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لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة) (

قائمة املركز املالي 

م   ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

) جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.٢٧) إلى (١تعتبر اإليضاحات املرفقة من (

-٤-

إيضاح 
ديسمبر٣١

م ٢٠٢١
ديسمبر٣١

م ٢٠٢٠
األصول 

األصول املتداولة
٥١٦٣٬٧٨٧٩٤٬٢٤٩نقد وما في حكمھ 

٦١٬٣٥٢٬٣٠٦١٬٠٠١٬٦١٨أخرى مدينةذمم تجارية و مدينة ذمم 
٧٢٧٬٩٨٩٣٠٬٤٨٩استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

 
ً
٢٬٣١٤٢٬٤٣٧مصروفات مدفوعة مقدما

١٬٥٤٦٬٣٩٦١٬١٢٨٬٧٩٣
األصول غير املتداولة  

٧٥٠٩٬٥٢٣٤٣١٬٨٩٧استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٨١٧٬٤٢٦٣٢٬٦٥٥استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٤٬٨٤٩٤٬٨٩١استثمارات بالتكلفة املطفأة 
٩١٦٬٦٤٧١٣٬٥١٩ممتلكات ومعدات 

١٠٥٬٠٣٧٧٬٧٩٧األصول غير امللموسة 
٥٥٣٬٤٨٢٤٩٠٬٧٥٩

٢٬٠٩٩٬٨٧٨١٬٦١٩٬٥٥٢إجمالي األصول 

امللكيةااللتزامات وحقوق 
االلتزامات 

االلتزامات املتداولة 
-١٢٥٠٬٣٨٨تمويل قصير األجل 

١٣٦٧٬٨٧٠٦٧٬٦٠٣والتزامات أخرى مصروفات مستحقة 
٥١٬٣١٦٤٨٬١٦٨(ت)١٨العقد التزامات

١٤٢٬٥٢٩٢٬٢٠٤التزامات عقود اإليجار
١٥٤٧٬٣٨٠٣٧٬٠٧٨مخصص الزكاة

٢١٩٬٤٨٣١٥٥٬٠٥٣
تداولةاملااللتزامات غير 

هاية الخدمة للموظفين   ١٦٢٤٬٧٤٩١٩٬٧٦٢منافع 
١٤٧٬٦٩١٨٬١٥٥التزامات عقود اإليجار

٣٢٬٤٤٠٢٧٬٩١٧
٢٥١٬٩٢٣١٨٢٬٩٧٠إجمالي االلتزامات  

حقوق املساهمين امللكية 
١٧٥٠٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠رأس املال 

٢٥٠٬٠٠٠-رأس املال قيد التسجيل   
١٦٤٬٧٥٦١٢٣٬٥٣٩) غ(٤احتياطي نظامي

١٬١٨٣٬٩٩٢٨١٣٬٠٣٣أرباح مبقاة
)٢٤((٢٢)احتياطي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

هاية الخدمة  ٣٤(٧٧١)للموظفين احتياطي إعادة قياس منافع 
١٬٨٤٧٬٩٥٥١٬٤٣٦٬٥٨٢إجمالي حقوق امللكية 

٢٬٠٩٩٬٨٧٨١٬٦١٩٬٥٥٢إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة) (

الربح أو الخسارةقائمة 

هية في  م    ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املالية املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

) جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.٢٧) إلى (١تعتبر اإليضاحات املرفقة من (

-٥-

إيضاح 

ديسمبر٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر٣١

م ٢٠٢٠

الدخل

١٨٥٧٠٬٧٩٥٤٥٩٬١٤٧اإليرادات

١٫٧١٧٬٢٠٦٧٬٧٨٢صافي املكاسب من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

١٬٣٠٩١٬٦٩٠خراملكاسب من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل 

٨٬٧٢٣١٢٬٩٢٤إيردات أخرى 

٥٩٨٬٠٣٣٤٨١٬٥٤٣الدخلإجمالي 

املصروفات التشغيلية 

(٧٨٬٧٢٦)(٩٤٬٨٤٦)رواتب ومصروفات متعلقة باملوظفين  

(١٬٣٩٥)(٧٥٣)واملباني  اإليجارمصروفات

(٢٬٠٦٩)(١٬٩٧٨)تكلفة التمويل

هالك و  (٥٬٤١٩)(٥٬٨٩٧)إطفاءمصروفات اس

(٢٠٬٠٤٦)(٢٢٬٣٩٠)١٩مصروفات إدارية وعمومية 

(١٤٬٢٥٩)(١٢٬٦١٣)مخصص خسارة االئتمان املتوقعة

(١٢١٬٩١٤)(١٣٨٬٤٧٧)إجمالي املصروفات التشغيلية 

٤٥٩٬٥٥٦٣٥٩٬٦٢٩قبل الزكاة الربح 

(٣٧٬٧٦٣)(٤٧٬٣٨٠)١٥الزكاة 

٤١٢٬١٧٦٣٢١٬٨٦٦السنة ربح صافي 



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)  (

دخل الشامل اآلخر قائمة ال

هية في  م    ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املالية املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

) جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.٢٧) إلى (١املرفقة من (تعتبر اإليضاحات 

-٦-

إيضاح 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٤١٢٬١٧٦٣٢١٬٨٦٦لسنة اربح 

 يعادبنود الدخل الشامل اآلخر  التي لن 
ً
قائمة الربح أو إلى تصنيفها الحقا

الخسارة:

١٫٨٢٣خراملكاسب من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل 

هاية الخدمة  )٩٥٩((٨٠٥)أ)(١٦إعادة قياس خسارة منافع 

)٩٥٦((٨٠٣)للسنةاألخرى ةالشامل الخسارة 

٤١١٬٣٧٣٣٢٠٬٩١٠إجمالي الدخل الشامل للسنة



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة) (

قائمة التغيرات في حقوق امللكية 

هية في  م    ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املالية املن

ما لم ينص على خالف ذلك) ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

) جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.٢٧) إلى (١تعتبر اإليضاحات املرفقة من (

-٧-

رأس املال 

رأس املال قيد  

أرباح مبقاةاحتياطي نظامي التسجيل  

احتياطي القيمة  

القيمة  ب-العادلة 

العادلة من خالل  

الدخل الشامل 

االخر 

احتياطي إعادة  

هاية  قياس  منافع 

الخدمة 

اإلجمالي للموظفين

٩٩٣١٬١١٥٬٦٧٢(٢٧)٩١٬٣٥٢٧٧٣٬٣٥٤-٢٥٠٬٠٠٠م٢٠٢٠يناير  ١كما في 

٣٢١٬٨٦٦--٣٢١٬٨٦٦---ربح السنة

(٩٥٦)(٩٥٩)٣----للسنة ى خر األ ةالشاملالخسارة 

٣٢٠٬٩١٠(٩٥٩)٣٢١٬٨٦٦٣---إجمالي الدخل الشامل للسنة

---(٣٢٬١٨٧)٣٢٬١٨٧--التحويل إلى االحتياطي النظامي 

---(٢٥٠٬٠٠٠)-٢٥٠٬٠٠٠-) ١٧(إيضاح رأس املال قيد التسجيل  

٣٤١٬٤٣٦٬٥٨٢(٢٤)٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠١٢٣٬٥٣٩٨١٣٬٠٣٣م٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما في 

٤١٢٬١٧٦--٤١٢٬١٧٦---ربح السنة 

(٨٠٣)(٨٠٥)٢----للسنةاألخرى الخسارة الشاملة 

٤١١٬٣٧٣(٨٠٥)٤١٢٬١٧٦٢---إجمالي الدخل الشامل للسنة

---(٤١٬٢١٧)٢١٧ ,٤١--التحويل إلى االحتياطي النظامي 

-----(٢٥٠٬٠٠٠)٢٥٠٬٠٠٠) ١٧(إيضاح التحويل إلى رأس املال

١٬٨٤٧٬٩٥٥(٧٧١)(٢٢)١٦٤٬٧٥٦١٬١٨٣٬٩٩٢-٥٠٠٬٠٠٠م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)(

قائمة التدفقات النقدية 

هية في  م    ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املالية املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

القوائم املالية.) جزًءا ال يتجزأ من هذه ٢٧) إلى (١تعتبر اإليضاحات املرفقة من (

-٨-

إيضاح 
ديسمبر٣١

م٢٠٢١
ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

٤٥٩٬٥٥٦٣٥٩٬٦٢٩قبل الزكاةالربح 
تعديالت:

هالك ال ا  ٩٣٬١٣٧٢٬٧٨٢س
١٠٢٬٧٦٠٢٬٦٣٧اإلطفاء

١٬٩٧٨٢٬٠٦٩تكلفة التمويل
(٧٬٧٨٢)(١٧٬٢٠٦)في االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاتصافي التغير 

(١٬٦٩٠)(١٬٣٠٧)خرصافي التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل 
-٤٢صافي التغير في االستثمارات بالتكلفة املطفأة 

هاية الخدمة  ٤٬٤٧٧٣٬٧٧٩(أ) ١٦مصروفات منافع 
١٢٬٦٣٢١٤٬٢٥٩مخصص خسارة االئتمان املتوقعة

٤٦٦٬٠٦٩٣٧٥٬٦٨٣

التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية: 

(٤٣٨٬٦٧٩)(٣٦٣٬٣٢٠)أخرى مدينة  ذمم مدينة تجارية وذمم 
 
ً
١٢٣٣٦٤مصروفات مدفوعة مقدما

٣٬١٤٨١٢٠العقد التزام 
٢٦٧١٬١٤٤مصروفات مستحقة والتزامات أخرى 

(٦١٬٣٦٨)١٠٦٬٢٨٧النقد الناتج عن / (املستخدم في) األنشطة التشغيلية  
هاية الخدمة املدفوعة   (١٬٧٣٠)(٢٩٤)(أ) ١٦منافع 

(٢٧٬٣٧٢)(٣٧٬٠٧٨)١٥الزكاة املدفوعة 
(٩٠٬٤٧٠)٦٨٬٩١٥األنشطة التشغيلية الناتج عن / (املستخدم في) صافي النقد 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

(١٢٤٬٣٢٤)(٨٢٬١٥٤)بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي إضافات لالستثمارات
(٧٬٣٥٠)-بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافيإضافات لالستثمارات

(٤٬٨٩١)-إضافات لالستثمار بالتكلفة املطفأة، صافي 
-٢٤٬٢٣٤استثمارات بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارةمتحصالت من بيع 

-١٦٬٥٣٨متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(٣٬٥٧٥)(٤٬٣٠٥)إضافات إلى ممتلكات ومعدات 

(١٤٠٬١٤٠)(٤٥٬٦٨٧)صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

(١٠٠٬٦٣٣)٥٠٬٣٨٨، صافيتمويل قصير األجل
(١٬٦٦٣)(٢٬٧٦٣)اإليجاراتدفع

(٢٬٠٦٩)(١٬٣١٥)تكلفة التمويل املدفوعة
(١٠٤٬٣٦٥)٤٦٬٣١٠الناتج عن / (املستخدم في) األنشطة التمويلية صافي النقد 

(٣٣٤٬٩٧٥)٦٩٬٥٣٨صافي التغير في النقد وما في حكمھ
٩٤٬٢٤٩٤٢٩٬٢٢٤يناير١النقد وما في حكمھ كما في 

٥١٦٣٬٧٨٧٩٤٬٢٤٩ديسمبر  ٣١النقد وما في حكمھ كما في 



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)(

إيضاحات حول القوائم املالية 

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

-٩-

نبذة عامة.١

هـ (املوافق ١٤٣٠ةجمادى الثاني٧بتاريخ  ١٨٣، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  مساهمة مقفلةسعودية  شركة  ")  الشركة("ستثمارلال اإلنماء  شركة  

هـ ١٤٣٠ةجمادى الثاني٢٣بتاريخ  ١٠١٠٢٦٩٧٦٤السجل التجاري رقم  موجب  اململكة العربية السعودية ب،ومسجلة في الرياض)،  م٢٠٠٩و  ماي٣١

مساهمة ("الشركة األم") وهي أيضا الطرف  سعودية اإلنماء، وهي شركة ملصرفم). الشركة هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ٢٠٠٩يونيو ١٦(املوافق 

هائي علىاملسيطر الشركة.ال

التعامل بصفة  ل نشاط الشركة ف يتمث بموجب  هيئة السوق املالية  كما هو مرخص منوالحفظ  ،وتقديم املشورة ،وترتيب،ة ار دوإ ،ووكيل،رئيسي 

. م)٢٠٠٩بريل  أ ١٩(املوافق هـ١٤٣٠ربيع الثاني ٢٣خ بتاري) ٣٧-٠٩١٣٤رقم (ترخيص 

:يقع املركز الرئيسىي للشركة

٢برج العنود، مبنى رقم 

طريق امللك فهد  

١١٥٧٦الرياض ٦٦٣٣٣ص ب 

اململكة العربية السعودية

م).٢٠١٠يناير ١٧هـ ( املوافق ١٤٣١صفر ٢هئية السوق املالية بتاريخ عن ية بموجب الخطاب الصادر استثمار بدأت الشركة في تقديم خدمات 

١٩-كوفيدتحديث 

هاية ديسمبر   أعلنت منظمة الصحة العاملية عن وجود فيروس كورونا (كوفيد٢٠١٩في  م، صنفت منظمة الصحة العاملية ٢٠٢٠)، وفي مارس  ١٩-م، 

ر،  على أنھ جائحة؛ حيث استمر باالنتشار في أنحاء العالم بما في ذلك اململكة العربية السعودية، ونتج عن ذلك فرض قيود على السف١٩-تفشىي كوفيد

العاملي واملحلي.يين على املستو وحظر التجول في املدن، ومن ثم ركود األنشطة االقتصادية، وإغالق العديد من القطاعات 

على األنشطة االقتصادية وأداء القطاعات.١٩-كوفيدوتأثر أداء الشركة تأثرا ضئيال بسبب 

 ركة  أي مشكلة تتعلق باستمرارية الشالشركةتتوقعال  
ً
  ١٢ملدة  إلى ما ورد أعاله نظرا

ً
طبيعة ستستمر الشركة بتقييم  و من تاريخ التقرير.  على األقل  شهرا

النتائج العملية واملالية. ومدى التأثير على 

أسس اإلعداد.٢

أساس االلتزام ) أ

 تم إعداد هذه  
ً
الهيئة األخرى املعتمدة من  واإلصدارات  واملعايير  ،في اململكة العربية السعوديةاملعتمدة  للمعايير الدولية للتقرير املالي  القوائم املالية وفقا

.السعودية للمراجعين واملحاسبين

أسس القياس ) ب

هذه  إعداد  املاليةتم   القوائم 
ً
التاريخيةللمبدأ  وفقا االستمراريةالتكلفة  (ستثناء  با،ومفهوم  التالية  املحاسبية  راجعالبنود  من  السياسات  ملزيد 

): التفاصيل

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. املقاسة  املالية األصول

 و.؛الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل املقاسة  املالية األصول

 املتوقعةئتماناال هاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام طريقة وحدة منافع يتم قياس .

العرض الوظيفية وعملة عملة ال)ج

وهو العملة الوظيفية للشركة.بالريال السعودي القوائم املالية هذه تعرض 

السنة املالية ) د

كل سنة ميالدية.من ديسمبر ٣١يناير وتنتهي في ١السنة املالية للشركة في تبدأ 
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استخدام األحكام والتقديرات ) ه

السياسات املحاسبيةالتيفتراضاتاال و ،تقديراتالو ،حكاماأل من اإلدارة استخدام  املالية  إعداد القوائم  يتطلب   وعلى املبالغ املبينة ،تؤثر في تطبيق 

التقديرات..واملصروفاتوالدخل،،االلتزاماتو ،صول لأل  ةيتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصورة مستمر قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

ها مالئمة للظروف. توتوقعات األحداث املستقبلية ال،والتي تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشمل الحصول على املشورة املهنية ي يعتقد أ

للقوائم املالية  االلتزاماتل و و صلأل القيمة الدفترية  ر تعديل جوهري علىتؤث و  املخاطرعلى درجة عالية  ي نطو تالتى  التقديرات واالفتراضات  يما يليف

: للسنة املالية الالحقة

هالك وطريقةالقيمة املتبقية، و األعمار اإلنتاجية،  لممتلكات واملعدات لاالس

هالكعتبار االستخدام املقدر لألصل أو ال بعد األخذ في االشركة العمر اإلنتاجي للممتلكات واملعداتإدارة تحدد  . االس

هالك للممتلكات واملعدات سنويا. وكذلك يتم تعديل  اال وطريقة  ،القيم املتبقيةو ،دارة األعمار اإلنتاجيةاإل تراجع   هالك املال مصروفات ا س ستقبلية س

هالك وطريقة ،والقيم املتبقية،األعمار اإلنتاجيةعندما تعتقد اإلدارة أن تختلف عن تلك التقديرات املستخدمة في السنوات السابقة.االس

طفاء األصول غير امللموسةإ

لتحديد قيمة ؛قدرة املغير األعمار اإلنتاجية لألصول غير امللموسة سنويا. يتم فحص األصول غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجيةإدارة الشركة تحدد 

ها سنويا.  الهبوط التقديرات املستقبلية ستكون مختلفة عن التقديرات املستخدمة ويتم التعديل عندما تعتقد اإلدارة أنطفاء سنويا  م مراجعة اإل وتتف

في السنوات السابقة. 

مخصص الزكاة 

ها حتى يتم التوصل  م  احكواأل اتعلى التقدير بناءً الشركة مخصص الزكاة  تحتسب   أو السلطات الضريبيةمع  لى حل  إ على البنود التي اليمكن معالج  ،

هائي لبعض هذه البنود قد يتسبب قانونية رسمية. معاملة من خالل ،ضاءتقحسب اال ، أو نقدية التدفقات الأو ،في ارتفاع األرباح أو الخسائرالحل ال

هما .كل

الهبوط في قيمة األصول غير املالية 

ألي خسارة  األصول املالية قد تعرض إحدى مؤشر بأن هنالك ذا كان ما إ لتحديد ؛بشكل دوري القيم الدفترية لألصول غير املاليةإدارة الشركةتراجع 

لتحديد مدى خسارة قيمة الهبوط. وفي حال عدم ؛ إدارة الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصلتقدر  ،  هبوط في القيمة. في حال وجود مثل هذا املؤشر

ها األصل.تقدر الفردية،تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصول على القدرة  الشركة املبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إل

رداد. يتم إثبات  إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد لألصل أقل من القيمة الدفترية لألصل، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمتھ القابلة لالست

و الخسارة. هبوط القيمة في قائمة الربح أ 

خرى الذمم املدينة األ تجارية و الدينة املذمم الفيخسارة الهبوط

تقدير مخصص   ويتم  العمر.  مدى  املتوقعة  االئتمان  خسارة  يساوي  بمبلغ  العقود  وأصول  التجارية  املدينة  الذمم  الشركة مخصص خسائر  تقيس 

وتحليل  ،باستخدام مصفوفة مخصص وذلك بالرجوع إلى تجربة التعثر عن السداد السابقة للمدينالخسارة االئتمانية على الذمم املدينة التجارية  

ها املدينون ، وتسوية للعوامل الخاصة باملدينيناملركز املالي الحالي للمدين.   وتقييم كل من االتجاه ،والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل ف

الحالي وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ التقرير.

يتم عادة تقييم الذمم التجارية املدينة على أساس جماعي ما لم تكن هناك حاجة لتقييم مدين معين على أساس فردي.
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هاية الخدمةمنافع 

هايةمع إ .املتوقعةئتماناال املستقبلية باستخدام طريقة وحدة  خطة املنافع املحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات  تقاس كل تقرير  جراء تقييم اكتواري في 

 ومعدالت  ،الرواتبفي  والزيادات املستقبلية،ت حول معدالت الخصم سنوي. تتضمن الطريقة وضع افتراضا
ً
على  نافع  لطبيعة هذه املالوفيات. نظرا

فصح.  التأكداملدى الطويل، تخضع هذه التقديرات لبعض أوجھ عدم  
ُ
إلجراء التقييم االكتوراي كما هو موضح  ؛عن االفتراضات املهمة املستخدمةأ

في القوائم املالية. ١٦في اإليضاح رقم 

وقياس املخصصات ثبات إ

التقديرات إذا كانت   املخصصات على  ها، يعتمد قياس  النقدية  اإلثباتمعايير  قد استوفيت  بحكم طبيع التدفقات  احتمالية  بما في ذلك تقديرات   ،

تقديرات   وتستند  التلوثالخارجة.  طبيعة  إلى  البيئية  لألمور  باملخصصات  املتعلقة  وتستند  و ،  وخطورتھالشركة  للمعالجة.  املطلوبة  التقنية  على 

مخصصات التقاضىي على تقدير التكلفة، مع األخذ في االعتبار املشورة القانونية واملعلومات األخرى املتاحة.

عقود اإليجار

ها الشركة مستأجرة، بما في ذلك ما إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيارات تحديد مدة اإليجار لبعض عقود  اإليجار التي تكون ف

اإليجار. عقود وتحديد معدل االقتراض اإلضافي املستخدم لقياس التزامات ،املستأجر

قياس القيمة العادلة )و

.واإلفصاحات قياس القيمة العادلة لكل من األصول وااللتزامات املالية وغير املاليةللشركة عدد من السياسات املحاسبيةتتطلب 

أو االلتزامات، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة. و  ف القيمة العادلة في مستويات مختلفة  تصنعند قياس القيمة العادلة لألصول 

 إلى املدخالت املستخدمة في أساليب التقييم كما يليضمن تسلسل هرمى للقيمة العادلة 
ً
:استنادا

.مماثلةألصول والتزامات: األسعار املدرجة (غير املعدلة) في األسواق النشطة ١املستوى •

ها بالنسبة  ١: املدخالت بخالف األسعار املدرجة في املستوى  ٢املستوى  • ، إما مباشرة (مثل األسعار) أو غير  لألصول وااللتزاماتوالتي يمكن مالحظ

.مباشرة (أي املشتقة من األسعار)

.ر قابلة للمالحظة)ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غيألصول أو التزامات: مدخالت ٣املستوى •

ضمن مستويات مختلفة في التسلسل الهرمى  للقيمة العادلة، يتم  لألصول وااللتزاماتاملدخالت املستخدمة في قياس القيمة العادلة  تفصنفي حال

.استصنيف قياس القيمة العادلة بأكملھ ضمن ذات املستوى في التسلسل الهرمى للقيمة العادلة الذي يكون فيھ مدخالت مهمة في أقل مستوى للقي

هاية فترة التقرير التي حدثت خاللها التغيراتثبتت .الشركة التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمى  للقيمة العادلة في 

هذه القوائم املالية. في -٢٣مزيد من املعلومات حول االفتراضات في تقييم القيمة العادلة في اإليضاح ُضمنت

على املعايير الحالية الجديدةوالتعديالتوالتفسيرات املعايير .٣

املعايير التفسيرات و التعديالت الجديدة  السارية  في السنة الحالية ٣٫١

م أو بعده، ولم يكن لها أي أثر جوهري على  ٢٠٢٠يناير  ١في الفترات السنوية التي تبدأ في  ألول مرة الساريةاملعايير والتعديالتبعض  طبقت الشركة  

هذه القوائم املالية. ولم تعتمد الشركة في وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر وغير ساري بعد.
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التعديالت الجديدة  السارية  في السنة الحالية (تتمة)املعايير التفسيرات و 

،  ٧، واملعيار الدولي للتقرير املالي ٣٩، واملعيار الدولي للمحاسبة ٩: تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي  ٢املرحلة - سعر الفائدة معيار تصحيح 

١٦واملعيار الدولي للتقرير املالي ٤واملعيار الدولي للتقرير املالي 

استبدال سعر الفائدة املعروض بين البنوك بسعر فائدة بديل شبھ خاٍل من املخاطر.  لية عندتوفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير املا

تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية: 

ها اإلصالح مباشرة،  • الفائدة املتغير، تغييرات في سعر  كلُتعاملوسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطل

بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق. 

ها إصالح سعر الفائ• للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف عالقة التحوط.؛ دة املعروض بين البنوكتغييرات التصاريح التي يتطل

للتحديد  • القابلة  املتطلبات  إلى تلبية  إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار  سعر فائدة بديل شبھ خاٍل من بشكل منفصل عند تخصيص  توفير 

تحوط ملكون املخاطر. املخاطر ك

ل املالية  القوائم  على  تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  التو .  لشركةلم  قابلة  شركةعتزم  أصبحت  إذا  املستقبلية  الفترات  في  العملية  الوسائل  استخدام 

للتطبيق.

م ٢٠٢١يونيو ٣٠بعد ١٩-كوفيدبشأن امتيازات اإليجار - ١٦التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي 

إيجار  ٢٠٢٠مايو  ٢٨في   امتيازات  للمحاسبة  الدولية  املعايير  املالي  -١٩-كوفيدبشأن  م، أصدر مجلس  للتقرير  الدولي  املعيار  "عقود  ١٦تعديل على 

ات اإليجار الناشئة  بشأن محاسبة تعديل عقد اإليجار المتياز ١٦اإليجار". توفر التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  

 لعقد  ١٩-كوفيدب كوسيلة عملية، قد ال يختار املستأجر تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار املرتبط  .  ١٩-كنتيجة مباشرة لكوفيد  
ً
من املؤجر يعد تعديال

امتي ناتج عن  اإليجار  مدفوعات  تغيير في  بالحسابات ألي  االختيار  هذا  يقوم  الذي  املستأجر  املرتبط  اإليجار. ويحسب  اإليجار  بنفس  ١٩-كوفيدباز 

ها التغيير بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي   لعقد اإليجار.١٦الطريقة التي يفسر 
ً
، إذا لم يكن التغيير تعديال

الدولية عايير  املس  م، قام مجل٢٠٢١مارس  ٣١، في  ١٩-م، ولكن مع استمرار تأثير جائحة كوفيد٢٠٢١يونيو  ٣٠كان من املقرر تطبيق التعديل حتى  

م أو ٢٠٢١أبريل  ١التي تبدأ في  السنوية  . وينطبق التعديل على فترات التقارير  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠بتمديد فترة تطبيق الوسيلة العملية حتى  للمحاسبة  

ها تخطط لتطبيق الوسيلة  ١٩-وفيدك. ومع ذلك، لم تتلق الشركة امتيازات اإليجار املتعلقة بـبعدها العملية إذا أصبحت قابلة للتطبيق خالل ، ولك

ها من التطبيق.  الفترة املسموح 

املعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات غير السارية بعد ٣٫٢

وا  املستقبلية  املحاسبية  للفترات  والسارية  للمحاسبة  الدولية  املعايير  مجلس  الصادرة عن  املعايير والتعديالت والتفسيرات  من  تقرر  لتهناك عدد  ي 

عدم تطبيقها في وقت مبكر. وأهمها مايلي: الشركة 

تاريخ السريانالعنواناملعيار 

م٢٠٢٢يناير ١تكلفة إتمام العقد-غير املجدية العقود ٣٧املعيار الدولي للمحاسبة

م٢٠٢٢يناير ١املمتلكات واملعدات: املتحصالت قبل االستخدام املقصود١٦املعيار الدولي للمحاسبة 

، املعيار الدولي  ١للتقرير املالياملعيار الدولي 

للتقرير ، املعيار الدولي ٩للتقرير املالي

٤١، املعيار الدولي للمحاسبة١٦املالي

م٢٠٢٢يناير ١م  ٢٠٢٠–م ٢٠١٨للتقرير املالي يار الدوليالسنوية للمعالتحسينات

م٢٠٢٢يناير ١إشارة إلى اإلطار املفاهيمي ٣للتقرير املالياملعيار الدولي 

م٢٠٢٣يناير ١اإلفصاح عن السياسات املحاسبية١املعيار الدولي للمحاسبة

م٢٠٢٣يناير ١تعريف التقديرات املحاسبية ٨املعيار الدولي للمحاسبة

م٢٠٢٣يناير ١األصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدةشأن املؤجلة بالضرائب ١٢املعيار الدولي للمحاسبة
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أخرى ٣٫٣

ال تتوقع الشركة أن تؤثر أي معايير أخرى صادرة عن مجلس املعايير الدولية للمحاسبة غير سارية بعد تأثيًرا جوهرًيا على الشركة.

التعديالت املذكورة أعاله على قوائمها املالية.لم تقّيم الشركة بعد تأثير 

املهمة السياسات املحاسبية ملخص.٤

مالم ينص على خالف  املعروضة في القوائم املالية.سنواتأدناه بشكل ثابت على جميع الاملبينة  في إعداد القوائم املاليةالسياسات املحاسبية  طبقت

. ذلك

في حكمھ   النقد وما  .أ

ا خالل أقل من  يتكون النقد وما في حكمة في قائمة املركز املالي من النقد لدى البنوك، وفي الصندوق، والودائع قصيرة األجل التي تكون فترة استحقاقه

. ثالثة أشهر، والتي ال تخضع ملخاطر تغيرات جوهرية في القيمة

دينة التجارية املذمم لا.ب

 
ُ
ها تكاليف املعاملة. وتكون القيمة العادلة عند االستحواذ هي بمثابة سعر  الذمم املدينة الذمم التجارية و سجلت ا إل

ً
األخرى أولًيا بالقيمة العادلة مضاف

 املعاملة. بعد اإلثبات األولي، 
ُ
 ة باستخدام طريقة الفائدة ا أهذه األصول بعد اإلثبات األولي بالتكلفة املطفقاست

ً
أي هبوط في القيمة. لفعلية ناقصا

حفظة املتمويل ل ذمم مدينة .ت

 
ً
ناقصا بالتكلفة املطفأة  الشريعة اإلسالمية على شكل اتفاقيات مرابحة مدرجة  املحفظة منتجات متوافقة مع أحكام  خسائر  مخصص  يمثل تمويل 

.االئتمان

ثبت
ُ
هما يسدد عندماإلثباتوُيلغىعند تحويل األصل املعني إلى العمالء.  أولًيا حفظة  املتمويل  لالذمم املدينة  ت تحتفظ الشركة في سياق .العمالء التزاما

ر االئتمان على مثل هذه الذمم املدينة. طللتقليل من مخا؛العمل االعتيادي بأسهم كضمان

األدوات املالية .ث

ثباتإلاإلغاء و ثبات اإل- ١

تاريخ التداول املحاسبي 

ها ويلغىاملنتظمة لألصول املالية والبيع عمليات الشراء جميعُتثبت  التداول في تاريخ إثبا
ً
. تتطلب  )داة لأل في العقد (التاريخ الذي تكون فيھ الشركة طرفا

في السوق.تفاقيةاالعمليات الشراء أو البيع لألدوات املالية بشكل منتظم تسليم تلك األصول حسب طريقة التنظيم أو 

 االلتزاماتباألصول و ولياأل ثبات اإليكون 
ً
حسب األحكام التعاقدية في السوق.  املالية من تاريخ التداول التي تكون فيھ الشركة طرفا

هاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصول املالية، أو عند ثبات إ يلغى . واملكافاتاألصول املالية وكافة املخاطر ليتحو األصول املالية عند ان

.انقضاء أجلھأو بااللتزام املحدد في العقدالوفاءعندةاملاليلتزاماتاالثبات إ يلغى

املالية ألصول لولياأل قياس التصنيف و ال-٢

صنف
ُ
املالية، بخالف تلك املخصصات الفعالة كأدوات التحوط كما يلي:األصول ت

 التكلفة املطفأة

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 من خالل الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة.

مايلي:بواسطة التصنيف يحدد

املنشأة إلدارة األصول املاليةنموذج أعمال.

نقدية لألصل املالي.التدفقات الخصائص

قاس
ُ
.بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ستثناء األصول املاليةابالقيمة العادلة املعدلة لتكاليف املعامالت، بأولًيااملالية األصول جميع ت
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األصول املالية

الشركة تصنيف أصولها املالية عند اإل التصنيف على نموذج األعمال للمنشأة إلدارة األصول املالية  ثبات األوليتحدد  التعاقدية والشروط. ويعتمد 

للتدفقات النقدية. 

التصنيف) أ

صنف ا ، ٩الدولي للتقرير املالي املعياربموجب 
ُ
قاس عند اإلثبات األولي ألصول املالية ت

ُ
بما يلي:وت

التكلفة املطفأة -

؛.الديناراستثم–خر القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل -

؛ أوحقوق امللكيةاستثمار –القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -

خالل الربح أو الخسارة. القيمة العادلة من-

األصول املالية وخصائص التدفق تدار فيھبصفة عامة إلى نموذج األعمال الذي  ٩املالي  للتقرير املعيار الدولييستند تصنيف األصول املالية بموجب  

 في نطاق املعيار فال 
ً
 ماليا

ً
 من ذلك، ُتفصلالنقدي التعاقدي. أما املشتقات املضمنة في العقود حيث يكون املضيف أصال

ً
. وبدال

ً
األداة املالية  قيم تُ أبدا

ككل للتصنيف.املهجنة 

: فيبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولياأل إلثبات ولم يتم ا ةط التاليو الشر استوفتاألصل املالي بالتكلفة املطفأة إذا يقاس

و .التدفقات النقدية التعاقديةأن يكون هدف االحتفاظ باألصل املالي ضمن نموذج أعمال هو لتحصيل -

وائد عن املبلغ األصلي القائم فقط. فينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية من املبلغ األصلي وال-

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشر ُتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  تخصصوال  ،ط أدناه و سندات الدين بالقيمة 

: ثبات األوليعند اإلالخسارة 

و.؛ماليةأصول باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منھ عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع ُيحتفظ-

التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل املبلغ والفائدة على أصل املبلغ القائم. عن شروطها تنشأ -

هائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة يحتفظالتي ال  ات في األسهم  ستثمار لال األولي  إلثبات  ا عند   ها بغرض املتاجرة، يحق للشركة أن تختار بشكل 

على حدة. استثمارضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل ستثمارالعادلة لال 

العادلة من خالل الدخل الشاملبكأصول مقاسھجميع األصول املالية غير املصنفة  إن أو بالقيمة  املطفأة  ملا  التكلفة  قاسورد أعاله اآلخر وفقا 
ُ
ت

يجوز للشركة تعيين أصل مالي الرجعة فيھ، ثبات األولي اإلوتشمل جميع األصول املالية املشتقة. عند بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ذا كان  إ أو الخسارة  أو بالقيمة العادلة من الربحالشامل اآلخريفي بخالف تلك املتطلبات الواجب قياسها بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة للدخل  

.الذي سيحدث خالف ذلكفي املحاسبة بق من عدم التطاذلك يلغي أو يخفف بشكل كبير

القياس) ب

بالقيمة العادلة إضافة إلى تكاليف املعامالت التي أولًيايقاس  بسعر املعاملة)  أولًيايقاس  األصل املالي (ما لم يكن ذمم مدينة تجارية بدون تمويل كبير

إلى  أن تنسبيمكن    
ً
املدرجاالستحواذ،مباشرة األصول املالية  للبند غير  الخسارة. يتم تحميل تكاليف معامالت  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة 

ارة عند تكبدها. في قائمة الربح أو الخسفاتبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصرو 
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القياس (تتمة)

من خالل اتاستثمار  العادلة   بالقيمة  مالية 

الربح أو الخسارة

 األصول هذه ُتقاس
ً
صافي األرباح أو الخسائر، بما في ذلك أي فائدة أو يثبتبالقيمة العادلة. الحقا

الربح أو الخسارة.قائمةدخل توزيعات أرباح، في

  األصول هذه  تقاسمالية بالتكلفة املطفأة أصول 
ً
الفالحقا الفائدة  طريقة  باستخدام  املطفأة  التكلفة تخفضة.  عليبالتكلفة 

بخسائر   القيمة.  الهبوط  املطفأة  الفائدة تثبتفي  صرف مكاسبو ،إيرادات  العملةوخسائر 

ثبات إلا إلغاءأو خسارة عند مكسبأي يثبتالربح أو الخسارة. قائمةالقيمة فيوهبوط،ةاألجنبي

الربح أو الخسارة.قائمةفي

الدين  ستثمار اال  في  من  ات  العادلة  بالقيمة 

خالل الدخل الشامل اآلخر

  األصول هذه  تقاس
ً
العادلة.  الحقا الفائدة  ُتحسببالقيمة  طريقة  باستخدام  الفائدة  إيرادات 

العملةوخسائر  مكاسبُتثبتالفعالة.   الخسارة.  هبوطوالنبيةجاأل صرف  أو  الربح  في  القيمة  في 

ثبت
ُ
تصنيف  ُيعاد،  اإلثباتإلغاءالدخل الشامل اآلخر. وعند  قائمة  والخسائر في  املكاسبصافي  ت

الربح أو الخسارة.قائمةالدخل الشامل اآلخر إلىقائمة والخسائر املتراكمة في كاسبامل

في  ستثمار اال  من األسهم  ات  العادلة  بالقيمة 

خالل الدخل الشامل اآلخر

  األصول هذه  ُتقاس
ً
العادلة.  الحقا في  تثبتبالقيمة  كإيرادات  األرباح  أو  قائمة  توزيعات  الربح 

تثبت  . ستثمارالخسارة إال إذا كانت توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة اال 

الشامل اآلخر وال  قائمةوالخسائر األخرى فيكاسبصافي امل   يعاد تصنيفها  الدخل 
ً
قائمةإلىأبدا

الربح أو الخسارة. 

املالية األصول الهبوط في قيمة ) ج

قاسلسندات الدين  املالية واملخاطر االئتمانيةاألصول هبوط  إثباتقياس و لالشركة نموذج الخسارة االئتمانية املتوقعة لتطبق  
ُ
بالتكلفة املطفأة  وت

الذمم املدينة التجارية. :على سبيل املثال

وعند تقدير الخسارة االئتمانية املتوقعة، تأخذ الشركة  ،ثبات األولياإلمن  كبيرعند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل املالي ازدادت بشكل  

 إلى الخبرة التاريخية  و باعتبارها املعلومات الداعمة واملالئمة والتي تتوفر دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. 
ً
يشمل تحليل ومعلومات نوعية وكمية استنادا

نظرة التطلعية للمستقبل. كما يشمل املعلومات التي تتسم بال،للشركة والتقييم االئتماني

التزاماتھ االئتمانية للشركة بالكامل دون قيام األصول تعتبر الشركة أن   املالية متعثرة السداد عندما يكون هناك احتمال بعدم قيام املقترض بسداد 

تحصيل الضمان (إذا كانت تحتفظ بھ).:مثل،الشركة باللجوء إلى اإلجراءات

ها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عند   تأخذ الشركة باالعتبار سندات الدين على أ
ً
 للتعريف املفهوم دوليا

ً
ما يكون تصنيف مخاطرها االئتمانية مساويا

باالعتبار عند تقدير الخسارة االئتمانية املتوقعة يمثل الحد األقصىى للفترة التعاقدية التي من تؤخذ".  إن الحد األقصىى للفترة التي ستثماربـ "درجة اال 

خاللها تتعرض الشركة ملخاطر االئتمان. 

اآلخر لية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل املااألصول 

املتوقعة على مدى  تثبت  ١٢الشركة الخسائر االئتمانية 
ً
وينتج عن ذلك أحداث في التعثر  املالية بالقيمة العادلة للدخل الشامل اآلخر.  صول لأل شهرا

بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان لألداة. مالي عن السداد وتعتبر صغيرة. ومع ذلك تقوم الشركة في كل تاريخ تقرير

الصادرة   االئتمانية  التصنيفات  املتاحة السهلة مثل  املعلومات  تقوم بتقييم هذه املخاطر على  االئتماني  عن  تعتمد الشركة عندما  التصنيف  وكاالت 

لها تصنيفات ائتمانية. وفي حالة عدم وجود معلومات حول العوامل التي ممكن أن تؤثر  دوات املالية البسيطة التي تتوفرالشركة األ تحفظ  الرئيسية.  

االئتمان.الشركة األدوات املماثلة في محفظة التقييم ويمكن يحدث زيادة كبيرة في مخاطرتجمع ،املاليةصول على هذه التصنيفات لأل 

عرض الهبوط في القيمة ) د

خصم 
ُ
.صول القيمة الدفترية لأل إجمالي بالتكلفة املطفأة من ةاملقاسةل املاليو مخصصات الخسارة لألصت

عرض
ُ
بالذمم املدينة التجارية و ت املتعلقة  القيمة  املدينة  خسائر الهبوط في  الربح أو  قائمةمنفصل فيشكلالعقود بأصول األخرى بما في ذلك  الذمم 

الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
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الفائدة دخل ) ه

هو  و الفعلي.  فائدة باستخدام معدل الالفائدة  دخل  يثبت،  بالفائدة املالية املرتبطة  األصول بالتكلفة املطفأة و املقاسةبالنسبة لكافة األدوات املالية  

، عندما يكون ذلك  من سنةأو خالل فترة زمنية أقل،النقدية املستقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع لألداة املاليةاملعدل الذي يخصم  املتحصالت  

، إلى صافي املبلغ الدفتري لألصل
ً
املالي. مناسبا

ها القابلة لالسترداد، عندما يكون هناك هبوط في قيمة  إ الشركة القيمة الدفترية  تخفض   والتي تمثل التدفقات النقدية املستقبلية املالية  األصول لى قيم

باستخدام معدل املنخفضةاملاليةاألصول على  الفوائددخلُيثبتفوائد.  دخلويستمر الخصم ك،ألداة لبسعر الفائدة الفعلية  املخصومة  املقدرة  

الفائدة الفعلي. 

املاليةااللتزامات

ها املالية عند اإلتصنف  . ولياأل ثباتالشركة التزاما

التصنيف: 

صنف
ُ
االلتزامات املالية لفئات القياس التالية:ت

، و.عادلة من خالل الربح أو الخسارة القيمة بالكالتزامات مالية املقاسة ) أ

.بالتكلفة املطفأة املقاسة ) ب

القياس

  املالية  اللتزاماتا تثبت
ً
القروض بالقيمة العادلة املحددة على أساس طريقة  :مثل،  بالتكلفة املطفأة االلتزامات املالية  تحسبو .  بالقيمة العادلةأوليا

مباشرة. معدل الفائدة الفعلي بعد النظر في تكاليف املعاملة

سوُتقا املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  االلتزاماتاملالية الالحقة بالتكلفة املطفأة، باستثناء  االلتزاماتجميع  وتقيس  الشركة  ُتصنف  

الالحقة املشتقة بالقيمة العادلة.االلتزامات

معدل الفائدة الفعلي هو  تخصيص رسوم الفائدة على مدى معدل الفائدة الفعلي للسنة.؛ بألداة الدينبالتكلفة املطفأة  معدل الفائدة الفعليُيقاس

التي تشكل جزءا ال يتجزأ  ،(بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املتلقاة بتخفيض التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة  املعدل الذي يقوم 

وغيرها من األقساط أو الخصومات) من خالل العمر املتوقع ألداة الدين، أو حسب االقتضاء، أقصر  ،وتكاليف املعامالت،من معدل الفائدة الفعلي

تنطبق هذه الفئة بوجھ عام على القروض، والذمم التجارية، وغيرها. اإلثبات األولي. سنة، بالنسبة لصافي املبلغ الدفتري عند 

وتقيس  ارية، والقروض من األطراف ذات عالقة، ورسوم اإلحالة مستحقة الدفع إلى الشركة األم.  تشمل التزامات الشركة املالية على الذمم الدائنة التج

الشركة االلتزامات املالية بالتكلفة املطفأة.  

مقاصة األدوات املالية

وعندما يكون هناك نية  ،زم لتسوية املبالغ املثبتةاألصول وااللتزامات املالية ويدرج الصافي في قائمة املركز املالي عند وجود حق نظامي ملتتم مقاصة

بيع األصول وتسديد االلتزامات في آن واحد. ل؛لتسوية األصول مع االلتزامات على أساس الصافي

الحق  ن  يجب أ   على األحداث املستقبليةانظامي ملزمالال يكون 
ً
 للتنفيذ في سياق العمل العادي ،متوقفا

ً
أن يكون قابال وفي حالة عدم الوفاء  ،ويجب 

أو الطرف املقابل.،أو إفالس الشركة،بااللتزامات

األصول امللموسة وغير امللموسة . ج 

املمتلكات واملعدات 

اإلثبات والقياس

هالك املتراكم وخسارة هبوط القيمة املتراكمة، إن وجدت.  تشمل التكلفة املصروفات املنسوبة مباشرة و تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقًصا االس

د  و جزاء مهمة من بناملقصود. إذا كان أل لالستخدامفي حالة صالحة للعمل األصول  إلى اقتناء األصل بما في ذلك أي تكاليف أخرى تعزى مباشرة إلى وضع 

للممتلكات واملعدات.  ُيحاسبأعمار إنتاجية مختلفة، فعندئذ  ذاتاملمتلكات واملعدات ها كبنود منفصلة (مكونات رئيسية)  ثبتع
ُ
جميع تكاليف ت

. اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها
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النفقات الالحقة

النفقات الالحقة فقط إذا كان من املحتمل تدفق املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالنفقات إلى الشركة.سملترُ 

هالك االس

هالك على قائمة الدخل ، لتوزيع تكاليف األصول ذات الصلة على قيمها املتبقية على مدى األعمار  ، باستخدام طريقة القسط الثابت يتم تحميل االس

اإلنتاجية املقدرة. 

:األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات للفترات الحالية واملقارنة هي كما يلي

عدد السنواتتصنيف األصول  

٥األثاث والتركيبات 

٣-١٠لى اآل حاسب الأجهزة 

٥معدات مكتبة 

هالكُتراجع هاية كل سنة مالية،نتاجية املقدرة عمار اإل واأل ،طريقة االس بأثر مستقبلي. إذا كان ذلك مناسًبا.وتعدل،والقيم املتبقية في 

إلغاء اإلثبات

يحدد أو عندما ال يتوقع أن تنشأ أية منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامھ أو استبعاده.  ،إثبات بند من املمتلكات واملعدات عند استبعاده يلغى

هائھ بالفرق بين صافي متحصالت البيع  والقيمة الدفترية لألصل  الخسارة  الكسب أو  امل ثبتناتجة عن استبعاد األصل أو إ
ُ
في قائمة الربح أو الخسارة. وت

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

هالك األ التنفيذقيد  ألصول تظهر ا  هلك. يبدأ اس هاصول عندما تكون األ التنفيذقيد  صول بالتكلفة وال تس إلى تحول ، و جاهزة لالستخدام املقصود م

امللموسة.  صول املمتلكات واملعدات واأل  ا ترسملغير  إنشاء  القروض لتمويل  إن وجدت، على  التمويل،  الزمنية  ألصول تكاليف  املؤهلة خالل الفترة 

ها.صول لتصبح هذه األ ؛املطلوبة جاهزة لالستخدام املقصود م

األصول غير امللموسة 

اإلثبات والقياس 

قاس 
ُ
ها بشكل منفصل عند اإلثبات األولي بالتكلفة. بعد اإلثبات األولي،  األصول ت غير امللموسة بالتكلفة ناقًصا  األصول بتثبتغير امللموسة املستحوذ عل

ها إما محددة أو غير محددة. األصول األعمار اإلنتاجية وتقيم اإلطفاء املتراكم وخسائر هبوط القيمة املتراكمة، إن وجدت.  غير امللموسة على أ

اإلطفاء

للهبوط في القيمة عندما يكون هناك مؤشر  وتقيم على مدار عمرها االقتصادي اإلنتاجي غير امللموسة ذات العمر االفتراضىي املحدد األصول يتم إطفاء 

ها. األصول على أن  هبط قيم هاية األصول فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء تراجعغير امللموسة قد  غير امللموسة ذات العمر اإلنتاجي املحدد على األقل في 

عن طريق  األصول عن التغييرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو النمط املتوقع إلطفاء املنافع االقتصادية املستقبلية املضمنة في  يحاسبكل فترة تقرير. 

ثبتمعها كتغييرات في التقديرات املحاسبية. ويتعاملقتضاء، تغيير فترة اإلطفاء أو طريقتھ، حسب اال
ُ
غير امللموسة ذات  األصول مصروفات اإلطفاء ت

غير امللموسة.األصول األعمار املحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في فئة املصروفات املتوافقة مع وظيفة 

ها سنوًيا، إما بشكل فردي أو علىختبريُ غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير املحددة، ولكن  األصول تطفأال   مستوى وحدة توليد النقد.  هبوط قيم

لعمر اإلنتاجي تقييم العمر غير املحدد سنوًيا؛ لتحديد ما إذا كان العمر غير املحدد ال يزال قابل للدعم. إذا لم يكن األمر كذلك، فإن التغيير في ا يراجع  

. من غير محدد إلى محدود يتم إجراؤه على أساس تجريبي
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اإلطفاء (تتمة)

:غير امللموسة املثبتة من الشركة، والعمر االقتصادي اإلنتاجي لها هي كما يلياألصول 

عدد السنوات

١٠-٥الحاسب اآللي برامج 

إلغاء اإلثبات

كاسب املإثبات، أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو االستبعاد. يتم  األصل غير امللموس عند االستبعادُيلغى إثبات

إلغاء   الناتجة عن  امللموسإثبات أو الخسائر  الدفترية لألصل في  األصل غير  البيع والقيمة  بالفرق بين صافي متحصالت  أو  قائمة، والتي تقاس  الربح 

األصل. استبعادالخسارة عند 

الهبوط في قيمة األصول غير املالية 

األصول غير املالية قد تعرض لهبوط في القيمة. في حال وجود مثل إحدى تقوم الشركة بتاريخ إعداد التقرير املالي بتقييم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن 

سترداد لألصل.  الشركة القيمة القابلة لال درصول، تقاأل حدى  هذا املؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص الهبوط في القيمة إل 

هما أعلى، ويتم  إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة االستخدامية أ

يسىي عن تلك املولدة من أصول أو  األصول الفردية إال في حال عدم قيام األصل بتوليد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئإلحدى   تحديدها  

يعتبر األصل  مجموعة من األصول األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد عن القيمة القابلة لالسترداد،

منخفض القيمة ويتم تخفيضھ إلى القيمة القابلة لالسترداد.

سابقا فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضيات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة السترداد األصل منذ االعتراف ةثبتيتم عكس خسارة هبوط القيمة امل

، والتتجاوز القيمة الدفترية  بحيث اليتجاوز القيمة الدفترية لألصل للقيمة القابلة لالسترداد؛خيرة. يكون االنعكاس محدودبخسارة الهبوط القيمة األ 

هالك، وفي حالة عدم وجود خسائر هبوط في قيمة األصل في السنوات السابقة. يتم التي سيتم ت هذا االنعكاس في قائمة  إثباتحديدها بعد خصم االس

الربح أو الخسارة. 

عقود اإليجار . ح 

حق استخدام األصول 

تاريخ توفر األصل األساسىي لالستخدام).  الشركة  تثبت   بدء عقد اإليجار (أي  تاريخ  بالتكلفة  يقاسحق استخدام األصول في  حق استخدام األصول 

هالك،    أي خسائر متراكمة من الهبوط في القيمة واالس
ً
استخدام األصول  اإليجار. تتضمن تكلفة حق  عقود  ألي إعادة قياس اللتزامات  وتعدلناقصا

 منھ أي أو قبلھ  في تاريخ البدء  دفعت، والتكاليف املباشرة األولية املتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي  ثبتةعلى مبلغ التزامات عقود اإليجار امل
ً
مخصوما

ها هلكية مدة اإليجار ،  حوافز تأجير مستلمة. ما لم تكن الشركة على يقين معقول من الحصول على ملكية األصل املؤجر في  حق استخدام األصول يس

هما أقصر. املثبتة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر ومدة اإليجار، أ

التزامات عقود اإليجار 

الشركة بإثبات التزامات عقود اإليجار املقاسة بالقيمة   تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم  الحالية ملدفوعات اإليجار التي يتعين إجراؤها على مدى مدة  في 

ها أي حوافز تأجير مستحقة الق  م
ً
، بضعقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضَمنة) مطروحا

  ومدفوعات اإليجار املتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، واملبالغ املتوقع
ً
دفعها بموجب ضمانات القيمة املتبقية. وتتضمن مدفوعات اإليجار أيضا

هاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس أن الشركة تمارس  سعر ممارسة خيار الشراء الذي من املؤكد أن تمارسھ الشركة ومدفوعات غرامات إ

هاء.   خيار اإل

ثبت
ُ
ها الحدث أو الشرط التي يؤدي إلى الدفعت .دفعات اإليجار املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات في الفترة التي يحدث ف
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التزامات عقود اإليجار (تتمة) 

االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد  عند احتساب القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل 

جار املقدمة.  اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ البدء يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات اإلي

ية اللتزامات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار  باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفتر 

.الثابت املضمون أو تغيير في التقييم لشراء األصل األساسىي

وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة عقود اإليجار قصيرة األجل 

ها  عقود اإليجار على املدى القصيإثباتتطبق الشركة إعفاء     ١٢ر على عقود اإليجار قصيرة األجل لألراضىي واملباني (أي عقود اإليجار التي تبلغ مد
ً
شهرا

مدفوعات اإليجار بعقود اإليجار قصيرة األجل كمصروفات على أساس القسط الثابت على  ُتثبتأو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء).  

مدى فترة اإليجار. 

زكاة ال. خ 

املالية  تثبت العربية السعوديةو الزكاة في القوائم  اململكة  الزكاة والضريبة والجمارك في  لتعليمات ولوائح هيئة  الزكاة  فقا  إلى ("الهيئة"). ويتم تحميل 

ها  السنة  اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربط على سنوات سابقة من الهيئة في  الزكاة التزاماتاحتسابقائمة الربح أو الخسارة. ويتم   التي يتم ف

هائي.  الربط ال

 للقرار الوزاري رقم  املصرف اإلنماء ("ملصرف كما أن الشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل  
ً
هـ (املوافق ١٤٢٨ربيع الثاني  ٢٨بتاريخ  ١٠٠٥")، ووفقا

 قرار إ املصرف)، يقدم م٢٠٠٧مايو ١٥
ً
 عن الزكاة ا

ً
هية في لموحدا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. مع م٢٠١١ديسمبر ٣١لسنة املن

ذمم تجارية دائنة ومصروفات مستحقة والتزامات أخرى .د

عندما أو  في املستقبل مقابل البضائع أو الخدمات عندما تكون املخاطر واملزايا املتعلقة بالبضائع إلى الشركة  دستسدااللتزامات عن املبالغ التي ُتثبت

ها للشركة أو ال. تستلم  الخدمات، سواء تمت فوتر

املخصصات . ذ

الشركة  كون  تأنضمني) كنتيجة لحدث سابق، ومن املحتمل  أوالتزام حالي  (قانوني  الشركةاملخصصات في قائمة املركز املالي عندما يكون على  ُتثبت

، ويمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ االلتزام. ماتااللتزا هذه البة بتسويةمط

االعتبار املخاط األخذ في  التقرير مع  هاية فترة  في  الحالي  االلتزام  املطلوب لتسوية  للمقابل  أفضل تقدير  املثبت كمخصص هو  ر والشكوك إن املبلغ 

املخصص باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمتھ الدفترية هي القيمة الحالية لتلك  ُيقاس املحيطة بااللتزام. عندما  

التدفقات النقدية.  

املطلوبة االقتصادية  املنافع  يتوقع استرداد كافة  إذا كان من املؤكد استالم  ُتثبت،  ؛لتسوية مخصص ما من طرف ثالثعندما  املدينة كأصل  الذمم 

. التكاليف املستردة وإمكانية قياس الذمم املدينة بشكل موثوق 

منافع املوظفين . ر 

منافع املوظفين قصيرة األجل 

ثبت
ُ
 ١٢أخرى قصيرة األجل خالل  منافعاملستحقة للموظفين بالنسبة للرواتب وأي  نافععن املاتااللتزامت

ً
هاية السنة التي  شهرا هابعد  الخدمة تقدم ف

هاية السنة للتقرير   ها حتى  ف التزامات منافع املوظفين في قائمة املركز املالي.تصنمقابل املبلغ املتوقع أن يتم دفعھ لتلك الخدمة و وتقاس املتعلقة 

الشركة م على  نافعلدى  الحصول  للموظفين  يحق  مزايا محددة.  خطط  ها  أ املؤهلة على  الخدمة  تم املنافعهاية  راتب  وآخر  الخدمة  مدة  بناًء على 

ة الشركة.العمل والعمال في اململكة العربية السعودية وسياسلنظاموفًقا حسبوتُ ،سحبھ
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منافع املوظفين قصيرة األجل (تتمة)

هاية الخدمةاتااللتزامتحدد هاية ، باعتبارها خطة غير ممولةملكافأة  ، باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة مع إجراء التقييمات االكتوارية في 

هاية السنة املالية.قائمةفي لعالقة املثبتةسنوات التقارير السنوية. االلتزام ذي ا  هاية الخدمة في  املركز املالي هو القيمة الحالية اللتزام مكافأة 

واحد املنافع املحددة العائد على سندات حكومية من خالل تطبيق معدل خصم اللتزام  للوصول إلى القيمة الحالية  يطبقيمثل معدل الخصم الذي  

التوقيت املقدر ومبلغ دفعات املنافع.يعكس تقريًبا 

تصنيف تكاليف املنافع املحددة: فيما يلي 

.)خدمة املوظف في السنة الحاليةعن جةاتنالالزيادة في القيمة الحالية لاللتزام (الحاليةالخدمةتكلفة-

حسب من خالل ( مصروفات الفوائد-
ُ
هاية ت ؛ و.هاية الخدمة)لسنة التزام املنافع معدل الخصم في بداية السنة حتى 

. إعادة القياس-

هاية الخدمة في نفس البند لقائمة الدخل كتكلفة تعويضات.  تتضمن تكلفة الخدمة ومصروف الفائدة الناتجة عن االلتزام 

ثبتإعادة القياس األرباح والخسائر االكتورية،  يشمل  
ُ
ها في قائمة الدخل الشامل اآل وت ها إلى  بالكامل في سنة حدو أو الخسارة في الربحخر دون  إعاد

خر إلى األرباح املبقاة.في قائمة الدخل الشامل اآل ثبتاملبلغ واملويحملالسنة التالية. 

إثبات اإليرادات  . ز 

ها للعمالء. وُتثبتالصفقة.  ُتنفذعمولة الوساطة عندما  تثبت عمولة الوساطة على األسهم املحلية بعد خصم عمولة تداول والحسومات املسموح 

أتعاب خدمات إدارة األصول ( متضمنة الصناديق االستثمارية) عند تقديم هذه الخدمات. ُتثبت

تلك األتعاب بالصافي من املصروفات.وُتثبترسوم االشتراك في الصندوق. ُتثبت

الخدمات، بعد خصم املصاريف ذات الصلة. م يتقدأتعاب الخدمات االستثمارية املصرفية عند ُتثبت

عند  ُتثبت االكتتاب  خدمات  االلتزامات تقديم  رسوم  بدون  اإلصدار  من جهة  الرسوم  جمع  لها  اإلصدار ويحق  لجهة  الخدمات  الشركة جميع 

رتبطة بالرسوم. ويتم عرض عائدات االكتتاب بعد خصم مصروفات املعامالت.املحتملة امل

 ُأصل املبلغ القائم ومعدل الفائدة الفعلي الدخل مقابل تسهيالت التمويل بالهامش على أساس تناسب زمني مع األخذ في االعتبارثبتي .

 ستلم
ُ
 ت

ً
طفأو أتعاب خدمات الحفظ مقدما

ُ
خالل فترة تقديم (دخل مؤجل).ت

ثبت
ُ
 ت

ً
ها رسميا أو إعال أرباح االستثمار عند تحققها  ها.  توزيعات  املستثمر ف عرضمن الجهة 

ُ
االستثمار بالقيمة وت الربح والخسارة في  مع صافي 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ثبت
ُ
عقود التأجير التمويلية على فترة العقد باستخدام طريقة العائد الفعلي. ت

أصول العقد 

مات للعميل قبل أن يدفع العميل املقابل أو قبل استحقاق  أصل العقد هو الحق في املقابل مقابل الخدمات املقدمة للعميل. إذا قامت الشركة بأداء خد

أصل العقد للمقابل املكتسب.يثبتالسداد، 

التزامات العقد 

 
ً
 قبل  ا مستحًقاالتزام العقد هو االلتزام بنقل الخدمات إلى العميل التي تلقت الشركة مقابلها (أو مبلغ

ً
تقديم الشركة ) من العميل. إذا دفع العميل مقابال

هما أسبق). يثبت، للخدمات إلى العميل ثبتالتزام العقد عند السداد أو استحقاق السداد (أ
ُ
الشركة البضائع  تسلم لتزامات العقد كإيرادات عندما ا ت

أو الخدمات بموجب العقد. 
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اإليرادات األخرى . س 

ثبت
ُ
اإليرادات األخرى عند تحويل السيطرة لخدمة معينة إلى العمالء. ت

عمومية إدارية و مصروفات . ش 

للسنة الحالية  املثبتةاملصروفات  ُتقاس املتعلقة بأكثر من سنة  عندبالتكلفة  للمصروفات  بالنسبة  أما  بالتناسب. ُتخصص  تكبدها.  على السنوات 

. عموميةو إداريةمصروفاتكستثناء املصروفات املباشرة اجميع املصروفات، بُتصنف

ها أصول .ص بصفة مؤتمنة محتفظ 

شراف اإلدارة إتحت أصول 

ها، والتي تشمل إ الشركة خدمات تقدم  كأصول للشركة فهي غير مدرجة في ها معوال يتعاملات. ستثمار دارة الصناديق املشتركة واال إ دارة األصول لعمال

القوائم املالية. 

حسابات العمالء النقدية 

للشركة فهي غير مدرجة في القوائم املالية. أصول النقدية للعمالء كحسابات المع ال يتعامل

العمالت األجنبية       املعامالت ب.ض

 
ُ
 ألسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث تلك املعامالت. أما  ترجم ت

ً
النقدية االلتزاماتو األصول املعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفقا

قيد املكاسب أو الخسائر  تو .ذلك التاريخلتعكس ما يعادلها بالريال السعودي بأسعار التحويل السائدة في  ؛فتحول بالعمالت التي تتم بالعمالت األجنبية  

.   الربح أو الخسارة في قائمة العمالت األجنبية تحويالت وترجمةالناتجة عن التغيرات

التصنيف املتداول مقابل غير  املتداول .ط 

في قائمة املركز املالي على أساس التصنيف املتداول / غير املتداول.صول وااللتزاماتاأل شركةتعرض ال

: متداولة عندماصول تكون األ 

هالكها في دورة التشغيل العاديةمن املتوقع أن تتحقق أو ُيقصد بيعها أو • ؛اس

ها بشكل أساسىي لغرض املتاجرة • ؛ محتفظ 

؛ أومن املتوقع تحقيقھ خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير•

 من استبدالھ أو استخدامھ لتسوية التزام ملدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقرير. •
ً
النقد وما في حكمھ ما لم يكن مقيدا

ها غير متداولةصو تصنف الشركة جميع األ  . ل األخرى على أ

: متداولة عندماااللتزاماتتكون 

ها في دورة التشغيل العادية. • من املتوقع تسوي

. محتفظ بھ بشكل أساسىي لغرض املتاجرة •

.تستحق التسوية خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير•

ملدة اثني عشر شهًرا على األقل بعد فترة التقرير. االلتزامات ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية •

ها غير متداولةالشركةتصنف  .جميع االلتزامات األخرى على أ
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االلتزامات املحتملة و األصول املحتملة .ظ 

عندما يكون لدى الشركة التزام محتمل نتيجة لحدث سابق، والذي سيتم تأكيده عند حدوث االلتزام، لحدث أو أكثر  املحتملة  عن االلتزامات  ُيفصح

ها التزام قانوني أو   حالي ينشأ من أحداث سابقة، استدالليمن األحداث املستقبلية غير املؤكدة التي ال تخضع بالكامل لسيطرة الشركة؛ أو أن الشركة لد

ا  االلتزام  ولكن ليس من  أو ال يمكن قياس مبلغ  االلتزام،  اقتصادية لتسوية  للموارد التي تتضمن مزايا  لتدفق خارجي  تكون هناك حاجة  أن  ملحتمل 

بموثوقية كافية.

رأس املال .ع 

صدرت ودفعتيمثل رأس املال القيمة االسمية للحصص التي 
ُ
. أ

االحتياطي النظامي . غ 

 للنظام األساسىي للشركة، يتعين على الشركة 
ً
٪ من ٣٠هذا االحتياطي يساوي لتكوين احتياطي نظامي حتى ؛للسنةالصافيدخلها ٪ من ١٠تحويل وفقا

رأس املال. وهذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.
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وما في حكمھالنقد .٥

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر ٣١

م ٢٠٢٠

١٤٩٬١٩٧٨٨٬٧٠٨)١١الحسابات الجارية (إيضاح –البنكنقد لدى 

١٤٬٥٩٠٥٬٥٦٠ستثمار ال ا اتنقد في حساب

١٦٣٬٧٨٧٩٤٬٢٦٨

)١٩(-ناقصا: مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

١٦٣٬٧٨٧٩٤٬٢٤٩

أخرى ذمم مدينة تجارية و الدينة املذمم ال.٦

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٩٣٠٬٨٠٩٦٨٢٬١٢٠حفظةاملذمم مدينة مقابل تمويل 

٣٧١٬٠٥٤٢٧٠٬٥٦٦ستحقة  إدارة األصول املرسوم 

٧٢٬٦٦١٦٠٬٢٠٢الذمم املدينة التجارية األخرى 

١٬٣٧٤٬٥٢٤١٬٠١٢٬٨٨٨جماليإ -الذمم املدينة التجارية

)١٤٬٩٧٤((٢٧٬٦٠٦)ناقصا: مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

١٬٣٤٦٬٩١٨٩٩٧٬٩١٤صافي -ذمم مدينة تجارية

٣٬٢٣٥٢٬١٩٤)١١(إيضاح مستحق من أطراف ذات عالقة

٢٬١٥٣١٬٥١٠ذمم مدينة أخرى 

١٬٣٥٢٬٣٠٦١٬٠٠١٬٦١٨

ها لال  ية. تمثل هذه التسهيالت  ستثمار والصناديق اال ،واألسواق العاملية،في سوق األسهم السعودي ستثمارتقدم الشركة تسهيالت تمويل محفظة لعمال

١٬٣٧٧ي بمبلغ  استثمار بھ في حساب عميلحتفظاملنقدالمرابحة ملتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية مضمونة عادة بحقوق امللكية األساسية و تمويل  

واتسنسنة إلى ستمنمليون ريال سعودي). يتم منح هذه التسهيالت ملدة أقصاها١٬٢٧٥: م٢٠٢٠(م٢٠٢١ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي كما في 

وتحمل سعر عمولة ثابت.

في مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة خالل السنة: الحركةفيما يلي

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

١٤٬٩٧٤٧٢٤يناير   ١كما في 

١٢٬٦٣٢١٤٬٢٥٠االئتمانية املتوقعة خالل السنةمخصص الخسائر 

٢٧٬٦٠٦١٤٬٩٧٤ديسمبر٣١كما في 
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بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اتاستثمار .٧

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٢٧٬٩٨٩٣٠٬٤٨٩أسهم مدرجة (أ)

٥٦٬٠٩٣٥٨٬٤٥٩صناديق عامة (ب)

٣٢٩٬٠٥٢٢٧٧٬٥٤٥صناديق خاصة (ج)

١٢٤٬٣٧٨٩٥٬٨٩٣أخرى (د)  

٥٣٧٬٥١٢٤٦٢٬٣٨٦

:كما يليتعرض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة املركز املالي 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٢٧٬٩٨٩٣٠٬٤٨٩ولة متدا

٥٠٩٬٥٢٣٤٣١٬٨٩٧غير متداولة

٥٣٧٬٥١٢٤٦٢٬٣٨٦

أعاله في األدوات املالية املصنفة بقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة داخل اململكة العربية السعودية ات املذكورة ستثمار إن االنتشار الجغرافي لال 

 مليون ريال سعودي والتي ٧٨٫٥باستثناء 
ُ
خارج اململكة العربية السعودية.ستثمرت

هاية ُتحدد) أ عمل من السنة املذكورة في السوق النشطة. اخر يوم القيمة العادلة لالسهم املدرجة بالرجوع إلى السعر الذي يتم تداولھ عند 

قيم ) ب
ُ
الشركة هي مدير الصندوق لهذه الصناديق..ات في الصناديق بصافي قيمة األصول ستثمار هذه اال ت

كما في تاريخ ،صول في هذه الصناديق الخاصة باستخدام صافي القيمة لأل ستثماراال يقيم ات في الصناديق العقارية الخاصة.  استثمار لدى الشركة  ) ج

املحددة وتأخذ بعين االعتبار عدد من العوامل. بما في ذلك املنطقة ونوع  صول بالرجوع إلى القيمة العادلة لأل األصول صافي قيمة  يحتسبالتقرير.  

التجزئة لقطعة األرض، ونموذج مقارنة  املالي وتحليل  التقييم باستخدام مدخالت مؤثرة غير قابلة للمالحظة تشمل التحليل  العقار وأساليب 

. هاية، وغير السوق، وطريقة القيمة املتبق

ب)د تقييمها  يتم  التي  الخاصة  الصناديق  استثمار  األخرى  االستثمارات  املتاحةآتتضمن  لألصول  قيمة   صافي  املدرجة، خر  األسهم  يتم ، وفي  والتي 

هاية العام في السوق النشطة.  تقييمها باألسعار املعلنة في 

مليون ريال ٤٤م، كان لدى الشركة استثمار مدرج بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة في صندوق الجوهرة العقاري بمبلغ  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  

م، أمرت املحكمة العليا في اململكة العربية ٢٠٢١العقاري في استثمار وتطوير قطع األراضىي. في مارس  سعودي. يتمثل النشاط الرئيسىي لصندوق الجوهرة  

ها في الصندوق، وخلصت إلى أن القيمة ال عادلة تبلغ  السعودية بإلغاء سند ملكية األرض من الصندوق. قامت الشركة بتقييم القيمة العادلة الستثمارا

مليون ريال سعودي  ٢٩م. ونتيجة لذلك، اختتمت الشركة إثبات خسارة القيمة العادلة املقدرة البالغة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ١٥

هية في  م.٢٠٢١ديسمبر ٣١في قائمة الربح أو الخسارة للسنة املن



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)(

إيضاحات حول القوائم املالية 

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

-٢٥-

(تتمة)استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاتستثمار صافي الدخل من اال ١٫٧

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٧٢٦١٬٤٨٥خالل الربح أو الخسارةمكاسب محققة من بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من 
١١٬٩١٢٣٬١٠١االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمن بيع غير محققة اسبمك

٤٬٥٦٨٣٬١٩٦توزيعات األرباحدخل

١٧٬٢٠٦٧٬٧٨٢

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اتاستثمار .٨

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

١٧٬٤٢٤٣٢٬٦٥٣) ١٫٨صكوك (إيضاح 

٢٢االستثمارات في األسهم 

١٧٬٤٢٦٣٢٬٦٥٥

ثبات األولي عند اإل–بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر األصول املالية ١٫٨

تصنيف  لقد   اآلخر.  استثمار اختارت الشركة  الدخل الشامل  بقيمة عادلة من خالل  الدين بشكل ال رجعة فيھ  بالقيمة االستثمارات  هذه  وتدرجات 

السوق. العادلة باستخدام مدخالت ملحوظة من مصادر 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

صكوك- الدين دوات أ

٣٢٬٦٥٣٢٣٬٦١٠يناير ١كما في 
٢٦٬٠٠٠-إضافات

(١٦٬٩٦٠)(١٥٬٢٣١)ات ستبعادإ 
٢٣الستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لمكاسب القيمة العادلة 

١٧٬٤٢٤٣٢٬٦٥٣ديسمبر   ٣١كما في 



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)(

املالية إيضاحات حول القوائم 

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

-٢٦-

ممتلكات ومعدات .٩

األثاث  

والتركيبات

أجهزة 

لىاآلحاسب ال

معدات 

ية مكتب

حق استخدام 

ل و األص

أعمال 

رأسمالية تحت 

جمالي اإل التنفيذ 

:التكلفة

٥٬٥٨٦٢٧٠٣٨٨١٢٬٦٨٢١٨٠١٩٬١٠٦م٢٠٢٠يناير ١في كما 

١٬٤٥٥١٦٦٥٢٩٢٠٧٥٥٣٬٣٤٨إضافات 

يناير ١/ديسمبر٣١كما في 

٧٬٠٤١٤٣٦٤٤٠١٣٬٦٠٢٩٣٥٢٢٬٤٥٤م ٢٠٢١

٨٦٧٨٤١٠١٬٩٦٠٣٬٣٤٤٦٬٢٦٥إضافات

٧٬٩٠٨٥٢٠٤٥٠١٥٬٥٦٢٤٬٢٧٩٢٨٬٧١٩م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

هالك املتراكم :االس

٦٬١٥٣-٣٬٩٦٦١٤٢٣٣٨١٬٧٠٧م٢٠٢٠يناير ١كما في 

هالك ال ا  ٢٬٧٨٢-٨٠٢٦٨٣٣١٬٨٧٩س

يناير  ١/ ديسمبر٣١كما في

٨٬٩٣٥-٤٬٧٦٨٢١٠٣٧١٣٬٥٨٦م ٢٠٢١

هالك ال ا  ٣٬١٣٧-٨٩٢٨٦١٨٢٬١٤١س

١٢٬٠٧٢-٥٬٦٦٠٢٩٦٣٨٩٥٬٧٢٧م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

: القيمة الدفتريةصافي 

٢٬٢٧٣٢٢٦٦٩١٠٬٠١٦٩٣٥١٣٬٥١٩م٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما في 

٢٬٢٤٨٢٢٤٦١٩٬٨٣٥٤٬٢٧٩١٦٬٦٤٧م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

أصول غير ملموسة.١٠

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

لى آبرامج حاسب 

:التكلفة

١٤٬٤٥٠١٣٬٣٠٣يناير١كما في 

١٬١٤٦-إضافات

١٤٬٤٥٠١٤٬٤٤٩مبر  ديس٣١في كما 

:اإلطفاء املتراكم

٦٬٦٥٣٤٬٠١٦يناير١كما في 

٢٬٧٦٠٢٬٦٣٧رسوم اإلطفاء 

٩٬٤١٣٦٬٦٥٣ديسمبر  ٣١كما في 

صافي القيمة الدفترية: 

٥٬٠٣٧٧٬٧٩٧ديسمبر  ٣١كما في 



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)(

املالية إيضاحات حول القوائم 

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

-٢٧-

طراف ذات العالقةرصدة مع األ ملعامالت و األ ا.١١

وموظفي  ،الشركةإدارة مجلس  عضاء التنفيذيين لدى  األ الشركة، و التي تديرهاالصناديق  و ،مأل شركة ا من الفي الشركة  طــراف ذات العالقــة  تتكون األ 

. سياسات التسعير وشروط املعامالتمجلس إدارة الشركة  عتمديطراف ذات العالقة املالكين الرئيسيين لها.  والشركات التي تمثل األ ،اإلدارة الرئيسيين

اإلدارة الرئيسية معامالت موظفين 

نقدية كما يلي:الالرواتب واملزايا غير على تشتمل تعويضات موظفي اإلدارة في الشركة

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

مزايا املوظفين قصيرة األجل 

٢٬٥٥٠١٬٦٤٠قراض  هامش اإل

١٠٬٤٦١٩٬٢٩١الرواتب وتشمل العالوت واملكافآت 

١٣٬٠١١١٠٬٩٣١

األخرى طراف ذات العالقةاأل معرصدةاأل عامالت و امل

طبيعة املعامالت الطرف ذو العالقة 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

يرادات اإل الشركة التي تديرهاق يداصنال

٣٤١٬٦٠٧٣٠٥٬٤٤٤، إجمالي صول إدارة األ رسوم 

٦٬٦١٤١٢٬٤٩٠دارية إ رسوم 

٩١٥٩٠١دخل خدمات الحفظ 

١٬٥٤٩٩٤٠وكالة  / املحافظدخل إدارة 

٢٦-الدخل من املرابحة 

١٬٢٥٨٢٬٠٤٠دخل  الوساطة  

(٧٬٩٩٥)(٩٬٠٦٢)رسوم دخل الوساطة الشركة األم

(٢١٬١٠٢)(٢٣٬٦٠٠)رسوم دخل إدارة االصول 

املصروفات 

(١٬٣٩٥)(٧٥٣)رسوم إدارية

(١٬٤٣٦)(١٬٠٩٩)مخصص مجلس اإلدارة  



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)(

املالية إيضاحات حول القوائم 

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

-٢٨-

املعامالت و األرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة)

ملعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة في قائمة املركز املالي كما يلي:ا 

العالقة د و البن

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

١٤٩٬١٩٧٨٨٬٧٠٨)٥الشركة األم (إيضاح الحساب الجاري -النقد وما في حكمھ 

٢٦٬٧٥٠(٢٠٬٨١٦))١٣الشركة األم (إيضاح الرسوم املستحقة

 أ رسوم إدارة 
ً
٤٨٬١٦٨(٥١٬٣١٦))١٨(إيضاح األمالشركة صول مدفوعة مقدما

أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  استثمار 

٥٦٬٠٩٣٥٨٬٤٥٩)٧صناديق عامة (إيضاح الشركة تديره صندوق -الخسارة 

٣٨٥٬٢٢٩٢٧٧٬٥٤٥) ٧صناديق خاصة (إيضاح 

٣٬٢٣٥٢٬١٩٤)٦عالقة (إيضاح أطراف أخرى ذات الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى 

عالقة ذات  ألطراف  قصير  -مستحق  تمويل 

األجل

السعودي اإلنماءصندوق   بالريال  للسيولة 

-(٥٠٬٣٨٨))١٢(إيضاح 

األجل ةقصير قروض.١٢

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

-٥٠٬٣٨٨وكالة (أ)–قروض قصيرة األجل 

قصير األجل ويتم سداده خالل  تمويل  للحصول على  ؛الشركةالذي تديره نماء للسيولة  إل الشركة خالل السنة اتفاقية مرابحة مع صندوق ا عملت  أ)

هاية السنة، تم تسوية القرض.وبعد .من االستحقاق التعاقدي سنة واحدة 

أخرى التزاماتمصروفات مستحقة و .١٣

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٢٠٬٨١٦٢٦٬٧٥٠رسوم مستحقة (أ)

٢٥٬٣٧٣١٩٬٨٩٩مستحقات موظفين 

٥١٠٢٬٣٨٥املستحقةضريبة القيمة املضافة 

٢١٬١٧١١٨٬٥٦٩أخرى 

٦٧٬٨٧٠٦٧٬٦٠٣

األم  أ)   للشركة  الوساطة  رسوم  الرسوم املستحقة على  عمولة  حسابعلى  تشتمل  األصول وإيرادات  في  الوساطةدخل رسوم إدارة  كما هو مفصل 

.  ١١اإليضاح 



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)(

املالية إيضاحات حول القوائم 

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

-٢٩-

اإليجارعقود التزامات .١٤

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

١٠٬٣٥٩١١٬١٠٢يناير ١كما في 

١٬٩٦٠٩٢٠إضافات 

٦٦٤٦٥٨مصروف الفائدة 

(٢٬٣٢١)(٢٬٧٦٣)يجار عات اإل و دفم

١٠٬٢٢٠١٠٬٣٥٩ديسمبر ٣١كما في 

:كما يلياملركز املالي قائمةاإليجار في التزامات عقودتعرض 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٢٬٥٢٩٢٬٢٠٤متداولة 

٧٬٦٩١٨٬١٥٥غير متداولة

١٠٬٢٢٠١٠٬٣٥٩

الزكاة .١٥

حركة مخصص الزكاة خالل السنة:فيما يلي 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٣٧٬٠٧٨٢٦٬٦٨٧يناير ١كما في 

(٢٧٬٣٧٢)(٣٧٬٠٧٨)املدفوعة الزكاة 

٤٧٬٣٨٠٣٧٬٠٧٨مخصص الزكاة خالل السنة 

٦٨٥-رسوم أقل من املخصص للسنة السابقة 

٤٧٬٣٨٠٣٧٬٧٦٣

٤٧٬٣٨٠٣٧٬٠٧٨ديسمبر ٣١كما في 

موقف الربط 

١٥هـ ( املوافق  ١٤٢٨ربيع الثاني  ٢٨بتاريخ  ١٠٠٥، وبموجب القرار الوزاري رقم  ")املصرفنماء ("  اإل ملصرف الشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل

 عن الزكاة  للسنة )،  م٢٠٠٧مايو  
ً
 موحدا

ً
هية في  يقدم املصرف إقرارا الهئية العامة للزكاة  (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  مع  م  ٢٠١١ديسمبر  ٣١املن

.  ")الهيئة(" سابًقا الدخل و 



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)(

املالية إيضاحات حول القوائم 

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

-٣٠-

للموظفينهاية الخدمة منافع .١٦

هذه االلتزامات عند استحقاقها. امللتزامات  اللدى الشركة خطة غير ممولة   هاية الخدمة. تعتبر األموال الناتجة عن العمليات كافية للوفاء  نافع املحددة ل

املحددةنافع املحركة التزامات ) أ

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

التزامات املنافع املحددة 

١٩٬٧٦٢١٦٬٧٥٤يناير ١كما في 

سنة: لل كمصروفات ثبتة املبالغ امل

٣٬٩٣٧٣٬٢٦٦تكلفة الخدمة الحالية -

٥٣٩٥١٣فوائد تكلفة -

٤٬٤٧٦٣٬٧٧٩سنة للصروفات امل

(١٬٧٣٠)(٢٩٤)منافع مدفوعة 

الدخل الشامل اآلخرفي ثبتةمبالغ م

هاية الخدمة امل ٨٠٥٩٥٩في الدخل الشامل االخر ثبتةإعادة قياس منافع 

٢٤٬٧٤٩١٩٬٧٦٢ديسمبر ٣١كما في 

االفتراضات املهمة ) ب

هيةلسنةلاالفتراضات املهمة في تحديد التزامات منافع املحددة فيما يلي  : املن

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٪ ٣٫٢٣٪٣٫٣١معدل الخصم

٪ ٢٫٥٥٪٣٫١١معدل نمو الراتب طويل األجل 

تحليل الحساسية ) ت

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٢٢٬٥٣٣١٧٬٦٨٨نقطة أساس ١٠٠+معدل الخصم 

٢٧٬٣٤٦٢٢٬٢٠٩نقطة أساس ١٠٠-معدل الخصم 

٢٧٬٤٤٣٢٢٬٢٨٢نقطة أساس ١٠٠معدل نمو الراتب طويل األجل +

٢٢٬٤١١١٧٬٥٩٠نقطة أساس١٠٠-معدل نمو الراتب طويل األجل 
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رأس املـال .١٧

بھ   املصرح  الشركة  رأس مال  سهم ١٠٠يتكون  في  ١٠بقيمة  )  مليون سهم ١٠٠:  م٢٠٢٠ديسمبر٣١(مليون  كما  للسهم،  سعودي  ديسمبر  ٣١ريال 

.ريال سعودي للسهم ١٠بقيمة )سهم مليون ٢٥،م٢٠٢٠ديسمبر ٣١(مليون سهم ٥٠بلغ رأس املال املدفوع ،م٢٠٢١

في خالل العام،و .ريال سعودي مليون ٥٠٠إلى  ريال سعودي مليون ٢٥٠، قرر مجلس إدارة الشركة زيادة رأس مال الشركة من  م٢٠٢٠ديسمبر٣١في  

الزمة لزيادة رأس املال  لتلقت الشركة املوافقات ا ،م٢٠٢١مارس ١٧

اإليرادات .١٨

تصنيف اإليرادات حسب فئة الخدمة الرئيسية 
إيضاح 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٣١٩٬٣٤٠٢٨٤٬٣٤٢دخل رسوم إدارة األصول، صافي  

١١٨٬٨٤٧١٠٢٬١٩٤دخل عموالت الوساطة 

٦٬٧٩٦٨٬٣٤٧دخل رسوم الحفظ 

٢٣٬٥٢٧٨٬٤٥٦دخل رسوم استثمارات بنكية 

٤٩٬٥٤٩٣٠٬٠٠٦دخل خدمات مرابحة الوكالة 

٥١٨٬٠٥٩٤٣٣٬٣٤٥ب ، أ

٥٢٬٧٣٦٢٥٬٨٠٢دخل من هامش الربح من اإلقراض

٥٧٠٬٧٩٥٤٥٩٬١٤٧

تفاصيل اإليرادات حسب نوع العميل: . أ
ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

٣١٩٬٣٤٠٢٨٨٬٢٤٩)١١أطراف ذات عالقة (إيضاح 

٣٠٬٣٢٤١٥٬٩٠١الشركات

١٦٨٬٣٩٥١٢٩٬١٩٥أخرى 

٥١٨٬٠٥٩٤٣٣٬٣٤٥

: عترافتصنيف اإليرادات حسب مبدأ اال .ب
ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

١٤٢٬٣٧٤١١٠٬٦٥٠عند نقطة من الزمنعترافاال 

٣٧٥٬٦٨٥٣٢٢٬٦٩٥زمني ى على مد عتراف اال 

٥١٨٬٠٥٩٤٣٣٬٣٤٥

:عقدلتزامات الا.ت

٥١٬٣١٦٤٨٬١٦٨)١١رسوم إدارة األصول املحصلة مقدًما (إيضاح 

  
ً
مقدما املحصلة  األصول  إدارة  رسوم  األصول  تمثل  مطفأة إلدارة  خاص  رسوم  تمويل  من  املقدم معهم. الشركة  تديره محصلة  الدفع  لشروط   

ُ
وفقا

سيحصل على هذه الرسوم في الفترة/السنوات املقبلة. 
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أخرى عمومية و إدارية مصروفات .١٩

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

١٣٬٩٨٩١١٬٩٧٨مصروفات صيانة ودعم نظم املعلومات  

٣٬٢٢٨٢٬٠٤٠رسوم مهنية

١٬١٠٩١٬٦٧٤إعالنات 

١٬٠٩٩١٬٤٣٦اإلدارةمكافأة مجلس

٧٦١١٬٧٤٠رسوم إدارية

٢٬٢٠٤١٬١٧٨مصروفات أخرى 

٢٢٬٣٩٠٢٠٬٠٤٦

ها مأصول .٢٠ بصفة مؤتمنة حتفظ 

شراف اإلدارة إممتلكات تحت 

هاالشركةالتي تديرهاات ستثمار واال يةستثمار تتمثل هذه األصول في أصول الصناديق اال  ها،نيابة عن عمال مليون ريال سعودي ٧٢٬٩٨٥والبالغة قيم

السياسة املحاسبية للشركة، ال  ٦٥٬٣٩٥:  م٢٠٢٠ديسمبر٣١(م ١٢٠٢ديسمبر  ٣١كما في   األ تدرجمليون ريال سعودي). وتماشيا مع  رصدة في هذه 

القوائم املالية للشركة.

حسابات العمالء النقدية 

 لالئحة هيئة السوق املالية الخاصة باألشخاص املرخص لهم  
ً
التي تتطلب فصل حسابات العمالء، تمتلك الشركة أرصدة في حسابات متنوعة لدى  وفقا

. بنك محلي للقيام بأنشطة التعامل واإلدارة والحفظ

شيا مع السياسة  اتمو مليون ريال سعودي).  ٢٬٨٦٤م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي (٣٬٤٠٨تحتفظ الشركة بحسابات نقدية للعمالء تبلغ  

هذه األرصدة في القوائم املالية للشركة.تدرجاملحاسبية للشركة، ال 

املتطلبات التنظيمية ونسبة كفاية رأس املال.٢١

 لهذه القواعد،  ١٤٣٤صفر  ١٧م (املوافق  ٢٠١٢ديسمبر  ٣٠) بتاريخ  "القواعد") قواعد الكفاية املالية ("الهيئة"أصدرت هيئة السوق املالية (
ً
هـ). وفقا

هات   هاحددت الهيئة اإلطار والتوج املال ومنهجية حسا األدنى ملتطلبات رأس  بالحد  الشركة عند إدارة رأس املال مطابقة  ،  املتعلقة  وتشمل أهداف 

ها لحماية قدرة الشركة على  كمنشأة مستمرة والحفاظ على قاعدة رأس املال.البقاء متطلبات هيئة السوق املالية التي حدد
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املتطلبات التنظيمية ونسبة كفاية رأس املال (تتمة)

 لهذه املنهجية، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس 
ً
كفاية رأس املال كما يلـي:   معدالت املطلوب و املالووفقا

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

قاعدة رأس املال:

١٬٨٤٢٬٩١٨١٬١٧٧٬٨١٥الشريحة األولى لرأس املال

--الشريحة الثانية لرأس املال

١٬٨٤٢٬٩١٨١٬١٧٧٬٨١٥قاعدة رأس املالإجمالي 

: املالالحد األدنى ملتطلبات رأس 

١٧٬٢٨٤٧٬٢٧٢مخاطر السوق 

٦٥٣٬٤٣٠٥٢٠٬٠٢٣مخاطر االئتمان

٧٢٬٦٨٢٦٠٬٢٨٣مخاطر العمليات 

٧٤٣٬٣٩٦٥٨٧٬٥٧٨إجمالي الحد األدنى ملتطلبات رأس املال  

كفاية رأس املال:  معدل

١٬٠٩٩٬٥٢٢٥٩٠٬٢٣٧الفائض في رأس املال  

٢٬٤٨٢٬٠٠رأس املال (مرات) معدلإجمالي 

دمت) أ 
ُ
م.  ٢٠٢٠ديسمبر٣١م، و٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما فيلشركة  ا كفاية رأس املال  لهيئة السوق املاليةنموذجالحالية منو قارنةاملعلومات  املق

التوالي، إلىعلى  املالية.واملقدم  السوق  الشركةم،٢٠٢١فيهيئة  املاليةتقريرقدمت  السوق  هية  عدلاملالسنوي هيئة  املن ديسمبر  ٣١للسنة 

املقارنة لبيانات كفاية رأس املال طبقا للتقرير املعدل.أرقامُعدلتم، بعد اعتماد القوائم املالية بالتالي ٢٠٢٠

تتكون قاعدة رأس مال الشركة مما يلــي: ب) 

الشريحة األولى لرأس املال-

 للقواعد. وماتواالحتياطيات باستثناء احتياطيات إعادة التقييم باإلضافة إلى خص،واألرباح املبقاة ،والتي تتكون من رأس املال املدفوع
ً
محددة وفقا

الشريحة الثانية لرأس املال -

 للقواعد.وماتتتكون من احتياطيات إعادة التقييم باإلضافة إلى خص
ً
محددة وفقا

 للمتطلبات املحددة في القواعد. ُيحتسب
ً
الحد األدنى ملتطلبات رأس املال التي تتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والعمليات وفقا

رتباطاتااللتزامات املحتملة واال .٢٢

االلتزامات املحتملة 

م. ٢٠٢٠ديسمبر ٣١وم٢٠٢١ديسمبر ٣١محتملة كما فيأي التزامات ليس لدى الشركة

الرتباطاتا

ليس لدى الشركة ترتيبات تأجير غير  ،  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وم٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما فيسياراتقف  ا املكاتب ومو ملساحةالشركة عقود إيجار  لدى  

.قابلة لإللغاء
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األدوات املـالية مخاطر .٢٣

ها لعدة مخاطر مالية: مخاطر السوق  ها مخاطر العمتتعرض الشركة من خالل نشاطا ، العمولةتمعدال ومخاطر،ومخاطر القيمة العادلة،الت(بما ف

التعرض لتقلبات تنبؤات سوق املال ويسعى دارة املخاطر لدى الشركة على عدم  إ ومخاطر السيولة. يركز برنامج ،) ومخاطر االئتمانسعارومخاطر األ 

على األداء املالي للشركة.  هالتخفيف االثار العكسية املمكن حدو 

. األخرى األصول وغيرها من  ،الذمم املدينة مقابل تمويل محافظو ات،ستثمار واال النقد وما في حكمھ،  تتضمن األدوات املالية في قائمة  املركز املالي  

فصَح 
ُ
هذه البنود.ا عن طرق اإلثبات الخاصة بكل بند من هذه البنود في السياسات الفردية املرتبطة 

قاص
ُ
وتعتزم التسوية على أساس  ثبتةاملبالغ املقاصةملثبات الصافي بالقوائم املالية عندما يكون لدى الشركة حق قانوني إ املالية و االلتزاماتو األصول ت

الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد. 

املخاطر املالية التي تتعرض لها الشركة.وفيما يلي أهم 

السوق مخاطر 

مخاطر العمالت

 للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. ب
ً
في الصناديق الخاصة  ستثمارستناء اال اتتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا

الريال جنبية،أل ا  الرئيسىي،  النشاط  عملة  غير  ها  لعمال تعارض  أي  الشركة  لدى  واليوجد  السعودي  بالريال  أساسىي  بشكل  الشركة  معامالت  وتتم 

الشركة أسعار الصرف العمالت وتعتقد أنھ ليس هناك مخاطر جوهرية.تراقب السعودي. 

العمولة    معدالتمخاطر 

األصول في األرباح املستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت. تنشأ املخاطر عند وجود تفاوت بين  اتالعمولة مخاطر التغير ر معدالتتمثل مخاط

لبات في معدالت العمولة بصفة منتظمة لخفض معدالت تراقب إدارة الشركة التقالخاضعة لتعديالت أسعار العموالت ضمن فترة محددة.االلتزاماتو 

العمولة. 

القيمة العادلةمخاطر

ها ومراقبة التطورات في سوق األسهم والصناديق  استثمار ات لدى الشركة ملخاطر السوق. وبالحد من ذلك تقوم الشركة بالتنوع في ستثمار تتعرض اال  ا

بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والسندات.وامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق األسهم  عالُتراقبالدولية بشكل مستمر. باإلضافة على ذلك،  

واملالي للمستثمرين. 

مخاطر األسعار

امل محددة  تمثل مخاطر األسعار املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عو 

املتداولة في السوق. أو عوامل تؤثر على جميع األدوات،أو مصدرها،لألداة الفردية

مخاطر االئتمان 

للطرف اآلخر.ماليةأطراف األدوات املالية من الوفاء بالتزاماتھ التعاقدية مما يسبب خسارة إحدى ي مخاطر فشل ه

البنك،   لدى  النقد  االئتمان على  الشركة ملخاطر  مدينةو تتعرض  محفظة،  الذمم  تمويل  األ إ رسومو مقابل  خدمات  رسومو ،  املستحقةصول دارة 

دار. املستحقةستثمارلال مصرفية
ُ
ر االئتمان محدود. طفإن خ،سس ذات تصنيف ائتماني جيد، وبالتاليأ االئتمان لدى البنوك الخارجي على مخاطرت

التي تديرها والتعتقد بوجد مخاطر ائتمانية كبيرة فيما يتعلق من الصناديق املستحقةدارة لألصول بمراقبة رسوم اإل ؛الشركة من مخاطر االئتمانتحد  

ها كدائن على مالكي الوحدات في الصندوق.  رصدة بسبب وجودهذه األ 

املحفظة التي  تطلب تمويل  العمالء مقابل  ضمانات من  السوقيةُتراقبالشركة  القيمة  ها فيمن أجل  العمالء بموجباملحتفظ  األصول حسابات 

ها من خالل مراقبة التعرضات االئتمانية، والحد من هذه املعامالت مع أطراف ُتدار،خرى األ لألصول  االئتمانية. أما بالنسبة   هذه املخاطر والتحكم ف

ستمرار.امعينة، وتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف ب
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مخاطر األدوات املـالية (تتمة) 

.املاليالحد األقصىى لتعرض ملخاطر االئتمان في قائمة املركز الجدول أدناه يوضح 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

التصنيف االئتماني 

١٦٣٬٧٨٧٩٤٬٢٦٨النقد وما في حكمھ

مصنفر غي

مضمون 

٩٣٠٬٨٠٩٦٨٢٬١٢٠حافظاملالذمم املدينة مقابل تمويل 

٢٩٬٣٥٢٢٨٬١٣٥االستثمارية املصرفية ألعماللالذمم املدينة

٣٧١٬٠٥٤٢٧٠٬٥٦٦تديره الشركةاملستحقةصول األ إدارة رسوم

غير مضمون 

٥٥١٬٢٨٥٤٦٢٬٨٨١أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

١٧٬٤٢٦٣٢٬٦٥٥االخرأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

٣٬٤٢١٢٬٢٠٤ألعمال املصرفية االستثمارية لالذمم املدينة 

١٢٬٩٣٣٩٬١٣٤رسوم الحفظ املستحقة 

١٤٬٣٦٥١٠٬٥١٧مستحقات الوكالة /التقديرية الستثماريةحافظ ا املإدارة 

١٤٢١٨٠الصكوك علىأرباح مستحقة

٣٬٢٣٥٢٬١٩٤مستحق من أطراف ذات عالقة

٢٬١٥٣١٬٥١٠قروض موظفين 

١٥٬٥٠٢١٠٬٨٨٥الذمم املدينة التجارية األخرى 

٢٬١١٥٬٤٦٤١٬٦٠٧٬٢٤٩إجمالي تعرض مخاطر االئتمان 

مخاطر السيولة 

ها املتعلقة باألداة املالية. قد تنتج مخاطر ا  لسيولة عن عدم القدرة  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة املنشأة على توفير التمويل الالزم للوفاء بالتزاما

للتأكد من توفر األموال  ؛املالية بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتھ العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق املراقبة بصورة منتظمةاألصول إحدى  على بيع  

الحالية   الشركة  بالتزامات  للوفاء  استحقاقها. كما في  املستقبليةو الكافية  املالية االلتزاماتجميع  ،م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و،م٢٠٢١ديسمبر٣١عند 

هااملتداولة هابيانعرض فيما يلياإليجارعقود ، باستثناء التزامات بطبيع :السيولة الخاص 

اإلجمالي سنوات٥أكثر من سنوات٥سنة إلى ١أقل  من سنة اإليجارعقود التزامات 

٢٬٥٢٩٦٬٥٩٠١٬٠٩٩١٠٬٢١٨م ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

١٬٧٩٥٦٬٨٣٩١٬٧٢٥١٠٬٣٥٩م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما في 



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)(

املالية إيضاحات حول القوائم 

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

-٣٦-

مخاطر األدوات املـالية (تتمة) 

دوات املالية كما يلي: تصنيف األ 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢٠

األصول املالية كما في قائمة املركز املالي

املالية بالتكلفة املطفأة األصول 

١٥٠٬٠١٤٩٣٬٧٧٣النقد وما في حكمھ

٩٣٠٬٨٠٩٦٨٢٬١٢٠ظ االستثمارية الذمم املدينة للمحاف

٣٧١٬٠٥٤٢٧٠٬٥٦٦املستحقةصول األ إدارة رسوم

٢٩٬٣٥٢٢٨٬١٣٥املصرفية االستثمارية الذمم املدينة لألعمال 

١٢٬٩٣٣٩٬١٣٤رسوم الحفظ املستحقة 

٣٠٬٣٨٢٢٢٬٩٣١الذمم املدينة األخرى 

١٬٥٢٤٬٥٤٤١٬١٠٦٬٦٥٩

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاألصول املالية

٢٧٬٩٨٩٣٠٬٩٨٤األسهم املدرجة 

٥٦٬٠٩٣٥٨٬٤٥٩صناديق االستثمار العامة 

٣٤٤٬١٥٢٢٧٧٬٥٤٥صناديق االستثمار الخاصة

١٠٩٬٢٧٨٩٥٬٨٩٣أخرى 

٥٣٧٬٥١٢٤٦٢٬٨٨١

خر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل األصول املالية

١٧٬٤٢٤٣٢٬٦٥٣صكوك

٢٢أخرى 

١٧٬٤٢٦٣٢٬٦٥٥

القيمة العادلة لألدوات املالية .٢٤

ات،  ستثمار ، واال في حكمھاألصول املالية وااللتزامات املالية للشركة من النقد وما  تتكون ,األدوات املالية من األصول املالية وااللتزامات املاليةتكون  ت

,، وبعض األصول األخرى تمويل محافظلالذمم املدينة و 

الذي يمكن تبادل األصل من خاللھ، أو تسوية االلتزام بين األطراف املطلعة والراغبة في , الحصول على املعرفة في املعامالت القيمة العادلة هي املبلغ 

,عادلةالقيمة بالالتجارية اتستثمار اال تظهر 

التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإل تصنف كافة األصول  ها في  وااللتزامات  ي الهرم التسلسلويات من  تثالثة مسضمن  قائمة املركز املالي  فصاح ع

حدد,العادلةلقيمة ل
ُ
هذه املجموعة على أساس أدنى مستوى من املدخالت الهامة املستخدمة في قياس القيمة العادلة ، على النحو التالي: ت

غير املعدلة) ألصول أو التزامات مماثلة (األسعار املتداولة في األسواق األنشطة -١املستوى 

ها لألصل أو االلتزام، إما مباشرة (أي كأسعار) أو بشكل غير مباشر (أي  ١األسعار املدرجة في املستوى مدخالت بخالف -٢املستوى  والتي يمكن مالحظ

مشتقة من األسعار)

, السوق القابلة للمالحظة (غير قابلة للمالحظة)التي ال تستند إلى بيانات مدخالت األصول وااللتزامات -٣املستوى 



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)(

املالية إيضاحات حول القوائم 

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

-٣٧-

القيمة العادلة لألدوات املالية (تتمة) 

ها في وااللتزامات املاليةالجدول التالي القيمة العادلة لألصول املاليةيوضح معلومات  تضمنال ت,التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، بما في ذلك مستويا

,بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلةغير املقاسةاملالية لتزاماتاملالية واالصول القيمة العادلة لأل 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

األدوات املالية  

اإلجمالي ٣مستوى ٢مستوى ١مستوى بالتكلفة املطفأة 

األصول املالية 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م 

القيمة العادلة من خالل  استثمارات ب

٥٣٧٬٥١٢-٢٧٬٩٨٩٥٠٩٬٥٢٣-الربح أو الخسارة  

القيمة العادلة من خالل  استثمارات ب

١٧٬٤٢٦-١٧٬٤٢٦--خر الدخل الشامل اآل 

٤٬٨٤٩---٤٬٨٤٩استثمارات بالتكلفة املطفأة 

٥٥٩٬٧٨٧-٤٬٨٤٩٢٧٬٩٨٩٥٢٦٬٩٤٩إجمالي األصول املالية 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

٤٦٢٬٣٨٦-٣٠٬٤٨٩٤٣١٬٨٩٧-الربح أو الخسارة  

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

٣٢٬٦٥٥-٣٢٬٦٥٥--خر الدخل الشامل اآل 

٤٬٨٩١---٤٬٨٩١املطفأة استثمارات بالتكلفة 

٤٩٩٬٩٣٢-٤٬٨٩١٣٠٬٤٨٩٤٦٤٬٥٥٢

أرقام املقارنة.٢٥

,لتتوافق مع عرض الفترة الحالية؛ التدفقات النقديةقائمةاملركز املالي و قائمةتصنيف بعض أرقام السنة السابقة في أعيد

كما تم التقرير عنھ  

ا كما في 
ً

٣١سابق

أثر إعادة التصنيفم٢٠٢٠ديسمبر 

كما  معاد تصنيفھ 

ديسمبر  ٣١في 

م ٢٠٢٠

قائمة املركز املالي

٦٧٬٦٠٣(٤٨٬١٦٨)١١٥٬٧٧١مصروفات مستحقة والتزامات أخرى 

٤٨٬١٦٨٤٨٬١٦٨-التزامات العقد 

١١٥٬٧٧١-١١٥٬٧٧١



لالستثمار اإلنماءشركة

شركة سعودية مساهمة مقفلة)(

املالية إيضاحات حول القوائم 

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ما لم ينص على خالف ذلك)  ةالسعوديتلى آالف الرياال إ (يتم تقريب جميع املبالغ 

-٣٨-

الالحقةاألحداث .٢٦

هية في  ها في هذه القوائم املالية، لم تكن هناك أحداث الحقة بعد السنة املن قد  م، ٢٠٢١ديسمبر ٣١في رأي اإلدارة، باستثناء األمور التي تم اإلفصاح ع

,لها تأثير جوهري على هذه القوائم املاليةيكون 

عتماد القوائم املالية  ا.٢٧

,)م٢٠٢٢مارس٢٠هـ (املوافق ١٤٤٣شعبان١٧هذه القوائم املالية بتاريخمجلس إدارة الشركة اعتمد


