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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
موجودات حق االستخدام
ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات غير ملموسة ،صافي
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
شهرة
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
نقدية وشبه نقدية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
قروض هامشية وتمويل مرابحة
دخل أتعاب وعموالت مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
إجمالي الموجودات المتداولة

4
5
6
7
8

2020
111,143
1,259,403
2,683,475
11,879,718
15,933,739

2019
3,177,355
737,970
1,864,034
6,628,798
11,879,718
24,287,875

709,692 9
34,970,014 7
636,322,381 10
25,806,691 11
3,549,972 12
701,358,750

835,059
18,804,533
486,794,733
29,799,245
4,925,502
541,159,072

717,292,489

565,446,947

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة
منافع نهاية الخدمة للموظفين
منافع طويلة األجل للموظفين
التزامات إيجار  -جزء غير متداول
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
حسابات مكشوفة لدى البنوك
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
التزامات إيجار  -جزء متداول
زكاة مستحقة
ضريبة دخل مستحقة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي إعادة تقويم استثمارات
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا من هذه القوائم المالية.
3

18,293,513 14
5,552,690 15
79,668 4
23,925,871
21
16
4
17
17

15,891,112
50,985
108,411
16,050,508

197,519,110
29,663,951
57,923
12,500,000
239,740,984

112,594,666
25,630,859
3,126,681
19,533,606
412,177
161,297,989

263,666,855

177,348,497

250,000,000 13
34,252,622
169,373,012
453,625,634
717,292,489

250,000,000
27,639,278
109,848,006
611,166
388,098,450
565,446,947

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك

إيضاح
دخل العمليات
دخل أتعاب وساطة ،صافي
أتعاب إدارة موجودات ،صافي
دخل عموالت على قروض هامشية وتمويل مرابحة
مكاسب محققة عن بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مكاسب غير محققة عن استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
رسوم بنكية تتعلق باالستثمار ،صافي
إيرادات أخرى
إجمالي دخل العمليات
مصاريف العمليات
رواتب موظفين وما في حكمها
رسوم خدمات األعمال
مصروف عمولة على سحوبات بنكية على المكشوف
رسوم اشتراكات
استهالك وإطفاء
إطفاء موجودات حق االستخدام
أتعاب قانونية ومهنية
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية أخرى
أعباء مالية بشأن عقد إيجار
إجمالي مصاريف العمليات
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة
ضريبة دخل
ضريبة مؤجلة
صافي ربح السنة

7
7

2020
106,998,436
30,083,642
27,506,993
1,165,481
943,750
1,118,152
167,816,454

58,173,836
2,293,952 21
3,003,681 21
2,985,536
1,476,638 6-5
3,066,212 4
1,133,928
)115,755( 18
14,396,204 19
23,801 4
86,438,033
81,378,421

2019
35,180,968
42,195,262
23,044,937
2,387,264
1,345,307
1,010,000
840,245
106,003,983
50,227,307
1,099,276
499,077
3,030,491
1,890,804
3,066,207
1,755,837
()177,977
10,399,803
189,336
71,980,161
34,023,822

)13,030,000( )15,550,450( 17
()70,000
305,467 17
()108,000
()13,208,000( )15,244,983
20,815,822
66,133,438

الدخل الشامل اآلخر

الخسارة الشاملة األخرى التي لن يعاد تصنيفها الح ًقا إلى قائمة الربح أو الخسارة:

(خسائر) مكاسب محققة عن بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل االخر
إعادة قياس اكتوارية لمنافع نهاية الخدمة للموظفين

7
14

(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربح السهم (باللاير السعودي):
األساسي والمخفض

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا من هذه القوائم المالية.
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()615,023

3,965,495

8,769

611,166
346,573

()606,254
65,527,184

4,923,234
25,739,056

20
2.65

0.83

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك

رأس المال
 1يناير 2020

250,000,000

صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

محول إلى االحتياطي النظامي
تحويل احتياطي القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

-

االحتياطي النظامي
27,639,278
6,613,344
-

-

األرباح المبقاة

احتياطي إعادة تقويم
االستثمارات

109,848,006

611,166

388,098,450

66,133,438
()606,254
65,527,184

-

66,133,438
()606,254
65,527,184

()6,613,344

-

611,166

()611,166

 31ديسمبر 2020

250,000,000

34,252,622

169,373,012

 1يناير 2019

250,000,000

25,557,696

86,550,778

250,920

20,815,822
346,573
21,162,395

4,576,661
4,576,661

2,081,582

4,216,415
()2,081,582

()4,216,415
-

27,639,278

109,848,006

611,166

صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

مكاسب محققة عن بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
محول إلى االحتياطي النظامي

-

 31ديسمبر 2019

-

250,000,000

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا من هذه القوائم المالية.
5

اإلجمالي

-

-

453,625,634
362,359,394
20,815,822
4,923,234
25,739,056
388,098,450

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
التعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي النقدية المستخدمة في األنشطة
التشغيلية:
استهالك وإطفاء
إطفاء موجودات حق االستخدام
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص (عكس قيد) منافع طويلة األجل للموظفين
مكاسب محققة عن بيع بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مكاسب غير محققة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
عكس قيد خسائر االئتمان المتوقعة
أعباء مالية بشأن عقد إيجار
مكاسب بيع ممتلكات ومعدات
التغيرات في رأس المال العامل:
قروض هامشية وتمويل مرابحة
دخل أتعاب وعموالت مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
منافع طويلة األجل مدفوعة للموظفين
زكاة مدفوعة
ضريبة دخل مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

6 -5
4

18
4

14
15
17
17

2020
81,378,421

34,023,822

1,476,638
3,066,212
2,534,341
5,563,153
()1,165,481
()115,755
23,801
()6,344

1,890,804
3,066,207
2,612,468
()345,317
()2,387,264
()1,345,307
()177,977
189,336
-

()109,888,342( )149,527,648
()1,360,096
4,067,631
()820,904
1,415,895
()7,551,915
4,033,092
()594,084
()123,171
()5,970,718
()61,448
()8,294,436( )22,584,056
()197,441
()106,710
()97,151,164( )70,131,428

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات إلى الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
متحصالت من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
متحصالت من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
صافي النقدية المستخدمة في (من) األنشطة االستثمارية

6,145,576
()11,797,393

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
التغير في أرصدة الحسابات المكشوفة لدى البنوك
سداد جزء رئيسي من التزامات اإليجار
صافي النقدية من األنشطة التمويلية
صافي (النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

84,924,444
()3,121,302
81,803,142
()125,679
835,670
()299
709,692

معلومات إضافية غير نقدية
(مكاسب) خسائر محققة (غير محققة) عن استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
إعادة قياس اكتوارية لمنافع نهاية الخدمة للموظفين
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جز ًءا من هذه القوائم المالية.
6

7-6

()2,817,586
6,417
()15,000,000
()131,800
-

4

2019

()615,023
8,769

()779,190
()22,728,884
11,888,514
22,846,467
11,226,907
89,248,464
()3,197,806
86,050,658
126,401
709,269
()611
835,059

()4,576,661
()346,573

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -1عام
إن شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة – االستثمار كابيتال ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست وفقا ً لنظام
الشركات في المملكة العربية السعودية .وقد تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 19
جمادى األولى  1436هـ (الموافق  10مارس  .)2015وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  1010235995الصادر في
مدينة الرياض بتاريخ  8رجب 1428هـ (الموافق  22يوليو  .) 2007كما تمارس الشركة أنشطتها بموجب ترخيص رقم (-15
 )7061بتاريخ  16جمادى األول 1428هـ (الموافق  2يونيو  ،)2007تم تعديل الترخيص الحقا برقم ( )11156-37بتاريخ 10
شوال 1432هـ (الموافق  25سبتمبر  )2011الصادر عن هيئة السوق المالية.
إن العنوان الرئيسي المسجل للشركة هو:
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة – االستثمار كابيتال
ص .ب6888 .
الرياض 11452
المملكة العربية السعودية
يتكون رأس مال الشركة البالغ  250مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  2020و 2019من  25.000.000سهم مدفوعة
بالكامل بقيمة  10لاير سع ودي للسهم الواحد ،ومملوكة بالكامل من قبل البنك السعودي لالستثمار.
خالل  ، 2019انخفضـت المسـاهمة األجنبية في الشـركة إلى صـفر نتيجة انخفاض المسـاهمة األجنبية في البنك السـعودي لالسـتثمار
("الشركة األم") إلى صفر .نتج عن التغير في الملكية عدم إثبات ضريبة دخل أو وضريبة مؤجلة منذ تاريخ التغير.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل واالكتتاب وإدارة صناديق االستثمار ومحافظ االستثمار الخاصة
بالنيابة عن عمالئها وتقديم خدمات الترتيب واالستشارات والحفظ في أعمال األوراق المالية.
 -2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
أسس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،والتي يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية".
مبدأ التكلفة التاريخية
تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء بعض األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ،والتزامات المنافع
المحددة للموظفين والتي تم تقييمها اكتواريا ً كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه .فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية
الرئيسية:
يتم تحديد التكلفة التاريخية بشكل عام على أساس القيمة العادلة للعوض المدفوع لقاء البضاعة والخدمات.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين
متعاملين في السوق بتاريخ القياس بصرف النظر عما إذا كان السعر قابالً للمالحظة بصورة مباشرة أو تم تقديره باستخدام طرق
تقويم أخرى .عند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات ،تأخذ الشركة بعين االعتبار خصائص الموجودات أو المطلوبات
إذا أخذ المتعاملون في السوق هذه الخصائص بعين االعتبار عند تسعير الموجودات أو المطلوبات بتاريخ القياس .يتم تحديد القيمة
العادلة ألغراض القياس و /أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية على هذا األساس.
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
مبدأ التكلفة التاريخية (تتمة)
إضافة إلى ذلك ،وألغراض إعداد التقارير المالية ،يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة إلى المستوى  1أو  2أو  3بنا ًء على الدرجة
التي يمكن عندها مالحظة مدخالت قياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة إجماالً ،والتي تم بيانها على النحو
التالي:
•
•
•

المستوى  : 1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى  : 2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة.
المستوى  : 3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المعلقة بالمستقبل.
يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بنا ًء على خبرة اإلدارة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية
والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا ً للظروف .وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة بشأن
العمليات واألحداث الجارية ،فإن النتائج الفعلية قد تختلف في النهاية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة .يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها
تعديل تلك التقديرات.
تم أدناه عرض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة:
األحكام

تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء  -الشركة كمستأجر
تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء ،إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار
إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد عدم
ممارسته.
يوجد لدى الشركة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن خيارات تجديد وإنهاء .تطبق الشركة األحكام عند تقويم ما إذا كان من
المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد أو االنهاء من عدمه ،أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي من
شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،تقوم الشركة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار
في حالة وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار
التجديد أو اإلنهاء (على سبيل المثال ،إنشاء التحسينات المهمة على المباني المستأجرة أو التخصيص المهم حسب الطلب لألصل
المستأجر).
قامت الشركة بإدراج فترة التجديد كجزء من مدة عقود إيجار اآلالت والمكائن التي تتضمن فترة أقصر غير قابلة لإللغاء (أي من
ثالث إلى خمس سنوات) .عادة ما تمارس الشركة خيار التجديد لعقود اإليجار هذه ألنه سيكون هناك تأثير سلبي كبير على اإلنتاج
إذا لم يكن األصل البديل متا ًحا بسهولة .ال يتم إدراج فترات التجديد لعقود إيجار المباني والمعدات والسيارات ،التي تتضمن فترات
أطول غير قابلة لإللغاء (أي من  1إلى  5سنوات) كجزء من مدة اإليجار حيث أنه من غير المؤكد بشكل معقول ممارستها .إضافة
إلى ذلك ،لم يتم إدراج خيارات التجديد لعقود إيجار السيارات كجزء من مدة عقد اإليجار ألن الشركة عادة ما تقوم باستئجار
السيارات لمدة ال تزيد عن خمس سنوات ،وبالتالي ،ال تمارس خيارات التجديد .إضافة إلى ذلك ،يتم إدراج الفترات المشمولة
بخيارات اإلنهاء كجزء من مدة عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة عدم ممارسة تلك الخيارات.
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التقديرات واالفتراضات
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
()1
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي أو مجموعة
من الموجودات المالية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر .يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:
أ) بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة ،يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة.
ب) أما بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة ،يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المخصومة على أساس معدل العائد الحالي السائد في السوق ألصل مالي مشابه.
ج) بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة ،يتم تحديد االنخفاض في القيمة على أساس التدفقات النقدية المقدرة المخصومة
بمعدل العمولة الفعلي األصلي.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
()2
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد له والتي تمثل
القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع والقيمة الحالية .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع على أساس البيانات
المتوفرة من معامالت البيع الملزمة التي تتم بنفس شروط التعامل لموجودات مشابهه أو على أساس األسعار القابلة للمالحظة في
السوق ناقصا ً التكاليف العرضية الستبعاد األصل .يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة .يتم
تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها
بالشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض
في القيمة .تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية
كثيرا بالشهرة المثبتة من قبل الشركة.
الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء .تتعلق هذه التقديرات
ً
القيمة العادلة لألدوات المالية
()3
في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي من األسواق المالية
النشطة ،تحدد قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم مالئمة تشتمل على طريقة التدفقات النقدية المخصومة .تؤخذ المدخالت لهذه
الطرق من األسواق القابلة للمالحظة حيثما أمكن ذلك ،وعندما ال يكون ذلك مجدياً ،فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام لتحديد
القيمة العادلة .تشتمل األحكام على األخذ باالعتبار المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات .إن تغير االفتراضات
المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية .انظر اإليضاح ( )24لمزيد من المناقشة.
االنخفاض في قيمة الشهرة
()4
لغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة ،تخصــص الشــهرة المســتحوذ عليها عند تجميع األعمال إلى الشــركة
التي تعتبر وحدة مدرة للنقدية حيث لدى الشــركة قطاع تشــغيلي واحد ويتم اإلفصــاح عنه .يتطلب تقدير القيمة الحالية من الشــركة
تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة واختيار معدل الخصم المالئم الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
االفتراضات المتعلقة بمخصص منافع الموظفين
()5
يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باســـــتخدام عمليات التقويم االكتواري .يتضـــــمن التقييم االكتواري
إجراء العديد من االفتراضـــات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المســـتقبل .وتشـــتمل هذه االفتراضـــات على تحديد معدل
الخصــم ،والزيادات المســتقبلية في الرواتب ،ومعدالت الوفيات ،ومعدل الدوران الوظيفي .ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم وطبيعته
طويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ
اعداد كل قوائم مالية .يعتبر معدل الخصـم والزيادات المسـتقبلية في الرواتب أكثر العوامل التي تخضـع للتغيير .وعند تحديد معدل
الخصـــم المالئم ،تأخذ اإلدارة بعين االعتبار عائد الســـوق على ســـندات الشـــركات ذات الجودة العالية .يتم تحديد معدل الزيادات
المسـتقبلية في الرواتب على أسـاس معدالت التضـخم المسـتقبلية المتوقعة واألقدمية والترقيات والعرض والطلب في سـوق العمل.
يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية .تخضــع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط
من وقت آلخر وفقا ً للتغيرات الديموغرافية .تم تقديم تفاصيل إضافية حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح (.)14
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التقديرات واالفتراضات (تتمة)
األعمار االنتاجية واستهالك الممتلكات والمعدات
()6
يتم مراجعة االعمار االنتاجية والقيمة المتبقية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات ،ويتم تعديلها ،إذا كان ذلك مالئماً ،في نهاية كل
سنة مالية .في عملية المراجعة ،تسترشد الشركة بآخر عمليات االستحواذ وكذلك توجهات السوق ومجال الصناعة.
تحويل العمالت األجنبية
عملة العرض
أ)
تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي ،باعتباره العملة الوظيفية للشركة.
المعامالت واألرصدة
ب)
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى لاير سعودي وف ًقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت المعنية .يتم
إثبات أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن سداد تلك المعامالت وعن تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية
المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة في قائمة الربح أو الخسارة.
األدوات المالية
يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألدوات المالية.
يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية في األصل بالقيمة العادلة .إن تكاليف المعامالت التي تتعلق مباشرة بشراء أو
اصدار الموجودات المالية والمطلو بات المالية (بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة) يتم إضافتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ،حسبما هو مالئم ،عند اإلثبات
األولى .كما أن تكاليف المعامالت المتعلقة مب اشرة بشراء الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة يتم إثباتها مباشرة ضمن الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية

يتم ،في األصل ،إثبات كافة الموجودات المالية بالتكلفة ،وتقاس الحقًا في مجملها إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة ،استنادًا إلى
التصنيف.

تصنيف الموجودات المالية

إن أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية يتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة:
•

أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و

•

أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة
على المبلغ األصلي القائم.

إن أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية يتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
•

أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
الموجودات المالية ،و

•

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة
على المبلغ األصلي القائم.
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األدوات المالية (تتمة)
وبشكل افتراضي ،يتم قياس كافة الموجودات المالية األخرى الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ورغم ما ورد أعاله ،يجوز للشركة تطبيق الخيار /التخصيص التالي غير القابل لإللغاء عند االثبات األولي لألصل كما يلي:
•

يجوز للشركة أن تختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في أدوات حقوق الملكية ضمن
الدخل الشامل اآلخر إذا تم الوفاء ببعض الشروط ،و

•

استثمارا في أدوات الدين يستوفي الضوابط الالزمة لقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة
يجوز للشركة أن تخصص بشكل نهائي
ً
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كمقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص
بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي.

طريقة العمولة الفعلية
إن طريقة العمولة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع دخل العمولة على مدى الفترة المعنية .بالنسبة
لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض ،فإن معدل العمولة الفعلي هو
المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك كافة االتعاب والنقاط المدفوعة او المستلمة والتي تشكل
جزءاً من معدل العمولة الفعلي ،وتكاليف المعامالت ،والعالوات أو الخصومات األخرى) باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة ،من
خالل العمر المتوقع ألداة الدين ،أو ،عندما يكون ذلك منطبقاً ،خالل فترة أقصر ،إلى اجمالي القيمة الدفترية ألداة الدين عند االثبات
األولي .وبالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض ،يتم احتساب معدل العمولة الفعلي
المعدل ائتمانيا ً عن طر يق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة ،إلى التكلفة المطفأة ألداة
الدين عند اإلثبات األولي.
تمثل التكلفة المطفأة لألصل المالي المبلغ الذي يتم به قياس األصل المالي عند اإلثبات األولي مطروحا ً منه دفعات السداد األصلية،
زائداً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة العمولة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق ،المعدل بأي مخصص
للخسارة .ومن ناحية أخرى ،يمثل اجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التعديل لقاء أي مخصص
للخسارة.
يتم إثبات دخل العمولة باستخدام طريقة العمولة الفعلية ألدوات الدين المقاسة الحقا ً بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر .وبالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض ،يتم
احتساب دخل ا لعمولة من خالل تطبيق معدل العمولة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي ،باستثناء الموجودات المالية
التي انخفض مستواها االئتماني الحقاً .وفيما يتعلق بالموجودات المالية التي انخفض مستواها االئتماني الحقاً ،يتم إثبات دخل العمولة
من خالل تطبيق معدل ا لعمولة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي .وإذا ما تحسنت ،خالل فترة التقرير الالحقة ،مخاطر
االئتمان بشأن األداة المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض ،بحيث لم يعد األصل المالية ذو مستوى ائتماني منخفض ،فإنه يتم
اثبات دخل العمولة من خالل تطبيق معدل العمولة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي.
بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض ،تقوم الشركة بإثبات دخل العمولة من خالل
تطبيق معدل العمولة الفعلي المعدل ائتمانيا ً على التكلفة المطفأة لألصل المالي منذ اإلثبات األولي .إن عملية االحتساب ال تكون على
أساس اإلجمالي حتى وإن تحسنت الحقا ً مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل المالي بحيث لم يعد األصل المالي ذو مستوى ائتماني
منخفض.
يتم اثبات دخل العمولة أو الربح أو الخسارة.
عند اإلثبات األولي ،يجوز للشركة أن تختار بشكل نه ائي (على أساس كل أداة على حده) تصنيف استثماراتها في أدوات حقوق
الملكية كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .إن التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر غير مسموح به إذا كان االستثمار في أدوات حقوق الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة أو إذا كان يمثل عوضا ً محتمالً مثبت
من قبل الجهة المستحوذة في عملية تجميع أعمال ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي (.)3
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أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم اقتناء األصل المالي ألغراض المتاجرة في حالة:
• شراؤه بشكل أساسي لغرض بيعه في المستقبل المنظور ،أو
• كان عند اإلثبات األولي جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معا ً من قبل الشركة ويوجد بشأنها دليل على أحدث
نمط فعلي لتحقيق األرباح على المدى القصير ،أو
• كانت عبارة عن أداة مشتقة (فيما عدا المشتقات التي تمثل عقد ضمان مالي ،أو األداة المالية المخصصة كأداة تغطية فعالة).
إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها في األصل بالقيمة العادلة
زائداً تكاليف المعامالت .ويتم الحقا ً قياسها بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في
الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها ضمن احتياطي إعادة تقويم االستثمارات .لن يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسارة المتراكمة
إلى الربح والخسارة عند استبعاد استثمارات حقوق الملكية ،وسيتم بدالً من ذلك تحويلها إلى األرباح المبقاة.
يتم إثبات توزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في الربح أو الخسارة عند اإلقرار بأحقية الشركة في استالمها،
وذلك ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح جزءاً مسترداً من تكلفة االستثمار.
إن الموجودات المالية ،التي ال تفي بشروط قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وعلى وجه التحديد:
• يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،مالم تقم الشركة بتخصيص
ناتجا عن عملية تجميع أعمال
االستثمار في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ به ألغراض المتاجرة وال يمثل عوضًا محتمال ً
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند اإلثبات األولي.
• يتم قياس أدوات الدين  -التي ال تفي بشروط قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -بالقيمة
العادلة من خال ل الربح أو الخسارة .إضافة إلى ذلك ،فإن أدوات الدين التي تفي بشروط قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يجوز تخصيصها عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان
هذا التخصيص يزيـل أو يقلل بشكل كبير عد م تماثل القياس أو اإلثبات الذي قد ينشأ عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو
إثبات األرباح والخسائر الناتجة عنها وفق أسس مختلفة .لم تقم الشركة بتخصيص أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.
يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ،مع إثبات
أي أرباح أو خسائر ناتجة عن القيمة العادلة في الربح أو الخسارة بالقدر الذي ال تشكل فيه جز ًءا من أداة تغطية مخاطر مخصصة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم الشركة بإثبات مخصصات خسائ ر االئتمان المتوقعة بشأن النقدية وشبه النقدية ودخل األتعاب والعموالت المستحقة والذمم
المدينة األخرى .ال يتم إثبات خسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية .ويتم تحديث قيمة خسائر االئتمان
المتوقعة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وذلك لعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االثبات األولي لألداة المالية المعنية.
تقوم الشركة دائما ً بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بشأن الذمم المدنية أخرى .ويتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة
بشأن هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصص بنا ًء على خسائر االئتمان السابقة للشركة ،والمعدلة بالعوامل الخاصة
بالجهات المدينية و الظروف االقتصادية العامة وتقويم كل من توجهات السوق الحالية والمتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية ،بما في
ذلك القيمة الزمنية للنقود حسبما هو مالئم.
وبالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى ،تقوم الشركة بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر عند وجود زيادة جوهرية في
مخاطر االئتمان منذ االثبات األولي .ومن ناحية أخرى ،إذا لم تكن هناك زيادة ،جوهرية في مخاطر االئتمان المتعلقة باألداة المالية
منذ اإلثبات األولي ،فإن الشركة تقوم بقياس مخصص الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى
 12شهراً .ويستند التقويم فيما إذا كان ينبغي إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث زيادات جوهرية في
احتمالية أو مخاطر التعثر التي تحدث منذ االثبات األولي بدالً من استناده إلى دليل على انخفاض المستوى االئتماني لألصل المالي
بتاريخ التقرير المالي أو حدوث تعثر فعلي.
تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر خسائر االئتمان المتوقعة التي ستنتج عن كافة أحداث التغير المحتملة على مدى
العمر المتوقع لألداة المالية .وفي المقابل ،تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهراً ذلك الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة
على مدى العمر والذي من المتوقع أن ينتج عن أحداث التعثر ألداة مالية ما خالل  12شهراً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية.
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الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان بشأن أداة مالية ما قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي ،فإن الشركة تقوم بمقارنة
مخاطر حدوث التعثر بشأن األداة المالية كما بتاريخ إعداد القوائم المالية مع مخاطر حدوث التعثر بشأن األداة المالية بتاريخ اإلثبات
األولي .وعند إجراء هذا التحديد ،تأخذا الشركة بعين االعتبار كال من الم علومات الكمية والنوعية المؤيدة والمعقولة ،بما في ذلك
الخبرة السابقة والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.
وعلى وجه الخصوص ،يتم أخذ المعلومات التالية بعين االعتبار عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري
منذ اإلثبات األولي:
•
•
•
•
•
•

التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في التصنيف االئتماني الخارجي (إن توفر) او الداخلي لألداة المالية.
التدهور الكبير في مؤشرات السوق الخارجية لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة مالية معينة.
التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في الظروف المالية أو االقتصادية والتي من المتوقع أن تتسبب في انخفاض جوهري
في قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها.
التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في نتائج عمليات الجهة المقترضة.
الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان الخاصة باألدوات المالية األخرى لنفس الجهة المقترضة.
التغير السلبي الكبير الفعلي أو المتوقع في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التقنية للجهة المقترضة ،مما يؤدي إلى انخفاض
جوهري في قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها.

وبصرف النظر عن نتيجة التحديد أعاله ،تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان بشأن أصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ االثبات
األولي عندما تتجاوز فترة استحقاق الدفعات التعاقدية  30يوماً ،ما لم يكن لدى الشركة معلومات معقولة ومؤيدة تُظهر خالف ذلك.
على الرغم مما سبق ذكره ،تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان بشأن أداة مالية ما لم تزداد بشكل جوهري منذ االثبات األولى إذا
تم تحديد أن لألداة المالية مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية .ويتم تحديد أن لألداة للمالية مخاطر ائتمان منخفضة
في حالة (أ) أن يكون لألداة المالية مخاطر تعثر منخفضة ،و (ب) أن يكون لدى الجهة المقترضة قدرة كبيرة على الوفاء بالتزامات
ا لتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب ،و (ج) احتمال أن تؤدي التغيرات السلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على
المدى الطويل ،ولكن ليس بالضرورة ،إلى تقليل قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزامات تدفقاتها النقدية التعاقدية .وتعتبر
الشركة أن األصل الما لي له مخاطر ائتمان منخفضة عندما يوجد له تصنيف ائتماني داخلي أو خارجي " تصنيف من الدرجة
األولى" وفقا ً للتعريف المتعارف عليه عالمياً.
بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالية ،فإن التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفًا في االلتزام غير القابل لإللغاء هو
تاريخ االثبات األولي ألغراض تقويم االنخفاض في قيمة األداة المالية .وعند تحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر
االئتمان منذ االثبات األولي اللتزامات القروض ،فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار التغيرات في مخاطر حدوث التعثر بشأن القرض
الذي يتعلق به االلتزام  .وبالنسبة لعقود الضمانات المالية ،تأخذ الشركة بعين االعتبار التغيرات المتعلقة بمخاطر تعثر الجهة
المقترضة في الوفاء بالتزامات العقد.
تقوم الشركة بانتظام بمراقبة مدى فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هنالك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وتقوم
ب تعديلها حسبما هو مالئم للتأكد من قدرة المعايير على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يتأخر سداد المبلغ.
يجب استخدام اإلرشادات التالية للنظر في أن التعرض /األداة /قد تعثرت أو انخفضت قيمتها االئتمانية:
• في حالة تسهيالت القروض الهامشية  -أي تسهيالت قائمة لم يتم سدادها خالل  60يو ًما بعد انتهاء االتفاقية (في حالة
السحب على المكشوف /التسهيالت المتجددة) أو بعد  30يو ًما من انتهاء المعاملة (في حالة معامالت المرابحة).
• في حالة األدوات المالية مثل اإليداعات أو الصكوك  -يتم اعتبار أي عدم سداد للمبالغ المستحقة خالل  30يو ًما من تاريخ
تعثرا.
االستحقاق
ً
تم تقديم الحماية من اإلفالس للمدين فيما يتعلق بااللتزام االئتماني للمدين تجاه الشركة.
• توافق الشركة على إعادة جدولة التزام االئتمان المتعثر إذا كان ينتج عن ذلك التزام مالي أقل نتيجة تنازل جوهري أو
تأجيل سداد أصل المبلغ أو العمولة أو الرسوم.
• في حالة األدوات المالية ،أي "حاالت تعثر عن السداد" تم استيفاء شروطها أو حدثت.
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الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
بالنظر إلى االفتراض القابل للدحض وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  9بأن التعثر ال يقع عند تجاوز التأخر عن السداد  90يو ًما،
فإن البنود الخمسة المذكورة أعاله بشأن التعثر عن السداد تعتبر معقولة.
يجب اعتبار أي من الحاالت المذكورة أعاله التي يتم استيفاء شروطها بمثابة تعثر /منخفضة القيمة ائتمانيًا ،وبالتالي يجب نقل األداة
المالية إلى المرحلة  3من الطريقة العامة ،وتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
يعتبر األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
لذلك األصل المالي .ويتضمن الدليل على أن األصل ذو مستوى ائتماني منخفض بيانات قابلة للمالحظة حول االحداث التالية:
•
•
•
•
•

صعوبات مالية كبيرة تواجهها الجهة ال ُمصدرة أو المقترضة.
خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق.
تنازل (تنازالت) من جانب المقرض (المقرضين) للمقترض ألسباب تعاقدية أو اقتصادية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض،
وما كان للمقرض (المقرضين) قبول ذلك في ظل ظروف أخرى.
احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ،و
اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية.

سياسة الشطب
تقوم الشركة بشطب األصل المالي عند وجود معلومات تشير إلى أن الطرف اآلخر يواجه صعوبات مالية شديدة وال يوجد أي
توقعات معقولة لالسترداد ،على سبيل المثال عند وضع الطرف المقابل تحت التصفية أو دخوله في إجراءات اإلفالس .وقد تظل
الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة التقاضي بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالشركة ،مع مراعاة المشورة القانونية
حسبما هو مالئم .يتم اثبات أي مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة.

قياس وإثبات خسائر االئتمان المتوقعة
يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة أحد عوامل احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر (أي حجم الخسارة في حالة حدوث
التعثر) والتعرض الناتج عن التعثر .ويستند تقويم احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر إلى البيانات التاريخية المعدلة
بالمعلومات المستقبلية كم ا هو موضح أعاله .وفيما يتعلق بالتعرض الناتج عن التعثر ،فإنه بالنسبة للموجودات المالية يتثمل ذلك في
إجمالي القيمة الدفترية للموجودات بتاريخ إعداد القوائم المالية .وبالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي ،باإلضافة إلى
أي مبالغ إضافية من المتوقع سحبها ف ي المستقبل بتاريخ التعثر المحدد بناء على التوجهات التاريخية وفهم الشركة الحتياجات
التمويل المستقبلية للمقترضين ،والمعلومات المستقبلية األخرى ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالموجودات المالية ،يتم تقدير خسارة االئتمان المتوقعة باعتبارها الفرق بين كافة التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة
للشركة وفقا ً للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها ،مخصومة بمعدل العمولة الفعلي األصلي.
وعند قياس خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر على أساس جماعي للحاالت التي لم يتوفر بشأنها دليل بعد على حدوث زيادة
جوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى األداة الفردية ،فإنه يتم تجميع األدوات المالية وفقا ً لألسس التالية:
• طبيعة األدوات المالية،
• حالة التأخر عن السداد ،و
• طبيعة المقترضين وحجمهم ومجال عملهم
يتم مراجعة عملية التجميع بانتظام من قبل اإلدارة لضمان استمرار مشاركة لمكونات كل مجموعة لنفس خصائص مخاطر االئتمان.
وفي حالة قيام الشركة بقياس مخصص الخسارة ألداة مالية ما بمبلغ يعادل قيمة خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر خالل
فترة إعداد القوائم المالية السابقة ،ولكن يتبين لها بتاريخ إعداد القوائم المالية الحالية أنه لم يتم الوفاء بشروط خسارة االئتمان المتوقعة
على مدى العمر ،فإن الشركة تقوم بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة على مدى  12شهراً بتاريخ إعداد
القوائم المالية الحالية.
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قياس وإثبات خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
تقوم الشركة بإثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة لكافة األدوات المالية مع إجراء التسوية المقابلة
لقيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة ،وذلك باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ،والتي يتم تسجل مخصص الخسارة لها في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعه ضمن احتياطي إعادة تقويم
االستثمارات ،وال تقوم بتخفيض القيمة الدفترية لألصل المالي في قائمة المركز المالي.

التوقف عن اثبات الموجودات المالية
تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية وذلك فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
عند قيامها بتحويل األصل المالي وجميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل إلى طرف آخر بشكل كامل .وفي حالة عدم
قيام الشركة بتحويل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل أو االحتفاظ بها بشكل كامل واستمرت في السيطرة على
األصل المحول ،فإنها تقوم بإثبات حصتها المحتفظ بها في األصل وكذلك االلتزام المتعلق بالمبالغ التي قد يتعين على الشركة سدادها.
وإذا ما احتفظت الشركة بكافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي المحول ،فإن الشركة تستمر في إثبات األصل
المالي ،كما تقوم أيضا ً بإثبات القروض المرهونة للمتحصالت المستلمة.
وعند التوقف عن إثبات األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة ،فإنه يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومبلغ العوض
المستلم أو المستحق القبض في الربح أو الخسارة .إضافة إلى ذلك ،عند التوقف عن إثبات استثمار في أداة دين مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة التي سبق تجميعها ضمن احتياطي إعادة
تقويم االستثمارات إلى الربح أو الخسارة .وفي المقابل ،عند التوقف عن إثبات استثمار في أدوات حقوق الملكية التي قامت الشركة
باختيار قياسها عند االثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن األرباح أو الخسائر التي سبق تجميعها ضمن
احتياطي إعادة تقويم االستثمارات ال يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة ،ولكن يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
التصنيف كأداة دين أو كأداة حقوق ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل الشركة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا ً لجوهر الترتيبات
التعاقدية والتعريفات الخاصة بالمطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.

أدوات حقوق الملكية
إن أداة حقوق الملكية هي عبارة عن عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم كافة التزاماتها .ويتم إثبات أدوات
حقوق الملكية الصادرة من قبل الشركة بقيمة المتحصالت المستلمة ،بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.
يتم إثبات وخصم عملية إعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة مباشرة ضمن حقوق الملكية .وال يتم إثبات أي ربح أو
خسارة ضمن الربح أو الخسارة بشأن إعادة شراء ،أو بيع أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة.

المطلوبات المالية

يتم قياس كافة المطلوبات المالية الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تصنف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما تكون المطلوبات المالية (أ) عوض محتمالً قد يتم دفعه
من قبل جهة مستحوذة كجزء من عملية تجميع أعمال ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)3و (ب) مقتناة ألغراض
المتاجرة ،و (ج) مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
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المطلوبات المالية (تتمة)
يتم تصنيف المطلوبات المالية كمقتناة ألغراض المتاجرة إذا:
• تم تكبدها بشكل رئيسي لغرض إعادة شراؤها في المدى القريب،
• كانت عند االثبات األولي لها جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة تخضع إلدارة الشركة ويوجد لديها نمط فعلي حديث
لتحقيق األرباح على المدى القصير ،أو
• كانت عبارة عن أداة مشتقة غير مصنفة كأداة تغطية مخاطر فعالة.
إن المطلوبات المالية بخالف المطلوبات المالية المقت ناة ألغراض المتاجرة أو العوض المحتمل لجهة مستحوذة في عملية تجميع
أعمال يمكن تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة عند اإلثبات األولي في الحاالت التالية:
• أن يزيل هذا التصنيف أو يقلل بشكل كبير عدم تماثل القياس واإلثبات الذي قد ينشأ خالف ذلك.
• أن يش كل االلتزام المالي جزء من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما ،ويتم إدارتها وتقييم أدائها
على أساس القيمة العادلة ،وفق لسياسة إدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار الخاصة بالشركة ،ويتم توفير
المعلومات حول التجميع داخليا ً وفق هذا األساس.
• أن تشكل جزءاً من عقد يحتوي على أداة مشتقة مدمجة أو أكثر ،ويسمح المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9بتصنيف العقد
المجمع بأكمله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
إن المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تظهر بالقيمة العادلة مع إثبات أي أرباح أو خسارة ناتجة
عن التغيرات في القيمة العادلة المثبتة في الربح أو الخسارة بالقدر الذي ال تشكل فيه جزءاً من أداة تغطية مخاطر مخصصة.
ويشتمل صافي الربح أو الخسارة المثبت ضمن الربح أو الخسارة على أي عمولة مدفوعة بشأن المطلوبات المالية.
وعلى الرغم من ذلك ،بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فإن مبلغ التغير في القيمة
العادلة للمطلوبات المالية والمتعلق بالتغيرات في مخاطر ائتمان تلك المطلوبات يتم إثباته في الدخل الشامل اآلخر ،وذلك ما لم يؤدي
إثبات آثار التغيرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر إلى إيجاد أو زيادة عدم التماثل المحاسبي في الربح أو
الخسارة .ويتم إثبات المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات في الربح او الخسارة .إن التغيرات في القيمة العادلة
المتعلقة بمخاطر ائتمان المطلوبات المالية المثبتة في الدخل الشامل اآلخر ال يعاد تصنيفها الحقا ً إلى الربح أو الخسارة ،ويتم بد ً
ال
من ذلك تحويلها إلى األرباح المبقاة عند التوقف عن إثبات المطلوبات المالية.

المطلوبات المالية المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة
إن المطلوبات المالية التي ليست
 )1عوضا ً محتمالً لجهة مستحوذة في عملية تجميع أعمال،
 )2مقتناة ألغراض المتاجرة ،أو
 )3مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية.
إن طريقة العمولة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتوزيع مصروف العمولة على الفترة المعنية .ويمثل
معدل العمولة الفعلي المعدل الذي يخصم بدقة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (بما فيها كافة الرسوم والنقاط المدفوعة او المستلمة
والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي وتكاليف المعامالت والعالوات والخصومات األخرى) من خالل العمر المتوقع
لالستخدام المالي ،أو (حسبما هو مالئم) خالل فترة أقصر إلى التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.

التوقف عن اثبات المطلوبات المالية
تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات المط لوبات المالية وذلك فقط عند الوفاء بالتزامات الشركة أو الغاءها أو انتهاء مدتها .إن الفرق بين
القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي يتم التوقف عن إثباته والعوض المدفوع والمستحق الدفع ،بما في ذلك أي موجودات غير نقدية
محولة أو مطلوبات محتملة ،يتم إثباته في الربح أو الخسارة.
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النقدية وشبه النقدية
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها لدى البنوك ،وجميعها
متاحة لالستخدام من قبل الشركة ما لم ينص على خالف ذلك ولها فترات استحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء،
وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.
مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي وذلك فقط عند وجود حق نظامي ملزم
لدى الشركة لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد
المطلوبات في آن واحد.
القروض الهامشية وتمويل المرابحة
صا أي خسائر ائتمانية متوقعة ،حيث تفي بشروط اختبار نموذج
يتم إثبات القروض الهامشية وتمويل المرابحة بالتكلفة المطفأة ناق ً
األعمال المحتفظ بها للتحصيل واختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة.
تستحق جميع القروض الهامشية وتمويل المرابحة كما في  31ديسمبر  2020خالل عام واحد.
دخل أتعاب وعموالت اإلدارة المستحقة
صا أي خسائر ائتمانية متوقعة .يتم احتساب خسائر االئتمان
يتم إثبات دخل أتعاب وعموالت اإلدارة المستحقة بالتكلفة المطفأة ناق ً
المتوقعة باستخدام الطريقة المبسطة لالنخفاض في القيمة.
الشهرة
تقيد الشهرة التي تنشأ عن االستحواذ على عمل ما (والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول وقيمة حقوق الملكية غير
المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها) بالتكلفة المحددة بتاريخ االستحواذ
صا خسائر االنخفاض المتراكمة ،إن وجدت.
ناق ً
وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول وقيمة حقوق الملكية غير المسيطرة،
يتم إثبات المكاسب الناتجة في الربح أو الخسارة كربح ناتج عن الشراء بسعر تفضيلي.
ولغرض إجراء اختبار التأكد من وجود انخفاض في القيمة ،تخصص الشهرة إلى كل وحدة من الوحدات المدرة للنقدية بالشركة (أو
مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية) التي يتوقع بأن تستفيد من عمليات تجميع األعمال.
يتم إجراء اختبار للتأكد من وجود انخفاض في قيمة الوحدة المدرة للنقدية التي تم تخصيص الشهرة إليها سنويًا ،أو على نحو أكثر
تكرارا وذلك عند وجود مؤشر على احتمال انخفاض قيمة تلك الوحدة .وإذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية أقل
من قيمتها الدفترية ،فإن خسارة االنخفاض في القيمة يتم تخصيصها أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدة ومن
ثم إلى الموجودا ت األخرى للوحدة على أساس تناسبي على القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة .يتم إثبات خسارة االنخفاض المتعلقة
بالشهرة مباشرة في الربح أو الخسارة .ال يتم عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة لقاء الشهرة في الفترات الالحقة.
عند استبعاد الوحدة المدرة للنقدية ذات الصلة ،فإنه يتم إدراج المبلغ المتعلق بالشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن
االستبعاد.
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل التكلفة
على المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء البنود .ويحمل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع
تكاليف الموجودات ذات العالقة على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

عدد السنوات
على فترة عقد االيجار أو  5سنوات ،أيهما أقل
4
4
4

تحسينات المباني المستأجرة
أجهزة الحاسب اآللي
السيارات
األثاث والمعدات المكتبية

اعتبارا
يتم تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى الفئة المالئمة من فئات الممتلكات والمعدات عند استكمالها ويتم استهالكها
ً
من تاريخ جاهزيتها لالستخدام.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامه
أو استبعاده .تدرج أية أرباح وخسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات الموجودات (التي يتم احتسابها بالفرق بين صافي متحصالت
االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات) في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن اثبات الموجودات.
تحمل مصاريف الصيانة واإلصالح العادية التي ال تطيل من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل على قائمة الربح أو الخسارة عند
تكبدها .يتم اث بات أعمال التجديد والتحسينات الرئيسية ،إن وجدت ،في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات.
يتم مراجعة القيم المتبقية للممتلكات والمعدات وأعمارها اإلنتاجية وطرق استهالكها في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها بأثر
مستقبلي ،إذا كان ذلك مالئماً.
الموجودات غير الملموسة
تقيد الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة ،والتي يتم شراؤها بصورة مستقلة ،بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم
وخسائر االنخفاض المتراكمة في القيمة .يتم إثبات اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة .يتم مراجعة
العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة في نهاية كل فترة مالية ،مع المحاسبة عن األثر الناتج عن التغيرات
في التقديرات على أساس مستقبلي .تقيد الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة والمستحوذ عليها بصورة
مستقلة بالتكلفة ناقصا ً خسائر االنخفاض المتراكمة ،إن وجدت.
تطبق الشركة العمر اإلنتاجي التالي على الموجودات غير الملموسة لغرض اإلطفاء:
 4سنوات

برامج الحاسب اآللي

يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام أو
االستبعاد .ويتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة ،المحتسبة بالفرق بين صافي
متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ،في الربح أو الخسارة وذلك عند التوقف عن إثبات الموجودات.
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها عن البضاعة والخدمات المستلمة ،سوا ًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير إلى الشركة.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم الشركة ،في كل فترة مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة الموجودات غير المالية.
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
يتم اختبار الموجودات غير المالية ،فيما عدا الشهرة ،للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات
في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .لغرض قياس القيمة القابلة لالسترداد ،يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى
لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية (الوحدة أو الوحدات المدرة للنقدية) لكل وحدة بصورة منفصلة .تمثل القيمة القابلة لالسترداد
القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل ناقصا ً تكلفة االستبعاد والقيمة الحالية (التي تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
لألصل المعني أو الوحدة المدرة للنقدية المعنية ،وفقا ً لما تحدده اإلدارة) .وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل أو الوحدة المدرة
للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له .يتم إثبات خسارة
االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي وقعت فيها.
تقوم الشركة بإجراء تقويم في نهاية كل ف ترة مالية ،للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر انخفاض مثبتة في فترات
سابقة لموجودات ،فيما عدا الشهرة ،إن وجدت ،أو نقصانها .يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقا ً فقط في حالة وجود تغير
في التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تاريخ اثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة .يتم إثبات عكس القيد
هذا في قائمة الربح أو الخسارة .ال يتم عكس قيد خسائر االنخفاض الناتجة عن الشهرة ،إن وجدت.
المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل أن
يتعين على الشركة سداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به.
يمثل المبلغ المثبت كمخصص أفضل تقدير لإلدارة بشأن العوض المطلوب لسداد االلتزام الحالي في نهاية الفترة المالية ،مع األخذ
بعين االعتبار المخاطر وحاالت عدم ال تأكد المحيطة بااللتزام .وعند قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لسداد االلتزام
الحالي ،فإن القيمة الدفترية له تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية (عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا) .وعند استخدام
الخصم ،يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
الزكاة وضريبة الدخل
وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") ،تخضع الشركة للزكاة المتعلقة بالمساهمين السعوديين وضرائب الدخل المتعلقة
بالمساهمين األجانب .وتحمل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الربح أو الخسارة .يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية
المستحقة ،إن وجدت ،عن الربوط النهائية عند تحديد تلك المبالغ.
الضريبة المؤجلة
يتم إثبات الضريبة المؤجلة بشأن الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية واألسس الضريبية
المقابلة المستخدمة في احتساب الربح الخاضع للضريبة .يتم عادة إثبات مطلوب ات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة
للضريبة .يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة عمو ًما لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع وذلك بالقدر الذي يمكن أن تتوفر
فيه أرباح خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع .يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة
المؤجلة في نهاية كل فترة مالية وتخفض بالقدر الذي لم يعد من المحتمل أن تتوفر فيه أرباح كافية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد
كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها.
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها
الموجودات أو تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ
نهاية الفترة المالية.
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منافع الموظفين

منافع نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ،باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري
التي يتم إجراؤها في نهاية كل فترة مالية .إن عمليات إعادة القياس التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية ،يتم إظهارها فوراً
في قائمة الم ركز المالي مع الزيادة أو النقص المثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها .كما يتم إثبات عمليات
إعادة القياس المثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر فوراً ضمن األرباح المبقاة ،ولن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة .يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة
في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة .يتم احتساب العمولة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة إلى صافي التزامات أو
موجودات المنافع المحددة .يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
• تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة ،إضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص
األيدي العاملة والتسويات)،
• مصروف العمولة ،و
• إعادة القياس
تقوم الشركة بإظهار أول مكونين من تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة ضمن البنود المعنية.

منافع الموظفين قصيرة األجل واألخرى طويلة األجل
يتم اثبات التزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين بشأن الرواتب واألجور واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في الفترة التي
يتم فيها تقديم الخدمات ذا ت العالقة بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.
يتم قياس االلتزامات المثبتة بشأن منافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمات
ذات العالقة.
يتم قياس المطلوبات المثبتة بشأن منافع الموظفين األخرى طويلة األجل بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع
أن تقوم بها الشركة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.
االحتياطي النظامي
طبقا ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي دخل السنة إلى
االحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ هذا االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا
االحتياطي غير قابل للتوزيع.
إثبات اإليرادات
يتم إثبات أتعاب الوساطة على أساس االستحقاق عن د تقديم الخدمات للعمالء ويتم إظهارها بعد استنزال الخصومات ،إن وجدت،
بنا ًء على عقود الخدمة السارية المتفق عليها والمصاريف األخرى.
يتم إثبات دخل العمولة من القروض الهامشية وتمويل المرابحة على أساس االستحقاق بنا ًء على معدل العائد الفعلي خالل فترة
العقد ،مخفضًا بالعمولة ذات الصلة التي يتقاضاها البنك على األموال المقدمة لتمويل القروض الهامشية وتمويل المرابحة.
يتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات على أساس االستحقاق عند تقديم الخدمات.
يتم إثبات أتعاب خدمات اإلدارة والمشورة وغيرها على مدى فترة الخدمة بنا ًء على العقد الساري .يتم إثبات الدخل من الودائع ألجل
المحتفظ بها لدى البنوك على أساس االستحقاق.
يتم إثبات رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية عند تقديم الخدمات للعمالء.
يتم إثبات توزيعات األرباح من االستثمارات عند اإلقرار بأحقية الشركة في استالمها.
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
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ربح السهم
تقدم الشركة بيانات ربح السهم األساسي والمخفض (إن وجد) لألسهم العادية .يتم احتساب ربح السهم األساسي بقسمة الربح أو
الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة .ويتم تحديد ربح
السهم المخفض ،إن وجد  ،من خالل تعديل الربح أو الخسارة العائدة إلﯽ المساهمين العاديين وتعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة ،بعد تعديل األسهم الخاصة المحتفظ بها ،لتأثيرات كافة األسهم العادية المحتملة المخفضة.
المصاريف
يتم قياس وإثبات المصاريف العمومية واإلدارية كتكلفة للفترة بتاريخ تكبدها .يتم توزيع المصاريف المتعلقة بأكثر من فترة مالية
واحدة على هذه الفترات بالتناسب.
توزيعات األرباح
يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم اإلعالن فيها.
الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة
ال يتم اعتبار الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة كموجودات للشركة وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه القوائم المالية المرفقة.
تتكون هذه الموجودات بشكل رئيسي من الحسابات النقدية للعمالء والموجودات تحت اإلدارة.
عقود اإليجار
يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق استخدام مع االلتزامات المقابلة لها بالتاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المستأجرة جاهزة
لالستخدام من قبل الشركة .يتم توزيع دفعات اإليجار بين التزام اإليجار وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو
الخسارة على مدى فترة اإليجار وذ لك للوصول إلى معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي لاللتزام لكل فترة .يتم إطفاء
موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار على أساس القسط الثابت ،أيهما أقصر.
يتم في األصل قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أ ساس القيمة الحالية .تشمل التزامات اإليجار صافي
القيمة الحالية لدفعات اإليجار التالية:
صا أي حوافز إيجار مدينة.
ناق
جوهرها)
في
الثابتة
الدفعات
• الدفعات الثابتة (بما في ذلك
ً
• دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل.
• المبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
• سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا بصورة معقولة من ممارسة ذلك الخيار.
• دفعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.
يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام معدل العمولة الضمني في عقد اإليجار .وإذا كان من غير الممكن تحديد ذلك المعدل ،يتم استخدام
معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ،والذي يمثل المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على
أصل ذو قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة .تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي كعامل خصم
الحتساب القيمة الحالية اللتزامات اإليجار.
تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة والتي تشتمل على ما يلي:
• مبلغ القياس األولي لعقود التزامات االيجار.
صا أي حوافز إيجار مستلمة.
• أي دفعات إيجار مسددة بتاريخ بدء اإليجار أو قبله ناق ً
• أي تكاليف مباشرة أولية ،و
• تكاليف إعادة األصل إلى حالته األصلية.
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -3المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
( ) 1المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
قامت الشركة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة ،والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2020
لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)3تعريف األعمال
توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" :) 3عمليات تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال
تجارية ،فإنه يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات ،كحد أدنى ،مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا
بشكل كبير في القدرة على تحقيق المخرجات .عالوة على ذلك ،توضح التعديالت أن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد دون أن
تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات .إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للشركة ،لكنها
قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة إبرام الشركة أي عمليات تجميع أعمال.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف األهمية النسبية

تقدم التعديالت تعريفًا جديدًا لألهمية النسبية ينص على أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن
يؤثر إغفالها أو تحريف ها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على
أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة ال ٌمعِدة للقوائم المالية ".توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف
على طبيعة وحجم المعلومات ،سو اء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى ،في سياق القوائم المالية .إن "تحريف
المعلومات يكون جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم
المالية .إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للشركة وليس من المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.
( )2المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد وغير المطبقة مبك ًرا
لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية ،التي تم إصدارها لكنها غير سارية المفعول بعد ،والتي
سوف تسري على الفترات السنوية في  1يناير  2021أو بعد ذلك التاريخ.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة
في يناير  ، 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات  76-69من معيار المحاسبة الدولي ( )1لتحديد
المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة .توضح التعديالت:
• ما المقصود بحق تأجيل السداد
• أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية الفترة المالية
• أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد
• أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية ،فلن تؤثر شروط االلتزام
على تصنيفه.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2023ويتعين تطبيقها بأثر رجعي .تقوم الشركة حاليًا
بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.

اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  -التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3عمليات تجميع األعمال"
في مايو  ، 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي " 3عمليات تجميع األعمال" -
اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي .تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية ،الصادر في عام
 ، 1989باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس  2018دون تغيير متطلباته بشكل كبير.
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -3المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة (تتمة)
مبكرا (تتمة)
( ) 2المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد وغير المطبقة
ً

اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  -التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3عمليات تجميع األعمال" (تتمة)
أضاف المجلس أيضًا استثنا ًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر
محت َملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ( )37أو التفسير
( )21الصادر ع ن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي :الرسوم ،إذا تم تكبدها بشكل مستقل.
قرر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3بشأن الموجودات
وفي الوقت ذاتهَّ ،
المحتملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي.

الممتلكات واآلالت والمعدات :العائدات قبل االستخدام المقصود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16
في مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  -العائدات قبل االستخدام المقصود" ،والذي
يحظر على المنشآت الخصم  -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -أي عائدات من بيع البنود المنتجة أثناء
إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة .وبدالً من ذلك ،تقوم المنشأة بإثبات
المتحصالت من بيع هذه البنود ،والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود ،في الربح أو الخسارة.
يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد ذلك التاريخ ،ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود
الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول
مرة.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)9األدوات المالية – األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة  %10لغرض التوقف
عن إثبات المطلوبات المالية
كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  2020-2018على المعايير الدولية للتقرير المالي ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
ً
تعديال على المعيار الدولي للتقرير المالي  .9يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنش أة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط
االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي .تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك
الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة
المقرضة نيابة عن اآلخر .تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية
السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.
يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر له .سوف تطبق الشركة
هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا
التعديل.
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -4موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار
يوجد لدى الشركة عقود إيجار المساحات والمعدات المكتبية .تبلغ مدة عقود اإليجار الخاصة بمساحات المكاتب سنتين ،بينما تبلغ
مدة عقود المعدات المكتبية  5سنوات.
فيما يلي بيان القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركة خالل السنة:

المباني
2020
لاير سعودي

التكلفة:

آالت التصوير
2020
لاير سعودي

اإلجمالي
2020
لاير سعودي

في بداية ونهاية السنة

6,058,340

185,222

6,243,562

كما في  1يناير 2020
المحمل للسنة
كما في  31ديسمبر 2020

3,029,172
3,029,168
6,058,340

37,035
37,044
74,079

3,066,207
3,066,212
6,132,419

االستهالك المتراكم:

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2020

-

111,143

111,143

في  31ديسمبر 2019

3,029,168

148,187

3,177,355

فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار والتغيرات خالل السنة:

2020

2019

في بداية السنة
زيادة العمولة
مبالغ مسددة
في نهاية السنة

3,235,092
23,801
()3,121,302
137,591

6,243,562
189,336
()3,197,806
3,235,092

متداولة
غير متداولة

57,923
79,668

3,126,681
108,411

تم اإلفصاح عن تحليل تواريخ االستحقاق اللتزامات اإليجار في اإليضاح (.)24
فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة:

2020
3,066,212
23,801
3,090,013

إطفاء موجودات حق االستخدام
مصروف عمولة على التزامات اإليجار
إجمالي المبلغ المثبت ضمن الربح أو الخسارة

24

2019
3,066,207
189,336
3,255,543

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -5الممتلكات والمعدات ،صافي

 31ديسمبر 2020
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
استبعادات
في نهاية السنة

االستهالك المتراكم:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات
في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

األثاث والمعدات
المكتبية
لاير سعودي

أعمال تحت التنفيذ
لاير سعودي

أجهزة
الحاسب اآللي
لاير سعودي

تحسينات المباني
المستأجرة
لاير سعودي

7,882,285 12,700,728
208,092
680,798
()689,388
──────── ────────
8,090,377 12,692,138
──────── ────────

40,625
────────
40,625
────────

5,339,087
259,090
()44,789
────────
5,553,389
────────

10,613
────────
10,613
────────

25,962,725
1,158,593
()734,177
────────
26,387,141
────────

7,571,368 12,404,938
297,217
253,633
()689,341
──────── ────────
7,868,585 11,969,230
──────── ────────

40,624
────────
40,624
────────

5,207,825
86,237
()44,763
────────
5,249,299
────────

────────
────────

25,224,755
637,087
()734,103
────────
25,127,738
────────

221,792
════════

1
════════

304,089
════════

10,613
════════

1,259,403
════════

في  31ديسمبر 2020

722,908
════════

 31ديسمبر 2019

أجهزة الحاسب اآللي
لاير سعودي

في بداية السنة
إضافات

السيارات
لاير سعودي

تحسينات المباني
المستأجرة
لاير سعودي

السيارات
لاير سعودي

األثاث
والمعدات المكتبية
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

التكلفة:

في نهاية السنة

االستهالك المتراكم:
في بداية السنة
المحمل للسنة
في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2019

12,601,886
98,842
────────
12,700,728
────────

7,856,495
25,790
────────
7,882,285
────────

40,625
────────
40,625
────────

5,299,899
39,188
────────
5,339,087
────────

25,798,905
163,820
────────
25,962,725
────────

11,984,240
420,698
────────
12,404,938
────────

7,026,277
545,091
────────
7,571,368
────────

40,624
────────
40,624
────────

5,069,584
138,241
────────
5,207,825
────────

24,120,725
1,104,030
────────
25,224,755
────────

295,790
════════

310,917
════════

1
════════

131,262
════════

737,970
════════
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -6الموجودات غير الملموسة ،صافي

برامج الحاسب
اآللي

التكلفة:
 1يناير 2020
إضافات خالل السنة
 31ديسمبر 2020

أعمال تحت
التنفيذ

اإلجمالي

11,128,052
1,018,608
12,146,660

640,385
640,385

11,128,052
1,658,993
12,787,045

 1يناير 2020
المحمل للسنة
 31ديسمبر 2020

9,264,018
839,552
10,103,570

-

9,264,018
839,552
10,103,570

صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2020

2,043,090

640,385

2,683,475

التكلفة:
 1يناير 2019
إضافات خالل السنة
 31ديسمبر 2019

10,512,682
615,370
11,128,052

-

10,512,682
615,370
11,128,052

 1يناير 2019
المحمل للسنة
 31ديسمبر 2019

8,477,244
786,774
9,264,018

-

8,477,244
786,774
9,264,018

صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2019

1,864,034

-

1,864,034

اإلطفاء المتراكم:

اإلطفاء المتراكم:

 -7االستثمارات

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

34,970,014
34,970,014

18,804,533
6,628,798
25,433,331

تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والدخل الشامل من اآلتي:

 31ديسمبر 2020
القيمة العادلة من القيمة العادلة من
خالل الدخل
خالل الربح أو
الشامل اآلخر
الخسارة
لاير سعودي
لاير سعودي

34,970,014
34,970,014

صناديق استثمارية
اإلجمالي

-

 31ديسمبر 2019
القيمة العادلة من القيمة العادلة من
خالل الدخل
خالل الربح أو
الشامل اآلخر
الخسارة
لاير سعودي
لاير سعودي
18,804,533
18,804,533

صناديق استثمارية
أوراق مالية متداولة
اإلجمالي
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -7االستثمارات (تتمة)
فيما يلي بيان الحركة في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

التكلفة
أرباح غير محققة
في نهاية السنة

 31ديسمبر 2020
لاير سعودي

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي

33,804,533
1,165,481
34,970,014

17,459,226
1,345,307
18,804,533

فيما يلي بيان الحركة في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
-

التكلفة
أرباح غير محققة
في نهاية السنة

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
6.017,632
611,166
6,628,798

 -8الشهرة
خالل عام  ،2011استحوذت الشركة على شركة ساي ب بي ان بي باريبا إلدارة األصول بسعر شراء قدره  104.714.828لاير
سعودي .بلغ صافي موجودات شركة سايب بي ان بي باريبا إلدارة األصول في تاريخ االستحواذ  92،835،110لاير سعودي.
وقد نتج عن هذا االستحواذ إثبات شهرة قدرها  11,879,718لاير سعودي في قائمة المركز المالي .أجرت الشركة تقييم للتأكد من
صا تكلفة البيع في نهاية السنة وتبين لها عدم الحاجة إلى اثبات انخفاض في القيمة.
االنخفاض في القيمة على أساس القيمة العادلة ناق ً
ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة ،تخصــص الشــهرة المســتحوذ عليها من خالل تجميع األعمال والتي
لها أعمار إنتاجية غير محددة إلى الوحدة المدرة للنقدية إلدارة الموجودات ،التي تعتبر قطاع تشغيلي واحد ويتم اإلفصاح عنه.
 -9النقدية وشبه النقدية

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك (إيضاح )21

63,471
646,520

10,000
825,670

صا :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح )18
ناق ً

709,991
()299
709,692

835,670
()611
835,059

 -10القروض الهامشية وتمويل المرابحة

 31ديسمبر 2020
526,987,634
109,334,747
636,322,381

قروض هامشية
تمويل مرابحة

 31ديسمبر 2019
320,427,496
166,367,237
486,794,733

إن القروض مضمونة بتغطية  % 200من القيمة السوقية لمحفظة العميل .تقوم الشركة خالل دورة أنشطة اإلقراض العادية باالحتفاظ
بضمانات إضافية بهدف التقليل من آثار مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض الهامشية وتمويل المرابحة .تشمل الضمانات األسهم.
تتم إدارة الضمانات مقابل التعرضات ذات العالقة بصافي قيمتها البيعية .تبلغ القيمة العادلة المقدرة للضمانات المحتفظ بها من قبل
الشركة كضمان للقروض الهامشية وتمويل المرابحة كما في  31ديسمبر  3,565 :2020مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر :2019
نظرا ألن القروض الهامشية
 2,625مليون لاير سعودي) .تستحق جميع القروض في غضون اثني عشر
شهرا من تاريخ نشأتهاً .
ً
وتمويل المرابحة مضمونة بالكامل ،وعليه لم يتم تكوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة في هذه القوائم المالية.
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 -11دخل األتعاب والعموالت المستحقة

 31ديسمبر  31 2020ديسمبر 2019
أتعاب إدارة موجودات مستحقة
دخل عموالت مستحقة على قروض هامشية وتمويل مرابحة
أتعاب وساطة مستحقة
رسوم بنكية مستحقة عن استثمارات

16,447,438
4,730,436
4,593,062
297,438
26,068,374
()261,683
25,806,691

صا :خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح )18
ناق ً

 31ديسمبر 2020

غير متأخرة
السداد

25,621,445
4,025,876
404,685
84,000
30,136,006
()336,761
29,799,245

دخل األتعاب والعموالت المستحقة -
سنوات التأخر في السداد
أقل من سنة من سنة إلى من سنتين إلى أكثر من خمس
سنوات
ثالث سنوات
سنتين

%1.18
معدل خسائر االئتمان المتوقعة ()%
22,259,087 3,809,287
القيمة الدفترية
()261,683
المتوقعة
االئتمان
خسائر
صافي المبلغ

-

-

-

اإلجمالي
26,068,374
()261,683
25,806,691

 31ديسمبر 2019
معدل خسائر االئتمان المتوقعة ()%
5,500,485
القيمة الدفترية
خسائر االئتمان المتوقعة
-

%1.37
24,635,521
()336,761

-

-

صافي المبلغ

-

30,136,006
()336,761
29,799,245

 -12المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى

 31ديسمبر  31 2020ديسمبر 2019
1,309,616
671,704
455,552
356,251
363,935
176,181
227,902
3,561,141
()11,169
3,549,972

تأمين مدفوع مقد ًما
بدل سكن مدفوع مقد ًما للموظفين
مبالغ مستحقة من صناديق استثمارية
قروض شخصية وذمم موظفين
اشتراكات مدفوعة مقد ًما
خدمات تقنية معلومات مدفوعة مقد ًما
مدينون آخرون
صا :خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح )18
ناق ً
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 -12المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى (تتمة)

 31ديسمبر 2020

غير متأخرة
السداد

معدل خسائر االئتمان المتوقعة ()%
2,077,633
القيمة الدفترية
خسائر االئتمان المتوقعة
-

الذمم المدينة األخرى – سنوات التأخر في السداد
أقل من سنة من سنة إلى من سنتين إلى أكثر من خمس
سنوات
ثالث سنوات
سنتين
%0.65
1,388,508
()8,977

-

%2.31
25,000
()577

%2.31
70,000
()1,615

صافي المبلغ

اإلجمالي
3,561,141
()11,169
3,549,972

 31ديسمبر 2019
معدل خسائر االئتمان المتوقعة (%0.00 )%
2,135,299
القيمة الدفترية
خسائر االئتمان المتوقعة
صافي المبلغ

%3.41
%1.39
495,839 2,250,898
()16,924( )31,368

%3.41
25,000
()853

%3.41
70,000
()2,389

4,977,036
()51,534
4,925,502

 -13رأس المال
يتكون رأس المال من  25,000,000سهم ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي ( 31ديسمبر  25.000.000 :2019سهم قيمة ،كل
سهم  10لاير سعودي).
 -14منافع نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي بيان الحركة في التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين المثبتة في قائمة المركز المالي والبنود الخاصة بها:

 31ديسمبر  31 2020ديسمبر 2019
15,891,112
2,010,145
524,196
()123,171
()8,769
18,293,513

في بداية السنة
تكلفة خدمة حالية
تكلفة عمولة
مدفوع خالل السنة
أرباح اكتوارية
في نهاية السنة

14,219,301
1,928,541
683,927
()594,084
()346,573
15,891,112

فيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة ألغراض التقويم االكتواري:

 31ديسمبر  31 2020ديسمبر 2019
%1.80
%1.80
المملكة العربية
السعودية - 16
%75
مرتفع

معدل الخصم
الزيادات المستقبلية في الرواتب
معدل الوفيات
معدل دوران الموظفين

%3.20
%3.20
المملكة العربية
السعودية - 16
%75
متوسط

يتم اثبات كافة التغيرات في التزامات المنافع المحددة للموظفين في الربح أو الخسارة ،فيما عدا األرباح االكتوارية والتي يتم اثباتها
في الدخل الشامل اآلخر.
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 -14منافع نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
تحليل الحساسية
تم تحديد تحليل الحساسية المعروض أدناه وفق التغيرات المحتملة المعقولة في االفتراضات المعنية التي تحدث في نهاية الفترة
المالية ،مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة .يمثل المبلغ الموجب زيادة في االلتزام ،بينما يمثل المبلغ السالب نقص في االلتزام.

الزيادة في معدل الخصم بواقع %0.5
النقص في معدل الخصم بواقع %0.5
الزيادة في معدل زيادة الرواتب بواقع %0.5
النقص في معدل زيادة الرواتب بواقع %0.5

 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

17,620,119
19,012,859
19,016,988
17,609,676

15,092,310
16,755,788
16,758,199
15,082,466

 -15منافع طويلة األجل للموظفين

 31ديسمبر
2020

خطة أمان الخدمة للموظفين

50,985
5,563,153
()61,448
5,552,690

في بداية السنة
المحمل( /عكس قيد) للسنة
مدفوع خالل السنة
في نهاية السنة

 31ديسمبر
2019
6,367,020
()345,317
()5,970,718
50,985

 -16المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

تخفيضات مستحقة متعلقة بصناديق استثمارية
مصاريف موظفين مستحقة
ضريبة قيمة مضافة مستحقة ،صافي
أتعاب مستحقة ألعضاء ولجان مجلس اإلدارة
خدمات تقنية معلومات مستحقة
مصاريف منافع عامة مستحقة
اشتراكات تأمينات اجتماعية مستحقة
أتعاب مهنية مستحقة
مصاريف اشتراكات مستحقة
أخرى
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 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2019

10,729,281
9,230,810
2,469,760
1,500,000
871,036
690,936
401,613
291,114
139,128
3,340,273
29,663,951

13,141,542
6,949,400
496,331
1,400,000
287,306
374,185
381,131
913,250
224,674
1,463,040
25,630,859

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -17مخصص الزكاة وضريبة الدخل
تتكون المكونات الهامة لوعاء الزكاة للمساهمين السعوديين بشكل رئيسي مما يلي:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019
2020

الوعاء الزكوي
حقوق المساهمين  -في بداية السنة
صافي دخل السنة ،معدل
مخصصات
ممتلكات ومعدات ،صافي
استثمارات
إجمالي الوعاء الزكوي

387,487,279
83,912,761
16,178,684
()15,933,739
471,644,985

362,359,394
33,615,172
14,510,552
()15,802,760
()6,628,798
388,053,560

نسبة الملكية السعودية
الوعاء الزكوي للمساهمين السعوديين على أساس نسبة الملكية
صافي الدخل المعدل للمساهمين السعوديين
الزكاة المقدرة للسنة

%100
387,732,224
83,912,761
12,119,712

%100
378,854,147
33,276,718
9,739,867

تم احتساب الزكاة بواقع  %2.5من الوعاء الزكوي للمساهمين السعوديين أو صافي الدخل المعدل للمساهمين السعوديين ،أيهما
أعلى.
تم تلخيص الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020على النحو التالي:
الزكاة
19,533,606
12,500,000
3,050,450
()22,584,056
12,500,000

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
مخصص سنوات سابقة (عكس قيد مخصص مجنب بالزيادة)
مدفوعات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

ضريبة الدخل
412,177
()305,467
()106,710
-

اإلجمالي
19,945,783
12,500,000
2,744,983
()22,690,766
12,500,000

تم تلخيص الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019على النحو التالي:
الزكاة
14,798,042
9,730,000
3,300,000
()8,294,436
19,533,606

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
مخصص سنوات سابقة
مدفوعات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

ضريبة الدخل
539,618
70,000
()197,441
412,177

اإلجمالي
15,337,660
9,800,000
3,300,000
()8,491,877
19,945,783

الربوط الزكوية والضريبية
خالل عام  ،2019استلمت الشركة ربوط نهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) بشأن زكاة وضريبة إضافية بمبلغ 14.8
مليون لاير سعودي تتعلق بالسنوات  2011إلى  ،2017ويرجع ذلك أساسًا إلى استبعاد االستثمارات طويلة األجل من الوعاء
الزكوي .بالتشاور مع استشاري الزكاة والضريبة لديها ،قامت الشركة في البداية بتقديم اعتراض لدى الهيئة ،والذي تم رفضه فيما
بعد ،قامت الشركة بتقديم اعتراض آخر إلى األمانة العامة للجان الضريبية ،وقدمت أيضًا عرض تسوية إلنهاء الربوط لدى لجنة
فض المنازعات البديلة .قامت الشركة بتجنيب مخصص إضافي بقيمة  3.3مليون لاير سعودي للتسوية مع لجنة فض المنازعات
البديلة في القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
بعد السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2019توصلت الشركة إلى اتفاقية مع لجنة فض المنازعات البديلة بمبلغ  12.3مليون لاير
سعودي ،تم سداده خالل السنة .عالوة على ذلك ،خالل السنة ،استلمت الشركة رب ً
طا من الهيئة لعام  2018بمبلغ إضافي قدره
 0.36مليون لاير سعودي  ،وقامت الشركة بتسجيل المبلغ كمصروف خالل السنة وقامت بسداد المبلغ.
قدمت الشركة إقرارها الزكوي عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019إلى الهيئة ،ولم يتم إجراء الربط من قبل الهيئة بعد.
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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 -18مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  -التي ليس لها
مستوى ائتماني منخفض
نقد لدى البنوك
الرصيد في  1يناير 2020
عكس قيد خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2020

دخل أتعاب
وعموالت مستحقة موجودات أخرى

اإلجمالي
لاير سعودي

611
()313

336,761
()75,078

51,534
()40,364

388,906
()115,755

298

261,683

11,170

273,151

 -19المصاريف العمومية واإلدارية والتسويقية األخرى

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019
2020
خدمات تقنية معلومات
مخصص خسائر تشغيلية
أتعاب أعضاء ولجان مجلس اإلدارة (إيضاح )21
خدمات حراسة ونظافة
مصاريف منافع عامة
مصاريف إصالح وصيانة
تكلفة تأمين
قرطاسية ولوازم
دعاية وإعالن وتسويق
سفر ونقل
عقوبات وغرامات
أخرى

5,671,351
2,128,461
1,500,000
1,466,244
1,055,820
501,751
388,207
204,537
111,288
54,333
40,000
1,274,212
14,396,204

4,768,856
7,463
1,450,031
1,403,360
915,584
271,581
323,505
89,060
195,992
236,957
737,414
10,399,803

 -20ربح السهم
يتم احتساب ربح السهم بقسمة صافي دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020و2019
والبالغة  25مليون سهم.
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 -21المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين والصناديق المدارة من قبل الشركة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة.
خالل دورة أعمالها العادية ،تقوم الشركة بإجراء معامالت مع البنك السعودي لالستثمار (المساهم الوحيد بالشركة) .لدى الشركة
تسهيالت سحب على المكشوف من البنك السعودي لالستثمار لتمويل القروض الهامشية وتمويل المرابحة الممنوحة لعمالئها بحد
أقصى  1،200مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  1,200 :2019مليون لاير سعودي) .وكما في  31ديسمبر  ،2020بلغ المبلغ
المستخدم من هذا التسهيل  198مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  113 :2019مليون لاير سعودي) .قام البنك بتحميل مصروف
عمولة على الشركة على الرصيد المستخدم للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020قدرها  3مليون لاير سعودي ( 30يونيو :2019
 0.5مليون لاير سعودي) .قامت الشركة أيضًا بإجراء معاملة تمويل شركات مع البنك السعودي لالستثمار قدرها ال شيء (31
ديسمبر  0.43 :2019مليون لاير سعودي).
بلغت القروض الهامشية القائمة مع مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بمبلغ  2,155,292لاير سعودي ( 31ديسمبر :2019
 2,232,390لاير سعودي) .وبلغ دخل العمولة ذات العالقة للسنة  103,155لاير سعودي ( 31ديسمبر  62,041 :2019لاير
سعودي).
كما تحتفظ الشركة بحسابها البنكي التشغيلي لدى البنك السعودي لالستثمار (انظر اإليضاح .)9
لدى الشركة عدة اتفاقيات مع البنك كما يلي:
 -1اتفاقية خدمات اإليجار والمباني ذات العالقة ،التي يقوم البنك بموجبها بتوفير موقع المركز الرئيسي ومواقع  4فروع للشركة
( :2019مواقع  5فروع) ،ويبلغ إيجار الممتلكات والمعدات القائمة ،وصيانة المعدات والمنافع العامة واالتصاالت ومواقف
السيارات بمبلغ سنوي قدره  3.100.333لاير سعودي ( 31ديسمبر  3,155,866 :2019لاير سعودي).
 -2اتفاقية خدمات البريد ،والتي يقوم البنك بموجبها بتقديم كافة الخدمات البريدية للشركة من خالل قسم البريد في البنك بمبلغ
سنوي قدره  39.000لاير سعودي ( 31ديسمبر  39,000 :2019لاير سعودي).
 -3اتفاقية خدمات األرشيف ،والتي يقوم البنك بموجبها بحفظ كافة ملفات الشركة من خالل قسم الشؤون اإلدارية بالبنك بمبلغ
سنوي قدره  80.000لاير سعودي ( 31ديسمبر  80,000 :2019لاير سعودي).
 -4اتفاقية تقنية المعلومات ،والتي يقوم البنك بمو جبها بتقديم كافة خدمات تقنية المعلومات بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالبريد
اإللكتروني واإلنترنت وخدمات الصيانة ذات العالقة بمبلغ سنوي قدره  2,174,952لاير سعودي ( 31ديسمبر :2019
 980,276لاير سعودي).
يتم عرض مصاريف اتفاقيات خدمات البريد واألرشيف وتقنية المعلومات على أنها "مصاريف خدمات أعمال" في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
تشمل الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين مبلغ  10,109,018لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020تتعلق
بكبار موظفي اإلدارة ( 31ديسمبر  9,456,245 :2019لاير سعودي).
بلغت أتعاب أعضاء ولجان مجلس اإلدارة للسنة  1،500،000لاير سعودي ( 31ديسمبر  1،450،031 2019لاير سعودي).
يتم اعتماد أسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة وتتم خالل دورة األعمال العادية للشركة.
 -22التعهدات وااللتزامات المحتملة
كما في  31ديسمبر  ، 2020لدى الشركة التزامات بمنح قروض هامشية للعمالء بقيمة  742مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
 591 :2019مليون لاير سعودي).
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 -23الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة

الحسابات النقدية للعمالء:
كما في  31ديسمبر  ،2020احتفظت الشركة بحسابات نقدية للعمالء لدى البنك بقيمة  2.2مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر :2019
 1.7مليار لاير سعودي) ،يتم استخدامها لالستثمارات حسب تصرف العمالء .وتماشيًا مع سياستها المحاسبية ،ال يتم إدراج هذه
األرصدة في القوائم المالية للشركة.

أصول تحت اإلدارة
بلغت القيمة السوقية لألصول تحت إشراف اإلدارة في  31ديسمبر  2020ما يقارب  20.80مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر
 18.80 :2019مليار لاير سعودي).
 -24إدارة مخاطر األدوات المالية
مقدمة
يتمثل هدف الشركة عند إدارة المخاطر في تحقيق المنفعة للمساهمين والحفاظ عليها .تتعرض أنشطة الشركة لمخاطر ،ولكن يتم
إدارتها من خالل عملية من التحديد المستمر والقياس والمراقبة ،وتخضع لحدود المخاطر والضوابط .وتعتبر عملية إدارة المخاطر
ذات أهمية بالغة بالنسبة الستمرار ربحية الشركة.
يتولى مجلس إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن تحديد ومراقبة إدارة المخاطر بالشركة .تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد
وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ،ووضع الحدود والضوابط المالئمة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة
لها .تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة .تهدف الشركة ،من
خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة ،إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم
والتزاماتهم .تتعرض الشركة لمخاطر متنوعة مثل مخاطر السوق (والتي تشتمل على مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت
ومخاطر أسعار األسه م) ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان التي تنشأ عن األدوات المالية التي تحتفظ بها.
مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار
السائدة في السوق .تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار
األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم .تشتمل األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض قصيرة األجل واالستثمارات
في أدوات حقوق الملكية.
تتعرض الشركة لمخاطر السوق خالل السنة كما هو مبين أدناه .لم تكن هناك أي تغييرات في هذه الظروف عن السنة السابقة.
مخاطر العمالت األجنبية
تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار
الصرف األجنبي .ولم يكن لدى الشركة بتار يخ إعداد القوائم المالية أي موجودات أو مطلوبات مسجلة بعمالت أجنبية هامة تعرضت
الشركة بشأنها للتقبات في أسعار العمالت األجنبية .وعليه ،لم يتم عرض تحليل الحساسية بشأن العمالت األجنبية.
مخاطر أسعار العمولة
تمثل مخاطر أسعار العمولة المخاطر الناتجة عن تذبذب قي مة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة السائدة في السوق.
يتعلق تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار العمولة في السوق بصورة رئيسية بالحسابات المكشوفة لدى البنوك المرتبطة
نظرا ألن قروض الشركة تعتبر قصيرة األجل في طبيعتها ،ال تت عرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت
بأسعار عمولة عائمةً .
بشكل كبير.

تحليل حساسية سعر العمولة
تم تحديد تحليل الحساسية وفق التعرض ألسعار العمولة لألدوات غير المشتقة في نهاية الفترة المالية .بالنسبة للمطلوبات المرتبطة
بعمولة عائمة ،تم إعداد التحليل بافتراض أن مبلغ االلتزام القائم في نهاية الفترة المالية كان مستحقًا عن الفترة بأكملها .تم استخدام
الزيادة أو النقصان بمقدار  50نقطة أساس عند اإلبالغ عن مخاطر أسعار العمولة داخليًا لكبار موظفي اإلدارة ،وتمثل تقييم اإلدارة
للتغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار العمولة.
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 -24إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
مخاطر أسعار العموالت (تتمة)

تحليل حساسية سعر العمولة (تتمة)
مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،لو زادت أســعار العمولة أو نقصــت بواقع  50نقطة أســاس ،لزاد ربح الشــركة أو نقص
بمبلغ  987,596لاير ســعودي ( 31ديســمبر  562,973 :2019لاير ســعودي) .زاد تعرض الشــركة لمخاطر أســعار العمولة
خالل السنة نتيجة زيادة القروض المرتبطة بعمولة.
مخاطر أسعار األسهم
تمثل مخاطر أســـعار األســـهم المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األســـعار الســـائدة في
السـوق ،سـواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصـة بأدوات مالية فردية أو الجهة المصـدرة لها أو عوامل تؤثر على كافة
األدوات المالية المتداولة في السوق.
تتعرض الشـركة ل مخاطر السـوق فيما يتعلق باسـتثماراتها في الصـناديق االسـتثمارية .تقوم الشـركة بالحد من مخاطر األسـعار من
خالل تنويع اسـتثماراتها ومراقبة التطورات في الصـناديق بصـورة مسـتمرة .إضـافة إلى ذلك ،تتم مراقبة العوامل الرئيسـية التي
تؤثر على التغيرات في سوق الصناديق ،بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها.
في الجدول أدناه ،تم بيان أفضــل تقديرات اإلدارة لألثر على قائمة الدخل الشــامل لســنة نتيجة التغير المحتمل بصــورة معقولة في
مؤشــرات الصــناديق ،مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة .عمليًا ،قد تختلف التقديرات الفعلية عن تحليل الحســاســية أدناه ومن
الممكن أن يكون الفرق ها ًما .إن النقص المقابل في كل مؤشــــر من المؤشــــرات المبينة أدناه كان من المفترض أن ينتج عنه أثر
مقابل ولكن معاكسًا.

مؤشر السوق
صناديق استثمارية

التغير في مؤشر حقوق الملكية
%
5+
5-

األثر على قائمة الدخل الشامل للسنوات المنتهية في
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
لاير سعودي
1,748,501
()1,748,501

1,271,667
()1,271,667

إدارة مخاطر االئتمان
تشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الشركة
لخسارة مالية .وكما في  31ديسمبر  ، 2020فإن الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان ،دون أخذ أي ضمانات محتفظ
بها أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى بعين االعتبار والتي قد تؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية نتيجة إخفاق الطرف المقابل في
الوفاء بالتزاماته ،ينشأ عن القيمة الدفترية لألصل المالي المعني المثبت والظاهر في قائمة المركز المالي .تقوم الشركة بوضع
إجراءات لفحص االئتمان يتم مراجعتها وتحديثها بصفة مستمرة قبل القيام بمنح االئتمان إلى عمالئها .يبين اإليضاح ( )18بالتفصيل
الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية التي ال تمثل النقدية وشبه النقدية .تحتفظ الشركة بمحفظة
األسهم كضمان لقروض الهامشية وتمويل المرابحة.
كما توجد هناك أيضا إجراءات أخرى لمراقبة واعتماد االئتمان لضمان اتخاذ اإلجراءات الالزمة السترداد الديون المتأخرة السداد.
عالوة على ذلك ،تقوم الشركة بمراجعة القيمة القابلة لالسترداد لكافة الذمم المدينة على أساس فردي في نهاية الفترة المالية وذلك
للتأكد من تجنيب مخصص خسارة كاف لقاء المبالغ غير القابلة لالسترداد .وفي هذا الصدد ،يعتقد المدراء بالشركة أن مخاطر
االئتمان الخاصة بالشركة منخفضة بشكل جوهري.
تتكون القروض الهامشية والمرابحة المدينة من عدد كبير من العمالء .ويتم إجراء تقويم ائتماني مستمر بشأن الوضع المالي لهذه
الحسابات.
إن مخاطر االئتمان بشأن األموال السائلة محدودة حيث أن األطراف األخرى هي بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.
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 -24إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السـيولة عدم مقدرة الشـركة على الوفاء بالتزاماتها المالية حال اسـتحقاقها .وتتمثل طريقة الشـركة في إدارة مخاطر
الســـيولة ،وذلك بالتأكد ،قدر المســـتطاع ،بأن لديها ســـيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال اســـتحقاقها خالل الظروف العادية وغير
العادية ،دون تكبد خسـائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضـر بسـمعة الشـركة .إن المسـؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السـيولة
تقع على عاتق مجلس اإلدارة ،والذي قام بدوره بوضــع إطار عمل مالئم إلدارة مخاطر الســيولة وإدارة متطلبات إدارة الســيولة
والتمويل الخاصــة بالشــركة على المدى القصــير والمتوســط والطويل األجل .وتقوم الشــركة بإدارة مخاطر الســيولة من خالل
اس تحقاق
االحتفاظ باالحتياطيات والتسـهيالت البنكية الكافية والمراقبة المسـتمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة محافظ ـ
الموجودات والمطلوبات المالية.
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة الخاصة بالشركة كما في  31ديسمبر :2020
 31ديسمبر 2020
منافع نهاية الخدمة للموظفين
منافع طويلة األجل للموظفين
حسابات مكشوفة لدى البنوك
مصاريف مستحقة الدفع
ومطلوبات أخرى
زكاة مستحقة
التزام إيجار

 31ديسمبر 2019
منافع نهاية الخدمة للموظفين
منافع طويلة األجل للموظفين
حسابات مكشوفة لدى البنوك
مصاريف مستحقة الدفع
ومطلوبات أخرى
زكاة مستحقة
ضريبة دخل مستحقة
التزام إيجار

أقل من  3أشهر
لاير سعودي
19,194,671
19,194,671

أقل من  3أشهر
لاير سعودي
12,519,320
12,519,320

 3إلى 12
شه ًرا
لاير سعودي

 5 – 1سنوات
لاير سعودي
-

5,552,690
197,519,110

10,469,281
12,500,000
79,668
57,923
137,591 226,041,081

 3إلى 12
شهرا
ً
لاير سعودي

 5 – 1سنوات
لاير سعودي
-

50,985
112,594,666

13,111,539
19,533,606
412,177
108,411
3,126,681
108,411 148,829,655

أكثر من
 5سنوات
لاير سعودي

بدون تاريخ
استحقاق محدد
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

18,293,513
-

-

18,293,513
5,552,690
197,519,110

18,293,513

-

29,663,952
12,500,000
137,591
263,666,856

بدون تاريخ
أكثر من  5سنوات استحقاق محدد
لاير سعودي
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

15,891,112
-

-

15,891,112
50,985
112,594,666

15,891,112

-

25,630,859
19,533,606
412,177
3,235,092
177,348,497

إدارة رأس المال
تقوم الشركة بإدارة رأس مالها للتأكد من أنها قادرة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية مع زيادة العائد للمساهمين
من خالل زيادة رصيد حقوق الملكية .لم يطرأ أي تغيير على االستراتيجية الكلية للشركة عن السنة السابقة.
يتكون هيكل رأس مال الشركة من الدين وحقوق الملكية التي تشتمل على رأس المال واألرباح المبقاة والحسابات المكشوفة لدى
البنوك.
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شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -24إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
فئات األدوات المالية
 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
-

استثمارات (إيضاح )7

6,628,798

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
34,970,014

18,804,533

استثمارات (إيضاح )7
نقد لدى البنوك (إيضاح )9
قروض هامشية وتمويل مرابحة (إيضاح )10
دخل أتعاب وعموالت مستحقة (إيضاح )11
موجودات أخرى (إيضاح )12

646,520
636,322,381
26,068,374
683,454

825,670
486,794,733
30,136,006
3,154,715

حسابات مكشوفة لدى البنوك (إيضاح )21

197,519,110

112,594,666

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
فئات األدوات المالية وقيمها العادلة
يشمل الجدول التالي معلومات حول:
•
•
•
•

فئات األدوات المالية بنا ًء على طبيعتها وخصائصها،
القيمة الدفترية لألدوات المالية،
القيمة العادلة لألدوات المالية (باستثناء األدوات المالية عندما تقارب القيمة الدفترية قيمتها العادلة) ،و
مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم اإلفصاح عن قيمتها العادلة.

يتم تحديد مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة من  1إلى  3على أساس مدى كون القيمة العادلة قابلة للمالحظة:
•
•
•

تمثل قياسات القيمة العادلة ضمن المستوى  1تلك المستمدة من األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات
أو مطلوبات مماثلة.
تمثل قياسات القيمة العادلة ضمن المستوى  2تلك المستمدة من مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى
األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات إما بصورة مباشرة (أي األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي
المشتقة من األسعار) .و
تمثل قياسات القيمة العادلة ضمن المستوى  3تلك المستمدة من طرق التقويم التي تشمل مدخالت للموجودات أو المطلوبات
ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).
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 -24إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
القيمة الدفترية
الموجودات المالية

إيضاح

مدرجة
بالقيمة
العادلة من
خالل
الربح أو
الخسارة

مقاسة إلزاميًا
بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

مستوى
القيمة العادلة

المطلوبات المالية

القيمة
العادلة من مدرجة بالقيمة
خالل الدخل العادلة من خالل
الدخل الشامل
الشامل
اآلخر
اآلخر

التكلفة
المطفأة

مدرجة بالقيمة مقاسة إلزاميًا
بالقيمة العادلة
العادلة من
خالل الربح أو من خالل الربح
أو الخسارة
الخسارة

التكلفة المطفأة

اإلجمالي

2

1

3

اإلجمالي

 31ديسمبر 2020
-

نقد لدى البنوك

9

-

استثمارات
حسابات مكشوفة
لدى البنوك

7

-

21

-

-

نقد لدى البنوك

9

-

-

استثمارات
حسابات مكشوفة
لدى البنوك

7

-

21

-

34,970,014

-

-

646,520

-

-

-

646,520

-

-

-

-

-

-

34,970,014

-

-

-

-

-

-

825,670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

197,519,110

-

646,520

646,520

-

34,970,014

197,519,110

197,519,110

-

-

197,519,110

825,670

825,670

-

-

825,670

25,433,331

13,928,282

-

25,433,331

112,594,666

112,594,666

-

112,594,666

-

34,970,014

 31ديسمبر 2019
18,804,533
-

-

6,628,798
-

لم يتم إجراء تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2والمستوى  3خالل الفترات المالية.
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112,594,666

11,505,049
-
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كافة المبالغ باللاير السعودي ما لم يرد خالف ذلك
 -25المتطلبات النظامية لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال
قامت هيئة السـوق المالية بوضـع إطار عمل وإرشـادات خاصـة بالمتطلبات النظامية للحد األدنى لرأس المال وطريقة احتسـابه وفقًا
للركيزة األولى .ووفقا ً لهذه الطريقة ،قامت الشركة باحتساب الحد األدنى المطلوب لرأس المال ونسب كفاية رأس المال على النحو
التالي:

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

قاعدة رأس المال:
الشريحة األولى لرأس المال
الشريحة الثانية لرأس المال
إجمالي قاعدة رأس المال

439,062
439,062

373,744
611
374,355

متطلبات الحد األدنى لرأس المال:
مخاطر السوق
مخاطر االئتمان
المخاطر التشغيلية
إجمالي الحد األدنى لرأس المال المطلوب

3,874
152,267
21,610
177,751

1,619
126,459
17,995
146,073

نسبة كفاية رأس المال:
معدل رأس المال (مرة)

2.47

2.56

261,312

228,282

الفائض في رأس المال

أ) تشتمل قاعدة رأس مال الشركة على ما يلي:
• الشريحة األولى لرأس المال وتتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة وعالوة اإلصدار (إن وجدت)
واالحتياطيات باستثناء احتياطيات إعادة التقويم.
•

الشريحة الثانية لرأس المال وتتكون من القروض الثانوية واألسهم الممتازة المتراكمة واحتياطيات إعادة التقويم.

ب) يتم احتساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال فيما يتعلق بمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والمخاطر التشغيلية وفقا ً للمتطلبات
المنصوص عليها في الجزء ( ) 3من قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
ج) تتمثل أهداف الشركة عند إدارة كفاية رأس المال في االلتزام بمتطلبات الحد األدنى لرأس المال المحددة من قبل هيئة السوق
المالية للحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأسمال قوية.
د) تقوم الشركة سنويًا باإلفصاح للجمهور عن بعض المعلومات وفقا ً للركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية وذلك على موقع
الشركة اإللكتروني ( ) www.icap.com.saولكنها ال تخضع للفحص أو المراجعة من قبل المراجعين الخارجيين للشركة.
ه) تستند الحسابات المذكورة أعاله إلى نموذج كفاية رأس المال الذي قدمته هيئة السوق المالية كما في سنوات إعداد القوائم
المالية المقابلة.
 -26تأثير كوفيد 19-على األعمال والعمليات
اقرارا منها بانتشــاره
خالل مارس  ، 2020أعلنت منظمة الصــحة العالمية تصــنيف تفشــي فيروس كورونا (كوفيد )19-بالجائحة
ً
أيضـــا على منطقة مجلس التعاون الخليجي ،بما في ذلك المملكة العربية
الســـريع في كافة أنحاء العالم .وقد أثر تفشـــي الفيروس
ً
الســـــعوديـة .وقـد اتخـذت الحكومـات في كـافـة أنحـاء العـالم العـديـد من اإلجراءات بهـدف احتواء انتشـــــار الفيروس .وقـامـت المملكـة
العربية السـعودية ،على وجه الخصـوص ،بإقفال الحدود وإصـدار إرشـادات للتباعد االجتماعي ،وفرض اإلغالق وحظر التجوال
في كافة أنحاء البالد.
ال تزال جائحة كوفيد 19-مسـتمرة في تعطيل األسـواق العالمية ،حيث بدأت تشـهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من
اإلصـابات وذلك على الرغم من أنها كانت قد سـيطرت سـابقًا على تفشـي الوباء من خالل اجراءات احترازية صـارمة مثل فرض
القيود على الســـفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصـــارمة .ومع ذلك ،تمكنت حكومة المملكة العربية الســـعودية
("الحكومة") من السيطرة بنجاح على تفشي الوباء حتى اآلن ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات غير المسبوقة والفعالة
التي اتخذتها الحكومة ،وقد قامت الحكومة بعد ذلك بإنهاء عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للرجوع الى الوضــــع
الطبيعي.
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 -26تأثير كوفيد 19-على األعمال والعمليات (تتمة)
وال يزال من غير المؤكد حجم ومدى تلك اآلثار وتتوقف على التطورات المسـتقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشـكل دقيق في الوقت
ونظرا لعدم التأكد من األثر االقتصادي ،فإنه
الحالي ،مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة الحتوائه.
ً
من غير الممكن إجراء تقـدير موثوق بـه لألثر النـاتج عن ذلـك بتـاريخ اعتمـاد هـذه القوائم المـاليـة المنفصــــلـة .إن هـذه التطورات قـد
تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للشركة.
 -27األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية
لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم
إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية.
 -28اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  14مارس .2021
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