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ل6ستثمارا�نماء�شركة  

  )شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة(
  

�ية يفهرسالقوائما�اليةوتقريرمراجعالحساب�٣١اتا�ستقلللسنةا�ن  م٢٠١٩ديسم$#
  
  
  

  الفهرس
  صفحـة

  ٣- ٢  ا!ستقل�الحساباتجع�مراتقرير� -

  ٤  قائمة�ا!ركز�ا!ا&ي -

  ٥  الربح�أو�الخسارةقائمة� -

  ٦ ا7خر�قائمة�الدخل�الشامل -

  ٧ ا!لكية�حقوق�ا!ساهم;نقائمة�التغ;:ات�9ي� -

  ٨  قائمة�التدفقات�النقدية -

  �٣٤- ��٩  لقوائم�ا!اليةإيضاحات�حول�ا -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  







ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة) ( 
  

 ٤

  قائمةا�ركزا�اCي

  م��٢٠١٩ديسمQ:��٣١كما�9ي�

  �الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عNى�خ�ف�ذلك.)�آwف�(يتم�تقريب�جميع�ا!بالغ�إ&ى

   

 إيضاح

 ٣١ديسم$#

 م٢٠١٩

 ٣١��:Qديسم

 م٢٠١٨

       اYصول 

       ا�تداولةاYصول 

 ٢٥٩٫٣٦٠  ٤٢٩٫٢٢٤  ٥  وما�يعادلهنقد�

 ٧٠٦٫٤٤٧  ٥٧٧٫١٩٨   ٦  تجارية�وأخرى مدينة�ذمم�

 ١٫٧٣١  ١٢٫٦٦١  ٧  استثمار�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أوالخسارة

 ٣٫٨١٨  ٢٫٨٠١    مدفوعة�مقدمامصروفات�

 ٩٧١٫٣٥٦  ١٫٠٢١٫٨٨٤   ا�تداولةاYصول إجماCي

اYصول ا�تداولة#Fغ          

 ٢٥٠٫٦٩٩  ٣١٧٫٦١٩  ٧ �ن�خ�ل�الربح�أوالخسارةاستثمار�بالقيمة�العادلة�م

 ٣٦٫٨٦٤  ٢٣٫٦١٢   ٨  استثمار�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا7خر

 ٢٫٦٧٧  ١٢٫٩٥٣   ٩  لموسةا!اmصول�

 ٥٫٨٠٠  ٩٫٢٨٧   ١٠  ا!لموسةغ;:�اmصول�

اYصول إجماCيا�تداولة#F٢٩٦٫٠٤٠  ٣٦٣٫٤٧١   غ 

  ١٫٢٦٧٫٣٩٦   ١٫٣٨٥٫٣٥٥    اYصول إجماCي

  ا�لكيةوحقوقا�ساهمFناrلpqامات
     

       اrلpqامات

       ا�تداولةاrلpqامات

 ٢٥٢٫١٤٤  ١٠٠٫٦٣٣  ١٢  قص;:�اmجل�قروض

 ١١٩٫٧٤٦  ١١٤٫٥٠٧  ١٣  أخرى �ال��اماتمصروفات�مستحقة�و 

  -  ١١٫١٠٢   ١٤  ال��امات�ا]يجار

 ٦٫١١٦  ٢٦٫٦٨٧  ١٥  مخصص�الزكاة

 ٣٧٨٫٠٠٦  ٢٥٢٫٩٢٩    ا�تداولةاrلpqاماتإجماCي

متداولةاrلpqامات#Fغ      

 ١٣٫٧٨٠  ١٦٫٧٥٤  ١٦  ¡Xاية�الخدمة�منافع

اrلpqاماتإجماCي    ٣٩١٫٧٨٦  ٢٦٩٫٦٨٣ 

  ا�لكيةحقوقا�ساهمFن
     

 ٢٥٠٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٧  رأس�ا!ال

 ٦٧٫٣٥٨  ٩١٫٣٥٢    حتياطي�نظاميا

 ٥٥٨٫٢٥٢  ٧٧٤٫٣٢٠    مبقاةأرباح�

 ٨٧٥٫٦١٠  ١٫١١٥٫٦٧٢    ا�لكيةإجماCيحقوقا�ساهمFن

 ١٫٢٦٧٫٣٩٦  ١٫٣٨٥٫٣٥٥   ا�لكيةوحقوقا�ساهمFناrلpqاماتإجماCي

  

  )�جزًءا��wيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا!الية.٢٦)�إ&ى�(١تعتQ:�ا]يضاحات�ا!رفقة�من�(



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة) ( 
  

 ٥

  لربحأوالخسارةاقائمة

  ��م�٢٠١٩ديسمQ:��٣١الية�ا!نXYية�9ي�للسنة�ا!

  الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عNى�خ�ف�ذلك.)�آwف�(يتم�تقريب�جميع�ا!بالغ�إ&ى

 
 

  ايضاح
٣١ديسم$#

  م٢٠١٩
 ٣١��:Qديسم  

 م٢٠١٨

           الدخل

  ٣٢٦٫٩٣٣    ٣٤٢٫٣٢٧   ١٥  �ا]يرادات

  ١٤٫٠٣٣    ٢٢٫٨٠٩   ٧٫١  الخسارةصا9ي�الدخل�من�اwستثمار�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�

  ١٫٥٦٧    ١٫٦٢٩     الدخل�من�استثمار�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اwخر

  ٧٫٤٩٨    ٧٫٣١٨     خرى أيردات�إ

  ٣٥٠٫٠٣١    ٣٧٤٫٠٨٣     إجماCيالربح

           ا�صروفاتالتشغيلية

  )٦٧٫٧١٤(    )٧١٫٧١٠(     رواتب�ومصروفات�متعلقة�با!وظف;ن�

  )١٫٤٤٦(    )٢٫١٦٨(     تعلقة�با]يجارات�وا!باني�مصروفات�م

  )٦٫٢٩٢(    )٧٫٤٢٣(     تمويلمصروفات�

  )٣٫٥٠٨(    )٥٫٠٦٤(   �  إطفاءمصروفات�اس�XYك�و 

  )٢٤٫٠٠٤(    )٢٢٫٢٢٥(   ١٩  إدارية�وعموميةمصروفات�

  )١٠٢٫٩٦٤(    )١٠٨٫٥٩٠(     إجماCيا�صروفاتالتشغيلية

  ٢٤٧٫٠٦٧    ٢٦٥٫٤٩٣     ربحالتشغيل

  )١٫٣٥٢(    ١٫١٣٧     ا!توقعة�مخصص�الخسائر�اwئتمانيةعكس/�

  ٢٤٥٫٧١٥    ٢٦٦٫٦٣٠     الدخلقبلالزكاة

  )٦٫١١٦(    )٢٦٫٦٨٧(   ١٥  الزكاة

  ٢٣٩٫٥٩٩    ٢٣٩٫٩٤٣     صا يالدخلخ6لالسنة

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  .)�جزًءا��wيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا!الية٢٦)�إ&ى�(١تعتQ:�ا]يضاحات�ا!رفقة�من�(

 

   



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة) ( 
  

 ٦

  الدخلالشاملاxخرقائمة

  م٢٠١٩ديسمQ:��٣١لية�ا!نXYية�9ي�للسنة�ا!ا

الريال�السعودي�ما�لم�ينص�عNى�خ�ف�ذلك.)�آwف�(يتم�تقريب�جميع�ا!بالغ�إ&ى  

 


    ايضاح
٣١ديسم$#

 م٢٠١٩
  Q:�ديسم�٣١ 

 م٢٠١٨

 ٢٣٩٫٥٩٩  ٢٣٩٫٩٤٣     خ6لالسنةالربح

الدخلالشاملاxخر قديعادتصنيفهrحقاضمنقائمة

الربحأوالخسارة:

     

       

�ربح/(خسارة)�التقييم�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�

 ٨٫١  أدوات�الدين�-اwخر

  

٣٢(   ٥(  

           

الدخلالشاملاxخرلنيعادتصنيفهrحقاضمنقائمةالربح

  أوالخسارة:

         

 ٨٧٩  ١١٤    ١٦٫١  ¡Xاية�الخدمة�نافع�عادة�قياس�اmكتواري�!أرباح�إ

 ٨٤٧  ١١٩      خ6لالسنةلشاملاxخرالدخلا

 ٢٤٠٫٤٤٦  ٢٤٠٫٠٦٢      خ6لالسنةاxخرإجماCيالدخلالشامل

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  )�جزًءا��wيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا!الية.٢٦)�إ&ى�(١تعتQ:�ا]يضاحات�ا!رفقة�من�(

 

  



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة) ( 
  

 ٧

  ا�لكية يحقوقا�ساهمFنقائمةالتغF#ات

  م���٢٠١٩ديسمQ:��9٣١ي��للسنة�ا!الية�ا!نXYية

  ما�لم�ينص�عNى�خ�ف�ذلك.)آwف�الريال�السعودي�(يتم�تقريب�جميع�ا!بالغ�إ&ى��

جماCيا�   أرباحمبقاة  احتياطينظامي  رأسا�ال  

            

١٢٠١٨يناير  ٦٣٥٫٦٨٤  ٣٤٢٫٣١٩  ٤٣٫٣٦٥    ٢٥٠٫٠٠٠  

  )٥٢٠(   )٥٢٠(   -    -  ٩!عيار�الدو&ي�للتقرير�ا!ا&ي�مخصص�الخسائر�اwئتمانية�ا!توقعة�ا!عتمدة�بموجب�ا

خ�ل�السنة�الربح�  -    -  ٢٣٩٫٥٩٩  ٢٣٩٫٥٩٩ 

 ٨٤٧  ٨٤٧  -    -  خ�ل�السنة�الدخل�الشامل�ا7خر

 ٢٣٩٫٩٢٦  ٢٣٩٫٩٢٦  -    -  إجماCيالدخلالشاملخ6لالسنة

  -  )٢٣٫٩٩٣(  ٢٣٫٩٩٣    -  حتياطي�نظامي�محول ا

٣١  ٨٧٥٫٦١٠  ٥٥٨٫٢٥٢  ٦٧٫٣٥٨    ٢٥٠.٠٠٠  ٢٠١٨ديسم$#
            

خ�ل�السنة��الربح  -    -  ٢٣٩٫٩٤٣  ٢٣٩٫٩٤٣ 

 ١١٩  ١١٩  -    -  خ�ل�السنة�الدخل�الشامل�ا7خر

 ٢٤٠٫٠٦٢  ٢٤٠٫٠٦٢  -    -  إجماCيالدخلالشاملخ6لالسنة

  -  )٢٣٫٩٩٤(  ٢٣٫٩٩٤  -  حتياطي�نظامي�محول ا

٣١ ١٫١١٥٫٦٧٢  ٧٧٤٫٣٢٠  ٩١٫٣٥٢  ٢٥٠٫٠٠٠ ٢٠١٩ديسم$#
  
  

  

  

 

)�جزًءا��wيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا!الية٢٦)�إ&ى�(١تعتQ:�ا]يضاحات�ا!رفقة�من�(



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

 ٨

  قائمةالتدفقاتالنقدية

  م���٢٠١٩ديسمQ:��٣١للسنة�ا!الية�ا!نXYية�9ي�

  ما�لم�ينص�عNى�خ�ف�ذلك.)آwف�الريال�السعودي�(يتم�تقريب�جميع�ا!بالغ�إ&ى��
    

  إيضاح
٣١  ديسم$#
 م٢٠١٩

 ٣١��:Qديسم  
 م٢٠١٨

        التدفقاتالنقديةمناYنشطةالتشغيلية

 ٢٤٥٫٧١٥  ٢٦٦٫٦٣٠  الدخل�قبل�الزكاة

 ٣٫٥٠٨  ٥٫٠٦٢  �٩و�١٠  إطفاءمصروفات�اس�XYك�و 

 (٧٫٣٤٥)  )١٤٫٧٢٠(  ٧٫١  بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�اmستثمار  أرباح�غ;:�محققة�9ي�ا

 (٢٫٣٠٢)  )١٫٦٨٣(  ٧٫١  بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�اwستثمار رباح�محققة�9ي�أ

 ٥٫٠٠٩  ٣٫٤٥٣  ١٦٫١  ¡Xاية�الخدمةمنافع�مصروفات�

 ٥٣٧  -    مصروفات�التكاليف�الرأسمالية�!شاريع�تحت�التنفيذ

 ١٫٣٥٢  )١٫١٣٧(    يةالخسائر�اwئتمان�/(عكس)مخصص

    ٢٤٦٫٤٧٤  ٢٥٧٫٦٠٥ 

       التشغيلية:اrلpqاماتو اYصول التغF#ات ي

 (٤٦٦٫٤٦٢)  ١٣٠٫٣٨٦    �ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى 

 (١٫٥٤١)  ١٫٠١٧    مدفوعة�مقدما�روفاتمص

 ٣٩٫٨٠٧  )٥٫٢٣٩(    �أخرى �ال��اماتمصروفات�مستحقة�و 

(ا�ستخدم ي)نعالنقدالناتج/ (١٨١٫٧٢٢)  ٣٨٣٫٧٦٩    اYنشطةالتشغيلية

  (١٫٠٥٩)   )٣٦٥(  ١٦٫١  ¡Xاية�الخدمة�ا!دفوعة�منافع�

  (٦٫٤٠٧)   )٦٫١١٦(  ١٥  الزكاة�ا!دفوعة

  (١٨٩٫١٨٨)   ٣٧٧٫٢٨٨    اYنشطةالتشغيليةالناتجعن/(ا�ستخدم ي)صا يالنقد

 rا     ستثماريةالتدفقاتالنقديةمناYنشطة

 ٨٠٫٣٧٢  -    عقارات�استثمارية�بيع�من�ا!تحصل

 ٧٢٫٤٦٣  -    ،�صا9يwستثمار�9ي�التأج;:�التمويNيا

 )١٥٫٥٥٦(  )٦١٫٤٤٧(    ،�صا9ياستثمار�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أوالخسارة

 ١٫١٧٢  ١٣٫٢٥٧  ٨٫١  بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اwخر�من�اwستثمارمتحص�ت�

  -  )١٫٥٨٠(    ا]يجارات�ا!دفوعة�

 )١٫٦٤٥(  )٦٫١٤٣(    أصول�غ;:�ملموسةأصول�ملموسة�و شراء�

 ١٣٦٫٨٠٦  )٥٥٫٩١٣(    اYنشطةاrستثماريةالناتجعن/(ا�ستخدم ي)صا يالنقد

     التدفقاتالنقديةمناYنشطةالتمويلية

 ٢٥٢٫١٤٤  )١٥١٫٥١١(  صا9ي�،اmطراف�ذات�الع�قة�من�تمويل

 ٢٥٢٫١٤٤  )١٥١٫٥١١(  مويليةاYنشطةالتالناتجعن/(ا�ستخدم ي)صا يالنقد

 يالنقدومايعادله#Fالتغ ١٩٩٫٧٦٢  ١٦٩٫٨٦٤  صا ي

 ٥٩٫٥٩٨  ٢٥٩٫٣٦٠ النقد�وما�يعادله�9ي�بداية�السنة�

�ايةالسنة� ٢٥٩٫٣٦٠  ٤٢٩٫٢٢٤  النقدومايعادله ي

:النقدية#Fغ     ا�عام6ت

 ٣٢  ٥  ا7خرادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ستثمارات�بالقيمة�العالتغ;:ات�9ي�القيمة�العادلة�ل� 

 -  ١٢٫٦٨٢  حق�استخدام�اmصل�ا!ع�:ف�مقابل�ال��امات�ا]يجار

  ٥٣٧   ٤٩  مشروعات�تحت�التنفيذ�

ة.ي)�جزًءا��wيتجزأ�من�هذه�القوائم�ا!ال٢٦)�إ&ى�(١تعتQ:�ا]يضاحات�ا!رفقة�من�(  



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٩

 نبذةعامة .١

� �الشركة("ل�ستثمار�ا]نماء�شركة �تأسست�بموجب�القرار�الوزاري�رقم�مساهمة�سعودية�مقفلة�شركة") �٧بتاريخ��١٨٣،

�ا!وافق�١٤٣٠جمادى�الثاني� )� �الرياض�با!ملكة�العربية�السعودية�بالسجل�التجاري�رقم�)،�م٢٠٠٩مايو�٣١هـ ومسجلة�9ي

�ا!وافق�١٤٣٠جمادى�الثاني��٢٣بتاريخ��١٠١٠٢٦٩٧٦٤ )� �الشركة��ي�شركة�٢٠٠٩يونيو��١٦هـ �بالكامل�م). تابعة�ومملوكة

  ا]نماء،�و�ي�شركة�مساهمة�سعودية�("الشركة�اmم")�و�ي�أيضا�الطرف�ا!سيطر�9ي�الشركة.�!صرف

هيئة��كما�هو�مرخص�منوالحفظ��،وتقديم�ا!شورة�،وترتيب�،ةار دوإ�،ووكيل�،ي�التعامل�بصفة�أصيليتمثل�نشاط�الشركة�9

  .م)�٢٠٠٩ابريل��١٩(ا!وافق��هـ٢٣/٤/١٤٣٠بتاريخ�)�٣٧-٠٩١٣٤السوق�ا!الية�رقم�(

  :يقع�ا!ركز�الرئي�º~�للشركة

  ٢برج�العنود�،�مب«��رقم�

  طريق�ا!لك�فهد�

  ١١٥٧٦الرياض� ٦٦٣٣٣ص�ب�

  ا!ملكة�العربية�السعودية

فق�هـ�(�ا!وا١٤٣١صفر��٢بدأت�الشركة�9ي�تقديم�خدمات�استثمارية�بموجب�الخطاب�الصادر�من�هئية�السوق�ا!الية�بتاريخ�

  م).٢٠١٠يناير��١٧
  

    

 أسسا�عداد .٢

 أساساrلpqام )أ 

اmخرى�ا!عتمدة�وا]صدارات�وا!عاي;:��،9ي�ا!ملكة�العربية�السعوديةا!عتمدة�تم�إعداد�القوائم�ا!الية�وفقا�للمعاي;:�الدولية�للتقرير�ا!ا&ي�

 .السعودية�للمحاسب;ن�القانوني;ن�من�الهيئة

 أسسالقياس )ب 

�،ومفهوم�اwستمرارية�ةا!حاسب9ي�باستخدام�أساس�اwستحقاق��،ئم�ا!الية�وفًقا�!بدأ�التكلفة�التاريخيةتم�إعداد�هذه�القوا

  ):!زيد�من�التفاصيلإ&ى�السياسات�ا!حاسبية��راجعستثناء�البنود�التالية�(با

 ا!الية�تقاس�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة.�اmصول  •

  الشامل�ا7خر.قيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�ا!الية�تقاس�بال�اmصول  •

ا]ضافة�¡Xاية�الخدمة�للموظف;ن�بالقيمة�الحالية�ل�ل��امات�ا!ستقبلية�باستخدام�طريقة�وحدة�منافع�يتم�قياس� •

  .ا!توقعة

العرضالوظيفيةوعملةعملةال )ج  

وقد�تم�تقريب�جميع�ا!بالغ�9ي�القوائم��.ركةللشعملة�الرئيسية�البالريال�السعودي�الذي�يعتQ:�القوائم�ا!الية�هذه�تم�عرض�

  مالم�ينص�عNى�خ�ف�ذلك.�&ى�الريال�سعودي.إا!الية�

 السنةا�الية )د 
  ديسمQ:�لكل�سنة�مي�دية.�٣١يناير�وتنت½~�9ي��١السنة�ا!الية�للشركة�9ي�تبدأ�

 

استخداماYحكاموالتقديرات )ه  

�القوائم� �إن�إعداد �استخدا!الية �تطبيق�السياسات��ال�~�ف�:اضاتاw و �،تقديراتالو �،حكاماm ام�يتطلب�من�ا]دارة تؤثر�9ي

�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.�.وا!صروفات�والدخل،�،اwل��اماتو �،صول وعNى�ا!بالغ�ا!بينة�ل¾ �،ا!حاسبية

وعوامل�أخرى�تشمل�الحصول�عNى��وال�~�تستند�إ&ى�الخQ:ة�السابقة�ةيتم�مراجعة�التقديرات�واwف�:اضات�بصورة�مستمر 

  ~�يعتقد�أ¡Xا�م�ئمة�للظروف.�وتوقعات�اmحداث�ا!ستقبلية�ال�،ا!شورة�ا!هنية
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للقوائم��اwل��اماتل�و و صل¾ القيمة�الدف�:ية��تسوية9ي��تؤثر �ا!خاطرعNى�درجة�عالية��ي نطو تال���التقديرات�واwف�:اضات��إن

  يNى�:�كما��ي�للسنة�ا!الية�ال�حقةا!الية�

  9ي�ا!متلكات�وا!عداتاwس�XYك��وطريقةأاmعمار�ا]نتاجية،�القيمة�ا!تبقية،�

�للممتلكات�وا!عدات.تقوم� �ا�إدارة�الشركة�بتقدير�العمر�ا]نتا¿ي عتبار�اwستخدام�ا!قدر�w ويتم�تقدير�ذلك�بعد�اmخذ�9ي

  .اwس�XYكل¾صل�أو�

س�XYك�للممتلكات�وا!عدات�سنويا.�وكذلك�يتم�تعديل�اw وطريقة��،القيم�ا!تبقيةو �،دارة�بتقدير�اmعمار�ا]نتاجيةا] تقوم�

س�XYك�تختلف�عن�وطريقة�ا] �،والقيم�ا!تبقية�،اmعمار�ا]نتاجية�ستقبلية�عندما�تعتقد�ا]دارة�أنس�XYك�ا!w مصروفات�ا

  تلك�التقديرات�ا!ستخدمة�9ي�السنوات�السابقة.

  وسةأطفاء�اmصول�غ;:�ا!لم

�ذات�اmعمار� �يتم�فحص�اmصول�غ;:�ا!لموسة �بتقديراmعمار�ا]نتاجية�ل¾صول�غ;:�ا!لموسة�سنويا. �الشركة تقوم�إدارة

ويتم�التعديل�عندما�تعتقد�ا]دارة�سنويا��اتطفاءم�مراجعة�ا] وتتف�Xا�سنويا.��لتحديد�قيمة�الهبوط�؛قدرةا!غ;:��ا]نتاجية

  ن�مختلفة�عن�التقديرات�ا!ستخدمة�9ي�السنوات�السابقة.التقديرات�ا!ستقبلية�ستكو �أن

  مخصص�الزكاة

عNى�البنود�ال�~�wيمكن�معالجXYا�ح���يتم�التوصل�م�احكواm �اتبناءا�عNى�التقدير مخصص�الزكاة��حتسابباتقوم�الشركة�

ة.�ويتم�الحل�ال�Xائي�لبعض�من�خ�ل�معام�ت�قانونية�رسمي�،ضاءتقة�العامة�للزكاة�والدخل،�أو�حسب�اwمع�الهيئ&ى�حل�إ

  نقدية.التدفقات�ال9ي�ارتفاع�اmرباح�أو�الخسائر�أو�هذه�البنود�

  الهبوط�9ي�قيمة�اmصول�غ;:�ا!الية

مؤشر�بأن�أحد�هنالك�ذا�كان�ما�إلتحديد��بشكل�دوري�بمراجعة�القيمة�الدف�:ية�ل¾صول�غ;:�ا!الية�تقوم�إدارة�الشركة

�ا!ؤشراmصول�ا!الية�قد�تعرض�لهبو  �9ي�حال�وجود�مثل�هذا �القيمة. �الشركة�بتقدير�القيمة�القابلة�ط�9ي �تقوم�إدارة ،

�ل¾صول� �ل�س�:داد �القابلة �بتقدير�القيمة �القدرة �عدم �حال �و9ي �الهبوط. �قيمة �خسارة �مدى �لتحديد �ل¾صل ل�س�:داد

قيمة�العادلة�ل¾صل�أو�وحدة�توليد�التدفقات�ال�~�تمثل�الالفردية،�تقوم�إدارة�الشركة�بتقدير�القيمة�القابلة�ل�س�:داد�

  �النقدية.

القيمة��ة¾صل�منخفضالقيمة�الدف�:ية�لعتQ:�تإذا�كانت�القيمة�القابلة�ل�س�:داد�ل¾صل�أقل�من�القيمة�الدف�:ية�ل¾صل،�

  9ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة.�اع�:اف��wX ويتم�ا

  ذمم�مدينة�تجارية�وأخرى �9ي�خسارة�الهبوط

�وتستندالغ;:�يتم�تقدير�مخصص�القيمة��اكم�،ف�الذمم�ا!دينة�بالتكلفة�ا!طفأةيتم�تصني القيمة�غ;:��قابلة�ل�س�:داد.

بشكل�مناسب�وفقا�للتوقعات�ا!ستقبلية.�يتم��تسويةتم�التو �،السابقة�والخQ:ة�،أرصدة�ا!دين;ن�أعمار &ى�إقابلة�ل�س�:داد�ال

  عندما�ترى�ا]دارة�أ¡Xا�غ;:�قابلة�للتحصيل.�ساس�فرديأعNى��شطب�الذمم�ا!دينة�التجارية

  ¡Xاية�الخدمةمنافع�

جراء�مع�إ�.ا]ضافة�ا!توقعةا!ستقبلية�باستخدام�طريقة�وحدة�تم�قياس�خطة�ا!نافع�ا!حددة�بالقيمة�الحالية�ل�ل��امات�

9ي��والزيادات�ا!ستقبلية�،ت�حول�معدwت�الخصمسنوي.�تتضمن�الطريقة�وضع�اف�:اضاكل�تقرير��تقييم�اكتواري�9ي�¡Xاية

.�التأكدعNى�ا!دى�الطويل،�تخضع�هذه�التقديرات�لبعض�أوجه�عدم��الوفيات.�نظرا�لطبيعة�هذه�ا!زاياومعدwت��،الرواتب

9ي�القوائم��١٢]جراء�التقييم�اwكتوراي�كما�هو�موضح�9ي�ا]يضاح�رقم�تم�الكشف�عن�اwف�:اضات�ا!همة�ا!ستخدمة�و 

  ا!الية.
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الجديدةوالتعدي6تا� .٣#Fعاي 

والتعدي6تالصادرةوا�عتمدة#Fا�عاي 

� �للتقارير�ا!الية �ا!عيار�الدو&ي �الشركة �ا!ركز�ا!ا&ي��١٦اعتمدت �قائمة �9ي �مدرًجا �واحًدا �محاسبًيا �نموذًجا �قدم الذي

¡Xا�عقود�إيجار�طبًقا�!عيار�ا!حاسبة�للمستأجرين.�اختارت�الشركة�تطبيق�ا!عيار�عNى�العقود�ال�~�تم�تحديدها�سابًقا�عNى�أ

وحددت�الفرق�مقارنة�بمعيار��١٦.�قامت�الشركة�بإجراء�تقييم�للمعيار�الدو&ي�للتقارير�ا!الية��٤والتفس;:�الدو&ي��١٧الدو&ي�

� �الدو&ي ��١٧ا!حاسبة �رقم �حق��٤والتفس;:�الدو&ي �بموجودات �باwع�:اف �كمستأجر�، ،� �قامت�الشركة ،� �لذلك .ونتيجة

ا]يجار�(ال�~�تمثل�ال��امها�بسداد�دفعات�ا]يجار).��اwل��امات�wستخدام�(تمثل�حقوقها�9ي�استخدام�اmصول�اmساسية)�وا

باستخدام�طريقة�اmثر�الرج�ي�ا!عدل�،�وال�~�بموجXÅا�يتم�تسجيل��١٦قامت�الشركة�بتطبيق�ا!عيار�الدو&ي�للتقارير�ا!الية�

 mللتطبيق�ا� �التأث;:�ال�:اكم~ �9ي �اmرباح�ا!بقاة �9ي �عليه،�لم�يتم�إعادة�عرض�ا!علومات�ا!قارنة���٢٠١٩ يناير�١و&ي �وبناًء .

� �لسنة �آخر�قوائم�مالية�سنوية�مراجعة�-�٢٠١٨ا!عروضة �9ي �سابًقا �ورد �كما �معروضة�، �أ¡Xا ��  أي �9ي �ا!نXYية �٣١للسنة

�:Qي�ا]فصاح�عن�٤&ي�]عداد�التقارير�ا!الية�رقم�وا!عيار�الدو �١٧،�بموجب�معيار�ا!حاسبة�الدو&ي��٢٠١٨ديسمNي� �فيما .

 التغي;:ات�9ي�السياسات�ا!حاسبية:

  تعريفعقدا�يجار )أ 
9ي�السابق�،�حددت�الشركة�9ي�بداية�عند�نشأة�العقد�ما�إذا�كان�ال�:تيب�يعتQ:�أو�ينطوي�عNى�عقد�إيجار�بموجب�التقس;:�

طوي�عNى�عقد�إيجار.�تقوم�الشركة�ا7ن�بتقييم�ما�إذا�كان�العقد�أو�ينطوي�عNى�ين�  تحديد�ما�إذا�كان�ترتيب�ما�-�٤الدو&ي�

،�يعتQ:�العقد�هو��١٦عقد�إيجار�بناًء�عNى�التعريف�الجديد�لعقد�ا]يجار.�بموجب�ا!عيار�الدو&ي�إلعداد�التقارير�ا!الية�رقم�

9ي�استخدام�أصل�محدد�لف�:ة�زمنية�9ي�مقابل�عقد�إيجار،�أو�يحتوي�عNى�عقد�إيجار�إذا�كان�العقد�يتضمن�حق�السيطرة�

  ثمن�مع;ن.

،�اختارت�الشركة�تطبيق�الوسيلة�العملية�wستثناء�تقييم�ما��ي�ا!عام�ت��١٦عند�التحول�&ى�ا!عيار�الدو&ي�للتقارير�ا!الية�

�للتقارير�ا!الية� �لقد�طبقت�ا!عيار�الدو&ي �تمثل�عقود�إيجار. �ت�١٦ال�~ �ال�~ �أ¡Xا�فقط�عNى�العقود �عNى �سابًقا م�تحديدها

و��١٧عقود�إيجار.�لم�يتم�إعادة�تقييم�العقود�ال�~�لم�يتم�تحديدها�عNى�أ¡Xا�عقود�إيجار�بموجب�معيار�ا!حاسبة�الدو&ي�

�لذلك�،�تم�تطبيق�تعريف�عقد�ا]يجار�بموجب�ا!عيار�الدو&ي�للتقارير�ا!الية�٤التفس;:�الدو&ي�رقم� فقط�عNى�العقود��١٦.

 .٢٠١٩يناير��١أو�ال�~�تم�تغي;:ها�9ي�أو�بعد��ا!Q:مة

كمستأجر )ب   
قامت�الشركة�سابًقا�بتصنيف�عقود�ا]يجار�كعقود�إيجار�تشغيلية�بناًء�عNى�تقييمها�ما�إذا�كان�عقد�ا]يجار�قد�قام�بنقل�

دو&ي�التقارير�ا!الية�رقم�جميع�ا!خاطر�وا!نافع�ا!رتبطة�بملكية�اmصل�اmسا�Ç~�إ&ى�الشركة�بشكل�كب;:.�بموجب�ا!عيار�ال

عقود�ا]يجار�(�9ي�تاريخ�بدء�ا]يجار)�!عظم�عقود�ا]يجار�،�عNى��اwل��اماتحق�ا]ستخدام��اmصول ،�تثبت�الشركة��١٦

 سبيل�ا!ثال�ان�يتم�اwع�:اف�قائمة�ا!ركز�ا!ا&ي.

أي�اس�XYك�م�:اكم�وخسائر�ا]نخفاض�9ي�حق�اwستخدام�مبدئًيا�بالتكلفة�،�وبعد�ذلك�بالتكلفة�ناقًصا�� يتم�قياس�أصل

ا]يجار�مبدئًيا�بالقيمة��اwل��اماتا]يجار.�يتم�قياس��اwل��اماتالقيمة�،�ويتم�تعديلها�وفًقا�لبعض�عمليات�إعادة�القياس�

ي�عقد�الحالية�!دفوعات�ا]يجار�ال�~�لم�يتم�سدادها�9ي�تاريخ�النشوء�،�ويتم�خصمها�باستخدام�سعر�الفائدة�الضم«~�9

  معدل�اwق�:اض�ا]ضا9ي�للشركة.� ا]يجار�أو�إذا�لم�يكن�من�ا!مكن�تحديد�ذلك�ا!عدل�بسهولة�،�باستخدام

�� يتم ��اwل��اماتزيادة �عNى �الفائدة �من�خ�ل�تكلفة �بمقدار�مدفوعات�ا]يجار��اwل��اماتا]يجار�wحًقا ا]يجار�وتخفيضها

غي;:�9ي�مدفوعات�ا]يجار�ا!ستقبلية�الناشئة�عن�تغ;:�9ي�مؤشر�أو�معدل�،�أو�تغ;:�يعاد�قياسه�عندما�يكون�هناك�ت� ا!سددة.

9ي�تقدير�ا!بلغ�ا!توقع�دفعه�بموجب�ضمان�القيمة�ا!تبقية�،�أو�حسب�اwقتضاء،�9ي�تقييم�ما�إذا�كان�من�ا!ؤكد�أن�خيار�

  معقول�عدم�ممارسة�خيار�ا]¡Xاء.�الشراء�أو�التمديد�مؤكدة�بشكل�معقول�!مارسXYا�أو�كان�من�ا!ؤكد�بشكل
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خيارات�التجديد.�تؤثر�تقييمات�ما�إذا�� ال�~�يكون�للمستأجر�ف�Xا� طبقت�الشركة�حكًما�لتحديد�مدة�ا]يجار�لعقود�]يجار

�اwل��اماتعNى�مبلغ�� كانت�الشركة�لدXÉا�تأكيد�معقول�!مارسة�مثل�هذه�الخيارات�عNى�مدة�ا]يجار�،�مما�يؤثر�بشكل�كب;:

  حق�اwستخدام�ا!ثبتة.�اmصول �ا]يجار�و 
 

  التحول  )ج 
.�9١٧ي�السابق�،�كانت�الشركة�تصنف�عقود�إيجار�العقارات�عNى�أ¡Xا�عقود�إيجار�تشغيNي�بموجب�معيار�ا!حاسبة�الدو&ي�

،�تم��١٧&ي�عند�التحول�،�بالنسبة�لعقود�ا]يجارات�ا!صنفة�عNى�أ¡Xا�عقود�إيجار�تشغيلية�بموجب�معيار�ا!حاسبة�الدو 

يناير��9١ي�� ا]يجار�بالقيمة�الحالية�!دفوعات�ا]يجار�ا!تبقية�مخصومة�بمعدل�ا]ق�:اض�ا]ضا9ي�للشركة�اwل��اماتقياس�

�تم�قياس�٢٠١٩ �بعد�تعديلها�بمبلغ�أي�مدفوعات�إيجار�مدفوعة��ال��اماتحق�ا]ستخدام�بمبلغ�مساو��اmصول . ا]يجار،

  مسبًقا�أو�مستحقة.

عNى�عقود�ا]يجار�ا!صنفة�سابًقا��١٦الشركة�الوسائل�العملية�التالية�عند�تطبيق�ا!عيار�الدو&ي�للتقارير�ا!الية��استخدمت

  .١٧عNى�أ¡Xا�عقود�إيجار�تشغيلية�بموجب�معيار�ا!حاسبة�الدو&ي�

��١٢  مدXkا�أقل�من�  اءا!تبقي�عNى�ان�XY لعقود�ا]يجار�اwل��امات�حق�اwستخدام�و   اmصول طبقت�اعفاء�عدم�إثبات�  -

  شهًرا.

�كان�العقد�يحتوي�عNى�خيارات�لتمديد�أو�إ¡Xاء�عقد��  - استخدمت�ا]ثر�الرج�ي�عند�تحديد�مدة�عقد�ا]يجار�إذا

  ا]يجار.

الجديدةوالتعدي6تالساريةخ6لالسنة#Fا�عاي 

� �ا!عاي;:�والتفس;:ات�والتعدي�ت�الجديدة �يNي �تأث;:�mول�مرة�9ي�هذوالسارية�فيما �لم�يكن�mي�م�Xا �القوائم�ا!الية�وال�~ ه

  جوهري�عNى�الصندوق:

  العنوان  رقما�عيار

  التعدي�ت�ا!تعلقة�بم;�ات�الدفع�ا!سبق�مع�التعويض�السلÊ~�-اmدوات�ا!الية�  ٩ا!عيار�الدو&ي�للتقرير�ا!ا&ي�
  بمعالجات�ضريبة�الدخل عدم�التأكد�ا!حيط ٢٣التفسي;:�الدو&ي�

  تتعلق�بتعدي�ت�الخطة�،�تقليصها�أو�تسويXYا�– منافع�ا!وظف;ن  ١٩ار�ا!حاسبة�الدو&ي�معي
توضيح�ضريبة�الدخل�لتوزيعات�اmرباح�ويتم�اwع�:اف��Xا�9ي�الربح��- ضرائب�الدخل  ١٢معيار�ا!حاسبة�الدو&ي

  أو�الخسارة

ساريةح��اrن#Fغالصادرةلك��ا#Fا�عاي  
  :القوائم�ا!الية�للصندوق �،�ومن�غ;:�ا!توقع�أن�يكون�لها�تأث;:�عNىسارية�ح���اwنالغ;:��التعدي�تو 9ي�ما�يNي�ا!عاي;:�

 

 ةھامملخص السياسات المحاسبية ال .٤
ئم�ا!عروضة�9ي�القوا�سنواتأدناه�بشكل�ثابت�عNى�جميع�الا!بينة��9ي�إعداد�القوائم�ا!اليةتم�تطبيق�السياسات�ا!حاسبية�

 مالم�ينص�عNى�خ�ف�ذلك.�ا!الية.

  

��������KKKK  يعادلهالنقد وما   

�الصندوق  �9ي �النقد �من �يعادله �وما �النقد ��،يتكون �البنوك، �لدى �عالية�واmرصدة �اmجل �قص;:ة �اwستثمارات �من وغ;:ها

 دت.السيولة�ال�~�تستحق�خ�ل�ث�ثة�أشهر�أو�أقل�من�تاريخ�اقتناءها،�و�ي�متاحة�للشركة�دون�أي�قيود،�إن�وج

  تاريخالسريان  تعدي6تمتعلقةبا�واضيعالتالية

  م٢٠٢٠يناير�١  .يضاحات�وتوضيح�بعض�ا!فاهيموا] �،عرض�القوائم�ا!الية�١معيار�ا!حاسبة�الدو&ي�
�،�والتغ;:ات�9ي�التقديرات�ا!حاسبية�واmخطاء�،السياسات�ا!حاسبية�٨ا!حاسبة�الدو&ي��معيار

  .يضاحات�وتوضيح�بعض�ا!فاهيموا] 
 م٢٠٢٠يناير��١
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��������KKKK  مدينة التجاريةالذمم لا 

الذمم�ا!دينة�التجارية�واmخرى�بالقيمة�العادلة�زائدا�تكاليف�ا!عام�ت.�وتكون�القيمة�العادلة�عند�اwستحواذ� يتم�تسجيل

قصا�ع�:اف�ا!بدئي�بالتكلفة�ا!طفاة�باستخدام�طريقة�الفائدة�الفعلية�ناw سعر�ا!عاملة.�يتم�قياس�هذه�اmصول�بعد�ا�ةبمثاب

  أي�هبوط�9ي�القيمة.

��������KKKK ذمم مدينة مقابل تمويل محفظة 

يمثل�تمويل�ا!حفظة�منتجات�متوافقة�مع�أحكام�الشريعة�ا]س�مية�عNى�شكل�اتفاقيات�مرابحة�مدرجة�بالتكلفة�ا!طفأة�

  .خسائر�اwئتمانناقصا�مخصص�

ل�اmصل�ا!ع«~�إ&ى�العم�ء.�ويتم�إلغاء�اwع�:اف�بالذمم�ا!دينة�مقابل�تمويل�محفظة�عندما�يتم�تحويمبدئيا�يتم�اwع�:اف�

�للتقليل�من�مخا �اwعتيادي�بأسهم�كضمان �العمل �سياق �9ي �تحتفظ�الشركة �ال��اماXkم. �بتسديد �العم�ء �يقوم ر�طعندما

 اwئتمان�عNى�مثل�هذه�الذمم�ا!دينة.

��������KKKK ا>دوات المالية 

  إلغاء ا?عترافوا?عتراف  

 تاريخ التداول المحاسبي 

(التاريخ الذي تكون فيه التداول ويتم إلغاء ا(عتراف بھا في تاريخ  المنتظمةعمليات الشراء والمبيعات ل:صول المالية  بجميعم ا(عتراف يت

 تفاقيةاS. تتطلب عمليات الشراء أو البيع ل:دوات المالية بشكل منتظم تسليم تلك اPصول حسب طريقة التنظيم أو )داةل:الشركة طرفا في العقد 

   في السوق.

ا!الية�من�تاريخ�التداول�ال�~�تكون�فيه�الشركة�طرفا�حسب�اmحكام�التعاقدية�9ي��اwل��اماتباmصول�و اwع�:اف�ا!بدئي�يتم�

  السوق.�

�يتم�wيتم�اwع�:اف�ب �تحويلاmصول�ا!الية�عند�انXYاء�الحقوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�اmصول�ا!الية،�أو�عندما

  .�وا!كافات�اmصول�ا!الية�وكافة�ا!خاطر 

  �.أو�اwنXYاء�م�Xا�wلغاء�أو�الشطبإ�عند�ةا!الي�ل��اماتاwwيتم�اwع�:اف�ب

 ا�الية�صول ليئا�بدقياسالتصنيفو ال

  ا!الية،�بخ�ف�تلك�ا!خصصات�الفعالة�كأدوات�التحوط�كما�يNي:�اmصول يتم�تصنيف�

 التكلفة�ا!طفأة •

 ��لعادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارةالقيمة�ا •

 ��من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا7خرالقيمة�العادلة� •

  مايNي:بواسطة�تم�تحديد�التصنيف�

 .ا!نشأة�]دارة�اmصول�ا!الية�نموذج�أعمال •

 نقدية�ل¾صل�ا!ا&ي.التدفقات�ال�خصائص •

بالقيمة�العادلة��ستثناء�اmصول�ا!اليةاا!عام�ت،�ب�ا!الية�مبدئيا�بالقيمة�العادلة�ا!عدلة�لتكاليف�اmصول يتم�قياس�جميع�

  من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة

اYصولا�الية  

تحدد�الشركة�تصنيف�أصولها�ا!الية�عند�اwع�:اف�ا!بدئي.�ويعتمد�التصنيف�عNى�نموذج�اmعمال�للمنشأة�]دارة�اmصول�

  التعاقدية�للتدفقات�النقدية.�والشروطا!الية�
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  يفالتصن

  ،�اwع�:اف�ا!بدئي�ل¾صول�ا!الية�يتم�تصيفها�وقياسها�بما�يNي:٩الدو&ي�للتقرير�ا!ا&ي��المعياربموجب�

 التكلفة�ا!طفأة: -

 ؛سندات�الدين�–القيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اwخر� -

 أدوات�حقوق�ا!لكية؛�أو�–القيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اwخر� -

 خ�ل�الربح�أو�الخسارة.�ة�منالقيمة�العادل -

��للتقرير �ا!عيار�الدو&ييستند�تصنيف�اmصول�ا!الية�بموجب� بصفة�عامة�إ&ى�نموذج�اmعمال�الذي�تتم�فيه�إدارة��٩ا!ا&ي

�9ي�
ً
�ماليا

ً
�أما�ا!شتقات�ا!ضمنة�9ي�العقود�حيث�يكون�ا!ضيف�أص� اmصول�ا!الية�وخصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي.

�من�ذلك،�يتم�تقييم�اmداة�ا!الية�نطاق�ا!
ً
wوبد�.

ً
  ككل�للتصنيف.ا!هجنة�عيار�ف��يتم�فصلها�أبدا

بالقيمة�العادلة�من�خ�ل��ولم�يتم�اwع�:اف�ا!بدئي�ةط�التاليو يتم�قياس�اmصل�ا!ا&ي�بالتكلفة�ا!طفأة�إذا�تم�استيفاء�الشر 

  :�9ي�الربح�أو�الخسارة

 و�،ا!ا&ي�ضمن�نموذج�أعمال�هو�لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية�أن�يكون�هدف�اwحتفاظ�باmصل� -

وائد�عن�ا!بلغ�فتدفقات�نقدية�من�ا!بلغ�اmصNي�وال�،9ي�تواريخ�محددة�،ينشأ�عن�الشروط�التعاقدية�ل¾صل�ا!ا&ي -

 اmصNي�القائم�فقط.

و�wيتم�تخصيصها��،ط�أدناهو استوفت�الشر يتم�قياس�سندات�الدين�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا7خر�إذا�

  :عند�اwع�:اف�ا!بدئي�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة

يتم�اwحتفاظ�باmصل�ضمن�نموذج�اmعمال�الذي�يتحقق�الهدف�منه�عن�طريق�تحصيل�تدفقات�نقدية�تعاقدية� -

 ؛�ومالية�أصول وبيع�

فقات�النقدية�ال�~�تمثل�فقط�مدفوعات�mصل�ا!بلغ�والفائدة�عNى�تنشأ�ف�:اXkا�التعاقدية�9ي�تواريخ�محددة�للتد -

 أصل�ا!بلغ�القائم.

ال�~��wيتم�اwحتفاظ��Xا�بغرض�ا!تاجرة،�يحق�للشركة�أن�تختار�بشكل�¡Xائي�ل�ستثمارات�9ي�اmسهم�اmو&ي�اwع�:اف�عند�

�الخيار�عNى�أساس�كل�استثمار�عرض�التغ;:ات�ال�حقة�9ي�القيمة�العادلة�ل�ستثمار�ضمن�الدخل�الشام ل�ا7خر.�يتم�هذا

  عNى�حدة.

ا7خر�وفقا�!ا��بالتكلفة�ا!طفأة�أو�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامليتم�قياسها�جميع�اmصول�ا!الية�غ;:�ا!صنفة��إن

�أع�ه �أو�الخسارة.�ورد �العادلة�من�خ�ل�الربح �بالقيمة �عند�وتشمل�جميع�اmصول�ا!ا�يتم�قياسها اwع�:اف�لية�ا!شتقة.

يجوز�للشركة�تعي;ن�أصل�ما&ي�wرجعة�فيه�يفي�بخ�ف�تلك�ا!تطلبات�الواجب�قياسها�بالتكلفة�ا!طفأة�أو�بالقيمة�ا!بدئي،�

�للدخل� ��الشامل�ا7خرالعادلة �أو�الخسارة �كان�ذلك�يلÎي�أو�يخفف�بشكل�كب;:من�عدم�إأو�بالقيمة�العادلة�من�الربح ذا

  .الذي�سيحدث�خ�ف�ذلكا!حاسبة��9يبق�التطا

  القياس

يتم�قياس�اmصل�ا!ا&ي�(ما�لم�يكن�ذمم�مدينة�تجارية�بدون�تمويل�كب;:�يتم�قياسه�مبدئًيا�بسعر�ا!عاملة)�مبدئًيا�بالقيمة�

�إ&ى�حيازة�عنصر�ليس�بالقيمة�العادلة�من�خ�
ً
ل�الربح�أو�العادلة�با]ضافة�إ&ى�تكاليف�ا!عام�ت�ال�~�يمكن�عزوها�مباشرة

الخسارة.�يتم�تحميل�تكاليف�معام�ت�اmصول�ا!الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�كمصروف�9ي�قائمة�الربح�

  أو�الخسارة�عند�تكبدها.
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 اYدواتا�الية

مالية�بالقيمة�العادلة���أصول 

  من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة

��اmصول يتم�قياس�هذه�
ً
ثبات�صا9ي�اmرباح�أو�الخسائر،�بما�9ي�إدلة.�يتم�بالقيمة�العاwحقا

  �ذلك�أي�فائدة�أو�دخل�توزيعات�أرباح،�9ي�الربح�أو�الخسارة.

�  مالية�بالتكلفة�ا!طفأة�أصول  �قياس�هذه ��اmصول يتم
ً
�الفwحقا �الفائدة �طريقة �باستخدام �ا!طفأة �يتم�عليبالتكلفة ة.

وأرباح�وخسائر��،مة.�تثبت�إيرادات�الفائدة9ي�القيالهبوط�تخفيض�التكلفة�ا!طفأة�بخسائر�

~Êجنmع�:افالقيمة�9ي�الربح�أو�الخسارة.�يتم��وهبوط�،الصرف�اwأي�ربح�أو�خسارة�عند�ب�ا

  ثبات�9ي�الربح�أو�الخسارة.]التوقف�عن�ا

�سندات� �9ي اwستثمارات

�من� �العادلة �بالقيمة الدين

  خ�ل�الدخل�الشامل�ا7خر

� �wح�اmصول يتم�قياس�هذه
ً
�باستخدام�قا �يتم�احتساب�إيرادات�الفائدة �العادلة. بالقيمة

�يتم� واwنخفاض�9ي�القيمة��صرف�العملةأرباح�وخسائر�اwع�:اف�بطريقة�الفائدة�الفعالة.

صا9ي�اmرباح�والخسائر�9ي�الدخل�الشامل�ا7خر.�وعند�اwع�:اف�ب9ي�الربح�أو�الخسارة.�يتم�

�تصناwع�:افالتوقف�عن� �يتم�إعادة �الدخل�الشامل�، �9ي يف�اmرباح�والخسائر�ا!�:اكمة

  ا7خر�إ&ى�الربح�أو�الخسارة.

� �9ي اmسهم�اwستثمارات

�خ�ل� �من �العادلة بالقيمة

  الدخل�الشامل�ا7خر

��اmصول يتم�قياس�هذه�
ً
توزيعات�اmرباح�كإيرادات�9ي�اwع�:اف�ببالقيمة�العادلة.�يتم�wحقا

توزيعات�اmرباح�تمثل�بشكل�واضح�اس�:داد�لجزء�من�تكلفة�الربح�أو�الخسارة�إ�wإذا�كانت�

�يتم� �الدخل�الشامل�ا7خر�و�wيتم�اwع�:اف�باwستثمار. �اmرباح�والخسائر�اmخرى�9ي صا9ي

�إعادة�تصنيفها�إ&ى�الربح�أو�الخسارة.
ً
  أبدا

 ا�اليةاYصول الهبوط يقيمة

�ا! �اwئتمانية �الخسارة �نموذج �بتطبيق �الشركة �لتقوم �و لتوقعة �اw قياس ��Xبوط �وا!خاطر�اwئتمانية�اmصول ع�:اف �ا!الية

  الذمم�ا!دينة�التجارية.�:لسندات�الدين�ويتم�قياسها�بالتكلفة�ا!طفأة�عNى�سبيل�ا!ثال

رة�وعند�تقدير�الخسا�Xا�ا!بدئي�اwع�:اف�عند�تحديد�ما�إذا�كانت�مخاطر�اwئتمان�ل¾صل�ا!ا&ي�ازدادت�بشكل�جوهري�من�

اwئتمانية�ا!توقعة،�تأخذ�الشركة�باعتبارها�ا!علومات�الداعمة�وا!�ئمة�وال�~�تتوفر�دون�تكلفة�أو�جهد��wمQ:ر�لهما.�وهذا�

�يشمل�ا!علومات�ال�~� �التاريخية�للشركة�والتقييم�اwئتماني�كما �إ&ى�الخQ:ة
ً
يشمل�تحليل�ومعلومات�نوعية�وكمية�استنادا

  للمستقبل.�تتسم�بالنظرة�التطلعية�

ا!الية�متعÏ:ة�السداد�عندما�يكون�هناك�احتمال�بعدم�قيام�ا!ق�:ض�بسداد�ال��اماته�اwئتمانية��اmصول تعتQ:�الشركة�أن�

  تحصيل�الضمان�(إذا�كانت�تحتفظ�به).�:مثل�،للشركة�بالكامل�دون�قيام�الشركة�باللجوء�إ&ى�ا]جراءات

�أ �اwئتمانية�تأخذ�الشركة�باwعتبار�سندات�الدين�عNى �يكون�تصنيف�مخاطرها �ذات�مخاطر�ائتمانية�منخفضة�عندما ¡Xا

�"درجة�اwستثمار".��إن�الحد�اmق���Ðللف�:ة�ال�~�يتم�أخذها�باwعتبار�عند�تقدير�الخسارة� �بـ
ً
�للتعريف�ا!فهوم�دوليا

ً
مساويا

  رض�الشركة�!خاطر�اwئتمان.اwئتمانية�ا!توقعة�يمثل�الحد�اmق���Ðللف�:ة�التعاقدية�ال�~�من�خ�لها�تتع
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  ��ا7خر�ا!الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اmصول 

�ل¾ �١٢ع�:اف�بالخسائر�اwئتمانية�ا!توقعة�عNى�مدى�باw تقوم�الشركة� ا!الية�بالقيمة�العادلة�للدخل�الشامل��صول شهرا

بتقييم�ما�ما&ي��تعتQ:�صغ;:ة.�ومع�ذلك�تقوم�الشركة�9ي�كل�تاريخ�تقريروينتج�عن�ذلك�أحداث�9ي�التعÏ:�عن�السداد�و ا7خر.�

  إذا�كانت�هناك�زيادة�كب;:ة�9ي�مخاطر�اwئتمان�ل¾داة.

�ا!خاطر�عNى�ا!علومات�ا!تاحة�السهلة�مثل�التصنيفات�اwئتمانية�الصادرة�من� �بتقييم�هذه �تقوم تعتمد�الشركة�عندما

سية.�تقوم�الشركة�بحفظ�اwدوات�ا!الية�البسيطة�ال�~�تتوفر�لها�تصنيفات�ائتمانية.�و9ي�وكاwت�التصنيف�اwئتماني�الرئي

تقوم�الشركة�بجمع��،ا!الية��صول حالة�عدم�وجود�معلومات�حول�العوامل�ال�~�ممكن�أن�تؤثر�عNى�هذه�التصنيفات�ل¾ 

  ئتمان.اw �اmدوات�ا!ماثلة�9ي�محفظة�التقييم�ويمكن�يحدث�زيادة�كب;:ة�9ي�مخاطر

  عرضالهبوط يالقيمة

  .صول يتم�خصم�مخصصات�الخسارة�ل¾صل�ا!ا&ي�ا!قاس�بالتكلفة�ا!طفأة�من�القيمة�الدف�:ية�اwجمالية�ل¾ 

العقود�يتم�عرضها�بصورة�منفصلة�9ي��أصول خسائر�الهبوط�9ي�القيمة�ا!تعلقة�بالذمم�ا!دينة�التجارية�واmخرى�بما�9ي�ذلك�

  الدخل�الشامل�ا7خر.الربح�أو�الخسارة�و 

 الفائدةدخل

�و  �ا!طفأة �بالتكلفة �قياسها �يتم �ال�~ �ا!الية �اmدوات �لكافة ��اmصول بالنسبة �ا!رتبطة �بالفائدةا!الية �دخل �يقيد الفائدة�،

�الفعNي �العمولة �معدل �الفعNي. �العمولة �معدل �النقدية��باستخدام �أو�ا!تحص�ت �ا!دفوعات � �يخصم �الذي هو�ا!عدل

،�إ&ى�صا9ي�ا!بلغ��،لية�ا!قدرة�خ�ل�العمر�ا!توقع�ل¾داة�ا!اليةا!ستقب
ً
�يكون�ذلك�مناسبا أو�خ�ل�ف�:ة�زمنية�أقل،�عندما

  ا!ا&ي.��الدف�:ي�ل¾صل

�� �قيمة �يكون�هناك�هبوط�9ي �القابلة�ل�س�:داد،�عندما �ا&ى�قيمXYا �الدف�:ية ا!الية��اmصول تقوم�الشركة�بتخفيض�القيمة

�ا �تمثل �وال�~ �الفعلية �بسعر�الفائدة �الخصم �ا!قدرة �ا!ستقبلية �النقدية �ل¾ لتدفقات �كإيراد��،¾داةلصل ويستمر�الخصم

  ا!الية�باستخدام�معدل�الفائدة�الفعNي.�اmصول فوائد.�يتم�اwع�:اف�بدخل�ودائع�ا!رابحات�عNى�

  ا�اليةاrلpqامات

 wا�ا!الية�عند�اXkع�:اف�ا!بدئيتقوم�الشركة�بتحديد�تصنيف�ال��اما. 

  التصنيف:

  يتم�تصنيف�اwل��امات�ا!الية�لفئات�القياس�التالية:

 عادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة،�والقيمة�بالكال��امات�مالية��تقاس  ) أ

 بالتكلفة�ا!طفأة�تقاس ) ب

  القياس

� �بيتم �العادلة�اwل��اماتاwع�:اف�مبدئيا �بالقيمة �احتساب�اwل��امات�ا!اليةا!الية �يتم �ا!طفأة�. �بالتكلفة �القروض�، مثل

  مباشرة.�بالقيمة�العادلة�ا!حددة�عNى�أساس�طريقة�معدل�الفائدة�الفعNي�بعد�النظر�9ي�تكاليف�ا!عاملة

� �تقوم �الشركة �جميع ��اwل��اماتبتصنيف �باستثناء �ا!طفأة، �بالتكلفة �وقياسها �ال�حقة �بالقيمة��اwل��اماتا!الية ا!الية

  ال�حقة�ا!شتقة�بالقيمة�العادلة.�اwل��اماتلربح�أو�الخسارة�ويتم�قياس�العادلة�من�خ�ل�ا

mداة�الدين�من�خ�ل�تخصيص�رسوم�الفائدة�عNى�مدى�معدل�الفائدة�بالتكلفة�ا!طفأة��معدل�الفائدة�الفعNييتم�قياس�

�هو�ا!عدل�الذي�يقوم� الفعNي�للسنة. �الفعNي �ا!معدل�الفائدة �بتخفيض�التدفقات�النقدية �ا!قدرة �ذلك�ستقبلية �9ي (بما

جميع�الرسوم�والنقاط�ا!دفوعة�أو�ا!تلقاة�ال�~�تشكل�جزءا��wيتجزأ�من�معدل�الفائدة�الفعNي�وتكاليف�ا!عام�ت�وغ;:ها�
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من�اmقساط�أو�الخصومات)�من�خ�ل�العمر�ا!توقع�mداة�الدين،�أو�حسب�اwقتضاء،�أقصر�سنة،�بالنسبة�لصا9ي�ا!بلغ�

  تنطبق�هذه�الفئة�بوجه�عام�عNى�القروض،�والذمم�التجارية،�وغ;:ها. عند�اwع�:اف�ا!بدئي.��الدف�:ي 

،�والقروض�من�اmطراف�ذات�ع�قة،�ورسوم�ا]حالة�ا!ستحقة�تجاريةالدائنة�الذمم�تشمل�ال��امات�الشركة�ا!الية�عNى�ال

  �الية�بالتكلفة�ا!طفأة.�!ا���اماتلاwتقوم�الشركة�بقياس�و الدفع�إ&ى�الشركة�اmم.�

  مقاصةاYدواتا�الية

ا!الية�ويدرج�الصا9ي�9ي�قائمة�ا!ركز�ا!ا&ي�عند�وجود�حق�نظامي�ملزم�لتسوية�ا!بالغ�ا!ثبتة��اwل��اماتو �اmصول تتم�مقاصة�

9ي�آن��اwل��امات�وتسديد�اmصول عNى�أساس�الصا9ي�من�أجل�بيع��اwل��اماتمع��اmصول وعندما�يكون�هناك�نية�لتسوية�

  واحد.

��للتنفيذيجب�أ�wيكون�الحق�القابل�
ً
�عNى�اmحداث�ا!ستقبلية�ويجب�أن�يكون�قاب�

ً
ا�متوقفا

ً
9ي�سياق�العمل��للتنفيذقانون

wأو�إف�س�الشركة�أو�الطرف�ا!قابل.ل��امات�العادي�و9ي�حالة�عدم�الوفاء�با  

��������KKKK ا�يجار عقود

  تم�تصنيف�العقد�كعقد�إيجار�تمويNي�أو�عقد�إيجار�تشغيNي.نه�يإف�،عندما�تكون�الشركة�ا!ؤجر

ويصنف�عقد�ا]يجار�الذي�ينقل�كافة�ا!خاطر�وا!نافع�الجوهرية�عNى�ا!لكية�إ&ى�الشركة�كعقد�إيجار�تمويNي،�خ�ف�ذلك��

ة�الحالية�ا!دفوعة�معينة�مثل�الحد�اmدنى�للقيم�عتبار�مؤشراتw تقوم�الشركة�بتقييم�وأخذ�ايكون�كعقد�إيجار�تشغيNي.�

�:Qكmيجار�إ&ى�حد�كب;:�من�القيمة�العادلة�ل¾صل�ا]يجار�أو�الجزء�اÒنتا¿ي�ل¾صل.لmمن�مدى�العمر�ا  

عقودالتمويل 

عندما�تقوم�الشركة�بتصنيف�العقد�9ي�بداية�ا]يجاركعقد�تمويNي�.�يتم�تسجيلها�بصا9ي�اwستثمار�9ي�عقود�التمويل�وتكون�

  صول�ا!ؤجرة�،�والقيمة�الحالية��للحد�اmدنى�من�مدفوعات�اwيجار.لعادلة�من�اm أقل�من�القيمة�ا

ا]يجار�التمويNي��ات�ا]يجار�ا!ستقبلية��عNى�العقدستثمار�9ي�عقود�ا]يجار�التمويلية�عNى�إجما&ي�مدفوعw يشتمل�إجما&ي�ا

يتم�تسجيل�الفرق�ب;ن�مستحقات�ا]يجار�وتكلفة�اmصل�مستحقات�ا]يجار�با]ضافة�إ&ى�ا!بالغ�ا!تبقية�ا!قدرة�وا!ستحقة.�

  إيجار�تمويNي�غ;:�مكتسب�]غراض�العرض�،�ويتم�خصمها�من�إجما&ي�اmستثمار�9ي�عقود�ا]يجار�التمويلية.�يرادإك�ا!ؤجر

 عقودتشغيلية

�با �كإيراد�ع�Nع�:اف�w تقوم�الشركة �9ي�عقود�ا]يجار�التشغيلية �أساس�القسط�الثابث�عNى�بمدفوعات�ا]يجار�ا!ستلمة ى

  ".دخل�اخر�مدى�ف�:ة�ا]يجاركجزء�من�"��

��������KKKK اال ستثماريةY عقارات

  لف�:ات�طويلة�اmجل�أو�زيادة�رأس�ا!ال�أو�كل�Xما،�و�wتقوم�الشركة�بتشيغلها.�تقوم�الشركة�بحفظ�عائدات�ا]يجار 

�ذلك�تكاليف�ا!عام�ت.�وتشتمل�تكاليف�ا!عام�ت�بما�9ي�ع�:اف�ا!بدئيبالتكلفة�عند�اw ستثمارية�w يتم�قياس�العقارات�ا

  رة�عNى�العمل.ا!قد�ينسا�Ç~�لتكو أولجان�التأج;:�ا!بدئية�ويكون�شرط��،والرسوم�ا!هنية�للخدمات�القانونية�،عNى�الضرائب

ن�وجد.�يتم�إلقيمة�ستثمارية�بالتكلفة�يتم�قياسها�wحقا�بالقيمة�العادلة�ناقصا�هبوط�اw بعد�اwع�:اف�ا!بدئي�للعقارات�ا

  تسجيلها�9ي�قائمة�ا!ركزا!ا&ي�بصا9ي�القيمة�الدف�:ية.فحص�العقارات�اwستثمارية�سنويا�لتحديد�هبوط�القيمة�ويتم�

�أو�التخلص�م�Xا�¡Xائيا�من�اwستخدام�وwيتوقع�أي�منافع�يتم� إلغاء�اwع�:اف�بالعقارات�اwستثمارية�عندما�يتم�استبعادها

ة�بعد�اwستبعاد.�إن�الفرق�ب;ن�صا9ي�العائدات�اwستبعاد�والقيمة�الدفت;:ية�ل¾صل�قد�ينتج�ع�Xا�مكاسب�اقتصادية�مستقبلي

  أو�خسائر�عند�التلف�أو�اwستبعاد�من�العقارات�اwستثمارية.
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				����KKKK ا�لموسةا�اYصول#Fوغ لموسة

  سة�عNى�النحو�التا&ي:وسة�وغ;:�ا!لمو مكانت�اmعمار�ا]نتاجية�ا!طبقة�من�قبل�الشركة�ل¾صول�ا!ل

  عددالسنوات 
   

 �٥ اmثاث�وال�:كيبات

  ٣-١٠  &ىآأجهزة�حاسب�

  ٥ معدات�مكتبة

  ٥  برامج�كمبيوتر

  ١٠ العمليات�ا!صرفية�والبنية�التحتية�

  ا�متلكاتوا�عدات

�قائمة �يحمل�اwس�XYك�عNى �أساس�طريقة��تظهر�ا!متلكات�وا!عدات�بالتكلفة�بعد�خصم�اwس�XYك�ا!�:اكم. الدخل�عNى

  عNى�قم�Xا�ا!تبقية�عNى�مدى�اmعمار�ا]نتاجية�ا!قدرة�لها.�اmصول ،�وذلك�لتوزيع�تكاليف�القسط�الثابت�

  تحدد�اmرباح�والخسائر�الناتجة�عن�اwستبعادات�بمقارنة�ا!تحص�ت�مع�القيم�الدف�:ية�وتقيد�9ي�قائمة�اmرباح�أو�الخسائر.

�الصيانة �مصاريق �العمر�تقيد �من �wتزيد�جوهريا �ال�~ �الدخل�عند��وا]ص�حات�العادية �قائمة �9ي �ا!قدر�ل¾صل ا]نتا¿ي

  ،�إن�وجدت�،�ويتم�استبعاد�اmصل�الذي�يتم�استبداله.�هامهتكبدها.�تتم�رسملة�التجديدات�والتحسينات�ال

ا�لموسةاYصول #Fغ  

  9ي�تاريخ�اwستحواذ�عNى�اmصل.القيمة�العادلة�ا!دفوعة�يتم�اwع�:اف�ا!بدئي�ل¾صول�غ;:�ا!لموسة�بالتكلفة�ب

يتم�إلغاء�اwع�:اف�باmصل�غ;:�ا!لموسة�عند�اwستبعاد�أو�عندما�wيتوقع�أي�منافع�اقتصادية�مستقبلية�من�اwستخدام�أو�

� �إثبات �عن �التوقف �عن �الناتجة �أو�الخسارة �الربح �قياس �يتم ��أصول البيع. �ب;ن �بالفرق �متحص�ت�غ;:�ا!لموسة صا9ي

  ،�ويتم�إثباXkا�9ي�قائمة�اmرباح�أو�الخسائر�.اwستبعاد�والقيمة�الدف�:ية�ل¾صل

ا�اليةاYصول الهبوط يقيمة#Fغ  

�كان�يوجد�مؤشر�بأن�احد�ا �إذا صول�غ;:�ا!الية�قد�تعرض�لهبوط�9ي�m تقوم�الشركة�بتاريخ�إعداد�التقرير�ا!ا&ي�بتقييم�ما

�9ي�حال�وجود� �القيمة�mحد�القيمة. �كان�من�الضروري�إجراء�اختبار�سنوي�بخصوص�الهبوط�9ي �أو�إذا �ا!ؤشر، مثل�هذا

�إن�القيمة�القابلة�ل�س�:داد�ل¾صل�تمثل�القيمة�العادلة� اwصول،�تقوم�الشركة�بتقدير�القيمة�القابلة�ل�س�:داد�ل¾صل.

 wا� �والقيمة �اwستبعاد �تكاليف �ناقصا �النقد �توليد �أو�وحدة �اmصول�ل¾صل �mحد �تحديدها �ويتم �أعNى، �أXÉما ستخدامية

9ي�حال�عدم�قيام�اmصل�بتوليد�تدفقات�نقدية�داخلة�تكون�مستقلة�بشكل�رئي�º~�عن�تلك�ا!ولدة�من�أصول�أو��w الفردية�إ

�تزيد�قيمة�وحدات�توليد�النقد�عن�من�اm مجموعة� �أو�عندما �تزيد�القيمة�الدف�:ية�mصل�ما القيمة�صول�اmخرى.�عندما

  إ&ى�القيمة�القابلة�ل�س�:داد.القابلة�ل�س�:داد،�يعتQ:�اmصل�منخفض�القيمة�ويتم�تخفيضه�

كان�هناك�تغي;:�9ي�اwف�:اضيات�ا!ستخدمة�لتحديد�القيمة�إذا�يتم�عكس�خسارة�هبوط�القيمة�ا!ع�:ف��Xا�سابقا�فقط�

�القيمة �الهبوط �بخسارة �اwع�:اف �منذ �اmصل �ل�س�:داد �القيمة��القابلة �wيتجاوز �بحيث �اwنعكاس�محدود �يكون اwخ;:ة.

س�:داد�،�وwتتجاوز�القيمة�الدف�:ية�ال�~�سيتم�تحديدها�بعد�خصم�اwس�XYك،�و9ي�حالة�لدف�:ية�ل¾صل�للقيمة�القابلة�ل� ا

  لربح�أو�الخسارة.عدم�وجود�خسائر�هبوط�9ي�قيمة�اmصل�9ي�السنوات�السابقة.�يتم�اwع�:اف��Xذا�اwنعكاس�9ي�قائمة�ا
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����KKKK  صولYاا�تد#Fللبيعاغ�ا�  ولةمحتفظ

ذا�كان�سيتم�اس�:داد�قيمXYا�الدف�:ية�إن�وجدت،�عNى�أ¡Xا�محتفظ��Xا�للبيع�و إ�،غ;:�ا!تداولة�اmصول تقوم�الشركة�بتصنيف�

  .البيع�وليس�اwستخدام�ا!ستمر�معام�ت�بشكل�أسا�Ç~�من�خ�ل

�للمعاي;:�الدولية�للتقرير�قبل�التصنيف�عNى�أ¡Xا�محتفظ�به� للبيع،�يتم�قياس�القيمة�الدف�:ية�ل¾صول�غ;:�ا!تداولة�وفقا

  .ا!ا&ي�ا!طبقة�السارية.�بعد�ذلك�يتم�قياسها�بالقيمة�الدف�:ية�أو�القيمة�العادلة�ناقصا�تكاليف�البيع�اXÉما�أقل

غ;:�ا!تداولة�بالقيمة��صول ل¾ wحق�مبدئي�أو��الربح�أو�الخسارة�mي�شطبقائمة�ع�:اف�بخسائر�هبوط�القيمة�9ي�w يتم�ا

 wيتم�ا� ع�:اف�باmرباح�ال�حقة�9ي�القيمة�العادلة�ناقًصا�تكاليف�البيع�بالقدر�الذي��wتتجاوز�العادلة�ناقًصا�تكاليف�البيع.

  .فيه�خسائر�هبوط�القيمة�ا!�:اكمة�ا!سجلة�سابًقا

  يفها�كمحتفظ��Xا�للبيع.غ;:�ا!تداولة�أثناء�تصن�اmصول �wيتم�اس�XYك�

��������KKKK زكاةال  

�العربية� �با!ملكة �والدخل �للزكاة �العامة �الهيئة �9ي ��Xا �ا!عمول �للوائح
ً
�وفقا �ا!الية �القوائم �9ي �الزكاة �مخصص �إثبات يتم

�ويتم�إثبات� �قائمة�الربح�أو�الخسارة. �ويتم�تحميل�الزكاة�عNى �إ�ال��اماتالسعودية�("الهيئة"). ن�الزكاة�والدخل�ا]ضافية،

  وجدت،�وال�~�تتعلق�بالربط�عNى�سنوات�سابقة�من�قبل�الهيئة�9ي�الف�:ة�ال�~�يتم�ف�Xا�الربط�ال�Xائي.�

�للقرار�الوزاري�رقم��ا!صرفا]نماء�("�!صرفكما�أن�الشركة��ي�شركة�تابعة�مملوكة�بالكامل�
ً
�٢٨بتاريخ��١٠٠٥")،�ووفقا

�الثاني� �(ا!وافق�١٤٢٨ربيع �٢٠٠٧مايو��١٥هـ �يقدم �9ي��ا!صرف)، �ا!نXYية �السنة �من �الزكاة �عن
ً
�موحدا

ً
ديسمQ:��٣١إع�نا

  لدى�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل.�٢٠١١

��������KKKK ا�خصصات  

� �يتم �اwاwع�:اف �تؤدي �عندما �من�با!خصصات �ا]قتصادية �ا!وارد �تدفق �إ&ى �حدث�سابق �من �الناتجة �الحالية ل��امات

�ب �الشركة�ويمكن�تقدير�ا!بالغ �ويتم�تعديلها �ا!ركز�ا!ا&ي �ا!خصصات�بتاريخ�قائمة �ويتم�مراجعة لتعكس�شكل�موثوق�به.

  فضل�تقدير.أ

����KKKK نFا�وظف  منافع

  ا�وظفFنقصF#ةاYجلمنافع

�بعد��١٢خرى�قص;:ة�اmجل�خ�ل�أل��ام�عن�ا!زايا�ا!ستحقة�للموظف;ن�بالنسبة�للرواتب�وأي�مزايا�wبااwع�:اف�يتم� شهرا

نة�ال�~�يتم�ف�Xا�تقديم�الخدمة�ا!تعلقة��Xا�ح���¡Xاية�السنة�للتقرير�ويتم�قياسها�مقابل�ا!بلغ�ا!توقع�أن�يتم�دفعه�¡Xاية�الس

  لتلك�الخدمة�ويتم�تصنيف�ال��امات�منافع�ا!وظف;ن�9ي�قائمة�ا!ركز�ا!ا&ي.

�ايةالخدمةللموظفFننافعم�  

نافع�ا!حددة.�ويتم�ذلك�عن�طريق�احتساب�مدة�الخدمة�لدى�ا!وظف�¡Xاية�الخدمة�ا!وظف;ن�بخطة�ا!منافع�يتم�تحديد�

 mخ;:�وفقا�لقانون�العمل�والعمال�9ي�ا!ملكة�العربية�السعودية�وسياسية�الشركة.والراتب�ا!ستلم�ا  

� �بواسطة�خب;:�إكتواري�مؤهل�باستخدام�طريقة�وحدة
ً
�ا!توقيتم�احتساب�ال��امات�ا!نافع�ا!حددة�سنويا 9ي�عة�ا]ضافة

عداد�التقرير�السنوي.�ويتم�اwع�:اف�باwل��امات�ذات�الصلة�9ي�قائمة�ا!ركز�ا!ا&ي�بالقيمة�الحالية�!خصص�إ¡Xاية�السنة�من�

  ¡Xاية�الخدمة.منافع�

&ى�القيمة�الحالية�اwل��ام�ا!نافع�ا!حددة�العائد�عNى�سندات�حكومية�من�إللوصول��قهيمثل�معدل�الخصم�الذي�يتم�تطبي

  ل�تطبيق�معدل�الخصم�الذي�يتم�تقدير�ا!دفوعات.خ�
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  ¡Xاية�الخدمة�كما�يNي:منافع�يتم�تصنيف�

 تكلفة�الخدمة�الحالية�(الزيادة�9ي�القيمة�الحالية�ل�ل��ام�نتيجة�خدمة�ا!وظف�9ي�السنة�الحالية) -

 ؛�وا!نافع�¡Xاية�الخدمة)الفوائد�(�يتم�تطبيقها�معدل�الخصم�9ي�بداية�السنة�ح���¡Xاية�السنة�ال��ام�مصروفات� -

 قياسالعادة�إ -

�كتكلفة� �الدخل �للقائمة �البند �نفس �9ي �الخدمة �¡Xاية �اwل��ام �عن �الناتجة �الفائدة �ومصروف �الخدمة �تكلفة تتضمن

  تعويضات.

� �الإعادة �الدخل�الشاشمل�اm ويقياس، �قائمة �9ي �بالكامل�9ي�سنة�حدوXÓا �ويتم�اwع�:اف��Xا مل�رباح�والخسائر�اwكتورية،

ى�إ&رباح�أو�الخسارة�9ي�السنة�التالية.�ويتم�تحميل�ا!بلغ�وا!ع�:ف�به�9ي�قائمة�الدخل�الشامل�اwخر�اm إ&ى�اwخر�دون��إعادXkا�

  رباح�ا!بقاة.m ا

��������KKKK   مصروفاتعموميةوإدارية

ات�ا!تعلقة�بأكÏ:�من�يتم�قياس�ا!صروفات�واwع�:اف��Xا�بالتكلفة�للسنة�الحالية�من�وقت�تكبدها.�أما�بالنسبة�للمصروف

�ب �ا!صروفات، �جميع �تصنيف �يتم �بالتناسب. �السنوات �عNى �تخصيصها �يتم �أ¡Xا�اسنة �عNى �ا!باشرة �ا!صروفات ستثناء

  مصروفات�عمومية�وإدارية.

��������KKKK  أصول�اكعهدةأوأمانة�  محتفظ

  شرافا�دارةإممتلكاتتحت

�بخدمات� �إتقوم�الشركة �تشمل �وال�~ �اmصول�لعم�Xjا، �التعامل�معإدارة �وwيتم �واwستثمارات. �الصناديق�ا!ش�:كة ها�دارة

  كأصول�للشركة�ف½~�غ;:�مدرجة�9ي�القوائم�ا!الية.

  لعم6ءلنقديةالحساباتال

  للشركة�ف½~�غ;:�مدرجة�9ي�القوائم�ا!الية.�أصول حسابات�النقدية�للعم�ء�كالwيتم�التعامل�مع�

��������KKKK إثبات  ا�يرادات

اطة�عندما�يتم�تنفيذ�الصفقة.�ويتم�إثبات�عمولة�الوساطة�عNى�اmسهم�ا!حلية�بعد�خصم�إثبات�عمولة�الوسيتم� •

 عمولة�تداول�والحسومات�ا!سموح��Xا�للعم�ء.

 يتم�إثبات�أتعاب�خدمات�إدارة�اmصول�(�متضمنة�الصناديق�اwستثمارية)�عند�تقديم�هذه�الخدمات. •

 .روفاتت�تلك�اmتعاب�بالصا9ي�من�ا!صيتم�إثبات�رسوم�اwش�:اك�9ي�الصندوق.�يتم�إثبا •

 .روفاتة�ا!صرفية�عندما�يتم�تقديم�الخدمات�ذات�الصلة�بالصا9ي�من�ا!صييتم�إثبات�أتعاب�الخدمات�اwستثمار  •

�جمع� • �لها �ا]صدار�ويحق �الخدمات�لجهة �تقديم�جميع �تكمل�الشركة �إثبات�رسوم�خدمات�الضمان�عندما يتم

�د �ا]صدار�بدون �جهة �من �خصم�الرسوم �بعد �الضمان �عائدات �عرض �ويتم �بالرسوم. �مرتبطة �محتملة يون

 ا!عام�ت.مصروفات�

�اwعتبار�أصل�ا!بلغ� • �أساس�تناسب�زم«~�مع�اmخذ�9ي �بالهامش�عNى �إثبات�الدخل�مقابل�تسهي�ت�التمويل يتم

 القائم�ومعدل�العمولة�ا!طبق.

 ف�:ة�تقديم�(دخل�مؤجل).�يتم�است�م�أتعاب�خدمات�الحفظ�مقدما�ويتم�إطفاؤها�خ�ل •

ويتم�عرضها�مع��يتم�إثبات�توزيعات�أرباح�اwستثمار�عند�تحققها�أو�إع�¡Xا�رسميا�من�قبل�الجهة�ا!ستثمر�ف�Xا. •

 صا9ي�الربح�والخسارة�9ي�اwستثمار�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة.

  دام�طريقة�العائد�الفعNي.التمويلية�عNى�ف�:ة�العقد�باستخيتم�إثبات�عقود�التأج;:� •
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��������KKKK بالعم6تاYجنبيةا�عام6ت  

�mسعار�الصرف�السائدة�9ي�تاريخ�حدوث�تلك�ا!عام�ت.�
ً
تتم�ترجمة�ا!عام�ت�بالعم�ت�اmجنبية�إ&ى�الريال�السعودي�وفقا

تعكس�ما�يعادلها�بالريال�السعودي�النقدية�بالعم�ت�ال�~�تتم�بالعم�ت�اmجنبية�فيجري�تحويلها�ل�اwل��اماتو �اmصول أما�

يتم�قيد�ا!كاسب�أو�الخسائر�الناتجة�عن�التغ;:ات�9ي�أسعار�العم�ت�اmجنبية�و �بأسعار�التحويل�السائدة�9ي�تاريخ�ا!ركز�ا!ا&ي.

  .���الربح�أو�الخسارةالنقدية�بالعم�ت�اmجنبية�9ي�قائمة��اwل��اماتو �اmصول الناتجة�عن�ترجمة�

��������KKKK   ا�حتملةاrلpqامات

يتم�ا]فصاح�عن�اwل��امات�الطارئة�عندما�يكون�لدى�الشركة�ال��ام�محتمل�نتيجة�لحدث�سابق،�والذي�سيتم�تأكيده�عند�

حدوث�اwل��ام،�لحدث�أو�أكÏ:�من�اmحداث�ا!ستقبلية�غ;:�ا!ؤكدة�ال�~��wتخضع�بالكامل�لسيطرة�الشركة؛�أو�أن�الشركة�

� �أو�بناء �قانوني �ال��ام �لتدفق�خار¿ي�لدXÉا �أن�تكون�هناك�حاجة �ولكن�ليس�من�ا!حتمل �من�أحداث�سابقة، �ينشأ حا&ي

  للموارد�ال�~�تتضمن�مزايا�اقتصادية�لتسوية�اwل��ام،�أو��wيمكن�قياس�مبلغ�اwل��ام�بموثوقية�كافية.

��������KKKK النظامي  اrحتياطي

�للنظام�اmسا�Ç~�للشركة،�يتع;ن�عNى�الشركة�
ً
لتكوين�احتياطي�نظامي�ح���يبلغ��للسنة�الصا9يدخلها�٪�من�١٠تحويل�وفقا

  ٪�من�رأس�ا!ال.�وهذا�اwحتياطي�غ;:�متاح�للتوزيع.٣٠هذا�اwحتياطي�

  

 النقدومايعادله .٥

 
٣١ديسم$#

٢٠١٩ 

 ٣١��:Qديسم

٢٠١٨ 
 �٥١٫٤٨٩  ٣٢٩٫٢٣٤ )١١(إيضاح��الحسابات�الجارية– ا!صرفنقد�لدى�

  ٢٠٨٫٠٠٠   ١٠٠٫٠٠٠  ل�استحقاق�لث�ثة�أشهر�أو�أقلآجا�–مع�البنوك��ودائع�مرابحة
  ٢٥٩٫٤٨٩   ٤٢٩٫٢٣٤  

  )١٢٩(   )١٠(  ناقصا:�مخصص�الخسائر�اwئتمانية�ا!توقعة
  ٢٥٩٫٣٦٠   ٤٢٩٫٢٢٤  

 %).٢٠١٨�٣٫٢ديسمQ:��٣١%�(٢٫٥م�هو�٢٠١٩ديسمQ:��٣١معدل�الفائدة�الفعNي�لودائع�ا!رابحة�كما�9ي�

ذممتجاريةو الدينةا�ذممال. .٦ أخرى مدينة

 ٣١ ٢٠١٨ديسمQ:��٣١  ٢٠١٩ديسم$#

 ٤٣٩٫٥١٩  ٣٧٤٫٢٢٧ ذمم�مدينة�مقابل�تمويل�محفظة

 ١٩٨٫٩٩١  ١٤٦٫٧٣٦ رسوم�مستحقة�إدارة�اwصول 

 ٥٦٫٥٩٠  ٥٢٫٤٢٩ خرى اm دينة�التجارية�ا!الذمم�

دينة�التجاريةا!إجما&ي�الذمم� ٦٩٥٫١٠٠  ٥٧٣٫٣٩٢ 

 )١٫٦٧٦(  )٧٢٤( نية�ا!توقعةناقصا:�مخصص�الخسائر�اwئتما

 ٦٩٣٫٤٢٤  ٥٧٢٫٦٦٨ صا9ي�- ذمم�مدينة�تجارية
       

  ٩٫٦٥٠   -  ضريبة�القيمة�ا!ضافة�قابلة�ل�س�:داد

  ١٫٤١١   ٢٫٠٧٦  مستحق�من�أطراف�ذات�ع�قة

  ١٫٩٦٢   ٢٫٤٥٤  ذمم�مدينة�أخرى 

  ٧٠٦٫٤٤٧   ٥٧٧٫١٩٨  
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�ل�ستث �لعم�Xjا �محفظة �تمويل �تسهي�ت �الشركة �والصناديق�تقدم �العا!ية �واmسواق �السعودي �اmسهم �سوق مار�9ي

اwستثمارية.�تمثل�هذه�التسهي�ت�تمويل�مرابحة�مل��م�بأحكام�الشريعة�ا]س�مية�مضمونة�عادة�بحقوق�ا!لكية�اmساسية�

مليون��٢٠١٨�:٨٥٥(�٢٠١٩ديسمQ:��٣١مليون�ريال�سعودي�كما�9ي��٩٧٥استثماري�بمبلغ��ونقدا�محتفظا�به�9ي�حساب�عميل

  �ريال�سعودي).�يتم�منح�هذه�التسهي�ت�!دة�أقصاها�سنة�واحدة�وتحمل�سعر�عمولة�ثابت.

  

  التغ;:ات�9ي�مخصص�الخسائر�اwئتمانية�ا!توقعة�خ�ل�السنة�كما�يNي�:

  

 ٣١ ٢٠١٨ديسمQ:��٣١  ٢٠١٩ديسم$#

  -   ١٫٦٧٦  يناير���9١ي�كما��

  ٣٢٤   -  ٩ا!عيار�الدو&ي�للتقرير�ا!ا&يالخسائر�اwئتمانية�ا!توقعة�بموجب�

  ١٫٣٥٢   )٩٥٢(  مخصص�الخسائر�اwئتمانية�ا!توقعة�خ�ل�السنة(عكس)/�

  ١٫٦٧٦   ٧٢٤  ديسمQ:�٣١كما�9ي��

  

  استثماربالقيمةالعادلةمنخ6لالربحأوالخسارة .٧

 ٣١ ٢٠١٨ديسمQ:��٣١  ٢٠١٩ديسم$#

       ا�تداولة

  ١٫٧٣١   ١٢٫٦٦١  (أ)أسهم�مدرجة�

ا�تداولة#Fغ       

  ٦٨٫٣١٩   ٢٧٫٤٠٢  )بصناديق�عامة�(

  ١٣٠٫٣١٩   ٢٣٩٫٥٩٧  )جصناديق�خاصة�(

  ٥٢٫٠٦١   ٥٠٫٦٢٠  أخرى�(د)�

  ٢٥٠٫٦٩٩   ٣١٧٫٦١٩  

�  ٢٥٢٫٤٣٠   ٣٣٠٫٢٨٠  

و�الخسارة�داخل�إن�اwنتشار�الجغرا9ي�ل�ستثمارات�ا!ذكورة�أع�ه�9ي�اmدوات�ا!الية�ا!صنفة�بقيمة�عادلة�من�خ�ل�الربح�أ

  ا!ملكة�العربية�السعودية.

عمل�من�السنة�ا!ذكورة�اخر�يوم�يتم�تحديد�القيمة�العادلة�ل�سهم�ا!درجة�بالرجوع�إ&ى�السعر�الذي�يتم�تداوله�عند�¡Xاية� .١

  9ي�السوق�النشطة.

  .يتم�تقييم�هذه�اwستثمارات�9ي�الصناديق�بصا9ي�القيمة�اmصول  .٢

  

 ٣١ Q٢٠١٨:�ديسم�٣١  ٢٠١٩ديسم$#

  ٣٫٣٣٢   ١٫٠٢٨  ا]نماء�ا!توازن�متعدد�اmصول صندوق�

  ١٨٫٤٨٨   ١٧٫٩٧٤  ا]نماء�مكة�العقاري صندوق�

  ٢٣٫٣٢٠   ٨٫٤٠٠  ل¾سهم�السعودية�ا]نماءصندوق�

  ٢٣٫١٧٩   -  للسيولة�بالريال�السعودي�ا]نماءصندوق�

�  ٦٨٫٣١٩   ٢٧٫٤٠٢  
  

ية�الخاصة.�يتم�تقييم�اwستثمار�9ي�هذه�الصناديق�الخاصة�باستخدام�صا9ي�لدى�الشركة�استثمارات�9ي�الصناديق�العقار  .٣

ا!حددة�وتأخذ��صول بالرجوع�إ&ى�القيمة�العادلة�ل¾ �اmصول كما�9ي�تاريخ�التقرير.�يتم�احتساب�صا9ي�قيمة��،صول القيمة�ل¾ 

م�باستخدام�مدخ�ت�مؤثرة�غ;:�قابلة�بع;ن�اwعتبار�عدد�من�العوامل.�بما�9ي�ذلك�ا!نطقة�ونوع�العقار�وأساليب�التقيي

  للم�حظة�تشمل�التحليل�ا!ا&ي�وتحليل�التجزئة�لقطعة�اmرض،�ونموذج�مقارنة�السوق،�وطريقة�القيمة�ا!تبقية،�وغ;:ذلك.
  



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٢٣

  

 ٣١ ٢٠١٨ديسمQ:��٣١  ٢٠١٩ديسم$#

  ١٣٫١٢٦   ٩٫٣٣٦  إيوان�العقاري ا]نماء�صندوق�

  ٩٢٫٥٧٦   ١٥٩٫٠٧٨  العقاري Ï:يا�الا]نماء�صندوق�

  ٢٤٫٦١٧   ٣١٫٠٤٠  التعليم~�ا]نماءصندوق�

  -   ٤٠٫١٤٣  العقاري �اللوجستية�ا]نماءصندوق�

�  ١٣٠٫٣١٩   ٢٣٩٫٥٩٧  
  

  يتم�تقييم�هذه�اwستثمارات�9ي�الصناديق�بصا9ي�القيمة�اmصول. .٤
  

٣١  صندوقمح�ي ٢٠١٨ديسمQ:��٣١  ٢٠١٩ديسم$#

  ٥٠٫١٠٣   ٤٨٫٦٦٢  صندوق�ا!دينة�الرقمية

       استثماراتاYسهماYجنبية

  ١٫٩٥٨   ١٫٩٥٨  ا!حدودة�رنتيفاي

�  ٥٢٫٠٦١   ٥٠٫٦٢٠  
  

  صا9ي�الدخل�من�اwستثمار�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�٧٫١
    

 ٣١ ٢٠١٨ديسمQ:��٣١  ٢٠١٩ديسم$#

  ٧٫٣٤٥   ١٫٦٨٣  لخسارةأرباح�محققة�ببيع�اwستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�ا

أرباح�غ;:�محققة�ببيع�اwستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�

  ١٤٫٧٢٠  الخسارة
 

٢٫٣٠٢  

  ٤٫٣٨٥   ٦٫٤٠٦  دخل�توزيع�اmرباح

�  ١٤٫٠٣٣   ٢٢٫٨٠٩  

  

استثماربالقيمةالعادلةمنخ6لالدخلالشاملاxخر .٨ 

  

 ٣١٣١  ٢٠١٩ديسم$# ٢٠١٨ديسم$#

  ٣٦٫٨٦٢   ٢٣٫٦١٠  )٨٫١ك�(إيضاح�صكو �

  ٢   ٢  اwستثمارات��9ي�اmسهم�

�  ٣٦٫٨٦٤   ٢٣٫٦١٢  

  عند�اwع�:اف�ا!بدئي�–اmصول�ا!الية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اwخر��٨٫١

خر.�ويتم�تقدير�هذه�وقد�اختارت�الشركة�تصنيف�استثمارات�الدين�بشكل��wرجعة�فيه�بقيمة�عادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�ا7 

  الصكوك�بالقيمة�العادلة�باستخدام�مدخ�ت�ملحوظة�من�مصادر�السوق.

  

٣١ صكوك- استثماراتالدين٣١  ٢٠١٩ديسم$# ٢٠١٨ديسم$#

  ٣٦٫٩٩٤   ٣٦٫٨٦٢  يناير��9١ي�كما�

  -   )١٣٫٢٥٧(  اwستبعاد�

  )٣٢(   ٥  مل�اwخرالتغ;:�9ي�القيمة�العادلة�ا!ع�:ف��Xا�من�خ�ل�الدخل�الشا�

  ٣٦٫٨٦٢   ٢٣٫٦١٠  ديسمQ:���٣١كما�9ي�

  



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٢٤

  

  لموسةا�اYصول  .٩

 اYثاث
 والq#كيبات

أجهزة
 Cىآحاسب

معدات
 مكتب

حق
استخدام

 اYصل

اYعمال
رأسمالية

 جماCيا�  تحتالتنفيذ
            التكلفة

  ٥٫٧٣٤  ٤٩  -  ٣٧٠ ٢٠٨ ٥٫١٠٧  ٢٠١٩يناير��١
  ١٣٫٤٢١  ١٨٠  ١٢٫٦٨٢  ١٨ ٦٢ ٤٧٩  ضافات�إ

التكاليف�الرأسمالية�
  )٤٩(  )٤٩(  -  - - -  ا!صروفات&ى�إمحمل�

٣١  ١٩٫١٠٦  ١٨٠  ١٢٫٦٨٢  ٣٨٨ ٢٧٠ ٥٫٥٨٦  ٢٠١٩ديسم$#

�6كا�q#اكم�            اrس
  ٣٫٠٥٧  -  -  ٢٦١ ٩٠ ٢٫٧٠٦  ٢٠١٩يناير��١
  ٣٫٠٩٦  -  ١٫٧٠٧  ٧٧ ٥٢ ١٫٢٦٠  ضافات�إ

٣١  ٦٫١٥٣  -  ١٫٧٠٧  ٣٣٨ ١٤٢ ٣٫٩٦٦  ٢٠١٩ديسم$#

            
          القيمةالدفq#ية

٣١  ١٢٫٩٥٣  ١٨٠ ١٠٫٩٧٥ ٥٠ ١٢٨ ١٫٦٢٠  ٢٠١٩ديسم$#

  

  تحت�التنفيذ�ونشر�بعض�الQ:امج�وتسهي�ت�للعم�ء�لعمليات�الشركة.�مشروعاتقامت�الشركة�خ�ل�السنة�بنقل�

 

  

 
اYثاث

 والq#كيبات
أجهزةحاسب

 معداتمكتب Cىآ
مشروعات�تحت�

 جماCيا�  التنفيذ
          التكلفة

  ١٠٫٩٠١  ٦٫٦٢٨  ٣٦٩ ١١٧ ٣٫٧٨٧  ٢٠١٨يناير��١
  ١٫٦٤٥  ٣٢٤  ١ - ١٫٣٢٠  ضافات�إ

  )٦٫٢٧٥(  )٦٫٣٦٦(  - ٩١ -  (أ)تحويل�
التكاليف�الرأسمالية�
  )٥٣٧(  )٥٣٧(  - - -  محمل�إ&ى�ا!صروفات

٣١  ٥٫٧٣٤  ٤٩  ٣٧٠ ٢٠٨ ٥٫١٠٧  ٢٠١٨ديسم$#

          
�6كا�q#اكم�          اrس

          
  ١٫١٦٢  -  ١٠٤ ٢٠ ١٫٠٣٨  ٢٠١٨يناير��١

  ١٫٨٩٥  -  ١٥٧ ٧٠ ١٫٦٦٨  إضافات
٣١  ٣٫٠٥٧  -  ٢٦١ ٩٠ ٢٫٧٠٦  ٢٠١٨ديسم$#

          
          القيمةالدفq#ية

         
٣١  ٢٫٦٧٧  ٤٩ ١٠٩ ١١٨ ٢٫٤٠١  ٢٠١٨ديسم$#

  .اm&يبرامج�الحاسب�ريال�سعودي�من�أعمال�رأسمالية�تحت�التنفيذ�إ&ى��٦٫٢٧٥وتشمل�تحويل�مبلغ�

  

  



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٢٥

ملموسة .١٠#Fغ  أصول

  

  ا�طفاءا�q#اكم

 ٣١٣١  ٢٠١٩ديسم$# ٢٠١٨ديسم$#

  ٤٣٧   ٢٫٠٥٠  يناير��9١ي�كما�

  ١٫٦١٣   ١٫٩٦٦  ا]طفاء��رسوم

  ٢٫٠٥٠   ٤٫٠١٦  ديسمQ:�٣١كما�9ي�

       صا9ي�القيمة�الدف�:ية

  ٥٫٨٠٠   ٩٫٢٨٧  ديسمQ:���9٣١ي�كما�

 

 طرافذاتالع6قةرصدةمعاY �عام6تواY ا .١١

 mاشركة�من�ال9ي�الشركة�طــراف�ذات�الع�قــة�تتكون�ا mةالصناديق�ا!دار و �،م� mمجلس���إدارةعضاء�التنفيذي;ن�لدى�من�قبل�ا

طراف�ذات�الع�قة�ا!الك;ن�الرئيسي;ن�لها.�يتم�اعتماد�سياسات�والشركات�ال�~�تمثل�اm �،دارة�الرئيسي;نوموظف;ن�ا] �،الشركة

  دارة�الشركة.إالتسع;:�وشروط�ا!عام�ت�من�قبل�مجلس�

  ارةالرئيسيةدمعام6تموظفFنا� 

  نقدية�كما�يNي:الالرواتب�وا!زايا�غ;:�عNى��تشتمل�تعويضات�موظفي�ا]دارة�9ي�الشركة
  

٣١      مزاياا�وظفFنقصF#ةاYجل  ٢٠١٨ديسمQ:��٣١    ٢٠١٩ديسم$#

الع�وت�تشمل�الرواتب�و 

   وا!كافآت

٨٫٠٠١  ٨٫٩٨٥ 

  طرافذاتالع6قةرصدةمعاY عام6تواY ا���������

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٣١٣١  ٢٠١٩ديسم$# ٢٠١٨ديسم$#

 برامجكمبيوتر  التكلفة  

  ١٫٥٧٥   ٧٫٨٥٠  يناير�9١ي�كما�  

  -   ٥٫٤٥٣  إضافات�  

  ٦٫٢٧٥   -  )٩تحوي�ت�(إيضاح�  

  ٧٫٨٥٠   ١٣٫٣٠٣  ديسمQ:���9٣١ي�كما�  

٣١   طبيعةا�عام6ت  الطرفذوالع6قة  ٢٠١٨ديسمQ:��٣١    ٢٠١٩ديسم$#

         اrيرادات  

  ٢٥٨٫٦٦٤    ٢٦٣٫٨٧٣   رسوم�إدارة�اwصول   صندوق�مدار�من�قبل�الشركة�

  -     ١٫٠٣٥   دخل�خدمات�الحفظ  

  ٣٫٠٩٦    ٧٨٠   دخل�إدارة�وكالة�  

  ٣٫٨٩٧    ٢٫٤٧٩   دخل��الوساطة�  

  )٢٫٩٨٩(    )٢٫٦٨٧(   رسوم�دخل�الوساطة�  الشركة�اmم

  )١٦٬٩٣٨(    )١٢٫٠٠٠(   رسوم�دخل�إدارة�اwصول   

           

         ا�صروفات  

  )٣٬٧٠٣(    )٢٫١٦٨(   رسوم�إدارية  

  )١٬١٩١(    )١٫١٧٥(   بدwت�مجلس�ا]دارة�  



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٢٦

ا!عام�ت mوا mي:طراف�ذات�الع�قة�9ي�قائمة�ا!ركز�ا!ا&ي�كما�يرصدة�مع�اN  

٣١  الع6قة البند  ٢٠١٨ديسمQ:��٣١    ٢٠١٩ديسم$#

� �ومايعادله الحساب��–النقد

 ٥١٫٤٨٩  ٣٢٩٫٢٣٤ )٥يضاح�إالشركة�اmم�( جاري ال

  ٤٢٫٢٢٣   ١٦٫٧٠٢ )١٣يضاح�إالشركة�اmم�(  مستحقة�رسوم
          

�من� �العادلة �بالقيمة استثمار

�الخسارة �أو �الربح �-خ�ل

  ٦٨٫٣١٩    ٢٧٫٤٠٢  )٧يضاح�إديق�عامة�(صنا  مدار�من�قبل�الشركةصندوق�

  ١٣٠٫٣١٩    ٢٣٩٫٥٩٧  )٧يضاح�إصناديق�خاصة�(  
          

دينة�التجارية�والذمم�ا!الذمم�

  ١٫٤١١    ٢٫٠٧٦  )٦يضاح�إذات�ع�قة�(�أخرى �طرافأ  خرى اm دينة�ا!
          

 m� �ع�قة�مستحق �ذات طراف

  تمويل�قص;:�اmجل�–

� �بالريال��ا]نماءصندوق للسيولة

  )٢٥٢٫١٤٤(    )١٠٠٫٦٣٣(  )١٢(إيضاح��يالسعود

 

١٢. اYجلقصF#تمويل
  

 ٣١  ٢٠١٨ديسمQ:��٣١    ٢٠١٩ديسم$#
       

 ٢٥٢٫١٤٤   ١٠٠٫٦٣٣  وكالة�(أ)�–تمويل�قص;:�اmجل�

�بعمل�اتفاقية�مرابحة�مع�صندوق�اأ) �للحصول�عNى�] قامت�الشركة�خ�ل�السنة �ا!دار�من�قبل�الشركة نماء�للسيولة

  .من�اwستحقاق�التعاقدي�قص;:�اmجل�ويتم�سداده�خ�ل�سنة�واحدةمويل�ت

  

 أخرى الpqاماتمصروفاتمستحقةو  .١٣

  

 ٣١ ٢٠١٨ديسمQ:��٣١  ٢٠١٩ديسم$#

  ٤٢٫٢٢٣   ١٦٫٧٠٢  رسوم�مستحقة�(أ)�

  ١٤٫٢١١   ١٥٫٥٢٤  مستحقات�موظف;ن

  ٤٩٫٣٦٤   ٧١٫٩١١  صول�مستلمة�مقدما�(ب)أرسوم�إدارة�

  ٧٫٥١٢   ٢٫٣١١  ة�القيمة�ا!ضافة�مستحقات�ضريب

  ٦٫٤٣٦   ٨٫٠٥٩  خرى أ

  ١١٩٫٧٤٦   ١١٤٫٥٠٧  

  .١١يضاح�إتشتمل�الرسوم�ا!ستحقة�عNى�رسوم�الوساطة�للشركة�اmم�كما�هو�موضح�9ي�  أ)

اصة�سXYلكة�ال�~�يتم�است�مها�من�الصناديق�الخا!صول�غ;:�اm إدارة�كتسبة�رسوم�ا!صول�غ;:�اm إدارة�رسوم�تشتمل��  )ب

  Xذه�الرسوم�السنة�القادمة.اwع�:اف��ا!دار�من�قبل�الشركة�وفقا�للشروط�الدفع�ا!سبق�معهم.�ويتم�

  

  

  

  



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٢٧

 الpqاماتا�يجار .١٤
  

 ٣١ ٢٠١٨ديسمQ:��٣١  ٢٠١٩ديسم$#

  -   -  يناير��9١ي�كما�

  -   ١٢٫٦٨٢  ضافات�إ

  -   ٥٣٣  مصروف�الفائدة

  -   )٢٫١١٣(  مدفوعات�ا]يجار

  -   ١١٫١٠٢  :ديسم٣١�Qكما�9ي�

 

 الزكاة .١٥

 حركة�مخصص�الزكاة�خ�ل�السنة�كما�يNي:

 ٣١ ٢٠١٨ديسمQ:��٣١  ٢٠١٩ديسم$#

  ٦٫٥٥٠   ٦٫١١٦  يناير�9١ي�كما��

  )٦٫٤٠٧(   )٦٫١١٦(  زكاة�مدفوعة�

  )١٤٣(   -  عكس�/�مخصص�السنة�ا!اضية

  ٦٫١١٦   ٢٦٫٦٨٧  لسنة�الزكاة�خ�ل�امخصص�

  ٦٫١١٦   ٢٦٫٦٨٧  ديسمQ:�٣١كما�9ي�

 

  موقفالربط

�٢٨بتاريخ��١٠٠٥،�وبموجب�القرار�الوزاري�رقم�")ا!صرفنماء�("�ا] �!صرف�بما�أن�الشركة��ي�شركة�تابعة�مملوكة�بالكامل

مع��٢٠١١ديسمQ:��٣١من�السنة�ا!نXYية�9ي�ا!صرف�قرار��موحد�من�إ)،�يتم�تقديم�٢٠٠٧مايو��١٥هـ�(�ا!وافق�١٤٢٨ربيع�الثاني�

  ").��الهيئةالدخل�("�و للزكاة�الهئية�العامة�
  

ركة�أي�تقييم�لهذه�وحصلت�عNى�شهادة�محددة.�لم�تستلم�الش�٢٠١٨قرارت�الزكاة�لعام�إخ�ل�السنة،�قامت�الشركة�بتقديم�

  السنة�الحالية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٢٨

١٦. �ايةالخدمةمنافع� 

الناتجة�عن�العمليات�كافية�للوفاء��Xذه�نافع�ا!حددة�ل�Xاية�الخدمة.�تعتQ:�اmموال�ا!ل��امات��لدى�الشركة�خطة�غ;:�ممولة�ل

  اwل��امات�عند�استحقاقها.

نافع�ا!حددةا!حركة�ال��امات�  ١٦٫١ 

     ٣١  ٢٠١٨ديسمQ:��٣١    ٢٠١٩ديسم$#

  نافعا�حددةا�الpqامات

     يناير١ يكما

١٠٫٧٠٩    ١٣٫٧٨٠  

�اكمصروفاتا�بالغ�ا�عq#ف

     السنة:

      

  ٣٫١٤٢    ٢٫٧٤٦     تكلفة�الخدمة�الحالية

  ١٫٣٧٤    -      تكلفة�الخدمة�السابقة

  ٤٩٣    ٧٠٧     تكلفة�فوائد

  ٥٫٠٠٩    ٣٫٤٥٣     مصروفاتالسنة

  )١٫٠٥٩(    )٣٦٥(     منافع�مدفوعة

مع�:ف��Xا�الدخل�الشامل�مبالغ�

     للمنافع�ري ااwكتو �الربح�-ا7خر

)٨٧٩(    )١١٤(  

  ديسم$#٣١ يكما

     

١٣٫٧٨٠    ١٦٫٧٥٤  

٢-١٦ wف�:اضات�ا!همةا  

  اwف�:اضات�ا!همة�9ي�تحديد�ال��امات�منافع�ا!حددة�خ�ل�هذه�السنة�كما�يNي:

     ٣١  ٢٠١٨ديسمQ:��٣١    ٢٠١٩ديسم$#

  %٥٫٢    %٥٫٢     معدل�الخصم
  %٥٫٠    %٥٫٠     طويل�اmجلمعدل�نمو�الراتب�

  تحليل�الحساسية�٣-١٦

     ٣١  ٢٠١٨ديسمQ:��٣١    ٢٠١٩ديسم$#

  ١١٫٩٣٨    ١٥٫٢٩٦     نقطة�أساس��١٠٠+�معدل�الخصم�

  ١٦٫٠٦٠    ١٨٫٤٦٧     نقطة�أساس��١٠٠–معدل�الخصم�

  ١٦٫٠٤٢    ١٨٫٥٣٤     نقطة�أساس�١٠٠+طويل�اmجل�معدل�نمو�الراتب�

  ١١٫٩١٨    ١٥٫٢١٤     �نقطة�أساس��١٠٠–طويل�اmجل�معدل�نمو�الراتب�

  
   



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٢٩

١٧.  رأسا�ـال

�من� �ا!صرح�به �٢٠١٨ديسمQ:�٣١(�ليون�سهمم�١٠٠يتكون�رأس�مال�الشركة �مليون�سهم�١٠٠: (�� ريال�سعودي��١٠بقيمة

)�ريال�سعودي�لكل�سهم�مليون �٢٠١٨�:٢٥ديسمQ:��٣١(سهم�مليون���٢٥تم�دفع��م،٢٠١٩ديسمQ:��٣١كما�9ي�للسهم�الواحد.�

  كامل.بال

  

١٨.   ا�يرادات

  الرئيسيةلكلفئةكماي�ي:تشتملا�يرادات
     ٣١  Q٢٠١٨:�ديسم�٣١    ٢٠١٩ديسم$#

  ٢٤١٫٧٢٦    ٢٥١٫٨٧٢     ،�صا9ي�صول رسوم�إدارة�اm دخل�

  ٣١٫٥٤٢    ٣٨٫١٠٧     الوساطةدخل�عموwت�

  ٣٫٣١٢    ٧٫١٢٨     دخل�رسوم�الحفظ

  ٢٣٫٢٩٣    ١٫٧٤٠     دخل�رسوم�استثمارات�بنكية

  ١٣٫٧٢٣    ٢٣٫٧٢٣     الوكالة�مرابحة�دخل�خدمات�

  ٣١٣٫٥٩٦    ٣٢٢٫٥٧٠   أ،ب  

  ١٣٫٣٣٧    ١٩٫٧٥٧     اضهامش�الربح�من�اmقر 

     ٣٢٦٫٩٣٣    ٣٤٢٫٣٢٧  

  

  تفاصيلا�يراداتحسبنوعالعميل:
     ٣١  ٢٠١٨ديسمQ:��٣١    ٢٠١٩ديسم$#

  ٢٤٥٫٧٣٠    ٢٥٣٫٤٧٩     )١١ح�يضاإطراف�ذات�ع�قة�(أ

  ٢٦٫٦٠٤    ٨٫٨٦٨     شركات

  ٤١٫٢٦٢    ٦٠٫٢٢٣     خرى أ

     ٣١٣٫٥٩٦    ٣٢٢٫٥٧٠  
  

  ااrعq#اف:تصنيفا�يراداتحسبمبد
  

     ٣١  ٢٠١٨ديسمQ:��٣١    ٢٠١٩ديسم$#

  ٥٤٫٨٣٥    ٣٩٫٨٤٧     اwع�:اف�9ي�الوقت�نفسة

  ٢٥٨٫٦٧١    ٢٨٢٫٧٢٣     اwع�:اف�مع�مرور�الوقت
     ٣١٣٫٥٩٦    ٣٢٢٫٥٧٠  

 

  مصروفاتعموميةوإداريةأخرى  .١٩
     ٣١  ٢٠١٨ديسمQ:��٣١    ٢٠١٩ديسم$#

  ١١٫٣١١    ١٣٫٤٤٣     مصروفات�صيانة�ودعم�نظم�ا!علومات�

  ١٫٢٠٧    ١٫١٧٥     مكافأة�ا!جلس

  ٣٫٧٠٣    ٥٤٩     رسوم�إدارية
  ٣٫٩٥٨    ٢٫٧٢٠     رسوم�مهنية

  ١٫٨٠٠    ١٫٩١٧     إع�نات

  ٢٫٠٢٥    ٢٫٤١٩     خرى أمصروفات�

     ٢٤٫٠٠٤    ٢٢٫٢٢٣  



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٣٠

برسمأصول  .٢٠ Yمانةا  

  شرافا�دارةإممتلكاتتحت

�والبالغة�قيمXYا�،نيابة�عن�عم�Xjا�الشركةواwستثمارات�ا!دارة�من�قبل��لصناديق�اwستثماريةتتمثل�هذه�اmصول�9ي�أصول�ا

٥٥٬٣٥٩�� �9ي �كما �سعودي �ريال �٢٠١٨ديسمQ:�٣١(�٢٠١٩ديسمQ:��٣١مليون �مع��٣٧٬٧٠٠: �وتماشيا �سعودي). �ريال مليون

 mيتم�إدراج�هذه�ا�w�،ة�للشركة.رصدة�9ي�القوائم�ا!اليالسياسة�ا!حاسبية�للشركة  

  حساباتالعم6ءالنقدية

�ل�ئحة�هيئة�السوق�ا!الية�الخاصة�باmشخاص�ا!رخص�لهم�ال�~�تتطلب�فصل�حسابات�العم�ء،�تمتلك�الشركة�أرصدة�
ً
وفقا

  .�9ي�حسابات�متنوعة�لدى�بنك�محNي�للقيام�بأنشطة�التعامل�وا]دارة�والحفظ

مليون��٢٠١٨�:١٬٢٢٥ديسمQ:�٣١(��٢٠١٩ديسمQ:�٣١كما�9ي��ريال�سعودي�مليون �٢٫٠٦٣غ�لدى�الشركة�نقد�برسم�اmمانة�بمبل

 mيتم�إدراج�هذه�ا�w�،رصدة�9ي�القوائم�ا!الية�للشركة.ريال�سعودي).�وتماشيا�مع�السياسة�ا!حاسبية�للشركة  

  

 ا�تطلباتالتنظيميةونسبةكفايةرأسا�ال .٢١

)� �ا!الية �السوق �هيئة �"الهيئة"أصدرت ()� �ا!الية �الكفاية �"القواعد"قواعد �بتاريخ (٣٠��:Q٢٠١٢ديسم� �(ا!وافق صفر��١٧م

١٤٣٤�
ً
�لهذه�القواعد،�حددت�الهيئة�ا]طار�والتوج�Xات�ا!تعلقة�بالحد�اmدنى�!تطلبات�رأس�ا!ال�ومنهجية�حسا�Xا�وفقا

ً
هـ).�وفقا

طابقة�متطلبات�هيئة�السوق�ا!الية�ال�~�حددXkا�لحماية�!ا�نصت�عليه�القواعد.�وتشمل�أهداف�الشركة�عند�إدارة�رأس�ا!ال�م

  قدرة�الشركة�عNى�اwستمرارية�كمنشأة�مستمرة�والحفاظ�عNى�قاعدة�رأس�ا!ال.

 

�لهذه�ا!نهجية،�قامت�الشركة�باحتساب�الحد�اmدنى�لرأس�
ً
  ا!طلوب�ونسب�كفاية�رأس�ا!ال�كما�يلـي:���ا!الووفقا

 ٣١ ٢٠١٨مQ:�ديس�٣١  ٢٠١٩ديسم$#
       
      قاعدةرأسا�ال:�

  ٨٧٥٫٦١٠   ١٫١١٥٫٦٧٢  الشريحة�اmو&ى�لرأس�ا!ال

  -   -  الشريحة�الثانية�لرأس�ا!ال

قاعدةرأسا�ال  ٨٧٥٫٦١٠   ١٫١١٥٫٦٧٢  إجماCي

    الحداYدنى�تطلباترأسا�ال
 

  

  ٣١٢   ٣٫٥٦٥  مخاطر�السوق�

  ٣١٧٫٨٧٩   ٣٢٥٫٠٩٦  مخاطر�اwئتمان

  ٤٣٫٥٥٤   ٥٢٫٩٧١  مخاطر�العمليات�

  ٣٦١٫٧٤٥   ٣٨١٫٦٣٣  جماCيالحداYدنى�تطلباترأسا�الإ
       

       نسبةكفايةرأسا�ال:

  ٥١٣٫٨٦٥   ٧٣٤٫٠٣٩  الفائض يرأسا�ال

  ٢٫٤٢   ٢٫٩٢  إجماCينسبةرأسا�ال(مرات)

  ا&ى�هيئة�السوق�ا!الية.�٢٠١٨ديسمQ:�٣١ا!ال�كما�9ي�تم�تقديم�معلومات�مقارنة�سنويا�للشركة�لكفاية�رأس�أ)�

  تتكون�قاعدة�رأس�مال�الشركة�مما�يلــي:ب)�

�تتكون�من�رأس�ا!ال�ا!دفوع�واmرباح�ا!بقاة�واwحتياطيات�باستثناء�احتياطيات�إعادة�  ��الشريحةاYوCىلرأسا�ال وال�~

�للقوا
ً
  عد.�التقييم�با]ضافة�إ&ى�خصميات�محددة�وفقا

�للقواعد.��  الشريحةالثانيةلرأسا�ال
ً
 �وال�~�تتكون�من�احتياطيات�إعادة�التقييم�با]ضافة�إ&ى�خصميات�محددة�وفقا

�للمتطلبات�ا!حددة�9ي�
ً
يتم�احتساب�الحد�اmدنى�!تطلبات�رأس�ا!ال�ال�~�تتعلق�بمخاطر�السوق�واwئتمان�والعمليات�وفقا

  القواعد.



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٣١

٢٢. qلrاpاماتا�حتملةا�طالباتو 

  

  ا!طالبات

  ٢٠١٨ديسمQ:��٣١و�٢٠١٩ديسمQ:��٣١أي�ال��امات�طارئة�اعتباًرا�من��ليس�لدى�الشركة

  اwل��امات

ليس�لدى�الشركة�،�٢٠١٨ديسمQ:��٣١و�٢٠١٩ديسمQ:���٣١كما�9ي�سياراتقف�اا!كاتب�ومو �!ساحةالشركة�لدXÉا�عقود�إيجار�

  .ترتيبات�تأج;:�غ;:�قابلة�لÒلغاء

  

  اYدواتا�ـاليةطرمخا .٢٣

�مخاطر�السوق  �مخاطر�مالية: �لعدة �نشاطاXkا �من�خ�ل �مخاطر�العملة�تتعرض�الشركة �ف�Xا �العادلة�،(بما �،ومخاطر�القيمة

�ومخاطر�اwئتمان�،ومخاطر�العمولة ��،ومخاطر�السعر) �يركز�برنامج �عدم�إومخاطر�السيولة. �عNى �الشركة �ا!خاطر�لدى دارة

  ت�سوق�ا!ال�ويس�ى�لتخفيف�اwثار�العكسية�ا!مكن�حدوXÓا�عNى�اmداء�ا!ا&ي�للشركة.�التعرض�لتقلبات�تنبؤا

،�وغ;:ها�من�الذمم�ا!دينة�مقابل�تمويل�محافظ�تتضمن�اmدوات�ا!الية�9ي�قائمة��ا!ركز�ا!ا&ي�النقد�وما�يعادله،�واwستثمارات،

  بند�من�هذه�البنود�9ي�السياسات�الفردية�ا!رتبطة��Xذه�البنود..�تم�ا]فصاح�عن�طرق�ا]ثبات�الخاصة�بكل�اmخرى ��اmصول 

جراء�إثبات�الصا9ي�بالقوائم�ا!الية�عندما�يكون�لدى�الشركة�حق�قانوني�9ي�إا!الية�و �اwل��اماتو �اmصول جراء�ا!قاصة�ب;ن�إيتم�

  س�الوقت.9ي�نف�اwل��اماتو �اmصول ثبات�إما�للتسوية�عNى�أساس�الصا9ي�أو إا!قاصة�والنية�

  وفيما�يNي�أهم�ا!خاطر�ا!الية�ال�~�تتعرض�لها�الشركة.

١.  السوق مخاطر

  مخاطرالعم6ت

�ب �اmجنبية. �العم�ت �أسعار�صرف �9ي �للتغ;:ات
ً
�نظرا �ما �مالية �أداة �قيمة �تذبذب �احتمال �9ي �مخاطر�العم�ت ستناء�إتتمثل

بشكل�أسا�Ç~�بالريال�السعودي�وwيوجد�لدى�الشركة�أي�وتتم�معام�ت�الشركة��جنبية،m اwستثمار�9ي�الصناديق�الخاصة�ا

تعارض�لعم�Xkا�غ;:�عملة�النشاط�الرئي�º~،�الريال�السعودي.�تقوم�الشركة�بمراقبة�أسعار�الصرف�العم�ت�وتعتقد�أنه�ليس�

  هناك�مخاطر�جوهرية.

 مخاطرأسعارالعمولة

قبلية�نتيجة�للتغ;:ات�9ي�أسعار�العموwت.�تنشأ�ا!خاطر�عند�وجود�تمثل�مخاطر�أسعار�العمولة�مخاطر�التغ;:�9ي�اmرباح�ا!ست

� �عموwت�استثمار�9ي��اwل��اماتو �اmصول تفاوت�ب;ن �الشركة �لدى �محددة. �ف�:ة �أسعار�العموwت�ضمن �لتعدي�ت الخاضعة

  عدwت�العمولة.الصكوك�وودائع�ا!رابحة.�تراقب�إدارة�الشركة�التقلبات�9ي�معدwت�العمولة�بصفة�منتظمة�لخفض�م

مخاطرالقيمةالعادلة  

تتعرض�اwستثمارات�لدى�الشركة�!خاطر�السوق.�وبالحد�من�ذلك�تقوم�الشركة�بالتنوع�9ي�استثماراXkا�ومراقبة�التطورات�9ي�

سوق�وامل�الرئيسية�ال�~�تؤثر�عNى�تحركات�عسوق�اmسهم�والصناديق�الدولية�بشكل�مستمر.�با]ضافة�عNى�ذلك،�يتم�مراقبة�ال

  والسندات.اmسهم�

  ويتم�تحليل�اmداء�التشغيNي�وا!ا&ي�للمستثمرين.�

  مخاطراYسعار

تمثل�مخاطر�اmسعار�ا!خاطر�الناتجة�عن�تذبذب�قيمة�أداة�مالية�نتيجة�للتغ;:ات�9ي�أسعار�السوق،�سواء�كانت�هذه�التغ;:ات�

  عNى�جميع�اmدوات�ا!تداولة�9ي�السوق.��ناتجة�عن�عوامل�محددة�ل¾داة�الفردية�أو�مصدرها�أو�عوامل�تؤثر 

  



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(ف(يتم تقريب جميع المبالغ إلى 

  

 ٣٢

 مخاطراrئتمان .٢

  �الوفاء�بال��اماته�التعاقدية�مما�يسبب�خسارة�للطرف�ا7خر.ي�مخاطر�فشل�أحد�أطراف�اmدوات�ا!الية�من��

صول،�دارة�اm إتتعرض�الشركة�!خاطر�اwئتمان�عNى�النقد�لدى�البنك،�الذمم�مدينة�مقابل�تمويل�محفظة،�رسوم�مستحقة�

فإن��،،�وبالتا&يسس�ذات�تصنيف�ائتماني�جيدأدارة�مخاطراwئتمان�لدى�البنوك�الخار¿ي�عNى�إتتم�رسوم�خدمات�استثمار.�

�ا] طخ �بالحد�من�مخاطر�اwئتمان�بمراقبة�رسوم �الشركة �تقوم �بوجد�ر�اwئتمان�محدود. �وwتعتقد �تديرها �ل¾صول�ال�~ دارة

 mذه�اYى�مالكي�الوحدات�9ي�الصندوق.�رصدة�بسبب�وجودمخاطر�ائتمانية�كب;:ة�فيما�يتعلق��Nها�كدائن�ع  

ا!حتفظ��Yا�9ي��مقابل�تمويل�ا!حفظة�ال�~�تتم�مراقبYZا�من�أجل�القيمة�السوقيةتقوم�الشركة�بطلب�ضمانات�من�العم�ء��

�أما�بالنسبة��اmصول  دارة�هذه�ا!خاطر�والتحكم�ف�Yا�من�خ�ل�مراقبة�التعرضات�اwئتمانية،�إخرى�تتم�اm ل¾صول�اwئتمانية.

  ستمرار.ال¾طراف�بوالحد�من�هذه�ا!عام�ت�مع�أطراف�معينة،�وتقييم�الجدارة�اwئتمانية�

  الجدول�أدناه�يوضح�الحد�اmق���Ðلتعرض�!خاطر�اwئتمان�9ي�قائمة�ا!ركز�ا!ا&ي:�����������

 

 ٣١ ٢٠١٨ديسمQ:��٣١  ٢٠١٩ديسم$#
       
      التصنيفاrئتماني�

  ٢٥٩٫٤٨٩   ٤٢٩٫٢٣٤  النقد�وما�يعادله

       غF#مصنف

       يعت$#مضمون 

  ٤٣٩٫٥١٩   ٣٧٤٫٢٢٧  تمويل�محافظالذمم�ا!دينة�مقابل�

  ٣٨٫٢٧٠   ٣٥٫٩٣١  الذمم�ا!دينة�مقابل�اmعمال�ا!صرفية�اwستثمارية

  ١٩٨٫٩٩١   ١٤٦٫٧٣٦  مدار�من�قبل�الشركة�–صول�أدارة�إرسوم�مستحقة�

مضمون #Fغ       

  ٢٥٢٫٤٣٠   ٣٣٠٫٢٨٠  مالية�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارةأصول�

  ٣٦٫٩٣١   ٢٣٫٦٣٩  بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اwخرمالية�أصول�

  ٨١٧   ١٫٥١٩  الذمم�ا!دينة�مقابل�اmعمال�ا!صرفية�اwستثمارية

  ١٣٫٣٢٥   ٥٫٦٧١  رسوم�الحفظ�ا!ستحقة

  ٤٫١٧٨   ٥٫٣٣٥  مستحقات�الوكالة

  ٥١١   ٧١ أرباح�مستحقة�9ي�الصكوك

  ١٫٤١١   ٢٫٠٧٦  مستحق�من�أطراف�ذات�ع�قة

  ١٫٤٥١   ٢٫٤٥٤  قروض�موظف;ن

  ٩٫٦٥٠   -  اس�:داد�-ضريبة�القيمة�ا!ضافة

  -   ٣٫٥٧٥  الذمم�ا!دينة�التجارية�اmخرى 

  ١٫٢٥٦٫٩٧٣   ١٫٣٥٨٫٢٩٤  إجماCيتعرضمخاطراrئتمان

  

  

  

  

  

  

  



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٣٣

  السيولةمخاطر 

تتمثل�مخاطر�السيولة�9ي�عدم�مقدرة�ا!نشأة�عNى�توف;:�التمويل�ال�زم�للوفاء�بال��اماXkا�ا!تعلقة�باmداة�ا!الية.�قد�تنتج�مخاطر��

ا!الية�بسرعة�وبمبلغ�يقارب�قيمته�العادلة.�تدار�مخاطر�السيولة�عن�طريق��اmصول السيولة�عن�عدم�القدرة�عNى�بيع�أحد�

عند�استحقاقها.�كما�9ي� ا!ستقبليةو ورة�منتظمة�للتأكد�من�توفر�اmموال�الكافية�للوفاء�بال��امات�الشركة�الحالية�ا!راقبة�بص

٣١�:Q٣١و�،٢٠١٩ديسم��:Qل��اماتوجميع���٢٠١٨ديسمwي:�ا!الية�ا!تداولة�اNباستثناء�ال��امات�ا]يجار�للسيولة�كما�ي�،  

  

منسنةأ  ٥سنةإCى١  قل

  واتسن

أك#«  جماCيا�   سنوات٥من

٣١ يكما          م٢٠١٩ديسم$#

  ١١٫١٠٢  ٢٫٥٧٦  ٧٫٠٥٦  ١٫٤٧٠  ال��امات�ا]يجار

 

 mي:تصنيف�اNدوات�ا!الية�كما�ي 

 ٣١ ٢٠١٨ديسمQ:��٣١  ٢٠١٩ديسم$#
       اmصول�ا!الية�كما�9ي�قائمة�ا!ركز�ا!ا&ي

      ا�اليةبالتكلفةا�طفأةاYصول �

 ٢٥٩٫٣٦٠   ٤٢٩٫٢٢٤  ادلهالنقد�وما�يع

  ٤٣٨٫٥١٩   ٣٧٤٫٢٢٧  الذمم�ا!دينة�مقابل�تمويل�محافظ

 ١٩٨٫٩٩١   ١٤٦٫٧٣٦  رسوم�مستحقة�إدارة�أصول 

 ٣٩٫٠٨٧   ٣٧٫٤٥٠  الذمم�ا!دينة�مقابل�اmعمال�ا!صرفية�اwستثمارية

 ١٣٫٣٢٥   ٥٫٦٧١  رسوم�الحفظ�ا!ستحقة

 ٩٫٦٥٠   -  اس�:داد�-ضريبة�القيمة�ا!ضافة

 ٧٫٥٥١   ١٤٫٩٧٩  ذمم�ا!دينة�اmخرى ال

      
      

      بالقيمةالعادلةمنخ6لالربحأوالخسارةاYصولا�الية

 ١٫٧٣١   ١٢٫٦٦١  اmسهم�ا!درجة

 ٦٨٫٣١٩   ٢٧٫٤٠٢  صناديق�اwستثمار�العامة

 ١٣٠٫٣١٩   ٢٣٩٫٥٩٧  صناديق�اwستثمار�الخاصة

  ٥٢٫٠٦١   ٥٠٫٦٢٠  أخرى�

       

       بالقيمةالعادلةمنخ6لالدخلالشاملاrخرةاYصولا�الي

  ٣٦٫٨٠٢   ٢٣٫٦١٠  صكوك

  ٢   ٢  أخرى 

  

  

  

  

  

  

  

 



ل�ستثمار ا	نماء شركة  

 شركة سعودية مساھمة مقفلة)( 

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في 

  ما لم ينص على خ0ف ذلك.)الريال السعودي  آ(فمبالغ إلى (يتم تقريب جميع ال

  

 ٣٤

  القيمةالعادلةل�دواتا�الية .٢٤
 

اmصول�ا!الية�واwل��امات�ا!الية�للشركة�من�النقد�وما��تتكون اmدوات�ا!الية�من�اmصول�ا!الية�واwل��امات�ا!الية.��تشتمل

  ،�وبعض�اmصول�اmخرى.الذمم�ا!دينة�مقابل�تمويل�محافظتثمارات،�و يعادله،�واwس

الحصول��القيمة�العادلة��ي�ا!بلغ�الذي�يمكن�تبادل�اmصل�من�خ�له،�أو�تسوية�اwل��ام�ب;ن�اmطراف�ا!طلعة�والراغبة�9ي

  عادلة.القيمة�بالالتجارية��اwستثماراتعNى�ا!عرفة�9ي�ا!عام�ت.�تظهر�

الهرمي��التسلسلفصاح�ع�Xا�9ي�القوائم�ا!الية�ضمن�واwل��امات�ال�~�يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�أو�ا] �اmصول تصنف�كافة�

�!جمل� �بالنسبة �مهما �يعد �للمدخ�ت �مستوى �أدنى �أساس �عNى �مبنيا �لذلك �شرحا �يNي �وفيما �العادلة. �القيمة !ستويات

  القياس:

  ل��امات�ا!تماثلة.ادلة)�9ي�سوق�نشط�ل¾صول�أو�اmسعار�ا!علنة�(غ;:�ا!ع  ا!ستوى�اmول: •

�  ا!ستوى�الثاني: • �ا!ستوى �9ي �اmسعار�ا!درجة �بخ�ف �إما��١مدخ�ت �أو�اwل��ام، �ل¾صل �م�حظXYا �يمكن وال�~

  مباشرة�(أي�كأسعار)�أو�بشكل�غ;:�مباشر�(أي�مشتقة�من�اmسعار).

  مدة�عNى�بيانات�السوق�ا!درجة(ا!دخ�ت�غ;:�ا!درجة).مدخ�ت�اmصول�واwل��امات�ا!عت  ا!ستوى�الثالث: •

 

�العادلة�يوضح �التسلسل�الهرمي�للقيمة �9ي �9ي�ذلك�مستوياXkا �بما �ل¾صول�ا!الية، �القيمة�العادلة لم�تكن� .الجدول�التا&ي

  .هناك�تحوي�ت�ب;ن�ا!ستويات�خ�ل�العام

  ا�جماCي  ٣مستوى  ٢مستوى ١مستوى

              ليةاYصولا�ا

              �٢٠١٩ديسمQ:��٣١كما�9ي�

  ٣٣٠٫٢٨٠   -   ٣١٧٫٦١٩    ١٢٫٦٦١  القيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�

  ٢٣٫٦١٢   -   ٢٣٫٦١٢    -  القيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اwخر

             

             �٢٠١٨ديسمQ:��٣١كما�9ي�

  ٢٥٢٫٤٣٠  -  ٢٥٠٫٦٩٩  ١٫٧٣١  �القيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة

  ٣٦٫٨٦٤  -  ٣٦٫٨٦٤  -  القيمة�العادلة�من�خ�ل�الدخل�الشامل�اwخر

          

  اmحداث�ال�حقة .٢٥

،�حيث�انتشر�9ي�جميع�أنحاء�العالم،�وتسبب�9ي�تعطل�٢٠٢٠)�9ي�بداية�عام�١٩-COVIDتأكد�وجود�ف;:وس�كورونا�الجديد�(

صادي،�وانخفاض�مؤشرات�سوق�اmسهم�بما�9ي�ذلك�9ي�ا!ملكة�العربية�السعودية.�وترى�اmعمال�التجارية،�والنشاط�اwقت

نظًرا�mن�الوضع��Ç~ء�وسريع�التطور.�فالبتا&ي،�wنرى��قائمة�ا!ركز�ا!ا&يالشركة�أن�تف�ß~�ا!رض�حدث�غ;:�قابل�للتعديل�9ي�

  إمكانية�تقديم�تقدير�كم~�ل¾ثر�ا!حتمل�لهذا�التف�ß~�عNى�الشركة.

  

عتمادالقوائما�اليةا .٢٦ 

 م).�٢٠٢٠مارس��٢٦هـ�(ا!وافق���١٤٤١شعبان�٢تم�اعتماد�هذه�القوائم�ا!الية�من�قبل�مجلس�إدارة�الشركة�بتاريخ�


