
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شركة ُملكيّة لالستثمار

( مقفلة سعودية شركة مساهمة ) 

 القوائم المالية

م1202ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  المستقل مراجعالتقرير مع 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  شركة ُملكيّة لالستثمار

 مقفلة( سعودية )شركة مساهمة

 م2021ديسمبر  31القوائم المالية مع تقرير المراجع المستقل للسنة المنتهية في 

 

 

 فهرس

 

 الصفحة  

  

 - مراجع المستقلالتقرير 
  

 1 قائمة المركز المالي
  

 2 اآلخر الشامل دخلالة والربح أو الخسارقائمة 

  
 3 المساهمين قائمة التغيرات في حقوق

  
 4  قائمة التدفقات النقدية

  
24 – 5 ةحول القوائم المالي إيضاحات  



 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل
 

 

 

 في ينالمساهمإلى/ 

                ُملكيّة لالستثمار شركة 
 مقفلة( مساهمة )شركة

 

 

 اجعة القوائم المالية التقرير عن مر

 الرأي

"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في الشركة)" (مساهمة مقفلة شركة)لإلستثمارُملكيّة لشركة لقد راجعنا القوائم المالية 

المنتهية وقائمة التدفقات النقدية للسنة  حقوق المساهمينوقائمة التغيرات في  والدخل الشاملم، وقائمة الدخل 2021ديسمبر  31

 ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.ذلك التاريخفي 

 31كما في  للشركةوفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي 

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  االمالي وتدفقاته ام، وأدائه2021ديسمبر 

 .راجعين والمحاسبينالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم

 

 أساس الرأي

ً للمعايير الدولية للمراجعة ال معتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير لقد قمنا بالمراجعة وفقا

وفقاً  الشركةونحن مستقلون عن  الوارد في تقريرنا. مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية"موضحة بالتفصيل في قسم "

مراجعتنا للقوائم المالية. وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة ب

 األخالقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

لة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة إن اإلدارة هي المسؤو

لنظام الشركات و ووفقاً راجعين والمحاسبين العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم

عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من ، وهي المسؤولة النظام األساسي للشركة

 التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب  الشركةوعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة 

سبة، مالم تكن هناك نية لدى اإلدارة االمتعلقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في المح مقتضى الحال، عن األمور

 ، أو مالم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.اأو إيقاف عملياته الشركةلتصفية 

 .الشركةالمالي في  والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير

 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 

 ا إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أوفي الوصول إلى تأكيد معقول عم تمثل أهدافنا

تأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة التي خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عال من ال

ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند  تم القيام بها وفقا

ها قد تؤثر، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن.وجوده

 .في مجملها، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية منفردة أو
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 )تتمة( تقرير المراجع المستقل
 

 في ينالمساهمإلى/ 

                ُملكيّة لالستثمار شركة 
 مقفلة( مساهمة )شركة 

 

 

 ع عن مراجعة القوائم المالية )تتمة(مسؤوليات المراج

وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم 

 المهني
 :ونقوم أيضاً بما يلي . ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة

لجوهري في القوائم المالية، سواًء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، تحديد وتقييم مخاطر التحريف ا •

رأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج لوالحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس 

 طوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.عن خطأ، نظراً ألن الغش قد ين

داء التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إب •

 رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.

 مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة.تقويم مدى  •

ث أو التوصل إلى استنتاج بشأن مدة مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحدا •

على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود  الشركةحول قدرة  اكاً كبيرً ش ظروف قد تثير

أينا إذا بتعديل رعدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم 

أحداثاً أو  كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن

 عن البقاء كمنشأة مستمرة. الشركةظروفاً مستقبلية قد تتسبب في توقف 

تواها، بما في ذلك اإلفصاحات وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومح •

 بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة 

 ك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.للمراجعة، بما في ذل

 

 

 عن البسام وشركاؤه

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 
 

 إبراهيم أحمد البسام

 337ترخيص رقم  –محاسب قانوني 
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 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 مقفلة(سعودية )شركة مساهمة 

 لمركز المالي قائمة ا

 م2021ديسمبر  31كما في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 إيضاحات 

 

م1202ديسمبر  31  م2020ديسمبر 31  

      الموجودات

ةجودات غير المتداولالمو       

 1,183,314  3,681,824  4 ممتلكات ومعدات، صافي

 204,388  159,776  5 أصول غير ملموسة، صافي

 8,249,793  7,930,917  6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

الجزء غير  – استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 المتداول
10 

 
3,754,748  4,167,501 

 2,628,489  2,084,664  7 صافيحق استخدام أصول، 

,929,61117   متداولةالغير  مجموع الموجودات   16,433,485 

      الموجودات المتداولة

,808,1799  8 مستحق من أطراف ذات عالقة   9,452,452 

,130,1982  784,968  9 ومدينون أخرون ةمقدم اتمدفوع  

الجزء  – استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 المتداول
10 

 
49,850,138  13,626,005 

 30,926,559  1,270,100   نقد لدى البنوك

,014,08561   مجموع الموجودات المتداولة   56,135,214 

,943,69678   إجمالي الموجودات   72,568,699 

      المطلوباتحقوق المساهمين و

      حقوق المساهمين

 65,000,000  65,000,000  11 رأس المال 

 2,529  836,056  12 احتياطي نظامي

 9,559  4,245,925   أرباح مبقاة

 97,258  167,601   التزامات خطة منافع الموظفين المحددةاحتياطي إعادة قياس 

)  6 دخل الشامل األخراحتياطي إعادة تقييم استثمارات من خالل ال 277,615 )  (493,994)  

 64,615,352  69,634,305   إجمالي حقوق المساهمين

      المطلوبات

      المطلوبات غير المتداولة

ب -7 غير المتداول الجزء-تأجيرالتزامات    1,488,760  2,058,988 

 429,276  446,205  13 التزامات خطة منافع الموظفين المحددة

,965,9341   إجمالي المطلوبات غير المتداولة   2,488,264 

      المطلوبات المتداولة

ب -7 المتداول الجزء-تأجيرالتزامات    570,228  556,320 

 1,391,364  2,042,721  14 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون

,724,5144  15 مخصص الزكاة    3,517,399 

 5,465,083  7,127,673   إجمالي المطلوبات المتداولة

 7,953,347  9,062,638   إجمالى المطلوبات

,943,69678   المطلوبات و مجموع حقوق المساهمين   72,568,699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( جزءً تشكل  28إلى  1)إن اإليضاحات من رقم 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 مقفلة(سعودية )شركة مساهمة 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر 

 م 2021مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  اتإيضاح 

 31للسنة المنتهية في 

م1202ديسمبر    

 31للسنة المنتهية في 

م2020ديسمبر   

      

,764,66117  16 إيرادات الخدمات االستثمارية   19,274,895 

 1,275,905  1,649,027   أرباح محققة من بيع استثمارات من خالل الربح أو الخسارة

3289,32  5,510,266  10 أرباح غير محققة من استثمارات من خالل الربح أو الخسارة   

,057,82124   اجمالي اإليرادات   20,840,123 

(,251,2494)  17 تكلفة اإليرادات   (3,731,534)  

,806,57120   الربحمجمل    17,108,589 

(251,162,11)  (10,244,235)  18 مصروفات إدارية وعمومية  

(279,101)  19 بيعية وتسويقية مصروفات   (95,411)  

,470,04810   لرئيسيةصافي الربح من العمليات ا   5,850,927 

ب -7 تكاليف تمويل   (56,480)   (21,306)  

 124,538  17,192   إيرادات أخرى

,182,00910   قبل الزكاة  السنة صافي ربح   5,954,159 

ب -15 الزكاة   (915,6731,)   (921,620,1)  

,267,3358    السنة صافي ربح   4,333,238 

 
      الدخل الشامل األخر

      بنود ال يتم اعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة

ارباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من )خسائر( / 

   خالل الدخل الشامل األخر
)15,374(  39,335 

الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل 

   األخر
(283,121)   (9944,7)  

 44,724  70,343  13 ارباح إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة

(66,314)   للسنة الدخل الشامل األخر/  )الخسارة الشاملة األخرى(اجمالي    39,260 

,953,2688   للسنة اجمالي الدخل الشامل   4,372,498 

 

     21 ربحية السهم

51.5   الرئيسية العملياتالربح من  ي صافيف والمخفض نصيب السهم األساسي   780.  

81.2   ربح السنة في صافي والمخفض نصيب السهم األساسي   0.58 

      

 7,497,260  6,500,000   بنهاية السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(قوائم الماليةتشكل جزًء ال يتجزأ من هذه ال 28إلى  1)إن اإليضاحات من رقم 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 مقفلة(سعودية )شركة مساهمة 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

3 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 28إلى  1)إن اإليضاحات من رقم 

 احتياطي نظامي رأس المال 

 /)خسائر متراكمة( 

 أرباح مبقاة

احتياطي إعادة قياس 

التزامات خطة منافع 

 الموظفين المحددة

احتياطي إعادة تقييم 

استثمارات من خالل 

 الدخل الشامل األخر

حقوق المساهمينإجمالي   

 

,14) - 75,000,000  م 2020يناير  1الرصيد كما في  603 ,485) 52,534 (449,195) 60,242,854 

 - - - 10,000,000 - (10,000,000) (11تخفيض رأس المال لتغطية الخسائر المتراكمة )إيضاح 

 4,333,238 - - 4,333,238 - -  السنة ربحصافي 

 - - - (2,529) 2,529 - المحول الى االحتياطي النظامي

 39,260 (44,799) 44,724 39,335 - - الدخل الشامل األخر

559,9 2,529 65,000,000 م2020 ديسمبر 31الرصيد كما في   97,258 (493,994)  64,615,352 

,267,3358 - -  السنة ربحصافي   - - 267,3358,  
(833,527) 833,527 - المحول الى االحتياطي النظامي  - - - 

(15,374) - - الخسارة الشاملة االخرى  70,343 (121,283)  (,31466)  

(3,250,000) - - (20توزيعات أرباح )إيضاح   - - (3,250,000) 

,925,2454 836,056 65,000,000 م2021 ديسمبر 31في كما الرصيد   167,601 ( 277,615 ) 69,634,305 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 مقفلة(سعودية )شركة مساهمة 

 دفقات النقديةقائمة الت

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 اتضاحإي 

 31للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 

     األنشطة التشغيلية من النقدية التدفقات

 5,954,159  10,009,182  الزكاة قبلالسنة  ربحصافي 

     السنة قبل الزكاة: ربحتعديالت لتسوية صافي 

 501,428  376,041  استهالك ممتلكات ومعدات

 60,082  64,612  إطفاء أصول غير ملموسة

ارباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

(289,323)  (5,510,266)  الخسارة  

 271,913  543,825  استهالك حق استخدام األصول

 1,896,478  948,239  فروقات زكوية عن سنوات سابقة

 -  (2,850)  اتأرباح استبعاد ممتلكات ومعد

 21,306  56,480  تكاليف تمويل

 224,387  188,685  المكون من التزامات خطة منافع الموظفين المحددة

  6,673,948  8,640,430 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

(214,127)  57,120  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  

 11,200,385  (30,301,114)  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 7,453,044  397,743  مستحق من أطراف ذات عالقة

(1,573,413)  1,345,230  ومدينون أخرون ةمقدم اتمدفوع  

 309,874  541,997  مصاريف مستحقة ودائنون أخرون

 25,816,193  (21,285,076)  الناتج من العمليات

(16,093)  (101,413)  المسدد من التزامات خطة منافع الموظفين المحددة  

(595,603)  (1,624,829)  المسدد من الزكاة   

 25,204,497  (23,011,318)  التشغيلية األنشطة من الناتج )المستخدم في( صافي النقد

      اإلستثماريةالنقدية من األنشطة  التدفقات

 (213,202)  (2,876,210)  ومعدات شراء ممتلكاتدفوع لالم

 -  4,509  المتحصل من اسبتعاد ممتلكات ومعدات

 (41,242)  (20,000)  المدفوع لشراء أصول غير ملموسة

 (254,444)  (2,891,701)  االستثمارية األنشطة المستخدم في صافي النقد

     النقدية من األنشطة التمويلية  التدفقات

 (306,400)  (612,800)  المسدد من التزامات تأجير

 -  (3,140,640)  توزيعات أرباح مسددة

 (306,400)  (3,753,440)  األنشطة التمويلية  المستخدم في النقد صافي

 24,643,653  (29,656,459)  لدى البنوك صافي التغير في النقد

 6,282,906  30,926,559  في بداية السنةلدى البنوك نقد ال

 30,926,559  1,270,100  في نهاية السنة لدى البنوكنقد ال

 

 م2020  م2021  معامالت غير نقدية:

 -  109,360  توزيعات أرباح غير مسددة 

 44,799  121,283  الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

 150,000  -  غير ملموسة الى أصول غير ملموسةمحول من دفعات مقدمة لشراء أصول 

 10,000,000  -  خسائر متراكمة مقابل اقفالرأس المال  تخفيض
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 التكوين والنشاط -1

-13170ة، مسجلة لدى هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم شركة ُملكيّة لالستثمار )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفل

 (.2013نوفمبر  13هـ )الموافق  1435محرم  10بتاريخ  37

 10هـ )الموافق  1435جمادى األول  9بتاريخ  1010407245تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 (.2014مارس  3هـ )الموافق  1435جمادى األول  2ق بتاريخ  /101لقرار الوزاري رقم (. تأسست الشركة بموجب ا2014مارس 

تقديم المشورة في األوراق المالية، الحفظ  المالية،الترتيب في األوراق  المالية،تتمثل نشاطات الشركة الرئيسية في التعامل في األوراق 

 .يقفي األوراق المالية، إدارة االستثمارات وتشغيل الصناد

، المملكة 11573، الرياض 52775إن عنوان المركز الرئيسي للشركة في الرياض طريق األمير محمد بن عبد العزيز حي العليا، ص.ب 

 العربية السعودية.

 عدادأساس اإل -2

 بيان االلتزام 2-1

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا

 المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 أسس القياس 2-2 

اس آخر، أعدت القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا اذا ما تطلبت المعايير الدولية للتقرير المالي استخدام اساس قي

 ( ووفقاً لمبدأ االستحقاق ومفهوم االستمرارية.4في السياسات المحاسبية المطبقة )إيضاح رقم كما هو مبين 

 عملة العرض والنشاط 2-3

 تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
 

معايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت المحاسبية الجديدة والتي المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات ال 2-4

 لم يتم تطبيقها بعد

 لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد:

التعديالت على 

 الوصف المعايير

تسري للسنوات 

 التعديل عن ملخص التي تبدأ في أو بعد

    
معيار المحاسبة 

 (37الدولي رقم )

 –العقود المجحفة 

 تكلفة إتمام العقد

تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي  م2022يناير  1

تتعلق مباشرة بالعقد. تنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف 

داية فترة التقرير السنوي التي المنشأة بها بعد بجميع التزاماتها في ب

 تطبق فيها المنشأة التعديالت أوالً.

المعيار الدولي 

، 16للتقرير المالي 

ومعيار  1، 9

 41المحاسبة الدولي 

تحسينات سنوية 

على المعايير 

الدولية للتقارير 

-م2018المالية 

 م2020

ديل الرسم : يزيل التع16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2022يناير  1

 التوضيحي لسداد التحسينات على العقارات المستأجرة

: يوضح التعديل أنه عند تطبيق 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف  10اختبار "

ال تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة أو  المالي،بااللتزام 

)المقترض( والمقرض. يجب تطبيق التعديل المستلمة بين المنشأة 

بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد 

 التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة.

: يلغي التعديل مطلب معيار المحاسبة 41المعيار المحاسبي الدولي 

ائب عند للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضر 41الدولي رقم 

 قياس القيمة العادلة.

: يوفر التعديل إعفاًءا إضافيًا 1المعيار الدولي للتقرير المالي 

لشركة تابعة تصبح بعد تطبيقها ألول مرة بعد الشركة األم فيما 

 يتعلق بمحاسبة فرق الترجمة التراكمي.

المعيار الدولي 

 3للتقرير المالي 

إشارة إلى اإلطار 

 المفاهيمي

بحيث يشير  3تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي للتقرير المالي  م2022يناير  1

 م.1989م بدالً من إطار عام 2018إلى اإلطار المفاهيمي لعام 

معيار المحاسبة 

 1الدولي 

 المطلوباتتصنيف 

متداولة أو غير ك

 متداولة

الحق  وضح التعديل ما هو المقصود بالحق في إرجاء التسوية، وأن م2023يناير  1

في التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية فترة التقرير، وأن هذا 

التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحق التأجيل الخاص 

ً المشتقات في التزام قابل للتحويل  به، وذلك فقط إذا كان مضمنا

 هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها
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 عداد )تتمة(أساس اإل -2

المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت المحاسبية الجديدة والتي  2-4

 )تتمة( لم يتم تطبيقها بعد

 ريانها بعد:لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي لم يبدأ س

التعديالت على 

 الوصف المعايير

تسري للسنوات 

 عن التعديل ملخص التي تبدأ في أو بعد

    
تعديالت على المعيار 

الدولي للتقرير 

ومعيار  10المالي

 28المحاسبة الدولي 

بيع أو المساهمة في 

األصول بين 

المستثمر والشريك 

أو المشروع 

 المشترك

 

ومعيار  10ت على المعيار الدولي للتقرير المالي تتعامل التعديال ال ينطبق

مع المواقف التي يكون فيها بيع أو  28المحاسبة الدولي رقم 

مساهمة في األصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع 

المشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن األرباح أو 

 ركة تابعة.الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على ش

 

 المحاسبية الهامةلسياسات ا -3

 استخدام التقديرات

من األصعععول صعععح عنها فميتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة وضعععع التقديرات واألحكام واالفتراضعععات التي قد تؤثر على المبال  ال

تملة، وقد ينشععععأ عن عدم التيقن حيال هذه والمطلوبات واإليرادات والمصععععاريف واإلفصععععاحات المرفقة واإلفصععععاح عن االلتزامات المح

تأثر في الفترات  لدفترية ل صععععععول أو المطلوبات التي ت مة ا عديل جوهري على القي تائج تتطلب إجراء ت قديرات ن االفتراضعععععععات والت

 .المستقبلية

المحاسبية في الفترة التي يعدل جرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُعترف بالتعديالت على التقديرات وتُ 

 .فيها التقدير وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت

 فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتقديرات التي لها تأثير جوهري على المبال  المدرجة في القوائم المالية:

 االستمرارية  -1

وفقاً لمبدأ االستمرارية، ولديها قناعة أن لدى الشركة الموارد الكافية الستمرار  أجرت إدارة الشركة تقييماً لقدرة الشركة على االستمرار

اعمالها في المستقبل القريب. إضافة الى ذلك، فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرارية. لذلك فأنه 

 رية.اليزال يتم اعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرا

 تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة -2

تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة لغرض احتساب االستهالك واالطفاء ويتم تحديد هذه 

دم والتلف وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية التقديرات بعد األخذ في االعتبار االسععععتخدام المتوقع ل صععععول والتقا

 إن وجدت.-سنوياً ويتم تعديل التغيرات في مصروف االستهالك في الفترات الحالية والمستقبلية 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية  -3

دة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل أو تلك تنخفض قيمة األصل غير المالي عندما تتجاوز القيمة الدفترية ل صل أو الوح

ل صل من الوحدة المنتجة للنقد والتي تمثل القيمة العادلة ل صل ناقصا تكاليف البيع أو قيمته االستخدامية أيهما أكبر، تقدر القيمة العادلة 

أسعععار سععوق ألصععول مماثلة يمكن مالحظتها ناقصععا التكاليف  خالل عمليات البيع التي تتم على أسععاس تجاري بحت ألصععول متطابقة أو

اإلضععافية لبيع األصععل، أما القيمة االسععتخدامية تحسععب بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة ل صععل خالل السععنوات الخمس 

شععععركة غير ملتزمة بها بعد، أو اسععععتثمارات كبيرة في المقبلة وال تشععععمل تلك التدفقات النقدية المتوقعة أنشععععطة إعادة الهيكلة التي تكون ال

المسعععتقبل من شعععأنها أن تعزز أداء األصعععول للوحدة المنتجة للنقد محل االختبار. إن القيمة القابلة لالسعععترداد هي األكثر حسعععاسعععية لمعدل 

ل النمو المستخدم ألغراض التقدير للقيمة محل الخصم المستخدم لحساب التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعد

 االستخدام.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(-3
 

 استخدام التقديرات )تتمة(
 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية غير المشتقة -4

اسعععة بالتكلفة المطفأة، مثل الذمم تعترف الشعععركة ببدالت الخسعععارة حسعععب نموذج الخسعععارة االئتمانية المتوقعة على األصعععول المالية المق

 التجارية المدينة. تقوم الشعععركة بتقييم الخسعععائر المسعععتقبلية لالئتمان حسعععب نموذج الخسعععائر االئتمانية المتوقعة ل صعععول المالية المدرجة

عتراف بخسعععائر العمر المتوقع بالتكلفة المطفأة. بالنسعععبة لحسعععابات الذمم التجارية المدينة، تطبق الشعععركة النهج المبسعععط، الذي يتطلب اال

لمدينة للذمم التجارية المدينة من تاريخ االعتراف المبدئي للذمم التجارية المدينة. ولقياس الخسععععععائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم ا

من المعلومات على أسععععاس خصععععائص مخاطر االئتمان المشععععتركة وأعمار الديون المسععععتحقة. تم احتسععععاب معدالت الخسععععارة المتوقعة 

التاريخية للشعععركة وتم تعديلها لتعكس النتيجة المسعععتقبلية المتوقعة والتي تتضعععمن أيضعععا معلومات مسعععتقبلية لعوامل االقتصعععاد الكلي مثل 

نية التضعععخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي. األصعععول المالية األخرى مثل ذمم الموظفين المدينة واألرصعععدة البنكية لها مخاطر ائتما

 منخفضة وتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة يعتبر غير هام.

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية بما في ذلك األدوات المالية المشتقة -5

ي السوق عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة ل صول وااللتزامات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار المدرجة ف

اليب النشعععطة وحيثما تتطلب المعايير الدولية تقييم تلك األصعععول أو االلتزامات بقيمتها العادلة فانه يتم تحديد قيمتها العادلة باسعععتخدام أسععع

معيار التقييم بما في ذلك اسععععتخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من تلك األصععععول أو باسععععتخدام طرق أخرى كما نص عليها ال

( وتؤخذ مدخالت هذه الطرق من األسععواق النشععطة حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا فإن 13الدولي للتقرير المالي رقم )

 إنهناك حاجة إلى درجة من التقدير لتحديد القيمة العادلة وتأخذ هذه التقديرات في االعتبار مخاطر السععيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. 

 التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة المدرجة ل دوات المالية.

 التزامات خطة منافع الموظفين المحددة -6

لتقييمات يتم تقدير تكاليف خطط منافع الموظفين المحددة المسععععععتحقة بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام تلك المنافع باسععععععتخدام ا

شمل هذه العوامل تحديد  االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل وت

معدل الخصععععععم ومعدل الزيادة في المرتبات ومعدالت الوفيات والزيادات في المعاشععععععات التقاعدية في المسععععععتقبل ونظراً لتعقيد التقييم 

سية ألي تغير في تلك االفتراضات. تتم واالفتر سية وطبيعتها بأنها طويلة األجل فإن المستحقات المقدّرة تكون شديدة الحسا اضات األسا

 مراجعة جميع االفتراضات االكتوارية في تاريخ كل مركز مالي.
 

 قياس القيمة العادلة 

ستالمه لبيع أصل او المدفوع سيتم ا سعر الذي  سوق في تاريخ  القيمة العادلة هي ال لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في ال

 القياس بغض النظر عما اذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة او تقديرية بأستخدام اسلوب تقييم اخر.

مشاركون في السوق عند تسعير عند تقدير القيمة العادلة للموجودات او المطلوبات تأخذ بعين االعتبار االفتراضات التي قد يستخدمها ال

 األصل او االلتزام لتحقيق افضل فائدة اقتصادية لديهم.

أن قياس القيمة العادلة ل صععععل غير المالي يأخذ في عين االعتبار قدرة المشععععارك في السععععوق على تحقيق منافع اقتصععععادية من أفضععععل 

 ثل.استخدام او من خالل بيعة الى مشارك اخر في السوق لإلستخدام االم

ابلة تستخدم الشركة اساليب التقييم المناسبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت الق

 للمالحظات ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 ات والمطلوبات واالفصاح عنها تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي:لغرض اعداد التقرير المالي، وتحديد القيمة العادلة للموجود

 : االسعار المعلنة في االسواق النشطة لنفس االداة )اي بدون تعديل او اضافة(. 1المستوى 

دخالت الهامة :االسعار المعلنة في االسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة او طرق تقييم اخرى تستند فيها جميع الم 2المستوى 

 الى بيانات السوق القابلة للمالحظة.

 : تقنيات التقييم التي ال تستنج اليها اي مدخالت هامة على بيانات السوق المالحظة. 3المستوى 

 .1وتندرج القيمة العادلة لالستثمارات المالية ضمن المستوى 
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 )تتمة( المحاسبية الهامةلسياسات ا -3

 لمطلوبات من "متداولة" إلى "غير متداولة"تصنيف الموجودات وا

تقوم الشععععععركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي  على أسععععععاس متداول / غير متداول. تعتبر الموجودات متداولة 

 وذلك:

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية.  •

 بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. في حالة اقتناؤها  •

 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد السنة المالية، أو  •

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر  •

 شهراً بعد السنة المالية. 

 خرى كـ"غير متداولة".تصنف كافة الموجودات األ •

 تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية  •

 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.  •

 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد السنة المالية، أو  •

 بات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد السنة المالية.عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلو •

 تصنف كافة المطلوبات األخرى كـ "غير متداولة".
 

 األدوات المالية

 يتم اإلعتراف باألصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.

مة العادلة. ويتم إضافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء االصول والخصوم يتم قياس االصول والخصوم المالية مبدئياً بالقي

إلى القيمة العادلة لالصعععول  (االصعععول والخصعععوم المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسعععارة بخالفإصعععدارها )المالية أو 

عند االعتراف األول. وأن تكاليف المعاملة التي تتعلق بشععكل مباشععر بشععراء  المالية والخصععوم المالية أو تخصععم منها، حسععب االقتضععاء،

االصععععول والخصععععوم المالية والتي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسععععارة يتم االعتراف بها مباشععععرة في قائمة الربح أو 

 الخسارة.

 أوالً : الموجودات المالية

لى الفئات التالية : الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسععععععارة، والموجودات يتم تصععععععنيف الموجودات المالية إ

المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشععععامل األخر والموجودات المالية المقاسععععة بالتكلفة المطفأة. يعتمد التصععععنيف على طبيعة وهدف 

االعتراف األولي. ويتم االعتراف بكل عمليات بيع وشعراء الموجودات المالية بالطرق العادية على األصعول المالية ويتم تحديده في وقت 

أسععاس تاريخ التعامل. حيث ان عمليات الشععراء أو البيع بالطرق المعتادة هي مشععتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسععليم 

 أو العرف في السوق. األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح

 

 الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة (أ

يتم تصععنيف الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسععارة عندما تكون مقتناة لغرض المتاجرة أو اختيرت 

 لكي تصنف كذلك.

 مالية بغرض المتاجرة إذا:يتم تصنيف الموجودات ال

 تم اقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل.  •

تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشععععععركة وتشععععععتمل على نمط فعلي ألداة مالية تحقق أرباح على المدى  •

 القصير.

 تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط. •

مالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسععععععارة بقيمتها العادلة ويتم االعتراف بأي ربح أو خسععععععارة تظهر الموجودات ال

 ناتجة عن إعادة التقييم في األرباح والخسائر.

 بح أو الخسارة.يتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات ل رباح أو فائدة مستحقة من األصل المالي ويتم إدراجها في قائمة الر
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(-3
 

 )تتمة( األدوات المالية

 )تتمة( أوالً : الموجودات المالية

 الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب

بالقيمة  –ك بعض االستثمارات المباشرة االخرى وكذل االستثمارات في وحدات بعض الصناديق االستثمارية التي تديرها الشركة تصنف

 األخر الشامل الدخل بنود العادلة ضمن القيمة في التغير عن الناتجة والخسائر األرباح إدراج يتم ر.العادلة من خالل الدخل الشامل األخ

 القيمة في االنخفاض خسائر باستثناء لملكيةا حقوق لالستثمارات ضمن العادلة القيمة في المتراكمة التغيرات بند إلى إضافتها يتم والتي

 أو األرباح فأن محدد، بشعععكل قيمته في انخفاض وجود أو االسعععتثمار حال اسعععتبعاد في .والخسعععائر االرباح ضعععمن إدراجها  يتم والتي

ً  تقييمه نتيجة الخسائر  .لشامل االخربيان الدخل ا ضمن إدراجها يتم استثمارات تقييم إعادة احتياطي والمثبتة ضمن سابقا

 نشوء عند أرباح استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر توزيعات ايرادات بأي االعتراف يتم

االسععتثمارات وتثبت كإيرادات ضععمن األرباح والخسععائر ما لم تمثل توزيعات  تلك من أرباح عن توزيعات دفعات باسععتالم للشععركة حق

سترداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم اثبات األرباح والخسائراألرب شامل االخر وال يتم إعادة  اح بشكل واضح ا األخرى ضمن الدخل ال

 تصنيفها ابدا إلى األرباح والخسائر.

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة (ت

 الفائدة طريقة وذلك باستخدام المطفأه بالتكلفة والنقد البنكية واألرصدة اوغيره المدينة التجارية الذمم ذلك في بما المدينة الذمم قياس يتم

 .الخسائر أو األرباح في تحديدها يتم والتي القيمة في انخفاض خسارة أية دون الفعلية

 . جوهري غير الخصم تأثير يكون حينما األجل قصيرة المدينة الذمم باستثناء الفعلي، الفائدة معدل بتطبيق الفوائد إيرادات تحديد يتم
 

 ثانياً : المطلوبات المالية

 يتم قياس المطلوبات المالية )بما في ذلك القروض والذمم الدائنة( أولياً والحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

غائه أو إنتهاء صععععالحيته. يتم تسععععجيل الفرق بين تقوم الشععععركة بالتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إل

 القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمبل  المدفوع في قائمة الربح أو الخسارة. 

 طريقة معدل الفائدة الفعلي

 معدل الفائدة .العالقة ذات فترةال على الفوائد إيرادات وتوزيع الدين ألداة المطفأة التكلفة لحسععاب طريقة هي الفعلي الفائدة معدل طريقة

 التي أو المستلمة، المدفوعة والنقاط الرسوم جميع ذلك في بما( المستقبلية المقدرة  النقدية المبال  بالضبط يخصم الذي المعدل هو الفعلي

ل العمر المتوقع ألداة خال من ،)األخرى الخصعععومات أو واألقسعععاط المعاملة، وتكاليف الفعلي، الفائدة معدل من يتجزأ ال جزءا تشعععكل

 إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي. -عند االقتضاء-الدين، أو فترة أقصر 

 النقد وما في حكمه

ة يتمثل النقد وما في حكمه في النقد بالصععععندوق واألرصععععدة لدى البنوك والمرابحات البنكية عالية السععععيولة القابلة للتحويل إلى مبال  نقدي

 والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.معلومة 

 

 المنشاة االستثمارية وتحديد السيطرة وتوحيد القوائم المالية

المنشأة االستثمارية هي منشأة : تحصل على أموال من مستثمر واحد أو أكثر من المستثمرين لغرض تزويد أولئك المستثمرين بخدمات 

العوائد من المكاسععب  –فقط  –المسععتثمرين فيها بأن يكون الغرض من أعمالها هو أن تسععتثمر األموال ألجل  إدارة االسععتثمارت تلتزم تجاه

اء الرأسععمالية، أو من دخل االسععتثمار، أو من كليهما ت تقيس وتُقوم أداء كل اسععتثماراتها تقريبا على أسععاس القيمة العادلة، وطبقا لالسععتثن

"توحيد القوائم المالية" للمنشععأت االسععتثمارية فأنه ال يجوز للمنشععأة االسععتثمارية أن توحد  10لمالي رقم الوارد بالمعيار الدولي للتقرير ا

عندما تكتسعععب السعععيطرة على منشعععأة أخرى. وبدال من ذلك، يجب على  3منشعععآتها التابعة أو أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

في منشأة تابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما تقوم الشركة بدور مدير الصندوق  المنشأة االستثمارية أن تقيس االستثمار

لعدد من الصععناديق االسععتثمارية، عند تحديد فيما اذا كانت الشععركة تسععيطر على تلك الصععناديق االسععتثمارية، تقوم الشععركة عادة بالتركيز 

ي الصععندوق )والتي تتمثل في اتعاب اإلدارة المتوقعة وأي مكاسععب أخرى( وبما انه يحق على المصععالح االقتصععادية االجمالية للشععركة ف

للمستثمر إزالة مدير الصندوق، ونتيجة لذلك، أستنتجت الشركة انها تعمل كوكيل المستثمرين في جميع الحاالت وعليه لم تقم بتوحيد تلك 

 الصناديق بالقوائم المالية.
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 الهامة )تتمة( السياسات المحاسبية-3
 

 ألطراف ذات العالقة ا

 الطرف ذو العالقة هو الشخص أو الكيان المرتبط بالشركة التي تعد قوائمها المالية.

 يكون الشخص أو عضو مقرب من أسرة ذلك الشخص ذو عالقة بالمنشأة إذا كان ذلك الشخص: (أ

 لديه سيطرة أو سيطرة مشتركة على الشركة التي تعد قوائمها الماليةت •

 له تأثير جوهري على الشركة التي تعد قوائمها المالية. أو  •

 هو عضو في اإلدارة العليا للشركة التي تعد قوائمها المالية أو الشركة إالم للشركة التي تعد قوائمها المالية.  •
 

 تعتبر منشأة ما ذات عالقة إذا انطبق عليها أي من الشروط التالية: (ب

قوائمها المالية هما أعضععاء في نفس المجموعة ) مما يعني أن كل من الشععركة األم والشععركات إن المنشععأة و الشععركة التي تعد  •

 (.التابعة والزميلة لها صلة باألخرى

احد الشركتين هو شركة زميلة أو مشروع مشترك للشركة األخرى )أو شركة زميلة أو مشروع مشترك لعضو في مجموعة  •

 تكون الشركة األخرى عضوا فيها(.

 شركتين هما مشروعان مشتركان لنفس الطرف الثالث.كال ال •

 إحدى الشركتين هي مشروع مشترك لشركة ثالثة والشركة األخرى هي شركة زميلة للشركة الثالثة.  •

 تسيطر الشركة أو يسيطر عليها بصورة مشتركة من قبل شخص محدد في الفقرة )أ(. •

الشركة أو يكون عضوا في اإلدارة العليا في الشركة )أو الشركة يكون للشخص المحدد في الفقرة )أ( له تأثير جوهري على  •

 األم(.

تقدم الشعععركة أو أي عضعععو في مجموعة منها جزءا من خدمات موظفي اإلدارة العليا للشعععركة التي تعد قوائمها المالية أو إلى  •

 الشركة األم للشركة التي تعد قوائمها المالية.

 ممتلكات ومعدات 

معدات بالتكلفة بعد تنزيل االسععععتهالكات المتراكمة. تعتبر مصععععاريف اإلصععععالح والصععععيانة مصععععاريف إيراديه أما تظهر الممتلكات وال

مصعععاريف التحسعععينات فتعتبر مصعععاريف رأسعععمالية. ويجري احتسعععاب االسعععتهالكات عليها على أسعععاس عمرها اإلنتاجي المقدر وذلك 

القسععط الثابت على مدى  قةيل راضععي. تطفأ تحسععينات المباني المسععتأجرة بطرباسععتعمال طريقة القسععط الثابت وال يتم احتسععاب اسععتهالك 

أقصر. األصل المباع أو المستبعد و استهالكه المتراكم يتم حذفهما من الحسابات بتاريخ  همايأ جاريالعمر اإلنتاجي للتحسينات أو فترة اإل

 البيع أو االستبعاد.

 لهذه الموجودات هي كالتالي : نسب االستهالك السنوية للبنود الرئيسية إن

 

 

 

 

 

 

 األصول غير الملموسة

خسعععائر انخفاض متراكمة. يتم إطفاء الموجودات  ةمشعععتراة بالتكلفة ناقصعععا االطفاء المتراكم وأييتم تسعععجيل الموجودات غير الملموسعععة ال

سط الثابت. إذا كان هناك مؤشرا على حدوث تغيير  خمسغيرالملموسة على مدى عمرها اإلنتاجي والمقدر  ستخدام طريقة الق سنوات با

 لغير ملموس، يتم تعديل اإلطفاء مستقبال ليعكس التوقعات الجديدة.كبير في العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية لهذا األصل ا

 االنخفاض في قيمة الموجودات 

تقوم الشركة بتاريخ كل مركز مالي بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي 

حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسععترداد لذلك األصععل لتحديد  خسععارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات. وفي

حجم هذه الخسععععععارة. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسععععععترداد لذلك األصععععععل، تقوم الشععععععركة بتقدير القيمة القابلة 

 األصل. لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك

مة وفي الحاالت التي يقدر فيها المبل  القابل لالسترداد ل صل )أو الوحدة المدرة للنقدية( بأقل من قيمتـععععععـععععععه الدفترية، عندئذ تخفض القي

روفات الدفترية لذلك األصعععل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة لالسعععترداد لها، ويتم إثبات خسعععائر االنخفاض في القيمة كمصععع

 فوراً في قائمة الربح او الخسارة.

 

 

 النسبة البند

 أو مدة عقد األيجار أيهما اقل %12.5 تحسينات على المباني المستأجرة

 %10 األثاث والتركيبات
 %12.5 المعدات المكتبية

 %20  أجهزة الحاسب االلي
 %20 السيارات
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(-3

 )تتمة(الموجودات االنخفاض في قيمة 

مة وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسععععععارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية ل صععععععل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القي

السععترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم المعدلة القابلة ل

سابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض  سنوات ال يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في ال

 .الربح او الخسارةت فوراً في قائمة في القيمة إيرادا

 تقويم االستثمارات 

تقوم الشعععركة باالسعععتثمار في مختلف األوراق المالية، بما في ذلك األسعععهم المتداولة والصعععناديق مفتوحة المدة والصعععناديق االسعععتثمارية 

ار األخرى بما في ذلك الصععناديق العقارية. يتم تقويم األسععهم المتداولة بناء على األسعععار السععائدة في السععوق، بينما تقّوم صععناديق االسععتثم

المدة على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق والتي يتم نشرها بصورة دورية في سوق األسهم. وبالنسبة للصناديق العقارية  مفتوحة

تقوم االستثمارات على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق المعدلة لتقويم األصول العقارية المعنية وتقّوم االستثمارات في الشركات 

على تقويم الشعععركة المسعععتثمر فيها النهائية. وفي حالة االسعععتثمارات األخرى غير المتداولة تقوم اإلدارة باسعععتخدام التابعة في العادة بناء 

مجموعة متنوعة من الطرق تتضععععععمن طريقة السععععععوق )أي اسععععععتخدام أخر معامالت تمت وفقاً لشععععععروط التعامل العادل والمعدلة عند 

ألدوات مماثلة لها تماماً( وطريقة الدخل )أي تحليل التدفقات النقدية المخصععععععومة الضععععععرورة، وعلى أسععععععاس القيمة السععععععوقية الحالية 

ومضاعفات الشركة القابلة للمقارنة وطرق تسعير الخيارات باستخدام مقارنات السوق المتوفرة والمؤيدة بطريقة ممكنة ومعقولة(. وفي 

 ، فأنه تكون التكلفة هي أفضل بديل للقيمة العادلة.حالة تعذر الوصول الى القيمة العادلة لالستثمار بشكل موثوق فيه

 األصول المحتفظ بها كأمانات

 ال يتم اعتبار األصول المحتفظ بها كأمانات كأصول للشركة، وبالتالي ال يتم ادراجها في هذه القوائم المالية. وتسجل هذه األصول كبنود

قة حول القوائم المالية. يتم إدراج الرسععوم المحصععلة من قبل الشععركة لقاء خارج قائمة المركز المالي ويفصععح عنها في اإليضععاحات المرف

 إدارة تلك األصول في قائمة الربح أو الخسارة.

 األصول الخاضعة لإلدارة

 تقدم الشركة خدمات إدارة األصول. ال يتم اعتبار هذه األصول كأصول للشركة، وبالتالي ال يتم ادراجها في القوائم المالية.

 ات النقدية للعمالءالحساب

 ال يتم اعتبار الحسابات النقدية للعمالء كأصول للشركة وبالتالي ال يتم ادراجها في القوائم المالية.

 عقود االيجار

 أ( الشركة كمستأجر

سععتخدام( بالتكلفة تقوم الشععركة بإثبات أصععل )حق اسععتخدام( والتزام التأجير في تاريخ بداية عقد االيجار. يتم مبدئياً قياس األصععل )حق اال

 التي تتكون من المبل  األولي إللتزام عقد االيجار المعدل ألي دفعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البداية، يتم الحقا اسععتهالك أصععل )حق

نهاية مدة عقد  االستخدام( باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية عقد االيجار إلى نهاية العمر االنتاجي ألصل )حق االستخدام( أو

االيجار، أيهما أبكر. يتم تحديد األعمار االنتاجية المقدرة لموجودات )حق االستخدام( على نفس األساس المستخدم للممتلكات والمعدات، 

 باإلضافة الى ذلك، يتم دورياً تخفيض أصل )حق االستخدام( بخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

االيجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد االيجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بداية عقد االيجار وخصمها باستخدام  يتم مبدئيا قياس التزام عقد

 معدل الفائدة الضمني في عقد االيجار أو إذا كان ذلك المعدل يصعب تحديده بشكل موثوق، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي.
 

 االيجار ذات القيمة المنخفضة عقود االيجار قصيرة االجل وعقود 

شهراً او  12اختارت الشركة عدم إثبات موجودات )حق االستخدام( والتزامات عقد االيجار لعقود االيجار قصيرة االجل التي تبل  مدتها 

ت بقائمة الربح او أقل وعقود االيجار ذات القيمة المنخفضعععة، تقوم الشعععركة بإثبات دفعات عقد االيجار المرتبطة بهذه العقود كمصعععروفا

 الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار.

 ب( الشركة كمؤجر

تقوم الشركة بإثبات دفعات عقد االيجار المستلمة بموجب عقود التأجير كإيراد بقائمة الربح او الخسارة على أساس طريقة القسط الثابت 

 على مدى فترة عقد االيجار.
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 )تتمة( المحاسبية الهامةت لسياساا -3

 خطة منافع الموظفين المحددة

 تعويضات نهاية الخدمة

المتوقعة مع إجراء تقييم إكتواري بنهاية كل فترة مالية سعععنوية، ويتم وحدة اإلضعععافة يتم تحديد تعويضعععات نهاية الخدمة باسعععتخدام طريقة 

ي قائمة المركز المالي في حين يتم إدراج المكاسعععب والخسعععائر ضعععمن إدراج إعادة القياس التي تشعععمل المكاسعععب والخسعععائر االكتوارية ف

 الدخل الشعععامل األخر للفترة التي تم تكبدها فيها، ويتم إدراج إعادة القياس المعترف في الدخل الشعععامل األخر ضعععمن األرباح المبقاة فوراً 

 وال يتم إعادة إدراجه ضمن الربح أو الخسارة.

 مزايا التقاعد

بسداد اشتراكات تقاعد لموظفيها السعوديين إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية، ويمثل خطة مساهمة محددة، وتعتبر الدفعات تقوم الشركة 

 كمصاريف عند تكبدها.

 مزايا الموظفين قصيرة األجل

جازة المرضععية في الفترة التي يتم االعتراف بااللتزام عن المزايا المسععتحقة للموظفين بالنسععبة ل جور والرواتب، واالجازة السععنوية واال

 يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها بالمبل  غير المخصوم للمزايا المتوقع ان يتم دفعها مقابل تلك الخدمة.

 تقاس االلتزامات المعترف بها والمتعلقة بمزايا الموظفين قصيرة االجل بالمبل  المتوقع أن يتم دفعه مقابل الخدمة المقدمة.

 المبالغ المستحقة الدفعالدائنون و

ل يتم إثبات االلتزامات لقاء المبال  الواجب دفعها مسعععتقبالً عن البضعععاعة او الخدمات المسعععتلمة، سعععواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قب

 الموردين.

 المخصصات

قاعدي يمكن تقديرمبلغة بشكل موثوق يتم االعتراف بالمخصصات اذا ظهر نتيجة الحداث سابقة ان لدى الشركة التزام حالى قانوني او ت

 ومن المحتمل ان يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.

 المقاصة

 يتم اجراء مقاصععة بين الموجودات المالية والمطلوبات واظهار المبل  الصععافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية

 ا يتم تسويتها على أساس المقاصة أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.الملزمة وكذلك عندم

 مخصص الزكاة

يتم أحتسعععاب الزكاة في نهاية كل بالمملكة العربية السععععودية.  الزكاة والضعععريبة والجماركيتم تكوين مخصعععص الزكاة وفقاً ألنظمة هيئة 

ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة، إن وجدت، في ء الزكاة ايها أكبر سععنة على اسععاس صععافي الدخل المعدل أو وعا

 الفترات التي يتم الربط فيها.

 إثبات اإليرادات 

 إن االتعاب الثابتة المستلمة بموجب اتفاقيات الخدمات المالية هي غير مستردة عادة. تقيد هذه األتعاب في األصل كإيرادات غير مكتسبة

اس مبدأ ويتم اثباتها كإيرادات الحقا عند تقديم الخدمات المعنية أو إنهاء االتفاقية من قبل العميل. يتم اثبات أتعاب اإلدارة والحفظ على أسعع

شتراك العم ستالمها. يتم اثبات رسوم االشتراك مقدما عند ا شركة في ا يل االستحقاق. ويتم اثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية ال

 في الصندوق المدار من قبل الشركة. ويتم إثبات أتعاب األداء على أساس مبدأ االستحقاق عند تحقيق مستهدفات األداء األساسية.

 إيرادات أخرى

 تقيد اإليرادات األخرى عند تحققها.

 المصاريف 

التشعععغيل األخرى على تكلفة االيرادات، أما يتم تحميل جميع المصعععروفات المتعلقة بتحقيق ايرادات النشعععاط من رواتب وأجور وتكاليف 

مصاريف البيع والتسويق تشمل رواتب موظفي التسويق والدعاية واية مصاريف اخرى تتعلق بالتسويق لصالح الشركة، ويتم تصنيف 

المصعععروفات باقي المصعععروفات ضعععمن المصعععروفات اإلدارية والعمومية، كما يتم توزيع المصعععروفات المشعععتركة بين تكلفة االيرادات و

 العمومية واإلدارية وفقا ألسس ثابتة.

 

 تحويل العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعععععععودي بأسعععععععار التحويل السععععععائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات 

الي إلى الريال السععععععودي باألسععععععار السعععععائدة في ذلك التاريخ. إن والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز الم

 .الربح او الخسارةالمكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة 
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 ، صافي ممتلكات ومعدات -4

 

 31كما في  لمقر الشركة الجديد بأيليت مول والبال  اجمالي رصيدها والديكورات المشروعات تحت التنفيذ في قيمة اعمال التجهيزات يتمثل بند* 

  .لاير سعودي 3,023,710مبل   2021ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحسينات على 

المباني 

 المستأجرة

مشروعات تحت 

 * التنفيذ

األثاث 

 المعدات المكتبية يباتوالترك

أجهزة 

 السيارات الحاسب اآللي

 

 االجمالي

        التكلفة

 5,192,724 94,100 1,520,287 138,014 478,947 - 2,961,376 م 2021يناير  1الرصيد كما في 

 2,876,210 - - - - 2,876,210 - إضافات خالل السنة

 - - - - - 147,500 (147,500) المحول خالل السنة

 (4,509) - (4,509) - - - - إستبعادات خالل السنة

ديسمبر  31الرصيد كما في 

 8,064,425 94,100 1,515,778 138,014 478,947 3,023,710 2,813,876 م2021

        

        االستهالكات المتراكمة 

 4,009,410 94,098 1,465,471 106,415 292,240 - 2,051,186 م 2021يناير  1الرصيد كما في 

 376,041 - 14,762 13,425 47,499 - 300,355 المحمل على السنة

 (2,850) - (2,850) - - - - إستبعادات خالل السنة

ديسمبر  31الرصيد كما في 

 4,382,601 94,098 1,477,383 119,840 339,739  2,351,541 م2021

        صافي القيمة الدفترية 

بر ديسم 31الرصيد كما في 

 3,681,824 2 38,395 18,174 139,208 3,023,710 462,335 م2021

 
 على تحسينات

المستأجرةالمباني   
األثاث 

 والتركيبات
المعدات 
 المكتبية

أجهزة 
 السيارات الحاسب اآللي

 
 االجمالي

       

       التكلفة

 4,979,522 94,100 1,472,800 133,374 465,372 2,813,876 م 2020يناير  1الرصيد كما في 

 213,202 - 47,487 4,640 13,575 147,500 إضافات خالل السنة

 5,192,724 94,100 1,520,287 138,014 478,947 2,961,376 م2020ديسمبر  31ا في الرصيد كم

       

       االستهالكات المتراكمة 

 3,507,982 94,098 1,380,236 89,699 244,951 1,698,998 م 2020يناير  1الرصيد كما في 

 501,428 - 85,235 16,716 47,289 352,188 المحمل على السنة

 4,009,410 94,098 1,465,471 106,415 292,240 2,051,186 م2020ديسمبر  31يد كما في الرص

       صافي القيمة الدفترية 

 1,183,314 2 54,816 31,599 186,707 910,190 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 أصول غير ملموسة، صافي -5

 كانت حركة األصول غير الملموسة كالتالي:حيث رامج كمبيوتر تتمثل األصول غير الملموسة في برامج وتراخيص ب

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

    التكلفة

 563,236  754,478 الرصيد في بداية السنة

 150,000  - محول من دفعات مقدمة لشراء أصول غير ملموسة 

 41,242  20,000 خالل السنة األضافات

 754,478  774,478 الرصيد في نهاية السنة

    

    المتراكمة االطفاءات

 490,008  550,090 الرصيد في بداية السنة

 60,082  64,612 المحمل على السنة

 550,090  614,702 الرصيد في نهاية السنة

 204,388  159,776 صافي القيمة الدفترية 
 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -6

 م2021ديسمبر  31 

 

 التكلفة رصيد

 اول المدة

خالل  تسويات

 السنة

استبعادات خالل 

 السنة

أرباح  /)خسائر(

 محققة  غير

الرصيد أخر 

 المدة

صندوق ُملكيّة لتطوير المجمعات 

 - - (72,494) - 72,494 التجارية العقاري

-صندوق ُملكيّة للملكيات الخاصة 

 1,800,000 (700,000) - - 2,500,000 قطاع التعليم

-صندوق ُملكيّة للملكيات الخاصة 

 5,726,799 (56,425) - - 5,783,224 قطاع المشروبات

 404,118 141,148 - (125,099) 388,069 استثمارات أخرى

 7,930,917 (615,277) (72,494) (125,099) 8,743,787 اجمالي االستثمارات
 

 م2020ديسمبر  31 

 

 التكلفة رصيد

 المدةاول 

إضافات 

 خالل السنة

استبعادات خالل 

 السنة

 أرباح  /)خسائر(

 غير محققة 

الرصيد أخر 

 المدة

صندوق ُملكيّة لتطوير المجمعات 

 57,564 (14,930) (134,607) - 207,101 التجارية العقاري

-صندوق ُملكيّة للملكيات الخاصة 

 1,957,500 (542,500) - - 2,500,000 قطاع التعليم

-وق ُملكيّة للملكيات الخاصة صند

 5,846,660 63,436 - - 5,783,224 قطاع المشروبات

 388,069 - - 388,069 - استثمارات أخرى

 8,249,793 (493,994) (134,607) 388,069 8,490,325 اجمالي االستثمارات
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 عقود اإليجار -7

 التأجير وهي كما يلي:على كل من حق استخدام االصول والتزامات  التي تمت السنةيوضح الجدول التالي الحركة خالل 
 

 

 الحركة على حق استخدام األصول: (أ

 م2020  م2021 

    التكلفة

 -  2,900,402 يناير 1الرصيد في 

 2,900,402  - خالل السنة األضافات

 2,900,402  2,900,402 ديسمبر 31الرصيد في 

    

    االستهالك المتراكم

 -  271,913 يناير  1لرصيد في ا

 271,913  543,825 المحمل على السنة

 271,913  815,738 ديسمبر  31الرصيد في 

 2,628,489  2,084,664 صافي القيمة الدفترية 
 

 * تم تبويب استهالك حق االستخدام كما يلي:

 

 31للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 

 190,339  380,677 (18المصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح رقم 

 81,574  163,148 (17)إيضاح رقم  تكلفة المبيعات

 543,825  271,913 
 

 الحركة على التزامات التأجير: (ب

 م2020  م2021 

 -  2,615,308 الرصيد في بداية السنة

 2,900,402  - إضافات خالل السنة

 21,306  56,480 ئد خالل السنة اطفاء الفوا

 (306,400)  (612,800) المسدد خالل السنة

 2,615,308  2,058,988 الرصيد في نهاية السنة 
 

 تم تبويب التزامات التأجير كما يلي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 2,058,988  1,488,760 متداولالغير الجزء 

 556,320  570,228 الجزء المتداول

 2,058,988  2,615,308 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  -8

تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات التابعة والمساهمين بالشركة وموظفي اإلدارة العليا بالشركة والمنشأت الخاضعة للسيطرة أو 

ك االطراف واألطراف المنتسععبة األخرى للشععركة وكذلك الصععناديق المدارة بصععورة مشععتركة أو التي يمارس عليها تأثير هاماً من قبل تل

 المدارة بواسطة الشركة. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
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 )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها -8

 :ات العالقة خالل السنة واألرصدة الناتجة في نهاية السنةفيما يلي بياناً بالمعامالت الهامة مع األطراف ذ

 مبلغ المعاملة     

  طبيعة المعاملة العالقةطبيعة   األطراف ذات العالقة

للسنة المنتهية 

ديسمبر  31في 

  م2021

للسنة المنتهية 

ديسمبر  31في 

 م2020

من صناديق مدارة   صناديق استثمارية 

 قبل الشركة
 14,058,766  14,997,823  أتعاب إدارة

 -  813,660  رسوم اشتراك 

أتعاب استحواذ وهيكلة  

 تمويل
 110,000  3,651,000 

 81,381  254,804  اتعاب حسن اداء 

 -  665,848  اتعاب خدمات 

 شركة دور الكتاب المحدودة

 

مصروفات مدفوعة  شركة شقيقة

 -  179,850  باالنابة

 1,175,000  -  تمويل  

 18,450  27,830  خدمات دعاية وإعالن جهة منتسبة  شركة داكن اإلعالمية المحدودة

 48,329  102,026  اتعاب حسن أداء إدارة محافظ خاصة  المساهمين
 

 وفيما يلي االرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة وبيانها كالتالي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 9,268,408  8,998,909 مارية مدارة من قبل الشركةصناديق استث

 111,278  180,899 مستحق من شركات شقيقة وتابعة

 72,766  - مساهمينبالالخاصة  المحافظإدارة 

 9,179,808  9,452,452 
 

 وفيما يلي تعويضات اإلدارة العليا وكبار التنفيذين وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لها:

 م2020ديسمبر  31  م2021يسمبر د 31 

 2,874,476  2,425,138 رواتب ومكافأت اإلدارة العليا وكبار التنفيذين

 1,192,800  1,001,000 (18مكافأت وبدالت حضور مجلس اإلدارة واللجان )إيضاح 

 3,426,138  4,067,276 
 

 

 مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون -9

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 ً  502,386  494,986 مصاريف مدفوعة مقدما

 90,485  90,485 تأمينات لدى الغير

 349,146  80,267 مستحقة محافظ أتعاب إدارة

 15,000  51,112 الموظفين سلف

 1,138,674  - دفعات مقدمة لشراء استثمارات مالية

 34,507  68,118 أخرى

 784,968  2,130,198 
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 ربح أو الخسارةثمارات بالقيمة العادلة من خالل الاالست -10

 وتتمثل تلك االستثمارات فيما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2021ديسمبر  31كما في   

 

اول  التكلفة رصيد

 المدة

إضافات خالل 

 السنة

استبعادات خالل 

 السنة

 أرباح غير

 محققة 

الرصيد أخر 

 المدة

      صناديق مدارة من قبل الشركة (أوالً 

 1,234,162 142,560 (9,913,934) 10,000,000 1,005,536 األولية الخاص للطروحات-ة صندوق ُملكيّ 

 - - (2,547,298) - 2,547,298 الريت لصناديق-صندوق ُملكيّة 

 4,302,533 168,769 (19,861,348) 13,924,441 10,070,671 لفرص األسهم الخاص-صندوق ُملكيّة 

 6332,70 28,384 (41,795,678) 42,100,000 - 2األولية  للطروحات-صندوق ُملكيّة 

 9,635,986 3,247,388 - 6,388,598 - النرجس العقاري –صندوق ُملكيّة 

 2,051,703 44,303 - 2,007,400 - العجالن ريفيرا –صندوق ُملكيّة 

 20,192,500 1,401,000 (20,178,493) 38,969,993 - عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

      
 ً  4,313,390 369,366 (2,715,987) 6,660,011 - مباشرة محليةاستثمارات  (ثانيا

 7,787,158 78,748 - 7,708,410 - أجنبيةاستثمارات  لثاً(ثا

استثمارات في شركات تابعة غير  رابعاً(

      نشطة

 79,748 29,748 (442,501) - 492,501 شركة ُملكيّة لالستثمارات المحدودة

ً خام       ( استثمارات في شركات غير نشطةسا

 3,675,000 - - - 3,675,000 شركة دور الكتاب المحدودة

 - - (2,500) - 2,500 شركة تمدن األولى للعقارات

 53,604,886 5,510,266 (97,457,739) 127,758,853 17,793,506 اجمالي االستثمارات

 م2020ديسمبر  31كما في  

 

 ةالتكلف رصيد

 اول المدة

إضافات خالل 

 السنة

استبعادات خالل 

 السنة

 /)خسائر(

 أرباح غير

 محققة 

الرصيد أخر 

 المدة

      صناديق مدارة من قبل الشركة (أوالً 

 - - (6,804,267) - 6,804,267 صندوق ُملكيّة ل سهم السعودية

 - - (8,865,000) - 8,865,000 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

 1,005,536 (5,356) (1,020,627) 2,031,519 - األولية الخاص للطروحات-صندوق ُملكيّة 

 2,547,298 262,992 (2,715,694) 5,000,000 - الريت لصناديق-صندوق ُملكيّة 

 10,070,671 70,671 (29,908,256) 39,908,256 - لفرص األسهم الخاص-صندوق ُملكيّة 

 ً       ات تابعة غير نشطةاستثمارات في شرك (ثانيا

 492,501 (38,984) - - 531,485 شركة ُملكيّة لالستثمارات المحدودة

      ثالثاً( استثمارات في شركات غير نشطة

 3,675,000 - - 1,175,000 2,500,000 شركة دور الكتاب المحدودة

 2,500 - - - 2,500 شركة تمدن األولى للعقارات

      ناديق أخرىاستثمارات في ص (رابعا

 - - (10,001,316) - 10,001,316 صندوق الجزيرة كابيتال

 17,793,506 289,323 (59,315,160) 48,114,775 28,704,568 اجمالي االستثمارات
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 )تتمة( ربح أو الخسارةاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ال -10
 

 كما يلي:العادلة من خالل الربح او الخسارة االستثمارات بالقيمة تم تبويب هذا وقد 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 4,167,501  3,754,748 متداولالغير الجزء 

 13,626,005  49,850,138 الجزء المتداول

 53,604,886  17,793,506 

 رأس المال -11

لاير سعودي كما  10مليون سهم قيمة كل سهم  6.5مقسم إلى مليون لاير سعودي  65يبل  رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع مبل  

 .2021ديسمبر  31في 

مليون لاير  150، على تخفيض رأس المال المصرح به البال  2018ديسمبر  5حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

لكون رأس المال يزيد عن حاجة الشععركة في الوقت الحالي،  مليون لاير سعععودي وذلك نظراً  75سعععودي إلى رأس المال المدفوع ليكون 

 .وتم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على التخفيض وتم تعديل النظام األساسي للشركة

مليون لاير سعععععععودي في مقابل 10انعقدت الجمعية العامة غير العادية وقررت تخفيض رأس المال بمبل   2020ديسععععععمبر  30وبتاريخ 

ل الخسععائر المتراكمة بالشععركة وتم الحصععول على موافقة هيئة السععوق المالية على ذلك التخفيض وتم تعديل السععجل التجاري والنظام اقفا

م نقدية عادية هسعأسعهم جميعهم  6,500,000مقسعم الى  مليون لاير سععودي 65األسعاسعي للشعركة تبعأ لذلك ليصعبح رأس مال الشعركة 

  .لاير سعودي 10قيمة كل سهم 
 

 االحتياطي النظامي  -12

من صععافي الربح السععنوي الى االحتياطي النظامي وان يسععتمر هذا التحويل  %10وفقاً ألحكام نظام الشععركات يجب على الشععركة تحويل 

 من رأس المال، إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.  %30حتى يبل  
 

 المحددة منافع الموظفين خطةالتزامات  -13

 ً ( "منافع الموظف" تستخدم اإلدارة طريقة وحدة اإلضافة المتوقعة لتحديد القيمة الحالية اللتزاماتها 19 لمعيار المحاسبة الدولي )رقم وفقا

ا وفيم من المزايا المحددة في تاريخ المركز المالي، والمتعلقة بمكافأت نهاية الخدمة للموظفين وفقا للقواعد المحلية والترتيبات التعاقدية،

 يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة الحتساب التزامات خطة منافع الموظفين المحددة وهي كالتالي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 % 5.0  % 5.0 معدل الخصم
 % 2.5  % 1.47 معدل زيادة المرتبات

 

 إن حركة التزامات خطط منافع الموظفين المحددة كما يلي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 265,706  429,276 رصيد التزامات خطة منافع الموظفين المحددة بداية السنة

    المحمل على قائمة الربح أو الخسارة

 224,387  188,685 تكلفة السنة الحالية

    المحمل على قائمة الدخل الشامل االخر

 (44,724)  (70,343) لموظفين المحددةإعادة قياس التزامات خطط منافع اأرباح 

 (16,093)  (101,413) المسدد خالل السنة

 429,276  446,205 رصيد التزامات خطة منافع الموظفين المحددة نهاية السنة

 

 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون -14

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 521,177  593,133 مستحقات ضريبة القيمة المضافة

 617,500  507,290 مخصص مكافات

 150,574  257,159 مصاريف مستحقة الدفع

 -  119,833 تأمينات للغير

 -  109,360 توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين

 -  84,000 بدالت حضور مستحقة أجتماعات مجلس اإلدارة واللجان

 102,113  371,946 أرصدة دائنة أخرى

  

 

 

  

2,042,721  1,391,364 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 
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 مخصص الزكاة -15

 مكونات الوعاء الزكوي أ(

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 60,692,049  61,859,346 أول المدة -المساهمينحقوق 

 2,864,921  4,388,781 مخصصات وتسويات أخرى

 (8,225,176)  (11,394,264) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

 7,785,701  10,398,242 الربح المعدل للسنة
 

 حركة مخصص الزكاة خالل السنة (ب

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 595,603  3,517,399 الرصيد في بداية السنة 

 1,620,921  1,673,915 المكون خالل السنة 

 1,896,478  948,239 (18إيضاح فروقات زكوية عن سنوات سابقة )

 (595,603)  (1,624,829) المسدد خالل السنة 

 3,517,399  4,514,724 الرصيد في نهاية السنة 
 

 الزكوي الوضع (ج
 

 .م2020م ، وحصلت على شهادة الزكاة عن عام 2020قامت الشركة بتقديم جميع اإلقرارات الزكوية عن السنوات السابقة حتى عام 

سععععععودي  لاير 6,321,595مبل  إجمالي م ب2018عام م الى 2015 األعوام منم ربط زكوي عن 2020اسعععععتلمت الشعععععركة خالل عام

وخالل العام قامت الشععركة باثبات  ،وال زال قيد المراجعة والضععريبة والجماركالعامة للزكاة  الى الهيئةوقامت الشععركة بتقديم اعتراض 

ليبل  اجمالي  سعععودي( لاير 1,896,478: مبل  2020ديسععمبر  31)السععنة المنتهية في  لاير سعععودي 948,239مخصععص زكاة بمبل  

 ه التزامات قد نتنج في مقابل ذلكلمقابلة اي وذلك لاير سعودي 2,844,717بمبل   2021ديسمبر  31رصيد المخصص المكون كما في 

 الزكوي.الربط 
 

 إيرادات الخدمات االستثمارية -16

 

 31للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 

 14,058,766  14,997,823 إدارة صناديقأتعاب 

 -  813,660 صناديقرسوم اشتراك 

 -  665,848 أتعاب خدمات مقدمة للصناديق

 612,559  505,576 أتعاب إدارة وحسن اداء محافظ خاصة 

 81,381  254,804 صناديقأتعاب حسن اداء 

 624,299  198,490 توزيعات أرباح مستلمة

 3,651,000  110,000 ة تمويلأتعاب استحواذ وهيكل

 -  102,506 إستشاراتو ترتيب أتعاب

 246,890  13,057 اتعاب رسوم تداول داخلي

 17,661,764  19,274,895 
 

 تكلفة االيرادات -17

 

 31للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 

 2,159,292  1,458,056 رواتب ومزايا موظفين

 585,956  1,370,631 اشتراكات ورسوم حكومية ورسوم ترخيص هيئة السوق المالية

 415,500  886,847 عموالت

 386,632  216,333 إيجارات

 81,574  163,148 (7استهالك حق استخدام االصول )إيضاح 

 102,580  154,236 أخرى

 4,249,251  3,731,534 
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 المصاريف العمومية واالدارية -18

 

 31لسنة المنتهية في ل

  م2021ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 

 4,162,996  4,589,259 رواتب ومزايا موظفين

 1,192,800  1,001,000 (8بدالت ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان السنوية )إيضاح 

 1,896,478  948,239 (15فروقات زكوية عن سنوات سابقة )إيضاح 

 1,101,334  536,213 مهنية واستشارية خدمات

 387,252  467,996 اشتراكات ورسوم حكومية 

 196,148  405,499 إيجارات

 453,301  387,758 التأمين

 190,339  380,677 (7استهالك حق استخدام االصول )إيضاح 

 501,428  376,041 (4استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 67,781  83,126 منافع عامة

 60,082  64,612 (5إطفاء أصول غير ملموسة )إيضاح 

 19,862  27,463 مصاريف اصالح وصيانة

 932,450  976,352 أخرى

 10,244,235  11,162,251 
 

 المصاريف التسويقية -19

 

 31للسنة المنتهية في 

  م2021ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في 

 م2020ديسمبر 

 73,410  260,840 دعاية وإعالن

 16,003  - عموالت 

 5,998  18,261 أخرى

 279,101  95,411 
 

 توزيعات االرباح -20

 م( بناءاً على التفويض الممنوح2021ديسمبر  14هـععععععع )الموافق 1443جمادى االولى  10قرر مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 

هللة  50لاير سعععععععودي بواقع ) 3,250,000قيمتها  2021عام من الجمعية العامة على توزيع أرباح مرحلية خالل العام عن  للمجلس

 للسهم الواحد(.
 

 السهم يةربح -21

الربح من وصععافي  بقسععمة صععافي ربح السععنة ربح السععنة وكذلك ربحية السععهم من العمليات الرئيسععيةتحتسععب ربحية السععهم من صععافي 

: 2020ديسعععمبر  31) سعععهم 6,500,000نهاية السعععنة والبال   على المتوسعععط المرجح لعدد األسعععهم القائمة كما في العمليات الرئيسعععية

 .سهم( 7,497,260
 

 مالية وإدارة المخاطرالدوات األ -22

 القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سععععععداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشععععععروط تعامل عادلة في 

ريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا تاريخ القياس. ضمن تع

 من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية.

 :يليتصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما 
 

 .المستوى االول: االسعار السوقية المعلنة في االسواق النشطة لنفس االدوات المالية
 

 .المستوى الثاني: اساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر في السوق
 

 على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر في السوق. المستوى الثالث: اساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر

 

 

 

 

 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 ئم المالية إيضاحات حول القوا

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

21 

 )تتمة( مالية وإدارة المخاطرالدوات األ -22
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول م2021ديسمبر  31كما في 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة
49,850,138 - 3,754,748 53,604,886 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر
7,930,917 - - 7,930,917 

 57,781,055 - 3,754,748 61,535,803 
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول م2020ديسمبر  31كما في 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 و الخسارةأ
14,116,006 - 3,677,500 17,793,506 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر
8,249,793 - - 8,249,793 

 22,365,799 - 3,677,500 26,043,299 

 

 إدارة مخاطر رأس المال

ول على العائد األعلى من خالل الحد األمثل ألرصععدة تقوم الشععركة بإدارة رأسععمالها لتتأكد بأن الشععركة تبقى مسععتمرة بينما تقوم بالحصعع

 .2020الديون وحقوق الملكية. لم تتغير استراتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة 

إن هيكلة رأس مال الشعركة تضعم حقوق الملكية العائد للمسعاهمين في الشعركة والتي تتكون من رأس المال، واألرباح المبقاة واالحتياطي 

 .طي إعادة تقيم االستثمارت من خالل الدخل الشامل االخر كما هي مدرجة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمينالنظامي واحتيا

 إدارة المخاطر المالية 

 إن نشاطات الشركة يمكن أن تتعرض بشكل رئيسي لمخاطر مالية ناتجة عن ما يلي:

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية 

رتبطة بتغيير العمالت األجنبية حيث معامالت الشركة الرئيسية بالريال السعودي والدوالر االمريكي ال تتعرض الشركة لمخاطر هامة م

 وبالتالي ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التعرض.

 إدارة مخاطر سعر الفائدة

 ان االدوات المالية في قائمة المركز المالي غير خاضعة لمخاطر اسعار الفوائد. 

 مخاطر أسعار أخرى

الشععركة لمخاطر أسعععار ناتجة عن اسععتثماراتها في حقوق ملكية شععركات أخرى . تحتفظ الشععركة باسععتثمارات في حقوق ملكية  تتعرض

 شركات أخرى ألغراض استراتيجية وليس بهدف المتاجرة بها وال تقوم الشركة بالمتاجرة النشطة في تلك االستثمارات.

 إدارة مخاطر االئتمان 

ي عدم التزام أحد األطراف لعقود األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الشععركة لخسععائر تتمثل مخاطر االئتمان ف

 مالية، تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على أرصدتها كما يلي:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 30,926,559  1,270,100 نقد لدى البنوك

 9,452,452  9,179,808 ات عالقةالمستحق من أطراف ذ

 10,449,908  40,379,011 
 

 إدارة مخاطر السيولة

ا مخاطر السعععععيولة هي تلك التي قد تواجهها الشعععععركة في توفير السعععععيولة الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية التي تلتزم به

 الشركة لصالح الغير.

ر المرتبطة بها على األعمال التجارية للشععركة، تحتفظ الشععركة حيثما أمكن بما يكفي من الموجودات للتقليل من مخاطر السععيولة والخسععائ

المتداولة عالية السعععععيولة في جميع ظروف العمل. وتبتعد الشعععععركة عن تمويل المتطلبات الرأسعععععمالية طويلة األجل من خالل االقتراض 

مع األطراف ذات العالقة. ولدى الشعركة أيضعا سعياسعة لتقدير التدفقات النقدية ذات قصعيرة األجل والعمليات المتعلقة بالحسعابات الجارية 

 ديناميكية عالية ونظام يمكن من خالله تقدير تواريخ اسعععتحقاقات التزاماتها ووضعععع الخطط المالئمة لتوفير الموارد المطلوبة للوفاء بهذه

 االلتزامات في وقتها.

 

 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 ئم المالية إيضاحات حول القوا

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

22 

 )تتمة( مالية وإدارة المخاطرالدوات األ -22

 )تتمة( إدارة مخاطر السيولة

 م:2021ديسمبر  31فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  -أ

 

 

 م:2020ديسمبر  31فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  -ب

 

 األصول المحتفظ بها كأمانات -23
 

تحتفظ الشركة بموجودات نيابة عن عمالؤها من خالل إدارة محافظ خاصة وصناديق )مدارة من قبل الشركة(. وحيث ان الشركة تعمل 

م تحتفظ الشعععركة 2021ديسعععمبر  31بصعععفتها أميناً لهذه الموجودات، فإنه لم يتم ادراج هذه الموجودات في قائمة المركز المالي. كما في 

مليون لاير  3,962م : 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي بالنيابة عن ولصالح عمالؤها ) 4,071بأصول تحت ادارتها تبل  قيمتها 

 سعودي(.

 

 

 

م2021ديسمبر  31  

أشهر أو  3

 أقل

 3أكثر من 

 أشهر إلى سنة

أكثر من سنة 

 10إلى 

 سنوات

ليس لها تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

      الموجودات

عادلة من خالل استثمارات بالقيمة ال

 53,604,886 53,604,886 - - - الربح أو الخسارة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 7,930,917 7,930,917 - - - الدخل الشامل األخر

 784,968 - - 784,968 - مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون

 9,179,808 - - - 9,179,808 مبال  مستحقة من جهات ذات عالقة

 71,500,579 61,535,803 - 784,968 9,179,808 ياإلجمال

      المطلوبات

 2,042,721 - - - 2,042,721 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون

 4,514,724 2,844,717 - - 1,670,007 مخصص الزكاة

 2,058,988 - 1,488,760 570,228 - التزامات تأجير

 446,205 446,205 - - - المحددة منافع الموظفين خطةالتزامات 

 9,062,638 3,290,922 1,488,760 570,228 3,712,728 اإلجمالي

م0202ديسمبر  31  

أشهر أو  3

 أقل

 3أكثر من 

 أشهر إلى سنة

أكثر من سنة 

 10إلى 

 سنوات

ليس لها تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

      الموجودات

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 17,793,506 17,793,506 - - - الربح أو الخسارة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 8,249,793 8,249,793 - - - الدخل الشامل األخر

 2,130,198 - - 2,130,198 - مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون

 9,452,452 - - - 9,452,452 عالقة مبال  مستحقة من جهات ذات

 37,625,949 26,043,299 - 2,130,198 9,452,452 اإلجمالي

      المطلوبات

 1,391,364    1,391,364 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون

 3,517,399 1,896,478 - - 1,620,921 مخصص الزكاة

 2,615,308 - 2,058,988 556,320 - التزامات تأجير

 429,276 429,276 - - - المحددة منافع الموظفين خطةمات التزا

 7,953,347 2,325,754 2,058,988 556,320 3,012,285 اإلجمالي



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

22 

 )تتمة( مالية وإدارة المخاطرالدوات األ -22

 )تتمة( إدارة مخاطر السيولة

 م:2021ديسمبر  31والمطلوبات كما في فيما يلي بيان استحقاق الموجودات  -أ

 

 

 م:2020ديسمبر  31فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  -ب

 

 األصول المحتفظ بها كأمانات -23
 

تحتفظ الشركة بموجودات نيابة عن عمالؤها من خالل إدارة محافظ خاصة وصناديق )مدارة من قبل الشركة(. وحيث ان الشركة تعمل 

م تحتفظ الشعععركة 2021ديسعععمبر  31بصعععفتها أميناً لهذه الموجودات، فإنه لم يتم ادراج هذه الموجودات في قائمة المركز المالي. كما في 

مليون لاير  3,962م : 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي بالنيابة عن ولصالح عمالؤها ) 4,071بل  قيمتها بأصول تحت ادارتها ت

 سعودي(.

 

 

 

م2021ديسمبر  31  

أشهر أو  3

 أقل

 3أكثر من 

 أشهر إلى سنة

أكثر من سنة 

 10إلى 

 سنوات

ليس لها تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

      الموجودات

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 53,604,886 53,604,886 - - - الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة من خالل استثمارات 

 7,930,917 7,930,917 - - - الدخل الشامل األخر

 784,968 - - 784,968 - مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون

 9,179,808 - - - 9,179,808 مبال  مستحقة من جهات ذات عالقة

 71,500,579 61,535,803 - 784,968 9,179,808 اإلجمالي

      المطلوبات

 2,042,721 - - - 2,042,721 مستحقة ودائنون أخرونمصاريف 

 4,514,724 2,844,717 - - 1,670,007 مخصص الزكاة

 2,058,988 - 1,488,760 570,228 - التزامات تأجير

 446,205 446,205 - - - المحددة منافع الموظفين خطةالتزامات 

 9,062,638 3,290,922 1,488,760 570,228 3,712,728 اإلجمالي

م0202ديسمبر  31  

أشهر أو  3

 أقل

 3أكثر من 

 أشهر إلى سنة

أكثر من سنة 

 10إلى 

 سنوات

ليس لها تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

      الموجودات

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 17,793,506 17,793,506 - - - الخسارة الربح أو

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 8,249,793 8,249,793 - - - الدخل الشامل األخر

 2,130,198 - - 2,130,198 - مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون

 9,452,452 - - - 9,452,452 مبال  مستحقة من جهات ذات عالقة

 37,625,949 26,043,299 - 2,130,198 9,452,452 اإلجمالي

      المطلوبات

 1,391,364    1,391,364 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون

 3,517,399 1,896,478 - - 1,620,921 مخصص الزكاة

 2,615,308 - 2,058,988 556,320 - التزامات تأجير

 429,276 429,276 - - - المحددة منافع الموظفين خطةالتزامات 

 7,953,347 2,325,754 2,058,988 556,320 3,012,285 اإلجمالي



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

23 

 المالالمتطلبات النظامية لرأس المال ونسبة كفاية رأس  -24

فيما يلي قاعدة رأس المال ومتطلبات الحد األدنى لرأس المال ونسعععبة كفاية رأس المال للشعععركة وفقا لقواعد الكفاية المالية الصعععادرة من 

 قبل هيئة السوق المالية:

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

    قاعدة رأس المال:

 64,410,962  69,474,533 رأس المال األساسي

 64,410,962  69,474,533 أجمالي قاعدة رأس المال

    

    متطلبات الحد األدنى لرأس المال

 197,029  6,176,543 مخاطر السوق

 18,039,507  17,055,247 مخاطر االئتمان

 4,157,856  4,125,746 مخاطر تشغيلية

 22,394,392  27,357,536 ث(/24اجمالي الحد األدنى لرأس المال المطلوب )أنظر 

    

    نسبة كفاية رأس المال:

 2.88  2.54 أجمالي نسبة رأس المال )مرات(

 2.88  2.54 نسبة الشريحة األولى لرأس المال )مرات(

 42,016,570  42,116,997 ج(/24الفائض في رأس المال )أنظر االيضاح 
 

 الخسائر المتراكمة(. )ويشتمل على رأس المال واألرباح أوتتكون قاعدة رأس مال الشركة من الشريحة األولى لرأس المال  (أ

( من قواعد الكفاية المالية. تم احتسععععاب متطلبات الحد األدنى 5( و )4ال يوجد لدي الشععععركة شععععريحة ثانية لرأس المال طبقا للمادة رقم )

للمتطلبات المنصعععوص عليها في الفصعععل الثالث من قواعد لرأس المال المتعلق بمخاطر االئتمان والمخاطر التشعععغيلية والتسعععويقية طبقا 

 الكفاية المالية.

أي يجب أال تقل قاعدة  –تقوم الشعععععركة بإدارة رأس المال الخاص بها وفقاً للركيزة االولى والركيزة الثانية من قواعد الكفاية المالية  (ب

 رأس المال عن متطلبات الحد األدنى لرأس المال.

ند إدارة كفاية رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضععوعة من قبل هيئة السععوق المالية للحفاظ تتمثل أهداف الشععركة ع (ت

 على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأس مال قوية.

ألشععخاص المرخص لهم والصععادرة من قبل هيئة السععوق المالية )ز( من الئحة ا6يبل  الحد األدنى لرأس المال المطلوب وفقا للمادة  (ث

 مليون لاير سعودي. 50في المملكة العربية السعودية بخصوص أنشطة الشركة المرخص بها 

من قواعد الكفاية المالية وذلك على  3تقوم الشععركة باإلفصععاح على أسععاس سععنوي الى الجمهور عن بعض المعلومات طبقاً للركيزة  (ج

بل مراجعي  (http://www.mulkia.com.sa)ة االلكتروني موقع الشععععععرك هذه المعلومات للمراجعة من ق يه ال تخضععععععع  وعل

 الحسابات الخارجيين للشركة.
 

 احداث هامة خالل السنة -25

 م وما نتج عنه من تعطل ل نشععطة االجتماعية واالقتصععادية في األسععواق،2020خالل اول عام  19باإلسععتجابة النتشععار فيروس كوفيد 

قامت إدارة الشركة بتقييم تأثير ذلك بشكل استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك تشكيل فرق وعمليات 

إدارة األزمات الجارية، لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع كنطاق أوسع وكذلك ضمان استمرارية تقديم خدماتها. على 

لم  19التحديات، ال تزال أعمال وعمليات الشععععركة حاليًا غير متأثرة إلى حد كبير، وتعتقد إدارة الشععععركة أن جائحة كوفيد الرغم من هذه 

 م.2021ديسمبر  31له تأثير جوهري على نتائج الشركة المالية التي تم التقرير عنها للسنة المنتهية في  يكن

( عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليسعت على علم بأية عوامل متوقعة قد تغير 19-مراقبة حالة )كوفيد الشعركةتواصعل 

 م أو بعده.2022خالل عام  الشركةمن تأثير الجائحة على عمليات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

24 

 األحداث الالحقة  -26

( بناءاً على التفويض الممنوح له من 2022فبراير  15هـعععععععععععع الموافق ) 1443رجب  14قرر مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 

إضععافة  لاير سعععودي، وذلك 3,250,000هللة للسععهم الواحد بمبل   50( بواقع 2021الجمعية العامة بتوزيع أرباح )دفعة ثانية عن عام 

هللة لكل سععععهم، بحيث يصععععبح اجمالي التوزيعات عن عام  50م ومقداره 2021إلى ما سععععبق أن وزعته الشععععركة من أرباح خالل عام 

لاير سعععععععودي، على ان يتم اعتماد تلك التوزيعات باجتماع الجمعية  6,500,000لاير للسععععععهم الواحد( بإجمالي مبل   1م )مبل  2021

دد تاريخ انعقاده الحقا.العامة القادم والذي سيح

وحتى تاريخ اعتماد القوائم المالية  م2021ديسمبر  31لم يكن هناك احداث الحقة هامة بعد  أعاله، وبخالف ما تم ذكرهوفي رأي اإلدارة 

.م2021ديسمبر  31والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية كما في 
 

 أرقام المقارنة -27

 تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة للتماشى مع التبويب للعام الحالي بالقوائم المالية.
 

 اعتماد القوائم المالية -28

 م(.2022 مارس 23)هـ 1443 شعبان 20بتاريخ تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة 
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