠٠  -  ٧٩١,٦٣١  ١,٢١٩,٤٢٩   ٩٣٢,٨١٧   القيمة الدفترية
خسارة االئتمان 

  )٥٦,٤٠٨(   )٢,٥٥٥(  -  )٢٨,٦٧٧(  )١٩,٤٦٨(   )٥,٧٠٨(  المتوقعة

  ٢,٩٥٧,٤٦٩         صافي المبلغ
 

  انھاء الخدمة للموظفين منافع .١٣
 ديسمبر ٣١ 

 ٢٠١٩  
 ديسمبر ٣١
 ٢٠١٨  

   
  ١٤,٣٢٨,٦٨٧  ١٤,٢١٩,٣٠١    الرصيد في بداية السنة
  ١,٩٧٢,٨٤١  ١,٩٢٨,٥٤١    تكلفة الخدمة الحالية

  ٥٧٩,٢٧٥  ٦٨٣,٩٢٧    تكلفة الفائدة
  )١,٩٤٩,٢٥٤(  ) ٥٩٤,٠٨٤(   مدفوع خالل السنة
  )٧١٢,٢٤٨(  ) ٣٤٦,٥٧٣(   مكاسب اكتوارية 

   
  ١٤,٢١٩,٣٠١  ١٥,٨٩١,١١٢    الرصيد في نھاية السنة

 
ل  واري من قب يم اكت واريتم إجراء أحدث تقي ان ومؤھل مستقل اكت ة وحدة االئتم ك باستخدام طريق ذ ذل م تنفي ، وت

  المتوقعة.
 

  كما يلي:ھي االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري إن 
 

ديسمبر  ٣١ 
٢٠١٩  

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٨  

   
  %٤.٦٥  %٣.٢٠  معدل الخصم

  %٤.٦٥  %٣.٢٠  معدل الزيادة في الرواتب
 

المكاسب التزامات منافع الموظفين المحددة في األرباح أو الخسائر باستثناء ضمن جميع الحركات باالعتراف يتم 
  في الدخل الشامل اآلخر. االعتراف بھاالتي يتم واالكتوارية 

 
  
  
  
  



  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

 
  )تتمة(ايضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم ينص على خالف ذلك) (جميع المبالغ باللایر السعودي ما

 

- ٣٢ -  

  (تتمة)انھاء الخدمة للموظفين  منافع .١٣
  

   حساسيةالتحليل 
قد تحدث بنھاية فترة  التي فتراضاتالمحتملة لالرات ييالتغعلى بناءاً حساسية المذكور ادناه التحليل  تحديدتم 

، وتمثل القيم السالبة اإللتزامالقوائم المالية مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة. تمثل القيم الموجبة زيادة في 
  :اإللتزامانخفاض في 

 
ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٩  
 ديسمبر ٣١
 ٢٠١٨  

   
  ١٣,٥٠٣,١٠١ ١٥,٠٩٢,٣١٠    % ٠.٥زيادة في معدل الخصم بنسبة 

  ١٤,٩٩٥,١٠٥ ١٦,٧٥٥,٧٨٨    % ٠.٥انخفاض في معدل الخصم بنسبة 
  ١٤,٩٩٧,٢٢٢ ١٦,٧٥٨,١٩٩    % ٠.٥الرواتب بنسبة الزيادة في زيادة في معدل 

  ١٣,٤٩٤,٤١١ ١٥,٠٨٢,٤٦٦    % ٠.٥بنسبة الرواتب الزيادة في انخفاض في معدل 
 

  للموظفين طويلة األجل منافع .١٤
ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٨  

  
  ٦,٢١٧,٦٩٦  -    *منافع الخدمة طويلة األجل للموظفين

  ١٤٩,٣٢٤  ٥٠,٩٨٥    *خطة أمان الخدمة للموظفين*

   ٦,٣٦٧,٠٢٠  ٥٠,٩٨٥  
 

  للموظفين خالل السنةمنافع الخدمة طويلة األجل  إنھاءتم  *
  

ن ين مشموليموظفعدد محدود من ال. ھناك ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٣يناير  ١من  تمتد دورة الخطة كانت** 
 في ھذه الخطة حيث أن الشركة في المرحلة النھائية إلغالقھا.

 
 

  الخدمة طويلة األجل للموظفين منافع
  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٩  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٨  

   
  ٨,١٦٦,٩١٨  ٦,٢١٧,٦٩٦    بداية السنةالرصيد في 
  ١,٣٦٩,٤٨٥  ) ٤٠٢,٩١٩(   تكلفة الخدمة الحالية(عكس) / 
  ٣٠٠,٠٧٩  -    تكلفة الفائدة

  )٢,٣٨٠,٤٠٥( ) ٥,٨١٤,٧٧٧(   مدفوع خالل السنة
  )١,٢٣٨,٣٨١(  -    مكاسب اكتوارية

   
  ٦,٢١٧,٦٩٦  -    الرصيد في نھاية السنة

 

  
 

  للموظفينخطة أمان الخدمة 
  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٩  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٨  

   
  ١,٠٢١,٠٠٠    ١٤٩,٣٢٤    الرصيد في بداية السنة

  ) ٢٧٣,٣٥٩(   ٥٧,٦٠٢    (عكس) الخدمة الحالية / تكلفة
  ) ٥٩٨,٣١٧(   ) ١٥٥,٩٤١(   مدفوع خالل السنة

  ١٤٩,٣٢٤    ٥٠,٩٨٥    الرصيد في نھاية السنة
  
  
  

 
 



  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

 
  )تتمة(ايضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم ينص على خالف ذلك) (جميع المبالغ باللایر السعودي ما

 

- ٣٣ -  

  مستحقة ومطلوبات أخرى مصاريف .١٥

 
 ديسمبر ٣١
 ٢٠١٩  

 ديسمبر ٣١
 ٢٠١٨  

٢٢,٥٤٥,٥٣٩ ١٣,١٤١,٥٤٢   الخصم الدائن (صناديق مشتركة)
٤,٧٩٨,١٣٠ ٦,٩٤٩,٤٠٠   مصاريف مستحقة للموظفين

٣٠٢,٥٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠   أتعاب مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان
٣٩٦,١٠٠ ٩١٣,٢٥٠   أتعاب مھنية مستحقة

٣٦٢,٢٢٦ ٣٨١,١٣١   تأمينات إجتماعية دائنة 
٤٨٢,٧١٣ ٣٧٤,١٨٥   مصاريف منافع مستحقة

٤٠٠,٤٩٥ ٢٨٧,٣٠٦   خدمات تكنولوجيا معلومات مستحقة
٢٨٩,٥٥٥ ٢٢٤,٦٧٤   رسوم االشتراك 

٦٦١,٦٠١ -    أتعاب خدمات أعمال
٢,٩٤٣,٩١٥ ١,٩٥٩,٣٧١   أخرى

 
  

٣٣,١٨٢,٧٧٤  ٢٥,٦٣٠,٨٥٩
 
  مخصص الزكاة وضريبة الدخل .١٦

  الزكاة وعاءمكونات 
  الزكاة للمساھمين السعوديين تتكون بشكل أساسي من التالي: لوعاء الھامةالمكونات إن 

 

  ٣١للسنة المنتھية في ديسمبر   
 ٢٠١٨  ٢٠١٩وعاء الزكاة

 ٣٥١,٨٩١,٣٧٥  ٣٦٢,٣٥٩,٣٩٤  بداية السنة - للمساھمين  ملكية حقوق
  ١٢,٧٧٩,٠٤٦  ٣٣,٦١٥,١٧٢  صافي الربح المعدل للسنة

  ١٤,٣٢٨,٦٨٧  ١٤,٥١٠,٥٥٢  مخصصات
)١٧,٨٢٣,٥٨١(  )١٥,٨٠٢,٧٦٠(  ممتلكات ومعدات، بالصافي

  )١,٩١٨,٨٠٠(  )٦,٦٢٨,٧٩٨(  استثمارات

 ٣٥٩,٢٥٦,٧٢٧  ٣٨٨,٠٥٣,٥٦٠  اجمالي وعاء الزكاة
    

  %٩٧.٥  %١٠٠  للسعوديينللمساھمين  نسبة المساھمة

 ٣٣٠.٣٤٣.٩٤٢  ٣٧٨,٩٥٤,١٤٧  بناء على المساھمةوعاء الزكاة للمساھمين السعوديين 

  ١١.٧٥٠.٥٩٦  ٣٣,٢٧٦,٧١٨  صافي الربح المعدل للمساھمين السعوديين

  ٨,٢٥٨,٥٩٩  ٩,٧٣٩,٨٦٧  الزكاة المقدرة للسنة
 

لدخل المعدل للمساھمين الزكاة للمساھمين السعوديين أو صافي ا وعاء٪ من ٢.٥يتم احتساب الزكاة بنسبة 
  .أيھما أعلى، السعوديين

 
  ٣١للسنة المنتھية في ديسمبر   الدخل الخاضع للضريبة

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ١٢,٧٧٩,٠٤٦  ٣٣,٦١٥,١٧٢  المساھمين األجانب -دخل الخاضع للضريبة للشركة 
  %٢.٥  ال شئ  نسبة المساھمة األجنبية

  ١,٠٢٨,٤٥٠  ٣٣٨,٤٥٤  بناء على المساھمة ضريبة الدخل للمساھمين األجانبوعاء 

  ٢٠٥,٦٩٠  ٦٧,٦٩١  %٢٠احتساب ضريبة الدخل بنسبة 
  
  



  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

 
  )تتمة(ايضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم ينص على خالف ذلك) (جميع المبالغ باللایر السعودي ما
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  (تتمة)مخصص الزكاة وضريبة الدخل  .١٦
 

على النحو  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم تلخيص الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة المنتھية في 
  التالي:

  المجموع ضريبة دخل  زكاة 

 ١٥,٣٣٧,٦٦٠    ٥٣٩,٦١٨   ١٤,٧٩٨,٠٤٢    الرصيد في بداية السنة

  ٩,٨٠٠,٠٠٠    ٧٠,٠٠٠    ٩,٧٣٠,٠٠٠    اضافات خالل السنة

  ٣,٣٠٠,٠٠٠    -    ٣,٣٠٠,٠٠٠    مخصص سنوات سابقة

 ) ٨,٤٩١,٨٧٧(   ) ١٩٧,٤٤١(  ) ٨,٢٩٤,٤٣٦(   مدفوعات خالل السنة

 ١٩,٩٤٥,٧٨٣    ٤١٢,١٧٧   ١٩,٥٣٣,٦٠٦    السنةالرصيد في نھاية 
 

على النحو  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تم تلخيص الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة المنتھية في 
  التالي:

 المجموع ضريبة دخل زكاة 

  ١٢,٥٢٢,١٥٠  ٥٣١,٧٤٤  ١١,٩٩٠,٤٠٦  الرصيد في بداية السنة

  ٨,٦٣٠,٠٠٠  ٢١٠,٠٠٠  ٨,٤٢٠,٠٠٠  اضافات خالل السنة

  )٥,٨١٤,٤٩٠(  )٢٠٢,١٢٦(  )٥,٦١٢,٣٦٤(  مدفوعات خالل السنة

  ١٥,٣٣٧,٦٦٠  ٥٣٩,٦١٨  ١٤,٧٩٨,٠٤٢  الرصيد في نھاية السنة
 

كما  .٢٠١٠مع الھيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام  الضريبيةو الربوط الزكوية تسويةقامت الشركة باستالم و
 الشركة ربوط استلمتو ٢٠١٨إلى  ٢٠١١ة للسنوات من يضريبوال الزكوية اإلقراراتقامت الشركة بإيداع 

  .٢١يضاح إولھا ورفعت استئنافا ح، ٢٠١٧ إلى ٢٠١١ للسنوات
  

  مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة  .١٧
 

ً لمدى الحياة يوضح الجدول التالي الحركة في خسارة اإلئتمان المتوقعة  لطريقة اإلنخفاض في القيمة المبسطة  وفقا
  .٩رقم  للتقرير الماليالمنصوص عليه في المعيار الدولي 

   

 
االئتمان  - لمدى الحياة خسارة اإلئتمان المتوقعة  

  غير المنخفض القيمة
  

 
ارصدة لدى 
  البنوك

دخل أتعاب و
العموالت 
  مستحقة

 
  المجموع  موجودات اخرى

      
  ٥٦٦,٨٨٣     ٥٦,٤٠٨    ٥٠٩,٨٨٠    ٥٩٥    ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ) ١٧٧,٩٧٧(    ) ٤,٨٧٤(   ) ١٧٣,١١٩(   ١٦    المخصص المحمل خالل السنة

 ٣٨٨,٩٠٦     ٥١,٥٣٤    ٣٣٦,٧٦١    ٦١١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  )تتمة(ايضاحات حول القوائم المالية 
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  وإدارية وتسويقية أخرىعمومية  اريفمص .١٨
  ٣١للسنة المنتھية في ديسمبر  
 ٢٠١٨   ٢٠١٩  

  ٤,٣٤٦,٦٩٣   ٤,٧٦٨,٨٥٦    خدمات تكنولوجيا المعلومات 
  ٣٧٩,٤١٥   ١,٤٥٠,٠٣١     وأعضاء اللجان أتعاب المديرين

  ١,٤١٨,٤٢٨   ١,٤٠٣,٣٦٠    خدمات النظافة والحراسة 
  ٩٠١,٣٤٧   ٩١٥,٥٨٤    مصاريف منافع

  ٣٢٢,٦٥٠   ٣٢٣,٥٠٥    تكاليف تأمين 
  ١٩٠,٠٨٢   ٢٧١,٥٨١    اصالح وصيانة

  ١٩١,٨٣٤   ٢٣٦,٩٥٧    السفر والنقل 
  ٣٢١,٩٧٨   ١٩٥,٩٩٢    اعالن وتسويق

  ١١٩,٤٥٧   ٨٩,٠٦٠    القرطاسية واللوازم
  ٢,٠٠٠   -  العقوبات والغرامات 

  ١,٣٨٨,٤٠٥   ٧٤٤,٨٧٧    أخرى

    ٩,٥٨٢,٢٨٩   ١٠,٣٩٩,٨٠٣  
 
  ربحية السھم .١٩

 ٣١للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم للسنة المنتھية في  الربحصافي بتقسيم يتم احتساب ربحية السھم 
   مليون سھم. ٢٥ ةوالبالغ ٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمبر 

  
  معامالت مع جھة ذات عالقة .٢٠

نشاطھا االعتيادي مع البنك السعودي لالستثمار (المساھم الوحيد للشركة). لدى الشركة في سياق تتعامل الشركة  
تسھيالت سحب على المكشوف من البنك السعودي لالستثمار لتمويل القروض الھامشية وتمويل المرابحة الممنوحة 

إن ).  سعوديمليون لایر ١.٢٠٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١.٢٠٠لعمالئھا بحد أقصى قدره 
: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١١٣بلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المبلغ المستخدم من ھذه التسھيالت كما في 

 ٣١للسنة المنتھية في قام البنك بتحميل مصروف عمولة على الشركة للرصيد المستخدم مليون لایر سعودي).  ٢٣
مليون لایر سعودي). دخلت الشركة  ٣.٩٧: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٠.٥بمبلغ  ٢٠١٩ديسمبر 

ً في معاملة تمويل شركات أ  بلغتمقابل أتعاب  من أجل اصدار صكوك للبنك مع البنك السعودي لالستثماريضا
  مليون لایر سعودي) ٢: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١يون لایر سعودي (مل ٠.٤٣

  
 ٣١لایر سعودي ( ٢,٢٣٢,٣٩٠بلغت القروض الھامشية المعلّقة مع مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا مبلغ 

 ٣١لایر سعودي ( ٦٢,٠٤١مبلغ وبلغ دخل العمولة المتعلقة للسنة ). لایر سعودي  ٢,٥٦٩,٢٧٠:  ٢٠١٨ديسمبر 
   ).سعودي لایر ١٤١,٦٣٦:  ٢٠١٨ديسمبر 

  
  ).٩البنكي التشغيلي لدى البنك السعودي لالستثمار (انظر إيضاح  كما تحتفظ الشركة بحسابھا

  
  لدى الشركة عدة اتفاقيات مع البنك وھي على النحو التالي:

 
لمركز الرئيسي ھذه الخدمات ل ، والتي يقوم البنك بموجبھا بتوفيراإليجار والمبانيب متعلقة خدماتاتفاقية  )١

، وصيانة الموقع والمعدات موجودة ممتلكات ومعداتفروع)، وإيجار  ٥: ٢٠١٨فروع للشركة ( ٥و 
لایر  ٣,١٥٥,٨٦٦وتوفير خدمات المرافق واالتصاالت ومواقف السيارات مقابل رسوم سنوية بمبلغ 

  لایر سعودي).  ٣,٥٠٠,٢٦٦: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سعودي (
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 (تتمة)معامالت مع جھة ذات عالقة  .٢٠
  

بموجبھا بتزويد الشركة بجميع الخدمات البريدية من خالل قسم اتفاقية خدمة البريد، والتي يقوم البنك  )٢
  لایر سعودي).  ٣٩,٠٠٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ٣٩,٠٠٠البريد في البنك بمبلغ سنوي 

 
اتفاقية خدمة األرشيف، والتي يقوم البنك بموجبھا بحفظ ملفات الشركة من خالل قسم الشؤون اإلدارية  )٣

  لایر سعودي).  ٨٠,٠٠٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ٨٠,٠٠٠ وقدره في البنك بمبلغ سنوي
 

المعلومات بما في  تكنولوجياالمعلومات، والتي يقوم البنك بموجبھا بتقديم كافة خدمات  تكنولوجيااتفاقية  )٤
 وقدره ذلك الخدمات المتعلقة بالبريد اإللكتروني واإلنترنت وخدمات الصيانة ذات الصلة بمبلغ سنوي

  لایر سعودي).  ٦٦١,٦٠١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ٩٨٠,٢٧٦
 

ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  لایر سعودي ٩,٤٥٦,٢٤٥مبلغ  بالموظفينصاريف المتعلقة مالرواتب والتتضمن 
  لایر سعودي). ١٠,٩٠٩,٢٩٧: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( تعلق بموظفي اإلدارة العليات ٢٠١٩

 
  ارتباطات والتزامات  .٢١

 
ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٥٩١بمبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لتمديد قروض ھامشية كما في  التزاملدى الشركة 

  مليون لایر سعودي) ٦٣٦: ٢٠١٨
 

اإلضافية  والضريبةلزكاة عن انھائية من الھيئة العامة للزكاة والدخل  ربوطالشركة  استلمت، ٢٠١٩خالل عام 
، ويرجع ذلك أساًسا إلى عدم السماح ٢٠١٧إلى  ٢٠١١ من مليون لایر سعودي تتعلق بالسنوات ١٤.٨بمبلغ 

، يبةالضرولزكاة ل ھامستشار الزكاة. قامت الشركة في البداية، بالتشاور مع في وعاءباالستثمارات طويلة األجل 
ً . قدمت الشركة االستئناف رفضب قامت تيالوالھيئة العامة للزكاة والدخل إلى  بتقديم استئناف آخر إلى  استئنافا

 مع لجنة تسوية المنازعات البديلة الربوطوقدمت أيًضا اقتراح تسوية لالنتھاء من  األمانة العامة للجان الضريبية
 مقابل التسويةمليون لایر سعودي  ٣.٣مخصص إضافي بقيمة  بتسجيلفي انتظار الرد. قامت الشركة  والشركة

. تعتقد اإلدارة بعد ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المالية للسنة المنتھية في  القوائمفي  ع لجنة تسوية المنازعات البديلةم
  .أن المخصص كافب يبةالضرولزكاة ھا لمستشاراستشارتھا 

  
  
 

  المحتفظ بھا بصفة ائتمانيةالموجودات  .٢٢
 

  حسابات العمالء البنكية

مليون لایر سعودي  ١,٧٣٥بمبلغ ، تحتفظ الشركة بحسابات بنكية للعمالء لدى البنك ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
ً لطلب العميل. وتماشياً ١,٠٣٢: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( مليون لایر سعودي)، وذلك الستخدامھا في االستثمارات وفقا

  .للشركة مع سياسة الشركة المحاسبية، فإن ھذه األرصدة ال تظھر في القوائم المالية
 

  تحت اإلدارةأصول 

ما يقارب مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تحت اإلدارة من قبل الشركة كما فياألصول بلغت القيمة السوقية لصافي 
  مليون لایر سعودي).  ١٥,٢٢٨: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٨,٧٩٩
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  األدوات المالية .٢٣
 

  إدارة رأس المال
 

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

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

  .البنكي على المكشوف
 

  فئات األدوات المالية
  ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٨  

  موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر
   
  ٢,١٦٩,٧٢٠  ٦,٦٢٨,٧٩٨    )٦استثمارات (ايضاح  

    موجودات مالية من خالل الربح أو الخسارة
  ٢٦,٩٦٠,٤٧٦  ١٨,٨٠٤,٥٣٣    )٦استثمارات (ايضاح  

    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
  ٦٩٩,٢٦٩  ٨٢٥,٦٧٠    )  ٩نقد في البنك (إيضاح 

  ٣٧٦,٩٠٦,٣٩١  ٤٨٦,٧٩٤,٧٣٣    )١٠قروض ھامشية وتمويل مرابحة (ايضاح 
  ٢٨,٧٧٥,٩١٠  ٣٠,١٣٦,٠٠٦    )١١أتعاب مستحقة ودخل العموالت (ايضاح 

  ٢,١٦٦,٧٥١  ٣,١٥٤,٧١٥    )١٢موجودات أخرى (ايضاح 

    المطلوبات المالية
    تكلفة مطفأة

  ٢٣,٣٤٦,٢٠٢  ١١٢,٥٩٤,٦٦٦    )٢٠سحب بنكي على المكشوف (إيضاح 
 

  مخاطر السوق
لم يكن ھناك تغيرات في ھذه الظروف منذ  ،خالل السنةكانت الشركة معرضة لمخاطر السوق الموضحة ادناه. 

  السنة السابقة.
 

  مخاطر العمالت األجنبيةادارة 
والتي ھي  بتاريخ القوائم الماليةبالعمالت األجنبية  جوھريةموجودات أو مطلوبات نقدية  لم يكن لدى الشركة

  األجنبية.العمالت نتيجة لذلك، لم يتم عرض تحليل حساسية  .عرضة لتذبذبات أسعار صرف العمالت األجنبية
  

  إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة
قع المسؤولية النھائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع خطة مالئمة إلدارة مخاطر ت

 بإدارة الشركة موتقالسيولة إلدارة متطلبات الشركة القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل ومتطلبات إدارة السيولة. 
سھيالت بنكية وتسھيالت قروض احتياطية من خالل مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية وت

  مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
   



  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)

 
  )تتمة(ايضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  لم ينص على خالف ذلك) (جميع المبالغ باللایر السعودي ما

 

- ٣٨ -  

  (تتمة)األدوات المالية  .٢٣
 

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

للمطلوبات ذات معدالت الفائدة العائمة، يتم إعداد التحليل على افتراض أن مبلغ المطلوبات القائمة في نھاية فترة 
عن مخاطر داخليا نقطة أساس عند اإلبالغ  ٥٠زيادة أو نقص بمقدار  كانت قائمة لكل الفترة. يتم استخدام التقرير

  أسعار الفائدة إلى موظفي اإلدارة العليا وھو يمثل تقييم اإلدارة للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة.
  

دار  ل بمق ى او أق دة أعل عار الفائ ت أس رات األخرى ثاب ٥٠إذا كان ع المتغي ت جمي ة أساس وبقي ح نقط إن رب ة، ف ت
غ  د انخفض أو زاد بمبل د يكون ق  لایر ١١٦,٧٣١ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١( لایر سعودي ٥٦٢,٩٧٣الشركة للسنة ق

  في القروض التي تخضع للفوائد. الزيادةتعرض الشركة ألسعار الفائدة خالل السنة نتيجة لقد ارتفع سعودي). 
 

متفق السداد التوضح الجداول التالية االستحقاق التعاقدي المتبقي لمطلوبات الشركة المالية غير المشتقة مع فترات 
للسداد عليھا. تم إعداد الجداول بناء على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية بناء على أقرب تاريخ 

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

        ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
سحب بنكي على 

 ١١٢,٥٩٤,٦٦٦   -  -  ١١٢,٥٩٤,٦٦٦  متغيّر  المكشوف
       

        ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
على سحب بنكي 
  ٢٣,٣٤٦,٢٠٢   -  -  ٢٣,٣٤٦,٢٠٢  متغيّر  المكشوف

  
  إدارة مخاطر االئتمان

الطرف األخر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مقدرة مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم إن 
، فإن الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مالية للشركة. كما في 

االعتبار أي ضمانات محتفظ بھا أو أي تحسينات ائتمانية أخرى ، والتي سوف تتسبب في خسارة مالية للشركة 
عترف بھا كما لموجودات المالية الملالوفاء بالتزام ينشأ عن القيمة الدفترية مقدرة األطراف المقابلة على بسبب عدم 

المركز المالي. تقوم الشركة بإجراءات فحص االئتمان التي يتم مراجعتھا وتحديثھا على أساس  قائمةھو مذكور في 
الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان  ١٧. يوضح االيضاح رقم مستمر قبل منح االئتمان لعمالئھا

وتحتفظ الشركة بمحفظة أسھم كضمان للقروض الھامشية وتمويل . هوما في حكمللموجودات المالية غير النقد 
  المرابحة.

  

كما يتم اعتماد الموافقات االئتمانية وإجراءات المراقبة األخرى لضمان اتخاذ إجراءات المتابعة السترداد الديون 
على أساس فردي في تجاري مدين ، تقوم الشركة بمراجعة المبلغ القابل لالسترداد لكل باإلضافة لذلكالمتأخرة. 

لتقرير لضمان وجود مخصص خسارة مناسب للمبالغ غير القابلة لالسترداد. في ھذا الصدد، يعتبر افترة نھاية 
  إلى حد كبير.تنخفض مدراء الشركة أن مخاطر االئتمان للشركة 

 

المرابحة من عدد كبير من العمالء. يتم إجراء تقييم االئتمان بشكل تمويل ومديونيات  يةالھامشتتكون القروض 
  .لتلك الحساباتمستمر حسب الحالة المالية 

 

محدود ألن األطراف المقابلة ھي بنوك ذات تصنيف  ذات السيولةاألموال إن التعرض لمخاطر االئتمان على 
 .جيد ائتماني
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  (تتمة)االدوات المالية  .٢٣

 
  األدوات المالية وقيمھا العادلةتصنيفات وفئات 

 
  يجمع الجدول التالي معلومات حول:

  فئات األدوات المالية ً   إلى طبيعتھا وخصائصھا ؛ وفقا

 ؛المبالغ الدفترية لألدوات المالية 
  

 ؛دوات المالية عندما تكون القيمة الدفترية تقارب قيمتھا العادلة)ستثناء األإالمالية (بلألدوات ادلة القيمة الع 
  و

  مستويات التسلسل الھرمي للقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تم الكشف عن قيمتھا
  العادلة.

 
  على الدرجة التي يمكن بھا مالحظة القيمة العادلة: ٣إلى  ١تستند مستويات التسلسل الھرمي للقيمة العادلة من 

 
  (غير المعدلة) في األسواق المعلنة ھي تلك المستمدة من األسعار  ١قياسات القيمة العادلة من المستوى

  النشطة لألصول أو الخصوم المتطابقة.

  والتي  ١ھي مدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى رقم  ٢قياسات القيمة العادلة من المستوى
مشتقة من : (مثل مباشرأو غير  األسعار): (مثل يمكن مالحظتھا للموجودات أو المطلوبات، بشكل مباشر

  ؛ واألسعار) 
  أو  الموجوداتھي تلك المستمدة من تقنيات التقييم التي تتضمن مدخالت  ٣قياسات القيمة العادلة للمستوى

  تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتھا (مدخالت غير ملحوظة). الوالتي المطلوبات 
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  )تتمة(االدوات المالية  .٢٣
  القيمة العادلة   القيمة الدفترية   
  المستوى     المطلوبات المالية   الماليةالموجودات    
 

 
 

  ايضاح

 
القيمة العادلة 
من خالل الربح

 -أو الخسارة 
  محددة

القيمة العادلة من خالل
 -الربح أو الخسارة 
يتم قياسھا بشكل 

  إلزامي

 
 

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل

  اآلخر

 
القيمة العادلة من 

خالل الدخل 
 -الشامل اآلخر
  محددة

 
 تكلفة مطفأة

القيمة العادلة
من خالل 
الربح أو 
 - الخسارة 
  محددة

القيمة العادلة 
من خالل الربح

 -أو الخسارة 
يتم قياسھا 
  بشكل إلزامي

 
   تكلفة مطفأة
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٢  
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                     ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ٨٢٥,٦٧٠  -  -  ٨٢٥,٦٧٠   ٨٢٥,٦٧٠   -  -  -  ٨٢٥,٦٧٠  -  -  -  -   ٩  ارصدة لدى البنك

  ٢٥,٤٣٣,٣٣١  -  ١١,٥٠٥,٠٤٩  ١٣,٩٢٨,٢٨٢   ٢٥,٤٣٣,٣٣١   -  -  -   -  ٦,٦٢٨,٧٩٨  -  ١٨,٨٠٤,٥٣٣  -   ٦  استثمارات

  ١١٢,٥٩٤,٦٦٦  -  -  ١١٢,٥٩٤,٦٦٦   ١١٢,٥٩٤,٦٦٦   ١١٢,٥٩٤,٦٦٦  -  -   -  -  -  -  -   ٢٠  سحب بنكي على المكشوف
                   
                    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ٦٩٩,٢٦٩  -  -  ٦٩٩,٢٦٩   ٦٩٩,٢٦٩   -  -  -   ٦٩٩,٢٦٩  -  -  -  -   ٩  ارصدة لدى البنك

  ٢٩,١٣٠,١٩٦  -  ٢١,٠٦٠,٧٩٢  ٨,٠٦٩,٤٠٤   ٢٩,١٣٠,١٩٦   -  -  -   -  ٢,١٦٩,٧٢٠  -  ٢٦,٩٦٠,٤٧٦  -   ٦  استثمارات

  ٢٣,٣٤٦,٢٠٢  -  -  ٢٣,٣٤٦,٢٠٢   ٢٣,٣٤٦,٢٠٢   ٢٣,٣٤٦,٢٠٢  -  -   -  -  -  -  -   ٢٠  سحب بنكي على المكشوف
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  وكفاية رأس المال ةمتطلبات رأس المال التنظيمي .٢٤
 ً  مالالرأس قاعدة ھيئة السوق المالية (القواعد) ، إن الصادرة عن  قواعد الكفاية الماليةمن  ىاألول للركيزةوفقا

  كفاية رأس المال ھي كما يلي: ومعدلومتطلبات الحد األدنى لرأس المال 
 

 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩   
ديسمبر  ٣١
  معدلة -  ٢٠١٨

  (باالف الرياالت السعودية) 
  

     قاعدة رأس المال:
  ٣٤٨,٣٣٦   ٣٧٣,٧٤٤    الشريحة األولى لرأس المال
  -   ٦١١    الشريحة الثانية لرأس المال
  ٣٤٨,٣٣٦   ٣٧٤,٣٥٥    اجمالي قاعدة راس المال

    
     الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

  ١٠   ١,٦١٩    مخاطر السوق
  ١٠٥,٢٣٢   ١٢٦,٤٥٩    مخاطر االئتمان
  ١٩,٢٧٨   ١٧,٩٩٥    مخاطر التشغيل

  ١٢٤,٥٢٠   ١٤٦,٠٧٣    إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
    

     معدل كفاية رأس المال:

  ٢.٨٠   ٢.٥٦    معدل رأس المال (مرة) 
     

  ٢٢٣,٨١٦   ٢٢٨,٢٨٢    فائض في رأس المال 
 

تتمثل أھداف أعمال الشركة عند إدارة كفاية رأس المال في االمتثال للحد األدنى من متطلبات رأس المال التي   ) أ
ركة على االستمرار وفقاً لمبدأ للحفاظ على قدرة الش وذلك في القواعد ، يةسوق المالالھيئة  تم وضعھا من قبل

  لحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية.ل، واالستمرارية

 اإللكترونيعلى موقع الشركة للعموم  سنوي عن معلومات معينة بشكلستقوم الشركة باإلفصاح   ) ب
)www.icap.com.sa(  أو  للفحص تلك المعلومات ال تخضعحيث  .من القواعد ةالثالثللركيزة وفقًا

 لشركة.احسابات مراجعي المراجعة من قبل 
المستخدم في القوائم  من قبل ھيئة السوق الماليةإن الحسبة أعاله ھي بناء على نموذج كفاية رأس المال المقدم   ) ج

  المالية للسنوات المقابلة.
 

  أحداث الحقة لتاريخ التقرير .٢٥
ل إص لم تحدث أي ر وقب ذه الأحداث بعد تاريخ التقري وائمدار ھ ة  ق ي تتطلب توالمالي يالت دياًل أو ايضاحاً ف ذه  ع ھ

  المالية. القوائم
 

  الموافقة على القوائم المالية .٢٦
  .٢٠٢٠ مارس ١٢المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  قوائمتمت الموافقة على ال

 


