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  ل�ستثمار اءـا�نم شركة                                                                     
  )مقفلة ةشركة مساھمة سعودي(                                                                      

  للسنة المالية المنتھية القوائم المالية                                                   

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في                            

  المستقلالحسابات  مراجعتقرير  مع                            
 

 

 



 

 

 

ل�ستثمار ا�نماء شركة  

  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 

  
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١فھرس القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل للسنة المنتھية في 

  
  
  

  الفھرس

  صفحـة

  ٣- ٢  المستقل الحساباتجع مراتقرير  - 

  ٤  قائمة المركز المالي - 

  ٥  الربح أو الخسارةقائمة  - 

  ٦ ا/خر قائمة الدخل الشامل - 

  ٧ حقوق المساھمينقائمة التغيرات في  - 

  ٨  قائمة التدفقات النقدية - 

  ٣٩-  ٩   إيضاحات حول القوائم المالية - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  







ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة) ( 

  

 ٤

  قائمة المركز المالي 

  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

   الريال السعودي ما لم ينص على خMف ذلك.) آHف (يتم تقريب جميع المبالغ إلى

 

   

 إيضاح

ديسمبر  ٣١ 
 م٢٠١٨

ديسمبر  ٣١ 
 م٢٠١٧

  يناير  ١ 

 م٢٠١٧

         الموجودات

         المتداولة الموجودات

 ٦٣٫٥٠٨  ٥٩٫٥٩٨  ٢٥٩٫٣٦٠  ٤  وما يعادلهنقد 

  ١٢٨٫٦٦٤  ٢٤١٫٨٥٧  ٧٠٦٫٤٤٧   ٥     تجارية وأخرى ذمم

 -   ٤٫٨٦٤  -    صافي اHستثمار الحالي في التأجير التمويلي

  ٢٫٧٥٥  ٢٫١٤٩  ١٫٧٣١  ٦  القيمة العادلة من خMل الربح أوالخسارةستثمار با

  ٣٫٢٧٦  ٢٫٢٧٧  ٣٫٨١٨    مصاريف مدفوعة مقدما

 ١٩٨٫٢٠٣  ٣١٠٫٧٤٥  ٩٧١٫٣٥٦   المتداولةالموجودات مجموع 
        

             غير المتداولة  الموجودات

  ١٩٤٫٣٣٢  ٢٢٥٫٠٧٨  ٢٥٠٫٦٩٩   ٦  أوالخسارةاستثمار بالقيمة العادلة من خMل الربح 

  ٣٩٫١٧٣  ٣٨٫٠٦٨  ٣٦٫٨٦٤   ٧  استثمار بالقيمة العادلة من خMل الدخل الشامل ا/خر

  -   ٨٠٫٣٧٢  -     عقارات استثمارية

  -   ٦٧٫٥٩٩  -     صافي اHستثمار في التأجير التمويلي

  ٤٫٩٤٣  ١٠٫٨٧٧  ٨٫٤٧٧   ٨  صافي ،ا\صول غير ملموسة والملموسةصافي 

 ٢٣٨٫٤٤٨  ٤٢١٫٩٩٤  ٢٩٦٫٠٤٠    غير المتداولة  الموجوداتمجموع 

  ٤٣٦٫٦٥١   ٧٣٢٫٧٣٩   ١٫٢٦٧٫٣٩٦    الموجوداتإجمالي  
         

         مساھمينالمطلوبات وحقوق ال

         المطلوبات

         المطلوبات المتداولة

 -   -   ٢٥٢٫١٤٤  ١٠  قروض قصيرة ا\جل

 ٣٨٫٢٤٦  ٧٩٫٧٩٦  ١١٩٫٧٤٦  ١١  أخرىومطلوبات  مستحقةمصروفات 

 ١٢٫٤٦٥  ٦٫٥٥٠  ٦٫١١٦  ١٢  مخصص الزكاة

 ٥٠٫٧١١  ٨٦٫٣٤٦  ٣٧٨٫٠٠٦    المتداولةمجموع المطلوبات 

        

        المطلوبات غير متداولة

 ٥٫٤٦٠  ١٠٫٧٠٩  ١٣٫٧٨٠  ١٣  مخصص مكافأة نھاية الخدمة

  ٥٦٫١٧١  ٩٧٫٠٥٥  ٣٩١٫٧٨٦    المطلوبات إجمالي 

            

          مساھمينحقوق ال

  ٢٥٠٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٤  رأس المال

  ١٧٫٨٩٢  ٤٣٫٣٦٥  ٦٧٫٣٥٨    حتياطي نظاميإ

  ١١٢٫٥٨٨  ٣٤٢٫٣١٩  ٥٥٨٫٢٥٢    رباح مبقاةأ

  ٣٨٠٫٤٨٠  ٦٣٥٫٦٨٤  ٨٧٥٫٦١٠    إجمالي حقوق المساھمين

 ٤٣٦٫٦٥١  ٧٣٢٫٧٣٩  ١٫٢٦٧٫٣٩٦   مساھمينالمطلوبات وحقوق المجموع 

  

  ) جزًءا H يتجزأ من ھذه القوائم المالية .٢٤) إلى (١تعتبر اfيضاحات المرفقة من (



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة) ( 

  

 ٥

  لربح أو الخسارةاقائمة 

    م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتھية في 

  الريال السعودي ما لم ينص على خMف ذلك.) آHف (يتم تقريب جميع المبالغ إلى

 

 

  ايضاح

ديسمبر  ٣١
  م٢٠١٨

  ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٧

           ا�يرادات

  ٣١٨٫١٤١    ٣٢٦٫٩٣٣   ١٥   اfيرادات

خMل الربح أو من  لةصافي الدخل من اHستثمار بالقيمة العاد

  ٨٫١٠٤    ١٤٫٠٣٣     ةالخسار

  ١٫٤٦١    ١٫٥٦٧     خMل الدخل الشامل اHخر من الدخل من استثمار بالقيمة العادلة

  ٧٫٦٠٨    ٧٫٤٩٨     يردات اخرىإ

  ٣٣٥٫٣١٤    ٣٥٠٫٠٣١     إجمالي الربح

           

           المصروفات التشغيلية

  )٦١٫٣٧٤(    )٦٧٫٧١٤(     رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين 

  )٩٩٠(    )١٫٤٤٦(     مصروفات متعلقة باfيجارات والمباني 

  -     )٦٫٢٩٢(     مصاريف تمويل

  )١٧٫٤٥٧(    )٢٤٫٠٠٤(   ١٦  مصاريف إدارية وعمومية

  )٧٠٧(    )٣٫٥٠٨(   ٨  إطفاءمصروفات استھMك و

  )٨٠٫٥٢٨(    )١٠٢٫٩٦٤(     إجمالي المصروفات التشغيلية

  -     )١٫٣٥٢(     يةخسائر اHئتمانالمخصص 

  ٢٥٤٫٧٨٦    ٢٤٥٫٧١٥     الدخل قبل الزكاة

  ٩٥٦    )٦٫١١٦(   ١٢  الزكاة

  ٢٥٥٫٧٤٢    ٢٣٩٫٥٩٩     صافي الدخل خ�ل السنة

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ) جزًءا H يتجزأ من ھذه القوائم المالية .٢٤) إلى (١تعتبر اfيضاحات المرفقة من (

 

   



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة) ( 

  

 ٦

  

  الدخل الشامل اPخرقائمة 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١لية المنتھية في للسنة الما

الريال السعودي ما لم ينص على خMف ذلك.) آHف (يتم تقريب جميع المبالغ إلى  
 

                                                                            

  ايضاح

ديسمبر  ٣١
 م٢٠١٨

  ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٧

  ٢٥٥٫٧٤٢  ٢٣٩٫٥٩٩   صافي الدخل خ�ل السنة

      الدخل الشامل اPخر:                                                                      

      ضمن قائمة ا\رباح أو الخسائر هبند ممكن يعاد تصنيف

  -    )٣٢(    إعادة قياس خسائر استثمارات غير محققة بالقيمة العادلة من خMل الدخل الشامل ا/خر

         

         ضمن قائمة ا\رباح أو الخسائر هيعاد تصنيفبند لن 

 (٥٣٨)  ٨٧٩  ١٣٫١  لمخصص مكافأة نھاية الخدمة عادة قياس ا\كتواري إأرباح / (خسارة) 

 )٥٣٨(  ٨٤٧    خ�ل السنة الدخل الشامل اPخر

  ٢٥٥٫٢٠٤  ٢٤٠٫٤٤٦    خ�ل السنة اPخرإجمالي الدخل الشامل 

      

      

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ) جزًءا H يتجزأ من ھذه القوائم المالية .٢٤) إلى (١تعتبر اfيضاحات المرفقة من (

  

  

  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة) ( 

  

 ٧

  

  في حقوق المساھمينقائمة التغيرات 

  م   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى  

 

           

 المجموع   أرباح مبقاة  احتياطي نظامي  رأس المال 

            

  ٣٨٠٫٤٨٠  ١١٢٫٥٨٨  ١٧٫٨٩٢    ٢٥٠٫٠٠٠   ٢٠١٧ير  ينا ١

  ٢٥٥٫٧٤٢  ٢٥٥٫٧٤٢  -     -    ل خMل السنة صافي الدخ

  )٥٣٨(  )٥٣٨(  -     -   خMل السنة الدخل الشامل ا/خر

  ٢٢٥٫٢٠٤  ٢٥٥٫٢٠٤  -     -   مالي الدخل الشامل خ�ل السنةإج

  -  (٢٥٫٤٧٣)  ٢٥٫٤٧٣    -  حتياطي نظامي محولإ

  ٦٣٥٫٦٨٤  ٣٤٢٫٣١٩  ٤٣٫٣٦٥    ٢٥٠٫٠٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

            

  )٥٢٠(  )٥٢٠(  -    -   ٩المعيار الدولي للتقرير المالي  بموجب المعتمدة ية المتوقعةخسائر اHئتمانالمخصص 

  ٢٣٩٫٥٩٩  ٢٣٩٫٥٩٩  -    -    صافي الدخل خMل السنة 

  ٨٤٧  ٨٤٧  -    -   خMل السنة ا/خرالدخل الشامل 

  ٢٣٩٫٩٢٦  ٢٣٩٫٩٢٦  -    -   إجمالي الدخل الشامل خ�ل السنة

  -  )٢٣٫٩٩٣(  ٢٣٫٩٩٣  -  حتياطي نظامي محولإ

 ٨٧٥٫٦١٠  ٥٥٨٫٢٥٢  ٦٧٫٣٥٨  ٢٥٠٫٠٠٠ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  
   

  

  

  

 

) جزًءا H يتجزأ من ھذه القوائم المالية٢٤) إلى (١تعتبر اfيضاحات المرفقة من (



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

 ٨

  قائمة التدفقات النقدية

  م   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى  

  

  ديسمبر ٣١                                                                            

 م٢٠١٨ 

  ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٧

      التدفقات النقدية من اTنشطة التشغيلية

  ٢٥٤٫٧٨٦  ٢٤٥٫٧١٥ صافي الدخل قبل الزكاة
      

  ٧٠٧  ٣٫٥٠٨  إطفاءمصروفات استھMك و

  (٥٫٢٨٨)  (٧٫٣٤٥)  بالقيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة ا\ستثمارأرباح غير محققة في 

  ٣٫٠١٢  (٢٫٣٠٢)  بالقيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة ا\ستثمارأرباح محققة في 

  ٥٫٢٢١  ٥٫٠٠٩  مصروفات مكافأة نھاية الخدمة

  -  ٥٣٧  تحت التنفيذ مشاريعات التكاليف الرأسمالية لمصروف

  -  ١٫٣٥٢  يةمخصص الخسائر اHئتمان

  ٢٥٨٫٤٣٨  ٢٤٦٫٤٧٤  

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (١١٣٫١٩٣)  (٤٦٦٫٤٦٢)   ذمم مدينة تجارية وأخرى

  ٩٩٩  (١٫٥٤١)  مصاريف مدفوعة مقدما

  ٤١٫٥٥٠  ٣٩٫٨٠٧   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ١٨٧٫٧٩٤  (١٨١٫٧٢٢)  النقد المستخدم الناتج من اTنشطة التشغيلية 

  (٥١٠)   (١٫٠٥٩)  مكافأة نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  (٤٫٩٥٩)   (٦٫٤٠٧)  الزكاة المدفوعة

 ١٨٢٫٣٢٥   (١٨٩٫١٨٨)  صافي النقد المستخدم من اTنشطة التشغيلية

Vنشطة اTستثماريةالتدفقات النقدية من ا    

 -  ٨٠٫٣٧٢  استثماريةالمتحصل من بيع عقارات 

 )٨٠٫٣٧٢(  -  شراء استثمارات عقارية

 )٧٢٫٤٦٣(  ٧٢٫٤٦٣   صافي اHستثمار في التأجير التمويلي

 )٢٧٫٨٦٤(  )١٥٫٥٥٦(  استثمار بالقيمة العادلة من خMل الربح أوالخسارة

 ١٫١٠٥  ١٫١٧٢  العادلة من خMل الدخل الشامل اHخر اHستثماربالقيمةالمتحصل من 

 )٦٫٦٤١(  )١٫٦٤٥(  شراء عقارات ومعدات وأنشاءات تحت التنفيذ

 )١٨٦٫٢٣٥(  ١٣٦٫٨٠٦  اVستثماريةصافي النقد المستخدم من اTنشطة 

     التدفقات النقدية من اTنشطة التمويلية

 -  ٢٥٢٫١٤٤  صافي ،تمويل ا\طراف ذات العMقة

 -  ٢٥٢٫١٤٤  صافي النقد المستخدم من اTنشطة التمويلية

 )٣٫٩١٠(  ١٩٩٫٧٦٢  صافي التغير في رصيد النقد وما يعادله

 ٦٣٫٥٠٨  ٥٩٫٥٩٨ رصيد النقد وما يعادله كما في بداية السنة 

  ٥٩٫٥٩٨  ٢٥٩٫٣٦٠  رصيد النقد وما يعادله في نھاية السنة 

     المعام�ت غير النقدية :

     ا/خربالقيمة العادلة من خMل الدخل الشامل  لMستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة 

  ٣٢  - 

  

) جزًءا H يتجزأ من ھذه القوائم المالية .٢٤) إلى (١تعتبر اfيضاحات المرفقة من (  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٩

 عامةنبذة  .١

جمادى  ٧بتاريخ  ١٨٣، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  شركة مساھمة سعودية مقفلة") الشركة("لMستثمار اfنماء شركة 

ومسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ) ، م٢٠٠٩مايو ٣١ھـ ( الموافق ١٤٣٠الثاني 

م). الشركة ھي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ٢٠٠٩يونيو  ١٦ھـ ( الموافق ١٤٣٠جمادى الثاني  ٢٣بتاريخ  ١٠١٠٢٦٩٧٦٤

  ، وھي شركة مساھمة سعودية ("الشركة ا\م") وھي أيضا الطرف المسيطر في الشركة. اfنماء لمصرف

دراة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال ا\وراق واf ي التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعھد بالتغطيةويتمثل نشاط الشركة ف

وادارة  ) م ٢٠٠٩ابريل  ١٩(الموافق  ھـ٢٣/٤/١٤٣٠بتاريخ ) ٣٧-٠٩١٣٤المالية بموجب ترخيص ھيئة السوق المالية رقم (

  دارة محافظ العمMء.إصناديق اHستثمار و

  يقع المركز الرئيسي للشركة 

  ٢برج العنود ، مبنى رقم 

  طريق الملك فھد 

  ١١٥٧٦الرياض  ٦٦٣٣٣ص ب 

  المملكة العربية السعودية

 ١٧ھـ ( الموافق ١٤٣١صفر  ٢بدأت الشركة في تقديم خدمات استثمارية بموجب الخطاب الصادر من ھئية السوق المالية بتاريخ 

  م).٢٠١٠يناير 
  

    

 أسس ا�عداد .٢

  

 أساس اVلتزام  )أ 

ا\خرى واfصدارات في المملكة العربية السعودية والمعايير المعتمدة تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 

  .السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدة من قبل الھيئة

  التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالية

م وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الھيئة السعودية ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في لقامت الشركة بإعداد قوائمھا المالية 

م ھي أول قوائم مالية أعدتھا ٢٠١٨يناير ١للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. بالنسبة للسنوات المالية التي تبدأ في 

  المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. في المملكة العربية السعودية للمعايير الدولية للتقرير الماليقاً الشركة وف

ولية ھي أول قوائم مالية أعدتھا الشركة وفقاً للمعايير الدوم ٢٠١٨ديسمبر  ٣١القوائم المالية للسنة المنتھية في  قامت الشركة بإعداد

والذي يوضح كيفية تطبيق  ٢٢. يرجى الرجوع إلى اfيضاح رقم في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة  وتفسيراتھاللتقرير المالي 

f وأدائھا المالي وحقوق المساھمين وتأثير التحول على المركز المالي  عداد التقرير المالي وتفسيراتھاالشركة للمعايير الدولية

  .والتدفقات النقدية للشركة 

،  ٣يق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية كما في ايضاح رقم تم تطب

التأثير والتحول من الذي يوضح ويشرح كيفية  ٢٢عفاء \ول مرة . يرجى الرجوع إلى اfيضاح رقم إستثناء ماھو مسموح به من با

المعايير الدولية للتقرير في المملكة العربية السعودية إلى  ة السعودية للمحاسبين القانونيينالھيئ المعايير المحاسبية الصادرة عن

  .وأدائھا المالي والتدفقات النقدية للشركة وتأثير التحول على المركز المالي  المالي
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 أسس القياس  )ب 

ستثناء البنود با ، ومفھوم اHستمرارية المحاسبيتم إعداد ھذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس اHستحقاق 

  ):هالتالية ( يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية كما تم توضيح

 الموجودات المالية تقاس بالقيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة. •

  الشامل ا/خر.الموجودات المالية تقاس بالقيمة العادلة من خMل الدخل  •

يتم قياس مكافأة نھاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية لMلتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة  اfئتمان  •
  المخططة.

 والنشاط  العرض عملة  )ج 

وقد تم تقريب جميع المبالغ في القوائم  .للشركةالرئيسية النشاط بالريال السعودي الذي يعتبر عملة القوائم المالية ھذه تم عرض 

  المالية الى الريال سعودي.

 السنة المالية   )د 

  ديسمبر لكل سنة ميMدية. ٣١يناير وتنتھي في  ١السنة المالية للشركة تبدأ في 

 

  استخدام اTحكام والتقديرات  )ه 

يتطلب من اfدارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المالية إن إعداد القوائم 

يتم مراجعة التقديرات  يرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات.fالمبينة للموجودات والمطلوبات وا

إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المھنية وتوقعات  والتي تستند ةواHفتراضات بصورة مستمر

  ا\حداث المستقبلية الي يعتقد أنھا مMئمة للظروف.

للقوائم المالية صل والمطلوبات ل�القيمة الدفترية  تسويةفي  تؤثر المخاطرعلى درجة عالية  ينطوتالتى التقديرات واHفتراضات  إن

  كما يلى : Mحقة ھيالللسنوات 

  في الممتلكات والمعداتاHستھMك  وطريقةأا\عمار اfنتاجية، القيمة المتبقية، 

عتبار اHستخدام المقدر ل�صل أو Hويتم تقدير ذلك بعد ا\خذ في ا إدارة الشركة بتقدير العمر اfنتاجي للممتلكات والمعدات .تقوم 

  التلف.

ستھMك ل�صل للممتلكات والمعدات سنويا. وكذلك يتم تعديل االقيم المتبقية وطريقة و ا\عمار اfنتاجيةتقوم إدارة الشركة بتقدير 

ستھMك تختلف عن تلك والقيم المتبقية وطريقة اf ا\عمار اfنتاجية مستقبلية عندما تعتقد اfدارة أنستھMك الHمصروفات ا

  التقديرات المستخدمة في السنوات السابقة.

  أطفاء ا\صول غير الملموسة

 تقوم إدارة الشركة بتقديرا\عمار اfنتاجية ل�صول غير الملموسة سنويا. يتم فحص ا\صول غير الملموسة ذات ا\عمار اfنتاجية

التقديرات المستقبلية  تعديل عندما تعتقد اfدارة أنيتم الوسنويا  اتطفاء. يتم مراجعة اfفيھا سنويا الغير مقدرة لتحديد قيمة الھبوط

  سوف تكون مختلفة عن تلك التقديرات المستخدمة في السنوات السابقة.

  مخصص الزكاة

 مععلى البنود التي Hيمكن معالجتھا حتى يتم التوصل الى حل م احكبناءا على التقدير واHمخصص الزكاة  حتسابباتقوم الشركة 

في ارتفاع ة العامة للزكاة والدخل ، أو حسب القضاء من خMل معامMت قانونية رسمية. ويتم الحل النھائي لبعض ھذه البنود يئالھ

  ا\رباح أو الخسائر أو تدفقات نقدية.

  الھبوط في قيمة ا\صول غير المالية
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ذا كان يوجد مؤشر بأن أحد ا\صول وتقييم ما إ بشكل دوري بمراجعة القيمة الدفترية ل�صول غير المالية تقوم إدارة الشركة

، تقوم إدارة الشركة بتقدير القيمة القابلة لMسترداد ل�صل المالية قد تعرض لھبوط في القيمة. في حال وجود مثل ھذا المؤشر 

صول الفردية ، تقوم إدارة الشركة بتقدير لتحديد مدى خسارة قيمة الھبوط. وفي حال عدم القدرة بتقدير القيمة القابلة لMسترداد ل�

إذا كانت القيمة القابلة لMسترداد ل�صل أقل  التي تمثل القيمة العادلة ل�صل أو وحدة توليد التدفقات النقدية.القيمة القابلة لMسترداد 

  أو الخسارة.عتراف به في قائمة الربح Hمن القيمة الدفترية ل�صل ، يعتبر ا\صل منخفض القيمة ويتم ا

  ذمم مدينة تجارية وأخرى في خسارة الھبوط

القيمة الغير قابلة لMسترداد  لغير قابلة لMسترداد. وتستنديتم تقدير مخصص القيمة ا ايتم تصنيف الذمم المدينة بالتكلفة المطفأة كم

 بشكل مناسب وفقا للتوقعات المستقبلية. يتم شطب الذمم المدينة التجارية تسويةتم التو السابقة أرصدة المدينين والخبرة أعمارالى 

  عندما ترى اfدارة أنھا غير قابلة للتحصيل.ساس فردي أعلى 

  مخصص مكافأة نھاية الخدمة

جراء تقييم إمع  اfئتمان المخططة.المستقبلية باستخدام طريقة وحدة تم قياس خطة المنافع المحددة بالقيمة الحالية لMلتزامات 

الرواتب في  ات المستقبليةزيادالت حول معدHت الخصم وسنوي. تتضمن الطريقة وضع افتراضاتقرير كل  اكتواري في نھاية

. تم الكشف عن التأكدعلى المدى الطويل ، تخضع ھذه التقديرات لبعض أوجه عدم  مزاياالوفيات. نظرا لطبيعة ھذه الومعدHت 

  في القوائم المالية. f١٢جراء التقييم اHكتوراي كما ھو موضح في اfيضاح رقم مستخدمة اHفتراضات المھمة ال

 

 ملخص السياسات المحاسبية الھامة .٣

 المعروضة في القوائم المالية. سنواتأدناه بشكل ثابت على جميع الالمبينة  في إعداد القوائم الماليةتم تطبيق السياسات المحاسبية 

  

++++����KKKK   يعادلهالنقد وما   

يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق وا\رصدة لدى البنوك، وودائع المرابحة التي تستحق خMل ثMثة أشھر أو أقل من 

 . تاريخ اقتناءھا

qqqq����KKKK   ذمم مدينة التجاريةلا 

عند اHستحواذ بمثابت سعر تظھرالذمم المدينة التجارية وا\خرى بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعامMت. وتكون القيمة العادلة 

  عتراف المبدئي بالتكلفة المطفاة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا أي ھبوط في القيمة.Hالمعاملة. يتم قياس ھذه ا\صول بعد ا

EEEE����KKKK  ذمم مدينة مقابل تمويل محفظة 

رابحة مدرجة بالتكلفة المطفأة ناقصا مخصص سMمية على شكل اتفاقيات ماfيمثل تمويل المحفظة منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة 

  ذمم مدينة مشكوك في تحصيلھا.

لغاء اHعتراف عندما يقوم إلى العمMء. ويتم إيتم مبدئيا اHعتراف بالذمم المدينة مقابل تمويل محفظة عندما يتم تحويل ا\صل المعني 

ر اHئتمان على مثل ھذه الذمم طي بأسھم كضمان للتقليل من مخاالعمMء بتسديد التزاماتھم. تحتفظ الشركة في سياق العمل اHعتياد

 المدينة.

��������KKKK  دوات الماليةTعتراف ( اVعترافواVفي تاريخ التداول المحاسبي إلغاء ا( 

المنتظمة ويتم إلغاء اHعتراف بھا في تاريخ المتاجرة ( التاريخ الذي يتم اHعتراف بجميع عمليات الشراء والمبيعات ل�صول المالية 

داة. تتطلب عمليات الشراء أو البيع ل�دوات المالية بشكل منتظم وتسليم تلك ا\صول حسب ل�تكون فيه الشركة طرفا في العقد 

   في السوق. اfتفاقيةطريقة التنظيم أو 

با\صول والمطلوبات المالية من تاريخ التداول التي تكون فيه الشركة طرفا حسب ا\حكام التعاقدية في السوق.  ا\ولي اfثباتيتم 

لية ويتم استبعاد ھذه ا\صول المالية عند انتھاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من ا\صول المالية ، أو عندما يتم نقل ا\صول الما

   Hلغاء أو الشطب.عندإ ةالمالي اfلتزاماتاد وكافة المخاطر. يتم استبع
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��������KKKK  تصنيف وقياس الموجودات المالية 

  يتم تصنيف الموجودات المالية ، بخMف تلك المخصصات الفعالة كأدوات التحوط كما يلي:

 التكلفة المطفأة •

 )FVTPLالقيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة( •

 )FVOCI( ا/خرمن خMل الدخل الشامل القيمة العادلة  •

  تم تحديد التصنيف بواسطة كمايلي:

 حتفاظ با\صل ضمن نموذج ا\عمال.Hيتم ا •

 فتراتھا التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية ل�صل المالي. أتنش •

  ).FVTPLالمالية (ستثناء ا\صول ايتم قياس جميع ا\صول المالية مبدئيا بالقيمة العادلة المعدلة من التكاليف المعامMت ، ب

  ):FVTPLيتم قياس ا\صل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء كM الشرطين التاليين ولم يتم اHعتراف المبدئي في(

 و ،أن يكون ھدف اHحتفاظ با\صل المالي ضمن نموذج أعمال ھو لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  -

تدفقات نقدية من المبلغ ا\صلي والعوائد عن المبلغ  ،في تواريخ محددة ،الماليينشأ عن الشروط التعاقدية ل�صل  -

 ا\صلي القائم فقط.

يتم قياس سندات الدين بالقيمة العادلة من خMل الدخل الشامل ا/خر إذا استوفت كM الشرطين أدناه وH يتم تخصيصھا بالقيمة العادلة 

  من خMل الربح أو الخسارة:

با\صل ضمن نموذج ا\عمال الذي يتحقق الھدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع  يتم اHحتفاظ -

  موجودات مالية، 

تنشأ فتراتھا التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات \صل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ  -

 القائم.

في ا\سھم التي H يتم اHحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، يحق للشركة أن تختار بشكل نھائي عرض  ثبات ا\ولي لMستثماراتfعند ا

  التغيرات الMحقة في القيمة العادلة لMستثمار ضمن الدخل الشامل ا/خر. يتم ھذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

ا/خر وفقا لما  فأة أو بالقيمة العادلة من خMل الدخل الشاملجميع ا\صول المالية غير المصنفة كالمقاسة بالتكلفة المط إن

ثبات fوتشمل جميع ا\صول المالية المشتقة. عند ا يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة. ، تم بيانه أدناه

ا\ولى يجوز للشركة تعيين أصل مالي Hرجعة فيه يفي بخMف تلك المتطلبات الواجب قياسھا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 

ذا كان ذلك يلغي أو يخفف بشكل كبيرمن عدم التطابق إأو بالقيمة العادلة من الربح أو الخسارة الشامل ا/خرالعادلة للدخل 

  لك.المحاسبي الذي سيحدث خMف ذ
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 القياس ال�حق

موجودات مالية بالقيمة العادلة  من 
  خMل الربح أو الخسارة

ثبات صافي ا\رباح أو الخسائر، بما في ذلك أي إيتم Hحقاً قياس ھذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم 
  فائدة أو دخل توزيعات أرباح، في الربح أو الخسارة.

يتم Hحقاً قياس ھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. يتم تخفيض التكلفة   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
المطفأة بخسائر اHنخفاض في القيمة. تثبت إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر الصرف ا\جنبي 

ثبات في fوقف عن اواHنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم اثبات أي ربح أو خسارة عند الت
  الربح أو الخسارة.

اHستثمارات في سندات الدين بالقيمة 
العادلة من خMل الدخل الشامل 

  ا/خر

يتم Hحقاً قياس ھذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة 
ثبات إواHنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم  صرف العملةالفعالة. يتم اثبات أرباح وخسائر 

ثبات، يتم إعادة تصنيف ا\رباح اfصافي ا\رباح والخسائر في الدخل الشامل ا/خر. وعند التوقف عن 
  والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل ا/خر إلى الربح أو الخسارة.

اHستثمارات في ا\سھم بالقيمة 
لدخل الشامل العادلة من خMل ا

  ا/خر

توزيعات ا\رباح كإيرادات في الربح أو  إثباتيتم Hحقاً قياس ھذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم 
ثبات إالخسارة إH إذا كانت توزيعات ا\رباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة اHستثمار. يتم 

ر وH يتم أبداً إعادة تصنيفھا إلى الربح أو صافي ا\رباح والخسائر ا\خرى في الدخل الشامل ا/خ
  الخسارة.

��������KKKK   الماليةالموجودات الھبوط في قيمة 

 عتراف بھبوط الموجودات المالية والمخاطر اHئتمانيةاHلقياس وECL) تقوم الشركة بتطبيق نموذج الخسارة اHئتمانية المتوقعة (

  لسندات الدين ويتم قياسھا بالتكلفة المطفأة على سبيل المثال الذمم المدينة التجارية.

ثباتھا المبدئي وعند تقدير الخسارة اHئتمانية إعند تحديد ما إذا كانت مخاطر اHئتمان ل�صل المالي ازدادت بشكل جوھري من 

Mمبرر لھما. وھذا يشمل تحليل المتوقعة، تأخذ الشركة باعتبارھا المعلومات الداعمة والم H ئمة والتي تتوفر دون تكلفة أو جھد

ومعلومات نوعية وكمية استناداً إلى الخبرة التاريخية للشركة والتقييم اHئتماني كما يشمل المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية 

  للمستقبل. 

ھناك احتمال بعدم قيام المقترض بسداد التزاماته اHئتمانية للشركة تعتبر الشركة أن الموجودات المالية متعثرة السداد عندما يكون 

  بالكامل دون قيام الشركة باللجوء إلى اfجراءات مثل تحصيل الضمان (إذا كانت تحتفظ به).

وياً تأخذ الشركة باHعتبار سندات الدين على أنھا ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرھا اHئتمانية مسا

وقعة للتعريف المفھوم دولياً بـ "درجة اHستثمار".  إن الحد ا\قصى للفترة التي يتم أخذھا باHعتبار عند تقدير الخسارة اHئتمانية المت

  يمثل الحد ا\قصى للفترة التعاقدية التي من خMلھا تتعرض الشركة لمخاطر اHئتمان.

 

  ) FVOCIا/خر( الدخل الشامل المالية بالقيمة العادلة من خMل الموجودات

شھرا للموجودات المالية بالقيمة العادلة للدخل الشامل ا/خر.  ١٢عتراف بالخسائر اHئتمانية المتوقعة على مدى باHتقوم الشركة 

إذا كانت ھناك بتقييم ما مالي وينتج عن ذلك أحداث في التعثر عن السداد وتعتبر صغيرة. ومع ذلك تقوم الشركة في كل تاريخ تقرير

  زيادة كبيرة في مخاطر اHئتمان ل�داة.

تعتمد الشركة عندما تقوم بتقييم ھذه المخاطر على المعلومات المتاحة السھلة مثل التصنيفات اHئتمانية الصادرة من وكاHت 

ات ائتمانية. وفي حالة عدم وجود التصنيف اHئتماني الرئيسية. تقوم الشركة بحفظ اHدوات المالية البسيطة التي تتوفر لھا تصنيف

تقوم الشركة بجمع ا\دوات المماثلة في  ،معلومات حول العوامل التي ممكن أن تؤثر على ھذه التصنيفات للموجودات المالية 

  محفظة التقييم ويمكن يحدث زيادة كبيرة في مخاطراHئتمان.

    ����KKKK  عرض الھبوط في القيمة  

  المقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اHجمالية للموجودات.يتم خصم مخصصات الخسارة ل�صل المالي 

خسائر الھبوط في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية وا\خرى بما في ذلك موجودات العقود يتم عرضھا بصورة منفصلة في 

  الربح أو الخسارة والدخل الشامل ا/خر.
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��������KKKK  دخل ودائع المرابحات 

ا\دوات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المرتبطة بالعمولة ، يقيد دخل العمولة باستخدام بالنسبة لكافة 

ھو المعدل الذي يخصم  المدفوعات أو المتحصMت النقدية المستقبلية المقدرة خMل  معدل العمولة الفعلي. معدل العمولة الفعلي

لية أو خMل فترة زمنية أقل، عندما يكون ذلك مناسباً، إلى صافي المبلغ الدفتري ل�صل المالي أو اHلتزام العمر المتوقع ل�داة الما

  المالي. يتم إدراج دخل العمولة ضمن إيرادات التمويل في قائمة الدخل الشامل.

والتي تمثل تقوم الشركة بتخفيض القيمة الدفترية الى قيمتھا القابلة لMسترداد ، عندما يكون ھناك ھبوط في قيمة الموجودات المالية  

صل ا\داة ويستمر الخصم كإيراد فوائد. يتم اHعتراف بدخل ودائع ل�التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الخصم بسعر الفائدة الفعلية 

  ابحات على الموجودات المالية باستخدام معدل الفائدة الفعلي .المر

MMMM����KKKK  المطلوبات المالية 

  .يتم تصنيف المطلوبات المالية، عند اfثبات ا\ولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة، أو بالتكلفة المطفأة

يتم احتساب المطلوبات المالية مثل القروض بالقيمة العادلة المحددة ويتم إثبات جميع المطلوبات المالية في البداية بالقيمة العادلة، 

  مباشرة. على أساس طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد النظر في تكاليف المعاملة

بالتكلفة المطفأة، باستثناء المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خMل  بتصنيف جميع المطلوبات المالية الMحقة وقياسھا اfدارةتقوم 

  الربح أو الخسارة ويتم قياس المطلوبات الMحقة المشتقة بالقيمة العادلة.

بتخفيض الذي يقوم وھو السعر يتم قياس ھذه المطلوبات التي تحمل فائدة Hحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

تتضمن مصروفات الفائدة تكاليف المعامMت المبدئية وأية عMوة مستحقة الدفع عند اHسترداد، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

  إلى أي فائدة أو قسيمة مستحقة الدفع في حين أن المطلوبات مستحقة. باfضافة

اHعتراف بھا مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم تسجيلھا Hحقًا بالتكلفة المطفأة ذمم دائنة تجارية ومطلوبات نقدية قصيرة ا\جل ، يتم 

  باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

��������KKKK  دوات الماليةTمقاصة ا  

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية 

وعندما يكون ھناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي من أجل بيع الموجودات وتسديد  المبالغ المثبتة

  المطلوبات في آن واحد.

��������KKKK  عقود ا�يجار 

عندما تكون الشركة المؤجر فأنه يتم تصنيف العقد كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. ويصنف عقد اfيجار الذي ينقل كافة 

تقوم الشركة بتقييم والمنافع الجوھرية على الملكية إلى الشركة كعقد إيجار تمويلي ، خMف ذلك يكون كعقد إيجار تشغيلي.  المخاطر

معينة مثل الحد ا\دنى للقيمة الحالية المدفوعة ل�يجار إلى حد كبير من القيمة العادلة ل�صل اfيجار أو  عتبار مؤشراتHوأخذ ا

  العمر ا\نتاجي ل�صل.من مدى الجزء ا\كبر 

gggg����KKKK  عقود التمويل  

عندما تقوم الشركة بتصنيف العقد في بداية اfيجاركعقد تمويلي . يتم تسجيلھا بصافي اHستثمار في عقود التمويل وتكون أقل من 

  صول المؤجرة ، والقيمة الحالية  للحد ا\دنى من مدفوعات اHيجار.القيمة العادلة من ا\

اfيجار التمويلي مستحقات  دات اfيجار المستقبلية  على العقستثمار في عقود اfيجار التمويلية على إجمالي مدفوعHيشتمل إجمالي ا

 يرادإك اfيجار باfضافة إلى المبالغ المتبقية المقدرة والمستحقة. يتم تسجيل الفرق بين مستحقات اfيجار وتكلفة ا\صل المؤجر

  العرض ، ويتم خصمھا من إجمالي ا\ستثمار في عقود اfيجار التمويلية. إيجار تمويلي غير مكتسب fغراض
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¡¡¡¡����KKKK  عقود تشغيلية 

بمدفوعات اfيجار المستلمة في عقود اfيجار التشغيلية كإيراد على أساس القسط الثابث على مدى فترة  عتراف Hتقوم الشركة با

  اfيجاركجزء من "  إيرادات أخرى ".

}}}}����KKKK  عقارات االTستثمارية 

  لفترات طويلة ا\جل أو زيادة رأس المال أو كليھما ، وH تقوم الشركة بتشيغلھا. الشركة بحفظ عائدات اfيجار تقوم

على  بما في ذلك تكاليف المعامMت. وتشتمل تكاليف المعامMت بالتكلفة عند ا\عتراف المبدئيستثمارية Hيتم قياس العقارات ا

  رة على العمل.المقد ينانونية ولجان التأجير المبدئية ويكون شرط اساسي لتكوالضرائب والرسوم المھنية للخدمات الق

ستثمارية بالتكلفة يتم قياسھا Hحقا بالقيمة العادلة ناقصا ھبوط القيمة ان وجد. يتم فحص العقارات Hبعد اHعتراف المبدئي للعقارات ا

  قائمة المركزالمالي بصافي القيمة الدفترية.تسجيلھا في اHستثمارية سنويا لتحديد ھبوط القيمة ويتم 

إلغاء اHعتراف بالعقارات اHستثمارية عندما يتم استبعادھا أو التخلص منھا نھائيا من اHستخدام وHيتوقع أي منافع اقتصادية يتم 

ج عنھا مكاسب أو خسائر عند التلف مستقبلية بعد اHستبعاد. إن الفرق بين صافي العائدات اHستبعاد والقيمة الدفتيرية ل�صل قد ينت

  أو اHستبعاد من العقارات اHستثمارية.

%%%%����KKKK  صول ملموسة وغير الملموسةTا 

  وسة وغير الملموسة على النحو التالي:موكانت ا\عمار اfنتاجية المطبقة من قبل الشركة ل�صول المل

  عدد السنوات 
   

  ٥ ا\ثاث والتركيبات

  ٣-١٠  لىآأجھزة حاسب 

  ٥ معدات مكتبة

  ٥  برامج كمبيوتر

f١٠ نشاءات تحت التنفيذا  

  الممتلكات والمعدات

تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اHستھMك المتراكم. يحمل اHستھMك على قائمة الدخل على أساس طريقة القسط 

  ا\عمار اfنتاجية المقدرة لھا.، وذلك لتوزيع تكاليف الموجودات على قميھا المتبقية على مدى الثابت 

  تحدد ا\رباح والخسائر الناتجة عن اHستبعادات بمقارنة المتحصMت مع القيم الدفترية وتقيد في قائمة ا\رباح أو الخسائر.

بدھا. تتم تقيد مصاريق الصيانة واfصMحات العادية التي Hتزيد جوھريا من العمراfنتاجي المقدر ل�صل في قائمة الدخل عند تك

  رسملة التجديدات والتحسينات الھامة ، إن وجدت ، ويتم استبعاد ا\صل الذي يتم استبداله.

  الموجودات غير الملموسة

  في تاريخ اHستحواذ على ا\صل.يتم اHعتراف المبدئي ل�صول غير الملموسة بالتكلفة بالقيمة العادلة المدفوعة 

موسة عند اHستبعاد أو عندما Hيتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من اHستخدام أو البيع . يتم يتم إلغاء اHعتراف با\صل غير المل

قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات موجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصMت اHستبعاد والقيمة 

  سائر .، ويتم إثباتھا في قائمة ا\رباح أو الخالدفترية ل�صل 
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  الھبوط في قيمة الموجودات غير المالية

صول غير المالية قد تعرض لھبوط في القيمة. في \تقوم الشركة بتاريخ إعداد التقرير المالي بتقييم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن احد ا

القيمة \حد اHصول ، تقوم حال وجود مثل ھذا المؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص الھبوط في 

 الشركة بتقدير القيمة القابلة لMسترداد ل�صل. إن القيمة القابلة لMسترداد ل�صل تمثل القيمة العادلة ل�صل أو وحدة توليد النقد

قيام ا\صل بتوليد في حال عدم  Hناقصا تكاليف اHستبعاد والقيمة اHستخدامية أيھما أعلى ، ويتم تحديدھا \حد ا\صول الفردية إ

تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئيسي عن تلك المولدة من أصول أو مجموعة من اHصول ا\خرى. عندما تزيد القيمة 

الدفترية \صل ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد عن القيمة القابلة لMسترداد ، يعتبر ا\صل منخفض القيمة ويتم تخفيضه 

  قيمة القابلة لMسترداد.إلى ال

يتم عكس خسارة ھبوط القيمة المعترف بھا سابقا فقط اذا كان ھناك تغيير في اHفتراضيات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لMسترداد 

يمة القابلة لدفترية ل�صل للقا\صل منذ اHعتراف بخسارة الھبوط القيمة اHخيرة. يكون اHنعكاس محدود بحيث Hيتجاوز القيمة ا

سترداد ، وHتتجاوز القيمة الدفترية التي سيتم تحديدھا بعد خصم اHستھMك ، وفي حالة عدم وجود خسائر ھبوط في قيمة ا\صل Mل

  في السنوات السابقة. يتم اHعتراف بھذا اHنعكاس في قائمة الربح أو الخسارة.

  

  ولة محتفظ بھا للبيعاالموجودات غير المتد

الشركة بتصنيف الموجودات غير المتداولة أن وجدت، على أنھا محتفظ بھا للبيع واذا كان سيتم استرداد قيمتھا الدفترية بشكل تقوم 

أساسي من خMل البيع وليس اHستخدام المستمر المباشر قبل التصنيف على أنھا محتفظ به للبيع، يتم قياس القيمة الدفترية ل�صول 

معايير الدولية للتقرير المالي المطبقة السارية. بعد ذلك يتم قياسھا بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف غير المتداولة وفقا لل

  .البيع ايھما أقل

عتراف بخسائر ھبوط القيمة في بيان الربح أو الخسارة \ي شطب مبدئي أو تالي للموجودات غير المتداولة بالقيمة العادلة Hيتم ا

تكاليف البيع. يتم اfعتراف با\رباح الMحقة في القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع بالقدر الذي H تتجاوز فيه خسائر ھبوط  ناقًصا

  .القيمة المتراكمة المسجلة سابقًا

  H يتم استھMك الموجودات الغير المتداولة أثناء تصنيفھا كمحتفظ بھا للبيع.

  زكاة

يتم إثبات مخصص الزكاة في القوائم المالية وفقاً للوائح المعمول بھا في الھيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية 

("الھيئة"). ويتم تحميل الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة. ويتم إثبات مطلوبات الزكاة والدخل اfضافية، إن وجدت، والتي تتعلق 

  سنوات سابقة من قبل الھيئة في الفترة التي يتم فيھا الربط النھائي. بالربط على 

  المخصصات

بالمخصصات عندما تؤدي اfلتزامات الحالية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق الموارد اfقتصادية من الشركة ويمكن عتراف Hايتم 

  فضل تقدير.أتقدير المبالغ بشكل موثوق به. ويتم مراجعة المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي ويتم تعديلھا الى 

  منافع الموظفين

  مزايا الموظفين قصيرة اTجل

شھرا بعد نھاية  ١٢لتزام عن المزايا المستحقة للموظفين بالنسبة للرواتب وأي مزايا اخرى قصيرة ا\جل خMل Hباعتراف Hايتم 

ة ويتم السنة التي يتم فيھا تقديم الخدمة المتعلقة بھا حتى نھاية السنة للتقرير ويتم قياسھا مقابل المبلغ المتوقع أن يتم دفعه لتلك الخدم

  امات منافع الموظفين في قائمة المركز المالي.تصنيف التز
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  مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

يتم تحديد مكافأة نھاية الخدمة الموظفين بخطة المنافع المحددة. ويتم ذلك عن طريق احتساب مدة الخدمة لدى الموظف والراتب 

  عودية وسياسية الشركة.المستلم اHخير وفقا لقانون العمل والعمال في المملكة العربية الس

المخططة في نھاية السنة  اHئتمانيتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنوياً بواسطة خبير إكتواري مؤھل باستخدام طريقة وحدة 

ھاية عداد التقرير السنوي. ويتم اHعتراف باHلتزامات ذات الصلة في قائمة المركز المالي بالقيمة الحالية لمخصص مكافأة نإمن 

  الخدمة.

للوصول الى القيمة الحالية اHلتزام المنافع المحددة العائد على سندات حكومية من خMل تطبيق  قهيمثل معدل الخصم الذي يتم تطبي

  معدل الخصم الذي يتم تقدير المدفوعات.

  يتم تصنيف مكافأة نھاية الخدمة كما يلي:

 الحالية لMلتزام نتيجة خدمة الموظف في السنة الحالية)تكلفة الخدمة الحالية ( الزيادة في القيمة  -

 تكلفة الفوائد ( يتم تطبيقھا معدل الخصم في بداية السنة حتى نھاية السنة التزام المنافع نھاية الخدمة) -

 عادة قياسإ -

 

  ل كتكلفة تعويضات.تتضمن تكلفة الخدمة ومصروف الفائدة الناتجة عن اHلتزام نھاية الخدمة في نفس البند للقائمة الدخ

  

إعادة قياس ، تشمل اHرباح والخسائر اHكتورية ، ويتم اHعتراف بھا بالكامل في سنة حدوثھا في قائمة الدخل الشامل اHخر دون  

  ح المبقاة.ربا\إعادتھا الى اHرباح أو الخسارة في السنة التالية. ويتم تحميل المبلغ والمعترف به في قائمة الدخل الشامل اHخر الى ا

  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

يتم قياس المصروفات واHعتراف بھا بالتكلفة للسنة الحالية من وقت تكبدھا. أما بالنسبة للمصروفات المتعلقة بأكثر من سنة يتم 

فات عمومية ستثناء المصروفات المباشرة على أنھا مصرواتخصيصھا على السنوات بالتناسب. يتم تصنيف جميع المصروفات ، ب

  وإدارية.

  موجودات محتفظ بھا كعھدة أو أمانة

  شراف ا�دارةإممتلكات تحت  

دارة الصناديق المشتركة واHستثمارات. وHيتم التعامل مع ھذه كأصول إ، والتي تشمل دارة ا\صول لعمMئھاإتقوم الشركة بخدمات 

  للشركة فھي غير مدرجة في القوائم المالية ا\ولية.

  نقدية العم�ءالحسابات 

  ولية.\Hيتم التعامل مع حسابات النقدية للعمMء كموجودات للشركة فھي غير مدرجة في القوائم المالية ا
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  إثبات ا�يرادات 

إثبات عمولة الوساطة عندما يتم تنفيذ الصفقة. ويتم إثبات عمولة الوساطة على ا\سھم المحلية بعد خصم عمولة تداول يتم  •

 والحسومات المسموح بھا للعمMء.

 يتم إثبات أتعاب خدمات إدارة ا\صول ( متضمنة الصناديق اHستثمارية) عند تقديم ھذه الخدمات. •

 يتم إثبات رسوم اHشتراك في الصندوق. يتم إثبات تلك ا\تعاب بالصافي من المصاريف. •

 ديم الخدمات ذات الصلة بالصافي من المصاريف.ة المصرفية عندما يتم تقييتم إثبات أتعاب الخدمات اHستثمار •

يتم إثبات رسوم خدمات الضمان عندما تكمل الشركة تقديم جميع الخدمات لجھة اfصدار ويحق لھا جمع الرسوم من جھة  •

 اfصدار بدون ديون محتملة مرتبطة بالرسوم. ويتم عرض عائدات الضمان بعد خصم مصاريف المعامMت.

ابل تسھيMت التمويل بالھامش على أساس تناسب زمني مع ا\خذ في اHعتبار أصل المبلغ القائم يتم إثبات الدخل مق •

 ومعدل العمولة المطبق.

 يتم استMم أتعاب خدمات الحفظ مقدما ويتم إطفاؤھا خMل فترة تقديم (دخل مؤجل). •

 الجھة المستثمر فيھا.يتم إثبات توزيعات أرباح اHستثمار عند تحققھا أو إعMنھا رسميا من قبل  •

 التمويلية على فترة العقد باستخدام طريقة العائد الفعلي.يتم إثبات عقود التأجير  •

        العم�ت اTجنبية

تتم ترجمة المعامMت بالعمMت ا\جنبية إلى الريال السعودي وفقاً \سعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث تلك المعامMت. أما 

الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمMت التي تتم بالعمMت ا\جنبية فيجري تحويلھا لتعكس ما يعادلھا بالريال السعودي بأسعار 

اريخ المركز المالي.يتم قيد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في أسعار العمMت ا\جنبية الناتجة عن التحويل السائدة في ت

  ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمMت ا\جنبية في قائمة الدخل.   

  اVلتزامات المحتملة

م محتمل نتيجة لحدث سابق ، والذي سيتم تأكيده عند حدوث يتم اfفصاح عن اHلتزامات الطارئة عندما يكون لدى الشركة التزا

اHلتزام ، لحدث أو أكثر من ا\حداث المستقبلية غير المؤكدة التي H تخضع بالكامل لسيطرة الشركة ؛ أو أن الشركة لديھا التزام 

دفق خارجي للموارد التي تتضمن مزايا قانوني أو بناء حالي ينشأ من أحداث سابقة ، ولكن ليس من المحتمل أن تكون ھناك حاجة لت

  اقتصادية لتسوية اHلتزام ، أو H يمكن قياس مبلغ اHلتزام بموثوقية كافية.

  اVحتياطي النظامي

٪ من أرباحھا الصافية من الدخل الشامل لتكوين ١٠وفقاً للنظام ا\ساسي للشركة ، يتعين على الشركة أن تجنب في كل سنة 

  ٪ من رأس المال. وھذا اHحتياطي غير متاح للتوزيع.٣٠يبلغ ھذا اHحتياطي احتياطي نظامي حتى 

 النقد ومايعادله .٤

 ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

 ٦٣٫٥٠٨   ٥٩٫٥٩٨  ٥١٫٤٨٩  الحسابات الجارية–نقد لدى البنك 

  -   -    ٢٠٨٫٠٠٠  ودائع مرابحة

  ٦٣٫٥٠٨   ٥٩٫٥٩٨   ٢٥٩٫٤٨٩  

  -   -    )١٢٩(  مخصص الخسائر اHئتمانية المتوقعةناقصا: 

  ٦٣٫٥٠٨   ٥٩٫٥٩٨   ٢٥٩٫٣٦٠  
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 أخرىذمم مدينة تجارية والذمم مدينة ال. .٥

 ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

 ٢٦٫٨٠٦  ٧٠٢٨٤  ٤٣٩٫٥١٩ ذمم مدينة مقابل تمويل محفظة

 ٧٠٫٦١٧  ١١٨٫٤١٧  ١٩٨٫٩٩١ دارة اHصولإرسوم مستحقة 

 ٩٫٩٦٥  ٥٠٫٤٤٤  ٥٦٫٥٩٠ أخرى التجارية ذمم مدينةال

 ١٠٧٫٣٨٨  ٢٣٩٫١٤٥  ٦٩٥٫١٠٠  التجارية مدينةإجمالي الذمم 

 -   -   )١٫٦٧٦( ناقصا: مخصص الخسائر اHئتمانية المتوقعة

 ١٠٧٫٣٨٨  ٢٣٩٫١٤٥  ٦٩٣٫٤٢٤ صافي -ذمم مدينة تجارية

  -   -    ٩٫٦٥٠  ضريبة القيمة المضافة قابلة لMسترداد

  ١٣٫٢٤٤  -    -  ذمم مدينة تجارية قابلة لMستبعاد في اHستثمارات

  ٨٫٠٣٢  ٢٫٧١٢   ٣٫٣٧٣  ذمم مدينة أخرى

   ١٢٨٫٦٦٤  ٢٤١٫٨٥٧   ٧٠٦٫٤٤٧  

تمثل تقدم الشركة تسھيMت تمويل محفظة لعمMئھا لMستثمار في سوق ا\سھم السعودي وا\سواق العالمية والصناديق اHستثمارية. 

ھذه التسھيMت تمويل مرابحة ملتزم بأحكام الشريعة اfسMمية مضمونة عادة بحقوق الملكية ا\ساسية ونقدا محتفظا به في حساب 

مليون لایر سعودي). يتم منح ھذه  ٢٤٠: ٢٠١٧( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٨٥٥استثماري بمبلغ  عميل

  دة وتحمل سعر عمولة ثابت.التسھيMت لمدة أقصاھا سنة واح

  

  التغيرات في مخصص الخسائر اHئتمانية المتوقعة خMل السنة كما يلي :

  

 ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

الخسائر اHئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي 

  ٣٢٤  ٩للتقرير المالي

 

 -   -  

  -   -    ١٫٣٥٢  السنةمخصص الخسائر اHئتمانية المتوقعة خMل 

  -   -    ١٫٦٧٦  الرصيد في نھاية السنة 

  

وفقا لمتطلبات  ٢٠١٧يناير  ١عتراف بمخصص الخسائر اHئتمانية المتوقعة مقابلة مع ا\رباح المبقاة كما في Hتقوم الشركة با

بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي و المعيار الدولي للتقرير المالي  ىا\حكام اHنتقالية للمعايير الدولية للتقرير المالي للمرة ا\ول

  .٩ل�دوات المالية 

  

  استثمار بالقيمة العادلة من خ�ل الربح أو الخسارة .٦

 ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

          المتداولة

  ٢٫٧٥٥   ٢٫١٤٩   ١٫٧٣١  أسھم مدرجة 

          

          غير المتداولة

          تدار من قبل الشركةصناديق 

  ١٠٤٫٢٢٧   ١٠٤٫٨٥٠   ٦٨٫٣١٩  صناديق عامة (أ)

  ٩٠٫١٠٥   ١٢٠٫٢٢٨   ١٨٢٫٣٨٠  صناديق خاصة (ب)

  ١٩٤٫٣٣٢  ٢٢٥٫٠٧٨   ٢٥٠٫٦٩٩  

   ١٩٧٫٠٨٧  ٢٢٧٫٢٢٧   ٢٥٢٫٤٣٠  
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من قبل الشركة. ويتم تقييم ھذه اHستثمارات في الصناديق بصافي القيمة  ةالمدارأ) تشتمل اHستثمارات المحلية في الصناديق العامة 

  ).NVR(الموجودات 

  

 
  الدفترية القيمة

 

   القيمة العادلة

  غير محققة 

  أرباح / خسائر

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

  ١٢٧   ٣٫٣٣٢   ٣٫٢٠٥  اfنماء المتوازن متعدد ا\صولصندوق 

  ١٫٣٧٠.   ١٨٫٤٨٨   ١٧٫١١٨  اfنماء مكة العقاريصندوق 

  ١٫٣٢٢   ٢٣٫٣٢٠   ٢١٫٩٩٨  ل�سھم السعودية اfنماءصندوق 

  ٥٠٩  ٢٣٫١٧٩   ٢٢٫٦٧٠  للسيولة بالريال السعودي اfنماءصندوق 

   ٣٫٣٢٨  ٦٨٫٣١٩   ٦٤٫٩٩١  
  
  
  
  

 
  دفتريةالقيمة ال

 

   القيمة العادلة

  غير محققة

  أرباح / خسائر

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ 

  ٦   ٣٫٢٠٥   ٣٫١٩٩  متعدد ا\صولاfنماء المتوازن صندوق 

  -    ١٧٫١١٨   ١٧٫١١٨  اfنماء مكة العقاريصندوق 

  ٤٠٥   ٢١٫٩٩٨   ٢١٫٥٩٣  ل�سھم السعودية اfنماءصندوق 

  ١٫٢٤٠  ٦٢٫٥٢٩   ٦١٫٢٨٨  للسيولة بالريال السعودي اfنماءصندوق 

   ١٫٦٥٣  ١٠٤٫٨٥٠   ١٠٣٫١٩٧  
  

 
  الدفتريةالقيمة 

 

   القيمة العادلة

  محققةغير 

  أرباح / خسائر

 ٢٠١٧يناير ١ 

  -    ٤٫٤٠٠   ٤٫٤٠٠  اfنماء المتوازن متعدد ا\صولصندوق 

  ٦٫٦١٧   ٢١٫٥٩٢   ١٤٫٩٧٥  ل�سھم السعودية اfنماءصندوق 

  ١٫٧٨٢   ٧٨٫٢٣٥   ٧٦٫٤٥٣  للسيولة بالريال السعودي اfنماءصندوق 

   ٨٫٣٩٩  ١٠٤٫٢٢٧   ٩٥٫٨٢٨  

  

ام صافي القيمة دباستخ اHستثمار في ھذه الصناديق الخاصةلدى الشركة استثمارات في الصناديق العقارية الخاصة. يتم تقييم  ب)

كما في تاريخ التقرير. يتم احتساب صافي قيمة الموجودات بالرجوع إلى القيمة العادلة للموجودات المحددة ) NAV( للموجودات

العوامل. بما في ذلك المنطقة ونوع العقار وأساليب التقييم باستخدام مدخMت مؤثرة غير قابلة وتأخذ بعين اHعتبار عدد من 

  للمMحظة تشمل التحليل المالي وتحليل التجزئة لقطعة ا\رض ، ونموذج مقارنة السوق، وطريقة القيمة المتبقية، وغيرذلك.
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  الدفتريةالقيمة 

 

   القيمة العادلة

  غير محققة

  أرباح / خسائر

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

          صندوق محلي

  )٤٨٣(   ٥٠٫١٠٣   ٥٠٫٥٨٦  صندوق المدينة الرقمية

          سھم اTجنبيةTاVستثمار في ا

  -   ١٫٩٥٨   ١٫٩٥٨  محدودةال رنتفاي

          صناديق مداره من قبل الشركة

  )٢٫٦٣٩(   ١٣٫١٢٦   ١٥٫٧٦٥  إيوان العقاري اfنماءصندوق 

  ٤٫٥٧٦  ٩٢٫٥٧٦   ٨٨٫٠٠٠  الثريا العقاري اfنماءصندوق 

  )١٧(  ٢٤٫٦١٧   ٢٤٫٦١٧  التعليمي اfنماءصندوق 

   ١٫٤٥٤  ١٨٢٫٣٨٠   ١٨٠٫٩٢٦  

  

 
  الدفتريةالقيمة 

 

   القيمة العادلة

  غير محققة

  أرباح / خسائر

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ 

          صندوق محلي

  )٣٫٥٧٨(   ٥٠٫٥٨٥   ٥٤٫١٦٣  صندوق المدينة الرقمية

          صناديق مداره من قبل الشركة

  )١٫٢٧٨(   ١٥٫٧٦٥   ١٧٫٠٤٣  إيوان العقاري اfنماءصندوق 

  ٨٫٤٩٨  ٥٣٫٨٧٨   ٤٥٫٣٨٠  التعليمي اfنماءصندوق 

   ٣٫٦٤٢  ١٢٠٫٢٢٨   ١١٦٫٥٨٦  
  

 
  الدفتريةالقيمة 

 

   القيمة العادلة

  غير محققة

  أرباح / خسائر

 ٢٠١٧يناير ١ 

          صندوق محلي

  ٣٫١٦٢   ٥٤٫١٦٢   ٥١٫٠٠٠  صندوق المدينة الرقمية

          صناديق مداره من قبل الشركة

  )١٫٩٥٧(   ١٧٫٠٤٣   ١٩٫٠٠٠  إيوان العقاري اfنماءصندوق 

  -   ١٨٫٩٠٠   ١٨٫٩٠٠  التعليمي اfنماءصندوق 

   ١٫٢٠٥  ٩٠٫١٠٥   ٨٨٫٩٠٠  

  

  استثمار بالقيمة العادلة من خ�ل الدخل الشامل اPخر .٧

 ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
          

  ٣٩٫١٧١   ٣٨٫٠٦٦   ٣٦٫٩٢٩  صكوك (أ)

  ٢   ٢   ٢  اHستثمارات  في ا\سھم

  ٣٩٫١٧٣   ٣٨٫٠٦٨   ٣٦٫٩٣١  

ناقصا: مخصص الخسائر اHئتمانية المتوقعة في  

  )٦٧(  صكوك

 

 -   -  

   ٣٩٫١٧٣  ٣٨٫٠٦٨   ٣٦٫٨٦٤  

  بالقيمة العادلة المقدرة باستخدم مدخMت من مصادر السوق.أ) يتم اHعتراف بالصكوك 



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٢٢

 صافي ، الموجودات ملموسة وغير الملموسة .٨

  

 
اTثاث 

 والتركيبات

أجھزة حاسب 

 لىآ

برامج 

 كمبيوتر

معدات 

 مكتبة

اTنشاءات 

  تحت التنفيذ
            

            التكلفة

  ١٢٫٤٧٦  ٦٫٦٢٨  ٣٦٩  ١٫٥٧٥ ١١٧ ٣٫٧٨٧  ٢٠١٨يناير  ١

  ١٫٦٤٥  ٣٢٤  ١  -  -  ١٫٣٢٠  اضافات 

  -   )٦٫٣٦٦(  -   ٦٫٢٧٥ ٩١ -   تحويل 

 الرأسماليةتكاليف ال

  )٥٣٧(  )٥٣٧(  -   -  -  -   محملھا الى مصاريف

  ١٣٫٥٨٤  ٤٩  ٣٧٠  ٧٫٨٥٠ ٢٠٨ ٥٫١٠٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

            

            المتراكماVستھ�ك 

  ١٫٥٩٩  -   ١٠٤  ٤٣٧ ٢٠ ١٫٠٣٨  ٢٠١٨يناير  ١

  ٣٫٥٠٨  -   ١٥٧  ١٫٦١٣ ٧٠ ١٫٦٦٨  اضافات 

  ٥٫١٠٧  -  ٢٦١  ٢٫٠٥٠ ٩٠ ٢٫٧٠٦  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

            

          القيمة الدفترية 

  ٨٫٤٧٧  ٤٩ ١٠٩ ٥٫٨٠٠ ١١٨ ٢٫٤٠١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  

  نشاءات تحت التنفيذ ونشر بعض البرامج وتسھيMت للعمMء لعمليات الشركة.fقامت الشركة خMل السنة بنقل ا

  

 
اTثاث 

 والتركيبات

أجھزة حاسب 

 لىآ

برامج 

 كمبيوتر

معدات 

 مكتبة

اTنشاءات 

  تحت التنفيذ
            

            التكلفة

  ٥٫٨٣٥  ١٫١٦٥  ٣٤٣  ١٫١٠٦ ٥٤ ٣٫١٦٧  ٢٠١٧يناير  ١

  ٦٫٦٤١  ٥٫٩٣٢  ٢٦  -  ٦٣ ٦٢٠  اضافات 

  -   )٤٦٩(  -   ٤٦٩ -  -   تحويل 

  ١٢٫٤٧٦  ٦٫٦٢٨  ٣٦٩  ١٫٥٧٥ ١١٧ ٣٫٧٨٧  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

            

            المتراكماVستھ�ك 

  ٨٩٢  -   ٦٥  ١٣٧ ٨ ٦٨٢  ٢٠١٧يناير  ١

  ٧٠٧  -   ٣٩  ٣٠٠ ١٢ ٣٥٦  اضافات 

  ١٫٥٩٩  -   ١٠٤  ٤٣٧ ٢٠ ١٫٠٣٨  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

            

          القيمة الدفترية 

  ١٠٫٨٧٧  ٦٫٦٢٨ ٢٦٥ ١٫١٣٨ ٩٧ ٢٫٧٤٩  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  ٤٫٩٤٣  ١٫١٦٥ ٢٧٨ ٩٦٩ ٤٦ ٢٫٤٨٥  ٢٠١٧يناير  ١

  

  

 



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٢٣

 المعام�ت و اVرصدة مع اVطراف ذات الع�قة .٩

مجلس  الشركة  إدارةمن قبل اHعضاء التنفيذيين لدى  ةالصناديق المداروم \اشركة من الفي الشركة تتكون اHطــراف ذات العMقــة 

fقة المالكين الرئيسيين لھا. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط دارة الرئيسيين وموظفين اMطراف ذات العHوالشركات التي تمثل ا

  دارة الشركة.إالمعامMت من قبل مجلس 

  دارة الرئيسيةمعام�ت موظفين ا�

  تشتمل على تعويضات موظفي اfدارة في الشركة والرواتب والمزايا الغير نقدية كما يلي:

  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١      الموظفين قصيرة اTجلمزايا 
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 ٩٫٣٥٦  ٨٫٠٠١   تآالرواتب والعMوت والمكاف

  معام�ت واVرصدة مع اVطراف ذات الع�قة        

  

  واHرصدة مع اHطراف ذات العMقة في قائمة المركز المالي كما يلي:      

  

  الع�قة الحساب

ديسمبر  ٣١
٢٠١٨ 

 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧ 

 
  يناير ١

 ٢٠١٧ 

 ٦٣٫٥٠٨  ٥٩٫٥٩٨  ٥١٫٤٨٩ )٤ا\م (ايضاح  الشركة النقد ومايعادله 
             

استثمار بالقيمة العادلة من خMل الربح 
 ١٠٤٫٢٢٧  ١٠٤٫٨٥٠    ٦٨٫٣١٩  )٦صناديق عامة (ايضاح   مدار من قبل الشركة - أو الخسارة

  ٩٠٫١٠٥   ١٢٠٫٢٢٨    ١٨٢٫٣٨٠  )٦صناديق خاصة (ايضاح   
             

الذمم مدينة التجارية والذمم مدينة 
  ١٫٠٩١   ١٫٤٤٢    ١٫٤١١  )٥اطراف ذات عMقة (ايضاح   أخرى

             

  قروض -اطراف ذات عMقة 

للسيولة بالريال  اfنماءصندوق 
  -    -     )٢٥٢٫١٤٤(  السعودي

  -    )٢٥٫٩٣٦(    -  دفوعات نيابة عن الشركة  

 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   طبيعة المعام�ت  الطرف ذو الع�قة
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

     اVيرادات  
  

  

   دارة اHصولإرسوم   صندوق مدار من قبل الشركة 
٢٧٤٫٤٩٢    ٢٥٨٫٦٦٤  

   الحفظجمالي رسوم إ  
 -    ٧٫٦٥٦  

   دارة الحفظإدخل   
٣٫١١٤    ٣٫٠٩٦  

   دخل الوساطة  
٣٫٨٩٧    -  

   رسوم دخل الوساطة   ا\م الشركة
)٢٫٣٦٣(    )٢٫٩٨٩(  

   دارة اHصولإرسوم دخل   
)٣٢،٩٥٤(    )١٦،٩٣٨(  

     
٢٤٩،٩٤٥    ٢٤٥،٧٣٠  

   المصروفات  
      

   داريةإرسوم   
)٤،٠١٣(    )٣،٧٠٣(  

   دارة fبدHت مجلس ا  
)١٣٥(    )١،١٩١(  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٢٤

 قرض قصير اTجل .١٠
  

 ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
          

  -   ٢٥٫٩٣٦   ٢٥٢٫١٤٤  قروض اطراف ذات عMقة 

نماء للسيولة المدار من قبل الشركة للحصول على قروض قصيرة fقامت الشركة خMل السنة بعمل اتفاقية مرابحة مع صندوق ا أ)

  ا\جل ويتم سدادھا خMل سنة واحدة.

  

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى   .١١

  

 ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

  ٢٢٫٣٦٠  ٢٤٫٠١٦   ٤٢٫٢٢٣  (أ)رسوم مستحقة  

  -   ٢٥٫٩٣٦   -  مستحقات الى اطراف ذات عMقة

  ٨٫٠٠٠  ١٢٫٩٤٣   ١٤٫٢١١  مستحقات موظفين

  ٥٫٥٣٣  ١٥٫٥٣٣   ٤٩٫٣٦٤  (ب) دارة اصول مستلمة مقدماإرسوم 

  -   -    ٧٫٥١٢  مستحقات ضريبة القيمة المضافة 

  ٢٫٣٥٣  ١٫٣٦٨   ٦٫٤٣٦  اخرى

  ٣٨٫٢٤٦  ٧٩٫٧٩٦   ١١٩٫٧٤٦  

  .٩تشتمل الرسوم المستحقة على رسوم الوساطة للشركة ا\م كما ھو موضح في ايضاح أ) 

اHصول الغير مستھلكة التي يتم استMمھا من الصناديق الخاصة المدار   دارة إاHصول غير مكتسبة رسوم دارة إرسوم تشتمل  )ب               

  ھذه الرسوم السنة القادمة.اHعتراف بمن قبل الشركة وفقا للشروط الدفع المسبق معھم. ويتم 

  

 الزكاة .١٢

 حركة مخصص الزكاة خMل السنة كما يلي:

  

 ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

  ٤٫٨٠٠  ١٢٫٤٦٥   ٦٫٥٥٠  السنةفي بداية  

  -   )٤٫٩٥٩(   )٦٫٤٠٧(  مدفوعات 

  -   )٧٫٥٠٦(   )١٤٣(  عكس / مخصص السنة الماضية

  ٧٫٦٦٥  ٦٫٥٥٠   ٦٫١١٦  مخصص السنة 

  ١٢٫٤٦٥  ٦٫٥٥٠   ٦٫١١٦  في نھاية السنة

  

  موقف الربط

 ٢٨بتاريخ  ١٠٠٥، وبموجب القرار الوزاري رقم ") المصرفنماء (" اf لمصرف بما أن الشركة ھي شركة تابعة مملوكة بالكامل

مع  ٢٠١١ديسمبر  ٣١من السنة المنتھية في  المصرفقرار  موحد من إ) ، يتم تقديم ٢٠٠٧مايو  ١٥ھـ ( الموافق ١٤٢٨ربيع الثاني 

دون أي التزام  ٢٠١٥لى إ ٢٠٠٩الربوط الزكوية للسنوات من  المصرف"). استلم  الھيئةالعامة للزكاة وضريبة الدخل ("  الھيئة

  قرار الزكاة على أساس فردي.إ، كانت الشركة تقوم بتقديم  ٢٠١١ضافي فيما يتعلق بالشركة. قبل عام إزكوي 
  

ووافقت على احتساب الزكاة على أساس صافي الدخل.  المصرفعادة تقييم احتساب الزكاة مع إخMل السنة الحالية، قامت الشركة ب

  والذي تم احتسابه بناء على أساس الموجودات. ٢٠١٦بعكس المخصص الفائض المرتبط بعام وفقا لذلك، قامت الشركة 

ركة أي تقييم لھذه السنة وحصلت على شھادة محددة. لم تستلم الش ٢٠١٧قرارت الزكاة لعام إ، قامت الشركة بتقديم ٢٠١٨خMل السنة 

  الحالية.



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٢٥

 مكافأة نھاية الخدمة .١٣

لتزامات منافع المحددة لنھاية الخدمة. تعتبر ا\موال الناتجة عن العمليات كافية للوفاء بھذه اHلتزامات Mلدى الشركة خطة غير ممولة ل 

  عند استحقاقھا.

  حركة التزامات منافع المحددة ١٫١٣       

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١     
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

     يناير ١ في التزامات منافع المحددة
٥٫٤٦٠    ١٠٫٧٠٩  

الموظفين المعترف بھا مستحقات 
     كمصروفات السنة:

      

     تكلفة الخدمة الحالية
٢٫١٢٦    ٣٫١٤٢  

     تكلفة الخدمة السابقة
٢٫٧٩٥    ١٫٣٧٤  

     تكلفة فوائد
٣٠٠    ٤٩٣  

مستحقات الموظفين المعترف بھا  
     كمصروفات السنة

٥٫٢٢١    ٥٫٠٠٩  

     منافع مدفوعة
)٥١٠(    )١٫٠٥٩(  

ارباح/ خسارة معترف بھا الدخل الشامل 
     ارباح او خسارة اHكتوري - خرا/

)٥٣٨    )٨٧٩  

 ٣١في  التزامات منافع المحددة

     ديسمبر

١٠٫٧٠٩    ١٣٫٠٧٨٠  

  اHفتراضات المھمة ٢- ١٣

  اHفتراضات المھمة في تحديد التزامات منافع المحددة خMل ھذه السنة كما يلي:

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١     

     معدل الخصم
٥٫٠    %٥٫٢%  

     معدل نمو الراتب المستقبلي
٥٫٠    %٥٫٠%  

  تحليل الحساسية ٣- ١٣

 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١     

     %٠٫٥معدل الخصم + 
١٨٤٫٦٠٤    ٢٤٣٫٣٦٥  

     %٠٫٥ –معدل الخصم 
٢٣٨٫١١٩    ٣٠٩٫١٧١  

معدل نمو الراتب المستقبلي 
+٠٫٥%     

٢٣٧٫٨١٥    ٣٠٨٫٨٧٤  

 –معدل نمو الراتب المستقبلي 
٠٫٥%     

١٨٤٫٣٩٢    ٢٤٣٫٠٥٠  

 

 رأس المـال  .١٤

 مليون سھم)  ١٠٠: ٢٠١٧يناير  ١مليون سھم /  ١٠٠: ٢٠١٧ديسمبر ٣١مليون سھم(  ١٠٠يتكون رأس مال الشركة المصرح به من  

 ٢٥: ٢٠١٧يناير  ١مليون /  ٢٥: ٢٠١٧ديسمبر ٣١مليون (  ٢٥:  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر سعودي للسھم الواحد. كما في  ١٠بقيمة 

  مليون) بالكامل.

  

  

  

  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٢٦

  ا�يرادات   .١٥

  الرئيسية لكل فئة كما يلي: تشتمل ا�يرادات

  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١     
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

دارة اHصول مخصوما إدخل رسوم 
     منھا العموHت

٢٤١٫٥٣٨    ٢٤١٫٧٢٦  

     دخل عموHت الوكالة
١٨٫٢٧٠    ٣١٫٥٤٢  

     دخل رسوم الحفظ
٧٫٦٥٧    ٣٫٣١٢  

     دخل رسوم استثمارات بنكية
٣٧٫٦٨٥    ٢٣٫٢٩٣  

     دخل خدمات الوكالة 
٩٫٢٣٤    ١٣٫٧٢٣  

   أ، ب  
٣١٤٫٥٦٦    ٣١٥٫٥٩٦  

     
٣٫٧٥٧    ١٣٫٣٣٧  

     
٣١٨٫١٤١    ٣٢٦٫٩٣٣  

  

  ا�يرادات حسب نوع العميل:تفاصيل 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١     
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

     )٩اطراف ذات عMقة (ايضاح
٢٤٢٫٢٨٩    ٢٤٥٫٧٣٠  

     شركات
٤٥٫٣٤٢    ٢٦٫٦٠٤  

     اخرى
٢٦٫٧٥٣    ٤١٫٢٦٢  

     
٣١٤٫٥٦٦    ٣١٣٫٥٩٦  

  

  تصنيف ا�يرادات حسب مبدا اVعتراف:       
          

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١     
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

     اHعتراف في الوقت نفسة
٥٥٫٩٥٥    ٥٤٫٨٣٥  

     اHعتراف مع مرور الوقت
٢٥٨٫٤٢٩    ٣٥٨٫٧٦١  

     
٣١٤٫٥٦٦    ٣١٣٫٥٩٦  

  

  مصروفات عمومية وإدارية أخرى .١٦

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١     
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

     معلومات ال صيانة ودعم نظممصروفات 
٧٫٩٥٣    ١١٫٣١١  

     مكافأة المجلس
١٥٣    ١٫٢٠٧  

     داريةإرسوم 
٤٫٠١٣    ٣٫٧٠٣  

     مھنيةرسوم 
١٫٦٤١    ٣٫٩٥٨  

     عMناتإ
١٫٦٣١    ١٫٨٠٠  

     مصروفات اخرى
٢٫٠٦٦    ٢٫٠٢٥  

     
١٧٫٤٥٧    ٢٤٫٠٠٤  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٢٧

  مانةاT برسمموجودات  .١٧

  شراف ا�دارةإممتلكات تحت             

 والبالغة قيمتھا ، المدارة من قبل المجموعة نيابة عن عمMئھا تتمثل ھذه ا\صول في أصول الصناديق اHستثمارية واHستثمارات

: ٢٠١٧يناير  ١مليون لایر سعودي و  ٣٣،٩٩٨: ٢٠١٧ديسمبر ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٣٧،٧٠٠

  مليون لایر سعودي ). وتماشيا مع السياسة المحاسبية للشركة، H يتم إدراج ھذه اHرصدة في القوائم المالية للشركة. ٢٥،٧٢٨

  

  النقدية -حسابات العم�ء           

وفقاً لMئحة ھيئة السوق المالية الخاصة با\شخاص المرخص لھم التي تتطلب فصل حسابات العمMء، تمتلك الشركة أرصدة في 

لایر  مليون ١،٢٢٥. لدى الشركة نقد برسم ا\مانة بمبلغ حسابات متنوعة لدى بنك محلي للقيام بأنشطة التعامل واfدارة والحفظ

).  مليون لایر سعودي ١،٠٩٣: ٢٠١٧ير ينا ١مليون لایر سعودي ،  ١،١٨٢: ٢٠١٧ديسمبر ٣١( ٢٠١٨ ديسمبر ٣١كما في  سعودي

  وتماشيا مع السياسة المحاسبية للشركة، H يتم إدراج ھذه اHرصدة في القوائم المالية للشركة.

  

 المتطلبات التنظيمية ونسبة كفاية رأس المال .١٨

ھـ). وفقاً ١٤٣٤صفر  ١٧م (الموافق ٢٠١٢ديسمبر  ٣٠الكفاية المالية (القواعد) بتاريخ أصدرت ھيئة السوق المالية (الھيئة) قواعد 

لھذه القواعد، حددت الھيئة اfطار والتوجيھات المتعلقة بالحد ا\دنى لمتطلبات رأس المال ومنھجية حسابھا وفقاً لما نصت عليه 

طلبات ھيئة السوق المالية التي حددتھا لحماية قدرة الشركة على القواعد. وتشمل أھداف الشركة عند إدارة رأس المال مطابقة مت

  اHستمرارية كمنشأة مستمرة والحفاظ على قاعدة رأس المال.

 

  المطلوب ونسب كفاية رأس المال كما يلـي:   مالالووفقاً لھذه المنھجية، قامت الشركة باحتساب الحد ا\دنى لرأس 

  

 ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
          

         قاعدة رأس المال: 

  ٣٧٠٫٢٦٥  ٦٢٤٫٣٩٢   ٨٧٥٫٦١٠  الشريحة ا\ولى لرأس المال

  ٩٫٦٠٤  ١٣٫٣٠٨   -  الشريحة الثانية لرأس المال

  ٣٧٩٫٨٦٩  ٦٣٧٫٧٠٠   ٨٧٥٫٦١٠  جمالي  قاعدة رأس المالإ
          

    الحد اTدنى لمتطلبات رأس المال
 

     

  ١٫٤٦٥  ٩٠٠   ٣١٢  مخاطر السوق 

  ١٦٠٫٣٩٨  ٢٦٨٫١٦٤   ٣١٧٫٨٧٩  مخاطر اHئتمان

  ٢٠٫٢٤٨  ٣٢٫٤٨٧   ٤٣٫٥٥٤  مخاطر العمليات 

  ١٨٢٫١١١  ٣٠١٫٧٥١   ٣٦١٫٧٤٥  جمالي الحد اTدنى لمتطلبات رأس المال إ

          جمالي الحد اTدنى لمتطلبات رأس المال إ

          نسبة كفاية رأس المال: 

  ١٩٧٫٧٥٨   ٣٣٥٫٩٤٩   ٥١٣٫٨٦٥  الفائض/ (العجز) في رأس المال 

  ٢٫٠٩   ٢٫١١   ٢٫٤٢  إجمالي نسبة رأس المال (مرات)

  

الى ھيئة  ٢٠١٦ديسمبر ٣١و  ٢٠١٧ديسمبر ٣١تم تقديم معلومات مقارنة سنويا للشركة لكفاية رأس المال كما في أ) 

  السوق المالية.

  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٢٨

  مما يلــي:تتكون قاعدة رأس مال الشركة ب) 

  

والتي تتكون من رأس المال المدفوع وا\رباح المبقاة واHحتياطيات باستثناء احتياطيات إعادة     الشريحة اTولى لرأس المال 
  التقييم باfضافة إلى خصميات محددة وفقاً للقواعد. 

  إلى خصميات محددة وفقاً للقواعد. والتي تتكون من احتياطيات إعادة التقييم باfضافة    الشريحة الثانية لرأس المال 

يتم احتساب الحد ا\دنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر السوق واHئتمان والعمليات وفقاً للمتطلبات المحددة في 

  القواعد.

  

   المطالبات و اVلتزامات المحتملة .١٩

  .٢٠١٧يناير  ١،  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١،  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ليس لدى الشركة أي التزامات طارئة أو جوھرية كما في 

  

  اTدوات المـالية وإدارة المخاطر .٢٠

تتعرض الشركة من خMل نشاطاتھا لعدة مخاطر مالية: مخاطر السوق( بما فيھا مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر العمولة 

دارة المخاطر لدى الشركة على عدم التعرض لتقلبات تنبؤات سوق المال إومخاطر السعر) ومخاطر اHئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج 

  ويسعى لتخفيف اHثار العكسية الممكن حدوثھا على ا\داء المالي للشركة الى الحد ا\دنى. 

  

التجارية ، وغيرھا من تتضمن ا\دوات المالية المدرجة في قائمة  المركز المالي النقد وما يعادله، واHستثمارات، والذمم مدينة 

  الموجودات  المتداولة. تم اfفصاح عن طرق اfثبات الخاصة بكل بند من ھذه البنود في السياسات الفردية المرتبطة بھذه البنود.

  

جراء إي ثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حق قانوني فإجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإيتم 

  ثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.إما للتسوية على أساس الصافي أوإالمقاصة والنية 

  وفيما يلي أھم المخاطر المالية التي تتعرض لھا الشركة.

 السوقمخاطر  .١

  مخاطر العم�ت

اHستثمار في  بإستثناءتتمثل مخاطر العمMت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمMت ا\جنبية. 

جنبية ،وتتم معامMت الشركة بشكل أساسي بالريال السعودي وHيوجد لدى الشركة أي تعارض لعمMتھا غير \الصناديق الخاصة ا

  ، الريال السعودي. تقوم الشركة بمراقبة أسعار الصرف العمMت وتعتقد أنه ليس ھناك مخاطر جوھرية.عملة النشاط الرئيسي

    مخاطر أسعار العمولة

تمثل مخاطر أسعار العمولة مخاطر التغير في ا\رباح المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار العموHت. تنشأ المخاطر عند وجود تفاوت 

والمطلوبات الخاضعة لتعديMت أسعار العموHت ضمن فترة محددة. لدى الشركة عموHت استثمار في الصكوك بين الموجودات 

  وودائع المرابحة. تراقب إدارة الشركة التقلبات في معدHت العمولة بصفة منتظمة لخفض معدHت العمولة.

    مخاطرالقيمة العادلة

بالحد من ذلك تقوم الشركة بالتنوع في استثماراتھا ومراقبة التطورات في سوق تتعرض اHستثمارات لدى الشركة لمخاطر السوق. و

وامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق ا\سھم وسوق عا\سھم والصناديق الدولية بشكل مستمر. باfضافة على ذلك، يتم مراقبة ال

  السندات ويتم تحليل ا\داء التشغيلي والمالي للمستثمرين.

  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٢٩

Tسعارمخاطر ا  

تمثل مخاطر ا\سعار المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت ھذه التغيرات ناتجة عن 

  عوامل محددة ل�داة الفردية أو مصدرھا أو عوامل تؤثر على جميع ا\دوات المتداولة في السوق. 

  

 مخاطر اVئتمان .٢

تتعرض الشركة لمخاطر  ا\دوات المالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسارة للطرف ا/خر. ي مخاطر فشل أحد أطرافھ

تتم ادارة اHئتمان على النقد لدى البنك، الذمم مدينة مقابل تمويل محفظة، رسوم مستحقة ادارة اHصول، رسوم خدمات استثمار. 

ر اHئتمان محدود. تقوم الشركة بالحد من طت تصنيف ائتماني جيد، وبالتالي فإن خمخاطراHئتمان لدى البنوك الخارجي على اسس ذا

مخاطر اHئتمان بمراقبة الرسوم اHدارة ل�صول التي تديرھا وHتعتقد بوجد مخاطر ائتمانية كبيرة فيما يتعلق بھذه اHرصدة بسبب 

ضمانات من العمMء مقابل تمويل المحفظة التي تتم مراقبتھا من  تقوم الشركة بطلب ھا كدائن على مالكي الوحدات في الصندوق. وجود

المحتفظ بھا في الموجودات اHئتمانية. أما بالنسبة للمجودات اHخرى تتم أدارة ھذه المخاطر والتحكم فيھا من خMل  أجل القيمة السوقية

  ستمرار.اتقييم الجدارة اHئتمانية ل�طراف بمراقبة التعرضات اHئتمانية، والحد من ھذه المعامMت مع أطراف معينة ، و

  الجدول أدناه يوضح الحد ا\قصى لتعرض لمخاطر اHئتمان في قائمة المركز المالي:           

  

 ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
          

         التصنيف اVئتماني 

  ٦٣٫٥٠٨  ٥٩٫٥٩٨   ٢٥٩٫٤٨٩  النقد وما يعادله

         غيرمصنف

         يعتبر مضمون

  ٢٦٫٨٠٦   ٧٠٫٢٨٤   ٤٣٩٫٥١٩  فظامقابل تمويل مح المدينةالذمم 

  -   ٣٨٫٧٢٨   ٣٨٫٢٧٠  يةستثماراH المدينة مقابل ا\عمال المصرفيةالذمم 

  ٦٥٫١١٢  ١٠٢٫٤٢٦   ١٩٨٫٩٩١  مدار من قبل الشركة –رسوم مستحقة ادارة اصول 

          غير مضمون

مالية بالقيمة العادلة من خMل الربح أو موجوادات 

  ٢٥٢٫٤٣٠  الخسارة

 

١٩٧٫٠٨٧  ٢٢٧٫٢٢٧  

موجوادات مالية بالقيمة العادلة من خMل الدخل 

  ٣٦٫٩٣١  الشامل اHخر

 

٣٩٫١٧٣  ٣٨٫٠٦٨  

  ٣٫٤١٠  ٤٥٨   ٨١٧  يةستثماراH المدينة مقابل ا\عمال المصرفيةالذمم 

  -   ٧٢٫٤٦٣   -  صافي استثمار عقود التمويل

  ٥٫٢٨٨  ١٠٫٥٧٨   ١٣٫٣٢٥  رسوم مستحقة الحفظ

  ١٫٢٣٩  ١٫١٣٨   ٤٫١٧٨ مستحقات الوكالة

  ١٤٨  ١٢٧   ٥١١  ارباح مستحقة في الصكوك

  ١٫٠٩١  ١٫٤٤٢   ١٫٤١١  طراف ذات عMقةأقرض الى 

  ١٫٧٧٢  ١٫١٤٣   ١٫٤٥١  قروض موظفين

  -    -    ٩٫٦٥٠  استرداد -ضريبة القيمة المضافة

  ١٣٫٢٤٤   -    -  مدينة استبعاد استثمارالذمم 

  ٥٫٠٢١   -    -  الذمم مدينة اخرى

  ٤٢٢٫٨٩٩   ٦٢٣٫٦٨٠   ١٫٢٥٦٫٩٧٣  إجمالي تعرض مخاطر اVئتمان

  

  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٣٠

  مخاطر السيولة

تنتج مخاطر تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة المنشأة على توفير التمويل الMزم للوفاء بالتزاماتھا المتعلقة با\داة المالية. قد  

السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق المراقبة 

 ٢٠١٨ديسمبر ٣١عند استحقاقھا. كما في   بصورة منتظمة للتأكد من توفر ا\موال الكافية للوفاء بالتزامات الشركة الحالية و المستقبلية

  وجميع المطلوبات المالية المتداولة.  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١، 

  

 تصنيف اHدوات المالية كما يلي:

 ٢٠١٧يناير  ١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
          

         الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

  ٦٣٫٥٠٨  ٥٩٫٥٩٨   ٢٥٩٫٣٦٠  النقد وما يعادله

  ٢٦٫٨٠٦   ٧٠٫٢٨٤   ٤٣٨٫٥١٩  محافظمدينة مقابل تمويل الالذمم 

  -  ٧٢٫٤٦٣   -  صافي استثمار عقود التمويل

  ٦٥٫٠٨٤  ١٠٢٫٨٨٤   ١٩٨٫٩٩١  رسوم مستحقة ادارة اصول

  ٣٫٤١٠  ٣٨٫٧٢٨   ٣٩٫٠٨٧  يةستثمارfا المدينة مقابل ا\عمال المصرفيةالذمم 

  ٥٫٢٨٨  ١٠٫٥٧٨   ١٣٫٣٢٥  المستحقة رسوم الحفظ

  -  -   ٩٫٦٥٠  استرداد -ضريبة القيمة المضافة

  ٢٢٫٥٤٣  ٣٫٨٥٠   ٧٫٥٥١  الذمم مدينة اخرى

         

بالقيمة العادلة من خ�ل الربح  الموجودات المالية

    أو الخسارة

 

    

  ١٠٤٫٢٢٧  ١٠٤٫٨٥٠   ٦٨٫٣١٩  العامةاHستثمار  صناديق

  ٩٠٫١٠٥  ١٢٠٫٢٢٨   ١٨٢٫٣٨٠  الخاصةاHستثمار الصناديق 

  ٢٫٧٥٥  ٢٫١٤٩   ١٫٧٣١  ا\سھم المدرجة

          

بالقيمة العادلة من خ�ل الدخل  الموجودات المالية

    الشامل اVخر

 

     

  ٣٩٫١٧١   ٣٨٫٠٦٦   ٣٦٫٩٢٩  صكوك

  ٢   ٢   ٢  اخرى

 

  لقيمة العادلة ل}دوات الماليةا .٢١

 

واHلتزامات من النقد ومايعادله، اHستثمارات، تشتمل ا\دوات المالية على الموجودات المالية والتزامات المالية . تتكون  الموجودات 

  وموجوادت اخرى. الذمم مدينة مقابل تمويل محفظة،

القيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجبھا تبادل أصل أو سداد التزام بين أطراف ذوي علم وراغبين في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل 

  لتجارية بالقيمة العادلة.مع ا\طراف ا\خرى. يتم ادراج اHستثمارات ا

  

  

  

  

  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٣١

  

صنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة أو اHفصاح عنھا في القوائم المالية ضمن التسلسل الھرمي 

  :لمستويات القيمة العادلة. وفيما يلي شرحا لذلك مبنيا على أساس أدنى مستوى للمدخMت يعد مھما بالنسبة لمجمل القياس

  ا\سعار المعلنة (غير المعدلة) في سوق نشط للموجودات أو مطلوبات المتماثلة.  المستوى ا\ول •

  طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى لمدخMتھا المھمة لقياس القيمة العادلة قابM للرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  المستوى الثاني •

  أدنى مستوى لمدخMتھا المھمة لقياس القيمة العادلة غير قابM للرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.طرق التقييم التي يكون   المستوى الثالث •

  

  .لةيوضح الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات المالية واHلتزامات المالية ، بما في ذلك مستوياتھا في التسلسل الھرمي للقيمة العاد

ذا كانت القيمة الدفترية تقريبية إHتشمل المعلومات القيمة العادلة للموجودات المالية واHلتزامات المالية التي لم تقاس بالقيمة العادلة 

  معقولة القيمة العادلة.

  

 المجموع  ٣معمل   ٢معمل  ١معمل 

               ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  ٢٥٢٫٤٣٠  -    ٢٥٠٫٦٩٩    ١٫٧٣١  القيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة 

  ٣٦٫٩٣١  -    ٣٦٫٩٣١    -  القيمة العادلة من خMل الدخل الشامل اHخر

             

              ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  ٢٢٧٫٢٢٧  -    ٢٢٥٫٠٧٨    ٢٫١٤٩  القيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة 

  ٣٨٫٠٦٨  -    ٣٨٫٠٦٨    -  من خMل الدخل الشامل اHخر القيمة العادلة

             

              ٢٠١٧يناير  ١كما في 

  ١٩٧٫٠٨٧  -    ١٩٤٫٣٣٢    ٢٫٧٥٥  القيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة 

  ٣٩٫١٧٣  -    ٣٩٫١٧٣    -  القيمة العادلة من خMل الدخل الشامل اHخر

  

   Tول مرةاعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي  .٢٢

(تطبيق المعايير ١رقم  لتقرير الماليلر الدولي ياا للمع. وفقً ٢٠١٨يناير  ١اعتباًرا من  رير الماليلتقلاعتمدت الشركة المعايير الدولية 

لتغييرات في السياسات المحاسبية بأثر رجعي على جميع ، تم تطبيق ا الدولية للتقرير المالي للمرة اHولى) في إعداد ھذه القوائم المالية

الى المعايير حول ت. ونتيجة ل٢٠١٧يناير  ١المالي ھو  للتقريرإلى المعايير الدولية  التحولالفترات المعروضة ، وبالتالي ، فإن تاريخ 

كما ھو موضح  ٢٠١٧يناير  ١و  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١البنود المدرجة في بيان المركز المالي في  تعديل، تمت الدولية للتقرير المالي

  أدناه.

  

  اTدوات المالية -٩المعيار الدولي للتقرير المالي أ) 

أثر رجعي \ول مرة بإعفاءات اختيارية معينة من التطبيق بالمعايير  \ولئك المتبنين) ١لتقرير المالي رقم (ليسمح المعيار الدولي 

من  (و)المالي. طبقت الشركة اfعفاء اHختياري قصير ا\جل المسموح به بموجب  للتقريرلمتطلبات معينة بموجب المعايير الدولية 

المعلومات المقارنة على المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديل، والذي يسمح باfعفاء من شرط  ١رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 

) إلى الحد الذي تتعلق فيه المعلومات باfفصاحات المطلوبة بموجب المعيار الدولي ٢٠١٤(النسخة المكتملة الصادرة في  ٩رقم 

في  المبادى المحاسبية المتعارف عليھا في القيمة للمعلومات المقارنة باستخدام ھبوط فيقامت الشركة بقياس خسائر  ٧للتقارير المالية 

  .السعوديةالمملكة العربية 

  

  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٣٢

  الماليأعادة تصنيف قائمة المركز  ١٫٢٢

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في     

السعودية  الھيئة  إيضاح 
للمحاسبين 

 )SOCPAالقانونيين(

تعدي�ت المعايير    اعادة تصنيف 
الدولية للتقرير 

 المالي

المعايير الدولية  
 للتقرير المالي

                ودات الموج

                الموجودات المتداولة

  ٥٩٫٥٩٨  -   -     ٥٩٫٥٩٨      نقد وما يعادله

  ٢٤١٫٨٥٧  -   ٢٤١٫٨٥٧    -     أ ـ ب  م مدينة تجارية وأخرىذم

  -   -   )٦٦٫٧٩٦(    ٦٦٫٧٩٦    أ  محافظمدينة مقابل تمويل الالذمم 

  ٤٫٨٦٤  -   -     ٤٫٨٦٤      صافي اHستثمار في العقود التمويلية

  -   )٢٫١٤٩(  )٣٫٢٠٥(    ٥٫٣٥٤    أ  استثمارات محتفظ بھا للتداول

  ٢٫١٤٩  ٢٫١٤٩  -     -       استثمار بالقيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة

  ٢٫٢٧٧  -   )١٥٩٫٥٢٨(    ١٦١٫٨٠٥    أ  مصاريف مدفوعة مقدما

  ٣١٠٫٧٤٥  -   ١٢٫٣٢٨    ٢٩٨٫٤١٧      اجمالي الموجودات المتداولة

                الموجودات غير المتداولة

  -   )٢٥٩٫٩٤١(  -     ٢٥٩٫٩٤١      ات مالية متاحة للبيعاستثمار

  ٢٢٥٫٠٧٨  ٢٢١٫٨٧٣  ٣٫٢٠٥    -     أ  الربح أو الخسارةاستثمار بالقيمة العادلة من خMل 

  ٣٨٫٠٦٨  ٣٨٫٠٦٨  -     -       استثمار بالقيمة العادلة من خMل الدخل الشامل اHخر

  ٨٠٫٣٧٢  -   -     ٨٠٫٣٧٢      استثمار عقارات

  ٦٧٫٥٩٩  -   -     ٦٧٫٥٩٩      صافي اHستثمار في العقود التمويلية

  -   -   )٦٫٦٢٨(    ٦٫٦٢٨    أ  ا\نشاءات تحت التنفيذ

  ١٠٫٨٧٧  -   ٦٫٦٢٨    ٤٫٢٤٩    أ  اصول ملموسة وغير الملموسة ، صافي

  ٤٢١٫٩٩٤  -   ٣٫٢٠٥  ٤١٨٫٧٨٩      اجمالي الموجودات غير المتداولة

 ٧٣٢٫٧٣٩  -   ١٥٫٥٣٣  ٧١٧٫٢٠٦   اجمالي الموجودات 
  

وفقًا ل�عفاء  ٢٠١٨لعام  اHفتتاحية ل�رباح المبقاةاHرصدة في  أ) تم اHعتراف بمخصص الخسارة اHئتمانية المتعلقة بالمديونيات التمويلية للمحفظة والذمم المدينة لرسوم إدارة ا\صول وما شابه ذلك
 .١رقم  لتقرير الماليل ر الدوليايالمالي بموجب المع لتقريرالمتاح \ول مرة في تبني المعايير الدولية ل



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٣٣

  

 أعادة تصنيف قائمة المركز المالي

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في     

ودية السع الھيئة  إيضاح 
 للمحاسبين القانونيين

)SOCPA(  

تعدي�ت المعايير   اعادة تصنيف 
الدولية للتقرير 

 المالي

المعايير الدولية  
 للتقرير المالي

                المطلوبات

                المطلوبات المتداولة

  ٢٥٫٩٣٦  -   -     ٢٥٫٩٣٦      مستحقات الى اطراف ذات عMقة

  ٥٣٫٨٦٠  -   ١٥٫٥٣٣    ٣٨٫٣٢٧    ھـ  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

  ٦٫٥٥٠  -   -     ٦٫٥٥٠    أ  مخصص الزكاة

  ٨٦٫٣٤٦  -   ١٥٫٥٣٣    ٧٠٫٨١٣      اجمالي المطلوبات المتداولة

                

                االمطلوبات غير متداولة

  ١٠٫٧٠٩  ٢٫٦١٦  -     ٨٫٠٩٣    ج  نھاية مكافأة الخدمة

  ٩٧٫٠٥٥  ٢٫٦١٦  ١٥٫٥٣٣    ٧٨٫٩٠٦      اجمالي المطلوبات

                حقوق المساھمين

  ٢٥٠٫٠٠٠  -   -     ٢٥٠٫٠٠٠      رأس المال 

  ٤٣٫٣٦٥  -   -     ٤٣٫٣٦٥      اHحتياطي النظامي

  ٣٤٢٫٣١٩  ١٠٫٦٩٢  -     ٣٣١٫٦٢٧    ھـ  أرباح مبقاة

  -   )١٣٫٣٠٨(  -     ١٣٫٣٠٨    ٢٢٫٤  القيمة العادلة لMستثمارات المالية متاحة للبيع

  ٦٣٥٫٦٨٤  )٢٫٦١٦(  -   ٦٣٨٫٣٠٠      اجمالي حقوق المساھمين

 ٧٣٢٫٧٣٩  -   ١٥٫٥٣٣  ٧١٧٫٢٠٦   اجمالي المطلوبات و حقوق المساھمين
  

المالي ، يتم اHعتراف بالتزامات التقاعد على أساس اكتواري. تم اHعتراف بالتزامات نھاية الخدمة للموظفين بالكامل  للتقريرب) طبقت الشركة متطلبات مزايا الموظفين ، بموجب المعايير الدولية 

 المبقاةمقابل ا\رباح 

  

  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٣٤

  تصنيف قائمة المركز المالياعادة  ٢٫٢٢

 

  ٢٠١٧يناير  ١كما في     

السعودية  الھيئة  إيضاح   
للمحاسبين 

 )SOCPAالقانونيين(

تعدي�ت المعايير   اعادة تصنيف 
الدولية للتقرير 

 المالي

المعايير الدولية  
 للتقرير المالي

                ودات الموج

                الموجودات المتداولة

  ٦٣٫٥٠٨  -   -     ٦٣٫٥٠٨      نقد وما يعادله

  ١٢٨٫٦٦٤  -   ١٢٨٫٦٦٤    -     ھـ  م مدينة تجارية وأخرىذم

  -   -   )٢٦٫٨٠٦(    ٢٦٫٨٠٦    أ  الذمم مدينة مقابل تمويل محفظة

  -   -   -     -       صافي اHستثمار في العقود التمويلية

  -  )٢٫٧٥٥(  )٤٫٤٠٠(    ٧٫١٥٥      محتفظ بھا لMستثمارات التجارية

  ٢٫٧٥٥  ٢٫٧٥٥  -     -       استثمار بالقيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة

  ٣٫٢٧٦  -   )٩٦٫٣٢٥(    ٩٩٫٦٠١    ج  مصاريف مدفوعة مقدما

  ١٩٨٫٢٠٣  -   ١٫١٣٣    ١٩٧٫٠٧٠      اجمالي الموجودات المتداولة

                الموجودات غير المتداولة

  -   )٢٢٩٫١٠٥(  -     ٢٢٩٫١٠٥      استثمارات مالية متاحة للبيع

  ١٩٤٫٣٣٢  ١٨٩٫٩٣٢  ٤٫٤٠٠    -       استثمار بالقيمة العادلة من خMل الربح أو الخسارة

  ٣٩٫١٧٣  ٣٩٫١٧٣  -     -     ھـ  استثمار بالقيمة العادلة من خMل الدخل الشامل اHخر

  -   -   )١٫١٦٥(    ١٫١٦٥      تحت التنفيذ اfنشاءات

  ٤٫٩٤٣  -   ١٫١٦٥    ٣٫٧٧٨      اصول ملموسة وغير الملموسة ، صافي

  ٢٣٨٫٤٤٨  -   ٤٫٤٠٠  ٢٣٤٫٠٤٨      اجمالي الموجودات غير المتداولة

 ٤٣٦٫٦٥١  -   ٥٫٥٣٣  ٤٣١٫١١٨   اجمالي الموجودات 

               

               
  

    



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٣٥

  

  أعادة تصنيف قائمة المركز المالي

  

  ٢٠١٧يناير  ١كما في     

السعودية  الھيئة  إيضاح   
للمحاسبين 

 )SOCPAالقانونيين(

تعدي�ت المعايير   اعادة تصنيف 
الدولية للتقرير 

 المالي

المعايير الدولية  
 للتقرير المالي

                وباتالمطل

                المطلوبات المتداولة

  ٣٨٫٢٤٦  -   ٥٫٥٣٣    ٣٢٫٧١٣      مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

  ١٢٫٤٦٥  -   -     ١٢٫٤٦٥    ھـ  مخصص الزكاة

  ٥٠٫٧١١  -   ٥٫٥٣٣    ٤٥٫١٧٨    أ  اجمالي المطلوبات المتداولة

                

                غير متداولة المطلوبات

  ٥٫٤٦٠  )٦١١(  -     ٦٫٠٧١      نھاية مكافأة الخدمة

  ٥٦٫١٧١  )٦١١(  ٥٫٥٣٣    ٥١٫٢٤٩    ج  اجمالي المطلوبات

                

                حقوق المساھمين

  ٢٥٠٫٠٠٠  -   -     ٢٥٠٫٠٠٠      رأس المال 

  ١٧٫٨٩٢  -   -     ١٧٫٨٩٢    ھـ  اHحتياطي النظامي

  ١١٢٫٥٨٨  ١٠٫٢١٥  -     ١٠٢٫٣٧٣      أرباح مبقاة

  -   )٩٫٦٠٤(  -     ٩٫٦٠٤    ٢٢٫٤  متاحة للبيعالقيمة العادلة لMستثمارات المالية 

  ٣٨٠٫٤٨٠  ٦١١  -   ٣٧٩٫٨٦٩      اجمالي حقوق المساھمين

 ٤٣٦٫٦٥١  -   ٥٫٥٣٣  ٤٣١٫١١٨   اجمالي المطلوبات و حقوق المساھمين



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 
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 ٣٦

  

  أعادة تصنيف الربح أو الخسارة ٣٫٢٢

  

 

 

الھئية السعودية  

للمحاسبين 

 )SOCPAالقانونيين(

اعادة 

 تصنيف

تعدي�ت 

المعايير 

الدولية 

للتقرير 

 المالي

المعايير 

الدولية للتقرير 

 المالي

  لدخلا 
 

     

  ٣٠٨٫٩٠٧ -  )٥٫٤٧٧( ٣١٤٫٣٨٤  ايرادات عقود مع عمMء 

  ٩٫٢٣٤ -   ٩٫٢٣٤ -   دخل من مرابحة وصكوك

صافي الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خMل 

  ١١٫٧١٦ ٢٫٢٤٣  ٤٫٨٧٧ ٤٫٥٩٦  الربح أو الخسارة

دخل استثمار بالقيمة العادلة من خMل الدخل الشامل 

  اHخر

- 

-  ١٫٤٦١ ١٫٤٦١  

  ٣٫٩٩٦ -   )٨٫٦٣٤( ١٢٫٦٣٠  ايرادات اخرى

  ٣٣٥٫٣١٤ ٣٫٧٠٤  -  ٣٣١٫٦١٠  اجمالي الدخل

  
 

     

  
 

     

  لمصروفاتا
 

     

  رواتب ومصروفات موظفين
)٥٨٫٦٨٥( 

-  )٦١٫٣٧٤( )٢٫٦٨٩(  

  مصروفات ايجار 
)٩٩٠( 

-  - )٩٩٠(  

  مصروفات ادارية عمومية
)١٨٫١٦٤( 

١٧٫٤٥٧( -  ٧٠٧(  

  مصروفات استھMك واطفاء
- 

)٧٠٧( -  )٧٠٧(  

  اجمالي المصروفات
)٧٧٫٨٣٩( 

-  )٨٠٫٥٢٨( )٢٫٦٨٩(  

   الدخل قبل الزكاة
٢٥٣٫٧٧١ 

-  ٢٥٤٫٧٨٦ ١٫٠١٥  

  ٩٥٦ -  - ٩٥٦  الزكاة 

  ٢٥٥٫٧٤٢ ١٫٠١٥  - ٢٥٤٫٧٢٧  الدخل الصافي خ�ل السنة

  

  ٢٠١٧يناير  ١ ،٢٠١٧ديسمبر  ٣١اعادة تصنيف اجمالي الحقوق كما في  ٤٫٢٢

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إيضاح  
  

  ٢٠١٧يناير  ١

     )SOCPA(اجمالي الحقوق كما في  المحاسبة المتعارف عليھا 
٣٧٩٫٨٦٩    ٦٣٨٫٣٠٠  

اعادة قياس ارباح / خسارة  - تعديMت للمعايير الدولية للتقرير المالي
   ٢٣٫٥  الموظفينمنافع 

)٦١١    )٢٫٦١٦  

     اجمالي الحقوق كما في المعايير الدولية للتقرير المالي
٣٨٠٫٤٨٠    ٨٣٥٫٦٨٤  
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  ايضاحات اعادة تصنيف المعايير الدولية للتقرير المالي ٥٫٢٢ 

  اعادة تصنيف قائمة المركز المالي  -  أ

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    إلى  من
  

  ٢٠١٧ يناير ١  

  ٢٦٫٨٠٦    ٦٦٫٧٩٦   الذمم مدينة التجارية وذمم مدينة اخرى  محفظة الذمم مدينة مقابل تمويل

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات 
  ٩٦٫٣٢٥    ١٥٩٫٥٢٨   الذمم مدينة التجارية وذمم مدينة اخرى  اخرى

  استثمارات محتفظ بھا للتداول

استثمار بالقيمة العادلة من خMل الربح 
  ٤٫٤٠٠    ٣٫٢٠٥    غيرالمتداولة –أو الخسارة 

         الموجودات غير المتداولة  

  ١٫١٦٥    ٦٫٦٢٨   اصول ملموسة وغير الملموسة   اHعمال اHنشائية تحت التنفيذ

  

  ب) اعادة تصنيف قائمة الربح أو الخسارة

  ليتم إعادة قياس بنود اfيرادات لجلب إيرادات العقود المبرمة مع العمMء على النحو المطلوب في المعيار الدولي fعداد   التقرير الما          

  كما يلي: اعادة تصنيف قائمة الربح أو الخسارة       

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   إلى   من
  

  ٢٥٠٫٧٧٢   ايرادات عقود مع عمMء  رسوم إدارة ا\صول ، صافي
  

  (٩٫٢٣٤)   دخل من مرابحة وصكوك  رسوم إدارة ا\صول ، صافي
  

  ٣٧٫٦٨٥   ايرادات عقود مع عمMء   رسوم خدمات استثمار
  

  ١٨٫٢٧٠   ايرادات عقود مع عمMء  رسوم عمولة ، صافي 
  

  ٧٫٦٥٧   ايرادات عقود مع عمMء  رسوم حفظ
  

  ٣٫٧٥٧   ايرادات عقود مع عمMء  ايرادات اخرى
  

       
  

     إلى  من
  

  ٤٫٨٧٧   توزيعات ارباح   ايرادات اخرى
  

  ١٫٤٦١   دخل استثمار بالقيمة العادة من خMل الدخل الشامل اHخر  ايرادات اخرى
  

  ٣٫٧٥٧   دخل من اHقراض بالھامش  ايرادات اخرى
  

     ١٠٫٠٩٥  
  

  

  قائمة الربح أو الخسارةوعرضھا في تم اعادة تصنيف مصروفات اHستھMك من مصروفات ادارية عمومية 

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    الى  من

      مصروفات تشغيلية  

  ٧٠٧    مصروفات استھMك  مصروفات ادارية عمومية

  

  

  



ل�ستثمار ا�نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خMف ذلك.)الريال السعودي  آHف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٣٨

  ج) نھاية مكافأة الخدمة

لھا بموجب الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، قامت الشركة بحساب مخصص مزايا نھاية الخدمة كقيمة حالية للمزايا المكتسبة التي يحق 

س المالي ، يتضمن قيا للتقريرالموظف ، في حالة مغادرة الموظف عند مغادرة الموظف في تاريخ بيان المركز المالي. بموجب المعايير الدولية 

توارية. يتم اHلتزام بنھاية الخدمة إجراء تقدير موثوق للتكلفة النھائية للشركة للميزة التي جنيھا الموظفون مقابل الخدمة باستخدام افتراضات اك

  قياس اHلتزام على أساس مخصوم ليعكس القيمة الزمنية للنقود.

  

لایر  ٢،٦٨٩،٠٠٠ضحة أعMه ، تم تسجيل تسوية Hلتزامات المنافع المحددة بمبلغ المالي المو للتقريركنتيجة لتطبيق متطلبات المعايير الدولية 

  .٢٠١٧يناير  ١في  المبقاةلایر سعودي مقابل ا\رباح  ٦١١،٠٠٠و  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سعودي مقابل مصروفات الرواتب للسنة المنتھية في 

  

شركة بتطبيق مبادئ التصنيف والقياس بأثر رجعي على جميع الفترات ، قامت ال ٩عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ح) 

 ١،٥٨٤،٠٠٠المعروضة ، ونتيجة لذلك تم إلغاء صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة من حقوق الملكية وتم تخفيض ا\رباح المحققة بمبلغ 

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١لایر سعودي للسنة المنتھية في  ٥،٢٨٨،٠٠٠لغ لایر وتم اHعتراف با\رباح غير المحققة في حساب ا\رباح والخسائر بمب

  

سبق للشركة أن حصلت على الرصيد اHئتماني لرسوم إدارة ا\صول التي تم استMمھا مقدًما مقابل مستحقات رسوم إدارة ا\صول. لتصحيح  و)

ھذا الخطأ في العرض ، تم إجراء تعديل على إجمالي المبالغ المستحقة القبض على رسوم إدارة ا\صول وتسجيل رسوم إدارة ا\صول التي تم 

 ٢٠١٧يناير  ١و  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لایر سعودي في  ٥،٥٣٣،٠٠٠لایر سعودي و  ١٥،٥٣٣،٠٠٠ا مقدًما كالتزامات جارية بمبلغ استMمھ

 على التوالي.
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 المعايير الجديدة المعتمدة الغير سارية .٢٣

ويسمح بتطبيقھا ولكن  ٢٠١٩يناير  ١أو بعد  المعايير، وتعديMت على المعايير التي تكون سارية من بداية السنة  ھناك عدد من

  الشركة لم تعتمدھا في إعداد ھذه القوائم المالية.

  

 : عقود ا�يجار١٦المعيار الدولي للتقرير المالي   ) أ

يوفر المعيار نموذج محاسبة واحد للمستأجر يتطلب منه اHعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود اfيجار.يتم إHعتراف 

كمستأجر في حق استخدام ا\صل الذي يمثل استخدام ا\صل ومطلوبات اHيجار التي تمثل اHلتزامات في مدفوعات اHيجار. ھناك 

ويستمر المؤجرون في تصنيف عقود اfيجار   استثناء اختياري لعقود اHيجار قصيرة اHجل وعقود اHيجار للسلع منخفضة القيمة.

 ل.باعتبارھا تشغيلية أو تموي

  .تم استكمل التقييم المبدئي من قبل الشركة للتأثيرات المحتملة للقؤائم المالية وتتوقع بأن يكون ھناك تعديMت غيرمھمة

 تعدي�ت اخرى  ) ب

  كما يلي التعدي$ت للمعاييرالتي ليست سارية بعد و�يتوقع أن يكون لھا تأثير ھام على القوائم المالية ا�ولية للشركة.

  تاريخ السريان  بالمواضيع التالية تعدي�ت متعلقة

  م٢٠٢١يناير  ١ عقود التأمين ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي 

تتعلق بالحصة المحتفظ بھا سابقا  -تجميع ا\عمال ٣المعيار الدولي للتقرير المالي
  في العملية المشتركة

  م٢٠٢٠يناير  ١

تتعلق بخصائص  –ا\دوات المالية  ٩تعديMت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
  الدفع المسبق مع التعويض السلبي

  م٢٠١٩يناير ١

تتعلق بالحصة المحتفظ  –الترتيبات المشتركة  ١١تحسينات على المعيار الدولي 
 بھا سابقا في العملية المشتركة

  م٢٠١٩يناير ١

معيار المحاسبة الدولي عرض القوائم المالية واHيضاحات وتوضيح بعض 
  المفاھيم

  م٢٠٢٠يناير  ١

معيارالمحاسبة الدولي السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية 
  وا\خطاء

  م٢٠٢٠يناير  ١

توضيح ضريبة الدخل لتوزيعات  -ضريبة الدخل ١٢معيار المحاسبة الدولي
  ا\رباح ويتم اHعتراف بھا في الربح أو الخسارة 

  م٢٠١٩يناير ١

تقليصھا أو  ،تتعلق بتعديMت الخطة  –مزايا العاملين  ١٩اسبة الدولي معيار المح
  تسويتھا

  م٢٠١٩يناير ١

تتعلق بتكلفة اHقتراض المؤھلة  –تكلفة اHقتراض  ٢٣معيار المحاسبة الدولي 
  للرسملة

  م٢٠١٩يناير ١

اHستثمارات في المنشات الزميلة والمشروعات  ٢٨معيار المحاسبة الدولي 
تتعلق بنسب اHستثمار طويلة ا\جل في الشركات الزميلة  –ة المشترك

  والمشروعات المشتركة

  م٢٠١٩يناير ١

  م٢٠١٩يناير ١  عدم التيقن بشأن معامMت ضريبة الدخل ٢٣التفسيير الدولي 

  

 

  إعتماد القوائم المالية .٢٤

مارس  ٢٥ھـ (الموافق  ١٤٤٠جمادى ا\خرة  ٢١تم اعتماد ھذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 م).٢٠١٩


