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 م2022ديسمبر  31القوائم المالية مع تقرير المراجع المستقل للسنة المنتهية في 

 

 

 فهرس

 

 الصفحة  

  

2-1 مراجع المستقلالتقرير   
  

 3 قائمة المركز المالي
  

 4 اآلخر الشامل دخلالالربح أو الخسارة وقائمة 

  
 5 الملكية قائمة التغيرات في حقوق

  
 6  قائمة التدفقات النقدية

  
31 – 7 ةحول القوائم المالي إيضاحات  



 

 
 

 المراجع المستقل تقرير
كة   ملكية لالستثمارإىل السادة/ مساهمي شر

  التقرير عن مراجعة القوائم المالية

 

(1 /2) 

 إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه
 محاسبون قانونيون

 العالمية()عضو بي كي اف 

 الرأي
ي 
كة ل الماىلي  الجوهرية، المركز الجوانب جميع من ،عادلبشكل  تعرضالمرفقة  المالية القوائمأن  رأينا، ف  كة لالستثمار ملكية شر ي  كما(  ")"الشر

ف 
ي  المنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها وأدائها الماىلي  م2022ديسمبر  31

  التاري    خ، ذلك ف 
 
ي المملكة المعتمدة الماىلي  الدولية للتقرير للمعايب   وفقا

 ف 
 . والمحاسبي   للمراجعي    الهيئة السعودية من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعايب   السعودية، العربية

 
ي لقد قمنا بمراجعة القوائم 

كة والت  :  تشمل المالية للشر  ما يلي
 

ي ق 
 ،م2022ديسمبر  31ائمة المركز الماىلي كما ف 

ي ذلك التاري    خ،لوالدخل الشامل  ائمة الرب  ح أو الخسارةق 
 لسنة المنتهية ف 

ي حقوق ال ةائمق 
ات ف  ي ذلك التاري    خ،للكية مالتغب 

 لسنة المنتهية ف 
ي ذلك التاري    خ،لائمة التدفقات النقدية ق 

 لسنة المنتهية ف 
ي تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. ا 

 إليضاحات حول القوائم المالية والت 
 

 الرأي أساس
  بالمراجعة قمنا لقد

 
ي  المعتمدة للمعايب  الدولية للمراجعة وفقا

بالتفصيل  موضحة المعايب   تلك بموجب ومسؤوليتنا العربية السعودية.  المملكة ف 
ي 
ي  المالية القوائم مراجعة "مسؤوليات المراجع عن قسم ف 

 لقواعد المجموعة عن مستقلون ونحن .تقريرنا " الوارد ف 
 
 المهنة وآداب سلوك وفقا

ي  المعتمدة
  ،المالية للقوائم الصلة بمراجعتنا وذات السعودية العربية المملكة ف 

 
ينا أيضا

ّ
 لهذه بمسؤولياتنا األخالقية األخرىوقد وف

 
 القواعد.  وفقا

ي 
ي  المراجعة أدلة فإن ،اعتقادنا وف 

  عليها حصلنا الت 
 
 أساس إلبداء رأينا.  لتوفب   عد كافية ومناسبةت

 

  المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفي    اإلدارة مسؤوليات
 للمعايب  الدولية للتقري مسؤولة عن إعداد القوائم الماليةإن اإلدارة هي ال

 
ي المملكة العربية السعودية  ر وعرضها بشكل عادل "وفقا

" المعتمدة ف  الماىلي
كة، وهي المسؤولة ل وفقا و  راجعي   والمحاسبي   الهيئة السعودية للممن  األخرى المعتمدةوالمعايب  واإلصدارات  كات والنظام األساسي للشر نظام الشر

ي ترى
ورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية  عن الرقابة الداخلية الت   بسبب غش أو خطأ.  سواء   ،جوهريالتحريف الخالية من موحدة أنها ض 

 
عل البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح يحسب مقتض  الحال،  المجموعةفإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة  ،وعند إعداد القوائم المالية

ي المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية  االستمرارية، واستخدام أساس االستمراريةبعن األمور المتعلقة 
أو إيقاف  المجموعةف 
 عملياتها، أو لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك. 

 
ي  اإلدارة،أي مجلس والمكلفون بالحوكمة، 

اف عل آلية التقرير الماىلي ف   . المجموعةهم المسؤولون عن اإلشر
 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 
ي الوصول إىل تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم 

سواء  بسبب غش أو خطأ، وإصدار  ،تخلو من التحريف الجوهري ككلالمالية  تتمثل أهدافنا ف 
 للمعايب  تقرير المراجع الذي يتض

 
ي تم القيام بها وفقا

من رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة الت 
 عن التحريف الجوهري عند وجوده. 

 
ي المملكة العربية السعودية ستكشف دائما

 الدولية للمراجعة المعتمدة ف 
 

 
 
ي مجملها، عد ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت

التحريفات جوهرية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو ف 
ي يتخذها المستخدمون عل أساس هذه القوائم المالية. 

 عل القرارات االقتصادية الت 
 

ي المملكة العربية 
 للمعايب  الدولية للمراجعة المعتمدة ف 

 
ي تتم وفقا

ي ونحافظ وكجزء من عملية المراجعة الت 
السعودية، فإننا نمارس الحكم المهت 

 :  بما يلي
 
ي طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضا

 عل نزعة الشك المهت 
 

ي القوائم ت 
سواء  بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك  ،لماليةاحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري ف 

الناتج عن غش عد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري رأينا. وي  ل كافية ومناسبة لتوفب  أساس  المخاطر، والحصول عل أدلة مراجعة
 ألن الغش قد ينطوي عل تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة 

 
أعل من الخطر الناتج عن خطأ، نظرا

 الداخلية. 
 



 

 
 

 المراجع المستقل تقرير
كة   ملكية لالستثمارإىل السادة/ مساهمي شر

  التقرير عن مراجعة القوائم المالية

 

(2 /2) 

 إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه
 محاسبون قانونيون

 العالمية()عضو بي كي اف 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 
 

ي ظل الظروف القائمة، ا 
ليس و لتوصل إىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة ف 

ي فاعلية الرقابة الداخلية.  لغرض
 إبداء رأي ف 

 
ي أعدتها اإلدارة. فدى معقولية التقديرات المحاسبية واالقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومت 

 صاحات المتعلقة بها الت 
 

ي المحاسبةا 
ا إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق مو  ،لتوصل إىل استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية ف 

ة حول قدرة   كبب 
 
كةبأحداث أو ظروف قد تثب  شكوكا ي تم الحصول عليها  عل البقاء كمنشأة مستمرة الشر

 اىلي أدلة المراجعة الت 
 
. وإذا استنادا

ي تقريرنا إىل اال أن نلفت علينا فإن خلصنا إىل وجود عدم تأكد جوهري، 
ي القوائم المالية، أو علينا االنتباه ف 

فصاحات ذات العالقة الواردة ف 
ي تم الحصول عليها حت  تاري    خ تقرير  غب  كافية. وتستند  فصاحاتأن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اال

استنتاجاتنا إىل أدلة المراجعة الت 
ي توقف

 مستقبلية قد تسبب ف 
 
 أو ظروفا

 
كة المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا  عن البقاء كمنشأة مستمرة.  الشر

 
عبر عن المعامالت واألحداث ت صاحات، وما إذا كانت القوائم الماليةفبما فيها اال ،هيكلها ومحتواها و  لقوائم الماليةلقويم العرض العام ت 

ي تمثلها بطريقة تحقق 
 . العرض العادلالت 

 
ي ونحن نتواصل مع المكلفي   بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، 

بما ف 
ي الرقابة الداخلية نقوم بذلك أي أوجه ق

 كتشافها أثناء المراجعة. إصور مهمة ف 
 
 

كاؤه  عن البسام وشر

 

 أحمد عبدالمجيد مهندس
ي 
 محاسب قانون 

 477ترخيص رقم:  
 ه 1444شعبان  20الرياض: 
 م2023مارس  12الموافق: 

 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 مقفلة(سعودية )شركة مساهمة 

 لمركز المالي قائمة ا

 م2022ديسمبر  31في كما 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاح 

 

م2202ديسمبر  31  م2120ديسمبر 31  

      الموجودات

ةالموجودات غير المتداول       

 3,681,824  4,921,826  4 ممتلكات ومعدات، صافي

 159,776  96,252  5 غير ملموسة، صافي أصول

 7,930,917  6,246,907  6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 3,754,748  2,550,000  10 الجزء غير المتداول –استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 2,084,664  1,540,838  7 حق استخدام أصول، صافي

 17,611,929  15,355,823   متداولةالغير  مجموع الموجودات

      الموجودات المتداولة

,39914,841  8 مستحق من أطراف ذات عالقة   9,179,808 

 784,968  1,259,614  9 ومدينون أخرون ةمقدم اتمدفوع

925785,31,  10 الجزء المتداول –استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    49,850,138 

 1,270,100  19,005,400  11 وما في حكمهنقد 

,338,89266   مجموع الموجودات المتداولة   61,085,014 

,161,24882   إجمالي الموجودات   943,69678,  

      والمطلوبات الملكيةحقوق 

      الملكيةحقوق 

 65,000,000  65,000,000  12 رأس المال 

 836,056  2,468,184  13 احتياطي نظامي

 4,245,925  626,149   أرباح مبقاة

 167,601  154,787   التزامات خطة منافع الموظفين المحددةاحتياطي إعادة قياس 

(32909,4)  6 احتياطي إعادة تقييم استثمارات من خالل الدخل الشامل األخر   ( 277,615 ) 

,68867,339   حقوق الملكية إجمالي حقوق    69,634,305 

      المطلوبات

      المطلوبات غير المتداولة

ب -7 غير المتداول الجزء-تأجيرالتزامات    904,230  1,488,760 

 446,205  622,483  14 التزامات خطة منافع الموظفين المحددة

,965,9341  1,526,713   إجمالي المطلوبات غير المتداولة  

      المطلوبات المتداولة

ب -7 المتداول الجزء-تأجيرالتزامات    584,530  570,228 

,119,6634  15 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون   2,042,721 

,724,5144  8,134,111  16 مخصص الزكاة   

,076,38113   إجمالي المطلوبات المتداولة   7,127,673 

,473,90814   إجمالى المطلوبات   9,062,638 

,943,69678  82,248,161   المطلوبات و الملكيةمجموع حقوق   

 

 
 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( جزء  تشكل  29إلى  1)إن اإليضاحات من رقم 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي المدير المالي 

 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 مقفلة(سعودية )شركة مساهمة 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

      

      الدخل الشامل األخر

      بنود ال يتم اعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة

 (136,657)  (728,079)   القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر صافي التغير في

(12,814)  14 ارباح إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة)خسائر(    70,343 

(740,893)   للسنة اجمالي الخسارة الشاملة األخرى   (66,314)  

 8,268,953  15,580,383   للسنة اجمالي الدخل الشامل

 

     21 ربحية السهم

41.5  2.78   التشغيليالربح  في صافي األساسينصيب السهم   

 1.28  2.51   ربح السنة في صافي نصيب السهم األساسي

      

 6,500,000  6,500,000   بنهاية السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 
 (تشكل جزء  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 29إلى  1)إن اإليضاحات من رقم 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي المدير المالي 

  إيضاح 

 31للسنة المنتهية في 

م2202ديسمبر    

 31للسنة المنتهية في 

م1220ديسمبر   

      اإليرادات التشغيلية

 17,463,274  31,471,185  18 إيرادات الخدمات االستثمارية وإدارة االصول

 1,649,027  2,884,152   أرباح محققة من بيع استثمارات من خالل الربح أو الخسارة، صافي

 5,510,266  1,713,517  10 أرباح غير محققة من استثمارات من خالل الربح أو الخسارة، صافي

 198,490  434,137   إيرادات توزيعات أرباح 

 11,377  332,876   دخل العموالت الخاصة

 24,832,434  36,835,867   اجمالي اإليرادات التشغيلية

      المصروفات التشغيلية

(6,047,315)  (8,293,411)   ومصروفات متعلقة بالموظفينرواتب   

(376,041)  (444,307)  4 استهالك ممتلكات ومعدات  

(543,825)  (543,826)  7 حق استخدام االصول إطفاء  

(621,832)  (295,184)   مصروفات ايجارات  

(6,904,473)  (9,044,661)  19 مصروفات عمومية وإدارية أخرى  

(279,101)  (15,720)   تسويقية مصروفات  

(56,480)  (105,072)   تكاليف تمويل  

(14,829,067)  (18,742,181)   اجمالي المصروفات التشغيلية  

 10,003,367  18,093,686   صافي الربح التشغيلي

 5,815  16,629   إيرادات أخرى

,182,00910  18,110,315   قبل الزكاة  السنة صافي ربح  

ب -16 الزكاة   (1,789,039)  (915,6731,)  

,267,3358  16,321,276    السنة صافي ربح  



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 مقفلة(سعودية )شركة مساهمة 

  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

5 

 

 
 

 

   
 

 تشكل جزء  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 29إلى  1)إن اإليضاحات من رقم 

 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي المدير المالي 

 أرباح مبقاة احتياطي نظامي رأس المال 

احتياطي إعادة قياس 

التزامات خطة منافع 

 الموظفين المحددة

احتياطي إعادة تقييم 

من خالل الدخل  استثمارات

 الشامل األخر

حقوق المساهمينإجمالي   

 

 64,615,352 (493,994) 97,258 9,559 2,529 65,000,000 م2021يناير  1الرصيد كما في 

 8,335,267 - - 8,335,267 - - صافي ربح السنة 
 (136,657) (136,657) - - - - التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

 70,343 - 70,343 - - - )خسائر( ارباح إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة

 8,268,953 (136,657) 70,343 8,335,267 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 - 15,374 - (15,374) - - خسائر محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 - - - (833,527) 833,527 - المحول الى االحتياطي النظامي

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

 69,634,305 (615,277) 167,601 4,245,925 836,056 65,000,000 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 16,321,276 - - 16,321,276 - - صافي ربح السنة 
 (728,079) (728,079) - - - - التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

 (12,814) - (12,814) - - - )خسائر( ارباح إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة

 15,580,383 (728,079) (12,814) 16,321,276 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة
 - 433,924 - (433,924) - - خسائر محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 - - - (1,632,128) 1,632,128 - المحول الى االحتياطي النظامي

 (17,875,000) - - (17,875,000) - - (20توزيعات أرباح )إيضاح 

 67,339,688 (909,432) 154,787 626,149 2,468,184 65,000,000 م2022ديسمبر  31الرصيد كما في 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 مقفلة(سعودية )شركة مساهمة 

 دفقات النقديةقائمة الت

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 إيضاح 

 31للسنة المنتهية في 

  م2022ديسمبر 

ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 م2021

     األنشطة التشغيلية من النقدية التدفقات

,182,00910  18,110,315  الزكاة قبلالسنة  ربحصافي   

     السنة قبل الزكاة: ربحتعديالت لتسوية صافي 

 376,041  444,307 4 استهالك ممتلكات ومعدات

 64,612  63,524 5 إطفاء أصول غير ملموسة

ارباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

(5,510,266)  (1,713,517) 10 الخسارة  

,825543  543,826 7 حق استخدام األصول إطفاء  

 948,239  3,495,980 ج-16 فروقات زكوية عن سنوات سابقة

(2,850)  3,183  خسائر / )أرباح( استبعاد ممتلكات ومعدات  

 56,480  105,072  تكاليف تمويل

   (330,747)  فوائد ودائع ألجل

685,188  320,720 14 المكون من التزامات خطة منافع الموظفين المحددة  

  21,042,663  6,673,948 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 57,120  955,931 6 الدخل الشامل االخراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

(30,301,114)  20,982,478 10 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 397,743  (5,661,591) 8 مستحق من أطراف ذات عالقة

 1,345,230  (516,571) 9 ومدينون أخرون ةمقدم اتمدفوع

 541,997  2,131,401 15 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون

(21,285,076)  38,934,311  الناتج من العمليات  

(101,413)  (157,256) 14 المسدد من التزامات خطة منافع الموظفين المحددة  

(1,624,829)  (1,665,632) 16 المسدد من الزكاة   

(23,011,318)  37,111,423  التشغيلية )المستخدم في( األنشطة الناتج من صافي النقد  

      اإلستثماريةالنقدية من األنشطة  التدفقات

(2,876,210)  (1,696,147) 4 ومعدات شراء ممتلكاتالمدفوع ل  

 4,509  8,655  المتحصل من اسبتعاد ممتلكات ومعدات

 -  310,172  فوائد ودائع محصلة

(20,000)  -  المدفوع لشراء أصول غير ملموسة  

(2,891,701)  (1,377,320)  االستثمارية األنشطة (المستخدم في) صافي النقد  

     النقدية من األنشطة التمويلية  التدفقات

(612,800)  (612,800) 7 المسدد من التزامات تأجير  

(3,140,640)  (17,386,003)  توزيعات أرباح مسددة  

(3,753,440)  (17,998,803)  األنشطة التمويلية  (المستخدم في) النقد صافي  

(29,656,459)  17,735,300  لدى البنوك صافي التغير في النقد  

 30,926,559  1,270,100 11 في بداية السنةوما في حكمه نقد ال

 1,270,100  19,005,400 11 في نهاية السنة وما في حكمهنقد ال

 

 م2021  م2022  معامالت غير نقدية:

 109,360  598,357 15 غير مسددةتوزيعات أرباح  

 121,283  294,155 6 الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر

 
 تشكل جزء  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 29إلى  1)إن اإليضاحات من رقم 

 

 رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي المدير المالي 
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 والنشاطالتكوين  -1

 37-13170السوق المالية بموجب الترخيص رقم شركة ُملكيّة لالستثمار )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة، مسجلة لدى هيئة 

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

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

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

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

 .األوراق المالية، إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق

، 2874، ص.ب مجمع ذا إيليت شارع األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي حي السليمانيةإن عنوان المركز الرئيسي للشركة في الرياض 

 ، المملكة العربية السعودية.12234الرياض 

 عدادأساس اإل -2

 بيان االلتزام 2-1

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

 من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 أسس القياس 2-2 

واالستثمارات االرباح او الخسائر  تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة

تخدام الوحدة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومنافع نهاية خدمة الموظفين مدرجة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باس

 االئتمانية المتوقعة.

 عملة العرض والنشاط 2-3

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

 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 2-4

 التعديالت

كة، يسري عدد من التعديالت الجديدة على المعايير، الموضحة أدناه، خالل العام الحالي ولكن ليس لها تأثير مادي على القوائم المالية للشر

 مشار إليه أدناه.باستثناء ما هو 

 م2022التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام 

 

 

 

 

 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات السنوية 

 ملخص للتعديالت ابتداًء من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 

 37رقم 

العقود المتوقع 

 خسارتها

 تكاليف الوفاء بالعقود

تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف  م2022يناير  1

المتعلقة مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على العقود 

التي لم تِف بها الشركة بجميع التزاماتها بداية من أول فترة 

 تطبق فيها الشركة ذلك التعديل.

المعيار الدولي للتقرير 

والمعيار  16المالي رقم 

الدولي للتقرير المالي 

ومعيار المحاسبة  9رقم 

والمعيار  41الدولي رقم 

الدولي للتقرير المالي 

 1رقم 

التعديالت السنوية 

على المعايير الدولية 

للتقرير المالي 

 م2020-م2018

: يزيل التعديل 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2022يناير  1

نات العقارات توضيح إعادة التعويض لسداد تحسي

 المستأجرة.

: يوضح التعديل أنه 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم  10عند تطبيق اختبار "

إلغاء االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم 

المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة )المقترض( والمقرض. 

يل بأثر مستقبلي على التعديالت يجب تطبيق التعد

والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه 

 .المنشأة التعديل ألول مرة

: يلغي التعديل مطلب معيار 41معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية  41المحاسبة الدولي رقم 

 .للضرائب عند قياس القيمة العادلة

: يتيح التعديل إعفاء  1عيار الدولي للتقرير المالي رقم الم

إضافيا  للشركة التابعة أن تصبح مطبق ألول مرة بعد 

 الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.
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 (ةأساس اإلعداد )تتم -2

 )تتمة( المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 2-4

 

 المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد

ة للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم إصدارها ولكن لم تطبق الشركة المعايير الدولي

 لم تصبح سارية المفعول بعد.

 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات السنوية 

 ملخص للتعديالت ابتداًء من أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير 

 17المالي رقم 

يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين  م2023يناير  1 عقود التأمين

التي تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد 

دخوله حيز التنفيذ، سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

)إلى جانب تعديالته الالحقة( محل المعيار الدولي  17رقم 

عقود التأمين )المعيار الدولي للتقارير  4للتقارير المالية رقم 

 م.2005( الذي تم إصداره في عام 4المالية رقم 

معيار المحاسبة الدولي 

 1رقم 

تصنيف المطلوبات 

على أنها متداولة أو 

 غير متداولة

أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية،  م2023يناير  1

في التأجيل يجب أن يكون موجود ا في نهاية فترة وأن الحق 

التقرير، وأن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة 

المنشأة لحقها في التأجيل وذلك فقط إذا كان متضمنا  

المشتقات في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية 

 ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها.

لدولي معيار المحاسبة ا

وبيان الممارسة  1رقم 

 2رقم 

 عن اإلفصاح

 السياسات المحاسبية

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات  م2023يناير  1

 المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية.

معيار المحاسبة الدولي 

 8رقم 

تعديل تعريف التقدير 

 المحاسبي

هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية  م2023يناير  1

لمساعدة المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية 

 والتقديرات المحاسبية.

معيار المحاسبة الدولي 

 12رقم 

يتناول هذا التعديل توضيحا  بخصوص محاسبة الضرائب  م2023يناير  1 ضرائب الدخل

يجار والتزامات وقف المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإل

 التشغيل.

تعديل على المعيار 

الدولي للتقرير المالي 

ومعيار  10رقم 

 28المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو المساهمة في 

األصول بين 

المستثمر والشريك أو 

 المشروع المشترك

تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ال ينطبق

مع المواقف التي  28الدولي رقم ومعيار المحاسبة  10

يكون فيها بيع أو مساهمة في األصول بين مستثمر وشركته 

الزميلة أو مشروع مشترك. على وجه التحديد، تنص 

التعديالت على أن المكاسب أو الخسائر الناتجة عن فقدان 

 السيطرة على شركة تابعة.

 

المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد تفسيرات وتعديالت 

 هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولي.

 

 

 

 

 

 

 الوصف على المعايير التعديالت

سارية للفترات السنوية 

 ملخص للتعديالت ابتداًء من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 

 16رقم 

الممتلكات واآلالت 

العائدات -والمعدات 

قبل االستخدام 

 المقصود

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات  م2022يناير  1

عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن  واآلالت والمعدات أي

يصبح هذا األصل متاحا  لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، 

توضح التعديالت أيضا  معنى "اختبار ما إذا كان أحد 

 األصول يعمل بشكل صحيح".

المعيار الدولي للتقرير 

 3المالي رقم 

إطار مفاهيم التقرير 

 المالي

ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي تم تحديث التعديل  م2022يناير  1

م بدال  2018بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  3رقم 

 م.1989من إطار عام 
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 المحاسبية الهامةلسياسات ا -3

 استخدام التقديرات

من األصععععععول صععععععح عنها فمالمالية من اإلدارة وضععععععع التقديرات واألحكام واالفتراضعععععععات التي قد تؤثر على المبال  اليتطلب إعداد القوائم 

والمطلوبات واإليرادات والمصعععععععاريف واإلفصعععععععاحات المرفقة واإلفصعععععععاح عن االلتزامات المحتملة، وقد ينشعععععععأ عن عدم التيقن حيال هذه 

 .تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء

جرى مراجعة التقديرات واالفتراضععات األسععاسععية بصععورة مسععتمرة. ويُعترف بالتعديالت على التقديرات المحاسععبية في الفترة التي يعدل فيها وتُ 

 .لتعديالتالتقدير وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذه ا

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

 

 االفتراضات

 االستمرارية  -1

الكافية السعععتمرار أجرت إدارة الشعععركة تقييما  لقدرة الشعععركة على االسعععتمرار وفقا  لمبدأ االسعععتمرارية، ولديها قناعة أن لدى الشعععركة الموارد 

فإن اإلدارة  وبالتالي ،من أسهم الشركة بالسوق الموازي نمو %20طرح نسبة ان خطة الشركة  اعمالها في المستقبل القريب. إضافة الى ذلك

 ة.ليس لديها أي شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرارية. لذلك فأنه اليزال يتم اعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمراري

 

 المنشاة االستثمارية وتحديد السيطرة وتوحيد القوائم المالية -2

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

العوائد من المكاسب الرأسمالية، أو  –فقط  –االستثمار؛ تلتزم تجاه المستثمرين فيها بأن يكون الغرض من أعمالها هو أن تستثمر األموال ألجل 

ثماراتها تقريبا على أسععاس القيمة العادلة، وطبقا لالسععتثناء الوارد بالمعيار الدولي من دخل االسععتثمار، أو من كليهما ؛ تقيس وتُقوم أداء كل اسععت

"توحيد القوائم المالية" للمنشعععأت االسعععتثمارية فأنه ال يجوز للمنشعععأة االسعععتثمارية أن توحد منشعععآتها التابعة أو أن تطبق  10للتقرير المالي رقم 

تكتسعععععب السعععععيطرة على منشعععععأة أخرى. وبدال من ذلك، يجب على المنشعععععأة االسعععععتثمارية أن تقيس عندما  3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ارية، االسععتثمار في منشععأة تابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسععارة. كما تقوم الشععركة بدور مدير الصععندوق لعدد من الصععناديق االسععتثم

الصعععناديق االسعععتثمارية، تقوم الشعععركة عادة بالتركيز على المصعععالح االقتصعععادية االجمالية عند تحديد فيما اذا كانت الشعععركة تسعععيطر على تلك 

ك، للشركة في الصندوق )والتي تتمثل في اتعاب اإلدارة المتوقعة وأي مكاسب أخرى( وبما انه يحق للمستثمر إزالة مدير الصندوق، ونتيجة لذل

 يع الحاالت وعليه لم تقم بتوحيد تلك الصناديق بالقوائم المالية.أستنتجت الشركة انها تعمل كوكيل المستثمرين في جم

 

 التقديراتاستخدام 

 تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة -1

ويتم تحديد هذه تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واألصعععععول غير الملموسعععععة لغرض احتسعععععاب االسعععععتهالك واالطفاء 

اجية سعععنويا  التقديرات بعد األخذ في االعتبار االسعععتخدام المتوقع لألصعععول والتقادم والتلف وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنت

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

 

 المالية انخفاض قيمة األصول غير  -2

تلك  تنخفض قيمة األصععععل غير المالي عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصععععل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسععععترداد لذلك األصععععل أو

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

عمليات البيع التي تتم على أساس تجاري بحت ألصول متطابقة أو أسعار سوق ألصول مماثلة يمكن مالحظتها ناقصا التكاليف اإلضافية لبيع 

المقبلة وال تشععمل تلك األصععل، أما القيمة االسععتخدامية تحسععب بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصععل خالل السععنوات الخمس 

تعزز أداء  التدفقات النقدية المتوقعة أنشطة إعادة الهيكلة التي تكون الشركة غير ملتزمة بها بعد، أو استثمارات كبيرة في المستقبل من شأنها أن

المسععتخدم لحسععاب التدفقات النقدية األصععول للوحدة المنتجة للنقد محل االختبار. إن القيمة القابلة لالسععترداد هي األكثر حسععاسععية لمعدل الخصععم 

 وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير للقيمة محل االستخدام.

 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية -3

معدالت المخصص على أساس معدالت نموذج مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية يتم في األصل تحديد  الشركةتستخدم 

التي تشير إلى التعثر السابقة التي تمت مالحظتها. تقوم الشركة بتقييم المعلومات التاريخية لتعديل احتساب خسارة االئتمان التاريخية مع المعلومات 

 .الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية المعدالت المتوقعة في المستقبل. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث معدالت التعثر التاريخي
ا . إن مبل  خسائر إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخي الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة يعتبر تقديرا  جوهري

للشركة والظروف  وضاع االقتصادية المتوقعة. كما أن احتساب الخسائر التاريخية االئتمان المتوقعة يعتبر حساسا  تجاه التغيرات في الظروف واأل

الموجودات  االقتصادية المتوقعة قد ال تكون تمثل التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول خسائر االئتمان المتوقعة حول

.المالية للشركة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(-3

 استخدام التقديرات )تتمة(

 

 الشركة كمستأجر –تحديد مدة اإليجار للعقود ذات خيار التجديد واإلنهاء  -4

كانت  اتقوم الشععععععركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير القابلة لبلغاء بالنسععععععبة للعقد، مع أي فترات تتضععععععمن خيار تمديد العقد فيما إذ

انهاء الشععركة متيقنة بممارسععة خيار التمديد، أو أي فترات تتضععمن خيار انهاء عقد اإليجار فيما إذا كانت الشععركة متيقنة بأنها لن تمارس خيار 

كانت أم العقد بصععععورة معقولة. عامة، لدى الشععععركة عدة عقود إيجار تتضععععمن خيارات التمديد واالنهاء. تطبق الشععععركة األحكام في تقييم ما إذا 

افزا  ليسععععت على يقين معقول بأنها سععععتمارس خيار التجديد أو االنهاء. وبالتالي فإنها تضععععع في اعتبارها كافة العوامل ذات العالقة التي تخلق ح

حدث جوهري أو تغير  اقتصاديا  لممارسة إما خيار التجديد أو االنهاء. بعد تاريخ البدء، تقوم الشركة بإعادة تقييم مدة اإليجار وإذا ما كان هناك

 في الظروف يقع ضمن سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد أو االنهاء.

 

 تقدير معدل االقتراض اإلضافي -عقود اإليجار  -5

ي لقياس التزامات اإليجار. ال يمكن للشععركة تحديد معدل العمولة الضععمني في عقود اإليجار بسععهولة، وعليه يسععتخدم معدل االقتراض اإلضععاف

يمثل معدل االقتراض اإلضعععافي معدل العمولة الذي يتعين على الشعععركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصعععول على أصعععل ذو قيمة مماثلة 

اإلضعافي المبل   ألصعل حق االسعتخدام في بيئة اقتصعادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضعمان مماثل. وبالتالي يعكس معدل االقتراض

 الذي قد تضطر الشركة لدفعه وهو ما يتطلب تقديرا  عندما ال يكون هناك معدالت

ت قابلة للمالحظة متاحة، أو عندما تحتاج للتعديل لتعكس أحكام وشروط عقد اإليجار تقدر الشركة معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخال

 .بالسوق) عندما تكون متاحة وينبغي القيام بتقديرات خاصة بالمنشأةالقابلة للمالحظة (مثل معدالت هامش الربح 

 

 التزامات خطة منافع الموظفين المحددة -6

االكتوارية.  يتم تقدير تكاليف خطط منافع الموظفين المحددة المسعععتحقة بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام تلك المنافع باسعععتخدام التقييمات

االكتواري وضعععع افتراضعععات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المسعععتقبل وتشعععمل هذه العوامل تحديد معدل الخصعععم يتضعععمن التقييم 

سعععية ومعدل الزيادة في المرتبات ومعدالت الوفيات والزيادات في المعاشعععات التقاعدية في المسعععتقبل ونظرا  لتعقيد التقييم واالفتراضعععات األسعععا

األجل فإن المسعععتحقات المقدّرة تكون شعععديدة الحسعععاسعععية ألي تغير في تلك االفتراضعععات. تتم مراجعة جميع االفتراضعععات وطبيعتها بأنها طويلة 

 االكتوارية في تاريخ كل مركز مالي.

 

 قياس القيمة العادلة  -7

المشاركين في السوق في تاريخ القياس القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل او المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين 

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

ألصل عند تقدير القيمة العادلة للموجودات او المطلوبات تأخذ بعين االعتبار االفتراضات التي قد يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير ا

 االلتزام لتحقيق افضل فائدة اقتصادية لديهم. او

و أن قياس القيمة العادلة لألصعل غير المالي يأخذ في عين االعتبار قدرة المشعارك في السعوق على تحقيق منافع اقتصعادية من أفضعل اسعتخدام ا

 من خالل بيعة الى مشارك اخر في السوق لبستخدام االمثل.

مناسبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت القابلة تستخدم الشركة اساليب التقييم ال

 للمالحظات ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

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

المسعععتوى االول: المدخالت هي األسععععار المعروضعععة )غير معدلة( في األسعععواق النشعععطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة التي يمكن للكيان 

 الوصول إليها في تاريخ القياس.

مكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات، بشعععكل المسعععتوى الثاني: مدخالت أخرى غير األسععععار المعروضعععة ضعععمن المسعععتوى األول والتي ي

 الموضحه بالقوائم المالية للصناديق. القيمة العادلةمثل  مباشر أو غير مباشر

 .وتعتمد الشركة علي اثبات االستثمارت بالتكلفة للموجودات والمطلوباتغير قابلة للمالحظة ت مدخالالمستوى الثالث: 
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 الهامة )تتمة(السياسات المحاسبية -3

 )تتمة( األدوات المالية

 تصنيف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى "غير متداولة"

 تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي  على أساس متداول / غير متداول. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

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

 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.  •

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

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

 بعد السنة المالية. 

 تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غير متداولة". •

 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 شهرا  بعد السنة المالية، أو  •

 عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  بعد السنة المالية. •

 تصنف كافة المطلوبات األخرى كـ "غير متداولة".

 

 األدوات المالية

 ة عندما تصبح الشركة طرفا  في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.يتم اإلعتراف باألصول والخصوم المالي

م يتم قياس االصععول والخصععوم المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة. ويتم إضععافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشععكل مباشععر بشععراء االصععول والخصععو

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

والخصعععوم المالية أو تخصعععم منها، حسعععب االقتضعععاء، عند االعتراف األول. وأن تكاليف المعاملة التي تتعلق بشعععكل مباشعععر بشعععراء االصعععول 

 يمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.والخصوم المالية والتي تقاس بالق

 أوالً : الموجودات المالية

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

سة بالتكلفة المطفأة. يعتمد التصنيف على طبيعة وهدف األصول المبا شامل األخر والموجودات المالية المقا الية لقيمة العادلة من خالل الدخل ال

. لويتم تحديده في وقت االعتراف األولي. ويتم االعتراف بكل عمليات بيع وشععراء الموجودات المالية بالطرق العادية على أسععاس تاريخ التعام

ي حيث ان عمليات الشراء أو البيع بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن اإلطار الزمن

 المحدد بموجب اللوائح أو العرف في السوق.

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

جودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسععععارة عندما تكون مقتناة لغرض المتاجرة أو اختيرت لكي يتم تصععععنيف المو

 تصنف كذلك.

 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:

 تم اقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل.  •

 معلومة تديرها الشركة وتشتمل على نمط فعلي ألداة مالية تحقق أرباح على المدى القصير.تمثل جزء من محفظة أدوات مالية  •

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

سعارة ناتجة عن تظهر الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسعارة بقيمتها العادلة ويتم االعتراف بأي ربح أو خ

 إعادة التقييم في األرباح والخسائر.

 يتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات لألرباح أو فائدة مستحقة من األصل المالي ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة.

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

بالقيمة  –وكذلك بعض االسعععتثمارات المباشعععرة االخرى  االسعععتثمارات في وحدات بعض الصعععناديق االسعععتثمارية التي تديرها الشعععركة تصعععنف

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

  يتم والتي القيمة في االنخفاض خسععائر باسععتثناء الملكية حقوق لالسععتثمارات ضععمن العادلة القيمة في المتراكمة التغيرات بند إلى إضععافتها يتم

ستبعاد في .والخسائر االرباح ضمن إدراجها  تقييمه نتيجة الخسائر أو األرباح فأن محدد، بشكل قيمته في انخفاض وجود أو االستثمار حال ا

 .بيان الدخل الشامل االخر ضمن إدراجها يتم استثمارات تقييم إعادة احتياطي والمثبتة ضمن سابقا  

 حق نشععوء عند أرباح اسععتثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشععامل األخر توزيعات ايرادات بأي االعتراف يتم

االستثمارات وتثبت كإيرادات ضمن األرباح والخسائر ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل  تلك نم أرباح عن توزيعات دفعات باستالم للشركة

األخرى ضعععمن الدخل الشعععامل االخر وال يتم إعادة تصعععنيفها ابدا إلى  واضعععح اسعععترداد جزء من تكلفة االسعععتثمار. يتم اثبات األرباح والخسعععائر

 األرباح والخسائر.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة-3

 )تتمة( األدوات المالية

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة (ت

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

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

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

 

 ثانياً : المطلوبات المالية

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

ن القيمة تقوم الشععععركة بالتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو إنتهاء صععععالحيته. يتم تسععععجيل الفرق بي

 بح أو الخسارة. الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمبل  المدفوع في قائمة الر

 طريقة معدل الفائدة الفعلي

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

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

-خالل العمر المتوقع ألداة الدين، أو فترة أقصر  من ،)األخرى الخصومات أو واألقساط المعاملة، وتكاليف الفعلي، الفائدة معدل من يتجزأ ال

 إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي. -عند االقتضاء

 

 وما في حكمهالنقد 

ة معلومة يتمثل النقد وما في حكمه في النقد بالصعععندوق واألرصعععدة لدى البنوك والمرابحات البنكية عالية السعععيولة القابلة للتحويل إلى مبال  نقدي

 والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

 

 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

 قوائمها المالية؛لديه سيطرة أو سيطرة مشتركة على الشركة التي تعد  •

 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

لشركة التي تعد قوائمها المالية هما أعضاء في نفس المجموعة ) مما يعني أن كل من الشركة األم والشركات التابعة إن المنشأة و ا •

 (.والزميلة لها صلة باألخرى

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

 ا فيها(.الشركة األخرى عضو

 كال الشركتين هما مشروعان مشتركان لنفس الطرف الثالث. •

 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(. •

 أثير جوهري على الشركة أو يكون عضوا في اإلدارة العليا في الشركة )أو الشركة األم(.يكون للشخص المحدد في الفقرة )أ( له ت •

تقدم الشركة أو أي عضو في مجموعة منها جزءا من خدمات موظفي اإلدارة العليا للشركة التي تعد قوائمها المالية أو إلى الشركة  •

 األم للشركة التي تعد قوائمها المالية.

 ممتلكات ومعدات 

ر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االسععتهالكات المتراكمة. تعتبر مصععاريف اإلصععالح والصععيانة مصععاريف إيراديه أما مصععاريف تظه

التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية. ويجري احتساب االستهالكات عليها على أساس عمرها اإلنتاجي المقدر وذلك باستعمال طريقة القسط 

القسععط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسععينات أو  قةياحتسععاب اسععتهالك لألراضععي. تطفأ تحسععينات المباني المسععتأجرة بطرالثابت وال يتم 

 أقصر. األصل المباع أو المستبعد و استهالكه المتراكم يتم حذفهما من الحسابات بتاريخ البيع أو االستبعاد. همايأ جاريفترة اإل

 نسب االستهالك السنوية للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي كالتالي : إن

 

 

 

 

 

 

 النسبة البند

 فترة االيجار أيهما اقلأو  %12.5 - %6.67 تحسينات على المباني المستأجرة
 %10 األثاث والتركيبات

 %12.5 المعدات المكتبية

 %20  أجهزة الحاسب االلي

 %20 السيارات
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 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات -3

 األصول غير الملموسة

خسععععععائر انخفاض متراكمة. يتم إطفاء الموجودات  ةيتم تسععععععجيل الموجودات غير الملموسععععععة المشععععععتراة بالتكلفة ناقصععععععا االطفاء المتراكم وأي

ناك مؤشععرا على حدوث تغيير كبير سععنوات باسععتخدام طريقة القسععط الثابت. إذا كان ه خمسغيرالملموسععة على مدى عمرها اإلنتاجي والمقدر 

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

 . %20نسب االستهالك السنوية للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي  إن

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات 

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

جم خسعععارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسعععترداد لذلك األصعععل لتحديد ح

تي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسععترداد لذلك األصععل، تقوم الشععركة بتقدير القيمة القابلة لالسععترداد للوحدة هذه الخسععارة. وفي الحاالت ال

 المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل.

فترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية وفي الحاالت التي يقدر فيها المبل  القابل لالسترداد لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( بأقل من قيمتـععععـععععه الد

قائمة  لذلك األصعععل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة لالسعععترداد لها، ويتم إثبات خسعععائر االنخفاض في القيمة كمصعععروفات فورا  في

 الربح او الخسارة.

 

مة المعدلة وإذا ما تم الحقا  عكس قيد خسعععععارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصعععععل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القي

لو لم يتم إثبات القابلة لالسععععععترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما 

خسععععارة االنخفاض في قيمة ذلك األصععععل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في السععععنوات السععععابقة. يتم إثبات عكس قيد خسععععارة االنخفاض في القيمة 

 .الربح او الخسارةإيرادات فورا  في قائمة 

 

 تقويم االستثمارات 

ذلك األسهم المتداولة والصناديق مفتوحة المدة والصناديق االستثمارية األخرى بما تقوم الشركة باالستثمار في مختلف األوراق المالية، بما في 

لمدة على في ذلك الصععناديق العقارية. يتم تقويم األسععهم المتداولة بناء على األسعععار السععائدة في السععوق، بينما تقّوم صععناديق االسععتثمار مفتوحة ا

ا بصورة دورية في سوق األسهم. وبالنسبة للصناديق العقارية تقوم االستثمارات على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق والتي يتم نشره

ى أسععاس صععافي قيمة موجودات الصععندوق المعدلة لتقويم األصععول العقارية المعنية وتقّوم االسععتثمارات في الشععركات التابعة في العادة بناء عل

التابعة تم تأسععيسععها فقط للقيام بتلك االسععتثمارات. وفي حالة االسععتثمارات األخرى غير تقويم الشععركة المسععتثمر فيها النهائية إذا كانت الشععركة 

المتداولة تقوم اإلدارة باسععععتخدام مجموعة متنوعة من الطرق تتضععععمن طريقة السععععوق )أي اسععععتخدام أخر معامالت تمت وفقا  لشععععروط التعامل 

لحالية ألدوات مماثلة لها تماما ( وطريقة الدخل )أي تحليل التدفقات النقدية العادل والمعدلة عند الضععععععرورة، وعلى أسععععععاس القيمة السععععععوقية ا

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

تابعة غير النشعععطة والتي يتم تقويمها على أسعععاس صعععافي قيمة الموجودات وفي الوقت الحالي، تتكون تلك االسعععتثمارات من بعض الشعععركات ال

 الخاصة بها. ويتطلب ما سبق استخدام التقديرات واالفتراضات الهامة من قبل اإلدارة.

 

 األصول المحتفظ بها كأمانات

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

ك قائمة المركز المالي ويفصعععح عنها في اإليضعععاحات المرفقة حول القوائم المالية. يتم إدراج الرسعععوم المحصعععلة من قبل الشعععركة لقاء إدارة تل

 األصول في قائمة الربح أو الخسارة.

 

 األصول الخاضعة لإلدارة

باسععتثناء الوحدات  ألصععول. ال يتم اعتبار هذه األصععول كأصععول للشععركة، وبالتالي ال يتم ادراجها في القوائم المالية.تقدم الشععركة خدمات إدارة ا

 المملوكة من قبل الشركة

 

 الحسابات النقدية للعمالء

 ال يتم اعتبار الحسابات النقدية للعمالء كأصول للشركة وبالتالي ال يتم ادراجها في القوائم المالية.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(-3

 

 عقود االيجار

 أ( الشركة كمستأجر

. يتم مبدئيا  قياس األصل )حق االستخدام( بالتكلفة التشغيلي تقوم الشركة بإثبات أصل )حق استخدام( والتزام التأجير في تاريخ بداية عقد االيجار

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

قد االسععععتخدام( باسععععتخدام طريقة القسععععط الثابت من تاريخ بداية عقد االيجار إلى نهاية العمر االنتاجي ألصععععل )حق االسععععتخدام( أو نهاية مدة ع

لمقدرة لموجودات )حق االسععععععتخدام( على نفس األسععععععاس المسععععععتخدم للممتلكات والمعدات، االيجار، أيهما أبكر. يتم تحديد األعمار االنتاجية ا

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

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

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

 عقود االيجار قصيرة االجل وعقود االيجار ذات القيمة المنخفضة 

شععهرا  او أقل  12االسععتخدام( والتزامات عقد االيجار لعقود االيجار قصععيرة االجل التي تبل  مدتها اختارت الشععركة عدم إثبات موجودات )حق 

على  وعقود االيجار ذات القيمة المنخفضة، تقوم الشركة بإثبات دفعات عقد االيجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات بقائمة الربح او الخسارة

 االيجار.أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 

 

 خطة منافع الموظفين المحددة

 تعويضات نهاية الخدمة

المتوقعة مع إجراء تقييم إكتواري بنهاية كل فترة مالية سععنوية، ويتم إدراج وحدة اإلضععافة يتم تحديد تعويضععات نهاية الخدمة باسععتخدام طريقة 

لمالي في حين يتم إدراج المكاسععب والخسععائر ضععمن الدخل الشععامل إعادة القياس التي تشععمل المكاسععب والخسععائر االكتوارية في قائمة المركز ا

دة إدراجه األخر للفترة التي تم تكبدها فيها، ويتم إدراج إعادة القياس المعترف في الدخل الشععععامل األخر ضععععمن األرباح المبقاة فورا  وال يتم إعا

 ضمن الربح أو الخسارة.

 

 مزايا التقاعد

تقوم الشعععركة بسعععداد اشعععتراكات تقاعد لموظفيها السععععوديين إلى مؤسعععسعععة التأمينات االجتماعية، ويمثل خطة مسعععاهمة محددة، وتعتبر الدفعات 

 كمصاريف عند تكبدها.

 

 مزايا الموظفين قصيرة األجل

المستحقة للموظفين بالنسبة لألجور والرواتب، واالجازة السنوية واالجازة المرضية في الفترة التي يتم فيها يتم االعتراف بااللتزام عن المزايا 

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

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

 

 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

 ل الموردين.يتم إثبات االلتزامات لقاء المبال  الواجب دفعها مستقبال  عن البضاعة او الخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قب

 

 المخصصات

شكل موثوق ومن يتم االعتراف  شركة التزام حالى قانوني او تقاعدي يمكن تقديرمبلغة ب سابقة ان لدى ال بالمخصصات اذا ظهر نتيجة الحداث 

 المحتمل ان يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.

 

 المقاصة

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

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

 

 مخصص الزكاة

يتم أحتساب الزكاة في نهاية كل سنة على لسعودية. بالمملكة العربية ا الزكاة والضريبة والجماركيتم تكوين مخصص الزكاة وفقا  ألنظمة هيئة 

ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة، إن وجدت، في الفترات التي يتم اسعععاس صعععافي الدخل المعدل أو وعاء الزكاة ايها أكبر 

 الربط فيها.

  

 تحويل العمالت األجنبية

لوبات يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السععععودي بأسععععار التحويل السعععائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمط

خسعععائر النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السععععودي باألسععععار السعععائدة في ذلك التاريخ. إن المكاسعععب وال

 .الربح او الخسارةالناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة 
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 )تتمة( المحاسبية الهامةلسياسات ا -3

 االعتراف باإليرادات 

 : باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالية 15تحقق الشركة اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ابلة للتنفيذ ويحددق يُعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا والتزامات العميل مع العقد تحديد: 1 الخطوة

 الضوابط التي يجب الوفاء بها لكل عقد.

 التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل. األداء التزامات تحديد: 2 الخطوة

أو  سعر المعاملة هو مبل  المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في نظير نقل السلع المعاملة سعر تحديد: 3 الخطوة

 الخدمات التي ُوعد بها العميل، باستثناء المبال  المحصلة نيابة عن أطراف أخرى .

المعاملة على  بتوزيع سعر تقوم الشركةبالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء،  المعاملة سعر توزيع: 4 الخطوة

حق فيه مقابل الوفاء  كل التزام أداء بمبل  يحدد مبل  المقابل الذي تتوقع الشركة أن يكون لها

 بكل التزام من التزامات األداء

السلع أو  نقلعن طريق  أوفت بالتزام األداء (أو كلما)تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما  اإليرادات تحقق: 5 الخطوة

 الخدمات التي ُوعد بها العميل بموجب العقد .

 

لوفاء بالتزام بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم فيها استيفاء أحد الشروط المذكورة أعاله، فإنه يتم إثبات اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه ا

ا على العقد بقيمة العوض المكتسب من األداء. عند قيام الشركة بالوفاء بالتزام األداء من خالل  تقديم الخدمات المتعهد بها، فإنه ينشئ أصال  قائم 

ادات بالقيمة األداء. وفي حالة زيادة المبل  المفوتر إلى العميل عن مبل  اإليرادات المعترف بها، فإنه ينشأ عن ذلك مطلوبات عقود. يتم قياس اإلير

  .ض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة المتعاقد عليهاالعادلة للعوض المستلم أو مستحق القب

 

 كما يجب الوفاء بضوابط اإلثبات المبينة أدناه قبل القيام االعتراف باإليرادات: 

 رسوم االشتراك من الصناديق: -

االخذ في االعتبار ان هذا يحدث بمجرد  ان التزام اداء رسوم االشتراك يمثل تنازال عن وحدات معينة في الصناديق الي حساب المستثمر مع

 تنفيذ نموذج االشتراك المعتمد، وبالتالي فان الشركة تدرك بحق االيرادات مقابل رسوم االشتراك في وقت الوفاء بالتزام األداء.

 أتعاب ادارة من صناديق االستثمارية -

سنوي )النسبة المئوية السنوية المتناسبة لالستحقاق الدوري( مع يتم احتساب أتعاب االدارة علي أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو نصف 

لي االشارة الي صافي قيمة الموجودات الدورية للصندوق. ان ممارسة الشركة الثبات أتعاب االدارة متوافقة مع المعيار الدولي للتقرير الما

 مات ادارة االصول التي تقدمها الشركة علي أساس مستمر.حيث يتم اثبات أتعاب االدارة علي أساس االستحقاق مقابل تقديم خد 15رقم 

 أتعاب االداء من الصناديق االستثمارية -

ل ان ايرادات أتعاب األداء التي تعتمد علي أداء الصندوق، بالنسبة للمؤشر أو العائد المحقق من استثمارات الصندوق، هي من أنواع المقاب

األداء هذه معرضة بشكل كبير لتقلبات السوق الي ان تتخذ شكال محددا أو لم تعد معرضة  . وفي كثير من الحاالت، تكون أتعابالمتغير

 هاية التقرير.نلالسترداد، والتي بعد 

بغرض  كوفي حالة الشركة، الينطبق تأثير االسترداد ألن الشركة التقوم باثبات أي ايرادات مقابل أداء حتي نهاية الفترة ذات الصلة وذل

لمؤشر الذي يحدث عند اتخاذ أتعاب األداء شكال محددا وتسجيلها كايرادات. يبين تحليل أتعاب األداء في الشركة أن اثبات اختبار تحقيق ا

تقوم الشركة باحتساب حافز . 15عيار الدولي للتقرير المالي مايرادات أتعاب االداء في الشركة هو وفقا لنموذج الخمس خطوات الوارد في ال

سبة من أي عائد محقق خالل الربع بعد خصم جميع المصاريف للفترة، تحتسب وتدفع نهاية كل ربع سنة الميالدية أو عند األداء بناء على ن

 التخارج حسب الشروط واالحكام الخاصة بالصندوق.

 أتعاب االستشارات -

عقود الخدمات المطبقة، وعادة ما يتم ذلك على ستشارات على أساس االيتم إدراج إيرادات  يتم إثبات األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمات.

 .أساس زمني متناسب

 إيرادات توزيعات األرباح -

 يتم إثبات توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في استالمها.     
 

 دخل العموالت الخاصة -

 يتم إثبات دخل العموالت الخاصة في قائمة الدخل على أساس العائد الفعلي.

 

 المصاريف 

و التي  ما عدا رواتب ومزايا الموظفين المصروفات التي ال تتعلق بصورة مباشرة بتحقيق أرباح يتم تصنيفها كمصروفات عمومية وإداريةكافة 

 عرض بشكل منفصل.تتضمن أي مصروف أو مزايا ذات عالقة بالموظفين كالرواتب والبدالت وغيرها والتي 

 

 

 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 سعودية مقفلة()شركة مساهمة 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2022ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

16 

 

 ، صافي ممتلكات ومعدات -4

 

 

 

 تم نقل الشركة الي المقر االداري الجديد وبالتالي تموخالل العام  ،قيمة المشروعات تحت التفيذ في المقر االداري الجديد للشركةتتعلق  *

 لاير سعودي. 4,598,019 بقيمةنقل المشروعات تحت التنفيذ الي االصول الثابتة 

 

 

 

 

 

 

 

تحسينات على 

 المباني المستأجرة

مشروعات تحت 

 المعدات المكتبية األثاث والتركيبات  التنفيذ

الحاسب أجهزة 

 السيارات اآللي

 

 االجمالي

        التكلفة

 8,064,425 94,100 1,515,778 138,014 478,947 3,023,710 2,813,876 م 2022يناير  1الرصيد كما في 

 1,696,147 - 39,088 - 82,750 1,574,309 - إضافات خالل السنة

  - - - 332,337 (4,598,019) 4,265,682 المحول خالل السنة

 (1,702,303) - - - (132,373) - (1,569,930) إستبعادات خالل السنة

 8,058,269 94,100 1,554,866 138,014 761,661 - 5,509,628 م2022ديسمبر  31الرصيد كما في 

        

        االستهالكات المتراكمة 

 4,382,601 94,098 1,477,383 119,840 339,739 - 2,351,541 م 2022يناير  1الرصيد كما في 

 444,307 - 17,657 8,278 48,773 - 369,599 المحمل على السنة

 - - (578) 578 - - -  تسويات

 (1,690,465) - - - (122,743) - (1,567,722) إستبعادات خالل السنة

 3,136,443 94,098 1,494,462 128,696 265,769 - 1,153,418 م2022ديسمبر  31الرصيد كما في 

        صافي القيمة الدفترية 

 4,921,826 2 60,404 9,318 495,892  4,356,210 م2022ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

تحسينات على 

 المباني المستأجرة

مشروعات تحت 

 المعدات المكتبية األثاث والتركيبات التنفيذ 

أجهزة الحاسب 

 السيارات 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

 8,064,425 94,100 1,515,778 138,014 478,947 3,023,710 2,813,876 م2021 ديسمبر 31الرصيد كما في 

        

        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

 4,382,601 94,098 1,477,383 119,840 339,739  2,351,541 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

        صافي القيمة الدفترية 

 3,681,824 2 38,395 18,174 139,208 3,023,710 462,335 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 ملموسة، صافيأصول غير  -5

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

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

    التكلفة

 754,478  774,478 الرصيد في بداية السنة

 20,000  - خالل السنة األضافات

 774,478  774,478 الرصيد في نهاية السنة

    

    المتراكمة االطفاءات

 550,090  614,702 الرصيد في بداية السنة

 64,612  63,524 المحمل على السنة

 614,702  678,226 الرصيد في نهاية السنة

 159,776  96,252 صافي القيمة الدفترية 

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -6

 م2022ديسمبر  31 

 

اول  التكلفة رصيد

 المدة

استبعادات خالل 

 السنة

أرباح  /)خسائر(

 الرصيد أخر المدة محققة  غير

صناديق مدارة من قبل الشركة (أوالً       
 607,335 (502,810) (1,389,855) 2,500,000 قطاع التعليم-صندوق ُملكيّة للملكيات الخاصة 

 5,235,454 (547,770) - 5,783,224 المشروباتقطاع -صندوق ُملكيّة للملكيات الخاصة 
 ً      استثمارت اجنبية (ثانيا

 Space X 262,970 - 141,148 404,118)اسباس اكس )ٍ
 6,246,907 (909,432) (1,389,855) 8,546,194 اجمالي االستثمارات

 

 

 م2021ديسمبر  31 

 

 التكلفة رصيد

 اول المدة

خالل  تسويات

 السنة

استبعادات 

 خالل السنة

أرباح  /)خسائر(

 محققة  غير

الرصيد أخر 

 المدة

صناديق مدارة من قبل الشركة (أوالً        

 - - (72,494) - 72,494 صندوق ُملكيّة لتطوير المجمعات التجارية العقاري

 1,800,000 (700,000) - - 2,500,000 قطاع التعليم-صندوق ُملكيّة للملكيات الخاصة 

 5,726,799 (56,425) - - 5,783,224 قطاع المشروبات-صندوق ُملكيّة للملكيات الخاصة 
 ً       استثمارت اجنبية (ثانيا

 Space X 388,069 (125,099) - 141,148 404,118)اسباس اكس )ٍ

 7,930,917 (615,277) (72,494) (125,099) 8,743,787 اجمالي االستثمارات
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 وألتزامات تأجيرصافي  ،حق استخدام االصول -7

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

 
 

 الحركة على حق استخدام األصول: (أ

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

    التكلفة

 2,900,402  2,900,402 يناير 1الرصيد في 

 -  - خالل السنة األضافات

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

    

    المتراكم االطفاء

 271,913  815,738 يناير  1الرصيد في 

 543,825  543,826 المحمل على السنة

 815,738  1,359,564 ديسمبر  31الرصيد في 

 2,084,664  1,540,838 صافي القيمة الدفترية 

 

 الحركة على التزامات التأجير: (ب

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

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

 56,480  42,572 اطفاء الفوائد خالل السنة 

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

 2,058,988  1,488,760 الرصيد في نهاية السنة 

 

 في نهاية السنة كما يلي:التزامات التأجير استحقاق 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 1,488,760  904,230 متداولالالجزء غير  -  سنوات خمسسنة إلى 

 570,228  584,530 الجزء المتداول -  أقل من سنة

 1,488,760  2,058,988 

 ترف بها في قائمة الربح او الخسارةعفيما يلي المبالغ الم

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 56,480  42,572 الفوائد علي التزامات التأجير

 543,825  543,826 اإلطفاءمصروف 

 

 النقدية ترف بها في قائمة التدفقاتعفيما يلي المبالغ الم

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 (612,800)  (612,800) التأجير التزاماتمدفوعات 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  -8

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

طراف واألطراف المنتسبة األخرى للشركة وكذلك الصناديق المدارة بواسطة بصورة مشتركة أو التي يمارس عليها تأثير هاما  من قبل تلك اال

الشركة. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.

 :فيما يلي تفاصيل المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة بخالف تلك المفصح عنها في مكان اخر في القوائم المالية

 
 

 مبلغ المعاملة  

  طبيعة المعاملة العالقةطبيعة  األطراف ذات العالقة

 31للسنة المنتهية في 

  م2022ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر 

صناديق مدارة  صناديق استثمارية 

 من قبل الشركة
 14,997,823  19,657,598  أتعاب إدارة

 813,660  30,000  رسوم اشتراك

أتعاب استحواذ وهيكلة 

 تمويل
 5,431,960  110,000 

 -  1,864,682  اتعاب تعامل

 254,804  345,044  اتعاب حسن اداء

 665,848  680,748  اتعاب خدمات

 شركة شقيقة شركة دور الكتاب المحدودة

 

 

مصروفات مدفوعة 

 179,850  211,030  باالنابة
 -  310,000  توزيعات ارباح شركة تابعة المحدودة لالستثماراتُملكيّة شركة 

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

 -  337,500  سداد عموالت جهة منتسبة شركة مبتكرة للعقارات

إدارة محافظ  المساهمين

 خاصة
 102,026  40,314  اتعاب حسن أداء

 -  10,315  رسوم تداول وحدات  

 وفيما يلي االرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة وبيانها كالتالي:

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 8,998,909  14,836,149 صناديق استثمارية مدارة من قبل الشركة

 180,899  5,250 مستحق من شركات شقيقة وتابعة

 14,841,399  9,179,808 

 بأعمار االرصدة المستحقة الطراف ذات عالقة:وفيما يلي بيان 

 

فيما يتعلق بأتعاب  الصناديق المدارة من خالل الشركة وذلكبصفتها مديرا  لألصول، لدى الشركة الحق األول في استعادة الرصيد المستحق من 

 موجبة، وحسب تقدير اإلدارة فإن خسائر االئتماناإلدارة المستحقة. كما في تاريخ القوائم المالية، لدى المنشآت المعنية صافي قيمة الموجودات 

 المتوقعة إن وجدت، لن تكون جوهرية.

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

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 2,425,138  4,285,432 رواتب ومكافأت اإلدارة العليا وكبار التنفيذين

 1,001,000  1,089,000 (19مكافأت وبدالت حضور مجلس اإلدارة واللجان )إيضاح 

 5,374,432  3,426,138 

 مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون -9

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 494,986  816,619 مصاريف مدفوعة مقدما  

 90,485  196,526 تأمينات لدى الغير

 80,267  156,867 أتعاب مستحقة
 51,112  26,250 الموظفين سلف

 -  20,575 فوائد مستحقة

 68,118  42,777 أخرى

 1,259,614  784,968 

 

1 – 30 

 يوم 

31 - 60 

 يوم

61 - 90 

 يوم

91 - 180 

 يوم

181 - 270 

 يوم

271 -  

 يوم 365

 365أكثر من 

 يوم

 االجمالي

2022 9,459,597 40,711 328,242 107,381 3,734,876 95,322 1,075,270 14,841,399 

2021 7,524,631 355,596 112,960 393,386 - 3,837 789,398 9,179,808 
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 ربح أو الخسارةاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ال -10

 وتتمثل تلك االستثمارات فيما يلي:

 

. ومع ذلك، فإن اإلدارة ترى  في حالة توحيد للشركةالرئيسي هو توفير الخدمات التي تتعلق باألنشطة االستثمارية  وغرضها التايعة  الشركةفي  %100 ملكية حصةكان لدى الشركة  م،2022 ديسمبر 31 في كما

 في هذه القوائم المالية. التابعة الشركة مع توحيداللم يتم  ،ونتيجة لذلك .على القوائم المالية جماعي أو فردي بشكل جوهريلن يكون التأثير  ،التابعة الشركةالقوائم المالية مع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 م2022ديسمبر  31كما في  

 استبعادات خالل السنة إضافات خالل السنة اول المدة رصيد 

 أرباح )خسائر( غير

 الرصيد أخر المدة محققة 

      صناديق مدارة من قبل الشركة (أوالً 

 - - (1,234,162) - 1,234,162 األولية الخاص للطروحات-صندوق ُملكيّة 

 71,908 (18,849) (13,088,776) 8,877,000 4,302,533 لفرص األسهم الخاص-صندوق ُملكيّة 

 (12,769) (1,441,824) 1,210,000 332,706 2األولية  للطروحات-صندوق ُملكيّة 
88,113 

 15,999,110 2,763,124 - 3,600,000 9,635,986 النرجس العقاري –صندوق ُملكيّة 

 2,735,082 683,379 - - 2,051,703 العجالن ريفيرا –صندوق ُملكيّة 

 1,208,414 (182,221) (20,621,564) 1,819,699 20,192,500 عقارات الخليج ريت –صندوق ُملكيّة 

     - 
 ً  353,082 (56,001) (7,025,192) 3,120,885 4,313,390 مباشرة محليةاستثمارات  (ثانيا

 -     أجنبية استثمارات  لثاً(ثا

 5,470,494 (1,431,748) (6,664,311) 6,902,241 6,664,312 مدرجة 

 3,561,896 - - 2,439,050 1,122,846 غير مدرجة 

 2,297,826 (1,650) (199,684) 2,499,160 - مدارة من قبل الشركةغير  رابعاً( صناديق استثمارية

 -     استثمارات في شركات تابعة خامساً(

 50,000 (29,748) - - 79,748 شركة ُملكيّة لالستثمارات المحدودة

 -     سادسا( استثمارات في شركات 

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

 34,335,925 1,713,517 (51,450,513) 30,468,035 53,604,886 اجمالي االستثمارات
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 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة(-10

 

 

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

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 3,754,748  2,550,000 متداولالالجزء غير 

 49,850,138  31,785,925 الجزء المتداول

 34,335,925  53,604,886 

 م2021ديسمبر  31كما في   

 الرصيد أخر المدة محققة  أرباح غير استبعادات خالل السنة إضافات خالل السنة اول المدة رصيد 

      صناديق مدارة من قبل الشركة (أوالً 

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

 - - (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 

 332,706 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

 -     أجنبيةاستثمارات  لثاً(ثا

 6,664,312 78,748 - 6,585,564 - مدرجة

 1,122,846 - - 1,122,846 - غير مدرجة

 -     استثمارات في شركات تابعة رابعاً(

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

 -     خامساً( استثمارات في شركات 

 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
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 وما في حكمه النقد -11

 يتمثل النقد وما في حكمه فيما يلي:

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 -  14,500,000 ودائع ألجل 

 1,270,100  4,505,400 نقد لدى البنك

 19,005,400  1,270,100 

ة تودع الودائع ألجل لدى أطراف أخرى ذات تصعععععنيف ائتماني جيد. إن القيمة الدفترية المفصعععععح عنها اعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائم*

 .المركز المالي

 

 رأس المال -12

لاير سععودي كما في  10مليون سعهم قيمة كل سعهم  6.5مقسعم إلى مليون لاير سععودي  65يبل  رأس مال الشعركة المصعرح به والمدفوع مبل  

 (.لاير سعودي 10مليون سهم قيمة كل سهم  6.5مقسم إلى لاير سعودي  65,000,000م: 2021ديسمبر  31) 2022ديسمبر  31

 

 االحتياطي النظامي  -13

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

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

 

 المحددة منافع الموظفين خطةالتزامات  -14

( "منافع الموظف" تسعععتخدم اإلدارة طريقة وحدة اإلضعععافة المتوقعة لتحديد القيمة الحالية اللتزاماتها من 19لي )رقم وفقا  لمعيار المحاسعععبة الدو

قدية، وف عا بات الت ية والترتي قا للقواعد المحل ية الخدمة للموظفين وف ها فأت ن قة بمكا مالي، والمتعل تاريخ المركز ال يا المحددة في  ما يلي المزا ي

 وارية الرئيسية المستخدمة الحتساب التزامات خطة منافع الموظفين المحددة وهي كالتالي:االفتراضات االكت

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 % 5.00  %5.10 معدل الخصم

 % 1.47  %5.00 معدل زيادة المرتبات

 

 إن حركة التزامات خطط منافع الموظفين المحددة كما يلي:

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

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

    المحمل على قائمة الربح أو الخسارة

 188,685  320,720 تكلفة السنة الحالية

    المحمل على قائمة الدخل الشامل االخر

 (70,343)  12,814 المحددةإعادة قياس التزامات خطط منافع الموظفين  (أرباحخسائر / )

 (101,413)  (157,256) المسدد خالل السنة

 446,205  622,483 رصيد التزامات خطة منافع الموظفين المحددة نهاية السنة

 

 جدول الحساسية كما يلي:

 الفرق  م2022ديسمبر  31 الوصف

 %0.00  622,483 االفتراضات األساسية

 (%8.64)  568,688 معدل الخصم %

 %10.31  686,686 ممعدل الخص %

 %10.74  689,349 معدل زيادة المرتبات %

 (%9.16)  565,455 معدل زيادة المرتبا ت %

 (%0.02)  622,379 معدل الوفيات 10%

 %0.02  622,587 معدل الوفيات 10%-

 (%2.38)  607,666 معدل االنسحاب 0%

 %2.60  638,673 معدل االنسحاب 10%
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 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون -15

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 593,133  1,397,041 مستحقات ضريبة القيمة المضافة

 507,290  1,000,000 مخصص مكافات

 109,360  598,357 توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين

 257,159  527,609 مصاريف مستحقة الدفع

 -  310,592 موردي خدمات

 119,833  223,242 تأمينات للغير

 48,910  54,160 تأمينات اجتماعية مستحقة

 84,000  33,000 بدالت حضور مستحقة أجتماعات مجلس اإلدارة واللجان

 89,419  16,489 مستحقات موظفين

 233,617  502,629 أرصدة دائنة أخرى

 4,663,119  2,042,721 

 

 مخصص الزكاة -16

 مكونات الوعاء الزكوي أ(

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 61,859,346  52,374,582 المدة أول-المساهمينحقوق 

 4,388,781  5,225,158 مخصصات وتسويات أخرى

 (11,394,264)  (9,108,916) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

 10,398,242  21,563,952 الربح المعدل للسنة

 

 حركة مخصص الزكاة خالل السنة (ب

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

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

 1,673,915  1,789,039 المكون خالل السنة 

 948,239  3,495,980 (19فروقات زكوية عن سنوات سابقة )إيضاح 

 (1,624,829)  (1,665,632) المسدد خالل السنة 

 4,514,724  8,134,111 الرصيد في نهاية السنة 

 

 الزكوي الوضع (ج

 .م2021م ، وحصلت على شهادة الزكاة عن عام 2021قامت الشركة بتقديم جميع اإلقرارات الزكوية عن السنوات السابقة حتى عام  .1

لاير سععععععودي  6,321,594م بإجمالي مبل  2018م الى عام 2015م ربط زكوي عن األعوام من 2020خالل عاماسعععععتلمت الشعععععركة  .2

م ليصبح 2015لاير سعودي عند قيام الهيئة بالربط األول عن عام  487,429م بسداد مبل  2016وحيث ان الشركة قد قامت خالل عام 

وقد قامت الشركة بتقديم اعتراض على ذلك الربط وتم رفض االعتراض من  لاير سعودي 5,834,165صافي مبل  الربط الحالي بمبل  

ستئناف لدى اللجان االستئنافية، وخالل الف ترة الهيئة وتم تقديم تظلم لدى األمانة العامة للجان الضريبية وتم رفض الطلب وتم تقديم طلب ا

تقديم طلب التماس إعادة النظر في القرار والزال الطلب تحت الالحقة اسععععععتلمت الشععععععركة قرار رفض للطب من اللجنة االسععععععتئنافية وتم 

 الدراسة لدى اللجنة االستئنافية حتى تاريخه، وقد قامت الشركة بتكوين المخصصات الكافية لمقابلة أي التزام قد يطرأ على الشركة نتيجة

شركة باثبات مخصص زكاة بمبل  ذلك الربط. سعودي 2,985,073وخالل العام قامت ال سنة المنتهية في  لاير  سمبر  31)ال : م2021دي

 الزكوي.الربط  في مقابل ذلك تنتجه التزامات قد لمقابلة اي وذلك لاير سعودي( 948,239مبل  

لاير سعودي وقامت الشركة  1,021,813م بإجمالي مبل  2020م و2019م استلمت الشركة ربط زكوي عن العامين 2022خالل عام  .3

لاير  1,012,080لدى الهيئة على ذلك الربط وتم صدور القرار بقبول االعتراض جزئيا  ليتم تخفيض مبل  الربط ليصبح  بتقديم اعتراض

سعععودي، واعترضععت الشععركة على ذلك القرار لدى األمانة العامة للجان الضععريبية، وال زال الطلب تحت الدراسععة من قبل األمانة العامة 

 د قامت الشعععركة بتكوين المخصعععصعععات الكافية لمقابلة أي التزام قد يطرأ على الشعععركة نتيجة ذلك الربطللجان الضعععريبية حتى تاريخه، وق

الربط  في مقابل ذلك تنتجلمقابلة ايه التزامات قد  وذلك لاير سعععودي 510,907بقيمة  باثبات مخصععص زكاةوخالل العام قامت الشععركة 

 الزكوي.
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 االئتمانية التسهيالت -17

مليون لاير سعودي، ولم تقم  25حصلت الشركة على تسهيل ائتماني من أحد البنوك المحلية بحد قابل للسحب بأجمالي مبل   2022خالل عام 

 لاير سعودي. 62,500وقد ترتب علية مصاريف فتح التسهيالت االئتمانية بقيمة  الشركة باستخدام ذلك التسهيل خالل العام.

 
 

 وإدارة االصول إيرادات الخدمات االستثمارية -18

 

 31للسنة المنتهية في 

  م2022ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر 

 15,934,540  30,405,079 موجودات إدارة خدمات من إيرادات
 665,848  680,748 للصناديق خدمات اتعاب
 760,380  385,358 خاصة ومحافظ صناديق أداء حسن أتعاب
 102,506  - واستشارات ترتيب أتعاب

 31,471,185  17,463,274 

    توقيت االعتراف باأليراد :

 15,758,203  20,042,956 متناسب زمني أساس علي

 1,705,071  11,428,229 نقطة زمنية  في

 31,471,185  17,463,274 

 
 

 وإدارية أخرىعمومية  مصروفات -19

 

 31للسنة المنتهية في 

  م2022ديسمبر 

 31للسنة المنتهية في 

 م2021ديسمبر 

 948,239  3,495,980 (16فروقات زكوية عن سنوات سابقة )إيضاح 

 1,838,627  1,543,764 اشتراكات ورسوم حكومية ورسوم ترخيص هيئة السوق المالية

 1,001,000  1,089,000 (8بدالت ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان السنوية )إيضاح 

 886,847  687,915  عموالت

 463,717  544,194 مصاريف تشغيل

 536,213  376,220 خدمات مهنية واستشارية

 387,758  344,961 التأمين

 83,126  92,654 منافع عامة

 64,612  63,524 (5إطفاء أصول غير ملموسة )إيضاح 

 27,463  27,566 مصاريف اصالح وصيانة

 666,871  778,883 أخرىمصاريف 

 9,044,661  6,904,473 
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 توزيعات االرباح -20

م( بناءا  على التفويض الممنوح للمجلس من 2022 فبراير 15هـععع )الموافق 1443رجب  14قرر مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ  (أ)

هللة  50لاير سععععععودي بواقع ) 3,250,000قيمتها و دفعة ثانية - م2021الجمعية العامة على توزيع أرباح مرحلية خالل العام عن عام 

 .للسهم الواحد(

م التي أقرها مجلس 2021ات األرباح لعام ( توزيع2022مايو  17هـعععععععع الموافق ) 1443شععوال  16وقد أعتمدت الجمعية العامة بتاريخ 

 اإلدارة بناء على التفويض الممنوح للمجلس بذلك الشأن.

م( بناءا  على التفويض الممنوح للمجلس من 2022 أغسطس 31هـعع )الموافق 1444 صفر 4قرر مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ  (ب)

للسععععععهم  لاير واحدلاير سعععععععودي بواقع ) 6,500,000قيمتها  م2022ن عام الجمعية العامة على توزيع أرباح مرحلية خالل العام ع

 الواحد(.

م( بناءا  على التفويض الممنوح 2022ديسععمبر  14هـعععععععع )الموافق 1444جمادى االولى  20قرر مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ  (ت)

لاير سععععودي بواقع  8,125,000م قيمتها 2022خالل العام عن عام )دفعة ثانية( للمجلس من الجمعية العامة على توزيع أرباح مرحلية 

 للسهم الواحد(. لاير 1.25)

 

 لاير سعودي(. 3,250,000: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 17,875,000 مبل اجمالي ماتم توزيعه خالل العام  ليصبح

 

 السهم يةربح -21

الربح من العمليات وصععافي  بقسععمة صععافي ربح السععنة من العمليات الرئيسععيةربح السععنة وكذلك ربحية السععهم تحتسععب ربحية السععهم من صععافي 

 سهم(. 6,500,000: 2021ديسمبر  31) سهم 6,500,000على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية السنة والبال   الرئيسية

 

 

 مالية وإدارة المخاطرالدوات األ -22

 القيمة العادلة 

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

القياس. ضعععمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الشعععركة هي شعععركة عاملة مسعععتمرة حيث ال يوجد أي نية أو شعععرط للحد ماديا من حجم 

 وط سلبية.عملياتها أو إجراء معاملة بشر

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

 

 القياس.تاريخ  في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول إليها في )غير المعدلة(األسعار المتداولة المستوى االول: 

 

 )األسعار(مباشرة  والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بصورة 1مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى المستوى الثاني: 

 . )مشتقة من األسعار(أو بصورة غير مباشرة 

 

 ).للمالحظة القابلة غير المدخالت( المالحظة السوق بيانات على تعتمد ال التي المطلوبات أو الموجودات مدخالتالمستوى الثالث: 
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 )تتمة( إدارة المخاطرومالية الدوات األ -22

للقيمة العادلة لألدوات المالية. وال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  يعرض الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في النظام المتدرج

 العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة . التي ال يتم قياسها بالقيمةالمالية 

 م2022ديسمبر  31كما في 

 من القيمة العادلة

 أو خالل الربح

 الخسار ة

من ةالقيمة العادل   

 خالل الدخل

 الشامل اآلخر

 اإلجمالي المطفأة التكلفة

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

         الموجودات المالية

         ةموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادل

 40,582,832 33,092,995 160,021 7,329,816 40,582,832 - 6,246,907 34,335,925 استثمارات
         ةموجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادل

 - - - - 19,005,400 19,005,400 - - وما في حكمهنقد 

 - مستحق من أطراف ذات عالقة

- 

- 

- 
14,841,399 14,841,399 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 - - - - 1,259,614 1,259,614 - - ومدينون أخرون ةمقدم اتمدفوع -

 34,335,925 6,246,907 35,106,413 75,689,245 7,329,816 160,021 33,092,995 40,582,832 

         ةمالية غير مقاسة بالقيمة العادل التزامات

 - - - - 4,663,119 4,663,119 - - مصاريف مستحقة ودائنون أخرون

 - - 4,663,119 4,663,119 - - - - 

 

 م2021ديسمبر  31كما في 

 من القيمة العادلة

 أو خالل الربح

 الخسار ة

من ةالقيمة العادل   

 خالل الدخل

 الشامل اآلخر

 اإلجمالي المطفأة التكلفة

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

         الموجودات المالية

         ةموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادل

 61,535,803 24,496,200 5,869,401 31,170,202 61,535,803 - 7,930,917 53,604,886 استثمارات
         ةمقاسة بالقيمة العادل موجودات مالية غير

 - - - - 1,270,100 1,270,100 - - وما في حكمهنقد 

 - مستحق من أطراف ذات عالقة

- 

- 

- 
9,179,808 9,179,808 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 - - - - 784,968 784,968 - - ومدينون أخرون ةمقدم اتمدفوع -

 53,604,886 7,930,917 11,234,876 72,770,679 31,170,202 5,869,401 24,496,200 61,535,803 

         ةمالية غير مقاسة بالقيمة العادل التزامات

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

 - - 2,042,721 2,042,721 - - - - 
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 أساليب التقييم العادل
تتضمن استثمارات في  2المصنفة ضمن المستوى و ومن خالل الدخل الشامل االخر الربح أو الخسارة خاللالموجودات المالية بالقيمة العادلة من  -

  .موجودات مسجلة كما في تاريخ التقريرإلى آخر صافي قيمة والتي يتم تحديد قيمها العادلة استنادا   وخاصة مفتوحة عامة استثمارية صناديق

في  اتتتضععمن اسععتثمار 3المصععنفة ضععمن المسععتوى  ومن خالل الدخل الشععامل االخرالربح أو الخسععارة  خاللالموجودات المالية بالقيمة العادلة من  -

 وكذلك، ودات مسعععجلة كما في تاريخ التقريروالتي يتم تحديد قيمها العادلة اسعععتنادا  إلى آخر صعععافي قيمة موجمغلقة خاصعععة وعقارية عامة  صعععناديق

بأن قيمتها العادلة تقارب القيمة الدفترية حيث اعتمدت الشععركة سعععر التكلفة وذلك الن  تعتقد االدارة والتيادوات حقوق ملكية لشععركات غير مدرجة 

 .احدث معلومات كانت متاحه لالدارة غير كافية لقياس القيمة العادلة 

 

 إدارة المخاطر المالية 

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

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية 

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

 ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التعرض.وبالتالي 

 

 إدارة مخاطر سعر الفائدة

ة في تنشعععأ مخاطر اسععععار الفائدة الخاصعععة من امكانية ان تؤثر التغيرات في التدفقات النقدية المسعععتقبلية او في القيم العادلة لالدوات المالي

 دة علي الودائع ثابتة.حيث أن الفائ تاريخ التقرير لم تكن الشركة معرضه لمخاطر اسعار الفائدة

 

 السوقمخاطر أسعار 

السوق نتيجة التغير في القيمة العادلة في الموجودات المالية المحتفظ بها في القيمة العادلة نتيجة  تتعرض الشركة لمخاطر أسعار

 التغيرات في مستوي مؤشرات السوق.

 

 ل الربح أو الخسارةالاستثمارات بالقيمة العادلة من خ (أ

الشركة . وتقوم االستثماريةصناديق الل الربح أو الخسارة أسهم الشركات والستثمارات بالقيمة العادلة من خالتقرير، تشمل االفي تاريخ 

 ستثمارات على أساس كل استثمار على حدى. بمراقبة مخاطر السوق على هذه اال

ستثمارات ذات الصلة إلى صافي قيم موجودات االفي  ( %10م: 2021ديسمبر  31)10%في تاريخ التقرير، قد يؤدي التغيير بنسبة 

 لاير سعودي(. 5,360,489م: 2021ديسمبر  31) سعوديلاير  3,433,593 زيادة أو نقص صافي الدخل بمبل 

 

 خالل قائمة الدخل الشامل االخراستثمارات بالقيمة العادلة من  (ب

 الشركة. وتقوم االستثماريةصناديق الأسهم الشركات و الدخل الشامل االخرل الستثمارات بالقيمة العادلة من خفي تاريخ التقرير، تشمل اال

 ستثمارات على أساس كل استثمار على حدى. بمراقبة مخاطر السوق على هذه اال

ستثمارات ذات الصلة إلى ( في صافي قيم موجودات اال %10م: 2021ديسمبر  31)10 %في تاريخ التقرير، قد يؤدي التغيير بنسبة 

 لاير سعودي(. 793,092م: 2021ديسمبر  31) سعوديلاير  624,691 بمبل  الدخل الشامل األخرزيادة أو نقص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة ُملكيّة لالستثمار 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2022ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 السعودي()المبالغ بالريال 

28 

 

 )تتمة( مالية وإدارة المخاطرالدوات األ -22

 إدارة مخاطر االئتمان 

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

 مالية، تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على أرصدتها كما يلي:

 م2021ديسمبر  31 م2022ديسمبر  31 

 
 التعرض

الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة
 التعرض

الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة

 - 1,270,100 - 19,005,400 وما في حكمهنقد 

 - 9,179,808 - 14,841,399 المستحق من أطراف ذات عالقة

 - 221,864 - 379,643 ذمم مدينة أخري

 34,226,442 - 10,671,772 - 

 

ووضععععع حدود تمان وذلك من خالل مراقبة التعرض االئتماني باإلضععععافة الى تحديد المخاطر وتحليلها ئالى مراقبة مخاطر اال الشععععركةتسعععععى 

 الشعععركةرة الموثوق بها في الوقت المناسعععب كما تقوم ادإلا اتوضعععوابط مناسعععبه ورصعععد المخاطر وااللتزام بالحدود عن طريق بيانات معلوم

ذمم المدينة بمراجعة القيمة القابلة لبسععترداد لكافة ال الشععركةوعالوة  على ذلك، تقوم  السععداد ةزمه إلسععترداد الديون متأخرالبأتخاذ اإلجراءات ال

والموجودات األخرى  على أسعععععععاس فردي في نهاية الفترة المالية وذلك للتأكد من تجنيب مخصععععععص خسعععععععارة كاف لقاء المبال  الغير قابلة 

 لبسترداد.

 

مانية المتوقعة بمبل  يساوي الخسائر االئتوالموجودات األخرى  باستخدام النهج المبسط بحيث تقيس مخصص الخسارة للذمم المدينة الشركةتقوم 

يوما من تاريخ  365مقابل جميع الذمم المدينة التي تجاوزت اكثر من  %100باثبات مخصص خسارة بنسبة  الشركة تقومعلى مدى العمر.

 غير قابلة لالسترداد بشكل عام. تكون  استحقاقها الن التجربة التاريخية اوضحت ان هذه الذمم المدينة 

 

لمستحق من اطراف ذات عالقة وللموجودات األخرى وبعد النظر في طبيعة هذه األرصدة وتاريخ لاالئتمان المتوقعة أجرت الشركة تقيما  لخسائر 

بصفتها مديرا  لألصول، لدى الشركة الحق في التخلف عن السداد تبين للشركة بانه اليتطلب عمل مخصص خسائر ائتمانية متوقعه وذلك الن 

الصناديق المستثمر بها تحت إدارة الشركة فيما يتعلق بأتعاب اإلدارة المستحقة. كما في تاريخ القوائم المالية، لدى استعادة الرصيد المستحق من 

 المنشآت المعنية صافي قيمة الموجودات موجبة، وحسب تقدير اإلدارة فإن خسائر االئتمان المتوقعة إن وجدت، لن تكون جوهرية.

 

 :( 8)ايضاح  المستحقة الطراف ذات عالقةوفيما يلي بيان بأعمار االرصدة 

 

  +BBBجيدخفضه حيث يتم االحتفاظ بها لدي المؤسسات المالية ذات تصنيف ائتماني ناما فيما يتعلق في النقد وما في حكمه فأن مخاطر االئتمان م

 .تلك االرصدةوال يوجد تاريخ تعثر الي من  لتصنيف وكالة استاندرد اند بورز

 

 التركيز االئتماني

تركيزات مخاطر االئتمان عندما يرتبط عدد من األطراف بأنشطة مماثلة أو أنشطة ضمن نفس المنطقة الجغرافية أو لها خصائص اقتصادية تنشأ 

 مماثلة بالتغيرات التي تحدث بالسياسات االقتصادية أو الظروف األخري.

 االئتمانية. في تاريخ قائمة المركز المالي، لم تحدد االدارة أي تركيزات هامة للمخاطر
 

 

 

 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.

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

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

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

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

 االلتزامات في وقتها.

 

 

1 – 30 

 يوم

31 - 60 

 يوم

61 - 90 

 يوم

91 - 

 يوم 180

181 - 270 

 يوم

271 - 

 يوم 365

 365أكثر من 

 يوم

 االجمالي

2022 9,459,597 40,711 328,242 107,381 3,734,876 95,322 1,075,270 14,841,399 

2021 7,524,631 355,596 112,960 393,386 - 3,837 789,398 9,179,808 
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 )تتمة( إدارة مخاطر السيولة

 م:2022ديسمبر  31كما في  المالية فيما يلي بيان استحقاق المطلوبات -أ
 

 

 م:2021ديسمبر  31كما في  المالية المطلوباتفيما يلي بيان استحقاق  -ب

 

 

 األصول المحتفظ بها كأمانات -23
 

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

م تحتفظ الشعععركة 2022ديسعععمبر  31بصعععفتها أمينا  لهذه الموجودات، فإنه لم يتم ادراج هذه الموجودات في قائمة المركز المالي. كما في 

مليون لاير  4,071م : 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي بالنيابة عن ولصالح عمالؤها ) 5,887بأصول تحت ادارتها تبل  قيمتها 

 سعودي(.

 

 المتطلبات النظامية لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال -24

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

 قبل هيئة السوق المالية:

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

    قاعدة رأس المال:

 69,474,533  67,243,436 رأس المال األساسي

 69,474,533  67,243,436 أجمالي قاعدة رأس المال

    

    متطلبات الحد األدنى لرأس المال

 6,176,543  2,217,670 مخاطر السوق

 17,055,247  22,682,714 مخاطر االئتمان

 4,125,746  5,132,805 مخاطر تشغيلية

 27,357,536  30,033,189 (د/24اجمالي الحد األدنى لرأس المال المطلوب )أنظر 

    

    نسبة كفاية رأس المال:

 2.54  2.24 أجمالي نسبة رأس المال )مرات(

 2.54  2.24 )مرات(نسبة الشريحة األولى لرأس المال 

 42,116,997  37,210,247 الفائض في رأس المال 

م2202ديسمبر  31  

القيمة الدفترية 

 أشهر أو أقل 3 للمطلوبات

 3أكثر من 

 أشهر إلى سنة

أكثر من سنة 

 سنوات 10إلى 

ليس لها تاريخ 

 استحقاق محدد

      المطلوبات

 - - - 4,663,119 4,663,119 مصاريف مستحقة ودائنون أخرون

 6,345,072 - - 1,789,039 8,134,111 مخصص الزكاة

 - 919,200 612,800 - 1,488,760 التزامات تأجير

 منافع الموظفين خطةالتزامات 

 المحددة

622,483 - - - 622,483 

 6,967,555 919,200 612,800 6,452,158 14,908,473 اإلجمالي

م2021ديسمبر  31  

القيمة الدفترية 

 أشهر أو أقل 3 للمطلوبات

 3أكثر من 

 أشهر إلى سنة

أكثر من سنة 

 سنوات 10إلى 

ليس لها تاريخ 

 استحقاق محدد

      المطلوبات

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

 2,844,717 - - 1,670,007 4,514,724 الزكاةمخصص 

 - 1,532,000 612,800 - 2,058,988 التزامات تأجير

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

 3,290,922 1,532,000 612,800 3,712,728 9,062,638 اإلجمالي



 شركة ُملكيّة لالستثمار 
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 )تتمة( المتطلبات النظامية لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال -24

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

( من قواعد الكفاية المالية. تم احتساب متطلبات الحد األدنى 5( و )4شريحة ثانية لرأس المال طبقا للمادة رقم ) ال يوجد لدي الشركة

لرأس المال المتعلق بمخاطر االئتمان والمخاطر التشغيلية والتسويقية طبقا للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من قواعد 

 الكفاية المالية.

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

 رأس المال عن متطلبات الحد األدنى لرأس المال.

السععوق المالية للحفاظ تتمثل أهداف الشععركة عند إدارة كفاية رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضععوعة من قبل هيئة  (ج

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

)ز( من الئحة األشععخاص المرخص لهم والصععادرة من قبل هيئة السععوق المالية 6يبل  الحد األدنى لرأس المال المطلوب وفقا للمادة  (د

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

 احداث هامة خالل السنة -25

، تم الموافقة علي توصعععععية مجلس 2022اغسعععععطس  25وفقا لمحضعععععر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقد يوم الخميس الموافق 

من أسهم الشركة بالسوق الموازي  %20طريق طرح نسبة  االدارة  بتحويل الشركة من مساهمة مقفلة لتصبح مساهمة عامة وذلك عن

 معنمو علي ان تكون تلك النسعععبة موزعة علي مجموعة من المسعععاهمين، وتفويض مجلس االدارة التمام جميع اجراءات طرح الشعععركة 

 هيئة السوق المالية وكافة الجهات االخري.

وتداول، ومازال ملف الطرح قيد المراجعة من هيئة  السععععععوق الماليةة تم تقديم ملف الطرح الي كل من هيئ 2022أكتوبر  16وبتاريخ 

 .وتداول حتي تاريخه السوق المالية
 

 المعلومات القطاعية -26

 تتكون الشركة من قطاعات االعمال الرئيسية التالية:

 االستثمار (أ

 يقوم قطاع االستثمار بإدارة ملكية االستثمارات في الشركة.

 إدارة األصول  (ب

وكذلك إدارة أصعععول الصعععناديق يقوم قطاع إدارة األصعععول بإدارة األصعععول الموجودة بالمحافظ االسعععتثمارية الخاصعععة بعمالء الشعععركة 

 االستثمارية والعقارية المدارة من قبل الشركة.

 األخرى (ج

 ويمثل القطاع المتبقي من الشركة ويشمل باقي الخدمات التي تقدمها الشركة من خدمات المشورة والترتيب واالكتتاب والحفظ.

 :2021، 2022ديسمبر  31وفيما يلي بيان بالمعلومات القطاعية كما في 
 

 اإلجمالي األخرى إدارة األصول االستثمار 

     2022ديسمبر  31كما في 

 36,835,867 - 31,471,185 5,364,682 اجمالي إيرادات التشغيل

 )18,742,181( - (14,310,934) (4,431,247) اجمالي مصروفات التشغيل

 18,093,686 - 17,160,251 933,435 صافي الربح التشغيلي
     

 82,248,161 369,400 20,022,302 61,856,459 الموجوداتاجمالي 

 14,908,473 705,969 9,966,694 4,235,810 اجمالي المطلوبات

     
 اإلجمالي األخرى إدارة األصول االستثمار 

     2021ديسمبر  31كما في 

 24,832,434 102,506 17,360,769 7,369,159 اجمالي إيرادات التشغيل

 (14,829,067) - (11,265,459) (3,563,608) مصروفات التشغيلاجمالي 

 10,003,367 102,506 6,095,310 3,805,551 صافي الربح التشغيلي
     

 78,696,943 318,880 13,612,005 64,766,058 اجمالي الموجودات

 9,062,638 437,171 6,002,442 2,623,025 اجمالي المطلوبات
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 )تتمة( القطاعيةالمعلومات  -26

 بها: المحتفظ الموجودات موقع على عنها بناء المفصح القطاعات لموجودات الجغرافي للتركيز عرض يلي فيما
 

 

 األحداث الالحقة  -27

وحتى تاريخ اعتماد القوائم المالية والتي قد يكون لها تأثير  م2022ديسعععععمبر  31لم يكن هناك احداث الحقة هامة بعد  ،وفي رأي اإلدارة

 .م2022ديسمبر  31جوهري على القوائم المالية كما في 
 

 

 أرقام المقارنة -28

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

 

 اعتماد القوائم المالية -29

م(.2023مارس  12)هـ 1444 شعبان 20 بتاريختم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة 

 

 

المملكة العربية 

 السعودية

الواليات المتحدة 

 اإلجمالي أوروبا االمريكية

     2022ديسمبر  31كما في 

 4,921,826 - - 4,921,826 ممتلكات ومعدات، صافي

 96,252 - - 96,252 أصول غير ملموسة، صافي

 1,540,838 - - 1,540,838 حق استخدام أصول، صافي

 6,246,907 - 404,118 5,842,789 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 34,335,925 5,470,494 3,561,896 25,303,535 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 14,841,399 - - 14,841,399 مستحق من أطراف ذات عالقة

 1,259,614 - - 1,259,614 مدفوعات مقدمة ومدينون أخرون

 19,005,400 - - 19,005,400 نقد وما في حكمه

 82,248,161 5,470,494 3,966,014 72,811,653 اجمالي الموجودات

     

 

المملكة العربية 

 السعودية

الواليات المتحدة 

 اإلجمالي أوروبا االمريكية

     2021ديسمبر  31كما في 

 3,681,824 - - 3,681,824 ممتلكات ومعدات، صافي

 159,776 - - 159,776 أصول غير ملموسة، صافي

 2,084,664 - - 2,084,664 حق استخدام أصول، صافي

 7,930,917 - 404,118 7,526,799 االخراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 53,604,886 6,664,312 1,122,846 45,817,728 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 9,179,808 - - 9,179,808 مستحق من أطراف ذات عالقة

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

 1,270,100 - - 1,270,100 نقد وما في حكمه

 78,696,943 6,664,312 1,526,964 70,505,667 اجمالي الموجودات


